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Atsiskaitymai su 
Rusija 

Pirmadieno žinios iš Lietuvos 
Vilnius, liepos 27 d. (Elta) -

Atrodo kiek pajudėjo įstrigusios 
derybos dėl atsiskaitymų su Ru
siją. Kaip žinia, Maskvai viena
šališkai pakeitus atsiskaitymų 
tvarką, su dideliais sunkumais 
savo darbe susidūrė Lietuvos 
bankai, įmonės, negali atgaifti 
pinigų už išsiųstą produkciją 
klijentams Rusijoje. Ekspertų 
delegacijos pasirašė trik susi
tarimus, tarp kurių du doku
mentai, reglamentuojantys at
siskaitymų tvarką, kai Lietu
voje bus įvesta nacionalinė va
liuta — litas. Tačiau dar nepa
vyko išspręsti Rusijos įsiskoli
nimo problemos (Lietuvos įmo
nės negavo apie 9 bilijonus joms 
priklausančių rublių) ir abipu
sių finansinių įsipareigojimų, 
įvedus litą. 

Šv. Onos atlaidai Lietuvoje 

Šį sekmadienį Lietuvos 
bažnyčių varpai skambino šv. 
Onos garbei — į atlaidus 
suplaukė tūkstančiai žmonių. 
Itin iškilmingai ši šventė 
pažymėta Anykščiuose — čia 
taip pat vyko pasaulio anykš
tėnų suvažiavimas. Susirinko 
anykštėnai, išsisklaidę po visą 
Lietuvą, atvažiavo kraštiečiai iš 
JAV, Kanados, Vokietijos, Aus
tralijos. Rusijos. Suvažiavime 
apsilankė ir Vytautas Landsber
gis su žmona Gražina Ručyte, 
taip pat anykštėne. V. Lands
bergis įteikė Lietuvos laisvės 
gynėjams sausio 13-osios meda
lius. 

Beje, sekmadienį, šv. Onos 
dieną, Vytautas Landsbergis 
bene pirmą kartą po ilgo ir 
įtempto darbo, kurio dienotvar
kėje nebuvo laisvų dienų, 
praleido kartu su šeima ir 
giminėmis savo nedidelėje dar 
prieš karą tėvo architekto 
Vytauto Landsbergio-Žemkal
nio statyoje viloje Kačerginėje. 
Pagal seną tradiciją visa šeima 
ir giminės renkasi mamos — 
gydytojos Onos Landsbergienė* 
vardo dieną. Televizijos kores
pondento paklaustas apie slaptą 
svajonę, V. Landsberegis pasa
kė: „Pamatyti išeinančius pa
skutinius svetimos kariuo
menės dalinius. Tada tam tikra 
prasme ir mano darbas būtų pa
darytas". 

Kaimiečiai apie žemės ūkio 
reformą 

Vilniaus universiteto socio
loginių tyrimų laboratorija 
vyriausybės užsakymu atliko 
kaimo žmonių apklausą. Štai 
kokia jų nuomonė apie permai
nas kaime — 39% kaimo žmonių 
mano, kad ekonominė reforma 
žemės ūkyje vyksta per greitai, 
34% — per lėtai, o 16% įsitikinę, 
kad jos tempai normalūs. Iš ap
klausinėtųjų 45% tvirtina, jog 
aprūpinimą maisto produktais 
geriausiai gali užtikrinti ūki
ninkai, 44% mano, kad bendro
vės, ir tik 9% pagrindiniu pro
duktų gamintoju laiko kolūkius. 

Klaipėdos 740 jubiliejus 

Retas kuris senas Europos 
miestas taip tiksliai žino savo 
gimimo dieną kaip Klaipėda — 
vienoje Livonijos kronikų jos 
vardas paminėtas 1252 m. rug
pjūčio 1 d. Šiandien Lietuvos 
uostamiestyje prasideda iškil
mės, skirtos 740 metų jubiliejui. 
Bus patvirtintas naujasis, tai 

yra senasis miesto herbas. Jo 
piešinys neseniai buvo rastas po 
tinko sluoksniu ant vieno namo 
sienos Danės krantinėje. Visą 
savaitę Klaipėdoje vyks moksli
nės konferencijos, koncertai, 
mugės, parodos, sporto varžy
bos, „Galiūno" konkurse bus 
išrinktas stipriausias Lietuvos 
vyras. Į iškilmes atvyksta de
legacijos iš Japonijos, Vokieti
jos, Švedijos, Rusijos miestų, su 
kuriais Klaipėda draugauja. 

Britanijos Lietuviai vėl 
Lietuvoje 

PVmą kartą pokariojnetais į 
LieĄivą atskrido „British Air-
ways" lėktuvas, kuriuo atvyko 
apie šimtą Didžiojoje Britanijo
je gyvenančių lietuvių. Daugelis 
jų po 1944 metų priverstinio iš
siskyrimo — emigracijos į Va
karus pirmą kartą žengė tėvų 
žeme. Sutinkančius Vilniuje 
maloniai nustebino lėktuvo 
stiuardesės, vilkėjusios lietu
viškus tautinius drabužius. 
Kartu su lietuviais atvyko ir 
didelė grupė Britanijos žurna
listų. Šią kelionę suorganizavo 
Bernadeta ir Juozas Levinskai. 

Atostogų vasara pr ie j ū r o s 

Nepasitvirtino spėliojimai, 
kad šią vasarą dėl išaugusių 
kainų Lietuvos pajūrio poilsio 
namai bus pustuščiai. Atostogų 
sezonas jau persirito į antrą 
pusę ir galima tvirtinti, kad 
didysis respublikos kurortas yra 
perpildytas, nors, pavyzdžiui, 
para su mait inimu poilsio 
namuose kainuoja apie 400 
rublių. Tiesa, šiemet žymiai 
mažiau žmonių atvyko iš Rusi
jos ir kitų Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos valsty
bių, tačiau į Lietuvos pajūrį 
pradėjo važiuoti atostogautojai 
iš Vokietijos, Lenkijos. Vokie
čiai itin pamėgo smėlio kopų ir 
nuostabios gamtos kurortą Ne
ringą. 

Gydytojai patys r a n d a d a r b ą 

Nuo rugpjūčio 1 d. turėtų 
pradėti dirbti 350 gydytojų, 
baigusių Vilniaus universitetą 
bei Kauno medicinos akademi
ją. Nors ir atsisakyta privers
tinės valstybinės specialistų 
skirstymo praktikos, sveikatos 
apsaugos ministerija gali pasiū
lyti darbo 181 stomatologui, 52 
padiatrams, taip pat rentgeno
logams, akušeriams, ginekolo
gams, anesteziologams, kuriems 
kaimo gydymo įstaigose dar yra 
nemaža darbo vietų. Tačiau nė 
vienas jaunas specialistas į 
ministeriją dar nesikreipė. 

Trumpos žinios 
Veiviržėnų herbe, kurį pat

virtino Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba, įrašyta „Tėvynei mūsų 
turtas, kraujas ir gyvybė". Šį 
savaitgalį, miesteliui švenčiant 
Magdeburgo teisių suteikimo 
200 metų sukaktį, herbą įteikė 
Lietuvos AT pirmininko pava
duotojas Bronislovas Kuzmic
kas. 

Kaunas pažymėjo dvi reikš
mingas miesto istorijos datas: 
Kauno pilies didvyriško gynimo 
630-ąsias ir miesto rotušės įkū
rimo 430-ąsias metines . Šventė 
tęsėsi iki sutemų — senamiesty
je žmonės grojo, dainavo, šoko, 
linksminosi. Rotušėje įvyko 

Pereitą savaitę prie Agrikultūros ministerijos Irake vyko didelės anti-amerikietiSkos demonstraci
jos, neįsileidžiant Jungtinių Tautų inspektorių i pastatą ieškoti draudžiamų balistinių raketų 
planų. Pereitą savaitgalį priėjus susitarimo su Iraku ir pakeitus JT inspektorių sudėtį, kad neįeitų 
amerikiečių, jau bus įsileidžiami inspektoriai. 

Išspręsta krizė Irake 
I r akas įsileis J T inspektorius 

New Yorkas , liepos 26 d. — 
Irakas šiandien sutiko įsileisti 
Jungtinių Tautų inspektorius į 
Agrikultūros ministerijos pa
statą ieškoti draudžiamų ginklų 
planų, tuo pašalindami JAV ir 
jos sąjungininkių priežastį 
svarstyti karinį ėjimą prieš 
Iraką. 

Rolf Ekeus, Jungtinių Tautų 
įgaliotinis, paskirtas rūpintis 
Irako nuginklavimu pagal Persų 
įlankos karo paliaubų sutartį 
pranešė, kad sudarysiąs naują 
JT inspektorių kadrą ir antra
dienį susitiksiąs su jais Bag
dade. Rolf Ekeus, švedų diplo
matas, pareiškė atsileidęs po 
įtempimo, keletą dienų vykdęs 
intensyvias derybas su Irako 
delegatu prie Jungtinių Tautų 
Abdul Amir al-Anbari. Anbari 
pats taip pat pareiškė pasiten
kinimą, kad krizė yra pasibai
gusi. 

Washingtone prez. George 
Bush pareiškė, kad džiaugiasi 
susitarimu, bet perspėjo, kad ši 
sutartis išsprendė tik vieną iš 
kelių Irako sulaužytų sutarties 
punktų, tad kol Irakas pradės 
vykdyti visus sutarties punktus, 
Irakui tebegresia sankcijos, jų 
tarpe ir karinės intervencijos 
galimybė. 

Bagdade, kur demonstracijos 
prieš Ameriką tebesitęsė ir kur 
spauda nepranešė apie naują 

mokslinė konferencija. 
Pamink losauga i susibūrusi 

iniciatyvinė grupė nutarė įkurti 
ICOMOS Lietuvos nacionalinį ko
mitetą. ICOMOS — tarptautinė 
paminklų ir saugomų vietovių 
taryba. Kai Lietuva taps jos 
nare, paminklų tyrimo ir ap
saugos srityje dirbantys spe
cialistai galės naudotis visais 
šios tarptautinės organizacijos 
dokumentais, gauti naujausių 
rekomendacijų kultūros paveldo 
globos klausimais. 

Igna l inos atominėje elek
trinėje ir Lietuvos energetikos 
ministerijoje lankėsi grupė spe
cialistų iš Italijos. Svečiai 
domėjosi, kokią pagalbą jų šalis 
galėtų suteikti mūsų respubli
kos energetikai, susipažino su 
panaudoto atominio kuro saugo
jimu ir techniniu šios problemos 
sprendimu, kurį parengė St. Pe
terburgo specialistai. Beje, Itali
ja suinteresuota importuoti elek 
tros energiją iš Ignalinos. (R.G.) 

sutartį, Saddam Hussein vos 
porą valandų prieš susitarimą 
savo rėmėjams pranešė, kad „vi
sų kovų motina dar nepasi
baigė". 

Pakeis tas inspektorių 
sąs ta tas 

Sutarimo buvo prieita po to, 
kai Irakas sutiko su naujuoju 
inspektorių kadro sąstatu. Nors R. 
Ekeus tebesilaiko principo, kad 
inspektoriaus parinkimas pri
klauso tik Jungtinėms Tau
toms, rinkdamas naujuosius in
spektorius jis vistiktai skaitęsis 
ir su „kai kurių grupių opiomis 
pažiūromis". 

Naujam kadrui vadovaus ne 
amerikietis, kaip anksčiau, o 
vokietis specialistas Hachim 
Biermann, o kiti nariai susi
darys iš ruso, suomio, švedo, 
šveicaro ir antro vokiečio — visi 
iš kraštų, nedalyvavusių Persų 
Įlankos kare. 

Irakiečiai iš pradžių taip pat 
priešinosi Biermann'ui dėl jo tu
rimos ginklų ekspertizės, bet 
pagaliau jie sutiko, R. Ekeus 
pranešė. „Nebuvo jokio pakei
timo. Visi išvardintieji įeis į 
pastatą ir įvykdys inspekciją". 

I rakas saugo suverenumą 

Anbari, matyt stengdamasis 
visą reikalą nukreipti pozyty-
viau Irako atžvilgiu, pastebėjo: 
„Mūsų pagrindinis uždavinys 
buvo užtikrinti užsienio pagar
bą Irako suverenumui ir Irako 
nacionaliniam saugumui ir R. 
Ekeus labai mielai šį reikalavi
mą patenkino". „JAV pagrasi
nimas karine intervencija pa
stūmėjo Iraką ieškoti sprendimo 
ir suteikė mūsų pokalbiams 
realumo dimensiją", — pareiškė 
R. Ekeus. 

Tačiau ir pats Rolf Ekeus pri
pažįsta, kad daug rimtų proble
mų ryšium su Iraku tebelieka: 
Irakas ir JT nesutaria apie kelis 
paliaubų įgyvendinimo punk
tus, imtinai ir sąlygas, kuriomis 
JT inspektoriai vykdo savo už
davinius, kur brėžiama Irako 
siena su Kuwaitu, kokiomis są
lygomis bus leidžiama Irakui 
parduoti naftą užsieniui ir Irako 
elgesys su savo etninėmis mažu
momis, pvz. kurdai. 

E. Ekeus taip pat per amb. 
Anbari pasiuntė laišką į Bag
dadą, reikalaujantį saugumo už-

Pabaltiečiai prašo 
ekologinio ištyrimo 
New Yorkas, liepos 13 d. — 

Lietuva, Latvija ir Estija pap
rašė Jungtinių Tautų ir 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos įkurti 
tarptautinę komisiją ištirti nuo
dingų medžiagų išmetimą jų te
ritorijose. Prašyme rašoma, jog 
po II Pasaulinio karo Sovietų 
Sąjunga į Baltijos jūrą išmetė 
tonas nuodingų chemikalų nuo 
karinių poreikių gamybos, ir 
kad dalis buvo išmesta jų terito
riniuose vandenyse. 

Tos komisijos tyrimų išvados 
turėtų būti paskelbtos konfe
rencijoje, kurios data sutaps su 
„Tarptautinės jūros dienos" pa
minėjimais š.m. rugsėjo mėnesį. 

Savo apsilankymo Suomijoje 
metu Rusijos prez. Boris Jelci
nas pasakė, kad chemikalų me
timas į jūrą gali iššaukti di
desnę ekologinę avariją, negu 
Černobilis. 

Nesutarimas 
Jungtinėse Tautose 
Daug planų — mažai jiems pinigų 

Lietuvos krepšininkai 
tebelaimi 

Barcelona, liepos 27 d. — 
Krepšinio žaidynėse prieš Kini
ją sekmadienį Lietuvos olimpi
nė rinktinė laimėjo 112-75. Jau 
po pirmų keturių minučių Lie
tuva vadovavo 12-2. Rimas Kur
tinaitis įmetė 31 tašką, iš jų 15 
— tritaškiais. 

Pirmadienį, rungtynėse su 
Venezuela Lietuva taip pat 
laimėjo 87:79. Bet šiose 
rungtynėse ėjo sunkiau. Pirmą 
puslaikį Venezuela vedė dideliu 
santykiu, bet antrame puslaiky-
je Lietuvos krepšininkai atsi
griebė, laimėdami rungtynes. 

Nors lietuviams didžiausia 
galimybė laimėti medalius yra 
krepšinyje, lietuviai taip pat 
rungiasi ir lengvojoje atletiko
je, bokse, baidarių ir kanojų 
irklavime, dviračių sporte, 
dziudo imtynėse, šiuolaikinėje 
penkiakovėje, irklavime, plau
kime, imtynėse ir buriavime. 

— Japonijoje parlamento rin
kimus ir vėl laimėjo nuo 1950 
m. valdančioji partija, bet tik 
50.7^ visų Japonijos balsuotojų 
balsavo. 

tikrinimą JT inspektoriams, 
prieš kuriuos šiuo metu didėja 
krašto gyventojų protestai, kaip 
atrodo, valdžios skatinami. Ta
čiau praėjusį savaitgalį pro
testai, atrodo šiek tiek aprimo. 

New Yorkas, liepos 23 d. — 
Jungtinių Tautų Generalinis 
sekretorius Boutros Boutros-
Ghali ir JT Saugumo Taryba 
pergyvena didelį nesutarimą pa
saulinių problemų sprendimo 
atžvilgiu. Nesutarimas liečia 
Bosniją ir Hercegoviną, kur JT 
jau kurį laiką dalyvauja, ir jame 
iškyla esminis supratimo skir
tumas tarp Generalinio sekreto
riaus ir Saugumo tarybos narių 
dėl JT krypties, finansavimo ir 
pobūdžio. 

Gen. sekr. Boutros-Ghali, 
prieš šešis mėnesius pradėjęs 
eiti šias pareigas, priešinosi 
britų vadovaujamoms pastan
goms didinti Jungtinių Tautų 
vaidmenį Bosnijoje ir, matyt, 
kaltino britų pareigūnus už jų 
neišmąstytą planą. Britanija 
šiuo metu vadovauja Europos 
Bendrijai ir pereitą penktadienį 
Lord Carrington pats išsiderėjo 
paliaubas Bosnijoje, kurios, ta
čiau nelaikė. 

Apėjo Generalini sekretorių 

Sekretorių Boutros Boutros-
Ghali suerzino tai, kad britų 
atstovas Saugumo taryboje Sir 
David Hannay betarpiškai išga
vo ST patvirtinimą Lord Car-
ringtono planui, nepasitaręs su 
juo, kaip Jungtinėse Tautose iki 
šiol buvo įprasta. Britanijos 
Užsienio ministras Douglas 
Hurd trečiadienio vakare at
skrido į New Yorką šią krizę 
atitaisyti, bet jam tik iš dalies 
pasisekė. 

Kaip pasakoja diplomatai, da
lyvavę uždaroje Saugumo Tary
bos sesijoje ketvirtadienį, sekr. 
Boutros-Ghali pirštu mojo į de
legatus, gindamas savo poziciją 
Bosnijos atžvilgiu ir sakydamas, 
kad toji operacija per brangiai 
kainuojanti, buvusi suorga
nizuota neteisingos grupės ir 
gavusi per didelį dėmesį, tuo 
tarpu kai Somalija yra ignoruo
jama. (Somalijoje 2 milijonai 
žmonių kenčia karo sukeltą ba
dą ir JT teišgalėjo pasiųsti tik 
50 asmenų taikos saugojimo 
kadrą paliauboms užtikrinti.) 

Sekretorius Boutros Boutros-
Ghali karą Jugoslavijoje pava
dino „turtingųjų karu", ar
gumentuodamas, kad televizi
joje matomi Jugoslavijos trem
tinių veidai yra gerai paval
giusių žmonių, palyginus su 
Afrikos badaujančiųjų. To konti
nento žmonės reikalingi dau
giau reprezentacijos Jungtinėse 
Tautose, pasakė Boutros-Ghali. 
pats afrikietis — egiptietis. 

Bet posėdyje buvę diplomatai 
sakė, kad jo prašymai nesu
silaukė paramos, ir Saugumo 
Taryboje buvo pristatyta bal
savimui rezoliucija, atmetanti 
Generalinio sekretoriaus pro
testus. Norint, tačiau, suma
žinti skirtumą tarp abiejų pusių, 
galutinėje versijoje rezoliucija 
įrašė kai kuriuos sekretoriaus 
komentarus dėl operacijos Bos
nijoje finansavimo ir įmanomu-
mo. 

buvo nustebintas jį penktadienį 
pasiekusios žinios. 

Generalinio sekretoriaus šta
bas visą savaitgalį ruošė Sau
gumo Tarybai pranešimą apie 

JT operacijų logistiką ir kiek 
kainuotų sunkiųjų pabūklų su
ieškojimas ir surinkimas iš be-
kovojančių grupių Bosnijoje. Tai 
vienas pagrindinių punktų Lord 
Carringtono plane. Buvo ap
skaičiuota, kad reikėsią 1,100 
kareivių 62-ose ginklų surinki
mo vietose, dirbančių bent tris 
mėnesius, norint tą darbą atlik
ti. 

Kas už visa tai sumokės? 

Bet kai JT ST vėl susirinko 
pirmadienio popietę, vietoje 
raporto gavo tik aštriai sufor
muluotą Generalinio sekreto
riaus keturių puslapių laišką, 
kuriame ST buvo kritikuojama 
už atsiliepimą į Londone suda
rytą sutartį, nepasitarus su 
Gen. sekretorium. 

Boutros-Ghali nedalyvavo 

Kai Saugumo Taryba disku 
tavo Lord Carrington paliaubų 
planą, Gen. sekretorius buvo ki
tame aukšte, svarstybose apie 
paskyrimus į Kiprą ir Libiją. Ir 
jis nebuvo informuotas apie pa
liaubų sutartį Londone ir matyt 

JT Gen. sekr. Boutros-Ghali 

Savo laiške sekr. Boutros-Gha
li iškėlė kelis klausimus, jų 
tarpe — kas finansuos Lord Car
ringtono planą, kaip galima 
pateisinti tokios skalės ope
raciją pietinėje Europoje, tuo 
tarpu ignoruojant Somalija, ko
dėl buvo padarytas sprendimas, 
liečiantis JT pajėgas pasitari
muose Londone, kuriuose neda
lyvavo nė vienas JT pareigūnas. 

Vienas vakarietis pareiškė, 
kad minėjimas Somalijos buvo 
ne vietoje, kadangi Somalijos 
klausimas tuo tarpu dar laukia 
Generalinio Sekretoriaus dar 
nebaigto paruošti pilno raporto 
ir tik dėl to dar nebuvo disku
tuotas Jungtinėse Tautose. 

Britanijos užs. min. Douglas 
Hurd sakė, kad sekr. Boutros-
Ghali jam pasakęs, kad susitik
siąs su Lord Carringtono planu 
Bosnijai tik tuo atveju, jei prie 
plano bus pridėti ir konkretūs 
pažadai, kaip jis bus finansuo
jamas. Sekretorius taip pat 
skundęsis, kad JT pajėgumas 
jau yra pasiekęs lūžimo tašką ir 
kad iki šiol paskelbti atsišauki
mai, prašantys priedinių lėšų, 
yra nepaisomi. 

KALENDORIUS 

Liepos 28 d.: Inocentas I, 
Viktoras I, Ada. 

Liepos 29 d.: Šv. Morta, Ola-
vas, Faustinas, Beatričė. Mant-
vydas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:39, leidžiasi 8:14. 
Temperatūra dieną 82 F (27 

C), naktį 60 F (15 C), dalinai 
debesuota, galimybė lietaus. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PENSININKO ATMINTIES 
MAŽĖJIMAS 

Klausimas. Ar yra gėrybinis 
pensininko užsimirštamumas? 
O gal tai pradžia ko nors rim
tesnio. Įdomu, ar gydytojas gali 
užsimirštantįjį nuraminti, kai 
jis į jį kreipiasi? Tokie ir dau
gelis kitų klausimų neduoda 
man ramybės, turint savo pra
dėjusią daug ką užmiršti ma
mytę, kuri prieš tai buvo labai 
guvi. 

Atsakymas . Gėrybinis se-
nesniojo užsimiršimas dabar lai
komas su amžiumi susijusiu at
minties sutrikimu. Su amžiumi 
susijęs ir sumažėjimas atpažinti 
daiktus, atsiminti, yra dažnas 
reiškinys vėlesniame gyvenime. 

Su amžiumi susijęs atminties 
sumenkimas aptariamas kaip 
mažiausiai 50 metų sulauku
siojo jautimas, kad atmintis kei
čiasi. Tokio atmintį mediciniš
kai tiriant, jis suklumpa bent 
viename standartiniame tyri
me. 

Su amžiumi susijęs atminties 
sumenkimas pasireiškia už
trunkant su atsakymu. Tai pa
sitaiko, kad žmogus, pas gydy
toją neatsiminęs atsakyti į kai 
kuriuos klausimus, atsimena 
juos išėjęs iš gydytojo ar net 
kitą dieną. 

Čia ir prieiname svarbų faktą, 
susijusį su atminties pasilpimu 
senatvėje: per visą gyvenimą be
veik niekas daugiau nesirūpina 
geros atminties užlaikymu nuo 
tada, kai baigia savo formalų 
išsilavinimą. 

Lietuviai, būdami išskirtinai 
didelių gabumų tauta, neužkas
kime savų gerų savybių, bet la
vinkime smegenis visą gyveni
mą. Skaitykime geriausias 
knygas, neapleiskim kultūrinių 
renginių, tik su išmintingai kal
bančiais ir žmoniškai besiel
giančiais bendraukime. Taip 
besielgdami krausimės dvasinį 
krai t į , labai praversiant į 
gyvenimo saulėlydyje. 

Senatvišką atminties sumen
kimą sunku aptarti dar ir dėl to, 
kad pagrindiniai atminties tyri
mai atliekami su jaunais, o duo
menys taikomi senesniems, ka
dangi diagnozavimas yra paly
ginamasis. Tikro, su atminties 
pasilpimu susijusio, smegenų 
pakenkimo nerandama, todėl ir 
nėra galutino tvarkymo atmin
timi negaluojančių pacientų. 

Laiks nuo laiko gydytojas 
seka susilpusios a tmint ies 
pacientą. Ištyręs protinį pacien
to stovį, nutaria, kad tai ne 
Alzheimerio liga, o dabar atsi
radęs atminties pasilpimas yra 
normaliai atsirandantis, su 
amžiumi susijęs atminties su
menkimas. 

Pas gydytoją apsilankęs ir 
normalios atminties žmogus 
kartais esti kiek užmaršus. Tai 
gali būti dėl nervinimosi — bai
mingumo vien dėl to, kad yra 
pas gydytoją. 

Bet jei žmogaus prižiūrėtojas 
labai skundžiasi, tai j au 
nurodymas, kad reikia pakar
totinai ištirti to žmogaus stovį, 
o esant reikalui, pasiųsti jį 
neuropsichologiniam ištyrimui. 

Gydytojas pas jį atsilankiusios 
moters pirmiasia neklausia apie 
jos atminties pasilpimą. Jei ji 
pastebės bet kokį atminties 
sušlubavimą, ji gali pradėti 
rūpintis ir dėl to nusiminti, ją 
gali apimti depresija. Todėl gy
dytojas tokią užtikrina, kad tai 
yra su amžiumi susijęs atmin
ties sušlubavimas, nieko bendro 
neturįs su išprotėjimu — demen
cija. 

Iki šių laikų žmonės jausdavo, 
kad jų atminties pasilpimas yra 

daugiau, negu senatviškumo 
apraiška. Tokie išsigandę steng
davosi tai paneigti. Dabartinė 
generacija žino šį tą apie Alz
heimerio ligą ir gąsčiojasi. Nei
gimas tokio stovio, aišku, gy
vuos, kol medicina pajėgs su šia 
liga sėkmingiau kovoti. 

Žinoma, atminties pasilpimo 
pradžioje sunku esti išaiškinti, 
kur liga gėrybinė ar alzheime-
rinė ligonį vargina. Tik laikui 
bėgant, viskas išaiškėja. Todėl 
svarbu tokius ligonius ilgesnį 
laiką neišleisti iš gydytojų 
akių. Tokius ligonius gydytojas 
seka ilgesnį laiką, stebėdamas, 
ar jo atminties apsilpimas didė
ja. Tada išryškėja, kad tas nege
rumas yra daugiau negu vien 
senatviškumo pasireiškimas. 

Yra duomenų, tvirtinančių, 
kad su amžiumi susijęs atmin
ties pasilpimas nurodo, jog po 
15-20 metų toks žmogus gali 
proto netekti — dementiku likti. 
Todėl visi liaukimės vien šia 
diena buvę patenkinti, kai svei
katos atžvilgiu po liguistumo 
raistą braidome, save nuody
dami rūkalų, svaigalu, riebalu, 
kofeinu... Nuo mažens turim gy
venimo žiemai sveikatos atsar
gas taupyti. Pasižadėkime visu 
savu pajėgumu, jog veiksime 
savo sveikatos užlaikymui: per 
visą gyvenimą vengsime liguis
tus polinkius tenkinę, o žvelgsi
me į viso kūno, ypač širdies — 
smegenų normalų stovį, kuris 
užtikrins mums laimingą sau
lėlydį. 

Tik liaukimės niekais pasi
tenkinti: perstokime toliau buvę 
persivalgymo, rūkymo, svaigini-
mosi mašinomis — gana bus vi
siems skiedryne dainuoti, kada 
pribrendo laikas visiems, tikrais 
žmonėmis tapus, dirbti sau ir ar
timui geresnio gyvenimo sukū
rimui! 

KAI PUPA NUGALI VĖŽĮ 

Klausimas: Užčiuopiau krū
tyje guzelį ir išsigandau. Dak
tarai ligoninėje surado praside
dantį vėžį ir jį sėkmingai išope
ravo. Kaip man ir kitoms nuo jo 
išsisukti? 

Atsakymas: Tikrai lietuviš
kas maistas — gausus vaisių ir 
daržovių valgymas veja vėžį nuo 
moters krūtų. Ką lietuviai jau 
seniai valgė, tą dabar ėmė pa
tarti šio krašto medicina. 

Dabar dvi New Yorko tyrinė
tojų grupės, viena jų uni
versitetinė, tvirtina, kad vai
siuose ir daržovėse esančios 
maisto medžiagos stambmenos 
— (fiber) ir prieš degimą vei
kiantieji chemikalai — antiok
sidantai apsaugo moteris nuo 
vėžio. 

Jau anksčiau, dar prieš tų 
tyrinėtojų duomenų paskel
bimą, valstybiniame New Yor
ko universitete buvo tirta 310 
moterų su krūties vėžiais ir 316 
moterų be tos ligos; rasta, kad 
be vėžio gyvenančios valgė žy
miai daugiau vaisių ir daržovių. 

Dabar tyrinėtojai tvirtina, 
kad vaisiuose esančios orga
ninės medžiagos, kaip Folic 
acid, carotenoids ir vitaminas C 
gina moteris nuo krūties vėžio. 
Taip neseniai tvirtino Min-
neapolyje susirinkusiems moks
lininkams skirtame pranešime 
New Yorko universitete dirbąs 
Jo Freudenheim. 

Kitas tyrinėtojas — John Ve
na tvirtino, kad valgantieji 
daug vaisių — daržovių suvalgo 
daug stambmenų (fiber). Pasta
rosios prisideda prie apsaugos 
nuo vėžio. 
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„Lietuvos" tautinio ansamblio vadovai ir svečiai. Iš kairės: Bronius Juodel is , 
P r a n a s Budrius, V y t a u t a s Buterkevičius, Stasys Balzekas i r E d m u n d a s 
Juškys . 

PREMIJOS VERTA 
DEZINFORMACIJA 

JUOZAS KOJELIS 

Savo taikinga revoliucija 
Lietuva pasaulyje užsitarnavo 
nupelnytą respektą. Prieš 
okupanto šimtus kartų didesnę 
fizinę jėgą Lietuva pastatė 
tautos garbę. Ir laimėjo. Gor
bačiovas, teisinėmis barika-

nesidžiaugė dalis tų, kurie 
1988-1989 kėlė lietuviškas tri
spalves, skandavo „Lietuva, 
Lietuva" ir. susiėmę rankomis, 
laikėsi Baltijos kelyje. Ir nebū
tinai juos reiktų laikyti Lietu
vos laisvės priešais. Tą grupelę 

domis ir tankais blokuodamas žmonių, dauguma jų iš labiau-
Pabaltijo valstybėms kelią į 
nepriklausomybę, argumenta
vo, kad tai būtų Sovietų Sąjun-
gs suirimo pradžia. Ir jis buvo 
teisus. Komunistų partijos 
suplanuotas „persitvarkymo 
sąjūdis" rusiškajai imperijai 
gelbėti per trumpą laiką persi
tvarkė į „Sąjūdį" Lietuvos lais
vei atkurti. Skanduodama „Lie
tuva, Lietuva", lietuvių tauta ir 
susiėmusios rankomis „Baltijos 
kelyje" kitos dvi Pabaltijo šalys 
— Latvija ir Estija — iš okupa
cijos ūkanų išėjo į laisvės šviesą. 

Šitokiu Lietuvos žmonių per
sitvarkymu Maskva nebuvo lai
minga. Dar blogiau, kad 1990 
metų kovo 11 aktu, nors lūpo
mis šypsojosi, bet giliai širdyje 

šiai privilegijuotos klasės, tektų 
vadinti „sovietiniais lietuviais", 
kuriems Lietuva tebuvo tik 
tėviškė, „N'emuno kraštas", o 
tėvynė — Sovietų Sąjunga. 

Rezistencijai išeivijoje „sovie
tiniai lietuviai" Lietuvoje daug 
rūpesčių nekėlė. Buvo žinoma, 
kad jų nedaug ir kad jų įtaka 
tautoje silpna. Buvo aišku, kad 
tauta prakalbės autentišku 
balsu, kai tik okupacinio tero
ro varžtai nors kiek bus atleis
ti. Tautiškai sąmoninga išeivija 
laisvajame pasaulyje grūmėsi 
su kitais pavojais, kuriuos kėlė 
sovietišku „rojumi" patikėję 
naivūs Vakarų intelektualai, 
profesionalūs komunistų agen
tai ir ypač per pastaruosius porą 
dešimtmečių neapykanta Lietu-
vai pritvinkę vienos tautinės 

Ankstyvesnių tyrimų duome- grupės ekstremistai, ranka 
nys irgi tvirtina, kad prieš rankon veikę su galingąja sovie-
degimą kūne medžiagos — anti- tų KGB agentūra, 
oksidantai ir vitaminai, esą Visų tų jėgų pagrindinis gink-
vaisiuose ir daržovėse, mažina las buvo dezinformacija. Vieni, 
vėžiu susirgimo pavojų. Tos me- Vakarų in te lektuala i , t uo 
džiagos sulaiko ar apsaugo nuo ginklu naudojosi nesąmoningai, 
vėžio atsiradimo ir jo augimo, kiti buvo pikti Lietuvos laisvės 

Dabar San Diego mieste vyku- priešai. Lietuvai atkūrus nepri-
siame šio krašto mitybos žinovų klausomybę ir sovietiniai im-
susirinkime pranešta, kad ispa- perijai atsidūrus išsiformavimo 
nų moterims nuo seno žinomas būklėje, Lietuvos priešų užsie-
retas krūties vėžiu susirgimas nyje keliami pavojai y r a 
turi ryšio su tų moterų gausiu sumažėję, bet dar nepranykę. 
pupelių (beans) valgymu. Ispa- Kai kurioms jėgoms užsienyje 
nės dvigubai daugiau suvalgo sunku susigyventi su mintimi, 
pupų — pupelių, negu baltosios kad Lietuva, nedidelė ir pusę 
moterys. I šimtmečio genocidinėm priemo-

Susekta, kad pupelėse — pu-' nėm naikinta tauta, ne tik 
pose yra daug medžiagų, atsilaikė, bet ir suvaidino svar-
vadinamų „estrogen — blocking bią rolę komunizmo žlugimo 
phytoestrogens", kurie saugo dramoje. Lyg atsikeršydamos, 
nuo krūties ir kitų organų vėžio, tos jėgos ir toliau klaidinančiais 

Amerikiečiai tyrinėtojai išaiš- straipsniais apie Lietuvą siekia 
kino dar vieną dalyką: ispanės Vakaruose sukelti nepasi-
moterys suvalgo daug alyvų tikėjimą Lietuvos ateitimi, 
aliejaus (olive oil), turinčio daug Vienas iš tokių straipsnių 
neprisotintų riebalinių rūgščių birželio 28 d. buvo paskelbtas 
(monounsaturated fat oleic „Chicago Tribūne", dienraštyje, 
acid), kurios irgi, tyrinėtojų Jo autorius — žinomas žurnalis-
manymu, gali vyti vėžį nuo krū- tas Vincent J. Schodolski. 
tų. Straipsnis pavadintas „Lietu-

Tik su riebalais reikia būti viai kovoja su nauju priešu — 
atsargiems; minėtas tyrinėtojas nesantaika", 
niujorkiškis Frendenheim tvir- Straipsnio antraštė suges-
tina, kad gausus riebalų — tionuotų, kad išsilaisvinę iš 
aliejų, riebaus maisto valgymas okupacijos lietuviai sunku-
gali vėlesniame moterų amžiuje mams nugalėti s tengiasi 
padidinti krūties vėžiu susir- pasiekti vienybės. Bet kur tau! 
gimo pavojų. Straipsnio autorius piešia šiur-

Žinoma, reikia daugiau tyri- pų, beveik beviltišką Lietuvos 
mų tuo reikalu, bet vaisių — ateities vaizdą: „kraštas eina į 
daržovių vaidmuo apsaugoje ekonominę katastrofą", Lands-
nuo vėžio yra daug žadantis, bergį apleidę jo senieji sąjun-

Aišku. išmintingoji dabar gininkai, nes jis siekiąs asme-
griebsis vaisių ir daržovių, nu- niškos valdžos ir izoliavosi nuo 
stumiant šalin taukus, kiau- žmonių reikalų; žmonės nepa-
lieną ir dešras. Geriau be dešrų, rėmę jo skelbtame referendume 
negu su vėžiu! Sėkmės visiems, prezidentinių galių sustip-
ypač visoms, sėkmingai grum rinimo, kraštą užvaldžiusi gili 
tis su vėžiu, valgant kasdien 3 politinė apatija ir t.t. Savo 
kartus vaisius ir keturis kartus teigimams paremti žurnalistas 
daržoves, įskaitant bent po mor- Schodolski šaukiasi ano-
ką kasdien. niminius arba opozicijos Lands

bergio politikai liudininkus, o 
tikrus ar pusiau tikrus faktus 
manipuliuoja taip, kad tamsio
sios Lietuvos gyvenimo spalvos 
išeitų kiek tik galima tamses
nės. 

Atvykęs į Vilnių, straipsnio 
autorius kalbėjosi su deputatais 
— Kazimieru Antanavičium ir 
Virgiu Pikturna ir buvusiu 
(turbūt Purnskienės kabinete) 
prekybos ministeriu Albertu 
Sinevičiumi. Kiti visi jo liudi
n inka i anonimai : ,,vado
vaujantys ekonomis ta i" , 
„vienas valdžios pareigūnas", 
„ka i kur ie ekonomis ta i " , 
„vienas valdžios ministeris" ir 
pan. Tokie liudininkai nepa
tikimi. O ir Antanavičius su 
Pikturna yra aštrioje vyriausy
bei opozicijoje. Neišgirdus po
zicijos argumentų tais pačiais 
klausimais, visa straipsnio 
autoriaus informacija lieka 
nepatikima, nes vienašališka. 
Alber tas Sinevičius man 
nežinomas ir apie jį pasakyti 
nieko negaliu. 

Pažiūrėkime, kaip Schodolski 
sugeba dezinformaciją skleisti, 
ats iremdamas ir į teisingą 
faktą. Jis rašo, kad Lietuva, 
nepakankamai gaudama rublių 
iš Rusijos centrinio banko, pra
dėjo leisti savo piniginius 
talonus („scrip"), kurie „nepa
dengti užsienio konvertuojama 
valiuta nei auksu". Pusė algos 
darbininkams išmokama tais 
talonais, bet „daugelis skun
džiasi, kad vis sunkiau rasti 
žmonių, kurie norėtų talonus 
priimti". Tiesa, kad leidžiami 
t a lona i ir kad dal is algų 
mokama jais, bet netiesa, kad jų 
niekas nenori imti. Du mėne
sius Lietuvoje talonais mokėjau 
krautuvėse, restoranuose, vieš
butyje ir kitur. Nebuvo nė vieno 
atsitikimo, kad talonų nenorėtų 
imt i . Talonus vengė imti 
speku l i an t a i , a tvykę su 
prekėmis iš Rusijos sąjunginių 
respublikų, nes už Lietuvos 
sienų talonai negalioja. 

Schodolski savo tamsioms 
p ranašys t ėms pa tv i r t in t i 
šaukiasi ir autoritetingų užsie
niečių. Štai jis rašo: „Tarptau
tinis valiutos fondas neseniai 
paskelbtame raporte daro iš
vadą, kad Pabaltijo valstybių, 
ypač Lietuvos, ekonominė atei
tis niūri". Nežinau, ar tokias 
išvadas tas fondas yra padaręs, 

bet akivaizdus Schodolskio 
neobjektyvumas leidžia bent su
abejoti. Jei taip ir būtų, tad kaip 
re ik tų a i šk in t i Lietuvos 
priėmimą į Pasaulio banką ir 
kele tą k i tų t a rp t au t in ių 
finansinių institucijų, kokiu 
būdu Lietuvos ateitimi tiki 
Amerika ir kai kurios kitos 
valstybės, duodamos ilgalaikes 
paskolas, ir kaip reiktų iš
aiškinti liepos mėnesį įvyku
sioje indus t r in ių kraš tų 
finansinių institucijų konfe
rencijoje Kopenhagoje, kur 
Vilniaus radijo pranešimu buvę 
konstatuota, kad iš visų vad. 
„buvusių sovietinių respublikų" 
ekonominėse reformose Lietuva 
padariusi didžiausią pažangą? 

Landsbergio užsienio politikos 
pasisekimų straipsnio autorius 
nemini. Galima jausti jo pasi
tenkinimą krašto ekonominiais 
sunkumais. Jo nuomone, dėl 
Landsbergio vyriausybės blogos 
ekonominės politikos ir jo 
asmeninės valdžios troškimo 
buvę jo sąjungininkai Sąjūdyje 
esą nuo jo dabar pasitraukę. Ir 
visuomenė jo neparėmusi gegu
žės 23-sios referendume dėl pre
zidentinio režimo sustiprinimo, 
nors referendume dalyvavo 57% 
visų balsavimo teisę turinčių 
rinkėjų ir už siūlymą pasisakė 
beveik 70% balsavusiųjų. Jei aš 
būčiau opozicijoje, tai su nerimu 
laukčiau naujųjų parlamento 
rinkimų, kurie įvyks spalio 25 
d. Mano įsitikinimu, dabartinis 
parlamentas nereprezentuoja 
tautos politinės diferenciacijos 
ir dabartinė opozicija rinki
muose stiprokai pralaimės. Kai 
kuriems deputatams vienintelis 
išsigelbėjimas, — būsimuosiuose 
rinkimuose nebekandidatuoti. 
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Sąskaitas siunčiame tiesiog | Medicare 
Priklauso Holy Croas ir Christ ligoninėms 

8434 W. 71 8treet, Chicago 
T o l . (1-812) 434 8648 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-812) 786-4477; 
(706)246 0067; arba (706)244-«M1 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MtDICAL 6UILDING 

6446 So. Puiaokl Rood 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. Tai. (704) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p.p.-7 v.v.. antrd 12:30-3 v p.p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir šeštd. 9 v r.-12 v.p.p. 

6132 8 . Kodzla A ve . , Chicago 
(1-312) 778-6666 arba (1-312) 4S9-4441 

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

R ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5840 S. Putoofcl Rood. 
Tol. (1-312) 668-2602 

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 
Tol. (1-312)476-2112 

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

Kab. tol. (1-312) 666-0348; 
R O K . (1-312) 778-6683 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4268 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tol. (1-312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

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

Namų (706) 564-5627 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. I I I . 
Tol . (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ave., Elgln, III. 60120 
Tol. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: (706)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 606i A v e . , Ctcero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trefi. Sėst 12 iki 4 vai popiet 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tol. (706) 448-1777 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
6638 S. Puleakl Rd. , Chicago 

312-866-1665 
172 Schlller St., BJmhurst, IL 60128 

706-641-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

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 tol. (1-312) 776-2860. 
Rez. (706) 446-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71ot Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7. Antr ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McCIMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Woat Ave., Orį and Park 
706-346-6100 

10 W Martin, MoparvHto 
706-365-6776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tei 706-857-6383 

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

Kalbame lietuviškai 
6185 S. Archer Ava. (prie Austin) 

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

A R A S Ž L I O B A . M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Semerltan Madlcal Center-

Napervtn* Cempu* 
1020 K. Ogdon Ava., Sult* 310, 

Napervffte IL 60663 
Tol. 1-706-627-0060 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 566-3166 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



PLB seimui praėjus 

ATEITIES VIZIJA IR 
IŠEIVIJOS VIETA 

JOJE 
Tiek pavieniam žmogui, tiek 

ir visuomeninei organizacijai 
bei išeivijai reikia savo veiklos 
planus numatyti ir mesti žvilgs
nį j ateitį. Prieš tai darant, 
reikia savo rolę aptarti . Prieš 
keletą metų tokio klausimo 
neturėjome ir visiems buvo la
bai aišku. Tai buvo politinė 
kova prieš okupantą ir medžia
ginė parama kraštui , ta ip pat 
lietuvybės išlaikymas išeivijoje. 
Gyvendami Amerikoje, rūpino
mės savomis lituanistinėmis 
mokyklomis, taip pat galimybių 
r ibose s t e n g ė m ė s Pie tų 
Amerikos lietuvius aprūpinti 
vadovė l i a i s i r vieną kitą 
jaunuolį pasiųsti į Vasario 16 
gimnaziją. Dabar Lietuvai ant 
savų kojų atsistojant, sąvokos, 
kurios buvo labai aiškios, pra
dėjo miglotos darytis. Mes, 
kurie buvome vieningi, pra
dėjome skirt ingai galvoti ir 
elgtis. 

O tas sk i r tumas prasidėjo dėl 
metodų, teikiant paramą Lietu
vai. Vieni norėtų šalčiau ir 
daugiau apgalvotai elgtis, o kiti 
linkę net išeivijos veiklą pa
aukoti, manydami, kad, Lietu
vai a ts is ta tant , išeivija savo 
prasmės nustoja. Tad šiais ir ki
tais klausimais seime buvo pro
gos pasisakyti. Didelę laiko dalį 
užėmė įvairių atstovų iš vie
tovių ir kraš tų pranešimai, 
kurie didžiumoje, išskyrus Sibi
ro ir Punsko atstovų, buvo 
blankūs, bet neišvengiami. PLB 
va ldybos n a r i ų ka i kur ie 
pranešimai buvo labai išsamiai 
parengti ir nagrinėjantieji svar
bias problemas. Tad kai kurias 
jų ištraukas yra"verta pacituoti. 

Labai išsamus buvo Algiman
to Gurecko, Visuomeninių rei
kalų komisijos, pranešimas. „Dr. 
Vyt. Bieliausko vadovaujamai 
PLB valdybai teko veikti nepa
prastai svarbiu istoriniu laiku, 
kai lietuvių tauta tėvynėje, 
pajutusi Sovietų imperijos krizę, 
pasinaudojo proga ir pakilo į 
atvirą kovą už laisvę. Lietu
viškoji išeivija jai prieinamomis 
priemonėmis įsijungė į tautos 
laisvės kovą. Ji paveikiai ir gar
b inga i a t l i ko jai t ekus ius 
uždavinius bendroje tautos ko
voje. Tos kovos uždaviniai suda
rė pagrindinį PLB valdybos 
v i s u o m e n i n ė s ir po l i t inės 
veiklos turinį. Nors valdybai 
buvo žinoma, kad užkulisiuose 
Sąjūdis buvo kuriamas komu
nistų partijos iniciatyva, tačiau 
buvo galima matyti, jog ten nuo 
pat pradžios stipriai pasireiškė 
ir t a u t i š k a i nusis tač ius ios 
visuomenės dalis. Todėl valdyba 
nutarė paremti Sąjūdį, nors tai 
ir buvo rizikinga. Jos nuomone, 
būtų buvę blogiau iš šalies ste
bėt i L ie tuvo j prasidėjusią 
lemtingą kovą už laisvę, lau
kiant, kuo ji baigsis. Savo pri
tarimą PLB valdyba parodė, kai 
jos pirmininkas priėmė Sąjūdžio 
kvietimą į pirmąjį jo seimą 
Vilniuje 1988 rudenį". 

Labai reikšmingos mintys yra 
dr. Vyt. Bieliausko, buv. PLB 
valdybos pirmininko. Jis pradėjo 
pirmuosius žingsnius žengti ir 
už tai jam teko ir „pylos" gauti. 
„Išeivija, stebėdama įvykius 
Lietuvoje, pradėjo ieškoti būdų 
sueiti į artimesnius kontaktus 
su Lietuva, bet tuometinis 
išeivijos veiksnių nusistatymas 
neturėti jokiu oficialių kontktų 
su okupuotu kraštu neleido to 
daryti. Naujoji PLB valdyba, 
dar tik pradedanti pirmuosius 

savo darbo žingsnius, labai grei
t a i buvo į traukta į principinius 
sprendinius, dėl kurių turėjo 
laukti ir dėl kurių gavo daug 
k r i t i k o s . Taigi t eko i m t i s 
rizikos, kuri buvo būtina or-
organizacijai, pasišovusiai vado
vauti viso pasaulio lietuviškai 
išeivijai". Kaip matome, šie 
pasisakymai vaizdžiai apibū
dina PLB ryšius su atbundančia 
tauta . 

Dabar kyla klausimas, ar tau
t a tais ryšiais pasinaudojo? Tą 
klausimą bandė narplioti Gabi
j a Petrauskienė, PLB vicepir
mininkė ir dabartinė Lietuvos 
premjero patarėja, „...trūksta 
operatyvesnio atgalinio ryšio iš 
kraštų į PLB valdybą. Taipgi 
t rūks ta tampresnio ryšio su 
pačia Lietuva, kuri iki šiol dar 
nėra išmokusi, kaip paskleisti 
savo į taką visame pasaulyje, 
naudojant is jos na tū ra l i a i s 
draugais — išeivijos lietuviais. 
Lietuva dar nėra pribrendusi 
idėjai laikyti išeiviją kaip dalį 
— tęsinį Lietuvos kitur. Išeivija 
laiko save tuo natūraliu tęsiniu, 
tačiau j i nėra pakankamai iš
naudojama valstybinio darbo 
vystymui. Tokiu būdu Lietuva 
praranda natūralią galimybę 
plėsti savo įtakos sferą, pa
kinkydama išeivijos lietuvių 
geranoriškumą, darbštumą bei 
greitą orientavimąsi gyvenamo 
krašto aplinkoje". 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ IR ATEITIES VLTYS 

* * * 

Stengiausi duoti trumpą san
trauką to, kas buvo svarstoma 
keturių dienų eigoje. Tačiau ne 
t ik Lietuva, bet ir išeivija savo 
vietos naujoje situacijoje nesu
randa. Tad negaliu iškęsti nepa
citavęs keleto minčių iš St. 
Goš tau to seimui parengtos 
kalbos. „Per daugelį metų, kai 
Nepriklausomybė atrodė iliuzija 
ir nebepasiekiama, visi jautėm, 
kad esame tautai reikalingi ir 
turime pareigą padėti Lietuvai. 
Dabar, Lietuvai tapus laisva, 
mes jaučiamės nebereikalingi, 
ir kai kurie jau skelbia išeivijos 
kultūros pabaigą. Išleisime išei
vijos poetų rinkinius Lietuvoje, 
surinksime lietuvių dailininkų 
kolekcijas Lietuvai , leisime 
numirti teatrui, laikraščiams, 
tegul skaito „Lietuvos aidą" ir 
važiuoja į Kauną žiūrėti teatro. 
Faktas, kad pasibaigė „Draugo" 
romano konkursai, negirdėjau 
daugiau ir „Dirvos" novelės 
konkursų. Liko t ik JAV Lietu
vių Bendruomenės ir jos Kultū
ros tarybos premijos (deja, ir jų 
jau nebeliko, kadangi Lietuvių 
fondas tų kelių tūkstančių 
nebesuranda)". 

Pagaliau, kam tų Kultūros 
švenčių reikia, jeigu būsime 
nuogi ir be kelnių! O į jas jau yra 
pasikėsinama. Buvo siūloma, 
kad išeivija atstatytų Vilniaus 
senamiestį. Tokie pasiūlytojai 
nežino, ką jie kalba. Apie vieną 
trečdalį senamiesčio sunaikino 
komustiniai tvarkytojai ir da
bartiniai „parceliuotojai". Net 
Italija Florencijos ir Venecijos 
senamiesčių nepajėgia atrestau-
ruoti, į tą darbą jungiasi tarp
tautiniai fondai. O mūsų pla
nuotojai ant pensininkų pečių 
sukrauti nori. Dėl to praėjusį 
sykį ir rašiau, kad dar gyvi bū
dami „graborių" reikalus susi
tvarkytumėme. Seimo užbaiga 
sutapo su didinga Tautinių 
šokių švente, kurioje seimo dele
gatai turėjo progos dalyvauti ir 
pamatyti , kad išeivija yra gyva 
ir kūrybinga tautos dalis! 

J .Ž . 

Beveik prieš porą metų išei
vijos lietuvių spauda ir radijo 
laidos skelbė žinias apie ruošia
mąją LX Lietuvių taut inių šokių 
šventę, įvyksiančią 1992 m. 
liepos mėn. 5 d. Chicagoje, Rose-
mont Horizon stadione. 

Šventę ruošė JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės, Kraš
tų valdybos ir Lietuvių Tautinių 
šokių insti tutas. 

Šventė, didinga ir iškilminga, 
jau istorinė praeitis. Tenka pasi
džiaugti, kad šios t rys ins
titucijos, d rauge su plačios 
apimties Šventei ruošti orga
n i z a c i n i u k o m i t e t u , vado
vaujamu pirmininko dr. Pe t ro 
Kisieliaus, dirbo darn ia i ir su
t a r t i n a i . Apie o rgan i zac in į 
komitetą spietėsi daug komisijų 
specialiems darbams a t l ik t i . 
Kai sklaidome Šokių šventės 
leidinį, su nuostaba s tebime, 
kiek daug žmonių buvo įjungta 
į šventės ruošimo darbus . 

Didysis rūpestis — lėšos. Jų 
telkimu rūpinosi dr. A n t a n a s 
Razma, j a m talkino visuomeni
n i n k a i V a c l o v a s M o m k u s , 
Birutė Jasai t ienė ir dar būrys 
t a l k i n i n k ų . Rūpesčio b ū t a . 
kainavo daug nervų į tampos, 
tačiau Šokių šventė pavyko, nes 
ne t p a s k u t i n ė m i s d i enomis 
m ū s ų t ė v y n a i n i a i s k u b ė j o 
atsiliepti į komiteto šauksmą: 
aukojo, gausiai l ankė šventės 
renginius. Tuo visuomenė pa
rodė, kad ja i dar rūpi l ietuvių 
išeivijos kul tūr in io gyvenimo 
ateitis. 

Liepos trečioji ir ketvirtoji 
diena. Penktadienį ir šeštadienį 
Rosemont Horizon s tadione, 
ka ip bičių avilyje, ūžia 2200 
įvairaus amžiaus taut inių šokių 
šokėjų. Nelengvas darbar — 
generalinės repeticijos, o nuo jų 
priklausys rytdiena. Gaudžia 
muzika, įkai tusi vyr. meno 
vadovė Dal ia Dz ik ienė , su 
pagalbininkais rikiuoja grupių 
išėjimus, kvadra tus , j ung ia i 
junginius mažuosius, jaunuo
sius, vyresniuosius ir veteranus. 
Šokėjai pak lusnūs , ne jauč ia 
nuovargio, po trumpų atokvėpių 
vėl darban. Ir ta ip beveik dvi 
d ienas , kol p a g a l i a u m e n o 
vadovė Dal ia t a r ė : p a k a k s , 
puiku, dėkoju jums — šokėjams, 
dėkoju pasišventusiems grupių 
vadovams. 

Pasi rodo, šokėjai , šokėjos 
nepavargo, bet pilni j auna t 
viškos energijos šeš tad ienio 
vakarą sulėkė p a b e n d r a u t i , 
sus i t ik t i , smagia i pas i šok t i 
susipažinimo vakare , J a u n i m o 
centre. Tuo pačiu Jaun imo cent
re buvo pagerbti visi t au t in ių 
šokių mokytojai, grupių, an-

J U R G I S JANUŠAITIS 

s a m b l i ų vadova i , į te ik t i 
pažymėjimai. Jiems padėkota už 
rūpest į mūsų jaunimui , už 
puoselėjimą kultūros lobių. 

Liepos 5 d. iškilmingos pamal
dos Svč. M. Marijos Gimimo, 
Lietuvių Evangelikų-Liuteronų 
T ė v i š k ė s šventovėse . Po 
pamaldų visais keliais, autobu
sais ir automobiliais skubėjo 
8000 šventės žiūrovų į stadioną. 
Prie Rosemont Horizon tyvulia
vo minios, tautii iais drabužiais 
pasipuošę šokėjai ir svečiai. Ir 
koks džiaugsmas. Atrodė, lyg 
mažytė Lietuvos dalelė, kažkur 
prie Nemuno būtų susirinkusi. 

Prieš pat šventės pradžią 
kitoje salėje rinkosi kviestiniai 
svečiai į priėmimą, susipaži
nimą, pabendravimą. Ir čia 
švent iška nuotaika. Atvyks
tančius pasitiko maloniai nusi
teikę svečių priėmimo komisijos 
nariai — Roma ir Rimas Česo-
niai, Albinas ir Angelė Karniai, 
Leonas ir Nijolė Maskaliūnai. 
J ie kiekvieną maloniai pa
sveikina, prisega šventės ženk
lelį ir kviečia pasivaišinti . 
Šiame priėmime gal du šimtai 
ar daugiau svečių, jų tarpe 
Lietuvos respublikos ministras 
pirmininkas Gediminas Vagno
r ius , Ku l tū ro s ir Švietimo 
m i n i s t r a s D a r i u s Kuolys, 
ryšiams su užsienio lietuviais 
atstovas A. Antanait is , PLB 
p i r m i n i n k a i dr . Vy tau t a s 
Bieliauskas, inž. Bronius Nai
nys, šventės organizacinio komi
teto ir komisijų nariai, Lietuvių 
Bendruomenės Kraštų valdybų 
pirmininkai , PLB Seimo atsto
vai, visuomenininkai, kultū
r ininkai , spaudos atstovai. 

Po j aukaus pabendravimo 
štai ir šventės pradžia. Stadioną 
sudrebina Dar iaus Polikaičio 
vadovaujamas orkestras. Pra
deda žygiuoti šokėjai, pirma jų 
įnešamos Lietuvos, JAV, Kana
dos ir kitų valstybių vėliavos. 
Įkandin vėliavų žygiuoja vyr. 
meno vadovė Dalia Dzikienė, o 
paskui ją pradeda žygiuoti 54 
t a u t i n i ų šokių ansambliai , 
vienetai, grupės, nuo mažųjų iki 
veteranų. 

Programos pranešėjai — An
tan ina Zmuidzinaitė ir Edvar
das T u s k e n i s a p t a r i a įžy
giuojančias grupes: jų vardus, 
vadovus, iš kur jos atvyko. 
Žygiuoja, žygiuoja, žygiuoja, 
t a ry tum ir nesibaigs. Šokėjų 
veiduose giedri nuotaika, ve
t e r a n a i moja skyrbėlėmis . 
mažieji mojuoja rankutėm, 
jaunimas drąsus, savimi pasi

t i k i n t i s s v e i k i n a šven tė s 
žiūrovus. 

Paskutinieji į areną įžygiuoja 
svečiai — Klaipėdos „Vėtrun
g ė " , kurią publ iką sut iko 
a u d r i n g a i s p lo j imais . Jos 
šokėjus pasitiko šventės komi
tetas , kuriam „Vėtrungė" per
davė Lietuvos juostą, kaip 
glaudžių ryšių simbolį. 

Po akimirkos didingai nuaidi 
JAV, Kanados ir Lietuvos him
nai . Salė gražiai papuošta tau
t inių raštų audinių juostomis, 
teikia malonų vaizdą. Šventę 
atidaro organizacinio komiteto 
pirm. dr. Petras Kisielius. Jis 
pažymėjo, kad ši šventė yra dar 
vienas išeivijos gyvastingumo 
liudijimas. 

JAV LB KV pirmininkas Vy
tautas Maciūnas šventę svei
kino Kanados ir JAV LB vardu, 
įvertino komiteto ir jaunimo pa
stangas, ruošiant šią didingą 
Šokių šventę. Jis pakvietė žodį 
t a r t i Lietuvos Respublikos 
ministrą pirm. G. Vagnorių, 
k u r i s pasveik ino Lietuvos 
vyriausybės vardu, linkėjo 
išeivijai glaudžiai dirbti su 
laisva, nepriklausoma Lietuva 
ir 1993 m. kvietė atvykti į 
Lietuvą, į Dainų ir šokių šventę. 

Po trumpų kalbų prasidėjo 
programa, kurios metu atlikti 
22 įvairūs, sudėtingi šokiai. 
Apie kiekvieną šokį reportaže 
neįmanoma parašyti. Manau, 
kad daugelis turi įsigiję Danu
t ė s Bindokienės redaguotą 
šventės le idinį , ku r i ame 
aprašytas kiekvienas šokis. 

Šokius šoko mokyklinio am
žiaus vaikai, jauniai , studentai 
ir gana didelis skaičius vete
ranų. Šokėjai puikiai pasiruošę, 
spalvingai audė tautinių šokių 
pynę. Keitėsi vaizdai, sudė
tingos figūros. Šokėjus, užbai
gusius šokį, publika palydėdavo 
plojimais. Nepajutome, kad 
artėja paskutinieji šokiai, ilgai 
l auk tos šven t ė s pabaiga . 
Finalas — Brangiausios spalvos. 
Tai Dalios Dzikienės choreogra
fija, muzika ir žodžiai K. 
Vasiliausko, o orkestravo Da
rius Polikaitis. Arenoje, orkest
rui grojant ir chorui dainuojant 
apie Lietuvos vėliavos spalvas, 
šokėjai, kai tik paminima 
spalva, iškelia vėliavėles. Ir taip 
bangavo lyg d id inga j ū r a 
Lietuvos vėliavos spalvos — 
geltona, žalia, rudona. Motyvai 
kartojosi tol, kol paskutinieji 
šokėjai apleido areną. Šventė 
baigėsi. 

Uždaromąjį žodį taria JAV 
KV pirmininkas V. Maciūnas. 
Dėkoja meno vadovei Daliai 
Dzikienei, muzikos vadovui 

Dariui Polikaičiui, jungt in iam 
.norui, šokius j . alydėjusiam 
dainomis, dėkojo šventei ruošti 
komitetui, dr. Petrui Kisieliui, 
Birutei Jasai t ienei . Į teikiamos 
gėlės. 

Kad šventė liktų istorijai, 
Danutė Bindokienė suredagavo 
gerą šventės leidinį. Jame telpa 
oficialūs sve ik in imai , v isų 
komitetų, komisijų, rengėjų, 
vadovų nuotraukos 54 ansamb
lių, grupių, vienetų-tautinių 
šokių šokėjų suglausti veiklos 
a p r a š y m a i , g rupėse d a l y 
vaujančių šokėjų vardai, pavar
dės, vadovų ir pačių grupių 
gana neblogos n u o t r a u k o s . 
Sklaidydami leidinį po kelioli
kos metų, suvoksime, kokį 
didelį da rbą dirbo išeivija. 
Leidinio gale nemaža ir mūsų 
visuomenininkų, verslininkų, 
organizacijų skelbimų. Leidinys 
malonus paimti į r ankas ir 
pasklaidyti , arčiau susipažinti 
su m ū s ų j aunos ios k a r t o s 
v e i k l a , j ų ryžtu ir m e i l e 
Lietuvai. 

Po d id ingos šven tė s visi 
skubėjome į puošnų Hyatt vieš
butį, kur pokylio organizatorės 
Marytės Remienės dėka buvo 
suruošti jaunimui ir vyresnie
siems banketai . 

Pažymėtina, kad vyresniųjų 
dalyvavo pr 1500, o j aun imo 
pokylyje apie 1700 žmonių. 

Vyresniųjų pokylyje padėkos 
žodį tarė dr Petras Kisielius. 
Premjerus G Vagnorius įteikė 
dr. Kisieliui, B. Jasaitienei, Br. 
N a i n i u i padėkos dovanas , 
drauge išreikšdamas šventės 
o r g a n i z a t o r i a m s nuoširdžią 
padėką. Inž. Valdas Adamkus 
pranešė linksmą žinią, kad 
Lietuvos krepšininkai Ispanijoje 
supliekė visą Europa, kad atsi
vėrė durys į Pasaul inę olimpia
dą, ir čia pat parodė pirmą 
japonų dovana mūsų krepšinio 
komanda i — naują, gražią 
aprangą. 

Tenka pastebėti, kad šį kartą 
mūsų jaunimas, apgyvendintas 
v i e šbuč iuose , e lgės i laba i 
kultūringai . Po jo išvykimo 
Šventės rengėjams buvo padė
kota ir kviesta visuomet naudo
tis šių viešbučių patarnavimais. 

Šventė baigėsi. Išklydome vėl 
į savas gyvenvietes. Mūsų visų 
viltys — ir ateityje ruošti di
dingas Dainų ir Šokių šventes. 

Tik jų dėka išlaikome gyvą išei
viją, ypač jaunimą jungiant di
diesiems darbams 

S Ė K M I N G A S BANKAS 

C o n t i n e n t a l b a n k a s Chi
cagoje, turėjęs finansinių pro
blemų, dabar džiaugiasi, kad 
ant rame šių metų ketvirtyje jo 
pelnas pašoko 659c. 

Lietuvos generalinis konsulas V. Kleiza. 
Nuotr J . Tamulaičio 

Nors durnumas neužmuša, 
prakai tu išmušti gali. 

Anglą patarlė 

Doleris, tai sidabrinė ostija, 
kuri turi netikrą „gyvąjį" dievą. 

J. de Bonnefon 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 
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„Ar j i s moka spausd in t i?" užklausiau. 
„Deja, ne. Bet vokus gali r anka užvardyti. Jo 

braižas y r a lengvai i šskai tomas" . 
„Tai gerai. O kada galėčiau jį pamatyti?" 
,3yt*>j pirmą valandą po pietų jis su žmona atvyks 

su manimi pasišnekėt i" . 
„Barbara, man būtų patogiausiai, kad tuo laiku at-

vestum juos pas mane" . 
„Mielai tai padarysiu. Gaila man jo. Dėlto esu susi

rūpinusi kaip ga l ima greičiau jam padėti. Ir išgelbėti 
iš tokios neaiškios jį kankinančios būklės. Tat iki ryto
jaus" . Ir dailiai šyptelėjusi dingo tarpdury. 

Rytojaus dieną s u t a r t u laiku ji atėjo. Ir ne viena. 
Supažindinusi m a n e su ligoniu ir jo žmona, ji tarė : 

„Ponas Hali , nes i rūpinki t . Palieku jus gerose 
rankose. Pat i t u r iu skubėt i sugrįžti atgal. Bijau, kad 
nuo manęs laukiančių pacientų neįlūžtų laukiamojo 
kambario grindys". 

Ir ji, mostelėjusi r a n k a , išnyko. 
Paprašiau abu atsisėsti. Ligonis lyg išsigandęs ner

vingai krustelėjo. Ir pastyrusiomis akimis nuodugniai 
apžiūrėjęs kėdę, susmuko į ją. 

Kelias minutes stebėjau šį jauną, bet jau gyvenimo 
palaužtą su miglota praeit imi, bet dar miglotesne atei
timi, ligonį. Jis buvo aukš to ūgio, liesas. Pailgu, pilkš
vai pablyškusiu, juoda barzda apžėlusiu veidu. Kiek 
lenkta nosimi ir ilgais, t amsia i s pečius siekiančiais 

plaukais. Tamsias, liūdnas beviltiškas akis jis laikė vis 
primerkęs, vis į šalį nukreipęs arba niekur nežiūrė
damas. Paakiuose nuo insomnijos buvo matyt i tam
sūs rutuliai. Kurį laiką jis nerimo kėdėje. Judėjo, 
žvalgėsi ir tankiai kvėpavo. Valandėlę netarė nė žo
džio, tik kaip išgąsdintas zuikis aplinkui bailiai dai
rėsi. Graudu darėsi žiūrint į jį, nes jaučiau, kad jis buvo 
apverktinoje padėtyje. 

„Ponas Hali, kaip jūs jaučiatės?, užkalbinau. 
„Gerai". įbedęs akis į savo batų galus, automa

tiškai atsakė. 
„Kiek supratau iš panelės Barbaros, kad žadate 

padėti mūsų sekretorėms. Tai tikrai gražus žestas. Šiuo 
metu joms ypatingai pravartu turėti dvi r a n k a s " . 

Ligonis staiga kilstelėjo galvą. Nuraudo. Sumišo. 
Ir kartkartėmis iš pasalų žiūrėdamas, iš lėto dėliojo 
žodžius: 

„Gal... nežinau... pabandysiu... Stačiai s iaubas 
mane ima, nes pasąmonėj vargina mintis, kad darbą 
atlikti nesugebėsiu". 

„Būkit ramus. Nesijaudinkit. Vokus užvardyti nėra 
sudėtingas darbas. Garantuoju, kad sugebėsit. Tad 
nepraleiskit progos ir pabandykit. Parodykit savo va 
lios tvirtumą. Nebūkit ištižęs, kaip lepšis", bandydama 
paveikti į jo ambiciją, kalbėjau. 

Staiga ligonio susijaudinimas kiek atslūgo. Ir jis, net 
galvos nepakėlęs, prašneko: 

„įkritau į narkotikus, kaip musė į medų. Ir kelio 
atgal kaip nesurandu, taip nesurandu. O gal jis j au 
užaugo?" 

„Ponas Hali, nepulkit į pesimizmą. Mes jums 
padėsime jį surasti. Tačiau pats turite pasiryžti eiti 
tiesiu keliu ir, savaime aišku, nuo jo nenukrypti . Gy
venimas yra gražus. Ir tiktai nuo mūsų pareina, kad 
kartais iš jo padarome šlykščią makalynę ir paverčiame 
jį farsu arba širdį veriančia tragedija. Tada žmogus 

visiškai pasimeta. Beprasmingai blaškosi ir nebežino 
ką toliau daryti, nors čia pat už slenksčio jis galėtų 
gauti pagalbą. 

0 dabar papasakokit ką nors daugiau apie save?", 
užklausiau ligonį. 

Jis nustūmė nuo veido savo juodus ilgus plaukus. 
Suraukė kaktą. Pi lku, nieko nereiškiančiu žvilgsniu 
pasižiūrėjo j mane. Ir iš gilumos širdies, kiek mikčio
damas, prabilo: 

„Nuodus, kur ie ne t ik fiziškai, bet ir psichiškai 
naikina žmogų, k a r t a s nuo karto pradėjau vartoti bū
dams 16 metų amžiaus. Tarnaudamas Dėdės Šamo ka
riuomenėje, ėmiau juos dažniau ir daugiau. Sugrįžęs 
iš kariuomenės, gavau aukštą ir atsakingą inžinieriaus 
vietą. Turėjau visokiausių reikalų su kontraktoriais. 
Bedirbdamas su ja is , negalėjau pakelti „too much ten-
sion". Pasidariau visiškai priklausomas nuo DMT 
(business high). Dabar beveik me tus lankau narko
tikams rehabili tuoti kliniką ir imu tik methadone 
hydrochloride tabletes . Tačiau... Narkotikus var
todamas, skraidžiau kaip aras. Nustojęs juos imti. pasi
dariau neramus, nervingas, priekabus... O kas svar
biausia, pradėjau jaus t i s nenaudingas ir niekam ne
reikalingas. Toji savijauta sudaro tokią baisią tuštumą, 
kad dažnai norisi net balsiai šaukti: esu nelaimingas... 
Labai nelaimingas.. . Nelaimingiausias iš visų. Ne
rimas, neapykanta , nepasit ikėjimas žmonėmis, savo 
žmona, sūneliu ir netgi savimi graužia mane dieną ir 
naktį. Ir aš suku sau galvą, ką toliau daryti? Liūdnos 
mintys ir baisūs vaizdai skrenda vienas po kito, kaip 
kino ekrane. Visa ta i susimaišo į tokį košmarą, kad 
mane net šalti šiurpuliai nukrato ir širdis, kaip plaktu
ku, pradeda smark ia i daužyti krūt inę . 

(Bus daugiau) 

\ 
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PRADEDAMAS 
DRAUGO VAJUS 

ANTANAS JUODVALKIS 

Lietuvių pokarinė išeivija, 
pusę šimtmečio gyvai dalyva
vusi kultūrinėje bei visuome
ninėje veikloje, pradeda rodyti 
nuovargio žymes. Vieni iške
liavo amžinybėn, kiti, amžiaus 
naštos ir ligų slegiami, traukiasi 
iš aktyvios lietuvių kul tūr inės 
veiklos. Natūraliai jų vietas tu
rėtų užimti priaugančioji ir 
išsimokslinusi lietuvių kar ta . 
Deja, ta ip nėra, ir atsiradusios 
spragos lieka neužpildytos. Lie
tuvių kalba pradedama išstumti 
iš organizacijų susirinkimų ir 
minėjimų. Lietuviškų laikraš
čių skaitytojai ir bendradarbiai 
nesulaikomai mažėja. Leidėjų fi
nansinė krizė nuolat auga. J au 
užsidarė keli lietuviški laik
raščiai, beveik šimtą metų lan
kę lietuvius ir gaivinę tėvynės 
Lietuvos meilę išeivijos ir emi
grantų tarpe. Kita dalis perio
dinės spaudos persikėlė j nepri
klausomybę atstačiusią Lietuvą 
ir susijungė su ten leidžiamais 
panašios krypties spaudiniais 
(Aidai, Karys), bet mums iš to 
jokios naudos, tik parodo išeivi
jos veiklos silpnėjimą. 

Rusijos carų spaudos draudi 
mo metais lietuviai knygnešiai, 
nebodami žandarų persekiojimo 
ir sunkių bausmių, gabeno 
spaudą iš Mažosios Lietuvos per 
stropiai saugomą sieną ir pla 
t ino savųjų tarpe. Tai buvo 
nepaprasto heroizmo metai, kai 
pavergta tauta švietėsi ir tau
tiškai sąmonėjo. 

Prieš šimtmeti vargingose są-

kultūrinius, visuomeninius ir 
politinius pasireiškimus. „Drau
gas" kiekvienam gyvam lietu
viui yra lyg kasdieninė duona, 
ryšys tarp išblaškytų po pasaulį 
tautiečių, išsiskleidusių plačiose 
apylinkėse organizacijų ir klubų 
narių. Pastaraisiais metais lie
tuviškų laikraščių skaitytojų 
skaičius dėl natūralių priežas
čių (mirtys, ligos) žymiai pradėjo 
mažėti. „Draugo" leidėjai mari
jonai, kurį laiką dengę šimta
tūkstantinius leidimo nuosto
lius, pradeda pavargti, nes ir jų 
turimi ištekliai yra išsisėmę ir 
toliau nepajėgia dengti nuola
tinių nuostolių. 

Šias problemas spręsti „Drau
go" leidėjai pakvietė populiarų 
solistą ir visuomenininką Vaclo
vą Momkų sudaryti komitetą ir 
pravesti „Draugui" paremti 
vajų. Šio komiteto dalis narių 
buvo susirinkę 1992.VII.21 d. 
Marijonų vienuolyno svetainėje 
susipažinti su padėtimi ir aptar
ti tolimesnę veiklą. Tarp kitų 
posėdyje dalyvavo marijonų pro
vincijolas kun. Viktoras Rimše
lis, Švč. M. Marijos Gimimo kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas, 
kun. Petras Cibulskis. Birutė 
Jasaitienė, Marija Remienė, 
Stasė Semėnienė, Sofija Pieme
nė, M. Petrošienė, Vytautas Ra-
džius. Juozas Zygas ir rašanty
sis. 

Kun. Viktoras Rimšelis pain
formavo apie „Draugo" finan
sinę padėtį ir prašė komitetą 
pravesti vajų, nes vieni mari-

lygose nušvitusi Basanavičiaus jonai toliau neįstengia dengti 
„Aušra" ir suskambėjęs Kudir
kos „Varpas" žadino iš miego 
lietuvių tautą ir šaukė kovon 
priešintis okupanto pastangoms 
surusinti lietuvių tautą. Rusijos 
carai išbraukė iš žemėlapio Lie
tuvos vardą, o grįžę raudonieji 
bolševikai paliko Lietuvos var
dą, bet dar žiauresnėm priemo
nėm naikino lietuvių tautą, žu
dydami ir tremdami į Sibiro gu
lagus. 

Stalinas skelbė, kad žemėla-

didėjančių leidimo nuostolių. 
Taip pat reikia įsigyti naujas 
spausdinimo, ypač adresavimo, 
priemones, nes turimos yra pa
senusios, dažnai genda ir net 
susitrukdo normalus laikraščio 
leidimas bei į paštą pristaty
mas. 

„Draugui" sutelkti reikiamą 
pagalbą labai stipriai remia kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas, 
nors jis pa t s yra gimęs ir 
mokslus išėjęs Amerikoje. Ypač 

pyje pasiliks Lietuva, bet nebus J 0 rūpestis lietuvių padėtimi 
lietuvių tautos. Tauta atsilaikė sustiprėjo po apsilankymo Lie-
bolševikų vykdomam genocidui, tuvoje, kai pamatė, koks mora-
o dabar, nors lipdami vieni per ijnįs nuosmukis tebėra iš bolše-
kitų galvas, bando Lietuvą iš- vikinio košmaro išsilaisvinu-
vesti iš ekonominio chaoso ir 
politinės suirutės. Laisvės ir de
mokratinės sąvokos po 50 metų 
vergijos įvairiai suprantamos ir 
dar sunkiau gyvenime pritaiko
mos. 

Išeivija. įgyvendinusi atsivež-

sioje Lietuvoje. Jo parama 
„Draugo" vajui užtikrinta. 

Komiteto pirm. V. Momkus 
vajų pradėti numato rugsėjo 27 
d. pokyliu Martinique salėse. 
Didžiosios talkininkės moterys, 
visų gerų darbų vykdytojos, 

L ie tuvos a t s i m i n i m a i lyg 
įpareigojo mus būti savo tautos 
a m b a s a d o r i a i s ir i š la ikyt i 
garbingą lietuvių vardą. To 
negali pasakyti apie dabar kai 
kuriuos atvykstančius tautie 
čius, kurie rodo gobšumą, sava 
naudiškumą. nerodo nei pagar 
bos, nei padėkos savo gerada 
r iams. Iš jų sunku t ikėt is 
paramos lietuviškai veiklai, or
ganizacijoms ir spaudai, jei 
nemokami honorarai. 

Išeivijoje leidžiama lietuviš
koji spauda pergyvena skaity
tojų, redaktorių ir bendradarbiu 
stygių Dažnas lietuviškas laik
raštis jau peržengė deimantini 
amžių, parodydamas reikšme 
lietuvybei išlaikyti. 

Chicagoje išeina vienintelis 
lietuvių dienraštis „Draugas", 
teikiąs plačią informaciją apie 
lietuvių organizacijų veiklą. 
Lietuvos kasdieninius įvykius. 

.Draugui' 

Marija Remienė ir Lietuvos ambasadorius Washington. Stasys Lozoraitis 
spaudos konferencijoje. 

Nuotr. M. Vidzbelio 

tas idėjas, lituanistinį švietimą, žada sukviesti 500-600 svečių. 
kultūrinę ir visuomeninę veik- Reikia tikėtis, kad lietuviškoji 
lą. kovojusi už Lietuvos laisvės visuomenė tikrai parems komi-
atgavimą, pradeda rodyti nuo- teto pastangas ir noriai bei 
vargio žymes Mažėja mokiniai gausiai į pokylį atsilankys, 
lit. mokyklose, mažėja dėmesys Pokylis ruošiamas ne vien tik 
lietuvių jaunimo organizaci- pas i l inksmin imui , susi t iki -
joms, stovykloms, išvykoms. m a m s ir pabendravimui, bet 
Išeivija atsivežė idealizmą, taip pat ir spaudos rėmimui, 
pasiaukojimo ir pagalbos vienas Prašome rugsėjo 27 d., sekma-
k i t a m jausmą. Pa l ik tos dieni, popietę ir vakarą skirti 
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Birželio 19 d. Kar ininkų 
Ramovės rūmuose Kaune buvo 
surengtas generolo Jono Juodi-
šiaus gimimo šimtosioms me
tinėms skirtas minėjimas, kurį 
plačiai aprašė Lietuvos spauda. 
Kadangi generolas Juodišius, 
paguldęs savo galvą Sibire, 
buvo paskut in is nepriklau
somos Lietuvos Karo mokyklos 
viršininkas, o pati mokykla pa
ruošė nemažai karininkų — 
būsimųjų pokario Lietuvos par
tizanų vadų, tai logiškai jo 
prisiminimas 100-tojo gimta
dienio proga telpa į šio ciklo 
rėmus. 

NUO MOKYTOJO IKI 
GENEROLO 

Jonas Juodišius gimė 1892 m. 
Šakių apskr i ty je , Barzdų 
valsčiuje, Ropidų kaime ūki
ninko šeimoje. Baigęs Lietuvoje 
vidurinį mokslą, išvyko i 
Petrapilio universitetą studijuo
ti matematiką. Prasidėjus I 
pasauliniam karui, Juodišius 
buvo mobilizuotas rusų ka
riuomenėn, pasiųstas į Odesos 
karo mokyklą, ją baigęs, pateko 
į frontą ir dalyvavo kautynėse. 
1918 m. dar išlaikė artilerijos 
karininko egzaminus, tačiau 
artilerijos karininko teise rusų 
kariuomenėje nepasinaudojo. 

1918 m. liepos mėn. Juodišius 
grįžta į nepriklausomą Lietuvą, 
kurį laiką mokytojauja Šakių 
„Žiburio" gimnazijoje, o 1919 m. 
sausio 23 d. savanoriu stoja į 
besikuriančią Lietuvos ka
riuomenę, kur eina įvairias 
pareigas. 1922 m. pabaigoje pa
siunčiamas į Aukštuosius ka
rininkų kursus Kaune, o 1925 

Suprantama, vien banketu 
reikiamos sumos nesuteiksime, 
bet padarysime gerą pradžią, o 
toliau vajų tesime kitais būdais. 

Jei sugebėjome Lietuvai do
vanomis išsiųsti milijonus do
lerių, tai neturime užmiršti ir 
savųjų reikalų. Turt ingiej i 
mūsų tautiečiai turėtų ne vien 
biznius daryti, bet savo stam
besnėmis aukomis paremti kul
tūrine ir visuomeninę išeivijos 
veiklą. Šimtatūkstantine suma 
neturėtų būti vajaus viršūnė, 
nes, be kasmetinės reikalingos 
paramos, reikia stambiu sumų 
įsigyti naujoms spaudos priemo
nėms. Būtų nedovanotina, jei 
del mūsų šykštumo ar apsilei
dimo netektume vienintelio 
greito informacijos šaltinio ir 
ryšininko tarp visu tautiečiu. 

m. išvyksta vokytis į Belgijos 
kar inę akader ;ją. 1927 m. su
grįžęs iš aka iomijos. gauna 
generalino štabo pulkininko lei
tenanto laipsr: ir paskir iamas 
Karo mokyki*>s inspektoriaus 
pareigoms. Vėliau t ampa 4 
a r t i l e r i jos pulko v a d u . Ir 
pagaliau 1939 m. balandžio 8 d. 
pulk. J. Juodišius skiriamas Pir
mojo Lietuvos prezidento Karo 
mokyklos viršininku, pakeis
damas gen. K. Skučą, kuris tapo 
vidaus reikalų ministeriu. 1939 
m. birželio 13 d. Juodišius pake
l i amas į brigados generolo 
Iaispnį. 

Bolševikams užgrobus Lietu
vą, 1940 m. rudenį Juodišius su 
š e i m a persikėlė į V i ln ių . 
„Kauno laike 1992.VI.18 nr. 
rašoma, kad dažnai teko važi
nėti į Pabaltijo Ypatingosios 
karinės apygai dos štabą Rygoje. 
1941 m. gegužes mėn. sužinojo, 
kad bus siunčiamas į sovietų 
Karo akademiją Maskvoje. „Ne
t rukus , birželio 10-ja, išvyko į 
akademijos kursus. Bet jau 
birželio 25 os naktį, drauge su 
kitais lietuviais, latviais ir es
tais karininkais-artileristais, 
buvo areštuotas iš išsiųstas i 
koncentracijos lagerį prie La
mos ežero. Krasnojarsko kraš
te. Tik 1942 m. rugsėjo 5 d. 
sprendimu SSRS NKVD Ypa
t ingas is pasitarimas sukūrė 
J o n u i Juodišiui baudžiamą 
bylą". 

Iš okupuotu Pabaltijo valsty
bių atvežtieji karininkai nebuvo 
palikti he darbo. J iems reikėjo 
kirsti mišką, statyti ba rakus ir 
pan. Pasak straipsnio „Kauno 
la ike" . Juodišius iškrito iš me
džio ir susilaužė koją. Laikinai 
buvo perkeltas į sanatoriją už 
Norilsko. kur „lagerio draugui 
jaunesniajam leitenantui Sta
siui Martinenui, dabar gyve
nančiam Vilniuje, padovanojo 
maldaknyge ir šlepetes, tačiau 
kriminaliniai kaliniai šiuos 
daiktus vėliau pavogė..." 

1944 m. rudenį Juodišiaus 
šeima per gimines iš jo gavo 
laiškelį, rašytą iš Mordovijos, o 
vėliau iš naujos kalinimo vietos 

rvomijos respuDiiKoje, Kur gene
rolas kalėjo kartu su Kauno uni
versiteto profesorium Levu Kar
savinu. 1950 m. pabaigoje gau
tame atviruke, kaip rašo Vytau
to D. karo muziejaus Okupacijų 
ir pasipriešinimo istorijos sky
r iaus vedėjas Algis Markūnas , 
tebuvo t ik keli žodžiai: „Jūsų 
siuntinį įteikė man. Daugiau 
nesiųskite". Po to kryžius, da
ta (1950.03.18) ir parašas. J au 
nebe Juodišiaus. 

PARGABENTO TIK 
ŽEMĖS S A U J A 

Taip šeima sužinojo, kad vyro 
ir tėvo nebėra gyvo. Tačiau 
sovietinė valdžia tai pranešė tik 
1957 m. Vilniaus miesto Stali
no rajono karinis komisaras at
siuntė Leokadijai Juodišienei 
pažymą-pranešimą, kad jos vy
ras, artilerijos generolas majo
ras Jonas Juodišius. tarnau
damas Sovietų armijoje, mirė 
1950 m. gruodžio 18 d., nė žo
delio neužs imindamas apie 
generolo tikrąją „ tarnybą" so
vietų lageriuose. 

Algio Markūno s t ra ipsnis 
„Kauno laike" apie generolą 
Joną Juodišių baigiamas šia 
informaci ja : , ,1989 m e t a i s 
Vilniaus tremtinių bendrija su
rengė ekspediciją į Abezenę (Ko
mijoje). Dalyvavo ir abu genero
lo sūnūs, tikėjosi pervežti Tėvo 
p a l a i k u s į g i m t i n ę . Deja. 
nerado. Pargabeno iš ten tik 
žemės saują ir simboliškai palai
dojo Vilniaus Rokantiškių kapi
nėse, šalia ten amžiams atgulu
sios Motinos'...) 1990-ųjų vasarą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ka
rininkų, kentėjusių Lamos la
geryje, giminės bei artimieji nu
vyko į ten ir pastatė tribriaunės 
piramidės formos paminklą žu
vusiųjų kapavietėje. Pabaltiečių 
barako vietoje iškilo lietuviškas 
koplytstulpis iš Sibiro mau
medžio. Priėjo pritvirtintas me
t a l i n i s s k y d a s su Lamoje 
kalėjusių ka r in inkų pavar
dėmis. Tarp jų — ir generolo 
Jono Juodišiaus. Paminklinė 
lenta su artileristų — Lamos la
gerio k a n k i n i ų pava rdėmis 
giminių ir kunigo R. Mikutavi
čiaus rūpesčiu 1991-ais įmūryta 
Kauno Vytauto Didžiojo bažny
čios sienoje. Tais pačiais metais 
generolo sūnus Jonas Juodišius 
Abezėje pastatė autorinį pa
minklą Tėvo a tmin imui" . 

Generolas Juodišius. kurio 
p a l a i k ų , ka ip ir d a u g e l i o 
miškuose bei raistuose išmėtytų 
Lietuvos partizanų, nepavyko 
Sibiro plotuose su ras t i , su 
žmona užaugino du sūnus : 
Vilniuje gyvenantį garsų smui
kininką profesorių Paulių ir 
skulptorių Joną. VL R. 

CLASSIFIED GUIDE 

VASAROS KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $ 6 1 5 . 0 0 
Chicago—Vilnius-Chicago (ten ir atgal) $ 8 7 5 . 0 0 
Vi ln ius—Chicago—Vilnius $ 9 1 8 . 0 0 
(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

G O L D VVINGS TRAVEL 
5 3 4 8 N. Milvvaukee 
Ch icago , IL 6 0 6 3 0 
Tel. 312-775-5700 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

MOTERYS APIPLĖŠIA 
BANKUS 

Moterys, kovodamos už savo 
lygias teises, reiškiasi ir nelabai 
pageidaut inose sr i tyse , kur 
anksčiau dominuodavo vyrai. 
Trijų savaičių laikotaryje neži
nomos plėšikės aplankė ir api
plėšė du šiaurinių Chicagos 
priemiesčių bankus. Paskutinis 
apiplėšimas įvyko šios savaitės 
antradienį Gurnee miestelyje. 

Vysk P Baltakio Sielovados tarybos 
4 metiniame suvažiavime Jaunimo 
centre liepos 4 d. apie Lietuvos 
Bažnyčia praneša Romoje studijuo 
jantis kun Vytautas Brilius. MIC 

INTERNATIONAL 
t 

TRAVEL CONSULTANTS JJd i IM5* 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į Lietuvą ir visus kilus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro l ini ja 
, .ŽAIBAS" — virš 10 skirt ingų paket'j pasir inkimas su garantuotu pr is tatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 

R E / M A X 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1 m 4 

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

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t r e t 
Tel. — (708) 424-8654 

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

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

Tunu Crvcngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąi-
ningai 

312-779-3513 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

J M Z ROOFING & 
CONSTRUCTION CO. 

Custom carpentry, kitehens, bath-
rooms, recrooms & room additon 
construction. Aluminum siding, sof-
fit fascia & gutters. Replacement 
doors & vvindovvs. glass block, 
shingle flat (hot tar) modified rub-
be & roll roofing (specialist at 

I tearoffs). Froe esti mate. 
Call: 312-622-9866 

T 

9525 South 79tt» «v»nu« 
Htefcory Hm, IHtnote 60457 
T t l t t a A M (706) 430-7272 

223 K«tv«ri|g gatvė 
Vilnius. Ltatuva 
T« l * fo"M 350-115 Ir 778-392 

The U.S. Gov' t is g iv ing by lot-
tery 40 ,000 V I S A S to nat ives of 
L I T H U A N I A . Fo r a do-ii-your-
self book call 

212-269-6969 

PRIVATE FOUNDATION 
ANNUAL NOTICE 

Pursuant Section 6104 (d) of the Inter-
nal Revenue Code. notice is hereby given 
that the annual report for the flscal year en-
ding Apnl 30. 1992 of PRUNSKIS FOUN
DATION. Ine . a pnvate foundation is 
available at the foundation's principai of-
fice for inspection during regular busmess 
hours from 10 A M to 1 P M by any Citizen 
who requests it vvithin 180 days after the 
date of this pubiication 

The foundation's principai office is loca-
ted at 4545 W 63rd Street Chicago Iii 
60629 The Principal manager of the 
foundation is Msgr Joseph Prunskis 

REAL ESTATE 

Ha —; 

^ * * s 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzia Ava., 
Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

FOR RENT 

Išnuomojamas modernus butas 
Marquette Pk. apyl., antrame aukšte; 
4V2 kamb. 2 mieg. Su šiluma, oro 
vėsinimu; moderni virykla, šaldytuvas, 
skalbykla su mašinomis. 

Kreiptis: 708-361-5594 

FOR SALE 

Garantuotas ir pigus Jūsų automo
bilio smulkus remontas ir techninis 
aptarnavimas Jūsų garaže. Keičiamos 
įvairios detalės, tepalai, filtrai. Pro
fesionalus (staigų, parduotuvių, 
restoranų, namų ir butų vidinis (in-
terior) dažymas. 

Skambinti 312-925-4331 

Kraustymas — Moving 
Greitas, profesionalus patarnav mas Jums 
patogiu laiku, prieinamomis kainomis 
Draudimas garantuotas 

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

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

U T H U A N I A N DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
l diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
l ietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsi lavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir Įgiję D.P. (displaced 
persons) vardą Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido University Press of 
America. Inc.. Lanham. New York 
and London Kaina su persiuntimu 
27 dol . Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA 
Kun. Jonas Velutis 

Knygoje yra 165 trumpi sekma
dieniams pamoksią Ciklai — ABC 

Mmtys iliustruotos gyvenimo pa-
vy7džiais Pabaigoje pridėti at
siminimai kelione Sv Žemę ir ; 

Meksikos Guadaiupe Graži 
dovana bent kunom.s progomis 
329 psl Kama su persiuntimu 10 
dol. Illinois jn/v. ci.ti* prideda 54 et. 
valstijos mokesčio Užsakymus 
siunti ..Draugo" adresu. 

RUSSIAN ARMY LEAVE 

U p i n u k a s y r a spa lvotas , dyd is 1 5 " x 3"%, t inka lipinti 
ant m a š i n ų , n a m ų langų ir ki tur . Kaina su parsiuntimu 
2 . 5 0 do l . I I I . gyv. dar pr ideda 16 e t . valstijos mokesčio. 
U ž s a k y m u s siųsti , . D r a u g o " a d r e s u . 



Dideli lietuvių bičiuliai — vienintelio Vokietijos Eichstaetto katalikų u-to 
anglistikos ir lyginamųjų kalbų prof. dr. Alfredas Bammesberger su žmona 
Analiese — Eichstaetto Willibald gimnazijos lotynų ir vokiečių kalbų mokyto
ja. Jų pastangomis buvo užmegzti „giminystės" ryšiai tarp Eichstaetto ir 
Kauno Jėzuitų gimnazijų. Dabar prof. dr. A. B. vokiečių tarpe renka pinigus 
Kauno Jėzuitų gimnazijai. A. A. Bammesbergeriui prie Vilniaus 
arkikatedros. 

PARAMA KAUNO JĖZUITŲ 
GIMNAZIJAI 

K. B A R O N A S 
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Prie didesnių pokarinių lietu
viškų s tovyklų Vokietijoje 
priklausė taip pat ir Eichstaet
to mieste vienuolyno patalpose 
įsisteigusi stovykla, kurioje 
vienu metu Rebdorfo patalpose 
gyveno apie tūkstantis lietuvių 
pabėgėlių. Joje veikė pradžios 
mokykla, gimnazija, taut inių 
šokių grupė, mėgėjų teat ras ir 
kitos kultūrinės įstaigos. Kuni
gų seminarijoje mokėsi daugiau 
kaip 100 lietuvių klierikų (pir
mas į seminariją atvykęs buvo 
Vilniaus arkidiecezijos klie
rikas, klasės draugas a.a. dek. 
Vaclovas Šarka). 

Panaikinus stovyklą ir į užjū
rius išvykus lietuviams pabė
gėliams, ryšiai su šiuo Bavarijos 
miestu kaip ir nutrūko. Tik 
vienas k i tas JAV ar Kanados 
tėvynainis , t rumpai sustojęs 
Europoje, ap lankė gyventą 
vietovę. 

Manding prieš keletą metų šią 
..paslaptį" viešumon iškėlė vie
nintelio Vokietijos katalikų uni
v e r s i t e t o a n g l i s t i k o s ir 
lyginamųjų kalbų prof. dv A. 
Bammesberger. Kalbotyrą jis 
studijavo 1958-1962 m. Miun
cheno ir Oxfordo univ., 1965 m. 
Miunchene gaudamas daktaro 
laipsnį, parašęs darbą iš anglų 
kalbos istorijos. Domėjosi baltų 
kalbomis, savo habilitacijos 
p a g r i n d u p a r a š ė knygą 
. .Abs t rak tb i ldungen ir den 
baltischen Sprachen" (1979 m.). 
Nors jo darbas neapima visų ab
straktų darybos atvejų baltų 
kalbose, bet apskritai veikalas 
ge ra s ir ve r t ingas (LE t. 
XXXVII, psl. 65-66). 

Išmokęs lietuvių kalbą, jis 
•paminėjo mūsų t a u t ą , 
s tengdamas jai padėti kultū
riniam bare. Taip pat, turė
damas plačias pažintis ne tik 
Eichstaette, bet ir Bavarijos 
švietimo ministerijoje, prof. dr. 
A. B. kviečia Eichstaetto uni
versi te te stažuotis Lietuvos 
s tudentus (studijas pradėjo Va
sario 16 gimnazijos abiturientė 
Gabrielė Žaidytė, atvykusi iš 
Vilniaus į Vokietiją 1990 m.), 
rašo straipsnius spaudai, pa
darydamas Eichstaetto miestą 
Lietuvos-Vokietijos ku l tū ros 
centru. 

Š.m. vasario mėn. 10-13 d. 
viešint Vokietijoje Lietuvos 
švietimo min. D. Kuoliui ir iš 
Miuncheno j a m a t v y k u s į 
Eichstaettą, kilo mintis užmegz
ti ry š ius t a r p Lietuvos ir 
E ichs tae t to gimnazi jų. Šią 
mintį i škė lė prof. žmona 
Analiese, lotynų ir vokiečių 
kalbų gimnazijos mokytoja. 
Grįžus min. D. Kuoliui į Vilnių, 

Eichstaetto Willibald gimna
zija gavo Kauno jėzuitų gim
nazijos direkt. kun. Algimanto 
Baniulio, SJ, laišką, kuriame iš
re iškiamas džiaugsmas, kad 
min. D. Kuolys ryšių užmez
g i m u i pa s iū l ė šią K a u n o 
gimnaziją. O jai visko t rūksta , 
ypač medžiaginės paramos, 
p a t y r i m o auklė j imo d a r b e 
katalikiškoje ir tautinėje dvas
ioje, kadangi buvusi s t ruktūra 
labai sužalojo jaunas širdis. 

Eichstaette tuoj pat buvo su
šauktas posėdis, dalyvaujant 
gimnazijos bei miesto tarybos 
atstovams, vieningai nu ta r ta 
šiuos ryšius užmegzti ir visoke
riopai gimnazijai padėti. Po 
Sekminių j Kauną ir Vilnių iš
vyko prof. dr. A. B. su žmona. 
Patys patyrę didelius gimnazi
jos t r ū k u m u s , p i r m i a u s i a 
nutarė ją paremti medžiaginiai, 
vėliau keist is mokiniais ir 
mokytojais. 

Jėzui tų gimn. di rekt . A. 
Baniulis SJ, savo laiške birželio 
mėn. 25 d. Eichstaetto gimnazi
j o s d i r ek to r iu i rašo, kad 
gimnaziją aplankė prof. dr. A. B. 
su žmona, papasakodami jam 
iki šiol p. D. Eichiner atliekamą 
gimnazijų suartėjimui darbą bei 
reikalingą medžiaginę paramą. 
Kadangi klasės reikalingos 
atnaujinimo, šiuo metu den
giamas sporto salės naujas 
stogas. 

Vargingą lietuvių gimnazijos 
padėtį aprašė žiniaraštis „Ago
r a " (netrukus tilps Eichstaetto 
dienraštyje bei universiteto 
laikraštyje), pranešdamas, kad 
VVillibald gimnazijoje įsteigtas 
susiartėjimo komitetas (Part-
nershaft), kuris prašys lietuvių 
gimnazijai piniginės paramos. 
Vokietijos lietuviai pinigus gali 
pervesti į s-tą „des Personalrats 
des VVillibald Gymnasium Nr. 
26743, Volksbank Eichstaett 
(BLZ 72191300) pažymin t 
„Litauenhilfe". 

Visos aukos bus skelbiamos 
spaudoje. 

N U K E N T Ė S 

S U A U G U S I Ų J Ų M O K S L A S 

Kiekviena is mokslo meta is 
įvairiose Chicagos vietose mies
to kolegijos suruošia kursus , 
ski r tus suaugusiųjų pasitobuli

nimui įvairiose mokslo šakose. 
Perei ta is me ta i s veikė net 400 
tokių kursų. Dabar siūloma 

kursus konsoliduoti, sumaži
nan t skaičių, bet pakel ian t 

kokybę. T u o būdu bus su
taupoma nemaža i pinigų, o 

DRAUGAS, antradienis, 1992 m. liepos mėn. 28 d. 

ku r sų programos per daug 
nenukentės. Taip pat siūloma 
daugiau programų pritaikyti is
paniškai kalbantiems ir didesnį 

ŠVINAS SULTYSE 
Daugiau kaip 11,000 skar

dinių sulčių ir n e k t a r ų , 
paruoštų Meksikos miesto bend-

— Tėveli, ar žirafos suserga 
kak lo skaudė j imu, kai 
sušlampa kojas? 

— Suserga, bet tik savaite 
vėliau. 

Akademinės Skautijos leidyklos valdybos nariui 

A.tA. 
MINDAUGUI PLEŠKIUI 

mirus, jo TĖVELIUS, SESERĮ ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir da l inamės j ų liūdesiu. 

Akademinės Skautijos leidykla 

A.tA. 
Dr. ALBINUI LIAUGMINUI 

mirus , jo žmonai DANUTEI , sūnums DALIUI, RI
M A N T U I ir jų šeimoms re iškiame gilią užuojautą. 

Halina ir Kristupas, Nijolė ir Tomas, 
Ona ir Jonas Daugirdai 

A.tA. 
BRONEI MEDZIUKIENEI 

savo žemiškąją kelionę pabaigus , jos vyrui , mūsų 
mielam prietel iui IGNUI MEDŽIUKUI, jų dukra i , 
anūkei i r visiems ar t imiesiems re iškiame nuošir
džiausią užuojautą. 

Jurgis ir Regina Mikailai 

A.tA. 
SIMUI KVEČUI 

mirus, jo žmonai JADVYGAI, Lietuvos Dukterų drau
gijos n a r e i . i r visiems jo art imiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Lietuvos Dukterys Californijoj 

A.tA. 
Profesoriui ALBINUI LIAUGMINUI 
savo žemiškąją ke l ionę paba igus , m ū s ų mielai 
m u z i k e i DANUTEI L I A U G M I N I E N E I ir jos visai 
š e i m a i r e i šk iame gi l iaus ią užuojautą . 

Miami moterų choro grupė „Banga' 

Hollywood, F L 

Ž y m i a m bele t r is tu i , poe tu i bei k r i t i k u i i r buvus i am 
J A V L B Kul tū ros t a rybos na r iu i 

A.tA. 
ANTANUI VAIČIULAIČIUI 

m i r u s , l iūd ime i r s i u n č i a m e užuojautą jo kūryb ingo 
g y v e n i m o d r a u g e i n a š l e i J O A N A I , d u k t e r i m s 
J O A N A I , ALDONAI i r D A N U T E I , j ų še imoms bei 
g i m i n ė m s . 

Juozas ir Birutė Gailai 
Cezaris ir Stasė Surdokai 
Aleksandras ir Genovaitė Rodžiai 

I l g a m e č i u i M i a m i L ie tuv ių Klubo Di rek to r iu i 

A.tA. 
Dr. ALBINUI LIAUGMINUI 

m i r u s , r e i š k i a m e jo ž m o n a i D A N U T E I , s ū n u m s inž. 
d r . R I M A N T U I ir med . dr . DALIUI s u še imomis bei 
v i s i e m s a r t i m i e s i e m s g i l iaus ią užuojautą . 

M I A M I L I E T U V I Ų K L U B O D I R E K T O R I A I 
L. Andris Z. Romanauskas 
V. Dubauskas A. Šimkus 
J. Maurukas A. Zigmanatas 
V. Ramūnas 

A.tA. 
Rašytojui ANTANUI VAIČIULAIČIUI 
m i r u s , žmoną J O A N Ą , d u k r a s D A N U T Ę , JOANĄ ir 
A L D O N Ą su še imomis nuoširdžiai užjaučiame ir kar
t u l iūd ime. 

Alena ir Kęstutis Grigaičiai 
Leontina Jankauskienė 
Leonas Kačinskas 
Natalija Paramskienė 
Vytautas Rūtelionis 
Sofija Salienė 
Aleksas ir Prima Vaškeliai 

PADĖKA 
A.tA. 

ANTANINA HORNIENĖ 
PEČKAITYTĖ 

Mūsų mylimoji Mamytė atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 1992 m. 
birželio 9 d., sulaukusi 93 m. amžiaus. Buvo palaidota birželio 
12 d. Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems, 
atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems bažnyčioje, 
pamaldose ir palydėjusiems velionę į Amžino Poilsio vietą. 

Širdingai dėkojame kun. prel. Ignui Urbonui, kuris atlaikė 
gedulingas pamaldas už velionės sielą Švč. M. Maruos Gimimo 
parapijos bažnyčioje ir nulydėjo velionę j Amžino Poilsio vietą. 
Dėkui kun. kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje. 

Dėkingi esame Lietuvos Dukterų atstovėm, kurios pager
bė mūsų a.a. Mamytę savo apsilankymu ir maldomis. 

Labai ačiū sol. J. Vazneliui už giesmes bažnyčioje. 
Dėkingi esame dr. A. Galiniui už taip rūpestingą a.a. 

Mamytės gydymą savo kabinete ir ne kartą ligoninėje per eilę 
metų. 

Ačiū visiems, kurie pareiškė užuojautą žodžiu, raštu ar 
spaudoje, taip pat už aukas šv. Mišiom, Lietuvos Dukterims 
ir už gražias gėles, kurias gyva būdama mamytė labai mylėjo. 

Didelė padėka karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams 
Donald A. Petkui ir sūnui už tvarkingą profesinį 
patarnavimą. 

Visiems, parodžiusiems tiek daug nuoširdumo ir meilės 
šiose skausmo valandose, tariame nuoširdų ačiū. 

Giliame liūdesyje likę: dukterys, žentai ir anūkai. 

dėmesį ski r t i k o m p i u t e r i ų rovės Empacadora de Frutos y 
naudojimo mokymui, nes tai Jugos, neleidžiama pardavinėti 
palengvina žmonėms gauti ge- Chicagoje, nes rasta ten per 
resnius darbus. daug švino. 

A.tA. 
SIMAS KVEČAS 

Gyveno Santa Monica, Ca., anksčiau Chicagoje. 
Mirė liepos 23 d. 12:10 vai. p.p., sulaukęs 70 metų. 
Gimė Lietuvoje, Telšiuose, Amerikoje išgyveno 42 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga Pet

rauskaitė, brolis Albertas, žmona Lilija ir šeima; seserys: 
Elena Butkienė, vyras Alfonsas ir šeima, Kastutė Rožėnienė 
ir šeima, Eugenija Ruzgienė, vyras Algirdas. Stase Tekorienė, 
vyras Stasys ir šeima Lietuvoje ir daug kitų giminių Lietuvoje 
ir Amerikoje. 

Priklausė: Altui, Vlikui, Balfui, Tautos fondui, Santa 
Monica klubui, Tautininkų sąjungai, Lietuvių Šaulių 
sąjungai, Lietuvių Respublikonų klubui, Santa Monica golfo 
klubui. 

Vietoj gėlių prašoma aukoti Balfui arba Tautos tondui. 
Kūnas pašarvotas Santa Monica, Pierce Brothers Funeral 

Home liepos 27 d.; 7 vai. vakare rožančius ir atsisveikinimas. 
Chicagoje velionis bus pašarvotas Marąuette Funeral 

Home, 2533 W. 71st St. Lankymas trečiadienį, liepos 29 d. 
nuo 2 iki 9 vai. vakaro. 

Ketvirtadienį, liepos 30 d. 9 vai. ryto iš koplyčios bus 
atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos ui velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Liūdintys: žmona, brolis, seserys ir giminės. 

Laid. dir. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. Tel. 
312-476-2345. 

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) 523-9852 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5230440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

M312M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir p r iemiesč iuose . 

Visus la ido tuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

M ^ ^ n a mm^ 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. liepos mėn. 28 d. 

x Liepos 2 d. specialiame 
„Sporto Illustrated" numery
je aprašoma JAV sportininkų 
galimybes užsitarnauti me
dalius įvairiose sporto sakose. 
Bendroje apžvalgoje minima, 
kad bus 172 kraštai (LIT bus 
Lietuva), nupieštos kraštų vėlia
vos, kurios po Seoul rungtynių 
iškils vietoje sovietų vėliavos. 
Pažymėta, kad vyrų krepšinio 
medalius tikriausia laimės 
JAV, Lietuva ir Croatia ir 
humorist iniame straipsnyje 
rašyta, kad tik komplikuotame 
košmare Lietuva laimės prieš 
JAV pasak išką krepšinio 
komandą. 

x C e z a r i s Modestavi-
čius-Modestas po pasikartoju
sio širdies smūgio mirė liepos 25 
d. rytą. Velionis yra buvęs il
gametis Korp! Neo-Lithuania 
pirmininkas, dirbęs Tautinės 
sąjungos valdybose, „Vilties" 
draugijos narys. Liko žmona 
Genovaitė, sūnūs Algirdas ir 
Edvardas su šeimomis ir daug 
giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 
Kūnas bus pašarvotas Petkaus 
laidotuvių namuose penkta
dienį, liepos 31 d., nuo 2 v. p.p. 
iki 9 v.v. Šeštadienį, rugpjūčio 
1 d., po gedulingų šv. Mišių Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje bus nulydėtas ir 
palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

x Dr. Aldona Naudžiuvie-
nė išvyksta į Grazą, Austrijoje, 
ir dalyvaus ten vykstančiuose 
dviejų savaičių tarptautiniuose 
pianistų ir kitų muzikų semina
ruose. I Austriją išskrenda 
liepos 26 dieną. 

x Gail. sesuo Sofija Pieme
nė kiekvieną ketvirtadienį nuo 
3 iki 5 vai. po pietų matuoja 
kraujospūdį Seklyčioje. Kvie
čiami visi pasinaudoti šiuo 
sveikatos patarnavimu. 

x Dr. P e t r a s V. Kisielius, 
urologas, rugp. 3 d., atidaro 
naują kabinetą Elmhurste, 
172 Schiller Street, tel. 
708-941-2606. Taip pat jis ir 
toliau dirbs Chicagos kabi
nete, 5635 S. Pulaski tel. 
312-585-1955. Vakarais ir sa
vai tgal ia is skambinti tel. 
708-834-1120. 

x Dainų popietė , kurią pra
ves muz. Faustas Strolia liepos 
29 d., trečiadienį, 2 vai. p.p. bus 
Vyresniųjų lietuvių centre. 
Viešnia Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos narė ses. Ramutė 
kalbės apie Pažaislio vienuo
lyną Lietuvoje. Veiks laimės 
šulinys, obuoliniai blynai. 
Kviečiami ir laukiami visi. 

x IX-tos Tautinių Šokių 
šven t ė s loterija praėjo su 
dideliu pasisekimu, ją suorga
nizuojant komiteto vicepirm. 
Birutei Jasaitienei su talki
ninkais. Loterijos laimėtojai 
buvo: 500 dol. — Cindy Adams, 
300 dol. — Regina Barauskas, 
200 dol. — M. Ročkuvienė ir po 
100 dol. — Viktoras Vaitkus, 
Mary M. Rutkauskas, V. Ra
kauskas , E. Slavinskas ir A. 
Razinas. 

(sk) 

x ,JDraugo" renginių komi
t e to" rengiama gegužinė prie 
Marijonų vienuolyno po me
džiais bus rugpjūčio 2 d. 12 vai. 
pietų metu bus šv. Mišios Mari
jonų koplyčioje. Po pamaldų bus 
įvairūs užsiėmimai — skanūs 
pietūs, gera muzika, laimėjimai, 
šalti gėrimai. Bus galima su
tikti seniai matytus pažįstamus. 
„Draugo" administracijoje užsi
mokėti prenumeratą ir įsigyti 
gerų knygų. 

x Lietuvos d a b a r t i n ė fut
bolo r inkt inė praėjusį savait
galį dalyvavo Soldier Field sta
dione vykusiose rungtynėse dėl 
Chicagos taurės. Rungėsi JAV 
mėgėjų rinktinė, Lenkijos ,,Lech 
Poznan", Meksikos aukštosios 
lygos „Chivas" ir Lietuvos da
bartinės rinktinės komandos. 
Penktadienį, liepos 24 d., atkak
liose rungtynėse l i e tuv ia i 
pralaimėjo s t ip r ia i l enkų 
komandai 2:1. Sekmadienį, lie
pos 26 d., rungtynėse dėl trečios 
vietos lietuviai nugalėjo Meksi
kos „Chivas" 2:0 santykiu. 
Visus lietuvių įvarčius įkirto Ei-
montas Poderis. 

x Birutė Jasa i t i enė , žymi 
visuomenininke, mūsų tautinės 
veiklos organizatorė, vadovauja 
„Draugo" laimėjimams. J i su 
savo štabo narėmis praves tuos 
laimėjimus dienraščio gegu
žinės metu, kur i bus šį 
sekmadienį Marijonų ir „Drau
go" sode. Laimėjimams dar 
reikia dovanų — fantų, todėl, jei 
kas galėtų jų padovanoti , 
prašomi atvežti į Marijonų 
vienuolyną arba į laikraščio ad
ministracijos įs taigą. Tuo 
reikalu galima skambinti tele
fonu 312-585-9500, būs ime 
nuoširdžiai dėkingi. 

x Mokytojų, t ėvų ir jau
nimo studijų savaitėje Daina
voje prof. Dalia Katiliūtė-Boyds-
tun kalbės tema „Tautinio iš
likimo sąlygos". Savaitė vyks 
rugpjūčio 2-9 dienomis. Regist
raciją tvarko Gražina Sturo-
nienė. 

x P ra šomas atsi l iepti Juo
zas Bernotas , vokiečių okupa
cijos metu gyvenęs Mažeikiuo
se. Rašyt i : P . B a l t u o n i s 
577-16th A ve., La Salle P.Q. 
Canada , H8P2S4. 

(sk) 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Parduodame lėktuvo bilietus į 
Lietuvą pavieniams asmenims 
arba grupėms. Kaina $1,170 ten 
ir atgal per Frankfurtą arba Ko
penhagą. Kreiptis; Teresė Les-
niauskienė. tel. 708-526-0773. 

(sk) 
x Naujas, NEBRANGUS, 

MAISTO siuntinys t ik $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) 

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

(sk) 

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

Standard Federal banko prezidentas Dovydas Mackevičius įteikė 2,500 dol. auką Lietuvos am
basadai birželio 5 d. per priėmimą Balzeko muziejuje Iš kairės: Standard Federal Banko vyr. 
viceprezidentė Rūta Juškienė, ambasadorius Stasys Lozoraitis, Dovydas Mackevičius, Jim 
Liautaud. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LB APYLINKĖS REMIA 

KONGRESMANO DURBIN 
PATAISĄ 

Pašalpos Rusijai įstatymas 
bus pateiktas Atstovų rūmams, 
kad būtų balsuojama dar prieš 
Respublikonų partijos suvažia
vimą. Kaip žinome, kongres-
manas Durbin pasiūlė šiam 
įstatymui pataisą dėl rusų ka
riuomenės išvedimo iš Pabaltijo 
valstybių. 

Lietuviams yra svarbu per 
ateinančias dvi savaites 
(maždaug tarp 5 ir 15 d. rug
pjūčio) mėginti paveikti JAV 
kongresmanus, kad jie remtų 
Durbin pataisą. Tai, galima sa
kyti, paskutinė tokia proga šiais 
metais. Po to reikės laukti iki 
ateinančių metų pavasario. 

Į šį svarbų darbą jau įsijungė 
kai kurios LB apylinkės. 

Phoenix, Arizonos LB apylin
kės valdybos dėka didelė JAV 
organizacija yra parėmusi Dur
bin pataisą. „National Tax-
payers" unija dabar dalija 
informaciją JAV Kongrese, 
remdama Durbin pataisą. Ari-

x „ D r a u g o " gegužinei 
reikia laimėjimams daiktų — 
fantų, kuriuos dalyviai galėtų 
ištraukti ir parsinešti namo. 
Juos galima iš anksto sunešti į 
Marijonų vienuolyną arba 
„Draugo" administraciją arba, 
negalint atvežti, paskambinti 
telefonu 312-585-9500. 

x Ieškomi: Monika Račiu-
kaitytė Zaleckienė, jos dukra 
Mary Rogažinski, Jonas ir 
Pranas Račiukaičiai, gyvenę 
Chicagoje. Žinantieji apie šiuos 
asmenis rašykite: J o n u i 
J u š k a i č i u i , Sudervės 
45/26-107, Vilnius 50, Lithu-
ania. 

(sk) 
x Marijos Snieginės šven

tėje rožinis ir šv. Mišių auka 
bus trečiadienį, rugpjūčio 5 d. 
6:30 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Visus nuoširdžiai 
kviečia Židinys. Prašome atsi
nešti po gėlės žiedą — Marijai 
dovanų. 

(sk) 

x Padėkite vargstantiems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9325 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kieta 

Dengtam* Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel . 708-2570746 

Skambinti po S v.v. 

zonos bendruomenes nariai 
susisiekė su šios organizacijos 
vietiniais atstovais ir juos į-
tikino padėti. Unijos vadovybė 
taip pat sutiko paren-ti Durbin 
pataisos iniciatyvą-ir jau keli 
kongresmanai, kurie anksčiau 
laikėsi nuošaliai, Taxpayers 
unijos paraginti, pažadėjo Dur
bin pataisą remti. 

Nors vasaros atostogos yra iš
sklaidė daugelį Bostono LB apy
linkės valdybos nariu, likusieji 
stengiasi išjudinti kuo didesnį 
žmonių skaičių ir spausti kon-
gresmaną Joe Moakley, kad jis 
siūlytų Atstovų rūmams bal
suoti už Durbin pataisą. 
Kongresmanas Moakley yra 
vienas įtakingiausių JAV 
Kongrese. Jis pirmininkauja 
Taisyklių komitetui (Rules 
Committee), kuris nustato tai
sykles debatams ir visiems bal
savimams Atstovų rūmuose. 
Komitetas turi teisę sulaikyti 
visas įstatymo projektui siūlo
mas pataisas. 

Nuo Dayton, Bostono, Detroi
to, Rochesterio ir kitų apylinkių 
LB veiklos priklausys, ar iš viso 
JAV kongresmanai turės progą 
balsuoti dėl Durbin pataisos, 
kuri sulaiko pašalpą Rusijai, kol 
rusai nedaro aiškių žygių išves
ti kariuomene iš Pabaltijo 
kraštų. Šių apylinkių kongres
manai taip pat priklauso Tai
syklių komitetui. 

Laukiama, kad ir kitos LB 
apylinkės pasinaudotų proga 
savo vietovėse kreiptis į didžią
sias Amerikos organizacijas ir 
politikus, kurie galėtų daryti 
įtakos Kongreso balsavimui. 
Daugelis JAV piliečių galvoja, 
kad, jeigu Lietuva yra laisva ir 
jos valdžią pripažino pasaulio 
valstybės, tai savaime aišku, jog 
rusų kariuomenė netrukus išjos 
pasitrauks. Nebijokime apie tai 
kalbėti amerikiečiams ir ieško
ti jų pagalbos. P - B a n i o n i s 

S. DARIAUS IR S. GIRĖNO 
NEMIRTINGAS SKRYDIS 
„Bėga metai, ir vis labiau tols

ta nuo mūsų legendinio skry
džio dienos. Tačiau Dariaus ir 
Girėno atminimas neblėsta ir 
kasmet naujai atgimsta tautos 
atminty, atgaivina kitose šalyse 
gyvenančių lietuvių tautinius 
ryšius su Lietuva. Kol bus gyva 
lietuvių tauta , Dariaus ir 
Girėno vardai visada išdidžiai ir 
pagarbiai skambės lietuvių 
lūpose,o jų nemirtingas skrydis 
teįkvepia Lietuvos jaunimą 
naujiems ir drąsiems žygiams" 
— Nijolė Dariūtė-Maštarienė 
(1925.05.10-1990.10.22). 

Okupuotoje Lietuvoje Dariaus 
ir Girėno vardai buvo paminėti 
pirmą kartą spaudoje 1958 m., 
kai Kauno Valstybiniame mu
ziejuje vėl buvo atidaryta trans
atlantinio skrydžio paroda. Da
riaus ir Girėno palaikai 1944 
metais buvo paslėpti Medicinos 
fakulteto rūmų vieno rūsio ni
šoje. Jie buvo surasti 1963 m. ir 
palaidoti Kaune, Aukštųjų Šan
čių kapinėse 1964 m. 

Artėja Dariaus ir Girėno skry
džio 60-osios metinės atei
nančiais 1993 metais. Lietuva 
ruošiasi iškilmingai paminėti 
šią sukaktį įvairiais renginiais. 
Žaliakalnio ąžuolyne bus pasta
tytas lakūnams paminklas, 
sukurtas skulptoriaus Br. Pun-
dziaus. Dar nežinia, ar bus 
atliktas anksčiau planuotas 
skrydis aplink pasaulį. 

Ruošiamės ir mes išeivijoj 
iškilmingai paminėti Atlanto 
nugalėtojus. Jau dabar pra
dėsime prisiminti artėjančias 
60-sias skrydžio metines. 
Rašome skubiai laiškus nauja
jam Amerikos pašto viršininkui 
ir pašto ženklo komitetui. 

Prašykime, kad būtų išleistas 
1993 m. sukaktuvinis pašto 
ženklas ir jame įamžintas S. Da
riaus ir S. Girėno vardai. Pašto 

ženklo reikalu prašymas buvo 
pasiųstas 1991 m. JAV Lietuvių 
Bendruomenės vardu, todėl 
savo laiškais paremkime šį 
užsimojimą ir prašykime 
įtakingus asmenis mums 
pagelbėti. 

Laiškus siųsti 
The Honorable 
Marvin T. Runyon 
Postmaster General 
U.S. Postai Service 
475 L'Enfant Plaza S.W. 
Washington, D.C. 20260 
Dear Postmaster General: 

The Lithuanian American 
Community of the United 
States respectfully submitted a 
reųuest in 1991 to U.S. Postai 
Service for the issuance of a 
commemorative stamp in 1993, 
marking the 60th anniversary 
of Stephen Darius and Stanley 
Girėnas' courageous transatlan-
tic flight. 

I kindly ask you, that a 
postage stamp be issued in 
1993 honoring the pioneer 
aviators S. Darius and S. 
Girėnas. 

Sincerely 

ANSAMBLĮ „LIETUVA" 
IŠLYDĖJUS 

Dvi savaites trukę Chicagos 
priemiesčio Oak Brook ištai-
kingame Drury Lane teatre ge
riausio Lietuvos folklorinio an
samblio „Lietuvos" gastrolės 
baigėsi liepos 19 dieną ir praėjo 
su rengėjus patenkinusiu 
pasisekimu. 

Šio „Lietuvos" ansamblio 
pakvietimui į Drury Lane 
teatrą idėją davė teatro savi
ninko A. DeSantos pokalbiai su 
Stanley Balzeku po pernai va-

vos" ansamblio vadovybė, kelio
nės reikalus tvarkęs ir ansambli 
lydėjęs „Lituanus" generalinis 
direktorius Edmundas Juškys 
vos, vos nugalėjo Maskvoje 
sudarytas kliūtis, ar ansamblis 
su 34 asmenų sudėtimi pasiekė 
Chicagą. 

Ansamblis buvo apgyvendin
tas gerose Hilton viešbučio 
patalpose, maitinamas aukštos 
klasės Drury Lane restorane, 
gavo honorarus ir rengėjui A. 
De Santos atnešė patenkinamą 
pelną. Jis jau yra numatęs 
„Lietuvos" ansamblį didesne 
sudėt imi pasikvies t i 1994 
metais. 

„Lietuvos" ansamblio pirmos 
savaitės koncertų lankytojai 
daugiausia buvo Chicagos ir 
apylinkių lietuviai. Antros sa
vai tės koncertų lankytojų 
skaičius padidėjo ir juos dau
giausia sudarė amerikiečiai. 

Šios „Lietuvos" ansamblio 
gas t rolės buvo pirmosios 
Amerikoje. Gaila, kad jos ribo
josi t ik Chicaga A. DeSantos ir 
Stanley Balzeko pažinčių iš-

I davoje. Kitą kartą jo gastroles 
reikėtų praplėsti. 

Be abejo, yra ir daugiau an
samblių Lietuvoje, norinčių 
gastroliuoti Amerikoje lietuvių 
bei amerikiečių auditorijose. 
Vienas iš jų yra aukšto lygio 
Lietuvos Muzikos akademijos 
(buv. Lietuvos konservatorijos) 
Vilniuje folklorinis ansamblis 
„Su ta r t inė" , vadovaujamas 
prof. J. Tamošaičio. Amerikoje 
jis dar nėra koncertavęs. Reikia 
tikėtis, kad ir „Sutartinę" (14 
asmenų) matysime ir girdėsime 
Chicagos bei kitų JAV miestų 
scenose. 

Br. J . 

r , 
9 ak l*t>-'s» 

Tautinio „Lietuvos" ansamblio šokėjos koncerto metu Drury Lane teatre 
Chicagoje. 

sąrą pasisekusių Maskvos rusų 
folklorinio ansamblio gastrolių. 
1991 m. gruodžio mėn. A. 
DeSantos sušaukė mažą konfe
renciją jo rezidencijoje, su vai
šėmis, kurioje dalyvavo jis, jo 
teatro administratorius, Stan
ley Balzekas, Nijolė Martinai
tytė, Bronius ir Ramunė Juode
liai. Ekrane pademonstravus 
„Lietuvos" ansamblio atsiųstą 
programos video kasetę, buvo 
smarkiai pritarta A. DeSantos 
norui kviesti „Lie tuvos" 
ansamblį gastrolėms, numa
tytoms sausio mėn. pradžioje. 

Lėktuvų bilietų problemos, 
skrendant per Maskvą, privertė 
gastroles atidėti liepos 
mėnesiui. Net ir tada „Lietu-

Viename priėmime Chicagoje. Iš k.: dr. Albina Prunskienė, Birutė Briedienė, Alė Keželienė, Estelle 
Rogers ir Pranė Masilionienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

„PARAMOS" NEBĖRA 

Po daugelio metų sėkmingai 
vestos didelės maisto produktų 
prekybos „Parama", pasikei
tus gyventojų sudėčiai lietuviš
kajame Marąuette Parke, jos 
jos savininkų Jurgio ir Ani
cetos Mažeikų buvo šiomis 
dienomis likviduota. Suruošę 
nuoširdų atsisveikinimą su 
draugais ir ilgamečiais pasku
tiniaisiais tarnautojais, juos 
apdovanoję ilgokomis be rūpes
čių atosnogomis, patys išvyko 
seniai užsitarnauto poilsio. 

Pasiges likę apylinkės gyven
tojai „Paramos", kuri buvo 
savotiškas lietuvybės centras. 
Ypač pasiges darbščiosios 
v i suomenin inkės Anicetos 
Mažeikienės Putnamo seselių 
rėmėjos, Jaunimo centro moterų 
komitetas ir parapija. Jai šalpos 
srityje joks darbas nebuvo per 
didelis ar per mažas, nes jį dir
bo ne dėl garbės. 

Tarnautojų vardu nuoširdų 
atsisveikinimo žodį tarė Marytė 
Saliklienė. 

J . Spaust inis 

DAUG NUSIKALTĖLIU 

I Chicagos teismus vieną 
valandą buvo atgabenti 873 įta
riamieji. Cook apskrities kalėji 
mas yra gerokai perpildytas. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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