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Keista telegrama iš 
Rusijos 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (Elta) 
— Lietuvos Respublikos vyriau
sybė gavo oficialią telegramą iš 
Rusijos Federacijos vyriausybės 
pirmininko pirmojo pavaduoto
jo Jegor Gaidar. Joje praneša
ma, jog Rusijos vyriausybė siūlo 
nuo šių metų rugpjūčio 18 d. iki 
rugsėjo 15 d. vesti dvišales de
rybas trimis klausimais: preky
bos tvarkos nustatymo ir abiejų 
valstybių prekybos atstovybių 
įsteigimo, finansų — kredito bei 
mokėjimo — atsiskaitymo san
tykių ir prekybinio ekonominio 
bendradarbiavimo 1993 metais. 

Telegramoje pabrėžiama, jog 
šie klausimai yra itin aktualūs 
ir būtina kuo greičiau juos 
suderinti. Pirmą derybų etapą 
siūloma pradėti rugpjūčio 28 d. 
Maskvoje, kur susitiktų įgalio
tos abiejų šalių ekspertų grupės, 
o jau pirmoje rugsėjo pusėje Lie
tuvos ir Rusijos vyriausybių va
dovai galėtų pasirašyti sutartis. 
Telegramoje nurodoma, kad su
tarčių projektai, kuriuos paren
gė Rusijos ekspertai, yra išsiųs
ti. Lietuvos vyriausybė šių pro
jektų dar negavo. 

Sie Rusijos vyriausybės 
pasiūlymai stebina tuo, kad 
derybos dėl finansų-kredito ir 
mokėjimo santykių jau vyksta 
nuo liepos 7 d., tiesa, nelabai 
sėkmingai. Be to Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko pava
duotojo Česlovo Stankevičiaus 
ir Rusijos pasiuntinio ypatin
giems pavedimams Viktor Isa-
kov vadovaujamų valstybinių 
delegacijų darbų sąraše minėti 
klausimai yra numatyti. Ar 
Rusijos vyriausybės telegrama 
nereiškia, kad viskas pradeda
ma iš naujo? 

Ekonominiai ryšiai 
su Belgija 

Ministro pirmininko pavaduo
tojas Bronislavas Lubys priėmė 
Belgijos karalystės ambasado
rių Lietuvai Kamiel Criel. 

Priminęs, kad diplomatiniai 
santykia i tarp Belgijos ir 
Lietuvos per prievartinį mūsų 
valstybės okupacijos laikotarpį 
tik formaliai buvo nutraukti, 
Belgijos ambasadorius pažymė
jo, jog atėjo metas jais pasi
naudoti, ypač ekonominio bend
radarbiavimo srityje. Tuo tiks
lu į Lietuvą ruošiasi atvykti 
didelė grupė Balgijos versli
ninkų, kuriai vadovaus užsienio 
prekybos ministras. Tarp jų bus 
ir finansinių sluoksnių atstovų, 
su kuriais būtų galima tartis ir 
dėl kreditų suteikimo. Tų susi
tikimų metu turėtų būti svars
tomi ir laivybos linijos tarp 
Klaipėdos ir Antverpeno (galbūt 
ir Gento) uostų atidarymo klau
simai. „Hanzos dvasia dar ru
sena, tad pabandykime ją atgai
vinti", pasakė ambasadorius. 

Krašto saugumui 
užtikrinti 

Savanoriškoji krašto apsaugos 
tarnyba (SKAT) gyvuoja antri 
metai. Šeštadienį antrą kartą 
įvyko respublikinis SKAT susi
rinkimas. Jo tikslas — išanali
zuoti savanoriškosios tarnybos 
veiklą per pastaruosius aštuonis 
mėnesius, aptarti problemas, 
numatyt i veiklos principus 
priešrinkiminėmis sąlygomis. 

Savanoriškoji tarnyba Lietu
voje vykdo karinių dalinių prie

dangos planą. Jie dirba kartu su 
pasieniečiais. Geležinio Vilko 
rinktine. 44 savanorių postai 
veikia keliuose bei prie Rusijos 
kariuomenės dalinių. Savano
riai tikrina karines mašinas, 
trukdo įvežti į Lietuvą karei
vius, pagal sutartis su įmonėmis 
ir organizacijomis saugo įvai
rius objektus. 

V. Landsbergis apie derybas 
su Rusija 

Sekmadienio vakare tradi
cinėje laidoje „Valstybės vadovo 
pozicija" Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
dar kartą pakomentavo praeitą 
savaitę vykusias derybas su Ru
sija: 

„Pagrindinis derybų rezulta
tas yra tas, kad prasidėjo 
derybos. Anksčiau buvo vilkini
mas ir derybų vengimas. Dabar 
yra ne tik mūsų pasiūlymai ir 
mūsų pateiktas išvedimo tvar
karaštis, bet ir Rusija pateikė 
savo tam tikrus pasiūlymus. 
Kai kurie iš jų Maskvoje nu
skambėjo beveik reikalavimų ar 
sąlygų forma, bet šitas atspalvis 
jau yra sureguliuotas. Mes labai 
aiškiai pasakėme, kad jokių są
lygų Lietuvai negali būt kelia
ma. Kariuomenė turi būti išves
ta besąlygiškai. Yra dabar dis
kutuojama dėl išvedimo termi
nų ir tam tikros tvarkos, Na, 
Rusijos pusė mano, kad ji žengė 
žingsnį pirmyn, priartindama 
savo siūlomus terminus prie 
Lietuvos reikalavimų. Tai iš 
tikrųjų yra žingsnis pirmyn. 
Bet tik pirmas žingsnis". 

Rusai vėl pasirodo 
nepatikimi derybų partneriai 

Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministerija praneša, 
kad 1992 m. rugpjūčio 13 d. iš 
Latvijos į Lietuvą malūnspar
niais permesta apie 100 Rusijos 
kariškių. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis dėl to 
pareiškė: 

„Tokie neteisėti, nesank
cionuoti veiksmai nuolat pažei
džia Lietuvos suverenitetą ir 
pasitikėjimą Rusija kaip derybų 
partneriu. Galbūt kariškiai, 
kurie ėmėsi šio veiksmo kitą 
dieną po Rusijos ir Lietuvos 
delegacijų derybų Vilniuje, nori 
pademonstruoti, kad yra nenu-
baudžiami nė iš vienos pusės. 
Galbūt jie rengiasi ir didesnėms 
jėgos demonstracijoms, kurio
mis pažymės nepavykusio pučo 
metines. Ir vienu, ir kitu atve
ju tai nėra geras ženklas". 

(V.GU.) 

SUSPENDUOTA LIETUVĖ 
LENGVATLETĖ 

Tyrimai parodė, kad lietu
vaitė Nijolė Medvedevą, olimpi
nėse varžybose Barcelonoje pa
siekusi ketvirtą vietą šuolyje j 
tolį, buvo penktoji at letė, 
žaidynių metu naudojusi drau
džiamus vaistus — stimulantą 
Mesocarb. Tarptautinė Atletų 
Mėgėjų federacija paskelbs jos 
suspendavimo nuo dalyvavimo 
varžybose laiką. Pranešama, 
kad kiti suspenduoti — penki 
medalistai ir keturi atletai, 
nebuvo lengvatlečiai. 

JAV prašo 
sąjungininkų 

pagalbos 
Norima oro gynimu apsaugoti 

šiitus pietiniame Irake 

Arabijos įlankoje bendruose JAV ir jų sąjungininkų manevruose nuo JAV lėktuvnešio „In-
dependence" pakyla sprausminiai naikintuvai. JAV pagrasino imtis karinių veiksmų prieš Iraką, 
jei jie ir toliau trukdys Jungtinių Tautų inspektoriams vykdyti savo uždavinius. Šį grasinimą 
iššaukė pereitą savaitę padarytas Irako Informacijos ministro viešas pareiškimas, kad JT in
spektoriai nebus įsileidžiami į jokias ministerijas. Pirmadienį tačiau jie buvo be jokio 
pasipriešinimo įleisti inspekcijai Irako gynybos ministerijoje. 

Arabai apie karinus ėjimus 
prieš Iraką 

Paryžius, rugpjūčio 16 d. — 
Pirmosios arabų reakcijos į JAV 
planą pradėti oro puldinėjimus 
prieš Iraką išimtinai neigiamos. 
Kai kurie pareigūnai ir eksper
tai perspėjo, jog visi ėjimai, 
nenužudant paties Saddam 
Husseino, nepakeistų Irako. 

Kai kurie irakiečiai disidentai 
net pasakė, kad kariniai ėjimai 
prieš Iraką tik pastiprins Sad
dam Husseiną. „Nematau, ko
kia būtų (bombardavimų) nau
da, sunaikinus dar kelis pa
status Bagdade", vienas disi
dentas telefonu kalbėjo. „Jau ir 
taip jo režimas pradėjo byrėti. 
Pereitą mėnesį Saddamas jau 
septintą kartą pakeitė vyriau
sybę per dvejus metus. Pinigai 
darosi beverčiai, žmonės per
gyvena tikrus maisto trūku
mus. Bagdado puolimas šiuo 
metu tegali tik paskatinti 
žmones remti Husseiną ir jo re
žimą", besistengiantį atsispirti 
juos puolantiems vakariečiams. 
Toks puolimas tikrai pažeis ira
kiečius, ne Husseiną", jis sakė. 

Praėjusių kelių mėnesių lai-

Rusijos laivynas 
Baltijos jūroje 

Maskvoje per radiją duotame 
interviu liepos 27 d. adm. Vla-
dimir Černavin pasakė, kad 
šiuo metu Rusijos laivynas su
sidaro iš visų keturių jūrų 
laivynų ir kad pats priklauso 
Rusijos Gynybos ministerijos 
kolegiumui. Jis pasakė, kad 
Baltijos laivynas ten ir pasiliks 
ir kad jis tikisi išgauti bazes 
Taline. Liepojoje ir keliose kitose 
vietose. Jis taip pat sakė, kad 
Rusijos laivynas bus mažesnis 
už Sovietinį, kai seni laivai bus 
išimti iš apyvartos ir kai per
sonalas bus sumažintas šimtu 
tūkstančių vyrų 1995 metais. 

Tačiau rugpjūčio 10 d. jis at
vyko į Kaliningradą su Rusijos 
laivyno karininkų delegacija, 
kurių uždavinys yra „stebėti 
Baltijos ""'ros laivyno treni
ravimas! k rui", bet jie taip pat 
tarsis klausimais, liečiančiais 
Rusijos laivų atitraukimą iš 
Baltijos valstybių teritorijos. 

kotarpy geras skaičius Persų 
įlankos valstybių pareigūnų ir 
kiti yra kalbėję, kad Husseino 
nepaleidimas Irako-palieka tik 
dvi galimybes: jo mirtį arba 
Irako padalinimą į tris valsty
bes: kurdų, šiitų musulmonų ir 
suni musulmonų. 

Said Yassin, politikos mokslų 
Arabų Minties Forumo direkto
rius Amman, Jordane, kalbėjo: 
„Nauji kariniai ėjimai prieš Ira
ką šiuo metu yra visiškai nepri
imtini arabų viešajai opinijai. 
Logiškai jų negalima būtų 
pateisinti, ypač kai šiuo metu 
tame regione vyrauja savijauta, 
kad baudžiami yra Irako gyven
tojai, o ne Saddam Husseinas. 
Per paskutinius kelis mėne
sius daugumas arabų įsitikino, 
kad Vakarų taikinys dabar jau 
yra Irako arabų tauta, ne Iraką 
valdantis režimas, ir kad šis 
paskutinis pagrasinimas yra 
Amerikos rinkiminės politikos 
išdava, ne objektyvios realybės 
iššūkis". Egiptas ir Sirija, 
svarbūs JAV sąjungininkai 
Persų įlankos kare, taip pat 
priešinasi bet kokiems naujiems 
kariniams ėjimams prieš Iraką. 

Viduriniuose Rytuose tik Ku-
waitas, Iranas ir šiek tiek Sau-
di Arabija atrodo remia kari
nius ėjimus prieš Iraką. 

Pavogtas maistas 
siųstas 

badauj antiems 
Mogadišu, Somalija, rugpjū

čio 16 d. — Ginkluoti banditai 
ir plėšikai pastojo kelią sunk
vežimių konvojui, vežančiam 
maistą badaujantiems žmonėm, 
o Somalija tebelaukė, kol atvyks 
Jungtinių Tautų ginkluotų sar
gybinių kadrai apsaugoti mais
to siuntas. 

Sunkvežimiai su maistu išva
žiavę iš šiaurinės Mogadišu da
lies, buvo užpulti ir Jungtinių 
Tautų Pasaulio Maisto progra
mos tarnautojai negalėjo badau
jantiems atsiųsto maisto išvežti 
iš uostamiesčio. Jie norėjo 
maistą nuvežti į Baidoa miestą, 
150 mylių į šiaurvakarius nuo 
Mogadišu, kur tūkstančiai žmo
nių kasdien miršta badu. 

Kismayu mieste pietuose 
plėšikai įsiveržė į uosto kvartalą 
ir išgabeno 250 tonų maisto. 
Trys žmonės buvo užmušti 
kautynėse tarp bekovojančių 
gengių, norinčių išsikovoti teisę 
iškrauti maisto siuntinius, juos 
saugoti ir tuomet juos pavogti 
pardavimui. 

Houston, Tex., rugpjūčio 16 
d. — Prez. Bush prašo, kad JAV 
sąjungininkės valstybės pritar
tų kariniams ėjimams pietų Ira
ke apsaugoti ten gyvenančius 
šiitus musulmonus nuo Bagda
do puolimų iš oro. Šis veiksmas 
būtų panašus į sąjungininkų 
intervenciją 1991 m., ginant 
Irako kurdus nuo Bagdado per
sekiojimo. 

Šios intervencijos tikslas yra 
už t ik r in t i I rako piliečių 
žmonišką tarktavimą, ko reika
laujama Jungtinių Tautų Sau
gumo tarybos rezoliucijoje nr. 
688, kuri buvo priimta Persų 
įlankos karo pabaigoje. Bet ši 
intervencija gal i ir giliau 
įtraukti JAV į politinę padėtį 
Irake ir sustiprinti Saddam 
Husseiną nuversti norinčius 
partizaninius kovotojus, kurie 
jau anksčiau bandė jį nuversti. 

A r pagras inimas — politiniai 
motyvuotas? 

Numatomas planas apginti 
šiitus yra jau antras toks, rodan
tis naujas dabartinės JAV vy
riausybės pastangas susitvar
kyti su Iraku. Šeštadienį JAV 
pareigūnai pasakė, kad JAV ir 
jų sąjungininkės numatė išpro
vokuoti konfrontaciją su Iraku 
pirmadienio rytą, besąlygiškai 
reikalaudami, kad Irakas pagal 
sutartį nedelsiant įsileistų JT 
inspektorius į kokią tik jie nori 
ministeriją. Tame plane, jei 
inspektoriai nebūtų tom sąly
gom įsileidžiami, tai galėtų būti 
priežastis JAV-ėms dar kartą 
bombarduoti Bagdadą. Kai ku
rie pareigūnai dar pridėjo, jog 
šitoks ultimatumas šiuo laiko 
atrodė apskaičiuotas sustiprinti 
Prezidento poziciją, pradedant 
Respublikonų partijos preziden
tinių nominacijų suvažiavimą. 

Sužinojęs apie tokią nuomonę, 
paskelbtą sekmadienio New 
York Times laikrašty, prez. 
Bush piktai pareiškė: „Jungti
nės (Amerikos) Valstijos numa
to užtikrinti, kad Saddam Hus-
sein darytų tai, ką jis turi 
daryti" ir kad Irako prezidentui 
nebebus leidžiama „diktuoti, 

Tarptautinis Valiutos 
Fondas duos paskolą 

Rusijai 
Tarptautinis Valiutos fondas 

(TVF), norėdamas parodyti pa
lankumą Jelcino reformoms, 
pagaliau leido Rusijai naudotis 
daugiau kaip bilijono dolerių 
kredito iš numatytos 24 bil. do
lerių paramos. Pirmaisiais kre
ditais Rusija galės naudotis per 
penkis ateinančius mėnesius. 
TVF ta proga ragino Jelciną pa
greitinti valstybės kontroliuo
jamų pramonės įmonių privati
zaciją. Tačiau tą pačią dieną 
Rusijos ūkininkai Maskvoje, St. 
Petersburge, Vladivostoke ir 
Krasnojarske surengė milžiniš
kas demonstracijas, reikalauda
mi kaip tik griežtesnės valsty 
binės kontrolės. 

kur galima ir kur negalima vyk
dyti inspekcijų". Užklaustas 
apie spekuliaciją, kad šis pa
grasinimas buvo darytas dėl 
politinių išskaičiavimų, prez. 
Bush, vos suvaldydamas pyktį, 
atsakė: „Kategoriškai paneigiu, 
kad bandome išprovokuoti susi
kirtimą, juo labiau dėl politinių 
priežasčių". Bet kokie kiti 
spėliojimai buvo „bjaurūs" ir be 
pagrindo, jis sakė. 

I rakas jau kurį laiką 
malšina šiitus 

Dabartinis planas padaryti 
intervenciją reikalautų, kad per 
ateinančias savaites JAV ir jos 
sąjungininkių valstybių karo 
lėktuvai patruliuos piet. Iraką, 
nušaudami skrendačius Irako 
lėktuvus, norinčius apšaudyti 
šiitus. Bet nebuvo aišku, ar 
pagal tą planą tankai ir kitos 
žemės pajėgos, siekiančios nu
malšinti kokį nors šiitų suki
limą kaip įvyko 1991 m. kovo 
mėn.. būtų paliktos, ar taip pat 
naikinamos iš oro. 

Šią vasarą Irakas jau pravedė 
kelis šiitų sukilėlių užpuoli
mus. Tai pirmi jų tokie ėjimai po 
Persų įlankos karo pabaigos. 
Tad dabar JAV-ėms nepatogu, 
kad visokius tokius skrydžius 
jie buvo uždraudę apsaugoti 
JAV dalinius paliaubų metu, 
bet praėjusią žiemą vėl leido 
tiems skrydžiams prasidėti. 

JAV pareigūnai taip pat pra
neša, kad Irakas sausino pelkes, 
kad sunaikintų šiitų sukilė
liams palankią teritoriją par
tizaniniam karui. Vienas aukš
tas JAV pareigūnas pasakė, jog 
intervencijos Irake tiesioginis 
tikslas yra stabilizuoti padėtį 
Pietiniame Irake, kad to regiono 
gyventojai galėtų saugiai 
gyventi ir kad Hussein'ui būtų 
sunku pulti savo piliečius. 

Bet kiti prezidento Bush ad
ministracijos nariai perspėja, 
kad ši intervencija tik padidintų 
JAV įsipareigojimus gyvento
jams, kurie vis tiek tebėra gerai 
įsikūrusių Irako kariuomenės 
žemės pajėgų malonėje, o taip 
pat ir plačiai apimančio slapto
sios policijos tinklo. 

JAV pareigūnai praneša, kad 
prezidentas Bush tikėjosi 
pranešti apie šią intervenciją šią 
savaitę, kai vyksta Respubli
konų partijos prezidentinių 
nominacijų suvažiavimas, bet 
kad tuo tarpu pasitarimai tuo 
klausimu su Britanija, Prancū
zija, Saudi Arabija ir Kuwaitu 
užkliuvo pereitą savaitę, sten
giantis išspręsti įvairius kon
krečius logistinius klausimus. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 18 d.: Šv. Joana 
Pranciška de Chantal, Agapi-
tas, Elena, Mantautas, Alė. 

Rugpjūčio 19 d.: Šv. Jonas 
Eudes, Liudvikas (Liudas), Bo
leslovas (Balys), Astys, Švie
suolė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:01, leidžiasi 7:48. 
Temperatūra dieną 78 F (25 

Somalijos sostinėje Mogadišu gail. sesuo Trish Banks iš Seattle, WA, talkina C), nakt į 5 3 F (12 C), d a u g i a u s i a 
maitinant išbadėjusi kūdiki. Ji kasdien apžiūri ir padeda 50-čiai vaikučių, d e b e s u o t a ir l i e t inga 
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KELIAS l SVEIKATĄ 
N E S I R G T I IR SVEIKTI P A J Ė G U M O U G D Y M A S 

KELIAS l SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

PAGYVENUSIAI MOTERIAI 
TALKA (2) 

' * * 

Gydytojai aktyviai darbuojasi 
— tiria, kad daugiau sužinotų, 
apie pagyvenusios moters kūno 
ir nusiteikimų pakitimus, kurie 
lydi jos kūno kaitą. Senėjimo 
reikalais dabartinės medicinos 
galva yra labai užimta. Žinios 
apie senėjimą greitai gausėja. 
Dabar gydytojai pajėgia geriau 
tvarkyti vyksmus ir reakcijas, 
kurios liečia moteris jų bren
dime, jaunystėje, subrendimo 
amžiuje, vaisingumo, prieš re
gulų sustojimą ir joms sustojus. 

Todėl šiandien besiartinanti 
ar priartėjusi regulų paliovą 
moteris yra laimingesnė už 
pirmtakūnes. Ji gali naudotis 
naujausiais ją liečiančių tyrimų 
duomenimis. 

Tyrimai rodo, kad moteris, iš 
anksto žinodama apie savo 
kūną laukiančią kaitą, pajė
gia geriau su tais kūno pasikei
timais tvarkytis, prie jų tin
kamiau prisitaikyti. 

Žinojimas šalina baimę ir 
nesiortientavimą, kaip elgtis, 
kai jaunuolė susilaukia regulų 
ar kai ji gali tapti motina. Ta 
pati tiesa galioja, kai moteris 
prisiartina prie regulų palio-
vimo. 

Tada moteris gąsčiojasi be rei
kalo. Sulaukusios gyvenimo 
permainos, moterys įvairiai, 
dažnai ardančiai, pergyvena tą 
laikotarpi. Vienos mano. kad tai 
yra stiprus jų gyvenimo pasikei
timas ir tai esanti kova sujos 
hormonais, kurių jai skirta ne
tekti ir nusiminimu apsigaubti. 

Tokio.- nuotaikos neturi jokio 
pagrindo. Nėra mediciniškų 
duomenų, kad gyvenimo per
maina sukeltų reikšminga mo
ters protavime permainą. Re
gulų sustojimas nereiškia vis
kam galą, o yra tik kitokio 
gyvenimo pradžia. 

Dažnai tame laike atsiradęs 
nusiminimas ir neigiamas proti
nis nusiteikimas tik truputį ar 
visai nieko bendro neturi su 
kūne įvykusiomis pakaitomis. 
Todėl nekaltinkime tų pakaitų 
dėl moters viduramžyje atsira
dusių neigiamų nuotaikų, kurios 
sutapatintai pasireiškia moters 
gyvenime. 

Jei moteris savo gyvenimo 
permainoje atitinkančiai tvar
kosi, tas laikotarpis jai gali būti 
labai laimingas. Didžia dalimi 
tokia tvarka priklauso nuo už
laikymo geros kūno ir proto 
sveikatos. 

Šioje srityje nė viena moteris 
neturėtų apsileisti. Padėkite 
viena kitai tvarkytis per visą 
gyvenimą. Ne plauku raitymas 
ar veido dažymas, ir ne dabar 
Amerikoje chirurgiškas veido 
..atnaujinimas"' reikalingas — 
jis nepakeičia moters jausmų — 
nusiteikimų. 

Biznierių peršamas „amžinas 
jaunatviškumas"" kai kurioms 
senstančiosioms be reikalo 
sukelia susirūpinimą. Išmin
tinga moteris neleidžia ener
gijos , jaunatv iškam atrody
mui", kada jos vidus visai ką 
kitą kalba. Senstelėjanti lie
tuvė, žengdama senatviškais 
laiptais, išmintingiau pasielgs, 
kai ji ims džiaugtis lietuviškos 
motinėlės veido raukšle, jos 
išmintingai užaugintais vaikais 
bei vaikaičiais. Išmintingai 
mūsiškei gyvenimo permainos 
laikotarpis teikia didesnes ga
limybes dirbti kitų naudai: leng
vinti gyvenimo naštą lietu
viams našlaičiams, paliegė
liams, senatvės ar sunkios ligos 
prislėgtiesiems. 

Per kitam gyvenimo naštos 

lengvinimą pat i r iamas džiaugs
mas nenuperkamas už milijo
nus. 

Ž U V I E S V A L G Y M A S 
MAŽINA C H O L E S T E R O L I 

K l a u s i m a s . Cholesterolio su
mažinimui p i rmadienia is i r 
penktadieniais valgau žuvį, o 
kaimynė juokiasi iš manęs: j i 
naudojanti žuvų taukus (fish oil) 
ir džiaugiasi, kad ji to paties 
cholesterolio sumažinimą pasie
kianti pigiau ir lengviau. J a i 
nereikia pirkti žuvį ir ją valgiui 
paruošti; taip ji sutaupanti laiką 
su draugėmis pasiūturavojimui. 
Katros iš mūsų teisybė? 

A t s a k y m a s . Kaimynės tei
sybė — kaip pečiaus šviesybė. Ir 
štai kodėl. Dabar Australijoje 
atlikti tyrimai rodo, kad žuvies 
valgymas sėkmingiau mažina 
cholesterolį, palyginus prie-
diniai su mais tu naudojamais 
žuvies tauka is (fish oil). 

Australų tyrinėtojai medici
niškoje spaudo je (Medica l 
Tribūne, May 21,1992) tvirtina, 
kad žmonės, valgė žuvį kasdien 
per 12 savaičių, sumažino savo 
kraujuje cholesterolio kiekį 
2 0 ^ . o ėmę žuvies t aukus — t ik 
14'*. 

Vakarinės Australijos univer
sitete, Perth mieste, tyrė 120 
vyrų 30-60 metų amžiaus. J i e 
visi kiek per daug s v ė r ė j ų cho
lesterolis buvo šiek tiek daugiau 
normos ir kraujospūdis kiek pa
kel tas . Jų sveikatai pavojų 
tyrinėtojai laikė vidutiniu. J i e 
buvo tir iami, kaip veikia krau
jo cholesterolį žuvies valgymas, 
ėmimas žuvies taukų kapsulių 
ar visai žuvies produktų nenau
dojimas. 

Tie vyrai buvo mait inami čia 
liesu ma i s tu (309E kalorijų 
dienos valgyje gaudavo iš rie
balui, čia vidutiniu Australijos 
gyvuliniu mais tu (40^ dienos 
kalorijų mais te iš riebalų). 

Toks tyr imas buvo pirmas 
Australijoje a t l ik tas t i r i an t 
cholesterolio kontrole su riebiu 
maistu su žuvimi. 

Daugiausiai cholesterolis su
mažėjo pas tuos t i r iamus vyrus, 
kurie valgė žuvį ir mito liesu 
maistu. Tyrimų vadovas Trevor 
Mori, M.D., tvirtina, kad žymiai 
sumažino ir trigliceridus žuvis 
ir žuvies t aukų kapsulės. Įdo
mu, kad toks trigliceridu suma
žėjimas nepriklausė nuo maisto 
riebumo. Tokie duomenys pra
eityje nebuvo gaunami, todėl 
australai tyrinėtojai žada šiuos 
savo tyr imus pakartot i . 

Pats tyr imų vadovas dr. T. 
Mori prisipažįsta, kad jam ne
aišku, kodėl žuvis daugiau, 
negu žuvies taukų kapsulės su
m a ž i n o cho l e s t e ro l į , n o r s 
esminio cholesterolio mažintojo 
(omega fatty acid) kiekis buvo 
vienodas t iek valgomoje žuvyje, 
tiek imamose žuvies taukų k a p 
šulėse. Tas tyrimų vadovas 
mano, kad ruošiant žuvies tau
kų ekstraktą kapsulėms, juos 
gryninant , pašal inama kokia 
veikli dalis iš žuvies t aukų , 
todėl kapsulėje jos nėra. 

Tyrimų duomenis toliau t i r s 
dr. Mori ir dar šiais metais galu
t inius duomenis paskelbs medi
cininėje spaudoje. 

Aštriausias dalgis yra širdies 
atakos giltinė, apturima per 
sklerozę. Jos dalgį a tš ipina 
kraujuje cholesterolio kiekio 
sunormavimas iki 130. kad ir 
Alvudo dieta, priediniai žuvį 
naudojant bent tiek, kiek Tams
ta naudoji — du ka r t savaitėje. 

Buvę bolševikų Sparko kal inių lageriai Kazachs tane . Nuo t r . H . P a u l a u s k o 

o turintieji mirtinai gausų cho
lesterolio kiekį savo kraujuje 
(240 a r daugiau), kasdien žuvies 
užkrimskime, dar priedui ir 
žuvies taukų (cod liver oil) po 
vieną kapsulę nurykime. 

Reikia juk visomis keturio
mis gintis nuo aršiausios šiame 
kraš te ligos — širdies atakos, o 
taip pa t ir stroko. 

Todėl liaukimės kvailioję su 
rūkymu, girtavimu, persival
gymu, nutukimu, neveiklumu 
(su draugėmis utaravojimu!), 
pakel to kraujospūdžio, podag
ros, cukraligės ir visų kitų 
tu r imų negalių nesigydymu! 

Keiskime vaisiais - daržovė
mis - žuvimi ir vaisių sultimis 
visus savo namuose ir rengi
niuose , ,atsigaivinimus" tau
kais ir svaigalais. Turime paga
liau atgimti Sveikatai tiek kū
niškai , tiek dvasiškai per savy
je išmintingumo pagausinimą ir 
jo savo prieauglyje įskiepijimą! 

Visos lietuvės eikite ir vyrams 
iš parduotuvės žuvies parneš-
kite, ir visi pasigardžiuodami 
žuviena cholesterolį mažinda-
mos, savoms širdims stiprų šal
mą prieš širdies ataką, stroką, 
na ir prieš krūties vėžį sutei
kite. 

E L E K T R O S Š O K A S GYDO 
NUSIMINUSĮ PENSININKĄ 

K l a u s i m a s . Mano labai nusi
minusią mamą gydytojai nesėk
mingai gydė visais dabar vais
t inėse esamais prieš nusimini
mą - depresiją vaistais. Kai 
kur ių tų vaistų ji nepakėlė. 
Dabar jie siūlo jai elektros šoka 
— Eletr ic shock t rea tment — 
ECT. Kaip saugus y ra toks gy
dymas? 

A t s a k y m a s . Elektrinis šokas 
— E C T gali būti saugus ir sėk
mingas būdas pensininkų nusi 
m i n i m o p a š a l i n i m u i , kurie 
nepakel ia prieš nusiminimą 
v a i s t ų ( an t i dep re san t s ) ar 
kur iems tie vaistai nepadeda. 

N e t nuo 70 iki 9 0 ^ nusiminu
siųjų, turinčių deliuziją pen
sininkų, patir ia palengvėjimą 
po 8-12 elektros šokų. 

Tokie šokai pagausina sme
genyse esamų neurotransmite-
rių pajėgumą; tą patį daro ir an
t idepresantai . Iš pastarųjų kai 
kur i e gali sukelti nereguliarų 
pulsą — aritmiją ir paciento su
mišimą (confusion). 

Gydymas elektros šoku gali 
būti saugesn i s už vaistais tokių 
pacientų gydymą, ypač sergant 
širdimi, inkstais ar hipertensija. 

Nepamirš t ina, kad elektros 
šokas gali kartais sukelti trum
palaikį atminties praradimą. 

Gaila, kad šeimos nariai kar
t a i s neleidžia savų senesniųjų 
gydyti elektros šoku. Tai nelai
mingas prietaras — neišmany
mas , neprotinga — nepagrįsta 
baimė. O tokie ligoniai tokiu 
gydymu gali būti pagydyti. 

Visi atsiminkime šią tiesą ir 
pagal ją elkimės: elektros šokas 
sunkiai prislėgtiems ir vaistais 
(ant idepresanta is) nepagydo
miems pensininkams yra pats 
g e r i a u s i a s gydymas . Tokiu 
būdu yra gydomi net ir jaunes-

SKRYDŽIŲ IŠ 
VILNIAUS GAUSĖJA 

Kukliai pradėjusi orinį susi
siekimą iš Vilniaus, „Lietuvos 
avia l in i ja" (Li thuanian Air 
Lines") sparčiai auga. Būdamas 
Vilniuje, aplankiau operacijų 
skyr iaus viršininką Ar tū rą 
Jaką ir susipažinau su Lietuvos 
orinio susisiekimo naujovėmis. 

Pas i rodo , kad „ L i e t u v o s 
avialinija" jau išvysčiusi r imtas 
operacijas, nors kai kurios užsie
nio oro bendrovės, sudarinė-
damos sutartis, vis bando padėtį 
išnaudoti savo naudai. Sovietų 
gamybos lėktuvais LAL pagal 
tvarkaraštį birželio viduryje jau 
skrido j 26 buvusiosios Sovietų 
Sąjungos miestus ir dar pasi
ruošę pradėti skrydžius į Ar
changelską ir Tiflisą (Tbilisą). Iš 
Pabaltijo valstybių — septynis 
k a r t u s savaitėje sk renda į 
Taliną, o pačioje Lietuvoje — 
šiuo metu po du ka r tu s per 
dieną skrenda į Palangą. 

Iš Vilniaus į Vakarus skren
da Boeing 737 lėktuvu. Šiuo 
metu Lietuvos oro linija galima 
skristi į Frankfurtą, Berlyną, 
Kopenhagą, Varšuvą ir atgal. I 
Kopenhagą skrenda trečiadie
niais, penktadieniais ir šešta
dieniais ir tą pačią dieną atgal 
į Vilnių. Kaina į vieną pusę — 
460 dolerių (Lietuvos piliečiams 
— 70 dol. ir 685 rubliai). Į 
Frankfurtą — antradienia is , 
k e t v i r t a d i e n i a i s ir s ekma
dieniais, kaina — 525 dol. 
(Lietuvos piliečiams — 80 dol. ir 
791 rubliai). I Berlyną — pirma
d i en i a i s , t r e č i a d i e n i a i s i r 
penktadieniais, kaina 320 dol. 
(Lietuvos piliečiams 60 dol. ir 
405 rb.). Į Varšuvą — antradie
niais, ketvirtadieniais, šešta
dieniais, kaina 160 dol. (Lietu
vos piliečiams — 40 dol. ir 210 
rb.) 

Kainos gali atrodyti aukš
tokos, bet tai Europa. Pvz. 
Lufthansa iš Frankfurto į Romą 
į abi puses turistinėje klasėje 
kainuoja 1,020 dolerių. Taigi, 
palyginus su kitų šalių oro lini
jomis, kainos Lietuvos lėktuvais 
y ra normalios. 

Informacijai apie t a rp tau
tinius skrydžius Vilniuje skam
bint i telefonais 75-25-88 ir 
75-32-12, dėl išskr idimo ir 
atskridimo laiko — 63-55-60, o 
dėl krovinių pervežimo infor-
muotis 66-94-88 ir 63-04-02. 

Greita, t iksli ir mandag i 
informacija yra viena iš svar
biųjų normaliam valstybės a r 
be t kokios i n s t i t u c i j o s 
funkcionavimui reikalavimų. 
Buvusioje Sovietų Sąjungoje, 
melo imperijoje, sąžiningos 
informacijos laukti negalėjai. 

ni nusiminėliai, kuriems vaistai 
nepadeda. 

Nebūkime tamsuoliais, gydy
kime savus vaistais nepagy
domus nusiminėlius, lengvinki
me elektros šoku jiems ir ta ip 
nelengvas jų dienas. 
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Kaip visur buvo meluojama, 
asmeniškai gerai pajutau ne tik 
pirmą kartą nuvykęs Lietuvon 
1986, kai buvau raizgomas 
sovietų saugumo voratinkliu, 
bet dar ir 1989 sąmoningai buvo 
slepiamas lėktuvų atskridimo 
laikas. Pvz. Aerofloto informa
cija pasakė, kad lėktuvas iš 
Maskvos, kuriuo turėjo atskris
ti poetas Bernardas Brazdžionis, 
nusileis Vi lniaus aerodrome 
valandą vėliau negu iš tikro 
atskrido. Matyt nenorėjo su
tikimo demonstracijos. 

Nelemtas palikimas informa
cijos taškuose jaučiamas ir da
bar. Girdėjau svečių iš užsienio 
nemaža nusiskundimų. Dažnai 
turistai priekaištauja pergreit, 
bet ta i patyr iau ir asmeniškai 
traukinių, autobusų ir telefonų 
centrinių informacijoje. Tarnau
tojos, dažnai kalbančios su 
akcentu, šaltai atsako ir pade
da telefono ragelį, nesirūpin-
damos, ar klausėjas suprato ar 
ne. Išimtį reikia padaryti Lithu
anian Air Lines informacijai. 
Atsakymai mandagūs ir pilni. 
Ne tik savo. bet ir kitų reikalais 
kalbėjau su lenkų Lot. vokiečių 
Lufthansa ir skandinavų SAS. 
Jų tarnautojai Vilniuje su inte
resantais kalbasi taip pat man
dagiai kaip ir Amerikoje. Lietu
vos oro linijos informacija užsie
niečiams prilygsta. Pora kartų 
buvau nuvykęs į Ukmergės 12 
(netoli . ,Lietuvos" viešbučio), 
kur p a r d u o d a m i „Lietuvos 
avialinijos" skrydžiams bilietai. 
Tyčia stebėjau, kaip aptarnau
jami k l i en t a i . Bilietų par
davėjos, dirbančios su kompiu
teriais, paliko gerą įspūdį: man
dagios, dirba greitai ir, iškilus 
kokiai problemai , stengiasi 
klientui padėti. Yra vietų, kur 
stengiasi kaip galima greičiau 
atsikratyti . Tokį pat gerą įspū
dį išsinešiau iš Vidaus reikalų 
ministerijos pasų skyriaus. In
teresantų daug, visi skuba, bet 
tarnautojai .-jos, apsišarvavę 
kantrybe, dirba profesionaliai ir 
pajėgiai. Šį kar tą oficialių 
reikalų kitose įstaigose netu
rėjau, tad apie jų darbo etiką 
pasakyti negaliu. Bet manau, 
kad daug kur daroma pažanga. 

Vilniaus oro uostas labai jud
rus. Kyla ir leidžiasi ne tik 
L ie tuvos l ė k t u v a i , be t ir 
vokiečių, austrų, skandinavų, 
šveicarų ir kaimynų iš Rytų. 
Patalpos ankštos, keleiviai susi
grūdę, ypač jei tuo pačiu metu 
nus i l e idž i a du kele ivinia i 
lėktuvai. Aikštė prie oro uos-

Kas tėvų neklauso, eina šu
nim šėko pjauti. 

A n t visų žolynų bi telė 
leidžias, bet ne iš visų medų 
ima. 

Iš d ide l io debesio maža 
lietaus. 

Kad nuo didumo priklausytų, 
tai karvė zuikį pagautų. 

Liaudies išmintis 

tą pilna automobilių, antroje 
pusėje — visada gausu lėktuvų 
su lietuviškom tr ispalvėm ir 
bent keli su kitų valstybių 
ženklais. Savais ir kitų šalių 
l ė k t u v a i s L ie tuva i še ina į 
pasaulį. Europos Bendruomenės 
kraštai šiuo metu reguliuoja 

orinio susisiekimo kainas. 1997 
nustos reguliuoti ir prasidės 
laisva konkurencija. Tikėkime, 
kad Lietuva tam laikui bus 
pasiruošusi. 

J . Kojelis 
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PETER STECY, M.D. 
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Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tol. (1-312) 776-2880 
Rez. (708) 448-5545 

PP 
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Valandos pagal susitarimą 



Dar negirdėtas reikalas, 

KAD MASKVA TAPTŲ 
TAUTYBIŲ GYNĖJA 

Maskva, k u r i šimtmečiais 
įvair ias t au tas naikino ir engė, 
dabar bando nusigrimuoti ir 
globėjos vaidmenį vaidinti . Ir 
ta i ja i dalinai pavyksta , kadan
gi rusai yra ne t ik geri melagiai, 
bet ir aktoriai. Vakarų pasaulis 
dar apsvaigęs „garbomanija", 
tad viską, kas iš Maskvos atei
na, pri ima už t ikrą pinigą. O ne 
t ik lietuviai, be t latviai ir estai 
iki šiol didelių diplomatinių ga
bumų neparodė. 

Yra seniai žinoma taisyklė, 
kad geriausias gynimasis y ra 
puolimas. Tad rusai, nors ir kru
vinomis ir suterš tomis ranko
mis, sėkmingai taut in ių mažu
mų gynėjus vaidina. O pasaulio 
viešoji opinija, savaime aišku, 
„gynėjų" pusę palaiko. Tad ir iš
eina, kaip toje pasakėčioje, k u r 
avinėlis drumstė vilkui upelio 
vandenį. 0 kodėl ta ip vyksta? 
Ne tik vakariečiai, bet ir dabar
t inia i Lietuvos ir mūsų kaimy
nų pareigūnai visai nesusi
gaudo tautinių mažumų reika
luose. Pirmiausia, okupacinės 
kariuomenės kar in inkai , jų šei
mos ir režimo ta lkininkai nėra 
jokia tautinė mažuma. Taip pat 
nėra tautinė mažuma ir tie, ku
rie atvežti kolonizaciniais t iks
lais. Tokie tur i išsinešdinti kar
t u su okupacine kar iuomene. 

Bet apie reevakuaciją iš viso 
nėra kalbama. Estai , kurie yra 
žymiai blogesnėje padėtyje, vis-
t ik išdrįso išleisti pilietybės 
įstatymą, kur iuo teisę į pilie
tybę tur i tik t ie ir jų įpėdiniai, 
kurie Estijoje gyveno prieš 1940 
m. okupaciją. O Lietuva tą teisę 
duoda visiems, kurie joje gyveno 
1989 m. spalio mėn. Tuo parodė 
didelį dosnumą visiems atėjū-
jams . bet užtai suvaržė išeiviją. 
Atėjūnai , gavę pilietybę, jau 
t a m p a mažuma ir gauna teisę 
rėk t i . Ne tik tur i . bet ir rėkia! 
Tokiu įs tatymu lietuviai patys 
sau kilpa neriasi . Legalizuoja 
a tė jūnus ir kolonistus, kur ie 
t a rp tau t inės teisės atžvilgiu 
nė ra laikomi tau t inėmis mažu
momis. Lygiai kaip vaikigalis, 
kuris nužudė savo tėvus, teisme 
nėra t raktuojamas našlaičiu. 
Arba pagal Amerikos įstatymus 
lietuviai, kur ie nesudaro nė pu
sės procento gyventojų, nėra lai
komi mažuma. O tokiais yra lai
komi juodžiai ir meksikiečiai, 
visai neatsižvelgiant į tai , kad 
jų yra dvidešimteriopai dau
giau. Taigi t a rp tau t inė teisė, 
ka ip ir civilinė, gabaus ad
vokato 'šiuo atveju diplomato) 
gali būti įvairiai a iškinama ir 
išaiškinama. 

Mes gerai suprantame, kad. 
ginčus vesdami, neturi laiko 
įs ta tymu parengt i . Bet to ir 
nereikia! Rusija save laiko tei
sėta buvusios SSSR imperijos 
paveldėtoja. Tuo pretekstu pa
s i remdama, ji savinasi ato
minius ginklus, laivyną ir užim
tas teritorijas. Nesi t raukia iš 
Japonijos salelių. Karelijos a r 
Petsamo. Tiesa. Pabaltijo kraš
ta i jai išslydo, bet ji jų dar ne
n u r a š ė . Tad jeigu savinas i 
Sovietu palikimą, tad tur i at
sakyti ir už jos skolas ir nusi
kalt imus. Kiek rašančiajam yra 
žinoma, Rusija dar tebesivado-
vauja buvusiais SSSR įstaty
mais . Tad t ie įstatymai ir tur i 
būti jiems pa t iems pri taikyti . 
Pagal buvusius įs ta tymus — 
respublikine kalba tegaliojo tik 
toje respublikoje. Tad Gudijai 
priskirtose srityse jokių lietuviš
kų mokyklų nebuvo ir nebuvo 
gal ima jų re ika laut i . Tad vado
vaujantis tuo įstatymu, mokyk
los su dėstomąja rusų kolba tėra 
privalomos tik Rusijos respub
likoje. 

Panašiai ir Lenkija savo ma
žumų klausimus tvarkė . Už tai 
Lenkija, kur i prieš karą buvo 
l a i k o m a t a u t ų ka lė j imu , 
šiandieną yra beveik vienalytė 
valstybė. Ir tai ji įvykdė savais, 
o ne „tarptautiniais mažumų" 
įstatymais pasiremdama. Kaž
kokie „tarptautiniai mažumų" 
įstatymai tėra tik Lietuvai ir ki
toms nuo Maskvos globos atsi
skiriančioms valstybėms taiko
mi. Plėšrūs žvėrys visuomet nu
žiūri silpniausią auką. Panašiai 
elgiasi ir mūsų kaimynai . Mi-
nist. D. Kuolys, kuomet lankė
si Chicagoje, tuo klausimu kal
bėdamas, pasakė, kad šiuo metu 
Lietuvoje yra 40 lenkiškų ir 70 
rusiškų mokyklų. J iems vadovė
lius leidžia Lietuvos švietimo 
ministerija. Stojant į universi
tetą, egzaminus gal ima laikyti 
rusiškai arba lenkiškai. Beveik 
galima sakyti, kad vyksta lie
tuviu nutaut inimas. 

LIETUVA BRANGI 
Prikelkime Lietuvą mūsų 

Ko Lietuvai dabar reikia, tai 
ne daugiau teisių mažumoms, o 
diplomatų. Diplomatų t ikra žo
džio prasme, o ne t ik keliauto
jų po pasaulį. Jeigu Lietuva da
bar turėtų A. Voldemaro, D. 
Zauniaus ar St. Lozoraičio lygio 
diplomatus, tai rusa i ir lenkai 
• kurių rankos nešvarios ir net 
kruvinos) neišdrįstų nė žodžio 
ištarti. Atrodo, Lietuvoje jau 
užmiršę l i aud ie s priežodį: 
„Ant palinkusio karklo vi.-,os 
ožkos lipa". Taigi reikia at
sitiesti ir nebūti tuo „palin
kusiu"! Bet po tiek dešimtmečių 
yra labai sunku atsitiesti . Kas 
mums yra keista ir nesupranta
ma, tai jiems yra labai normalu, 
kadangi taip buvo daroma per 
penkiasdešimtį metų. Jiems 
labai natūralu, jeigu policijos 
mokykloje beveik viskas dėto-
ma rusiškai. Bet ne viskas taip 
blogai yra, galima mokytis net 
ir lietuviškai. Čia paduosiu 
iš trauką iš spaudos: „Mieli 
moksleiviai, Vilniaus 1-moji 
politechnikos mokykla kviečia 
Jus mokytis šių specialybių: 
Rad io techn inės a p a r a t ū r o s 
montuotojai... Lietuvių, rusų 
(kalba J.Z.); Radioelektroninės 
aparatūros montuotojai, kon
trolieriai... Lietuvių, rusų (Lie
tu v< d Aidas 1992.5.21)". Tauji 
Lietuvoje dar galima ir su lietu
vių kalba neprapulti. Tik neži
nia, kur yra ta diskriminacija? 

Beje. gal nėra taip blogai, 
kaip buvau minėjęs. Yra net 
bandoma kitataučius į lietuviš
ką gyvenimą integruoti. Tik vi
sus pinigus paskyrę lenkiškoms, 
rusiškoms mokykloms ir jų 
spaudai remti, šiam tikslui jau 
pinigų pritrūko. Tad ir kreipiasi 
į išeiviją: „79,000 dol. prašo 
Lietuvių kalbos fondas suaugu
sių kitakalbių integracijai į Lie
tuvos kultūrą. Paskir ta 80,000 
dol." (Draugas, 1992.VII.23). 
Atėjūnams, kurie patys nesi 
stengė lietuviškai išmokti ir in 
tregruotis, dabar prašo pinigų iš 
Lietuvių Fondo paskirto mili
jono. Tuo keliu einant , galima 
tikėtis, kad išeivija turės parem
ti ir planuojamą lenkišką uni
versitetą. O ką lietuviai turi Ka
raliaučiaus krašte, kurių yra 
ten priskaitoma 40,000. Ogi be
veik nieko. „Atvykę Karaliau
čiun iš Lietuvos su dokumen
tais, su katalikų sąrašu nuėjo
me pas religijos reikalų įgalio
tinį Mchobaiskį. J i s iškart davė 
suprasti, kad katalikai ir dar 
lietuviai čia negali turėti jokių 
vilčių". Tai toks atsilyginimas! 

J . Ž. 

„Lietuva brangi", dažnai su 
giliu įsijautimu giedame šią, 
mums jokiomis vertybėmis ne
įkainojamą, giesmę. Visai na
tūralu, kad lietuvį traukia gim
toji žemė. Anais Rusijos carų 
priespaudos laikais lietuviai, 
išvykdami iš tėvynės, graudžio
mis ašaromis atsisveikindavo 
savuos ius , nes nes i t ikė jo 
daugiau su ja i s susitikti ir vėl 
pamatyti gimtąją žemę. Įsikūrę 
Amerikoje, nuolat prisimindami 
savuosius, rašydavo laiškus gi
minėms, įdėdami dolerį a r 
penkinę, kurių perkamoji galia 
tuo metu buvo žymiai didesnė 
negu dabar. Nebuvo girdėti 
atsitikimų, kad tie doleriai iš 
laiškų buvo pavogti, kaip dabar 
visi nusiskundžia. 

L ie tuv ia i grįžta t ė v y n ė n 

Kai po I pasaulinio karo Lie
tuva savo drąsių sūnų kraujo 
aukomis atgavo nepriklauso
mybę, daugelis Ameikos lietu
vių grįžo į tėvynę. Vieni tik 
paviešėti, apsidairyti, kiti, ku
rie turėjo susitaupę šiek tiek 
dolerių, nuolatiniam apsigyve
nimui. Buvo ir tokių, kurie par
važiavo, kad susirastų lietuvai
tes žmonas, nes su kitatautėmis 
nenorėjo kurti šeimų. Ne vienas 
miestuose ir miesteliuose įsitai
sė didesnes a r mažesnes krau
tuvėles. Labiau pasiturintieji, 
turį daugiau energijos ir versli
nių gabumų, įsirengė malūnus, 
lentpjūves bei kitas įmones. 

Buvo ir tokių, kurie, sugrįžę 
iš Amerikos, jungėsi į politiką 
ir dalyvavo kandidatais seimo 
rinkimuose. Amerikos lietuvis 
Romualdas Adžgauskas 1926 m. 
buvo išrinktas į III seimą vals
tiečių liaudininkų frakcijoje, o 
Leonardas Simutis krikščionių 
demokratų sąraše išrinktas to 
pat seimo atstovu. Tada niekas 
neklausė, kokiu tikslu išvažia 
vai į Ameriką ir ko parvažiavai. 

Atsikūrusios Lietuvos val
džios pareigūnai tada be reikalo 
nesišvaistė po užsienius, kaip 
dabar. Tik svarbiam reikalui 
esant, valdžios atstovai keliavo 
į užsienį. Tiesą sakant, tada ir 
susisiekimas nebuvo toks pato
gus kaip šiais laikais, nes 
lėktuvai keleivių per Atlantą 
dar neskraidino. Reikėjo ke
liauti laivais, o tas užtrukdavo 
daug laiko. 

Tada lietuvis į grįžusį iš Ame
rikos nežiūrėjo, kaip į konku
rentą, kuris gali iš jo darbą 
paglemžti. Žiūrėjo tik kaip į 
savo brolį. Nebuvo pavydo jaus
mo, kad tas sugebėjęs nusipirkti 
geresnį namą ar dvaro centrą. 
Ar galima anų laikų padėti 

IGNAS MEDŽIUKAS 

lyginti su dabartine? Žmonių 
požiūris visai pasikeitė. Jau 
daug gyvenusių tėvynėje ir te
nai riebią sriubą srėbusių ko
munistinės diktatūros metu į 
pasitraukusius nuo mirties ima 
žiūrėti kaip į svetimus, t a r tum 
klausdami, ko jie čia parva
žiavo? 

Praėjusiais metais Lietuvoje 
susitiko trys broliai, kurių du, 
dar būdami maž m ?čiai, 1941 
m. birželio 14 d., rast i namuose 
(tėvai buvo išvažiavę kitur), 
buvo ištremti į Sibirą. Vienas 
1944 m. su tėvais pasi t raukė į 
Vakarus. Dabar susitikę, jie 
panorėjo apžiūrėti savo gimtuo
sius namus ir susilaukė įžūlaus 
komplimento: „Va, ir vėl ponai 
parvažiavo". 

Po I pasaulinio karo Lietuvai 
atstačius laisvę, susirūpinta 
krašto ekonominio gyvenimo 
page r in imu . Ca ro va ldž ia 
nesirūpino Lietuvoje kurti svar
besnių pramonės įmonių, kur 
žemės ūkio darbininkų prieaug
lis galėtų rasti sau pragyvenimo 
šaltinį. Caris t inei adminis
tracijai rūpėjo, kad Lietuva 
liktų žemdirbių kraštas ir už 
savo ūkio gaminius pirktų rei
kalingą techniką Rusijos fabri
kuose. 

Lietuvos seimas ir vyriausybė 
pirmiausia susirūpino radikalia 
žemės reforma. Didžiųjų žem
valdžių turėta žemė buvo išda
lyta ir paskirstyta tiems, kurie 
savo darbu ir prakaitu galėtų 
padoriai išmaitinti savo šeimas. 

Ignouoja t a u t i n i u s j a u s m u s 

Šimtus tūkstančių hektarų 
ariamos žemės buvo užvaldę 
ki ta taučia i a tė jūnai , ku r i e 
nenorėjo jokių reikalų turėt i su 
vietiniais gyventojais. Daugiau
sia tai buvo lenkai. Jie stengėsi 
Lietuvą sulenkinti ir prijungti 
prie Lenkijos. Kaip adv. Rapolas 
Skipitis savo prisiminimuose 
rašo, prieš I pasaulinį karą rusas 
Nariškinas Gruzdžių ir Žagarės 
apylinkėse valdė 25,000 ha, o 
lenkas Komaras Baisogalos ir 
Sutkūnų dvarų centruose buvo 
sukaupęs 28,000 ha . Tie ponai 
savo dvaruose mažai kada 
gyveno, o už parduotą miško 
medžiagą pinigus praleisdavo 
Vakarų Europos miestuose, taip 
skriausdami ir alindami Lietu
vos kraštą. 

Tie ponai drįsdavo net igno
ruoti ir įžeisti lietuvių tautinius 
jausmus. Kaip adv. R. Skipitis 
tvirtina, Palangos grafas Tiške
vičius savo arkl ius pavadino 
Lietuvos kunigaikščių vardais: 

Kiejstut, Olgierd, Biruta (R. 
Skipitis, Nepriklausoma Lie
tuva, 89 psl.). Palangiškio gra
fo Tiškevičiaus vyr. dvaro ad
ministracijos pareigūnai buvo 
kitataučiai . Kiti dvarininkai 
net parsiveždavo iš Lenkijos 
lenkus kumečius. Taip elgėsi 
Ketūnų dvaro savininkas Jaku-
bovskis , panaš ia i elgėsi ir 
Plungės dvarininkas Oginskis, 
nors vietoje buvo pakankamai 
lietuvių darbininkų. 

T a i g i L i e tuvos va ldž ios 
radikali žemės reforma, su prel. 
M. Krupavičium priekyje, so
cialiniu ir taut in iu požiūriu 
buvo teisinga. Nors prel. M. 
Krupavičius lenkomanų buvo 
nuolat skundžiamas Vatikanui 
k a i p bolševikas , be t v isus 
puolimus drąsiai atlaikė. Dvarų 
žemėse kūrėsi gražūs ūkeliai. 
Juose plušėjo naujakurių šei
mos. Žemės reforma buvo vyk
doma skubiai, kad kuo didesnis 
gyventojų skaičius būtų aprū
pintas pragyvenimo šaltiniu. 
Progresuojantį Lietuvos žemės 
ūkį sugriovė komunistinė siste
ma, kurios klaidas dabar reikia 
ati taisyti . 

P a t e k o į i š n a u d o t o j ų r a n k a s 

Atsikūrusios Lietuvos pramo
nės įmonės kūrėsi gana pama
žu, todėl daugelis dairėsi darbų 
užsienyje. 1923-1939 m., ieško
dami darbo, Lietuvą paliko dau
giau kaip 80 tūkstančių gyven
tojų. Daugumas jų išvyko į 
Pietų Amerikos kraš tus: Brazi
liją, Argentiną, Urugvajų. Ten 
jie pateko į kavos plantacijas, ku
riose buvo nežmoniškos gyveni
mo ir darbo sąlygos. Teko gy
venti baisiose landynėse, dirb
t i nuo aušros iki saulės nusi
leidimo ir už gaunamą atlygini
mą vos galėjo prasimait int i . 
Todėl žmonės bėgo į miestus, o, 
kas galėjo, stengėsi grįžti į 
Lietuvą. 

N o r s š i and ien Lie tuvoje 
gyvenimas nėra toks geras, kaip 
daugelis norėtų, bet, jei bran
giname tėvynę, ar neverta dėl 
jos aukotis, kad, sujungę jėgas, 
galėtum daugiau pasidarbuoti, 
tikėdami šviesesne ateit imi? 
Nesuprantama, kai tokiu mo
mentu daugelis stengiasi, net su 
fiktyviais dokumentais, Lietuvą 
apleisti, ieškodami geresnio 
gyvenimo. Daugelis patenka į 
sunkias aplinkybes ir labai 
nusivilia. Žinokime, kad kepti 
karveliai niekam į burną nele
kia. Užuot dezertyravus iš savo 
krašto, ar nevertėtų su Mairo
niu ryžtingai sušukti: „Petys gi 
į petį, na, vyrai, kas gali, prikel
kime Lietuvą mūsų!" 

KULTŪRINĖMS 
PREMIJOMS AMŽINYBĖN 

IŠKELIAVUS 
VYTAUTAS Š E Š T O K A S 

Spaudoje s k a i t ė m e k a d 
Lietuvių Fondas išbraukė iš 
savo me t inės d a r b o t v a r k ė s 
spaudos srityje skiriamas pre
mijas. Šis nutarimas paveiks ne 
vien žurnalistus, bet ir išeivijos 
spaudą: ji dar daugiau susilp-
nės. 

Visi puikiai žinome, kad išei
vijos lietuvių spauda turi r imtų 
problemų. Chicagoje turime vie-
n in te l į išeivi jos d i e n r a š t į 
„Draugą", kurio finansiniai 
sunkumai kasdien didėja. Ge
riausiu atveju jis gali pavirsti į 
savaitrašt į ar visai sustoti . 
Kokia mums visiems būtų gėda, 
jeigu tas įvyktų. 

Tačiau šie sunkumai galėtų 
nedidėti arba jų visai galima 
būtų i švengt i , je igu m ū s ų 
įsteigtas Lietuvių Fondas kreip
tų didesnį dėmesį į išeivijos 
laikraščių atliekamą Kultūrinį 
darbą. 

Žinoma, kad tėvynėje yra lei
džiami šimtai lietuviškų laik
raščių, knygų, žurnalų ir kitų 
leidinių. Būtų gėda išeivijos lie
tuviams nepajėgti išlaikyti bent 
vieną dienraštį. Prie to spaudos 
nuosmukio dabar prisidėjo ir 
Lietuvių Fondas, panaikinda
mas savo premijas išeivijos žur
nalistams. 

Čia jau principinis klausimas: 
ar žurnalistas, užsitarnavęs šią 
premiją, praturtės , ar ne? 

Tie keli šimtai dolerių jį ir 
ki tus paskatins dar daugiau 
dirbti už jų įvertinimą. Žinome, 
kad be tos premijos žurnalistas 
finansiškai pajėgs ir toliau gy
venti. Tačiau čia ne pinigų 
reikalas. Jeigu žurnalistas yra 
nevertinamas, jis nustos noro 
toliau kur t i ir rašyti. 

Mūsų veteranai žurnalistai, 
kurie praeityje buvo įvertinti ir 
užsitarnavo šias premijas, jau 
yra priartėję ar peržengę 80 
metų ribą. 

Jeigu dalis jų ir šiandien ra
šo į lietuvišką spaudą, tai daro 
ne už pinigą, bet dėl meilės sa
vajai spaudai. Už tai juos reikia 
įvertinti ir pagerbti. 

Atrodo, kad mūsų veiksniai 
Lietuvoje dar vis nesupranta 
išeivijos sąvokų ir kad išeivių 
įnašas į tautos kultūrinius lo
bius yra milžiniškas. Galima tai 
išeivijai padėti naujomis idėjo
mis, planais ir sumanymais. 

Pes imis t i ška galvoti , kad 
Lietuvos šaka jau pasmerkta 
nudžiūti. 

Turime geras ateities perspek
tyvas, nes daug tėvynės lietuvių 
atvyksta gyventi į šį kraštą. 
Dalis atvykstančių nori užsi

dirbti pinigo ir vėl grįžti a tgal . 
Tačiau yra didelė dalis, kur ie 
nori pasi l ikt i š iame krašte gy
venti ir m u m s savo darbu padė
t i arjį per imt i iš pavargusių ir 
tęsti toliau. 

Duokime j iems progos pasi
reikšti , juos t i n k a m a i įvertin
kime, nesmerk ime už naujoves 
a r idėjas. Sąvoka „mes ir j ū s " 
tu rė tų išnykt i išeivijoje ir tė
vynėje. 

Lietuvai išsilaisvinus iš ko
munis t inės vergovės, išeivijos 
lietuviai, norėdami padėti, įstei
gė daug fondų ir fondelių. Kodėl 
neįsteigti da r vieno, šį ka r t ą 
padėti išeivijai? Tai Spaudos 
rėmimo ir išlaikymo fondas. Šis 
fondas t u r ė tų įgyti visišką visų 
išeivių pa ramą. J i s t uome t 
pajėgtų vykdyti piniginius va
jus , remti laikraščių ir knygų 
leidimą. 

Jeigu mūsų pačių įsteigtas 
L ie tuv ių fondas dabar j a u 
neranda reikalo padėti spaudai, 
t ada ieškokime ki tų būdų ir 
priemonių. 

Neužmirškime lietuvių žurna
listų, k u r i ų d ė k a š i and ien 
malonu gaut i mūsų kultūrinius 
leidinius, juos skai tyt i . Ne
užmirškime ir savo tėvynės. 
Padėkime j iems visais galimais 
būda i s . T a č i a u t a p a g a l b a 
neturi būt i vienašališka. Visur 
tu r i būti sa ikas . 

Ieškokime privačių mecenatų 
išeivijoje. J ų y ra daug. Tik 
reikia mokėti prie jų prieiti. J i e 
nepagailės kelių š imtų dolerių 
per metus , kad bū tų įvertinti 
žurnal is tai už dedamas pas
t angas išlaikyti ir pra tur t in t i 
mūsų la ikraščius . Tas įvertini
mas juos paskat ins rašyti ir kur
t i toliau. 

Tik visuomenė y r a tas veiks
nys, kur i s gali t inkamai įver
tinti nusipelniusius asmenis. Tą 
visuomenę reikia t inkamai su
prasti. Bejos aukų ir pasiryžimo 
nebūtų buvęs įsteigtas Lietuvių 
Fondas. 

Šio fondo komisijos nutar imas 
neremti žurnalistų nuteikia nei
giamai vieną visuomenės dalį 
prieš kitą. 

Kas duoda gerą patar imą — 
stato viena r anka . Kas duoda 
gerą patarimą ir gerą pavyzdį — 
stato abiem rankom; bet kas 
duoda gerus pamokymus, o savo 
gyvenimu — blogą pavyzdį, t a s 
viena r a n k a s ta to , o a n t r a 
gr iauna. 

Fr. Bacon 

Jei galėtume biurokratiją pa
daryt i maistingą, galėtume iš
mait int i pasauli . 

Robert M. Schaeberle 

Lengviau kalną adatos smai
galiu iš šaknų pakelti, kaip 
puikybę iš širdies išrauti. 

G. E. Lessing 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAIT1ENĖ 
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Gailestingoji sesutė, priėmusi jį. net kvapo neat

gaudama, linksmai sušuko: 
„Gydytojai, sesutės, skubėkit pas mane! Staigmena 

jūsų laukia!". 
Bematant susirinkome į gailestingos sesutės 

budėjimo kambarį, nes malonios staigmenos m u s 
laikinai atpalaiduoja nuo įtempto darbo. Sutrumpina 
darbo valandas ir leidžia nors trumpą laiką pagyventi 
kitokia nuotaika. 

„Ž iū rėk i t , ką mums kapitonas a t s i u n t ė ? " , 
rodydama į siuntinį, ji pasakė. „O čia dar ir laiškelį pri
dėjo. Įdomu, ką jis rašo?". Ir uždėjusi akinius ant no
sies, pradėjau skaityti: 

„Mieli gyvybių saugotojai. Savo antrą pažadą, kad 
ir ne šimtaprocentiniai, bet išpildau. Žvejoti m a n 
sekasi. Žuvų sugaunu „tonais". Jomis net „Lundy" 
restoraną „aprūpinu". Iš jo jums žuvis siunčiu. Tikiuo
si jus neapvilti. Linkiu visiems gero apetito. Mėšlungis 
įsimetė į mano dešinę koją. Tuo tarpu jo sukeltus skaus
mus dar galiu pakęsti. Bet kaip ilgai? Esu j u m s 
nepaprastai dėkingas, kad manimi rūpinotės,o juo
džiausiose mano gyvenimo valandose buvote su 
manimi ir mane užjautėte. 

Jūsų buvęs „belaisvis". 

„Gražiai parašė", pabaigusi skaityti , tarė gailes
tinga sesutė, „tik gaila, kad jis nieko nemini apie mūsų 
jam duotą pirmą sąlygą?" 

„Sesute, aš galvoju, kad jis teberūko. Teisybę 
parašyti jis nenorėjo, o meluoti nedrįso. Dėlto ir 
nutylėjo", pareiškiau savo nuomonę. 

„Gaila man jo", atsiliepė dr. Moon. „Juk cigare
tės jo blogai periferinei cirkuliacijai yra dinamitas. 
Nesuprantu, kodėl jis negali atsisakyti nuo jų?" 

„Man atrodo, kad lengviau iš akmens išspausti 
vandenį, negu kapitoną atkalbėti nuo rūkymo". Savo 
migdolinėmis akimis apžvelgęs mus, skeptiškai tarė 
dr. Yu, „nors rūkyme slepiasi jo l ikimas". 

„O dabar netveriu iš smalsumo, kokį pokštą jis 
mums iškrėtė?" prabilo gailestinga sesutė. 

Tai pasakius į j į pradėjo išiminėti iš kartono dėžės 
dailiai supokuotas dėžutes. Balsiai skaitydama ant jų 
užrašytas pavardes, padavinėjo mums. 

„Žiūrėkit, ką aš gavau", ji entuziastiškai sušuko, 
„kimštą lydeką!". 

„Aš kelis žvejų išmestus ešeriukus", balsiai visiems 
pranešiau. 

Prieš baigdama dalinti, gailestinga sesutė tarė: 
„Stebiuosi tokiu vykusiu kapitono iškrėstu pokštu 

Visi gavome tą, ką ir mėgstame. Dabar mane ima smal
sumas, ką dr. Yu vietoj krokodilo gaus? Ir išėmusi 
paskutinį pokelį, padavė jam. 

„Spėkit, ką aš gavau? delsdamas jį atvynioti, 
užklausė. 

„Ne tu r ime nė mažiausio supra t imo" , choru 
atsakėm. 

„Štai ką, žiūrėkit!". 
„Labsteris!" visi apygarsiai sušukom. 

„Taip, labsteris", patvir t ino j is . „Gerai , kad ne 
krokodilas!". 

Visi susėdome aplink gailestingos sesutės rašomąjį 
stalą ir, linksmai šnekučiuodami, dorojome kapitono 
mums atsiųstus skanius pa t iekalus . 

Jau ir pusmetis prasl inko nuo kapi tono išėjimo iš 
ligoninės dienos. Vieną rytą gailest inga sesutė, pama
čiusi mane, užklausė: 

„Daktare, a r matė te naujai pr i imtų pacientų 
sąrašą". 

„Dar ne. Neturėjau progos. Ar jame yra kas nors 
ypatingo, sesute" . 

„Taip", a tsakė ji. „Kapitoną vakar nakt į atvežė su 
greitąja pagalba į ortopedinį skyrių. Kai sąraše pama
čiau jo pavardę, man net kvapą užgniaužė ir pajutau 
„icy water in my stomach". 

„Tai skausmingai nemaloni žinia, sesute. Nors ir 
žinojau, kad jam tas neišvengiama, kaip neišvengiamai 
sutemsta naktis. Bet to betrūko, kad taip t rumpu laiku 
jam tokios nepalankios aplinkybės susiklostė. Tikra i 
jis nelaimingas žmogus! Po ligonių vizitavimo būt inai 
nueisiu jį aplankyti" . 

„Ar irgi norėčiau", pasisiūlė gailest inga sesutė. 
„Gerai, eisime drauge" . 
Pabaigusios vizitavimą, skubiai nusileidome į 

penktą aukštą. Radome kapitoną, sėdintį invalidų veži
mėly. Atrodė toks išblyškęs, susmukęs , susigraužes, 
priblokštas ir sužlugdytas. Nebuvo jokios abejonės, kad 
žinojo, kas jo laukia. 

„Pone kapitone, kokios problemos privertė jus vėl 
atsidurti mūsų pastogėje?" pasisveikinusi paklausiau. 

(Bus daugiau) 
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KELIONES PO LIETUVĄ 
APŽVALGA 

E D M U N D A S JAKAITIS 

Praėjo 50 metų nuo to laiko, 
kada reikėjo ryžtis, ar likti 
tėvynėje, ar t raukt is į vakarus. 
Artėjantis raudonasis tvanas 
nulėmė ateitį. Mėnuo, kitas, gal 
ir pusmetis praeis, vėl grįšime 
į tėvynę. Su tokiomis viltimis 
leidomės į vakarus . 

Praėjo meta i , kit i . Viltys 
p a m a t y t i p a l i k t u s n a m u s , 
gimines, d raugus ėmė gesti. 
Slinko vienas po kito ir dešimt
mečia i . K a i p r o p a g a n d i n ė 
medžiaga liaupsino gyvenimą 
Lietuvoje, išmokome skaityti 
tarp laiškų eilučių. Vienam, 
k i t a m pavyko a p s i l a n k y t i 
tėvynėje, bet teko grįžti, nepa
mačius gimtinės. 

Sako , k a d d v i d e š i m t a m e 
amžiuje nėra stebuklių. Griuvo 
komunizmas, ar tai ne ste
buklas? Iš pradžių nedrąsus, o 
vėliau t ikrai pagyvėjęs tėvynės 
l a n k y m a s į t ik ino s tebuk lo 
t ikrumu. Vieni skubėjo, norė
dami dar prieš amžiaus galą 
pamatyti gimines, kiti — ieško
ti paliktų tur tų . Buvo ir tokių, 
kurie norėjo pamatyti savo 
kraštą laisvą. Buvo ir man 
įdomu pačiam įsitikinti, kokia 
būklė besikuriančioje tėvy
nėje. Ypač kad gr įž tančių 
įspūdžiai prieštaravo. Kai vieni 
gyrė, kiti peikė. Kur teisybė? 
Reikėjo pačiam įsitikinti. 

Pakilo lėktuvas, nešdamas 
grupę tautiečių, norinčių, kaip 
ir aš, įsitikinti esama padėtimi. 
Visų t ikslas pasiekti Vilnių, o 
to l i au — k i e k v i e n a s savo 
keliais. Šiuos įspūdžius rašau, 
vadovaudamasis savo patirtimi. 
Neturiu t ikslo nei peikti, nei 
girti. Tegu faktai kalba už save. 

Skandinavų lėktuvas nusilei
do kaip a n t pūkų. Nesijautė 
žemės prisilietimo. Jam riedant 
į paskirtą vietą, matėme ir dau
giau lėktuvu. Vieni su lietu
viška trispalve, kiti — kirilikos 
raidėmis pažymėti. Jokio ju
dėjimo. 

Lagaminų atsiėmimas buvo 
t i k r a s nesus ip ra t imas . Ka i 
atvykėliai, trypinėdami laukė 
savo gė rybėmis p r i k i m š t o 
bagažo , p a s i t i n k a n t i e j i , 
než inodami padėt ies , buvo 
palikti kantrybės bandymui. 
Užteko laiko ir pasižvalgyti. 
P a t a l p a nuo p a s t a t y m o 
niekuomet nebuvo perdažyta, 
apytamsė, niūri. Užtruko geras 
pusvalandis , kol kiekvienas 
susirado savo lagaminą. Prieš 
išeinant, pareigūnai spaudinėjo 
ant pasų atvykimo datą. Tai 
buvo paskutnis kelionės for
malumas. Pagaliau buvau su
tiktas belaukiančių tėvynainiu. 
Sveikinimasis, glėbesčiavimas, 
bučiniai. Sunku aprašyti susi
tikusiųjų jausmus, reikia pa
čiam išgyventi. 

Iš Vilniaus į Šiaulius važia
vau autobusu. Jei ne pasitaiką 
šileliai, vaizdai būtų buvę nuo 
bodus. Žvalgiaus tai i vieną, tai 
į kitą pusę. Vaizdas tas pats. 
Lygūs laukai , skurdūs miške
liai. Prisiminiau Mairon): „Gi
rios tamsios, jūs galingos, kur 
išnykote, plačiausios?" Stebėjau 
keleivius. Buvo senų ir jaunų. 
Ar jie snaudė, ar buvo paskendę 
savo kasdieniniuose rūpesčiuo
se, nesužinojau. Tolumoje pasi
rodė aukštas, į padanges besi
stiepiantis Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios bokštas. Tai lyg mies
to centro rodyklė. 

J au an t ra diena Šiauliuose. 
Buvau priglaustas šeimos, kuri 
susideda iš 3 asmenų ir gyvena 
vieno kambario su virtuve bute 
Sumani šeimininkė sutvarkė 
taip, kad ant grindų neprisiėjo 
miegoti. Nors miestas man 
mažai pažįstamas, bet mano 
gyvenime yra suvaidinęs svar
bią rolę. 

Po pasivaikščiojimo po mies
to centrą susidariau įspūdi, kad 

nėra ta ip blogai, kaip galvojau. 
Nemačiau eilių prie maisto 
krautuvių, nemačiau nei apdris
kusių miestelėnų. Jei ne gir
dima l ietuvių kalba, būtų 
galima pagalvoti, kad atsidū 
riau Kalamazoo mieste. Vyrai 
daug i aus i a su džinsais , o 
moterys kaukšnoja aukštomis 
ku ln imis . V a i k a i aprengt i 
margaspalvėmis striukėmis. 

Mano maršrutas buvo: Vil
nius, Šiauliai, Telšiai. Palanga. 
Kaunas ir atgal į Vilnių. Važia
vęs autobusu. Telšius pasiekiau 
t r a u k i n i u . Mies to v idurys 
išlaikęs prieškarinę aplinką. 
Gal kiek daugiau sugriuvęs, bet 
švara, kaip kultūringame pro
vincijos mieste. Neturėdamas 
nei giminių, nei pažįstamų, su
stojau viešbutyje. Užsiregistra
vęs susinešiau savo lagaminus 
į paskirtą kambarį. Nei prau
syklos, nei tualeto nebuvo. Visa 
tai koridoriuje: užtvertas kam
pelis buvo viso aukšto nakvyni
ninkų patogumui. Kada valyta, 
nežinia. Tualetiniu popieriumi 
lankytojas turėjo pats apsirū
pinti. 

Kažkur buvo girdėti vandens 
čiurlenimas. Prie sienos pritvir-
t ' n t a k r i a u k l ė buvo pilna 
vandens. Išsiliejęs vanduo pa
sieniu tekėjo į patalpos kampą, 
kur ir susigėrė. Pasirodė, kad 
bėgta šilto vandens. Užrūdijęs 
čiaupas nesileido užsukamas. 
Pranešiau budinčiai tarnau
tojai, tačiau vakare vanduo dar 
tebebėgo. Ir taip bėgo tris dienas 
ir tris naktis, kol išvažiavau. 

Jeigu Telšių miesto centras ir 
buvo apleistas, Masčio ežero 
pakraštys apstatytas daugia
aukščiais pastatais. Turėjau 
progos pasižvalgyti nuo devyn
aukščio stogo. Ežero panorama 
nesiderino su kyšančiais betono 
etatiniais. 

Rainių miškeyje pastatytas 
paminklėlis per kuklus tokiai 
tragedijai atžymėti. Netoliese 
esantis Alkos muziejus paliko 
gera įspūdį. Rūpestingai su
tvarkyta ir prižiūrėta Lietuvos 
fauna ir flora. 

Gera keliavimo priemonė yra 
taksi. Važiuojant į Palangą, 
pasitaikė, kad mašinos vairuo
tojas buvo kalbus. Iš jo dau^ 
sužinojau. Kalbėjo apie žmonių 
nuo ta ikas , nes iga i l ėdamas 
priekaištų dabartinei valdžiai. 
Nebuvo pesimistas, bet nebuvo 
ir optimistas. 

Pagaliau įvažiavome į Palan
gą. Nustebęs žvalgiausi, norė
damas atpažinti savo gimtinę. 
Aplinka tiek pasikeitus, nesi
norėjo tikėti, kad čia Palanga. 
Jeigu ne raudonplytė bažnyčia, 
būčiau galėjęs pagalvoti, kad 
paklydome. 

Grafo Tiškevičiaus rūmai te 
bestovėjo. T r ū k o Kr i s t aus 
statulos, kuri pasitikdavo parko 
lankyto jus . Dirb t inė ola 
sugrąžino į jaunystės laikus. 
Takelio laiptai lengvino kopti i 
Birutės kalną prie mūrinės 
koplytė lės . Ieškojau savo 
iškaltų inicialų, bet viskas buvo 
užlyginta t a ip , kad atrodė 
niekuomet sienos nebuvo ato
stogaujančių vasarotojų išmar-
ginos. 

G in ta ro muziejus grafo 
rūmuose mano lankymosi metu 
buvo uždarytas. Kitos progos 
neturėjau, taip ir likau nepama
tęs to reto savo eksponatais 
muziejaus. Taip pat ir senuoju 
jūros tiltu negalėjau pavaikščio
ti, nes tuo laiku jis buvo remon 
tuojamas. Tik iš toli žvelgiant. 
prisiminė tos dienos, kada. 
įkaitę nuo karštos saules, ner-
davome į gaivinanti vandeni. O 
kur saulėlydžiai, kada ta pati 
įkaitusi saulė leisdavosi į plačia 
Baltiją'' 

Kai sužinojau, kad ir vienas, 
ir kitas buvusių draugu iškelia-

CLASSIFIED GUIDE 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos „Spinduliukai", dalyvavę IX Tautinių šokių 
šventėje Chicagoje Pirma iš dešinės — Danguolė Varnienė, „Spindulio" tautinių šokių ansamblio 
vadovė. 

vę amžinam poilsiui, nebeturė
jau noro ilgiau pasilikti. Prislėg
tas nemalonių žinių, aple idau 
Palangą Kitas sustoj imas — 
Kaunas. Pasiekti K a u n ą galė
jau tik autobusu. Reikia pri
pažinti, kad au tobusų susi
siekimas yra geras. Važiuojant 
ekspresiniu autobusu, sustojo
me tik vieną kartą. 

Kauną pasiekėm vakarop . Ir 
vėl prisiėjo imti t aks i . Šoferio 
pa ta r tas , sustojau „ N e r i e s " 
viešbutyje. Nors viešbut is ir 
buvo s t a t y t a s K G B p a r e i 
gūnams, bet jam toli gražu iki 
..Holiday Inn". V a k a r i e n i a v a u 
viešbučio restorane. Valgomojo 
išdekoravimas galėjo lygintis su 
Vakarų užeigomis. Pa t ieka las ir 
pa tarnavimas buvo pa tenki 
namas. Viskas būtų buvę gera i . 
jei ne ta kur t inan t i muzika . 
Mielai būčiau davęs 100 rublių, 
kad leistų man r amia i pa
valgyti. 

Laisvės alėja su savo didinga 
įgulos bažnyčia grąžino praei
tin. Atpažinau Pažangos rūmus , 
Pieno Centro pas ta tą . Met
ropolį, Centralinį paštą, be t j ie 
atrodė sumenkę, nustoję savo 
didingumo. Buvę Vy tau to Di
džiojo universiteto r ū m a i buvo 
užgožti t a n k i a i s m e d ž i a i s . 
Pasi jutau ger iau , a t s i d ū r ę s 
Rotušės a ikš tė je . Š ta i t e n , 
antrame aukšte gyveno mokslo 
draugas. Ano namo prieangyje, 
pasislėpę pertraukos metu. sku-
bėdavom surūkyt i po papirosą. 
Gimnazijos stogai tebebuvo, t ik 
nebuvo to judrumo, prie kur io ir 
aš pats 8 metus b u v a u prisi
dėjęs. Rotušė vis d a r bal tavo. 
Neveltui buvo vad inama Baltą
ja Gulbe. P e r k ū n o n a m a i . 
Vytauto bažnyč ia , N e m u n o 
pr ieplauka — n e u ž m i r š t a m i 
p r i s i m i n i m a i . V a ž i u o j a n t 
Garliavos link, pasirodė okupa
ciniai pėdsakai. Už spygliuotų 
vielų tūnojo grobikas, nemanąs 
pasitraukti. Skani j a m Lietuvos 
duonelė... 

Liepos Laisvės alėjoj ka r š t ą 
dieną yra t ikras i šganymas . Sė
dėdamas ju pavėsyje, stebėjau 
Kauno gyventojus. Marga masė 
primine prieškarinį Kauną. Joje 
buvo ir jaunų, ir senų. Puošniai 
apsirengusių ir pap ras t a i , bet 
švariai. Nemačiau elgetų, nors 
ju ir neieškojau. Miesto galva 
puikiai patvarkė, pa l i kdamas 
alėją tik pėstiems, tačiau skers
gatviuose reikėjo pasisaugot i . 
Automobilių judėjimas labai 
didelis. Daugiausia rusiški Ži

guliai. Žvalgiaus amerikietiško, 
bet nemačiau. Į akį krito ir iška-
bėlės languose ar prie prekybos 
įeinamųjų durų: „Uždaryta nuo 
12 iki 2 po pietų". Arba tiesiai: 
„Išėjome pietų" . Taip prekiau
j an t , p rekyba neišsivystys. 

S k r a i d y m a s karšto oro balio
nu , tai neapsakomas jausmas. 
Skraidęs ja is Pennsylvanijoj, ne
norėjau praleisti progą pakilti ir 
Lietuvoj. Proga pasitaikė Vil
niuje. Gegužės mėnuo buvo iš
siskleidęs visa grožybe. Ne
be jausdamas vėjo, kuris mus 
nešė Vi ln iaus pakraščiu, ste
bėjau pras lenkančius vaizdus. 
Nejučiomis išskėčiau rankas , 
lyg norėdamas apglėbti tą mielą 
žemę, vadinamą Lietuva, ir su
šuk t i : , ,Tu mano, aš Tavo. 
Niekas nepajėgs mus išskirt i" . 

Akira ty je stambiaplokščiai 
pas ta ta i . Išraižyti keliai. Laz
dynai , Žirmūnai , Karoliniškiai 
— masyvūs pastatai imponuoja 
akį . bet n ė r a prie širdies. 

Yra Lietuvoj ką parodyti ir 
k i tų k r a š t ų tur is tams. Užsie
niečiui bus patrauklus Vilniaus 
senamies t i s , kur gotikos, ba
roko, renesanso pas ta t a i ir 
bažnyčios išlaikė anų laikų cha
rakter į , o ant aukšto Neries 
k ran to Verkių rūmai lankytoją 
supažindins su pagrindiniais 
Lietuvos XVI-XIX amžiaus re
prezentacinio interjero st i l iaus 
bruožais. Verta juos pamatyt i 
ne t ik lietuviui, bet ir užsienie
čiui. Baltijos pajūris su savita 
žvejų namų architektūra, Juod
k ran tė , Nida. Klaipėda, Palan
ga, Šventoji, tai vietos, su pasi
didžiavimu rodytinos tur is tui . 

Kaunas , antras miestas savo 
dydžiu, įsispraudęs tarp Nemu 
no ir Neries, gausus architektū
ros paminklais Rumšiškėse, 
prie Kauno manų yra Liaudies 
buities muziejus Čia kruopščiai 
a t s ta ty t i visi 4 Lietuvos etno
grafiniai sektoriai: Aukštaitija. 
Žemaitija. Suvalkija ir Dzūkija. 

Dzūkijos Dru.-kininkai kvie
čia tur i s tą apsilankyti M. K. 
Čiurl ionio mieste, kur daili
n inkas ir kompo/.itorius pralei
do savo jaunyste Kurorto aikš
tėje t rykš ta fontanai ir vasaros 
savai tgal ia is rengiami koncer 
ta i . 

Pagal Nemuną užtinkamos 
senovės liekann-: pil iakalniai , 
pilys, sodybos, paskendusios 
t a rp žydinčiu sodų. Lietuva, tai 
k raš tas patiem> pamilti ir ki
t iems parodyti 

Daug kalbam a ir rašoma apie 

turizmą Lietuvoje. Vadovaujan
tis kai kur ia is duomenimis, 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais vidaus tur izmas siekė 40 
milijonų litų, o užsienio turistai 
suvežė 15 milijonų. Kalbama 
apie naujų viešbučių statymą. 
Kol kalbama, reikėtų atkreipti 
dėmesį į dabart inį stovį. 

Turistas yra pripratęs prie pa
togumų ir paslaugių patarna
vimų. Kitaip sakant , yra išle
pintas. Galima skųstis sanita
riniais reikalais , bet naudotis 
viešomis išvietėmis — tikras 
skandalas. Kai kas tuo reikalu 
išsireiškė: „Žemiau kritikos". 
Neužtenkamai stipriai išreikš
ta. 

Tas pats ar vienam, ar kitam 
mieste. Kada Kauno miesto 
sode n o r ė j a u pa s inaudo t i 
požeminiu bunkeriu, pamatęs 
bes i suk inė janč ius į t a r t i nus 
tipus, prisiminiau taksi šoferio 
įspėjimą: „Venk viešų išviečių". 
Reikėtų pirmiausiai sutvarkyti 
sanitarinius poreikius ir tada 
kalbėti apie turizmą. 

Prabėgo 3 savaitės, pasibaigė 
viešnagė. Kokie įspūdžiai? Ma
čiau daug, girdėjau dar daugiau. 
S u t i k a u t ė v y n a i n i u s labai 
patriotiškai nusiteikusius, bet 
buvo ir tokių, su kuriais nesirišo 
kalba. Negalėjau nenugirsti ir 
keiksmų vyriausybės adresu. 
Mūsų dainiaus Maironio eilia
vimas t inka ir šioms dienoms: 

„Ne krit ikų, kur šmeižia, 
viską peikia, 

Ne pranašų bedugnės 
ateities, — 

Mums reikia tų, kur 
susikaupę veikia. 

Daugiau darbų! Daugiau 
jaunos vilties!" 

SEAL ESTATE REAL ESTAT* 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

ft j 
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. 

rM 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzle 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 Uatuviikai 
• Nuolaida pensininkams 

MISCELLANEOU8 

IEŠKO BUTO 

Ieškomas nedidelis butas Ci-
cero'je, Bervvyn'e arba Riverside. 
Skambinti Loretai 

1-708-795-8084 
Vakarais 

FOR RENT 

Išnuomavimui metams Marquette 
Parke 4 didelių kamb butas už 
$380.00 į mėnesĮ. Teirautis: 

312-737-7200 
arba 

312-737-7202 

HELP WANTED 

Kontraktorius iš Hoffman Esta-
tes ieško sekretorės — „recep-
tionist", kuri turi šiek tiek 
patyrimo sąskaityboje ir moka 
rašyti mašinėle lietuviškai bei 
angliškai. Geras atlyginimas ir 
„benefits". Kreiptis: Tony arba 
Judy, tel.: 708-884-8697. 

MEZGĖJŲ DĖMESIUI! 
Reikalinga patyrusi mezgėja, ga
linti megzti pagal užsakymą. 
Skambinti ir palikti žinią: 

Tel. 1-708-422-4499 

FOR SALE 

Parduodu geram stovyje 
AUTOMOBILĮ 

Kaina $1000.00 — teirautis 
434-7357 

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

Uį. 376-1882 ar 376-5996 
10<*b—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V* West 95th Stret 

Tel. — (708) 424-8854 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chtcigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS. 

Dažome langų rėmus. Taip pat 
nebrangiai galime atlikti įvairius 
dažymo darbus. Skambinkite Ar
vydui: 312-737-9481 

Movlng — Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas priei
namomis kainomis, Jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis: 

Vytas: tai. 312-436-5211 
Gediminas: tai. 312-925-4331 

NERINGA RESTAURANT, 2632 
W. 71 St. — GRAND OPENING! 
Ali full dinners $5.00 *rom 2 p.m. 
until 5 p.m. every day, plūs small 
soft drink. 

U.S. SAVINOS BONOS 
rHE G?EAT AMERICAN INJVESTMENT 

G E R I A U S I A 
G I M T A D I E N I O DOVANA 

106 m. sulaukusi Estella 
Schultz gavo geriausią gimta
dienio dovaną: ją aplankė duk
raitė Carol Lee Bryant, kurios 
nebuvo mačiusi jau 40 metu. 
Ryšiai nutrūko, kai po skyrybų 
buvusioji sūnaus žmona su tri
mis dukrelėmis išsikėlė kitur ir 
ilgainiui pranyko iš horizonto. 
Carol Lee tuomet buvo 3 m. am
žiaus. Po ilgų pastangų ji nese
niai susirado savo tėvą, o po to 
ir prosenelę, kuri gyvena vieno
je Oak Lawn senelių prieglau
doje. Ji dukrai tę tebeprisimena 
ir labai džiaugiasi vėl susitiku
si. 

VASAROS KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $615.00 
Chicago—Vilnius—Chicago (ten ir atgal) $643.00 
Vilnius—Chicago—Vilnius $918.00 

(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD VVINGS TRAVER 
5348 N. Mihvaukee 
Chicago, IL 60630 
Tel. 312-775-5700 

RUSSIAN ARMY LEAVE S^ 

Upinukas yra spalvotas, dydis 15" x 3"V4, tinka lipinti 
ant mašinų, namų langų ir kitur. Kaina su parsiuntimu 
2.50 dol. III. gyv. dar prideda 16 d . valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti „Draugo" adresu. 

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

^~~m\ INTERNATIONAL 
\ 5 > / TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuva 

CARGO — siunčiame oro linija 
, .ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pas 

Lietuvoje per 10 darbo die*-
6525 South 79th Avanu* 
Htekory HM, IIMno»« 60457 
T«*«fonas (708) 430-7272 

,Zai 

- ^ 

tW' 
- visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

-mkimas su garantuotu pristatymu j namus 

223 Ketvarife gatvė 
Vilnius. Lietuva 
Telefonas 350-115 Ir 778-392 

ATGAVĘ VILTĮ 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrovę atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. įžanga pa
raše PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonai-
tiene. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustuotas. Šia knygą 
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato, kaina 
su persiuntimu 20 dol. Ilinojaus gyventojai dar prideda 
valstijos mokesčio 1.44 dol. Užsakymus siųsti: 

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

. 



„Grandžiai" lankantis Lietuvoje, Marijampolėje prie bažnyčios vietos moterys. 

van Bethoven Appagsisnata So
n a t a No 23 in F Finor, Opus 57. 
Sonata yra kompozicija, skirta 
vienam ar dviem instrumen
t a m s , keturių arba trijų dalių, 
greita, lėta, greita arba modifi
kuota. Sonata yra kilusi iš šokių 
melodijų. Frances rankos bėgio

jo, kaip, vėjelio pagautos, blogo 
fortepiono klavišais, nes in
strumentas tikrai yra menkas, ir 
reikia stebėtis, kad solistė suge
bėjo išlaikyti klausytojų dėmesį. 

Gian Carlo Menotti disonansų 
harmonija užliejo kambarį , pa
rodydama skirtumą tarp roman
t inės ir modernios muzikos. 

Po pertraukos Frederich Cho-
pin Ballade Opus 52 švelnia 
r a n k a glostė klausytojų širdis. 

Franz Liszt „Liebertraume" ir 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Michiana, Ind. 

pa-

ISTEIGTA N A U J A LB 
APYLINKĖ 

Liepos 19 d. Union Pier V. ir 
A. Karaičių vasarvietėje buvo 
sušauktas JAV LB Michianos 
apylinkės steigiamasis susirin
kimas, kuriame atsi lankė 41 
asmuo. Susirinkimą at idarė ir 
darbotvarkę pateikė organiza
cinio komiteto pirmininkas A. 
Karnius. J is taip pat buvo iš
r inktas pirmininkauti ir susi
rinkimui, išskyrus valdybos ir 
kontrolės komisijos r inkimus, 
kuriems vadovavo dr. G. Balu-
kas. Sekretoriauti buvo 
kviestas J . Mockaitis. 

Po įžanginio žodžio susi
rinkimo pirmininkas pakvietė 
dr. K. Ambrozaitį t rumpam 
pašnekesiui dėl LB apylinkės 
reikalingumo rytiniame Michi-
gan'o ežero pakraštyje. Dr. 
Ambroza i t i s savo ka lbo je 
pareiškė, kad LB organizacinis 
vienetas čia yra tikrai reika
lingas, nes apylinkėse gyvena 
nemažai lietuvių, kurie dėl 
ats tumų negali aktyviai daly
vauti bendruomenės veikloje. 

• Per LB mes palaikome tampres
ni ryšį su Lietuva ir kai kur ia is 
atvejais ja i galime pagelbėti. 
Lietuvos vyriausybė nuolatos 
informuoja LB krašto valdybą 
apie padėtį šalyje. Geri pavyz
džiai buvo mūsų balsavimai dėl 
referendumo, rusų kariuome
nės išvedimo iš Lietuvos. Ateity
je gali būti panašių įvykių ir 
daugiau, kur išeivių lietuvių 
pagalba bus labai reikalinga. 

Susirinkime dalyvavo ir nuo
širdžius sveikinimus bei linkė
j imus naujajai apylinkei išreiš
kė JAV LB tarybos vicepirmi 
ninke ir East Chicago apylinkės 
pirmininkė B. Vilutienė ir JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
pirmininkas K. Laukait is . 

Į Michianos apylinkes val
dybą vienerių metų terminui iš
rinkti A. Karaitis, A. Kamiene, 
A. Karnius, L. Kronas, K. Mie-
cevčius, J. Mockaitis ir IM. Vaz-
nelienė. I kontrolės komisiją 
dvejų metų terminui išrinkti R. 
Vaitkienė, E. Vengianskas ir N. 
Vengrienė. 

Po susirinkimo buvo pasivai
šinta kavute, sumuštiniais ir 
kitais skanėstais. 

Išrinktoji valdyba ir kontrolės 
komisija savo rugpjūčio 4 d. po
sėdyje pasiskirstė pareigomis. 
Valdyba: pirmininkas A. Kar
nius, vicepirmininkas A. Karai
tis, sekretorius J . Mockaitis, 
iždininkas K. Miecevičius; val
dybos nariai — visuomeniniams 
ir kultūriniams reikalams A. 
Kamiene , švietimo reikalams 
L. Kronas, ypatingiems reika
lams N. Vaznelienė. Kontrolės 
komisija: pirmininkas E. Ven-
gianskas, sekretorė R. Vait
kienė, narė N. Vengrienė. 

Beverly Shores, Michigan Ci
ty, Michiana Shores, Michiana, 
New Buffalo, Union Pier, Three 
Oaks, Lakeside, Harbert, South 
Bend ir kitų apylinkės vietovių 
lietuviai, norintieji prisijungti 
prie naujos LB apylinkės, gali 
k r e i p t i s į A. K a r n i ų t e l . 
219-872-4654. 

Savo posėdyje valdyba nutarė 
gal imai a r t imiaus iu laiku su
šaukt i apylinkės susirinkimą su 
programa. Susirinkimo data bus 
paskelb ta spaudoje. 

D-as 

Kennebunkport, ME 
F R A N C E S 

K A V A L I A U S K A I T Ė S 
F O R T E P I O N O R E Č I T A L I S 

Mūsų visuomenė labiausiai 
mėgsta vokalinius rečitalius. 
Kai buvo paskelbtas Frances 
Si •• - r t a s buvo žmonių, kurie 
klausė: „O kas bus solistas?*' 

Instrumentalinė muzika yra 
reikalinga specialaus išsiauklė
jimo, bent instrumentų girdėji
mo, j a u nebeka lban t ap i e 
žinojimą. 

Frances Kavaliauskaitė yra 
žemo ūgio, t r a p i mergaitė , 
rodosi, kad jos rankos negalės 
išsiskleisti akordui. Ji pradėjo 
skambinti būdama 5 metų am
žiaus. 12 metų ji j au vadovavo 
chorui. Šiuo laiku ji yra As-
sumption bažnyčios direktorė, 
veda suaugusiųjų ir va ikų 
chorus, moko vaikus fortepionu 
skambin t i ir mėgsta duo t i 
koncertus. 

Koncertas, kur i s rugpjūčio 2 
dieną vyko Kennebunkporte, 
Pranciškunų vasarvietėje, ne
buvo pirmas šioje apylinkėje. Ji 
turi čia savo gerbėjų. Šio vakaro 
programa buvo pradėta Ludvvig 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

f i 3001 WEST 59TH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
U.S.A. 

LIETUVIŲ FONDAS 7? 
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 

= aukotojas, įm. = įmokėjo, asm.-asmuo, suma po pavardės = 
įnašų iš viso. 

1992 m. gegužės mėn . 

1 x $10 Bridžius Andrius, $130. 
1 x $15 Janavičius Ignas, $35. 
3 x $20 Brazauskas Eduardas, $40; Lukas Antanas atm. įn . , 

$20; Vaičeliūnienė Kazimiera, $20. 
6 x $25 Balašaitienė Aurelija, $125; Balys Mečys ir Leokadija, 

$345; Baukienė Elzbieta atm. įn.: Kutkus V. ir E., $475; Nasvytis 
Vytautas ir Milita, $25; Stankaitis dr. Jonas ir Izabelė, $1,170; Stepas 
Edvardas ir Joana, $525. 

1 x $50 Sidrys dr. Rimvydas: įm. Žlioba dr. Petras ir Laima 70 
m. sukakties proga, $59,050. 

1 x $80 Paliulis Vitoldas atm.: Paliulis Viktorija, $200. 
5 x $100 Černius Kazys ir Filomena, $4,700; Kalvaitis Jonas, 

$100; Savickas Jonas ir Albina, $700; Sealey prof. Raphael, $600; 
Vilčiauskas Juozas ir Rosalija atm. įn.: Vilčiauskas Vytas A., $200. 

1 x $110 Urbonienė Stasė atm.: Krasauskas Mečys ir Elena $50, 
Kasias Stasys ir Marija $25 ir 3 kt. asm., $1,310. 

1 x $140 Banienė Ieva atm. įn.: įm. 7 asm., $140. 
1 x $144 Gedgaudas Mindaugas ir Violeta, $1,194. 
1 x $500 Žolynas Petras, atm. įn.: Žolynienė Vanda, $500. 
1 x $1,000 Yasas Vincent, testamentinis palikimas, $2,100. 
1 x $22,601.85 Daunoras Juozas, testamentinis palikimas, 

$22,601.85. 
I i viso $25,360.85. 

1992 m. birželio mėn. 

1 x $10 JAV LB Waukegan/Lake Co. apylinkė, $3,500. 
1 x $25 Stembrus Marija, $25. 
3 x $100 Baskys dr. Bronius atm. įn.: Jansonienė Irena, $300; 

Kubiliūnas gen. Petras atm. įn.: Jansonienė Irena, $500; Misiūnas 
Vincas atm.: Levickienė Irena, $200. 

1 x $200 Riesen Krasauskaitė Irena atm. įn. : Krasauskas 
Zenonas 4-tų mirties metinių proga, $600. 

1 x $210 Petravičienė Sofija atm įn.: Matas Giedra J. $100. 
Balynas Placidas ir Vanda $30 ir 5 kt. asm., $210. 

1 x $1,503.53 Gylys dr. Antanas ir Marija atm. įn.: Gylys Jonas 
A., $2,503.53. 

I i viso $2,248.53. 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1992.VI.30 pasiekė 
6,179,919 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,337,586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 2,199,450 dol. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fon
dui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL" 

„A Prelude of Love" parodė 
didelį kompozitorių, kalbantį 
sava, didinga kalba. 

Mykolas Konstant inas Čiur
lionis, mūsų tautos didysis geni

jus, prabilo į mus trumpu Prelu-
du op. 11. Jo genialumas pasi
reiškė vaizdiniame mene, k u r 
jis sukūrė nuostabius vaizdus, 
sujungęs muzikinę ir vaizdine 
formą sonatose. Frances lengva 
technika atskleidė Čiurlionio 
muzikinį grožį. 

Isaak Albeniz ispanų melodi
jom apipinta legenda nukėlė 
mus į svetimą pasaulį. 

Frances buvo klausytojų su
tikta ir palydėta su dideliu en
tuziazmu ir katutėmis. 

E l e n a Vasyl iūnienė 
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Lietuvos kariuomenės kapitonas 

A.tA. 
IGNAS JONIKAS 

Mirė 1992 m. rugpjūčio 15 d., sulaukęs 89 metų. 
Gimė Lietuvoje spalio 11d. 1903 m. Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: Lietuvoje marti Danute 

Jonikienė, anūkai Jolita, Gediminas ir Mindaugas bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje. 

Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija. 
Kūnas pašarvotas antradienį, rugpjūčio 18 d. nuo 2 iki 7 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 19 d. Iš laidotuvių 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Ginamo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios už 
velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę draugai ir pažįstami. 

Laidotuvių direkt. Donald A. ir Donald M. Petkus. Tel. 
312-476-2345. 

Po koncerto Kennebunkport, Maine. Iš k. — pianistė Frances Kavaliauskai
tė, pranciškonų vasarvietės direktorius Tėvas Gabrielius ir koncertų inter-
pretatorė Elena Vasyliūnienė. 

A.tA. 
ONAI RASTENYTEI-PAUKŠTIENEI 
Lietuvoje mirus, jos brolį JUOZĄ RASTENĮ, gyv. Hot 
Springs, AR ir kitus jos gimines nuoširdžiai užjaučiu. 

Vladas Bielinis 

Bičiulį IGNĄ MEDŽIUKĄ, dukrą RITĄ BUREi-
K I E N E ir d u k r a i t ę RITĄ BUREIKAITĘ, mylimai 
žmonai, motinai ir močiutei 

A.tA. 
BRONEI MEDZIUKIENEI 

mirus , bičiuliškai užjaučia ir l iūdesiu dalijasi 

Los Angeles Lietuvių Fronto bičiuliai 

Mielam sūnui 

A.tA. 
VYTUI 

netikėtai mi rus , AUGUSTINĄ PAULIONĮ nuošir
džiai užjaučiame 

Br. ir E. Gudinskai ir šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

TAUTIEČIŲ VYKSTANČIŲ Į LIETUVĄ, DĖMESIUI! 

Bendra Lietuvos-JAV įmonė „Vytaras", vienintelė Hyundai automobilių parduotuvė Lietuvo
je, pristato naujus 1992 Sonata ir Pony/Excel automobilius. 

* Automobiliai atvežami tiesiai iš Pietų Korėjos 
* Automobiliai specialiai pritaikyti Rytų Europos klimatui ir benzinui 
* Visi automobiliai su garantija ir garantiniu aptarnavimu 
" Mechanikai ir ..management" apmokyti Amerikoje 

Taip pat parduodami nauji visų modelių džypai. ,.4-wheel drrve" ir su dyzeliniais varikliais 
Nupirkti automobiliai gali būti Jums pristatyti atskrendant \ Lietuvą aerouoste arba bet kur 
Lietuvoje 
Priedo pranešame, kad ieškome potencialių prekiautojų automobiliais (dealers) Kaune. Klaipė
doje n Šiauliuose 
Visais klausimais prašome kreiptis Į: 
Aras International, Inc. (Authorizes Hyundai Automobile Distnbutor m Lrttv) 
Malbourne. Florida. TEL 407728-8467. FAX 407-727-2655 arba 
..Vytaras" lAuthonzed Hyundai Automobile Dealer). Vilnius. TEL 42-66-03 
Perkant tiesiai iš platintojų sutaupysite pinigų! 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Visi remkime Lietuvių Fondą, 
lietuvybę. 

nes Lietuvių fondas remia 

JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASĖS KOMPJUTERI 
ZUOTO PATARNAVIMO UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS [ 

j <w atlanta IMPORT EXPORT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ. SU 
PRISTATYMU Į NAMUS BE JOKIO MUITO 
APDRAUDŽIAME PAKUOJAME. PAIMAME IŠ NAMŲ. 

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
l RUGPJŪČIO 25 D. 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71st ST. 

CHICAGO. IL 60629 
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 

1-800-775-SEND 
IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121 

c atlanta w°o«' EXPO«T 199? 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marąuette FuneraI Home 
2533 VY'est 71 st Street 
Chicago, Illinois 6062^ 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 5<)th Aveniu-

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Dr. Petras Kisielius skai
tys paskaitą Vyresniųjų lietu
vių centre Seklyčioje rugpjūčio 
19 d., trečiadieni, 2 vai. p.p. Po 
paskaitos bus bendri pietūs. 
Visi laukiami ir kviečiami at
vykti. 

x Dienos išvyką į Blue 
Mounds, Wis., pasigrožėti gam
toje susidariusiomis uolomis 
rengia Vyresniųjų lietuvių cent-
tras rugsėjo 2 d., trečiadieni. Re
gistruokitės Seklyčioje. 

x „Lietuva", filatelistų drau
gijos biuletenis Nr. 2., išėjo iš 
spaudos ir pasiekė skaitytojus. 
Numeryje yra daug informacijos 
apie lietuviškus pašto ženk
lus, informacijos apie filatelistų 
veiklą ir kt. Ši numerį paruošė 
spaudai Liudas Kairys, ad
ministruoja K. Rožanskas. 

x Julija Puodžiukaitienė iš 
VVaterbury. Conn., pratęsė 
prenumeratą viener iems 
metams, pridėjo 100 dol. „Drau
gui", 10 dol. už kalendorių ir 
kalėdines korteles su prierašu: 
„Ištvermės, stiprios sveikatos 
..Draugo" dienraščio redakcijai 
ir visiems bendradarbiams". J. 
Puodžiukaitienę skelbiame gar
bės prenumeratore, o už realią 
auką ir linkėjimus tariame nuo
širdų ir didelį ačiū. 

x Liucija Puskepalait ienė, 
Dearborn, Mich., „Draugo" gar
bės prenumeratore, nuoširdi 
lietuviško žodžio rėmėja, pratęs-
dama prenumeratą, grąžino lai
mėjimų šakneles su 120 dol. 
auka. Nuoširdus ir didelis ačiū 
už realią paramą. 

x Dr. V. K. Vaitkevičius iš 
Pleasant Ridge, Mich., grąžino 
laimėjimų šakneles su 50 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x K. Sapetka, VVaterbury, 
Conn., grąžino laimėjimų 
šakneles su 60 dol. auka. Labai 
dėkojame už paramą dienraš
čiui. 

x Dr. R. V. Vienužis, Michi-
gan City, Indiana, Diana ir 
Peter Grina, Flemington, N.J., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 40 dol. 
Labai dėkojame. 

x J . Brazys, Ormond Beach, 
Fla., Leonas Krajauskas, New 
Buffalo. Mich., Jonas Žukas, 
Woodhaven, N.Y, Kazys Gim
žauskas, St. Petersburg Beach, 
Fla., Albert Naudžunas, Boston, 
Mass., grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka . 
Dėkojame. 

x Stasys Dargis, Oak Lawn. 
111., Vanda Prunskis, Aldona 
Juozevičius, taip pat iš Oak 
Lawn, 111., V. Valaitis, Burbank, 
111., M. Barskevičius, Oak Lawn, 
111., John Radas, Livonia, Mich.. 
John Serafinas, Elizabeth, N.J., 
P. Heiningas, Detroit, Mich., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka. Dėkojame. 

x Antras Kaimas savo gre
tas papildė net keturiais akto
riais: Tauras Bublys, Aidas 
Palubinskas, Jonas Variako-
jis ir Karolis Žukauskas. 
Taipogi vaidina veteranai: 
Eugenijus Butėnas, Vida 
Gilvydienė, Romas Stakaus-
kas, Indrė Toliušytė ir Alida 
Vitaitė. Gražiai atnaujintoje 
Playhouse salėje, 2515 W. 69 
St., prie staliukų. Jūsų laukia 
smagi jumoro ir satyros pro
grama. Vietų skaičius ribotas. 
Rezervacijos ir kviet imai : 
Patria, 2638 W. 71 st St. (312) 
778-2100. 

(sk) 

x Maironio lituanistinė mo
kykla Lemonte ieško prityru 
sių asmenų, kurie norėtų įsi
jungti prie mokyklos darbo, la
vinant mūsų jaunimą. Susido
mėję prašom kreiptis į mokyk
los direktorę, Eglė Novak, tel. 
(708) 257-5918. 

(sk) 

x Lietuvių generalinis kon
sulas Vytautas Čekanauskas 
atvyksta iš Los Angeles į Chica-
gą rugsėjo mėn. pradžioje. Bū
damas Chicagoje, jis dalyvaus ir 
pasakys pagrindinę kalbą 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos rengiamame Tautos 
šventės minėjime. Minėjimas 
įvyks rugsėjo 6 d. Jaunimo 
centre. 

x Antanina Repšienė, 
„Draugo" dienraščio korespon
dentė, „Draugo" gegužinėje 
pasiėmė visą stalą (10 bilietų) į 
„Draugo" vajaus banketą ir jau 
baigia visus bilietus išplatinti. 
„Draugo" administracija ir va
jaus pirmininkas V. Momkus 
nuoširdžiai kviečia visuomenę 
paremti šį svarbų vajų. 

x Antras Kaimas po trejų 
metų pertraukos vėl ruošiasi 
linksminti Chicagos ir jos apy
linkių lietuvius. Repeticijos 
vyksta intensyviai jau nuo kovo 
mėn. pasirodymams, kurie 
įvyks rugsėjo 12, 13, 19, 20 bei 
spalio 3 ir 4 dienomis Playhouse 
salėje. Atnaujintam Antram 
Kaime, šalia veteranų (Vida 
Gilvydienė, Indrė Toliušytė, 
Alida Vitai tė , Eugenijus 
Butėnas ir Romas Stakauskas) 
pastebėsite ir keturis naujus 
veidus (Tauras Bublys, Aidas 
Palubinskas, Jonas Variakojis 
ir Karolis Žukauskas), tai ga
būs, daug žadantys, jauni vyrai. 
Platesnę informacją sekite 
„Drauge" kasdien. 

x Dr. K. Jablonskis iš West-
chester, 111., suprasdamas lietu
viškos spaudos sunkumus išei
vijoje, rašo: „Prisiunčiu Jums 
savo mažą dovaną „Draugo" 
palaikymui. Dirbkite nepa
vargdami, o mūsų yra pareiga 
Jum padėti". Nuoširdus ir 
didelis ačiū už 100 dol. auką ir 
mielus žodžius. Ta proga dr. 
Jablonskis grąžino ir laimėjimų 
šakneles. 

x Marija Genč iu s , Mt. 
Brydges. Ont.. Kanada, dosni 
„Draugo" rėmėja, garbės 
prenumeratore, atsiuntė dien
raščio palaikymui 500 dol. 
(kanadiškų) ir palinkėjo geros 
sėkmės. Už mielą paramą savai 
spaudai tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x J. Rugelis iš Mayvvood. 111.. 
grąžino laimėjimų šakneles, pri
dėjo 50 dol. auką ir prierašą: 
,,Siunčiame Jums 50 dol. 
pastiprinimą vis dar geresnei ir 
tvirtesnei „Draugo" kelionei 
išeivijos informacijos keliuose. 
Sėkmės!" Nuoširdus ačiū už 
mielą paramą ir gražius žodžius. 

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-
niauskiene. tel. 708526-0773. 

(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 j namus — 
$10000 „Žaibas" 9325 So. 
79th Ave.. Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Ki«la 

Dctnglame Ir ta l tem* 
vl»g rūftių stogus 
T«l . 708-2570746 

Skambinti po 6 v.v. 

Mokytojų, tėvų ir jaunimo stovyklos Dainavoje paskaitininkai. 
Kučienė, A. Kraujalytė-Bailey, R. Šokas ir A. Bagdonas. 

Iš kairės: kun. J. Vaišnys, R. 

Nuotr. R. Kubil iūtės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LAIKRAŠTININKAI SU 

SENATORIUM 

Daugiau kaip 20 išeivijos 
lietuvių laikraštininkų ir radi
jo atstovų rugpjūčio 16 d. buvo 
sukviesti į Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejų, kur Lietuvos 
reikalus aptarė su senatoriumi 
Alfonsu D'Amato. Susitikimą 
suorganizavo J. Bobelis, Pr. Šlu-
tienė ir I. Tijūnėlienė. Jie ir su
tiko įeinantį senatorių į salę. 
Sveikinant tą ryžtingą Lietuvos 
reikalų gynėją, trys lietuviškais 
drabužiais pasipuošė vaikučiai 
— Andrius Čepėnas, Andrea 
Deksnytė ir Lina Meilytė — 
vadovaujami D. Meilienės, 
įteikė senatoriui gėlių puokštę 
ir vaizdajuostę, parodančią 
Lietuvos kančias. 

Senatorius padėkojo, kad 
lietuviai vertina jo pastangas 
padėti Lietuvai. Pareiškė, kad 
labai vertina Lietuvos žmonių 
ryžtą pasiekti pilną laisvę ir jų 
parodytą pasiaukojimą. Jam 
gerai žinomi Lietuvos žmonių 
sunkumai ir kančios okupa
cijoje. Jis pats vyko į Lietuvą, 
siekdamas pasauliui parodyti, 
kokiuose suvaržymuose 
okupantai laiko Lietuvą. Jam 
pačiam įvažiuoti nebuvo 
duodamas leidimas, ką dele
gacija plačiai garsino, siekdama 
atkreipti pasaulio dėmesį į 
Maskvos daromus suvaržymus. 
Reikėjo sugaišti kelias dienas, 
kol buvo gautas leidimas vykti 
į Lietuvą. 

Kai Amerika ėmė stipriau 
ginti Lietuvos teises, girdėjosi 
balsų, kad „mes nenorime antro 
Vietnamo". Argi Amerika 
neturi priešintis agresijai? Ar 
Amerika neturėjo įsijungti į 
Irako Huseino sutramdymą, 
kuriam palikus laisvas rankas 
būtų plečiama agresija? Ar lais
vasis pasaulis neturi tramdyti 
Jugoslavijos agresorių, kur 
musulmonai į lagerius už
darinėjami už tai, kad jie 
kitokios etninės kultūros? Sena
torius papasakojo apie sutiktą 

buvusį tų lagerių kalinį, kuris 
painformavo šiurpą keliančius 
baisumus, kuriuos turi iškentėti 
nekalti žmonės. 

Tiek trūkstančių lietuvių 
buvo ištremtų, kalintų, išžudytų 
komunistų okupacijoje, o net 
kai kurie Vakarų pasaulio 
žmonės Lietuvos laisvės siekėjų 
pirmūną V. Landsbergį vadino 
tik muzikantu be reikiamos 
nuovokos. Senatorius D'Amato 
pareiškė, kad jis ryžtingai 
reikalauja ir reikalaus, kad 
Amerikos parama Rusijai būtų 
surišta su reikalavimu išvesti 
okupacinę kariuomenę, kurios 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
yra per 120,000. Jie visi ne savu 
noru čia atėjo, o buvo mobilizuo
ti ir atsiųsti. Poros metų tarny
bai pasibaigus, jie patys grįžta 
į tėviškes. 

Maskvos delegacijos kalbasi 
su Lietuvos delegacija, bet tie 
pasitarimai apie kariuomenės 
atitraukimą nėra nuoširdūs iš 
Maskvos pusės. Amerika yra 
įsipareigojusi duoti Maskvai 
paramos ne bilijonus, o mažiau 
kaip 900 milijonų dol. Ir aš 
reikalausiu ir kitus senatorius 
į tą trauksiu, kad parama tegali 
būti duodama tik tada, kai bus 
užtikrintas okupacinės ka
riuomenės išvedimas iš Lietu
vos. V. Landsbergis yra ne koks 
eilinis muzikas, o herojus kraš
to laisvės siekimuose, ir gerai, 
kad Amerikoje jis susilaukia 
pripažinimo. Kokia bebūtų nau
ja administracija, sen. D'Ama
to pažadėjo ryžtingai siekti, kad 
parama Maskvai būtų susieta 
su įsipareigojimu išvesti okupa
cinę kariuomenę. 

Senatoriaus kalba buvo per
traukiama ir palydėta karštais 
plojimais. Visų vardu senatoriui 
už pastangas ryžtingai ginti 
lietuvių teises ir už gerą 
pranešimą buvo padėkota. 

Po bendro susitikimo su 
Chicagos lietuviais visi buvo pa
vaišinti gerai paruoštomis 
vaišėmis. 

Juoz. Pr. 

x MEKSIKOS RIVIERA 
LAIVU! 7-DIENŲ KELIO
NĖ IŠ ČIKAGOS, SUSTOJI
MAI PLAYA DEL CARMEN, 
COZUMEL, GRAND CAY-
MAN IR MONTEGO BAY. 
PILNA KAINA $1,026.00. RE
GISTRACIJA UŽDAROMA 
RUGSĖJO 1-MĄ. RIBOTAS 
SKAIČIUS VIETŲ. SKAMBIN
TI G.T. INTERNATIONAL 
708-430-7272. 

(sk) 

x 59 CENTAI už SVARĄ 
virš šimto svarų, tai TRANS-
PAK firmos nauja kaina. Jūsų 
siuntiniai yra registruojami 
mūsų kompiuteriuose ir sekami 
iki pristatymo jūsų giminėms 
Lietuvoje. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

vaizdai darniai kaitaliojasi: čia 
iš tolo matome bendrą šokio 
piešinį, čia — rateliu besi
sukančią šokėjų grupę, čia nuo
taikingą šventės dalyvio veidą 
ar valdingą dirigento lazdelės 
mostą. 

Video filmas trunka pusan
tros valandos — taigi šiek tiek 
trumpiau už pačią šventę. Vaiz
dajuostės autorių (A. Buklys ir 
A. Reneckis) žodžiais tariant, 
dėl techninių priežasčių ir striu
ko biudžeto teko šiek tiek pa
trumpinti programą. Kita ver
tus, siekdami pasakojimą pagy
vinti, jie meistriškai įpynė in
terviu su vienu kitu šokėju, 
vadovu bei žiūrovu. Čia matome 
šventės meno vadovę Dalią 
Dzikienę, organizacinio komi
te to pirmininką dr. Petrą 
Kisielių, „Grandies" vadovę Ire
ną Smieliauskienę ir kitus. 
Trumpuose pasisakymuose iš
reiškiami įvairūs šventės ver
tinimai, palinkėjimai ir įspū
džiai, kuriuos trumpai galima 
būtų apibūdinti keliais žodžiais: 
kaip gerai, kad yra galimybė 
susitikti, susipažinti ir bendrau
ti su plačiai po pasaulį paskli
dusiais tautiečiais. Iš tikrųjų su
jaudina, dar nenurimus šokių 
sūkuriui, dešimtmečio Stasio 
Kuliavo iš Toronto „Gintaro" 
gražia lietuviška šneka ištarti 
baigiamieji vaizdajuostės žo
džiai: „Norėčiau, kad kita 
šventė būtų Lietuvoje, norėčiau 
ten nuvažiuoti". 

Filmo apie IX Lietuvių Tau
tinių šokių šventę kūrėjai Alvi-
das Buklys ir Arvydas Reneckis 
yra patyrę kino dokumen
tininkai iŠ Lietuvos. Po peržiū
ros jie išreiškė viltį, kad jiems 
taip pat savo darbais pavyks nu
tiesti „tiltą" tarp pasaulio lie
tuvių. Susukę jau toli gražu ne
be pirmą tokio pobūdžio filmą, 
jie užsimoja ir toliau kurti 
tokias programas, kurias platin
dami suteiktų galimybę paskli
dusiems mūsų tautiečiams susi
burti mintimis ir jausmais, kai 
jų namus aplanko lietuviškas 
reginys. 

A.K. 

tą specialiai šiam pianistui. 
Tikimasi, kad minint Romo 
Kalantos mirties dvidešimtąją 
sukaktį, dar šiais metais kūri
nys bus atliktas Chicagoje. 

Kompozitorius prisiminė sa
vo prieš aštuonerius metus 
„Drauge" pasirodžiusį pasi
kalbėjimą su Rūta Klevą Vi-
džiūniene, kur jis minėjo pra
dėtą kurti operą „Kalanta". 
„Tada sakiau, kad juo toliau 
stumiuosi į priekį, tuo mane la
biau paveikia Kalantos meilė 
tėvynei, pasiaukojimas už jos 
laisvę ir tuo pačiu besąlyginis 
apsisprendimas atkreipt i 
pasaulio akis į pavergtą mūsų 
tautą. Jei grįžtume prie kūrinio 
pagrindinio impulso ir ryžto, 
turėčiau pasakyti, jo stipriau
sias motyvas buvo tas, kad 
Kalantos auka už Lietuvos 
laisvę tapo universaliu laisvės 
simboliu". 

Bruno Markaitis tęsia: „Ko
vos už laisvę tema tebėra aktu
ali, todėl nereikia stebėtis, kad, 
operos nebaigęs, ėmiausi kito 
kūrinio ta pačia tema — minė
tos poemos fortepijonui. Operos 
galutinai neatsisakiau, tik ją 
užbaigti sutrukdė mano liga, 
neišspręsti finansiniai 
klausimai. Buvo vargo tiek su 
operos libretu, tiek su galutiniu 
sprendimu dėl operos struktū
ros. O dail. Adolfas Valeška jau 
buvo sukūręs dekoracijų eski
zus..." 

Buvodamas Chicagoje, kun. 
Markaitis ilgiau buvo sustojęs 
Žilevičiaus-Kreivėno Lietuvių 
Muzikologijos archyve, kuris 
veikia Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų centro apimtyje. Čia jis 

peržiūrėjo sukauptą medžiagą 
apie savo muzikinę kūrybą, 
apimančią jo 40 metų veiklos 
laikotarpį. 

„Archyve radau daugiau me
džiagos, negu tikėjausi", pasakė 
kun. Markaitis. „Stebėjausi jo 
vedėjo Kazio Skaisgirio išra
dingumu, išsaugant medžiagą, 
kuri atrodė dingusi visiems 
laikams". Archyve jis kalbėjosi 
ir su Adeodatu Tauragiu, 
žinomu muzikologu, kurį iš 
Vilniaus atsikvietė Lituanis
tikos ir Studijų centro pirmi
ninkas prof. dr. Jonas Račkaus
kas. Su Tauragiu kompozito
rius aptarė muzikinio švietimo 
bei kūrybos reikalus tėvynėje ir 
jo paprašė nuvežti Lietuvos 
Muzikos Akademijai savo 
kūrinių plokštelę. 

Iš šios plokštelės Vilniaus ra
dijas kovo 25 d. transliavo pluoš
tą Tėvo Markaičio kūrinių. Tai 
buvo vokalinė-instrumentinė 
siuita „ P i l n a t i s " , „Vėjų 
Šventė", koncerto fortepijonui ir 
Concertino Nr. 1 fragmentai bei 
simfoninės kantatos „Vilniaus 
varpai" finalas. Šiuos kūrinius 
įrašant į plokštelę, dalyvavo, 
Elyakum Shapira diriguojamas, 
Baltimorės simfoninis orkest
ras, Aleksandro Kučiūno diri
guojamas Chicagos Lietuvių 
Operos choras ir Chicagos simfo
ninis orkestras. 

Be susitikimo su Kaziu Skais-
giriu ir kitas LTSC bendradar
biais, kompozitorius turėjo pro
gos pasidalinti mintimis ir su 
kolega Darium Lapinsku bei 
savo senu bičiuliu foto meni
ninku Algimantu Keziu. 

LTSC 

Kompozitorius kun. Bruno Markaitis. S.J. 

VAIZDAJUOSTĖ APIE 
IX IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTE 

Rugpjūčio pradžioje Galerijoje 
(Stickney, IL) buvo parodyta IX 
Lietuvių tautinių šokių šventės 
vaizdajuostė. Susirinkę žiūrovai 
turėjo progos dar kartą „daly
vaut i" šiame įspūdingame 
renginyje. Bet jei šventės metu, 

KOMPOZITORIUS 
MARKAITIS IŠ 

HONOLULU LANKĖSI 
CHICAGOJE 

Kompozitorius kun. Bruno 
Markaitis, SJ, vasaros švenčių 
laikotarpyje iš Honolulu lankėsi 

būdamas dalyvis ar žiūrovas, Chicagoje. Po ilgametės ligos ir 
galėjai viską matyti tik iš tos 
vietos, kurioje tau buvo lemta 
būti, tai iš televizoriaus ekrano 
dalyvių paradą, kalbėtojus, 
šokėjus, svečius ir žiūrovus 
galima buvo stebėti iš įvairiau
sių pusių. Šventę keturiomis 
kameromis nufilmavo Tauras 
Bublys, Alvidas Buklys, Danas 
Lapkus ir Arv.das Reneckis. 
Suredaguotame video filme 

keletos nelengvų operacijų jis 
pamažu stiprėja ir gali daugiau 
laiko skirti kūrybai. Pabendra
vęs su lietuviais jėzuitais ir pasi
taręs su jų vyresniuoju, kun. 
Antanu Saulaičių, SJ, kompozi 
torius išskrido į Los Angeles. 

K un. Markaitis, susitikęs su 
Manigirdu Motekaičiu, jam 
įteikė savo penkių dalių fortepi
joninę poemą „Kalanta", sukur-

NETEISINGI 
AUTOMOBILIŲ 
PARDAVĖJAI 

Patikrinus 78 vartotų auto
mobilių parduotuves Chicagos 
apylinkėse. 33 apkaltintos ne
suteikimu pirkėjui reikiamų in
formacijų apie norimą pirkti 
vartotą automobilį. Illinois Vy
riausio prokuroro Roland Bur-
ris įstaiga teigia, kad kiekvie
noje iš patikrintų parduotuvių 
rastas bent vienas nusižengi
mas įstatymams, bet tik tos 33 
turės mokėti pabaudas. Varto
tų mašinų parduotuvių sąrašą 
išspausdino „Chicago Tribūne" 
rugpjūčio 14 d. laidoje. Štai jo 
ištraukos: NW Lincoln-Mercu-
ry, Schaumburg; Eli Used Cars, 
Morton Grove; Autobarn Ltd., 
Highlant Park; Willet Auto 
Sport Plex, Orland Park; 
0'Connor Chevrolet, Alsip: 
Napleton Oak Lawn Honda, 
Napleton Volvo/Mazda, Oak 
Lawn; Oak Lawn Toyota; 
Ryan's Auto Sales, Chicago 
Heights; Brookfield Auto Sales; 
Ride Now, Dovvners Grove taip 
pat iš Downers Grove West 
Auto Mart ir Connolly. 

BŪSTINĖ KROATŲ 
VAIKAMS 

Oak Brook vietovėje pediatras 
Miroslav Kovacevic, 48 m., ati
darė savo namus kroatų 
vaikams, skriaudžiamiems Ju
goslavijoje. Savo rūsyje įrengė 
kompiuterius, telefaksus, tele
fonus palengvinti susižinojimą. 
Chicagos apyl inkėse yra 
nemaža kroatų grupė, kuri įsi
jungė į pagalbos teikimą skriau
džiamiems jų etninės grupės 
vaikams. Daug dirba ir Kova
cevic žmona, 46 m. Savo 
kelionėje į Kroatiją su Amerikos 
šalpos organizacija Kovacevic 
numatė, kaip to krašto vaikai 
skriaudžiami ir reikalingi 
pagalbos. Dabar Chicagos 
apylinkių kroatų sudaryta or
ganizacija padeda tūkstančiams 
Jugoslavijoje skriaudžiamų 
kroatų vaikų. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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