
SI 14 P3 G R H T I S 2-CL 
THE LIbRftRV OF CONGRESS 
RETERENCE DEPARIMEN'I 
SEKIALS DIVISION 
HttSHINGTON DC 20025 

2ND CLASS 
MAY 25 1993 THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

D R A U G A S 
IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXIV Kaina 35 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, GEGULĖ _ MAY 25, 1993 Nr . 99 

Žinios iš Lietuvos — Elta 

Nebus lengva įsijungti 
į Europos Bendriją 

Viln ius , gegužės 24 d. (Elta) 
— Diplomatinis korpusas, žur
nalistai , visuomenės atstovai 
palankiai įvertino prezidento 
Algirdo Brazausko „Europos 
kalbą", kurioje suformuluotos 
svarbiausios Lietuvos užsienio 
politikos kryptys ir prioritetai, 
pareiškė prezidento patarėjas 
užsienio politikos klausimais 
Jus t a s Paleckis. 

Ši kalba bus išplatinta visose 
t a rp tau t inėse organizacijose. 
Prezidento kalboje atsiliepta į 
daugelio tarptautinių organiza
cijų, atskirų šalių iniciatyvas 
dėl kolektyvinio saugumo, iškel
tos t rys konkrečios iniciatyvos 
— sušaukti po Europos Bendri
jos vėliava valstybių, atsikū
rusių ar susikūrusių pastarai
siais metais, vadovų konferen
ciją, sukurt i Baltijos valstybių 
ministrų tarybą, gelbėti Balti
jos jūrą, gelbstint Nemuną. 

Daug dėmesio prezidento 
kalboje buvo skirta Lietuvos 
įsijungimo į Europos Bendriją 
problemai. Lietuva jau pasi
rengusi pradėti derybas, kad jai 
būtų sute ik tas asocijuoto nario 
s ta tusas . Bet geriausiu atveju 
derybos gali baigtis sėkmingai 
tik po kelerių metų, ir Lietuva 
tuomet galės įsijungti į Europos 
ekonominę erdvę. Tokią eigą 
numato Jus t a s Paleckis. 

Mirė a r c h i t e k t a s 
L a n d s b e r g i s - Ž e m k a l n i s 

Gegužės 21 dieną, eidamas 
š i m t a s p i r m u o s i u s savo 
gyvenimo metus , po sunkios 
ligos, visiškai sutrikus inks
tams, mirė Lietuvos architek
tū ros pa t r i a r chas Vy tau tas 
Landsbergis-Žemkalnis. 

Vytau tas Landsbergis-Žem
kalnis , gimęs 1893 metais Lin
kaičiuose — dramaturgo Gabrie
liaus Landsbergio sūnus, muzi
kologo. Kovo 11-osios Akto 
signataro Vytauto Landsbergio 
tėvas, 1918-1922 metais tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, kaip 
k a r y s s a v a n o r i s da lyvavo 
mūšiuose už Lietuvos nepri
klausomybę, apdovanotas Vyčio 
kryž iumi . Ka ip inžinierius-
archi tektas yra suprojektavęs 
daugiau kaip 100 pastatų — baž
nyčių, ligoninių, gyvenamųjų ir 
visuomeninės paskirties namų 
Lietuvos miestuose bei mies
te l iuose , t a i p pat užsienio 
šalyse. Po karo Vytautas Lands
bergis-Žemkalnis gyveno Vokie
tijoje, Australijoje. 1959 metais 
grįžo į Lietuvą, nes negalėjo be 
jos gyventi. 

Lietuva atsisveikino su Vy
tau tu Landsbergiu-Žemkalniu, 
Lietuvos savanoriu, dimisijos 
pulkininku, buvusiu Vytauto 
Didžiojo ir Vilniaus universiteto 
dėstytoju, Miuncheno tarptau
t in io un ive r s i t e to docentu, 
Lietuvos laikinosios vyriausy
bės komunalinio ūkio ministru, 
archi tektu. I Vilniaus Šv. Mi
kalojaus bažnyčią, kur buvo 
pašarvot i velionio pa la ika i , 
atsisveikinti atėjo prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Seimo pir-
n i n k a s Čes lovas J u r š ė n a s , 
Seimo ir vyriausybės nariai, 
politikos, visuomenės, kultūros 
veikėjai, užsienio diplomatai. 

Vytau tas Landsbergis-Žem
kalnis palaidotas Kaune Petra
šiūnų kapinėse. 

V y r i a u s i a s L i e t u v o s r a b i n a s 
p a d e d a L i e t u v a i 

Prezidentas Alg i rdas Bra
z a u s k a s p r i ėmė vyr iaus ią j į 
Lietuvos rabiną Dovydą Smitą 
ir grupę Lietuvos žydų bendruo
menės atstovų. Dovydas Smitas 
susi t ikime pasakė , jog daug 
kel iaudamas po įvair ias šalis, 
geru žodžiu a t s i l i ep ia apie 
Lietuvą, kviečia ją pa remt i , 
padėti jai vystyti verslą, in
vestuot i Lietuvoje kap i ta lą . 
Taip pa t jis sakėsi esąs pa
tenk in tas neseniai pas i rašy ta 
ka ta l ikų ir judėjų bendruome
nių sugyvenimo deklaracija bei 
tuo, kad jam bus s u t e i k t a gali
mybė kar tu su k i tų rel iginų 
konfesijų atstovais sus i t ik t i su 
Šventuoju Tėvu Lietuvoje. 

P a r a š ų r i n k i m o s a v a i t ė 
a m b . Lozo ra i č iu i p a r e m t i 

Sąjūdžio S e i m o t a r y b a , 
a ts ižvelgdama į v i suomenės 
reakciją, organizuoja pa ra šų 
r inkimo savaitę S tas iu i Lozo
raičiui paremti . 

Pasirašyti kviečiami protes
tuojantys prieš polit inį susi
dorojimą su buvus iu kand ida tu 
į Lietuvos prezidentus Stas iu 
Lozoraičiu. Tekste , po kur iuo 
bus r enkami paraša i , re ika lau
jama Stasį Lozoraitį pal ik t i 
Lietuvos ambasador iumi Jung
t inėse Amer ikos Vals t i jose . 
Parašai bus renkami miestų bei 
rajonų Sąjūdžio būs t inėse nuo 
gegužės 24 iki 30 dienos. 

G r i a u n a m a S a v a n o r i š k o j i 
K r a š t o A p s a u g o s t a r n y b a 

Tėvynės Sąjunga išpla t ino 
pareiškimą, ku r i ame sakoma, 
jog Lietuvos vyr iausybė nepa
lankiai žiūri ir t a r t u m žlugdo 
Savarankiškosios Kra š to Ap
saugos Tarnybos (SKAT) veiklą. 
Tyčia sudaromi nuo la t in ia i fi-
nansvimo s u n k u m a i , į s ta tymo 
nesilaikymas, kad pare igūna i į 
tarnybą vyktų savo lėšomis. 
Stoka techninio ir amunicijos 
aprūpinimo daro SKAT nepasi
rengusį pavojaus situacijoms, 
įžeidžia ir demoralizuoja. Dėl 
šių ir kitų priežasčių silpnėja ir 
krinka valstybės sienos apsaugos 
tarnyba, nėra reikiamo dėmesio 
ir lauko ka r iuomene i . Tokia 
politika yra neteisinga, žalinga, 
ji t u r i būti iš esmės pake is ta , 
sakoma Tėvynės Sąjungos pa
reiškime. 

N a u j a s L i e t u v o s 
a m b a s a d o r i u s Vok ie t i j o j e 

Lietuvos prezidento dekre tu 
Zenonui Namavičiui su t e ik t a s 
nepaprastojo ir įgaliotojo amba
sadoriaus rangas. Neseniai gau
tas Vokietijos s u t i k i m a s skir t i 
jį Lietuvos ambasador iumi šioje 
šalyje. Z. Namavič ius pakeis 
šiame poste Vaidotą Antana i t į , 
kuris dar prieš mėnesį prezi
dento dekretu buvo a t šauk tas iš 
Lietuvos ambasador iaus Vokie
tijoje pareigu j am pačiam pra
šant. 

Z. Namavičius gimė 1943 m. 
Panevėžio rajone. Baigęs Vil
n i a u s u n i v e r s i t e t o T e i s ė s 
fakultetą, mokėsi aspirantūroje 
Maskvos M. Lomonosovo uni
versitete. 1973 m. apgynė teisės 
mokslų kandida to disertaciją. 

g Balsavimas 
Kambodijoje kol kas 

tvarkingas 

Kambodijos sostinėje Phnom Penh visuotinių balsavimų išvakarėse budistai vienuoliai vadovauja 
eisenai už taisą. 

Kokios nuolaidos 
padarytos rusams 

K a u n a s , gegužės 21 d. — Ma
žai spaudoje rašoma apie konk
retų Lietuvos-Rusijos kariuo
menės išvedimo derybų turinį 
dėl to, k a d jos t u r i valstybinės 
paslapties statusą. Tad j . ,Kauno 
Dienos" korespondento pageida
vimą sdžinoti, kokiais konkre
čiais k laus imais Lietvos pusė 
n u s i l e i d u s i Rus i ja i dviejų 
derybin inkų sus i t ik ime Vil
niuje, delegacijos vadovas kau
nietis par lamentaras V. Bulo
vas a t saky t i negalėjo. Ligi šiol 
paslapt imi apgaubta ir pernai 
rugsėjo 8 d. Maskvoje sudarytoji 
sutar t i s , kai an t dviejų stalų su 
Lietuvos ir Rusijos vėliavėlėmis 
gulėjęs Lietuvos-Rusijos susi
t a r imas dėl armijos išvedimo po 
penkių minučių protokolinio B. 
Jelcino ir V. Landsbergio po
kalbio taip ir liko nepasirašytas, 
rašoma „Kauno dienoje". 

Gegužės 19 d. Rusijos gynybos 
m i n i s t r a s Pave l Gračev po 
dviejų dienų vizito Lietuvoje 
susit iko su žurnalistais. At
sakydamas į klausima, dėl ko
kių neva nekorektiškų ultima
tyvių re ikalavimų pernai rug

sėjo 8 d. V. Landsbergis ir B. 
Jelcinas nepasirašė pagrindinio 
politinio susi tar imo dėl armijos 
išvedimo. Generolas Gračev pa
sakė, jog t en buvo tokių verti
nimų, kad „Rusijos armija vos 
neužgrobė tos šalies". 

Opozicija apie 
prezidento kalbą 

Vilnius , gegužės 20 d. — 
Seimo opozicijos spaudos kon
ferencijoje Algirdas Saudargas 
santūriai vert ino prezidento 
Algirdo Brazausko pilną val
džios gaires nurodančią kalbą, 
sakytą Vilniaus universitete 
gegužės 19 dieną. 

Anot Sauda rgo : ..Panašių 
programinių kalbų jau buvo. J i 
reikšminga gal t i k tuo, kad yra 
pirmoji prezidento kalba". A. 
Saudargas įtariai žiūri į prezi
dento iniciatyvą organizuoti 
pos tkomuni s t in ių valstybių 
vadovų susit ikimus Tai pri
mena LDDP iniciatyvą sukvies
ti postkomunistų partijas. 

Seimas priima 
EEB paskolą 

Viln ius , gegužės 21 d. -
Lietuvos Seimas patvirtino 
Lietuvos Respublikos ir Europo? 
Ekonominės Bendrijos susita 
rimą, pasirašytą šių metų kovo 
22 dieną Briuselyje. Pagal šj 
susitarimą Lietuva gaus apie 
121 mili jonų J A V dolerių 
paskolą, kurią reikės grąžinti 
vėliausiai po septynerių metų. 
Tai dalis 285 milijnų JAV 
dolerių paskolos, kurią žada 
s u t e i k t i L i e t u v a i Europos 
Ekonominės Bendrijos šalys. 
Lietuvos vyriausybė, norėdama 
gauti šią paskolą, įsipareigoja 
sumažint i valstybinę kainų 
kc ntrolę, neįvesti pelno ribų ar 
subsidijų, pertvarkyti ir pri
va t i zuo t i b a n k u s , s k a t i n t i 
didelių pramonės įmonių priva
tizavimą, mažų žemės ūkių 
kcoperavimą, taikyti bankroto 
įstatymą, panaikinti licencijas 
ir kvotas tarpvalstybinėje pre
kyboje bei mažinti valstybinę 
prekybos kontrolę. 

TRUMPAI 

1974-1984 me ta i s d i rbo 
Vi lniaus universiteto Teisės 
fakulteto prodekanu, vėliau, iki 
1990 m. — docentu. Stažavosi 
Vienos universitete. Nuo 1990 
m. — Viln iaus univers i te to 
Teisės fakulteto dekanas, o nuo 
1991 m. — prorektorius. Daly
vavo įvairiose darbo grupėse, 
rengiant Lietuvos Konstituciją, 
kitus įs ta tymus. Be rusų, moka 
lenkų ir vokiečių kalbas. 

Z.Namavičius vedęs; žmona 
Nijolė — M.K. Čiurlionio meno 
mokyklos mokytoja. Tur i du sū
nus. 

Bi l i jonai n e p a t e k ę į 
v a l s t y b ė s i ždą 

Per pirmąjį šių metų ketvirtį 
F inansų ministerijos mokesčių 
inspekcija į valstybės biudžetą 
priskaičiavo 2 bilijonus talonų, 
o iki gegužės 20 d. — 4 bilijonus 
papildomų mokesčių ir baudų. 
Dėl sut r ikusių atsiskaitymų ir 
kitų priežasčių iki gegužės 1 d. 
į biudžetą nesumokėta 15 bili
jonų talonų. Šie duomenys buvo 
pate ikt i Lietuvos mokesčių in
spekcijų vadovų pasi tar ime. 

N u o m o n ė : nere ik tų litų 
keis t i v i e n o d u santykiu 

Seimo narys prof. Kazimieras 
Antanvičius išplatino pareiški
mą, kuriuo kreipia? į Lito ko
mitetą — prezidentą Algirdą 
Brazauską, ministrą pirmi
ninką Adolfą Šleževičių ir 
Lietuvos Banko vaidybos pir
mininką Romualdą Visokavičių 
— ir į Lietuvos žmones. J is 
nesut inka su Lito komiteto šių 
metų balandio 28 d pareiškimu, 
kad vis i Lietuvos žmonių 
pinigai vienodu santykiu būtų 
keičiami į litus ir būtų pripa
žinti teisėtais visu turimi pi
nigai, nepriklausom;.! nuo to, ar 
teisėtai, ar ne. 

Profesoriaus K. Antanvičiaus 
nuomone, būtina 'nent 2,000 
talonų (o geriau - *000> kiek
vienam nuolatiniam Lietuvos 
gyventojui pakeist: santykiu 10 
už 1 litą ar 110 už "'• Kainoms 
sumažėjus 50 a r i > kartų (tai 
priklausys nuo to. Kokiu santy
k iu b u s keičiami pinigai) , 
žmonės turėtų ben: 200 ar 300 
litų būtiniausiom- reikmėms. 

Lito komiteto nuostata pripa 

— K a u n o Technologijos uni
versi te to biblioteką papildė 
5,000 naujų knygų. Ši gausi 
siunta — tai Vokiečių inžinierių 
sąjungos dovana. Siuntoje — 
įvairiausių sričių literatūra: 
tiksliosios inžinerijos, įmonių 
valdymo gamybos oraganizavi-
mo, mašinų gamybos ir t.t., pra
dedant puikiai išleistais, gau
s ia i i l ius t ruotais albumais, 
baigiant paprastais leidinėliais. 
Iš viso — 2,900 pavadinimų lei
d i n i ų . Knygose , iš leis tose 
1991-1992 mtais — naujausi Vo-
ietijos mokslo pasiekimai. 

— K a u n o Medicinos Aka
demija apdovanota specialiu at
minimo ženklu už pastangas 
propaguojant sveiką gyvenimo 
būdą be tabako dūmų. Apie tai 
Pasaulinės Sveikatos organiza
cijos (WHO> Europos biuras 
pranešė KMA rektoriui prof. 
Viliui Grabauskui. Birželio 12 
dieną WHO Europos biuro dar
buotoja dr. Elisabeth Helsing 
ketina atvykti j Kauną ir įteikti 
paskirtą apdovanojimą. Ši žinia 

Phnom P e n h , Kambodija, 
gegužės 23 d. (NYT) — Nepai
sant marks is tų Khmer Rouge 
grasinimų, 1.5 milijonai kam-
bodiečių sekmadienį balsavo 
p i rmuose d a u g i a p a r t i n i u o s e 
r inkimuose per 20 metų. Dau
gelis kambodiečių viliasi, kad 
šiais r inkimais pasibaigs visą 
generaciją užsitęsusi K h m e r 
Rouge tironija ir žudynės. 

Jungtinių Tautų taikos palai
kytojai pranašavo, kad K h m e r 
Rouge bandys sabotuoti šešias 
dienas t ruks ianč ius r ink imus , 
puldinėdami balsavimo punk
tus. Tačiau tos pranašys tės 
ne i š s ip i l dė — s e k m a d i e n į , 
pirmą balsavimo dieną, buvo 
tik keli užpuolimai, nė vienas 
nebuvo mir t inas . 

„Tai laimingas metas Kambo
dijos žmonėms", pasakė vienas 
70-metis bud i s t a s v ienuol i s 
Šiem Reap provincijoje, ku r 
ypač stipriai siautėja K h m e r 
Rouge sukilėliai . Tos provinci
jos sostinėje į balsavimo būstinę 
susirinkusi apie 500 balsuotųjų 
min ia p r a s i s k y r ė p r a l e i s t i 
vienuolį, kad jis galėtų būt i 
pirmasis tos provincijos balsuo
tojas. „Atėjo laikas Kambodijos 
žmonėms vėl turėti savo žmogiš
kas teises", j is pareiškė. 

T rečda l i s p a b a l s a v o p i r m ą 
d i e n ą 

J u n g t i n i ų T a u t ų t a i k o s 
palaikytojai apskaičiavo, kad 
pirmąją balsavimo dieną šia 
teise pasinaudojo 1.5 milijonas 
žmonių — apie trečdalis užsire
gistravusių balsuotojų. Centri
nėje Kompong Čam provincijo
je šeštadienį Khmer Rouge 
raketa užmušė du kiniečius JT 
ta ikos p a l a i k y t o j u s . Šioje 
Khmer Rouge tvirtovėje į JT 
tvarkomą balsavimo būst inę 
s u s i r i n k ę b a l s u o t o j a i t a i p 
atkakliai grūdosi balsuoti , kad 
JT taikos palaikytojai visomis 
jėgomis turėjo t ramdyt i minią. 

Galutinių r ink imų rezul ta tų 
nesitikima iki pirmosios birže
lio savaitės. Tiek JT pareigūnai, 
tiek ir daugelis kambodiečių 
numato, kad iš esmės ta i lenk
tynės tarp valdančiosios Kam
bodijos Liaudies part i jos i r 
buvusio Kambodijos valdovo, 
princo Norodom Sihanouk su
kurtos opozicinės partijos. 

žinti teisėtais visų tur imus 
pinigus, o ar jie teisėti, ar ne 
aiškintis per teismą, profeso
r iaus nuomone, yra neteisinga. 

R ink imai ko l k a s r a m u s 

1970 d e š i m t m e t y j e , k a i 
Khmer Rouge valdė Kambodija, 
jie išžudė daugiau kaip milijoną 
kambodiečių — visą inteligen
tiją, neva ji kolaboruoja su viet-

— savotiškas paskat in imas, pa
sitinkant gegužės 31 d. — Pa
saulinę nerūkymo dieną. 

— K l a i p ė d o s k a r i n i n k ų 
(sovietų) namai , visą laiką buvę 
Šaulių namuose, išsikrausto. 
Čia dabar bus Klaipėdos muzi
kos centro koncertų salė. Buvę 
„šeimininkai" paliko scenos 
įrengimus, šviestuvus ir kino 
aparatūrą. Kad galėtų vykti 
koncertai, reikia remonto. Vien 
stogui sutaisyti pr i re iks apie 2 
milijonuų talonų. 

— Anglų žurnalas ..Euro-
money" pateikė ekspertų iš
vadas, kad pagal investicinį 
patikimumą Lietuva iš 169 ša
lių užima 134 vietą, šalia Etiopi
jos bei Bosnijos ir Herzegovinos. 

namiečiais kraš to valdytojais. 
Dabar Khmer Rouge bijo, kad 
rinkimus laimės valdančiosios 
vyriausybės Kambodijos Liau
dies partijos s ta tyt iniai , o šią 
partiją palaiko ir Vietnamas. 
Jei valdančioji parti ja laimės 
rinkimus, t ikimasi , kad ji sus
t ip r ins kovą p r i e š K h m e r 
Rouge, kad pagal iau galutinai 
sunaikintų tą opoziciją. 

Jungtinių Tautų daliniams 
vadvovaujantis japonas dip
lomatas Uasuši Akaši pranešė, 
jog Khmer Rouge puolimai iki 
šiol nebuvo rimti . Viename 
puolime apie 50 uniformuotų 
ginkluotų Khmer Rouge sukilė
lių buvo apsupę balsavimo 
būstinę Kampot provincijoje 
prieš a ts idarant būstinei . J ie 
buvo suėmę JT taikos palai
kytojus ir kambodiečius būsti
nės tarnautojus, juos laikydami 
apie va landą , be t p a s k i a u 
paleido, niekuo j iems nepa
kenkę. Kitame incidente Poipet 
mieste balsavimo stotis buvo 
kulkosvaidžiais apšaudyta vie
ną valandą po jos atsidarymo. 
Du žmonės buvo lengvai sužeis
ti. 

„ K h m e r R o u g e l iko 
m i š k u o s e " 

Kambodijoje esantis aukš tas 
JAV diplomatas Charles Twin-
ing k<>nst»t. »vo jr»c kadangi 
rinkimai iki šiol y ra ramūs, ta i 
parodo, jog Khmer Rouge pa
stangos nepasisekė. Jis taip pat 
pa s i s akė į s i t i k i n ę s , kad 
rinkimai yra pravedami laisvai 
ir teisingai, stebėdamas kaip, 
sostinės Phnom Penh didžiaja
me sporto stadijone įrengus 
balsavimo punktą , balsuotojai 
tvarkingai stovėjo eilėje lietui 
k r apno jan t . , ,Tai r e i š k i a " , 
p a s a k ė C. Tvvining, „ k a d 
Khmer Rouge liko miškuose... 
viliuosi, kad jiems ten patinka". 

Stadijono tvankiuose kori
doriuose ir krepšinio aikštėje 
buvo įtaisyti keli tuzinai bal
savimo būdelių ir ilgi mediniai 
užsiregistravimo stalai. Sustoję 
prie stalų, balsuotojai davė savo 
kieta p las t ika apt rauktas kor
teles pa t ikr in t i ir kiekvienas 
įmerkė pirštą į nematomo „ra
šalo" indelį, kuriuo apsisau
goma nuo apgavysčių. Tas „ra
šalas" pasirodo apšvietus kiek
vienoje būdelėje JT įtaisyta 
ultravioletine šviesele. Balsa
vimo būdelių visame krašte yra 
beveik 1,400. 

Be to, stadijonas buvo apsup
tas gerai ginkluotais JT kariais. 
Jų ta rpe buvo ir sikų iš Indijos, 
kurie vietoj žydrų JT berečių dė
vėjo žydrus turbanus. 

K A L E N D O R I U S 

G e g u ž ė s 25 d.: Beda Gar
bingasis, šv. Grigalius VII, šv. 
Marija Margarita Pazzi. Alman
tas, Jovilė. 

G e g u ž ė s 26 d.: Šv. Pilypas 
Neri, Eduardas . Algimantas, 
Vėjas. 

O R A S C H I C A G O J E 

Antradienį saulė tekėjo 5:22, 
leisis 8:13. Temperatūra dieną 
69 F 120 C >, ryte apsiniaukę, po 
pietų pragiedrėja. 48 F (9 C). 

Trečiadienį saule teka 5:21, 
giedra, panaši temperatūra kaip 
antradienį . 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. gegužės mėn. 25 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

AKLOS MOTINOS SKUNDAS 
Šį laišką su pagalbos šauksmu 

iš Lietuvos neseniai gavo dr. 
Linas Sidrys. Kadangi tai nėra 
labai izoliuotas reiškinys, 
manome, jog jis vertas platesnio 
dėmesio. Juo labiau, kad į 
Lietuvą nuolat plaukia vaistų, 
medicišniškos aparatūros ir 
ekspertų patarimų srautas. 
Daugeliui kyla klausimas: ar 
visa ta pagalba pasiekia eilinį 
Lietuvos pilietį, kuris neturi 
„ryšių ir kyšių"? Pagal šį 
laišką, atrodo, kad nelabai. 

* * * 

„Patekusi į nesveikatos akli-
duobę, noriu prašyti Jūsų 
pagalbos. Prieš porą metų 
beveik apakau, dabar dešine 
akim visiškai nebematau, o 
kairiąja šiek tiek dar matyti, 
bet vis blogiau. Toks regėjimas 
viską atima: negaliu normaliai 
bendrauti su dukryte, negaliu 
skubėti, sunku apsipirkti, var
gina didelė įtampa prieblando
je, tamsoje. Darosi baisu gyven
ti. Jei ne mano dukrytė, beliktų 
atsisėsti kamputyje ir laukti 
galo. O dabar mano mergaitė 
auga, laksto, domisi, klausinėja. 
Aš ne visada galiu jai atstoti 
pilnavertę mamą. 

Mano akim jau viskas ne
gelbsti — nei akiniai, nei 
vaistai, nei dar kas. Dešiniojoje 
akyje prieš pusketvirtų metų 
buvo trauma, pažeista tinklai
nė, ir nuo tada prasidėjo dažni, 
skausmingi uždegimai. Kartą, 
einant gatve, tarytum kažkas 
akyje trūko, lyg kokia užuolaida 
nusileido, bet^dar buvo matyti 
šviesa, neryškūs vaizdai. 
Po poros savaičių mane 
nukreipė į klinikas. Ten 20 
dienų akims leido vaistus 
(emoksipiną, trentalį) ir lašino 
plečiančius lašelius, kol 
dešiniąja akimi visai nebema
čiau. Dabar matyti tik stiprūs 
šviesuliai. 

Toliau atsisako visos ligoninės 
bei klinikos mane gydyti. Sako, 
jog kraujagyslės sutrūkinėjo ir 
kraujas visiškai užliejo akį. 
Mūsų medikai tokios sudėtingos 
operacijos negali atlikti. Kairio
joje akyje silpnėjantį regėjimo 
procesą taip pat sustabdyti 
neįmanoma, nes pas mus Lietu
voje nėra tokių sąlygų ir 
galimybių pagydyti, neturime 
vaistų, tinkamos aparatūros. Aš 
pati net konkrečios diagnozės 
nesužinojau. Vieni gydytojai 
diagnozuoja vienaip, kiti — 
kitaip; vieni sako, jog visa tai 
įvyko dėl buvusios traumos, kiti 
— kad dėl cukrinio diabeto, 
kuriuo susirgau, būdama 4 
metų amžiaus. Jokių komplika
cijų nejaučiu, net pati negaliu 
patikėti, kad šitiek metų turiu 
tą ligą. 

Dabar man žymiai blogiau, o 
akys — didžiulė tragedija. Aš 
nežinau, ką bedaryti. Padėkit, 
daktare, kad mažoji Gaustutė 
turėtų nors šiek tiek stipresnę, 
reginčią mamą. Žinoma, jeigu 
nebūtų dukrytės, niekad nedrįs
čiau jūsų trukdyti. 

Atsako dr. Linas Sidrys 

Jūs sergate cukriniu diabetu 
nuo 4 metų. Tai rimta liga, kuri 
sukelia akies tinklainės paki
timus. Tinklainėje pradeda aug
ti nesveikos kraujagyslės, 
kurios trapios ir išlieja kraują 
į patį akies centrą. Todėl būtina 
šią akių ligą gydyti lazeriu. Tai 
dažniausiai panaikina ne
sveikas kraujagysles ir išven
giamas kraujavimo pavojus. 
Jūsų dešinė akis pilna kraujo, 
todėl temato tik šviesą. Būtina 
tą kraują išvalyti operaciniu 
būdu. Operacija vadinama 
vitrektomija. 

Kartu su laišku gavau ir jūsų 
ligos istoriją iš Vilniaus akių 
skyriaus, Santariškių ligoninės. 
Pasirašė skyriaus vedėja Rasa 
Bagdonienė. Gydytoja rašo, kad 
1991 m. Kauno akių klinikos 
jus gydė „Aangioprotectors" ir 
vitamino B bei C skiediniais. 
Šie vaistai buvo adata 
įleidžiami prie akies. Nei vitrek
tomija, nei lazerinis gydymas 
nebuvo padarytas. Nuo 1991 
metų, atrodo, nieko nebuvo 
daroma, tarytum gydytojai jus 
paliko likimo valiai. 

Kauno akių klinikos vis gi
riasi, kad turi argoninį lazerį, 
kuris gydo diabetikų tinklainę. 
Kauno akių kliniką esu lankęs 
keletą kartų, bet man lazerio 
niekada neparodė, tik sakė, kad 
„remontuoja". Nežinau, kodėl 
Kaunas nebandė jus gydyti 
lazeriu, kai jį suremontavo. 
Vilnius tokio lazerio neturi. 

Mums visiems buvo žinoma, 
kad buvusioje tarybinėje nemo
kamoje medicinos sistemoje 
reikėdavo gydytojams slapta, po 
stalu, sumokėti, jeigu žmogus 
norėdavo gauti geresnių vaistų, 
daugiau dėmesio savo proble
moms. Gal jūs per mažai pinigų 
pasiūlėte? Gal ne tam siūlėte? 
Gal ten argoninį lazerį „taupo" 
tik saviesiems, nomenklatūros 
nariams? 

Labai gaila, kad Lietuvoje me
dicina dar ir šiandien yra pa
grįsta melu. Skelbia, kad 
gydymas neapmokamas, o pri
vačiai reikalauja užmokesčio. 
Valstybė gydytojams nemo
kamai parūpina patalpas, in
strumentus, vaistus, pagalbinį 
personalą, o pacientas, kuris 
turėtų būti gydomas be atskiro 
užmokesčio, turi mokėti už pa
slaugas. 

Kauno klinikos jūsų negydė 
lazeriu, nebandė vitrektomijos, 
o paguldė ir kasdien leido ada
tas prie akies. Tai labai skaus
minga, nes Lietuvoje vartoja 
bukas adatas, ne vienkartines. 
Leido „angioprotectors" ir 
vitaminus. Niekur neįrodyta, 
kad šie skiediniai, įleisti prie 
akies turėtų kokios vertės. 
Tokiu būdu Vakarų pasaulyje 
negydoma. Vakaruose tokie 
gydytojai būtų už panašų 
gydymą nubausti. 

Nežinau, kodėl Kaunas ne
bandė padaryti dešinės akies 
vitrektomijos. Jei patys nemoka 
šios operacijos atlikti, galėjo 
paprašyti užsieniečių pagalbos. 
Juk geležinės uždangos dabar 
nėra, saugumas neriboja 
lankymųsi Lietuvoje. 1992 
metais Kaune lankėsi vitrek
tomijos specialistas, South 
Carolina valstijos profesorius 
Vytas Pakalnis. Jei neklystu, jis 
atliko šešias operacijas. Kodėl 
jūsų nepašaukė iš Vilniaus, kad 
prof. Pakalnis pakonsultuotų? 
Juk, jeigu patys nebando, kodėl 

Logopedas Arūnas Čiuberkis rodo neuro-vystymosi terapijos metodus Vi lniaus 
6 tojuje Poliklinikoje. Specialūs kursai vyko Vilniuje ir Klaipėdoje, juos glo
bojo Catholic Medical Mission Board ir Vytauto Landsbergio fondas. 

Nuotr. V i k t o r o K a p o č i a u s 

KLAUSIMAI - ATSAKYMAI 
Į klausimus atsako dantų 

— Kuo geriausia valyti 
dantis? Dabar sakoma, kad 
dantų pasta yra per daug aštri 
ir pei daug subraižo dantų 
emalį. Taip pat koks šepetukas 
geriausias — kietas ar minkš
tas? Kaip su elektriniu šepe
tuku? Ar jis naudingas, ar tik 
kitas būdas iš vartotojų pinigus 
išvilioti? 

— Kiekvienoje dantų pa
stoje yra abrazinių medžiagų, 
kurios skiriasi dalelių dydžiu ir 
jų kietumu. Paprastai saugiau
sia vartoti dantims valyti pastą, 
kuri ant dėžutės ar tūtelės turi 
ADA (American Detanl Associa-
tion pritarimą (ADA approved). 

Dantims valyti geriau yra 
minkštas šepetukas. Daugiau 
žalos kietas šepetukas padaro 
dan-ienai, negu emaliui, ypač 
per stipriai brūžinant, ar ne
teisingai valant kietu šepetuku. 

Vaiant dantis, reikia šepetu
ku braukti aukštyn-žemyn, taip 
kaip dantys auga. Niekada ne
braukti skersai! 

Skirtumo tarp elektrinio ir 
paprasto rankinio šepetuko 
dažniausiai nėra — rezultatai 
panašvs. Tačiau elektrinis šepe
tukas rekomenduojamas as-

kitierr- neleidžia pabandyti iš
gelbėt i regėjimą? 

Paskatinė galimybė: išvykti 
gydyt- į užsienį. Praėjusį mėne
sį gyd. Albertas Valavičius, 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministerijos kadrų skyriaus 
viršininkas, savo šeimos narį at
vežė gydytis į Kanadą. Gal jis 
teiktu-' ir Jums padėti? 

Specialistai terapeutai iš New Yorko ramina kūdikį Vilniaus 6-joj 
Poliklinikoj, prieš pradedant su juo terapiją. Programą sustatė Catholic 
Medical Mission Board ir globojo Landsbergio r<n>das 

N'iotr. Viktoro K a p o č i a u s 

gydytojas Leonidas Ragas. 
menims, kurie dėl įvairių prie
žasčių negali gerai valdyti savo 
r a n k a s . Taip pa t va ikams 
geriau patinka elektrinis, nes 
jie mėgsta visokius „įrankius". 
Tai padeda vaikams dantis 
valyti dažniau ir reguliariau be 
didelių mamos ar t ė t ė s 
priminimų. 

— Sakoma, kad dabar jau 
gali įsodinti naujus dantis vietoj 
ištrauktųjų ir nereikia plokš
telės (protezės). Ar tie dantys 
dirbtiniai, ar tikri, kaip kiti 
organai, kuriuos persodina žmo
gui? Ar šis procesas gali būti 
atliekamas ir vyresnio amžiaus 
ž m o n ė m s ? 

— Kalbant apie implanta
ciją (įsodinimą), visais atvejais 
reikalinga protežė. Tik labai re
tais atvejais galima to paties 
žmogaus dantį persodinti iš 
vienos vietos į kitą. Toks perso
dinimas vadinamas replantaci-
ja, o dirbtinių dantų įsodinimas 
— inplantacija. 

Įsodinti dantys būna dirb
tiniai, dažniausiai iš metalo „ti-
tanium". Inplantacijos procesas 
yra taikomas įvairaus amžiaus 
žmonėms, tačiau daugiausia 
vyresnio amžiaus. 

Rezultatai pr iklauso nuo 
implantanto tipo (konstrukci
jos), o rganizmo imuni te to 
pakan tumo. Dant ienos ir 
kaulas turi būti sveikas, o ben
dras paciento sveikatos stovis — 
patenkinamas. Juo sveikesnis 
pacientas, tuo geriau. 

Jeigu reikia įsodinti pavienius 
dantis, plokštelės-protezės gali 
ir nereikėti, kai tarpus tarp tų 
įsodintų pavienių dantų užpildo 
neišimama protežė (tiltas). 

APARATĖLIS NUSTATO 
MAISTO SAUGUMĄ 

Illinois universiteto (Čikagoje) 
mokslininkai, kartu su Illinois 
Technologijos institutu ir Vals
tybinio centro maisto apsaugos 
įstaigomis išrado aparatėlį, ku
ris gali nustatyti , ar maistas 
nėra užkrėstas „staphylococ-
cus" bakterijomis. Pastaruoju 
laiku pasitaikė, ypač resto
ranuose, daug susirgimų nuo 
šiomis bakterijomis užkrėsto 
mais to . Naujuoju a p a r a t u 
tyrimai atliekami labai greitai 
ir tiksliai, todėl JAV žemės ūkio 
departamentas tikisi ateityje 
aparatą naudoti maisto patikri 
nimui ir saugumo nustatymui 
restoranuose, pakavimo vietose, 
net parduotuvėse. 

LIETUVOS VAIKAI 
SERGA 

TUBERKULIOZE 
Šiuo metu Lietuvoje yra 

paplitusi tuberkuliozė, ypač 
vaikų tarpe. Caritas talkos bū
re l is , Detroito ir Čikagos 
Lietuvos Dukterų draugija kar
tu su Lithuanian Mercy Lift 
pradėjo vaistų vajų padėti TB 
sergantiems vaikams. Vajų pra
dėjome lapkričio mėnesį, o jau 
gruodžio mėnesį pirmąją siuntą 
vaistų nuvežėm į Vilnių ir per
davėm Antakalnio Vaikų tuber
kuliozės ligoninei. Vaistų va
jaus pradžią laikome labai 
pasisekusia ; visuomenės 
dosnios aukos, Highland Park 
ligoninės pagalba, perkant vais
tus su nuolaida, ir American 
Travel Service greitas vaistų 
nuvežimas į Lietuvą prisidėjo 
prie vajaus pasisekimo. Bet dar
bas dar nebaigtas... 

Antakalnio Vaikų tuberkulio
zės ligoninė talpina 50 vaikų. 
Ligoninė pilna, tik trūksta vais
tų. Dauguma ligoninės „gyven
tojų" — našlaičiai ar iš šeimų, 
kurios išgyvena įvairias sociali
nes problemas. Vaikų amžius — 
nuo 8 mėnesių iki 16 metų. 
Ligoninėje gydosi net septyni 
vaikai iš vienos šeimos. Ši 
ligoninė yra viena iš keturių, 
skir tų vaikų tuberkuliozės 
gydymui. Lietuvoje šiuo metu 
žinoma,, kad bent 475 vaikai 

' serga TB. Jei negydoma, tuber
kuliozė labai plečiasi. 

Iki šiol LML nuvežė TB vais
tų penkiems mėnesiams Anta
ka ln io ligoninės vaikams. 
Gydymo programa turi tęstis 9 
mėnesius. Nutarta tęsti TB 
vaistų vajų toliau. TB vaistai 
brangūs, be rėmėjų negalėtume 
nupirkti reikalingų vaistų. 

Antakalnio ligoninė turi daug 
trūkumų. Svarbiausia, žinoma, 
reikia TB vaistų. Vaikams 
reikia ir multivitaminų, nes 
žiemą ypatingai* suriku gauti 
vaisių ir daržovių. Antroji vais
tų siunta turėjo ir 161 buteliuką 
mult ivi taminų, Čikagos ir 
Lemonto lituanistinių mokyklų 
direktorių ir mokinių dėka. 
Direktorės Jūratė Dovilienė ir 
Eglė Novak, pasiryžusios padėti 
sergantiems vaikams, suor
ganizavo savo mokyklose vi
taminų vajus. Mokinių pastan
gos padės vaikams greičiau 
pasveikti. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
• „La i ška i l i e t u v i a m s " , 

1993 m. gegužė. Šis numeris 
gaus ia i i l iustruotas i talų 
klasikų sukurtais Madonų 
paveikslais (nuotraukomis). Pa
vasariškas viršelis — dail. Rasos 
Sutkutės. „Laiškus lietuviams" 
jau daug dešimtmečių sumaniai 
redaguoja Juozas Vaišnys, SJ, 
leidžia lietuviai jėzuitai Čika
goje. Šiame numeryje rašo: V. 
Bagdanavičius, MIC, Algirdas 
Paliokas, SJ. Danutė Bindo-
kienė, Elena Šidlauskienė, 
Marija Jurkutė, Algirdas Nar
butas ir kiti. Eilėraščių pateikia 
Kazys Bradūnas ir Stasys Sant
varas. Labai svarbus yra kalbos 
skyrius, kurį paruošia pats 
redaktorius, i.nksmas „Šypsu-
lių" skyrelis r daug kitų įdomy
bių. 

• Lietuvos Vyčių lei
džiamas žurnalas , ,V\tis", 
1993 m. gegužė, nr. 5. Vyriau
sia redaktorė Mary (Rusas) Ko-
ber. Žurnalas labai lietuviškas, 
nors dauguma> medžiagos jame 
yra anglų kalba. Gera matyti, 
kad Lietuvos Vyčiai domisi savo 
kilme, savo šaknimis ir tikrai 
nė ra nuo ju nutolę, nors 
daugel iu i jau sunku arba 
visiškai neįmanoma lietuviškai 
susikalbėti. 
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LML jaučia pareigą ir toliau | noma visus vaikų poreikius 
padėti TB sergantiems vaikams, patenkinti. 
Kadangi nėra lėšų padėti vi
siems iš karto, parinkome pir
ma Antakalnio TB ligoninę. 
Vaikai išbūna ligoninėje ištisus 
mėnesius. Lankytojų mažai, nes 
daugiausia vaikų neturi šeimų. 
Aplankius ligoninę, galima 
matyti, kad vaikai gerai prižiū
rėti, pagal sąlygas. Ligoninė 
švari, o vaikučiai tvarkingai 
aprengti. Jie prisirišę prie med. 
seselių, tik jų meilė ir šiluma 
kai kuriems yra žinoma. 
Vaikučiai turi daug poreikių — 
ypač meilės. Ligoninėj yra tik 
4 med. seselės penkiasdešimčiai 
vaikų . Seselės švelnios ir 
rūpestingos, bet joms neįma-

(„Lith Mercy Lift žiniaraštis", 
1993 pavasaris) 
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KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedzio A v o . , 
Chicago , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquotta Modlcal Bulldlng 

6132 S. Kodzlo 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p.p -7 v.v antrd 12 30-3 v p p 
trecd. uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p . 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p.p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzle, Chicago, III. 
Tol. (312) 925-2670 

1185 Oundoe Avo., Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzte A ve., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIAllSTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Poberts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

• 1864 m. balandžio 22 d. 
Amerikos kongresas patvirtino 
teisę ant JAV pinigų vartoti 
motto - „In God We Trust" 
(Mes pasitikime Dievu). 

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

ir hemoroidų gydymas 
5640 S. Pulaskl Road. 

Tel. (312)585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm . antr. penkt 12-3 v.p.p.. ketv. 2-7 v.v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago. IL 
Tai. (312)476-2112 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroat 

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

Kablnoto tel. (312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

Tol. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avo., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus tree Šešt 12 iki 4 vai p p 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcal Center-

Nepervllle Campus 
1020 E. Ogdsn Ave. , Sulte 310, 

Napervllte IL 60563 
Tai. 708-527-tKr90 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3166 
Namt. 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai : pirm. antr, katv. ir ponkt 3-6;* 

Seitadioniaia pagal susitarimą 



Ar Lietuva vis tebėra 

KITOJE 
PLANETOJE? 

Besirengiant popiežiaus 
apsilankymui Lietuvoje, Vilniu
je vyksta įvairūs posėdžiai ir 
parengiamieji darbai. 0 tų 
darbų iš tiesų yra labai daug. 
Nors Lietuvoje jau lankėsi įvai
rių valstybių vadovaujantieji 
asmenys ir net karaliai, tačiau 
popiežiaus apsilankymas yra 
daug didesnis įvykis. Kadangi, 
spaudos pranešimais , yra 
laukiama didelio maldininkų 
skaičiaus apsilankymo ir net 
apie 3,000 žurnalistų, radijo ir 
TV darbuotojų, tad, savaime 
aišku, Lietuvos sąlygom: ta 
pareikalauja vispusiški pasi
rengimo ir jėgų įtemrvrno. 
Reikės išspręsti tie 
nakvynių, maitinime, tarai 
tacijos, ryšių, bet ir sanitar. 
problemas. Pastaro^'-.-. 
blemos kažkaip \ 
nimos. nejaugi jas pa: i ks lik 
valiai? Jau ir šiaip I.ietuv 
atžvilgiu garsėja, tad nei eikėt 
laukti, kuomet tie trys 
tančiai reporteriu 
garsinti. 

Yra dar k ii ;pusk;; įsi 
ką daryti su v u 
, ,mui t in inka is" 
pereinamajame punkte, 
ma, pats popiežius ir jo palyd 
atskris lėktuvu, tad n*'' 
Lazdijais susipažinti, B< 
žinotų, kad net Sv. Rašte mui-
t ininkai nėra geru žodžiu 
paminėti , o buvo laikomi 
nusikaltėliais. Bet kaip su 
maldininkais, kur ių daug 
numatoma iš Lenkijos, Vokie
tijos ir galbūt Vidurio Europos 
kraštų? Taip pat Seinų krašto 
lietuviai, kokius įspūdžius jiems 
Lietuvėlė paliks, kuomet grįž
tančius 30 vai. prie sienos 
išlaikys. Ten yra tokia mafija, 
kad nė nauja valdžia dar nieko 
nepadarė! Šia tema rašyti 
paskatino girdėtas pasikalbėji
mas per lietuvišką radijo 
valandėlę. 

Buvo kalbama apie dabarti
nius Lietuvos sportininkų var
gus. Jie yry kviečiami į įvairias 
tarptaut ines varžybas, bet 
dažnai negali dalyvauti , 
kadangi nėra valiutos lėktu
vams. Tenka važiuoti autobu
sais, tad kelionės yra ne tik 
varginančios, bet, blogiausia, 
kad prie sienos tenka sėdėti po 
30 vai., kol yra praleidžiami. Po 
tokios kelionės, žinoma, negali, 
rungtynėse dalyvaudami, 
tikėtis dar ir premiją parsivežti. 
Jeigu net valstybinės komandos 
negali pravažiuoti, tai, reikia 
žinoti, kaip gerai ta ,.netvarka" 
yra suorganizuota. Nereikia 
būti naiviems ir galvoti, kad čia 

yra kokia nusikaltėlių gauja 
Ne! Tai yra vienintelė, gerai 
veikianti, valdžios institucija, 
kurios centras Vilniuje — val
džios viršūnėse. Jeigu aukštie
ji pareigūnai iš to pilaičių nesta
tytų, tai viskas būtų buvę seniai 
sutvarkyta. 

Tiesa, teko girdėti, kad viena 
pamaina (berods, 8 pareigūnai) 
buvo atleisti. Labai apsirik
tumėte, galvodami, kad jie buvo 
pašalinti už vagystes. Many
čiau, kad ne už vagystes, bet už 
godumą. Turbūt norėjo „centrą" 
apgauti ir sau daugiau pasi-

likyti. O čia jau yra vagystė iš 
Hdžiosios raidės. Už tai ir buvo 
nubausti, o prie sienos niekas 
nepasikeitė ir sunkvežimių eilės 
nesutrumpėjo. Užsieniečiams, 
bandantiems iš Lietuvos iš-

vkti. prisimena Dantės pra
garas su jo užrašu: ,.Palikite 

ltį, kurie čia patekote!*" Ir tai 
vyksta vadinamuose Lietuvos 
vieninteliuose ..vartuose į 
Vakarus". Apie tai pagalvojus, 
.enka pasakyti: Lietuvėle, koks 
tau dar labai tolimas ir duobė-
as kelias į Vakarus! Ar suge

bėsi jame nesuklupti? 
Dabartinis popiežiaus ap

silankymas j r i retai pasikar
tojanti proga pasauliui save 
parodyti. Tv isa Laiką kalbama ir 
laukiama užsienio investicijų, o. 
jų belaukiant, reikėtų paimti 
šluotas i* kibirus ir viešo nau
dojimo vietas apvalyti, kad 
svečiai išsivežtų neblogą nuo
monę ir ją plačiau paskleistų. 
Dabar Lietuvoje yra daug be
darbių, taip pat yra daug meni
ninkų bei liaudies menininkų. 
Tad šia proga reikėtų pagaminti 
daugybę nebrangių suvenyrų, 
kad lankomose vietose jie būtų 
prie kiekvieno kampo. Nereikia 
stovėti t ik ranką atkišus, bet 
visais būdais bandyti iš svečių 
už patarnavimus uždirbti. Taip 
pat, bent tuo metu, panaikinti 
„siesta" valandas. Vakaruose 
tokie dalykai nežinomi, kad 
krautuvės, muziejai ir kitos 
lankytinos vietos būtų dienos 
metu kelioms valandoms 
uždarytos. Norint įsijungti į 
Vakarų Europą, reikia iš jos 
mokytis ir perimti jos patar
navimų būdus. Vakarų pasauly
je niekas nesilanksto par
davėjui, bet priešingai. Nereikia 
bijoti, kad suvažiavę svečiai 
neišpirktų Lietuvėlės. Verslo 
ekonomijoje, į kurią neva 
einama, yra gaminių perteklius 
tiems, kurie turi už ką juos 
nusipirkti. Prekės nėra paga
mintos tam, kad būtų po preky
staliais paslėptos laikomos. 

J .Ž. 

LAUKTUVĖS IR 
SUVENYRAI 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Sielojamės ir rūpinamės, kad suknelę žaloja medžiagą. 
pagerėtų Lietuvos ekonominė Būdama Vilniuje, gavau 
padėtis, kad išsiplėstų pramonė dovanų gintarinių karolių vė-
ir į Lietuvą plauktų užsienio rinėlį. Vieną vakarą, besireng-
valiuta, eksportuojant bei at- dama į koncertą, panorau jais 
vykus iems tu r i s tams par- pasipuošti. Vargais negalais pa
duodant lietuviškus gaminius, vyko užsidėti, bet už penkiolikos 
Iš pranešimų kompiuterių sis- minučių, vos tik koją įkėlus į 
temoje ir spaudoje patiriame, salę, mano karoliai nukrito ant 
kad Lietuva jau gamina ir grindų. Ne, nepabiro, tik sagtį 
eksportuoja ba tus Italijos laikiusi ašutinė vir utė nutrūko 
rinkai, gamina ir parduoda taip arti pirmojo karoliuko, kad 
tekstilės bei trikotažo gaminius sutaisyti nebeįmanoma... Turiu 
Vokietijai ir t.t. Tai puiki pra- du gintarinius žiedus, bet jų 
džia, tačiau labai svarbu susi
rūpinti tų gaminių kokybe. 
Sprendžiant iš Lietuvoje pa
gamintų papuošalų ir suvenyrų, 
tenka abejoti, ar jie patenkins 

metalas pajuodęs, todėl jie lieka 
paslėpti stalčiuje. 

Na, o dabar pats didžiausias 
nusivylimas: gavau dovanų 
nepaprastai gražius šešis arba-

Vakarų rinkos pirkėją, pratusį tinius šaukštelius. Ilgi koteliai, 
pasitikėti preke. išraityti įmantriu raštu, kurio 

Štai mano salono stalelį kurį centre originaliai įmontuoti aša-
laiką puošė nepapras ta i ros pavidalo tamsaus gintaro 
meniškai pagaminti natūralios gabalėliai. Išvaizda meniška ir 
drobės take l ia i , papuošt i patraukli, nors neaišku, iš kokio 
įmantriais stilizuotų tulpių raš- metalo jie pagaminti, bet spalva 
tais, patraukę ir mano svečių sidabro. Pasikvietusi svečius, 
amer ik ieč ių pasigėrėjimo šalia kavos puodukų padėjau 
žvilgsnius. Vieną dieną, valy- tuos šaukštelius ir pasigyriau. 
dama dulkes, pakėliau takelį, 
papurčiau ir ranka nubraukiau 
trupinėlį.iMano dideliam nusi
minimui, ftulpės auksinai žie
deliai... nabyrėjo. Arčiau palie
tus supratau, kad tai... šiau
deliai. Išvada tokia —jų nei va
lyti, nei dulkinti negalima, nors 
pati medžiaga yra geros na
tūralių linų kokybės... Be to, pa
vertus į kitą pusę, matyti 
nerūpestingai atsiūlėti kraštai, 
siūlų atbrizgos, kurios net 
išsikiša, takelį atvertus į gerąją 
pusę. Darau išvadą, kad 
rankdarbis pagamintas nerū
pestingai* neatsižvelgiant į 
praktišką gyvenimą, kuriame 
joks rankdarbis neguli ištisus 
mėnes ius nevalytas ir 
neišdulkintas. 

Vienas mano bičiulis man 
lauktuvių iš Lietuvos atvežė 
puošnų moterišką rankinuką, 
įmantrūs, bet skoningi, raštai 
puošia jo viršų, o vidus išklotas 
priderintos spalvos šilku. Deja, 
to r a n k i n u k o negalėjau 
panaudoti, nes jis plokščias ir 
plonas, kaip nedidelio formato 
žurnalas. Nieko jame patalpin
ti negalima, kad jis liktų san
dariai užaarytas — nei pini
ginės, nei kasdieninės kosme
tikos, nei kvepalų buteliuko... 

Turiu kelias gražias gin
t a r i n e s aages , bet jomis 
pasipuoštfcnegaliu, nes smeig
tukas yra floras ir bukas, todėl 
jo įsmeigisaas į švarko atlapą ar 

kad tai dovana iš Lietuvos. 
Netrukus dalis mano svečių 
pasijuto nejaukiai. Pasirodo. 
kad nuo dviejų šaukštukų 
kotelių nukrito gintaras. 
Vienam į kavos puoduką įkrito, 
o kitas stengėsi gintaro gabalėlį 
„sužvejoti" pyragaičio vidury. 
Tik, ačiū Dievui, niekas gintaro 
nenurijo. 

Svečiams išėjus, rūpestingai 
apžiūrėjau geros išvaizdos 
dėžutę. Jos vidus padengtas lyg 
baltu šilku su specialiais įdu
bimais šaukšteliams sudėti. 
Taip pat, mėgdžiojant Vakarų 
rinką, šaukšteliams uždengti 
įdėti net keli sluoksniai balto, 
plono popieriaus. Įpakavimas 
puikus, bet produktas jo ne
vertas. Pradėjau ieškoti ga
myklos pavadinimo. Nerandu 
jokio užrašo ant dėžutės, o ant 
šaukštelių nėra jokio ženklo nei 
firmos pavadinimo. Iš arčiau 
panagrinėjus, supratau, kad tie 
gintarėliai nebuvo priklijuoti, 
tik įsprausti į metalo rėmelius. 
Vėliau patyriau, kad tie šaukš
teliai buvo nupirkti turistams 
skirtoje papuošalų ir suvenyrų 
krautuvėje Vilniuje. Ar ne 
graudu? 

Lietuvoje yra pakankamai 
žaliavos suvenyrams ir 
papuošalams gaminti ir ne
stinga gabių amatininkų, kurie 
turi ir skonį ir talentą. Deja, to 
nepakanka. Reikia gaminti 
papuošalus, kurie negadina dra

bužių ir nebyra nuo kaklo, 
suvenyrus pagaminti taip, kad 
jie t ik tų praktiškam nau
dojimui. Jei medinę skulptūrėlę, 
jos nejudinant, galima saugiai 
išlaikyti, tai karoliai privalo 
likti ant kaklo, rankinukas turi 
talpinti kasdieninio gyvenimo 
smulkmenas, o vartojimui 
taikomi reikmenys, kaip šaukš
teliai, neprivalo byrėti į maistą, 
įsivaizduoju, kaip turistą iš 
Vokietijos ar kurio kito krašto 
tokie gražūs suvenyrai suvilio
ja, bet vėliau suerzina ar gal net 
supykina. Jis pasidaro logišką 
išvadą, kad Lietuvoje negalima 
pirkti nei suvenyrų, nei papuo
šalų. Argi tokios reklamos 
Lietuvai reikia? 

Tai, ką iš asmeniškos patirties 
rašau , nėra krit ika ar 
dėkingumo stoka už parodytą 
ge>-ą valią. Širdies gilumoje 
žinau, kiek nuoširdumo ir 
pastangų įdėta, bet Koks sen
timentas glūdi tik lietuviškoje 
širdyje. Tačiau tiek svetim
taučiui, tiek saviškiam reikia 
sąžiningai gaminti patvarią 
prekę. Negalima rankdarbių 
puošti šiaudeliais, nors, iš tolo 
žiūrint, tai labai gražiai atrodo. 
Ne vien išvaizda yra svarbu, bet 
prekės patvarumas ir tinka
mumas ją praktiškai panaudoti. 
Tie, kurie laikinai atvyksta į 
Lietuvą, paprastai joje išleidžia 
vertingą užsienio valiutą ir 
džiaugiasi radę ką nors. niekur 
kitur neužtinkamo ir meniško. 
Patyrę kartų nusivylimą, savo 
įspūdžiais pasidalins su drau
gais ir kaimynais, ir plis gan
das, kad Lietuvos prekes yra 
žemos, nepatikimos kokybės. 
Toks gandas darys žala visai 
Lietuvai. Lietuvos amatininkai 
turėtų savo gaminius išbandyti 
praktiškame gyvenime. įsi
tikinti jų patvarumu. Antra ver
tus , yra bū t ina gaminius 
pažymėti gamyklos vardu ir 
nurodyti panaudotą medžiagą, 
kaip tai daroma visame civili
zuotame pasaulyje. Būtų buvę 
tikslu ant šaukštelių dėžutės 
matyti gamyklos vardą ir 
informaciją, iš kokio metalo ir 
kitų medžiagų jie pagaminti. 
Amerikoje, paėmus paprasčiau
sių pirštinių porą, galima pama
tyti, kur jos gamintos, kaip jos 
valomos, koks procentas jose 
sintetinių ar natūralių me
džiagų. Tų reikalavimų privalo 
laikytis ir Lietuvos gamyklos, 
jei norima sėkmingai prasi
veržti į pasaulinę rinką. Kartą 
savo vardą sugadinus, praradus 
pasitikėjimą, bus sunku jį at
gauti. 

KAIP DIRP A ĮSTAIGOS LIETUVOJE 

„Lietuvos ryto" 1993.05.07 
dienos numeryje Arvydas Leka
vičius aprašo, kaip atliekamas 
naujų Lietuvos pasų išdavimas 
valstybinėse įstaigose. 

„I redakciją atėjęs vilnietis J. 
Jurkėnas papasakojo tokia 
istoriją. 

Šių metų sausio pradžioje jis 
su žmona Vilniaus miesto 2-ojo 
policijos komisariato pasų 
poskyriui pateikė dokumentus 
naujiems lietuviškiems pasams 
gauti. Po dviejų mėnesių pasus 
pasiėmė, bet, parėjęs namo, 
pamatė, jog į žmonos pasą įkli
juota vyro nuotrauka, o į vyro 
— žmonos. Pasų poskyrio dar
buotojos pažadėjo savo klaidą iš
taisyti ir po trijų savaičių 
pateikė naujus pasus. Šįkart. 
atrodo, viskas buvo tvarkoje. 
Tačiau, kai J. Jurkėnas, norė
damas išskristi iš Vilniaus aero
uosto, savo naująjį dokumentą 
pateikė pasieniečiams, šie 
pareiškė, jog pasas yra padirb
tas. Atidžiau įsižiūrėjus, buvo 
matyti, kad paso savininko 
pavardė, vardas, gimimo metai 
yra ne įrašyti, o priklijuoti. 

Vietoj kelionės lėktuvu J. 
Jurkėnui teko vėl kreiptis į 2-ąjį 
policijos komisariatą, kur po 
ilgų ginčų pavyko įrodyti, jog 
toks dokumentas negalioja. Po 
mėnesio žmogus trečią sykį 
atėjo atsiimti paso. Pasiunti-
nėjusios — iš vieno kabineto į 
kitą, pasų poskyrio darbuotojos 
jam galų gale pareiškė, neži
nančios, nei kur yra naujasis 
pasas, nei kur dokumentai jam 
gauti. 

Praradęs daug laiko, pinigų 
papildomiems fotografavimams. 

J. Jurkėnas ne tik negavo nau
jo paso. bet ir prarado senąjį. 

Vidaus reikalų ministerijos 
Migracijos departamento pasų 
skyriaus viršininkė D. Matara-
vičienė „Lietuvos rytui" pasakė, 
kad klaidų išvengti nepavyksta 
ne tik dėl didelio darbo krūvio, 
bet ir todėl, kad šį darbą dirba 
daug naujų, neprityrusių dar
buotojų. Jeigu klaidą padaro 
informatikos tarnybos darbuo
tojos, jos privalo sumokėti už 
naują pasą 100 talonų. Jeigu ne
tikslius duomenis pateikia pats 
paso savininkas, jis tur i 
sumokėti papildomus 100 
talonų. 

D. Matarevičienė taip pat 
papasakojo, kad iki šių metų 
gegužės 3 dienos Lietuvoje iš
duota 1 milijonas 449 tūks
tančiai naujų pasų, o iš viso juos 
turėtų gauti 2 milijonai 600 
tūkstančių Lietuvos piliečių. 
Kaip žinoma, pasai turi būti 
pakeisti iki liepos 1 dienos. 
Pasak D. Matarevičienės, tam 
yra visos techninės galimybės, 
tačiau vis dėlto tikimybė, kad po 
šios datos visi mūsų piliečiai 
turės naujus pasus, nėra didelė. 
Žmonės į pasų skyrius eina la
bai nerangiai. Pasų skyrių 
darbuotojai dažnai patys 
važiuoja į atokesnes vietoves, į 
jas savivaldybės siunčia foto
grafus. Dar viena problema — 
tūkstančiai pasų kelis mėnesius 
laukia nesulaukia savo 
savininkų. 

Anot D. Matarevičienės, kol 
kas nenuspręsta, kokia tvarka 
pasai bus išdavinėjami po liepos 
1 dienos. Galimas dalykas, kad 
už juos jau reikės mokėti ne 100 
talonų, o gerokai daugiau". 

• Pirmoji olimpiada Ameri 
koje prasidėjo 1904 m. gegužės 
14 d. St. Louis mieste. 
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Milda Lenkauskienė 'kairėje). JAV Krašto valdybos vicepirm. Švietimo 
reikalams, atvežė pirmąją D Bindokienes „Lietuvių papročiai ir tradicijos 
išeivijoje" knygą, kurios antrąją laidą pakartojo Lietuvių Bendruomenė. 
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— Važiuojam į pietus, — be jokių įžangų pasakė. 
— Kaip? — leptelėjau pro žiovulį. 
— Traukiniu 
— Traukiniu? Še, turiu trisdešimt pfenigių. Kaip 

toli su jai* nuvažiuosi. 
— Jeigu norėsi, aplink visą Vokietiją. Ne tik apie 

visą, bet dar skersai ir išilgai. 
— Sapnuoji. Eik pabaik miegoti, leisk ir man pa

ilsėti, — niurnėjau. 
— Nesijuok Aš turiu pažymėjimą važiuoti visais 

keliais. Jeigu važiuoji, parūpinsiu ir tau. 
— Ar yra ir tokie? 
— Žinoma, kad yra, tik reikia žinoti, kur ir kaip. 
— Ka4a? 
— Šiandien Traukinys išeina pusę septintos. 

Važiuoji? 
— Ar tari pinigų? 
— Gal pusantros markės. 
— Ar toli nevalgę nuvažiuosim? 

Pajutau, kiek daug man reikia mokytis, o dar 
daugiau, ko niekada neišmoksiu, bet tvarkytis reikėjo. 
Susikroviau kuprinę, knygas ir kitokius popiergalius, 
paprašiau šeimininkės pasaugoti, kol kada nors sugrį
šiu. Atsisveikinau, stovyklos virtuvėje tikrai gavau pa-
viržio kelionei. 

Iš pradžių Kęstučio popierėlis kiek nervino, bet kai 
konduktoriui buvo geras, nusiraminau, ir abu ėmėm 
raižyti Vokietiją. Iš pradžių stulbino Kęstučio žinios: 
jam buvo pažįstama ne tik Vokietija, bet ir žinomos 
visos vietos, kur yra lietuvių stovyklos, ir nebuvo nė 
vienos stovyklos, kur nebūtų turėjęs pažįstamu. Kai kur 
tik savo amžiaus žmonių, bet daugelyje vietų ir gerokai 
vyresnių: kunigų, mokytojų, profesorių, rašytojų, daili
ninkų. Daugumas tų vyresnių žmonių jį vertino kaip 
sau lygų, o šalia jo ir mane, atrodė, laikė jau šio to vertu 
žmogum. Ligi šiol mano galvoje išskirstinės pagarbos 
verti laikėsi tik Benas, Vida ir dar šiek tiek tas pirmi
ninko atvežtinis vedėjas, o kelionėje su Kęstučiu mano 
akiratis vėrėsi dienomis. Man net galvon nebuvo 
niekada atėję, kad toje stovyklinėje tamsumoje būtų 
tiek daug šviesumo. Buvo taip, lyg būčiau suradęs 
visiškai naują pasaulį, apie kurį per tuos kelerius 
metus nė sapne nesapnavau. Nejučia jame ėmiau vis 
ryškiau pasigesti Živilės. Kartais taip ryškiai, lyg tik 
vakar vakare tebūtumėm persiskyrę, tik niekur net 

••• . k i • įvyko >'•<.•>•/' - 16 d. Jaunini" 
centre prisiminta Kur, Juozo Vaiteio! SJ 50 metu k u m e t e s sukakt. 
Kairėje - programos vedėja Nijolė Užubaliene. o kun. Vaisniui sukaktuvinę 
juostą riša Albina Ramanauskiene. 

- Nesirūpink. Aš per atostogas be pfenigio išvažia- panašaus veido nebuvo matyti. Veidų buvo daug ir 
vau ir neišaJkau. Stovyklos dar tebėra, tik reikia ži- gražių, bet nė vieno tokio. Kažin kur apie Tuebengeną, 
noti kur, o aš jų visą sąrašą turiu. Jie praeivio nepa- o gal apie Memingeną paklausiau Kęstuti, ar jis ne-
šėrę neišleidžia. Jeigu važiuoji, nueik į stovvklą, buvo kur sutikęs Kuprėnų šeimos ar nors Zivi es 
pasakyk, kad išvažiuoji ir kokį mėnesį stovykloj ne- Kuprėnaitės. Jam toji pavarde nieko nesakė. Avilių 
būsi, paprašyk, kad duotų ką kelionei. Aš jau buvau, jis bent porą pažino, bet ne vienos Kuprėnaitės. Man 

— Ir davė? 
— Žinoma, kad davė. Kai ilgam išvažiuoji, visada 

duoda. J ie trumpam išvažiuojančių iš sąrašų ne-
Nuot- '••' irtyno Vidzbelio braukia* Jajctait visą laiką gauna, tai kodėl neduoti? 

pačiam iš pradžių buvo nedrąsu klausinėti, bet Kęs
tučiui buvo vis tiek. Kiekvienoje vietoje jis teiraudavosi 
Kuprėnų. Ir taip nuo Memingeno (ar Tuebingeno) ligi 
Luebeko. 

Šiaurinėje Vokietijoje vis dažniau buvo girdėti Pine-
bergo vardas. Ypač jaunų žmonių lūpose. Jame jau 
studijavo arba rengėsi studijuoti nemaža gimnazijas 
bebaigiančio jaunimo. Panūdau ir aš pažiūrėti, kas ten 
per universitetas. Kai besitraukiant su Kęstučiu atsi
vėrė vokiečių mokykloje kelerius metus užsidariusiam 
visiškai naujas savos kultūros aspektas, panorau 
pastudijuoti lituanistiką. Laiko buvo. o aš pats vis tiek 
tebesijaučiau niekam nereikalingas. Kai pasisakiau, kas 
esu (ka esu pabaigęs) ir ko noriu (nors turiu prisipa
žinti, kad mano noras buvo labai apgrabas), į universi
tetą priėmė. Parsigabenęs mantą, ėmiau bandyti 
jungtis j studijuojančių tarpą, kurių didelė dauguma 
buvojau žymiai jaunesni už mane ir buvo susimezgioję 
į visokių draugysčių mazgelius. Kartais pasijausdavau 
artimesnis net kai kuriems mokytojams, negu dau
gumai studijų draugų. Pats savo tautos vertybių ir jos 
vertumo gilesnis pažinimas vis gilyn traukė, bet šiaip 
jaučiausi gana vienišas. Gal todėl, kad toji kelių 
mėnesių kelionė ąu Kęstučiu buvo įsukusi į sunkiai 
aptariamą jaukios šilumos debesėlį, nuteikusi taip, lyg 
visi lietuviai ta šiluma ir tespinduliuotų, o čia buvo 
tik vėsa dvelkiąs formalumas. Pasigedau Kęstučio. Jis 
turėjo savo planų ir, kai aš išvykau parsigabenti savo 
mantos, nieko nepasakęs juose nuskendo. Gal kibo kur 
į doktoratą, o gal vėl kaip linksmas žiogas šokinėjo nuo 
vieno į kitą lietuvių susibūrimą. Bet man jo labai trūko. 

Kartą panūdau nueiti ligi tramvajaus ir pavažiuo
ti į Hamburgą. Be jokio tikslo. Taip sau. Pažioplinėti 
po apgriautą miesto centrą. Kieme akis užkliuvo už 
moters. Ji gana greitu žingsniu ėjo tolyn, bet atrodė 
tokia pažįstama, lyg būtumėm ką tik persiskyrę. Padvi
gubinau žingsnį. Net nepajutau, kai ėmiau leistis be
veik protekine. Kai ji jau tiesė ranką kibti į tramvajų, 
šūktelėjau: 

(Bus daugiau) 

) 
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SUSITIKIMAS SU 
PLK. TIIU KERĄ 

ELVYRA VODOPALIENĖ 

Susipažinkime su pulkininke 
Tiiu Kerą, Jungtinių Amerikos 
Valstijų Gynybos ministerijos ir 
Karinių oro pajėgų atašė Lietu
vai. 

Praėjusi pro oficialų pro
tokolą, penktadienį, gegužės 
7 d. 9 vai. ryto buvau pakvies
ta pasimatyti su pulkininke 
Tiiu Kerą, kuri liepos mėnesį iš
vyksta į Lietuvą ir pradės eiti 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Gynybos ministerijos ir Karinių 
oro pajėgų atašė pareigas. Šis 
susitikimas įvyko garsiajame 
Pentagone, kuris šiais metais 
švenčia savo 50 metų sukaktį 
nuo jo pastatymo. Pentagonas 
yra laikomas vienu iš didžiausių 
pasaulyje įstaigų pastatų, turė
damas net llVz mylių koridorių 
bei 23 tūkstančius tarnautojų. 
Tad skubėjau į susitikimą, bijo
dama paklysti šių koridorių 
pynėje. 

Mane pasitiko pulkininkas 
leitenantas Meehan ir su jo 
pagalba buvau nuvesta į susi
tikimo punktą. Tenai karišku 
punktualumu manęs jau laukė 
Karo atašė pulkininke Tiiu 
Kerą ir dar viena — ponia Win-
ner. Susitikimas buvo formalus, 
buvom keturiese, ir viskas buvo 
rekorduojama. Buvau papra
šyta klausti apie pulkininke 
Tiiu Kerą tiktai asmeniškus 
klausimus. 

Trumpa biografija. Pulki
ninke Tiiu Kerą yra estų 
kilmės, gimė 1945 metais liepos 
21 d., Elingen/Wuerttemberg, 
Vokietijoje. Baigė gimnaziją 
Rochester, New York, 1963 
metais . Gavo bakalaura to 
laipsnį politiniuose moksluose iš 
Valparaiso universiteto 1967 
metais, o magistro laipsnį toje 
pat srityje iš Indiana universi
teto 1969 metais. Pulkininke 
Kerą 1982 metais baigė Karinių 
oro pajėgų štabo mokyklą (Air 
Command and Staff College), o 
1986 metais baigė Karo avia
cijos mokslus (Air War College): 
1988 metais baigė Valstybinę 
Karo mokyklą (National War 
College). 

1973 metais pulkininke Tiiu 
Kerą tapo jaunesne leitenante. 
Dirbo įvairiose aviacijos bazėse 
administracijos srityje, iš kur 
buvo daromi paskirstymai tūks
tančiams kareivių ir karininkų. 
Vėliau dirbo kaip vadovė Los 
Angeles aviacijos bazėje; vado
vavo strategijos koncepcijų 
kūrimo grupei Pentagone; 
stažavosi Harvardo universi
tete, dėstydama valstybės karo 
strategijos sritį; 1991 metais 
persikėlė į Vašingtoną ir dirbo 
JAV karinių oro pajėgų vyriau
siojo štabo padalinio vadovės 
poste, kur ji buvo atsakinga už 
planavimą ir operatyvinę 
veiklą. Specializavosi ir domė
josi Rytų Europos reikalais. 

Tiiu Kerą tapo pulkininke 
1989 metais. Buvo apdovanota 
įvairiais medaliais už tarnybą 
krašto gynyboje. Pulkininkės 
vyras yra teisininkas Norman 
K. Wolfe. 

— Ar galėtumėt pasakyti, 
kokios yra Jūsų pareigos 
kaip Jungtinių Amerikos 
Valstijų Gynybos minis
terijos ir karinių Oro pajėgų 
atašė Lietuvoje? 

— Šiuo laiku aš intensyviai 
ruošiuosi šioms pareigoms, daly
vaudama specialioje apmokymo 
programoje. Aš taip pat ruošiuo
si persikraustymui į Lietuvą. 
Kai nuvyksiu į Lietuvą, repre
zentuosiu Jungtinių Amerikos 
Valstijų Gynybos ministeriją. 
Aš būsiu gynybos patarėja 
Amerikos ambasadoriui Lietu
voje ir taip pat atstovausiu 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Karinėms Oro pajėgoms. 

— Kiek ilgai užtrunka Jūsų 

apmokymo programa ir iš ko 
ji susideda? 

— Ši apmokymo programa. į 
kurią mane siunčia Gynybos 
ministerija, atliekama Foreign 
Service institute. Ta programa 
tęsiasi 44 savaites, 5 dienas į sa
vaitę ir 5 vai. per dieną. Pro
grama labai intensyvi, suside
dan t i iš l ietuvių kalbos 
mokymo, kultūros, istorijos bei 
politinės struktūros dėstymo. 

— Ar Jūs esat paskirta 
tiktai Lietuvai, ar ir kitoms 
Pabaltijo šalims? 

— Aš esu skiriama tiktai 
Lietuvai. Šis darbas t ikrai 
užims visą mano laiką. Aš glau
džiai dirbsiu su Amerikos amba
sadorium Lietuvai Derryl 
Johnson ir priklausysiu jo 
štabui. Amerikos Karo atašė 
Stockholme atstovaus ir Latvi
jai, o Helsinkio Amerikos atašė 
atstovaus ir Estijai. 

Pik. Tiiu Kerą. 

— Kada Jūs išvykstate į 
Lietuvą ir kiek žmonių dirbs 
Jūsų štabe. 

— Į Lietuvą išvykstu liepos 
mėnesį, o su manim dirbs dar 
vienas Jungtinių Amerikos 
Valstijų laivyno kariškis. 

— Kokį bendradarbiavimą 
bandysit išvystyt su Lietuvos 
karinėmis pajėgomis? 

— Šiuo laiku mūsų pagrindas 
yra sunormalizuoti bendradar
biavimą su anksčiau priklau
sančiomis Sovietų Sąjungai 
valstybėmis ir tuo pačiu laikyti 
karines pajėgas visuomenės 
dal imi . Mano t ik s l a s bus 
paaiškinti, pristatyti, parodyti, 
kaip nes atliekom įvairias 
funkcijas, o po to leisti patiems 
apsispi esti, kas jiems geriausiai 
tinka. 

— Ar turite kokių nors ap
mokymo programų, skirtų 
gynybai? 

— I dalį normalių santykių, 
kuriuos mes palaikome su ki
tomis valstybėmis. įeina tarp
valstybiniai asmenų pasikei
timai įvairiose apmokymo pro
gramose ir tos programos yra 
vedamos įvairių Amerikos 
agentūrų, pvz., Jungtinių Vals
tybių Informacijos agentūra, 
Užsienio Reikalų ministerija 
dažnai turi įvairius kursus, 
seminarus. Neseniai apie 20 
lietuvių iš įvairių Lietuvos ins
titucijų lankė Užsienio reikalų 
ministerijos kursą prieš tero
rizmą. Su šalimis, kur ios 
priklauso NATO, jau anksčiau 
buvo išvystytas bendradarbia-
viams. Jų žmonės atvyksta į 
mūsų Karo mokyklas pasitobu
linti, tačiau, kur bendradarbia
vimas tik ką prasidėjo, pra
dedam su tokiomis progra
momis, kaip supažindinimas su 
kariuomenės kapelionų kadru, 
gynybos s t r u k t ū r a , anglų 
kalbos apmokymu ir kitomis 
panašiomis programomis. 

— Ar Jūs asmeniškai pra-
vesit kokias nors apmokymo 
programas? 

— Aš esu tikra, kad aš būsiu 
paprašyta kalbėti įvairiais atve-

CLASSIFIED GUIDE 

Meno pamoka Neringos stovykloje. Ši lietuvių kilmės vaikams stovykla, kurią ruošia Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys, vyks liepos 11-31 d 

jais — ką aš su malonumu 
atliksiu. Tuo pačiu bandysiu su
organizuoti kai kurias pro
gramas, kurios yra man Ameri
koje prieinamos ir kuriomis 
Lietuvos žmonės domėtųsi. 

— Ar Jūs planuojat lankyti 
įvairias Lietuvos vietoves, 
oficialiai ar neoficialiai? 

— Aš tikiu, kad aš būsiu 
pakviesta ir kad aš galėsiu 
aplankyti įvairias Lietuvos vie
toves, įskaitant aviacijos, armi
jos, laivyno bei pasienio apsau
gos dalinius. Pamatyti, kaip jie 
yra susiorganizavę ir parodyti, 
kaip mes tvarkomės Amerikoje. 

— Kur Jūs gyvensit? 
— Mes gyvensim kur nors 

Vilniuje. Mano raštinė bus 
Amerikos ambasadoje. 

— Kiek ilgai būsite Lietu
voje? 

— Mano paskyrimas yra dve
jiems metams. 

— Galit truputį papasakot 
apie savo vyrą? 

— Mano vyras taip pat buvo 
Oro karo pajėgų kariškis, advo
katas. Jo specialybė — kontrak
tų su valdžia sudarymas. Šiuo 
laiku ;is yra pensininkas. 
Drauge mokomės lietuvių 
kalbos, nes jisai kartu su manim 
važiuos į Lietuvą. J i s yra 
nepapratai geras virėjas ir tur
būt ture? įdomiausią virtuvę 
Lietuvoje Jis mėgsta virti mūsų 
svečiams, ir aš žinau, kad mes jų 
daug turėsim Lietuvoje. 
Laisvalaikiu labai mėgsta 
buriuoti J e igu jam bus 
įmanoma, bandys padėti skir
tingoms besikuriančioms verslo 
įmonėms Lietuvoje. 

— O ką Jūs mėgstat veikti 
laisvalaikiu? 

— Laba. mėgstu siuvinėti ir 
taip pat stebėti amerikietišką 
futbolą. Labai mėgstu Va
šingtono futbolo komandą „Red 
Skins". 

— Kokius jūs rūpesčius 
turit, važiuojant į Lietuvą? 

— Iš tikrųjų rūpesčių neturiu. 
Aš labai laukiu važiavimo į 
Lietuvą. Žinau, kad tai yra ypa
tingas atvejis: važiuoti į tą 
pasaulio daiį, kuri atgal sugrįž
ta į bendra tautų šeimą. Būti 
pirmąja Karo atašė ir repre
zentuoti Jungtines Amerikos 
Valstijas t ikra i yra labai 
malonu. 

— Kiek kalbų mokate ir ar 
galit ką nors lietuviškai 
pasakyti? 

— Kalbu estiškai, angliškai, 
vokiškai, mokiausi rusų kalbos, 
o dabar lietuvių. Jdomu tai, kad. 
kai reikia vokiškai kalbėti, jau 
pradedu įterpti ir lietuviškų žo
džių. 

Čia pulkininke Tiiu Kerą, 
kiek pagalvius, gražia lietuvių 
tarme pasakė: 

„Aš būsiu Jungtinių Ameri
kos Valstijų Karo atašė Lietu
voje". 

* * * 

Padėkoju- pulkininkei ir 
palinkėjus viso geriausio Lietu
voje, atsisveikinau. 

SU NAUJAIS MAGISTRAIS 
VĖL LIETUVON 

Prieš ketverius metus, baig
damas inžinerijos studijas, 
Aidas Kriaučiūnas rimtai do
mėjosi Amerikos Taikos korpu
so programa vakarinėje Afriko
je. Praėjus didelę atranką, kor-
pusan buvo priimtas. Tuo pat 
metu jis aktyviai sekė drama
tiškus įvykius Lietuvoje ir jautė 
galimybę jai kaip nors padėti. 
Keletą dienų prieš pasirašant 
sutartį su Taikos korpusu, jis 
nusprendė savo naujai įsigytas 
žinias ir patirtį a t iduoti 
laisvėjančiai Lietuvai. Vietoj 
Afrikos pasirinko Lietuvą. Jo 
sprendimas buvo šiltai sutiktas 
abiejose Atlanto pusėse („Drau
gas", 1989.6.9). 

Šiomis dienomis jis vėl, jau 
ketvirtąjį kartą, išvyko į 
Lietuvą. Šį kaną išvyko „apsi
ginklavęs" dar dviem mokslo 
laipsniais: magistrais iš pramo
ninės inžinerijos ir verslo ad
ministracijos, kuriuos šį pava
sarį suteikė Michigano univer
sitetas, esantis Ann Arbor. Nuo 
1989 metų Lietuvoje jau dirbo 
apie dvejus metus, nors ne 
ištisai, nes tuo pačiu studijavo 
Amerikoje. Profesinis paty
rimas ir surinkta informacija 
Lietuvoje buvo taikliai panau
dota magistro tezei apie gamy
bos kokybės principų pritaiky
mą Lietuvos pramonėje. Pramo
nės inžinerija Lietuvoje mažai 
žinoma, ir Aidas, bent prieš porą 
metų, buvo vienintelis tos 
srities specialistas Lietuvoje. 
Pramoninė inžinerija rūpinasi 
sistemų projektavimu, jų page
rinimu ar įvedimu, jas integruo
jant žmonių, žaliavų, informa
tikos, aparatūros ir energetikos 
poreikiams. Lietuvoje būdamas 
kaip konsultantas, turėjo arti
mus ryšius su keletu įmonių ar 
fabrikų. Šalia to skaitė paskai
tas Vilniaus universitete, rašė 
krašto spaudoje, įvairiomis pro-

Inž. Aldas Kriaučiūnas. 

gomis davė pasikalbėjimus tele
vizijos laidose ir radijo bango
mis. Ne tik jautėsi, bet ir buvo 
traktuojamos kaip retenybė, 
lyg iš kito pasaulio. 

Gyvendamas Lietuvoje, ar
timai susipažino su jos vargais 
bei siekimais. Aktyviai įsijungė 

į visuomeninį gyvenimą, už
mezgė daug nauju pažinčių. 
Viena tų pažinčių išaugo į mei
lę, vedusią į sužieduotuves, 
kurios bus apvainikuotos vestu
vėmis pamiltoje Lietuvoje šį 
rudenį. 

Aidas yra buvęs Lietuvių fon
do stipendininkas ir yra Lietu
vių bendruomenės narys Lans-
ing, Michigan apylinkėje. Jis 
yra baigęs Detroito „Žiburio" 
lituanistinę mokyklą. Bendra
darbiauja išeivijos ir Lietuvos 
spaudoje. Yra buvęs Detroito 
Romo Kalantos vardo studentų 
ateitininkų draugovės pirmi
ninkas bei sekretorius, daly
vavęs lituanistiko> seminaruo
se. Keletą metų talkino Dai
navos jaunimo stovykloje. 

Sveikiname su naujais laips 
niais ir pasiryžimu tolimesnius 
profesinius žingsnius vėl žengti 
Lietuvoje! 

Koresp. 

MAŽIAU MAŠINŲ -
DAUGIAU NELAIMIŲ 

Kasmet visame pasaulyje eis
mo nelaimėse žūsta 700,000 
žmonių. Tai mirtis maždaug kas 
50 sekundžių. Šalia to. dar 10-15 
milijonų žmonių yra sužeidžia
ma. Šiuos duomenis pateikia 
Pasaulinė Sveikatos organiza
cija. 

Tačiau daugiausia nelaimių 
pasi taiko netur t inguose , 
besivystančiuose kraštuose, nes 
juose keliai paprastai labai 
blogi, nėra eismo taisyklių ir 
įstatymų, o vairuotojai daž
niausiai jaunesnio amžiaus, 
neatsargūs ir mėgstą išgerti. Ci
vilizuotuose kraštuose per pas
taruosius 10 metų mirtys eismo 
nelaimėse sumažėjo 10^ , dau
giausia dėl sulėtintų greičių 
keliuose, saugumo diržų naudo
jimo ir taip pat geresnių kelių. 

Besivystančiuose kraštuose 
30-50<7r visų mirčių eismo nelai
mėse įvyksta, kai mašina su-

MISCELLANC0U8 REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI _ PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS BUMPUTIS 

lO<M>-20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 YVest 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus: 
virtuvės, vonios kambarius, „siding", 
,,tuckpointing", cemento ir dažymo 
darbai, porčiai, langai ir kt. Tel. 
312-286-7169 arba 312-618-3732. 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

važinėja pėsčiuos; :s (vienas iš 
penkių užmuštųjų yra mažame
tis vaikas). Pažar.^iuose kraš
tuose tik 20r<£ mirtų yra, auto-
mibiliui užkliudžh.-* pėsčią žmo
gų. 

Besivystančiuos- kraštuose, 
kuriuose mažiau-iai mašinų, 
daugiausia žmonių žūsta eismo 
nelaimėse. Čia pirmauja Etiopi
ja, kur vienas automobilis tenka 
1,000 gyventojų, tačiau 10.000 
mašinų žūsta 150 /monių. Tuo 
tarpu JAV, labiausiai motori
zuotame krašte mūsų planetoje 
(1000 gyventojų teika 771 ma
šina), pasitaiko t u 2.5 mirtys 
dešimčiai tūkstanč ų automobi
lių. 

• 1803 m. balandžio 30 d. 
Amerika iš iTanobijos nupirko 
Louisianos teritoriją (dabar 
valstija) už 15 milijonų dolerių, 
taigi — maždaug po 4 centus už 
akrą. Šiuo pirkiniu Amerika 
savo valstybinę teritoriją padvi
gubino. 

Moving—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

\ publk servui- ot this mtmspafa 

HOUSE FOR SALE 
3 bdrm. 3 baths, 2 kitch.; tam. rm. 
with fireplace; hse. on 2 acre land-
scaped lot, Lemont, I L. Cal l : 
w e e k d a y s a f t e r 5 p . m . : 
708-257-8545. 

NEW HOME FOR SALE 
in Lemont — „Old Derby Estates" 
Brick Forester, 4 bedrooms. For in-
fo. Call 708-599-2864 

JBANC SEEKS PR DIRECTOR 
"he Jomt Baltic American National Committee (est. 1961) is 

seekmg a new Pubhc Relations Director for its VVashington 
metropoiitan area office. The position will be available in July of 
1993 A BA degree m foreign relations. political science, Com
munications or another relevant disciphne is required. Successful 
candidates wiil be motivated. team-players with a demonstrated 
ability to cornmumcate ideas effectively in vvriting and orally. The 
position demands extensive work on Capitol Hill and contact with 
other non-governmental organizations active on Baltic issues. 
Familianty with Baltic issues is required. expenence vvorking with 
Congress and U. S. government agencies is a plūs. Preference 
will be given to candidates who are fluent in either Este l ian, Lat-
vian or Lithuanian. Salary negotiable based on experience. In-
terested apphcants should send a resume and cover letter detail-
ing quahfications for the position to: 

Joint Baltic American National Committee 
400 Hurley Avenue, Box 4578 

Rockville MD 20849 

RedChaūenge? 
THEMARIANS 

0FTHE 
IMMACULATE 
C0NCEPTI0N 
Responomg to God 

with faith and trust in 
imitation of Mary. 
Founded m 1673. 

an iniernational 
community of Pnests and 

Brothers with locations 
around the vvorld, 

Contact: 
Fr. Bill Hayvvard, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

Name , 

Address_ 

Oty 

State. -2p. 

PnoneĮ 

arians 
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LAIŠKAI 
DVIGUBA PILIETYBĖ? 

S.m. gegužės 16 d. vietiniam 
Day tona Beach dienraštyje 
buvo iškeltas klausimas, kuris 
ir Amerikos lietuviams gali būti 
svarbus. Buvo klausiama, ar 
JAV leidžia turėti dvigubą pilie
tybę? Atsakymas buvo toks: 

„Pr i imant Amerikos pilie
tybę, reikalaujama, kad asmuo 
atsisakytų kito krašto pilietybės 
ir visų, su ja rišančių, įsiparei
gojimų. 

Pagal Duke Austin, Imigra
cijos ir Natūralizacijos žinybos 
atstovą, JAV teoretiškai dvigu
bos pi l ietybės nepripažįsta. 
Tačiau, jeigu tėvas arba motina 
y r a Amerikos piliečiai, tai , 
k i t a m krašte gimęs jų įpėdinis, 
techniškai gali būti laikomas 
abiejų valstybių piliečiu, jeigu 
to pageidauja. 

Gaut i kitos valstybės pasą ne
bū t ina i reiškia JAV pilietybės 
praradimą. Pavyzdžiui, Izraelio 
va ldž ios s u t e i k t i pasai 
A m e r i k o s žydams nebuvo 
priežastis JAV pilietybės atėmi
mui. Airijos valstybė taip pat iš
duoda pasus net antros gene
racijos Amerikos airiams. Net 
b a l s a v i m a s ki tos valstybės 
r ink imuose nebereiškia au
tomatiško pilietybės atšaukimo. 

Tačiau, D. Austin priduria, 
bū t i išrinktam į kitos valstybės 
v a l d i š k ą poziciją, j au y r a 
priežastis JAV pilietybės atėmi
m u i " . 

A l g i r d a s Šilbajoris 
Ormond Beach, FL 

BUVO IR PALIKO 
VIENŲ VIENI 

Perskaičius straipsnį spau
doje „Didįjį darbą pradėjus", 
ki lo mint is parašyt i keletą 
žodžių n e iš ka lbų , o iš 
gyvenimo, kurį teko patiems 
pergyventi ir labai gerai pažinti 
— bolševikinį laikotarpį. Pagal 
pono B. Nainio nuomonę, tikrai 
t u r i žinoti ateinančios lietuvių 
kartos, kokius teroro kelius pra
ėjo Lietuva. Įdomi mintis ir 
sunkus darbas: ne visi tam pri
t a r i a ir ne visi yra pasišventę. 
Vieni dirba ir dirbo iš širdies 
Lietuvos laisvės atstatymui, ati
duodami net gyvybes, kiti t ik 
prisidengę tuo. O šiandien viską 
atsijoti gana sunku. 

Laikas vietoje nestovi, liu
dininkai vis dažniau nusineša į 
amž inybę Lie tuvos praeit į . 
Pagal susidariusią gyvenimo 
padėtį, kiti nepajėgia praeities 
žinių iškelti į viešumą, o padėti 
nė ra kam. Kiek suprantama, 
Lietuvos praeit is ne visiems 
priimtina. Toli ieškoti nereikia. 

1989 metais aš su vyru Povilu 
atvykome į JAV ir, kiek sustip
rėję, sėdom aprašyti pokario 
praeities istoriją nuo 1944 iki 
1989 metų, kol pasiekėm Ame
rikos žemyną: 8-nių metų parti
zanavimą, provokacijas, areš
tus , mirties kameras , lagerių 
gyvenimą, okupantų pataikūnų 
neleidimą gyventi Lietuvoje 
grįžusiems iš lagerių ir kitų liki
m u s . P a r a š ę pe rdavėm į 
Lietuvą, kad, ten patikrinę, 
galėtų spausdinti, bet dabarti
nė Politinių Kalinių ir Tremti
nių sąjunga finansiniai blogiau 
laikosi, negu Stalino laikais 

partizanai, kada siautėjo čekis
tų garnizonai. Kre ipėmės į 
Kanados ir Čikagos Lietuvių 
Tautos fondo tarybas, kur ios 
daug metų rinko aukas vardan 
kovojančios Lietuvos. Turėjome 
vilties, kad nors jie padės 
išleisti praeities istoriją. Bet de
ja! Atsakymai šabloniški — 
nepatenkinantys. 

Buvęs Vliko pirmininkas Ka
zys Bobelis nežino ar nenori 
žinoti , k a d 1950 m e t a i s į 
Lietuvą iš pasiųstų desantų y ra 
likęs gyvas, kulkų suvarpytas , 
Klemensas Širvys ir jam t ik ra i 
reikalinga parama. Desan tus 
siunčiant, visko buvo žadėta to 
laiko Vliko vadovybės, bet , ka i 
K l e m e n s a s Š i rvys V l i k ą 
paprašė paramos, tai Kazys 
Bobelis, per „ružavus" a k i n i u s 
žiūrėdamas, jo ne randa są
rašuose. Nejaugi Vliko doku
mentacija buvo vedama a n t 
smėliuko? Pagal šio laiko išsi
reiškimus, kas kovojo ir kentėjo 
už Lietuvos laisvę, buvo i r 
paliko vienų vieni! 

J u d i t a Peč iu i a i t i e n ė 
buvusi politinė ka l inė 

PRIERAŠAS PRIE 
STRAIPSNIO APIE 

LIETUVOS SPAUDĄ 

Lygiai po mėnesio per t raukos 
džiaugiamės pamatę vėl „Lietu
vos aidą". Prisipažįstu, nuste
bau, kad dienraštis įdėjo išeivio 
pa r a šy t ą s t r a i p s n e l į n e 
skaitytojų laiškų skyriuje. Taip 
pat „Kagėbisto užrašai" ir k i t i 
r a š in ia i rezistencijos t e m a 
verčia mane a t š a u k t i tv i r 
tinimą, kad „L.A." nep r i ima 
straipsnių šia tema. Štai Vytau
to Landsberg io v e d a m a s i s , 
Lietuvos ūkininkų problemos, 
sąjūdininkai iš naujo organi
zuojasi — tikras naujos Lietuvos 
veidrodis. 

Kad „L.A.", a t s i sakydamas 
įdėti lietuvių karo v e t e r a n ų 
skelb imą, p a s i a i š k i n o , j o g 
nenori t a m t ikros t a u t y b ė s 
atstovų protestų — t i k r i a u 
keršto, šiandien supran tama , 
nes estų tos pačios r ū š i e s 
veteranų susirinkimas i š šaukė 
tarptaut inio masto t r iukšmą — 
nuo Švedijos iki JAV ir Kana
dos. 

Gal, prieš rašydamas apie 
„L.A", privalėjau paska i ty t i 
seną romėnų patarimą: „Ami-
cum moneas secreto, l audes 
palam" („Draugą bark s lapta , 
girk viešai"). 

H e n r i k a s K u d r e i k i s , 
Bakersfield, C A 

GALI IR NESULAUKTI 

okupuotos Lietuvos atvykusios 
Kaukai tės koncerto reklaminį 
ske lb imą . Ką d a b a r t i n ė 
redaktorė tu r i bendra su anuo 
nedėtu skelbimu? 

M a n regis, kad gal ir be rei
kalo „Akiračiai" įspėjo „Drau
go" redaktorę p . Bindokienę, 
sakydami: „Tikėk imės , kad 
paaiškinimo ar pasiaiškinimo 
(ko pas ia i šk in imo?) n e t e k s 
laukti dar 20 metų". O a r negali 
ir visai nesulaukt i? 

K a s p e r a s R a d v i l a 
Chicago, IL 

A R CUKRUS VISUOMET 
SALDUS? 

MOKSLO DRAUGĄ 
PALYDĖJUS AMŽINYBĖN 

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. gegužės mėn. 25 d. 

K a s nors p i rmas p a s a k ė : 
„vilkas iš miško, į mišką i r 
žiūri". Panašiai yra, ko gero 
taip ir bus, su Šviesiečiais, n e s 
ir jie kaip tas vilkas negali n u o 
„miško" akių nusukt i , ir n u o 
per 50 okupacijos metų Lietu
voje skiepyta politine mąstyse
na nusikratyti . Tokį įspūdį su
daro paskutinis 4 (248) „Aki
račių" numeris. 

Pastarajame numeryje neapsi
einame ir be iš kitų la ikrašč ių 
persispausdinamų minčių, i r 
prie žmonių „pasikabinėjimo". 
Paimkim, kad ir tokį „Aki
račių" kabinimąsi prie „Drau
g o " r e d a k t o r ė s D a n u t ė s 
Bindokienės: esą Bindokienė 
neatsiprašo už kadaise visai 
k i t ų „ D r a u g o " r e d a k t o r i ų 
sprendimą nedėti į „Draugą" iš 

A r Š iau l ių m i e s t o ir jo 
apylinkių gyventojai bent šiais 
metais turės progos prisikonser-
vuot i uogų bei vaisių, dar iki 
šiol nėra aišku. Visa įvykių eiga 
dėl daugelio gyventojų užsisaky
to i r iš anksto apmokėto 50 kg 
c u k r a u s p r i s t a t y m o v i r s tų 
paprasčiausiu, visame pasaulyje 
apgavikų naudojamu nuotykiu, 
jei nebūtų į jį įpainiota daug 
svarbių įmonių i r aukštų parei
gūnų . 

Visa istorija prasidėjo praeitų 
m e t ų pavasarį. Cukrus iki to 
la iko buvo gyventojams skirs
t o m a s pagal t a l o n u s (1 kg 
m ė n e s i u i k i e k v i e n a m as
meniui), tačiau pasitaikė il
gesnis laiko t a rpas , kai dėl 
cukraus stokos t iek imas buvo 
nu t rūkęs Pasklido žinia, jog 
g a l i m a u ž s i s a k y t i 50 kg . 
cuk raus gana p r ie inama ka ina 
— už 3,000 rublių. Nors tai buvo 
tolygu vieno mėnesio uždarbiui, 
tūks tančia i Šiaulių miesto ir 
ne t kitų vietovių — Utenos, Aly
t a u s , Vilkaviškio, Vilniaus — 
gyven to jų , a r t ė j a n t uogų 
konservavimo sezonui, ryžosi 
t a i padaryti („Aušros alėjos" 
laikraščio duomenys). 

Užsakymai vyko per darbovie
t e s arba pavienius jų t a rnau
tojus. Buvo pasakyta, jog reikia 
t ą atl ikti labai skubiai , todėl 
d a u g žmonių ne t pasiskolino 
pinigų. Uždara akcinė bendro
vė „ A u r a " buvo įsipareigojusi 
cukrų pristatyti iki rugpjūčio 20 
d. T a č i a u c u k r a u s n i e k a s 
negavo. 

Skunda i pasiekė ir Šiaulių 
apygardos Valstybės kontrolės 
d e p a r t a m e n t ą . V y r i a u s i a s 
p r o k u r o r a s A. Mirnyj t y r ė 
„ A u r o s " bendrovę. Kontrolierė 
Zi ta Puzarienė pareiškė, ne
galinti užbaigti darbo, nes „Au
r o s " direktorius jau kuris laikas 
y r a Maskvoje... 

Atrodo, kad visa „cukrinė" is
torija nebėra tokia saldi, bet 
a t s k i e s t a t a r p t a u t i n i a i s 
mišiniais — Maskvos, Olandijos 
ir dar iš kitur. 

„Auros" bendrovės sąstate, be 
minėto direktoriaus, paminimi 
d a r kiti asmenys — t a rp jų figū
ruo ja „ N u k l o n o " g a m y k l o s 
direktor ius , miesto ligoninės 
gydytojas ir vyriausias gydyto
j a s , t e l e v i z o r i ų g a m y k l o s 
d i r e k t o r i u s , odos g a m y k l o s 
direktorius.. . Sakoma, kad šiuo 
me tu su r ink ta daugiau kaip 
1,000 parašų po peticija, k u r 
s iū loma pa t ik r in t i „ A u r o s " 
b e n d r o v ę . V i s a m e d ž i a g a 
perduota valstybės prokurorui 
Ar tū ru i Paulauskui ir miesto 
p rokuro ru i . A r pavyks nu-
skr iaus t iemsiems tau t ieč iams 
a tgau t i nuostolius ir t ruput į 
p a s a l d i n t i s a v o g y v e n i m ą ? 
Je igu pavyks, tai bus bent 
mažas pat ikr in imas, kaip dirba 
nau j a s i s Lietuvos va ls tybės 
apara tas . . . 

M i k a s J u r g a i t i s , 
Venice, F L 

1993 m. balandžio 30 d. Toron
to l ie tuvius pasiekė žinia: 
staiga mirė Jonas Karka. Neti
kėta mirtis visus labai sukrėtė. 

Su velioniu Jonu susipažino
me 1926 metais, laikant stoja
muosius egzaminus į Panevėžio 
Mokytojų seminariją. Čia ket
verius metus kartu sėmėmės 
mokslo žinių. Jonas Karka buvo 
nepaprasto darbštumo ir neiš
senkančios energijos žmogus. 
Priklausė skautų organizacijai, 
šaulių būriui, senienų rinkimo 
būreliui, kuris buvo užuomazga 
Panevėžio miesto muziejui. Tal
kininkavo seminarijos biblio
tekai, visur spėdamas, visur su-
gebėdams. 

1930 m.Vytauto Didžiojo me
tais gavome gražius diplomus, 
papuoštus bronzine karūna, 
Vytauto Didžiojo biustu. 

Velionis Jonas Karka nepasi
tenkinu tuo mokslu. Tai pačiais 
metais įstojo į Karo Mokyklą, 
kurią baigė jaunesniojo leite
nanto laipsniu. Mokydamasis 
šioje mokykloje, ak tyv ia i 
dalyvavo studentų korporacijoje 
„Ramovėje". Apie šios korpo
racijos veiklą 1983 metais 
suredagavo ir išleido knygą 
„Korporacija Ramovė". 

A.a. Jono jaunystės svajonė 
buvo dirbti teisininko advokato 
darbą. 1932-1937 metais studi
javo Vytauto Didžiojo univer
sitete Teisių fakulteto ekono
miniame skyriuje. Tačiau dėl 
nelengvų gyvenimo sąlygų ta 
svajonė neišsipildė. Nuo 1934 
iki 1940 metų tarnavo Finansų 
ministerijoje. Užplūdus mūsų 
tėvynę raudonajam amarui, Jo
nas Karka su žmona medicinos 
gydytoja Marika ir mažyčiu sū
numi Rimu pasitraukė į Vo
kietiją, o iš ten 1948 metais į 
Kanadą — Torontą. 

Išeivio likimas liūdnas. Pra
džioje teko dirbti sunkų fizinį 
darbą. Tačiau savo gabumais ir 
energija Jonas greit išmoko 
anglų kalbą, baigė braižybos 
kursus ir gavo braižytojo darbą 

A. a. Jonas Karka. 

Toronto miesto savivaldybėje, 
kur dirbo iki pensijos. Velionis 
buvo nepaprasto darbštumo pa
vyzdys. Turbūt nebuvo tokio 
darbo, kur io jis nesugebėtų pa
daryti. Piešė paveikslus, bend
radarb iavo laikraščiuose — 
„Drauge", „Tėviškės žiburiuo
se" , „Nepriklausomoje Lie
tuvoje" i r kitur. Pr iklausė 
žurnalistų sąjungai, redagavo ir 
leido knygas. 

Šiuo me tu buvo bebaigiąs 
ruoš t i k n y g ą . .Panevėžio 
Mokytojų seminarija". Deja, 
netikėta mirtis nebeleido to dar
bo užbaigti. Sūnaus Rimo šeima 
ruošiasi savo a.a. tėvo atmini
mui šią knygą išleisti. 

A.a. Jonas dar planavo knygą 
apie istorinę savi Troškūnų 
parapiją, turėjo surinkęs tam 
veikalui daug medžiagos. 

Skaudu mums, Toronto lietu
viams, n e t e k u s tauraus ir 
da rbš t aus tautiečio. I lsėkis 
ramybėje, brangus mokslo drau
ge, svetingoj Kanados žemėje. 

Marija Rail iene 

• 1906 m. balandžio 27 d. 
U.S. Steel Corp. prakasė žemę 
prie Michigano ežero krantų ir 
tuo prasidėjo Gary. IN miesto 
statyba. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

AUGUSTINAS AŠOKLIS 
Siu metų gegužės 6 d., sulaukęs 74 metu,staigiai mirė 

mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Brolis ir Svainis. 
Likę liūdesyje mes, jo artimieji, nuoširdžiai dėkojame: Šv. 

Antano parapijos klebonui kunigui Matthevv Brophy. 0FM 
už maldas šermeninėje, kun. Antanui Zakarauskui už pasku
tines maldas šermeninėje, už atnašautas gedulingas šv. Mi
šias, už jautrų pamokslą, palydėjimą į kapines ir maldas prie 
kapo 

Dėkojame Cicero „Klaipėda" jūrų šaulių kuopos pirmi
ninkui Juozui Mikuliui už pravestą atsisveikinimą su 
velioniu. Taip pat ir už atsisveikinimą šaulių ir ramovėnų 
vardu. 

Dėkojame „Nemuno" jūrų šaulių rinktines pirmininkui 
Edmundui Vengianskui už atsisveikinimo metu tartus 
jautrius žodžius. 

Mūsų padėka p. Z. Juškevičienei.atsisveikinusiai Cicero 
ALT'os skyriaus vardu 

Padėka p. B. Motušienei atsisveikinusiai Cicero BALF'o 
skyriaus vardu. 

Dėkojame p. A. Repšienei tarusiai atsisveikinimo žodžius 
ALT'o C V-bos vardu. 

Dėkojame solistui V. Momkui už jautrų ir įspūdingą gie
dojimą bažnyčioje šv. Mišių metu. 

Dėkojame karsto nešėjams, broliams šauliams, paskutinį 
kartą patarnavusiems a.a. Augustinui: A. Skopui, V Kulbo 
kui, S. Pranskevičiui, J. Dekeriui. P. Okinčicui ir N. Martin-
kui. 

Nuoširdi padėka laidotuvių direktorei J. Vance už atlikta 
patarnavimą tuo palengvinant mūsų didelį rūpestį 

Mūsų giliausia padėka visiems už šv Mišių aukas, gėles, 
pareikštas užuojautas ir gausiai dalyvavusiems šermeninėje 
ir laidotuvėse. 

Liūdintys: žmona, sūnus, duktė, sesuo, broliai ir kiti 
giminės. 

Linksmai nusiteikusios Los Angeles „Spindulio" ansamblio šokėjos. 
Nuotr Gailės Radvenytės 

Ž S Ž INTERNATIONAL 
\ ^ r j TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į U< 
CARGO — siunčiame oro linija 

;tuvą ir visus 
ZaikvT 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•528 South 79th Avenu* 
ntdtory H III, Illinois 80457 
T«t. 708-430-7272 

223 KatvarlHi gatv4 
VHnkM. Ltotuva 

T«l«fonal: 77-74-97 Ir 77-43-42 

A.tA. 
ANTANINA DUBAUSKAITĖ 

ADOMĖNIENĖ 
Gyveno Chicagoje, Marąuet te Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. gegužės 23 d., sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Šeduvos apskrityje. Gyveno Kaune. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: duktė Nijolė Banienė, žentas Rimas, 

anūkės Felicija Banytė ir Ingrida Braze su vyru Michael; 
Lietuvoje brolis Jonas Dubauskas su šeima; krikšto 
sūnus kun. Kęstutis Tr imakas , kr ikšto duktė Audronė 
Dubauskaitė; pusseserė Antan ina Trimakienė — sesuo 
Rita. 

Velionė buvo sesuo a.a. Kazio Dubausko ir a.a. 
Bogusės Dubauskaitės. 

Velionė pašarvota antradienį , gegužės 26 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 26 d. Iš laido
jimo namų 9 vai. ryto bus at lydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
t amus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę d u k t ė , a n ū k ė s , b r o l i s ir k i t i g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. 
Petkus. Tel. 312 476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
Povilas Vytautas Butkus 
Gyveno Iron Mountain, WI, anksčiau Chicagoje. 
Tragiškai žuvo auto nelaimėje 1993 m. gegužės 22 d., 

sulaukęs 43 metų. 
Gimė Vokietijoje, Muenchen mieste. Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Nuliūdę liko: motina Viktorija, sesuo Joana-Dana, teta 

Bronė Augustauskienė, krikšto motina Izabelė Oksas, krikš
to tėvas Algis Urbutis; pusbroliai Rimas ir Kristijonas Saba-
taičiai; daug giminių Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas antradienį, gegužės 25 d. nuo 2 iki 
9 v.v. S.C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie 
Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks gegužės 26 d., trečiadienį. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas 
j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę motina, sesuo ir giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel 708-974-4410 
/ 312-434-1700. 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą dr. SIGITAI SKIR-
GAILAITEI -RAMANAUSKIENEI jos 

TĖVELIUI 
mirus . 

Birutė Kožicienė su šeima 
Gražina ir Benius Mačiuikos 

Sunkios ligos i š k a n k i n t a m 

A.t.A. 
BENIUI SULSKIUI 

m i r u s , s k a u s m o p r i s l ė g t ą žmoną D A N Ą 
S U L S K I E N E , s ū n u s RIČARDĄ ir ARŪNĄ bei k i t u s 
ar t imuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu l iūdime. 

Vytas ir Regina Arnauskai 
Albinas ir Gražina Reškevičiai 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

^ 

Jau daugiau, necu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kairiomis Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad., 
trečd ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šeitd. 9 v.r.—1 v. p.p. 

» . 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. gegužės mėn. 25 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Jolita Kriauėeliūnaitė-
Arzbaecher praves a.a. adv. 
Antano Olio 35 metų iškilmingą 
mirties minėjimą gegužės 30 d., 
sekmadienį, 3 vai. po pietų. 
Minėjmą ruošia Amerikos Lie
tuvių Tautinė sąjunga Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 
Visuomenininkas, politikas a.a. 
adv. Antanas Olis yra Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos stei
gėjas ir buvęs pirmasis jos 
pirmininkas. 

x Šiemet sueina 90 metų 
nuo Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių įsteigimo Čikagoje. 
Jose jau amžino poilsio vietą 
rado daugiau kaip 57,000 
asmenų, kurių tarpe ir mums į 
brangūs žmonės: visuomeni- ! 
ninkai, dvasininkai, lietuvybės 
gaivintojai l įskaitant buvusį 
„Draugo" redaktorių kun. Pra
ną Garšvą). 

Pirmadienį, gegužės 31 d., 
10:30 vai. ryt° pamaldas Šv. 
Kazimiero kapinėse aukos kun. 
Vito Mikolaitis. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. 

x Visuomenininkas Bro
nius Juodelis jau kurį laiką 
dirba mūsų redakcijoje, pa
vaduodamas atostogų išvyku
sius korektorius. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė 
kartą per mėnesį ruošia paskai
tas ir pietus vyresnio amžiaus 
žmonėms. Šį ketvirtadienį, 
gegužės 27 d., 5 vai. p.p. dr. 
Dominic Andriacchi kalbės 
tema: „Vyresnio amžiaus 
žmonės ir kojų ligos". Pietų 
kaina — 5 dol. asmeniui. Regist
ruotis reikia iki gegužės 26 d., 
tel. (312) 471-5944. 

x Petras Kasulaitis iš 
Chicago, 111., nuoširdus „Drau
go" rėmėjas, pra tęsė 
prenumeratą su 70 dol. auka. 

x AL Tautinės sąjungos 
Chicagos skyr iaus na r i a i 
kviečiami skaitlingai dalyvauti 
sąjungos tarybos suvažiavime, 
šeštadienį, gegužės 29 d. 9:30 
v.r. LT namuose.Sąjungos 
valdyba. 

(sk) 

x A.a. Pe t ro Skėrio žmona. 
Kazimiera Škėrienė. vyro atmi
nimui parėmė „Lietuvos Vaikų 
Vilties" darbus $300 auka. P. 
Škėrienei nuoširdžiai dėkojame 
ir išreiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" ke tv i r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų i namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS', 9626 So. 79th 
A ve., Hickory Hills, n 60457, 
tel. 706-430-8090. 

(sk) 

x Ketvirtadieni, gegužės 27 
d., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje prie gegužinių 
pamaldų bus procesija. Po 
palaiminimo bažnyčioje 6:30 
v.v. procesija vyks į seselių vie
nuolyno kiemą, kur bus gie
dama litanija prie koplytėlės. 
Moterys prašomos pasipuošti 
tautiniais rūbais. Visi kviečiami 
dalyvauti ir kartu pasimelsti, 
prašant Dievo Motinos užtarimo 
mūsų reikaluose. 

x Vinco Mykolaičio-Putino 
gyvenimui ir kūrybai skir
tame Poezijos dienų vakare 
gegužės 28 d., penktadienį, 7:30 
v.v. M. K. Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre paskaitą „Vin
cas Mykolaitis-Putinas kitų ir 
mano atsiminimuose" skaitys 
buvęs Putino studentas, litua
nistas Juozas Masilionis. Poeto 
kūrybą perteiks Aldona Jur
kutė, Dalia Sokienė ir Vidas 
Dumašius. 

x LKVS Ramovės Čikagos 
skyriaus mirusių narių kapai 
lietuvių Tautinėse kapinėse bus 
lankomi gegužės 30 d., sekma
dienį. Ramovėnus ir jų šeimos 
narius 9 vai. ryto prašoma 
rinktis prie kapinių administra
cijos pastato. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinės bus lankomos 
gegužės 31 d., pirmadienį, 9 vai. 
ryto prašoma rinktis prie Romo 
Kalantos paminklo. Kviečiame 
visus ramovėnus ir jų šeimos 
narius mirusių narių kapų 
lankyme dalyvauti. 

x Irena Ivanauskaitė-Sen-
kevičienė, Lemont, 111., „Žibu
rėlio" administracijos vardu, 
rašo: „Įvertindami „Draugo" 
svarbų darbą lietuviškoje veik
loje, skiriame šią 50 dol. auką 
lietuviško žodžio išlaikymui 
paremti. Tegyvuoja „Draugo" 
dienraštis!" 

x Kun. Vytautas Pikturna, 
Shirley, N.Y., ilgesnį laiką 
praleido Riviera Beach, Flo
ridoje, atsiuntė auką ir prašo 
„Draugą" vėl siuntinėti senu 
adresu. 

x A.a. Onos Jagėlienės at
minimui Lietuvos Vaikų Vilčiai 
aukojo šie asmenys: D. Jagela, 
O. Rušėnienė, K. ir G. 
Maldėnai, S. ir B. Židoniai. 
Aukotojams dėkojame, o šeimai, 
giminėms, draugams ir pažįs
tamiems išreiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

(sk) 

x SPECIALIOS NUOLAI
DOS. Į Vilnių iš Newark birž. 
28, grįžimas — liepos 13 d. $960. 
Iš N.Y. (JFK) į Vilnių (viena 
kryptis) birželio, liepos ir rug
pjūčio mėn. $498. Taksai ne
įskaityti. VYTIS 800-952-0119. 

(sk) 

x TIK $35 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, 
vitaminai — viskas užsienie
tiška. 55 sv. įvairaus maisto — 
$98. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
- $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Trys sergančių Lietuvos vaikų globėjai Lietuvių prakybos rūmų sukaktuvinėje puotoje Čikagoje. 
Iš kaires: Šarūnas Marčiulionis, Prekybos rūmu pagerbtas pasižymėjusio lietuvio žymeniu, 
..Lietuvos Vaikų Vilties" steigėja Birutė Jasaitierv ir „Lithuanian Mercy Lift" valdybos pirm. 
Jurgis Ričkus. 

DR. A. RAZMOS PASKAITA 
VYRESNIESIEMS 

Pasirodo, kad vvresnieji mėgs- saugoti ir gerai prižiūrėti. Sąna-
ta trečiadienio popiečių pro- rių sustingimui nugalėti labai 
gramas, nes ir šį trečiadienį, padeda sportą? bėgimas, 
geg. 19 d., prigužėjo pilnutėlė Tinkamas maista>. daug vaisių 
Seklyčia dalvvių, mat dr. A. ir daržovių prilaiko senėjimą ir 
Razmos paskaita atrodė labai patį organizmą išlaiką svei-
aktuali pensininkų amžiaus kesnį. Reikalingi ir vitaminai, 
sulaukusiems lietuviams. o kaulams kalciumas, kurio 

Programų vadovė EI. Siru- daug esama piene. 

Nuotr. Broniaus Juodelio 

sveikais pietumis. Ir taip pora 
valandų prabėgo įdomiai bei 
naudingai. Visi skirstėsi su 
šypsenomis ir gera nuotaika. 

APB 

DARIAUS-GIRĖNO 
MINĖJIMUI ARTĖJANT 

Regėjimo organų ligos — tai 
kataraktas ir kraujo išsiliejimas 
retinoje, arba uždegimas. 
Dažnai jis pats praeina. 

Girdėjimui kartais trukdo 
ausų vaškas, kuri nesunku 
pašalinti skystais vaistais, nes 
jie tą vašką ištirpdo. 

Svarbi yra širdis ir visa krau-
per televizijos j° sistema. Reikia budėti, kad 

kraujo spaudimas nebūtų per 
Dr. A. Razmos žodžiais, mūsų aukštas. Kvėpavimo sistemai 

dabart ies gyvenimas yra sveikai išlaikyti reikia daugiau 
įdomesnis ir įvairesnis dėl judėti, kad plaučiai įtrauktų 
daugybės techninių išradimų, daugiau deguonies. Pavojin-

tienė punktualiai atsistojo prie 
mikrofono ir pasidžiaugė gau
siai susirinkusia publika, kar
tu pristatė ir tos dienos pre
legentą dr. Antaną Razmą, Sr. 
Prelegentas paskelbė savo pa
ruoštos paskaitos tąmą — „Nor
malus senėjimas". Be to, paskai
ta buvo iliustruojama specialia 
šviesiajuoste 
aparatą. 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Sudarydami testamentus, bent dalį turto 
palikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 
D R A U G A S 

MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 
IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

pvz., radijo, televizijos ir kt. Be 
to. ir vidutinis žmonių amžius 
daug ilgesnis, negu buvo praei
tame šimtmetyje, būtent, vyrų 
70, o moterų 80 metų su kaupu. 

Tuomet ekrane pamatėme 
žmogau? gimimo vaizdą, 
nudžiugusius tėvų veidus. Vaiz
dai keitė-. ir prieš akis pasirodė 
gerokai pagyvenusios moters 
veidas. J vargšė stengėsi išly
ginti veido raukšles įvairiais 
kremais ir masažais. Bet ir tos 
priemone- jaunystės nesu
grąžino. Tačiau masažai padeda 
ne tik veidui, bet ir stingstan-
tiems kūno raumenims, padaro 
juose elastingesnius. Daktaras 
pabrėžė, Kad žmogaus kūnui 
oda yra labai svarbi, ji tartum 
maišas, į kurį sutalpintas visas 
žmogaus kūnas. Todėl ją reikia 

x Poetė ir rašytoja Julija 
Gylienė, Chicago, 111., atsiuntė 
.,Draugui' auką su tokiu prie
rašu: „stebiuosi redaktorės 
sugebėjimais redaguoti „Drau
gą"... linkiu ir toliau taip 
puikiai jį tvarkyti". 

x Ketvirtadienį, gegužės 27 
d., 7 vai. vakaro St. Adrian mo
kyklos patalpose (Fairfield ir 71 
gatve) bu*- Marquette Parko 
apylinkės gyventojų susi
rinkimas, Kviečiamas South-
west Federation, kuri stengiasi 
rūpintis apylinkės saugumu ir 
kitais reikalais. Pagrindinė 
susirinkime tema: kada miesto 
savivaldybe ruošiasi patenkin
ti Marąuettf Parko gyventojų 
reikalavimus ir įvesti geresnę 
apsaugą. Nepaisant, kad patys 
gyventojai sį pavasarį nubal
savo mokėti didesnius nuo
savybės mokesčius, jeigu bus 
leidžiama pasamdyti specialius 
policijos žmones, kurie 
patruliuos apylinkėje, iki šiol 
dar nieko ne'-.uvo padaryta ir vis 
delsiama. 

I susirinkimą kviečiami visi 
apylinkės gyventojai, kuriems 
rūpi savo apylinkės saugumas 
bei ateitis Laikas pagaliau 
gauti atsakymus į visus tuos 
opius klausimus. 

giausias yra plaučių uždegimas. 
Taip pat šviesiajuostėje buvo 

parodytas visas virškinimo sis
temos aparatas. Virškinimui ir 
organizmui reikia daug van
dens, o valgyti reikia dažniau, 
bet po mažiau, neapkrauti 
skrandžio. Šlapinimosi sistema 
surišta, ypač vyrams, su prosta
tos liauka, kurią reikia tikrin
ti, jei pajuntamas tam tikras 
sunkumas, nes gali atsirasti 
vėžys. 

Paskui buvo parodyta visa 
nervų sistema. Žmogaus ner
vams ypač kenkia įtampa, nuo 
ko dažnai atsiranda depresija, 
bet jai nugalėti esama gerų 
vaistų. 

Baigdamas prelegentas pa
brėžė, kad, kovojant su senėji
mu, yra būtina mankšta, geras 
maistas, o ypač gera nuotaiKa. 
Paskaitos metu ir po jos atsirado 
nemaža klausimą iš įvairių 
sričių. Prelegento atsakymai 
buvo trumpi, tikslūs ir taiklūs. 

Programų vedėja nuoširdžiai 
dėkojo dr. A. Razmai už aktua
lią ir naudingą paskaitą, kartu 
kvietė visus pas i s t i p r in t i 

„Už Atlanto vandenyno, prie 
tėvynės Lietuvos, žuvo Darius ir 
Girėnas, skauda širdį mūs tau
tos..." Steponas Darius gimė 
1896 m. Tauragės apskrityje. 
Dariaus tėvai Jonas Romualdas 
Jucevičius-Darašius ir Augus
t ina Vaišvilaitė, abu iš Kauno 
miesto. 1905 m., tėvui mirus, 
m o t i n a ištekėjo už Kazio 
Degučio. 1907 m. kartu su tė
vais Steponas atvyko į JAV. 
Mokėsi El izabetb pradžios 
mokykloje, baigęs Harrison 
vidurinę technikos mokyklą, 
1916 m. įstojo į Lane aukštes
niąją mokyklą, kurioje labai 
r e i škės i sporte. 1917 m. 
Steponas sutrumpino pavardę iš 
Darašiaus į Darių. 1917-1919 m. 
tarnavo savanoriu JAV ka
riuomenėje. Dalyvavo kauty
nėse Prancūzijoje. Grįžęs į 
Čikagą, įsijungė į lietuvišką 
veiklą. 1920 m. su būriu savano
rių išvyko į Lietuvą ir įstojo į 
Lietuvos kariuomenę. Vėliau 
įstojo į Karo mokyklą, kurią 
1921 m. baigė, lankė aviacijos 
k u r s u s . 1923 m dalyvavo 
Klaipėdos atvadavime. 1927 m. 
pa l e i s t a s iš kar iuomenės , 
vieniems metams išvyko į JAV. 
1928 m. jo paties prašymu 
paleistas į aviacijos karininkų 
atsargą. JAV dirbo civilinėje 
aviacijoje kaip lakūnas. Įsteigė 
Amerikos Lietuvių aeroklubą 
„Vytis" ir jam vadovavo. 1928 
m. S. Darius susipažino su S. 
Girėnu. Steponas Darius skrai
dė iš viso 1,796 vai. 

Stasys Girėnas gmė 1896 m. 
Raseinių apskrityje. 1910 m. 
išvyko į JAV. 1917-1919 m. 
įstojo į JAV kariuomenę ir buvo 
paskirtas į 136 mokomąją oro 
eskadr i lę , k u r baigė karo 

IŠ ARTI IR TOLI 
JAV 

Balys Graužinis, 87 metų, 
Lietuvoje buvęs pradžios 
mokyklų inspektorius ir gim
nazijos mokytojas, balandžio 30 
mirė Santa Monica (Calif.) 
ligoninėje. Balys Graužinis, 
atvykęs iš Europos, pradžioje 
gyveno Clevelande, paskui su 
žmona Palmira ir sūnumi Valdu 
persikėlė į Kaliforniją. Veikė 
Lietuvių Bendruomenėje (dau
gel metų buvo Santa Monica 
apylinkės pirmininkas ir valdy
bų narys) ateitininkuose, LF 
bičiuliuose, Rezoliucijoms rem
ti komitete. Žmona mirė prieš 
kelerius metus. Laidotuvėmis 
rūpinosi sūnus Valdas. 

Balys Graužinis ilgą laiką yra 
buvęs „Draugo" korespon
dentas. 

mechanikos kursus. 1924 m. 
Girėnas baigė lakūnų mokyklą, 
įsigydamas profesinio lakūno 
laipsnį, Įsigijęs nuosavą 
lėktuvą, Girėnas vežiojo kelei
vius ir mokė kitus skraidyti. 
1928 m. susitiko su Darium ir 
susidraugavo. 1932 m. Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas nutarė 
skristi iš New York į Kauną. 
Tais pačiais metais, JAV lietu
vių finansiniai remiami, įsigijo 
šešiavietį lėktuvą, kurį pava
dino „LITUANICA". 

Lakūnai Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas šį savo žygį 
skyrė: „Šį skrydį skiriame Tau, 

Prof. dr. Vytautas Bieliaus
kas gavo pranešimą iš Marąuis 
Who's Who leidyklos, kad jo 
biografija bus išspausdinta 1994 
m. Who's is Who in America 
leidinyje. Who's Who in 
America parenka biografijų 
spausdinimui tris iš 10,000 
amerikiečių, kurie davę šiam 
kraštui svarbų įnašą savo 
atliktais darbais. 

Lietuvos Misijos prie Jung
tinių Tautų patarėja G. 
Damušytė gegužės 10-14 atsto
vavo Lietuvos delegacijai 
Branduolinės ginkluotės nepla
tinimo sutarties (Non-Prolife-
ration Treaty-NPT) konfe
rencijos paruošiamojo komiteto 
sesijoje Jungtinėse Tautose. 
Lietuva prisijungė prie NPT 
1991 birželio 25 d. Lietuvos 
Atominės Energetikos Saugos 
agentūra bendradarbiauja su 
IAEA (International Atomic 
Energy Agency) dėl priemonių 
įgyvendinti NPT. Sesijoje NPT 
signatarės reiškė susirūpinimą 
dėl Šiaurės Korėjos išstojimo iš 
NPT. Š.m. kovo 18 Lietuvos 
Užsienio Reikalų ministerija 
perdavė notą Šiaurės Korėjai 
dėl tokio poelgio, kaip keliančio 
grėsmę taikai ir komplikuo
jančio patikrintų tarptautinių 
nusiginklavimo ir ginkluotės 
kontrolės instrumentų reali
zavimą. Lietuva, kaip ir 
dauguma kitų signatarų, taip 
pat remia neterminuotą NPT 
pratęsimą ir skatina kitas 
neprisijungusias valstybes, pvz., 
Ukrainą, kuo greičiau prisi-Jaunoji Lietuva!" 1933 m. liepos 

15 d. 6 vai. 24 min. „Lituanica" jungti prie NPT. Šioje sesijoje 
išskrido iš New Yorko į Kauną, nuspręsta šaukti paruošiamojo 

Dvi „Laiškų lietuviams" konkurso laimėtojos ir premijas įteikęs šio žurnalo 
redaktorius metinėje šventėje gegužės 16 . Iš kairės: IV premija, laimėjusi 
Marija Aldona Jurkutė-Bražiūniene ir I premijos lainctoja Aldona 
Kamantienė. Premijas įteikia redaktorius J. Vaišnys. 

Nuotr M. Vidzbelio 

Perskridus Atlantą, naktį liepos 
17 d. lėktuvas nukrito miške 
t ies Soldinu, Vokietijoje. 
Lėktuvas sudužo, lakūnai žuvo 
6,411 km per 37 vai. 11 min. 
nuskridę per Atlantą toliau ir 
tiksliau, nei kelių kitų tautų 
lakūnai. Lakūnų kūnai atvežti 
į Kauną. Ir sulaukė minių mi
nios parskrendančių lėktuvų, o 
nusileido jie ties Kaunu ir iškėlė 
du karstus". Soldine pastatytas 
paminklas ir lietuviškas kry
žius, Kauno katalikų kapinėse 
pastatytas mauzoliejus, o lėktu
vo likučiai padėti Karo muzie
juje. Laidotuvėse dalyvavo apie 
60,000 žmonių, visa vyriausybė, 
daugybė organizacijų, ka
riuomenė. Darius ir Girėnas ap
dovanoti Vyčio Kryžiaus ordinu. 
Ištisa eilė valstybių išreiškė 
užuojautą Lietuvai. 

Šiemet švenčiama 60 metų 
nuo Lietuvos didvyrių Dariaus 
ir Girėno žuvimo. Minėjimui 
rengti yra sudarytas komitetas, 
kur iam vadovauja Balzeko 
Kultūros direktorius Valen
t i n a s Ramonis. „Draugo" 
gegužės 13-tos dienos laidoje yra 
pirmininko straipsnis, kuriame 
išdėstoma, kaip minėjimas bus 
pravestas ir su minėjimu susiju
sios išlaidos (15,000-20,000 dol.). 
Palyginti ši suma nėra labai 
didelė, tik reikia gerų norų. 
Reikia tik prisiminti, kad mūsų 
didvyriai Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas pasirinko šį 
skrydį, kad išgarsintų Lietuvos 
vardą. Jie perskrido Atlantą, 
bet žuvo Soldine, paaukodami 
savo brangiausią turtą ant 
tėvynės laisvės aukuro... 

Minėjimas jau ne už kalnų — 
liepos 17-18 d. Komitetas prašo 
visus geros valios lietuvius bent 
kokia auka prisidėti prie šio 
minėjimo įvykdymo. Jeigu dėl 
finansinių sumetimų minėjimas 
būtų sunkiai įvykdomas, tai 
gėda būtų mums visiems. Todėl 
visi, padėję ranką ant krūtinės, 
pamąstykime: „ar tinkamai 
gerbiame tuos, kurie tos pagar
bos yra užsipelnę?" 

Čekius rašykite: Darius-Gi-
rėnas Commemoration Fund ir 
siųskite Vai. Ramonis, 6500 So. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. 

Visų mūsų yra šventa parei
ga kuo iškilmingiau šį minėjimą 
surengti ir pagerbti tuos, kurie 
žuvo, garsindami Lietuvos 
vardą. 

Ant. Repšienė 

komiteto sesijas 1994 m. sausio 
17-21 d. New Yorke, 1994 
rugsėjo 12-16 Ženevoje ir 1995 
sausio 23-27 d. New Yorke, o 
1995 metų NPT konferenciją 
1995 m. balandžio 17-gegužės 12 
d. New Yorke. 

Misijos patarėja G. Damušytė 
taip pat atstovauja Lietuvos 
delegacijai Tarptautinės 
Gyventojų Statistikos ir Vys
tymosi konferencijos pa
ruošiamojo komiteto sesijoje 
Jungtinėse Tautose. Konfe
rencija įvyks 1994 metais Kaire, 
Egipte. Paruošiamojo komiteto 
darbas tęsiasi iki gegužės 21d. 

KANADOJE 

Lietuvos gen. konsulo Hario 
Lapo pradėtą „Traktorius 
ūkininkui" vajų stipriai remia 
ne tik Kanados ir JAV lietuviai, 
bet ir lietuviškos institucijos. Be 
Toronto „Paramos" koopera
tyvo ir Toronto pensininkų 
klubo, Tautos fondo Kanados 
atstovybė nupirko tris trak
torius, kurie tikrai palengvins 
Lietuvos ūkininko-maitintojo 
sunkų gyvenimą ir pakels visų 
krašto žmonių gerovę. 

Dabar jau yra nupirktas 81 
traktorius. Iš jų 15 nupirko JAV 
lietuviai, daugiausia iš Čikagos 
ir apylinkių. Traktoriai ir 
padargai perkami iš gamyklos 
atstovybės „Žemūktechnika" 
Marijampolėje. 

Ūkininkas, gavęs traktorių, 
pasirašo pasižadėjimą, kad be 
pirkėjo sutikimo jis traktoriaus 
negali parduoti, išmainyti ar 
perleisti kitam. Šiuo vajumi 
pasinaudojant, galima pirkti 
traktorius savo giminėms. Jei
gu ūkininkų giminių kas 
neturi, tai ūkininkų sąrašą 
pateikia generalinis konsulatas 
Kanadoje. Į tą sąrašą įeina buvę 
partizanai, tremtiniai, atgavę 
tėviškes ir neturį kuo apdirbti 
žemę. Besidomintys šiuo va
jumi, gali kreiptis: Consulate 
General of Lithuania, 235 York-
land Blvc, Suite 502, Willow-
dale, Ont., Canada M2J 4Y8. 

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. 

I * 




