
S123 P4 GKAflS 2-CL 
IHfc LIBRARY OF CONGRESS 
KFEREMCE DLPARTHENT 
SERIALS DIVISIGN 
UASHINGTON i)C 20023 

2NO CLASS 
JULY 27 1933 T H E LITHUANIAN WORLD - WIDE DAILY 

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, LIEPA - JULY 27,1993 Nr. 142 

Žinios iš Lietuvos — Elta 

Sleževičius išvyko į 
Lenkiją 

Vilnius, liepos 26 d. (Elta) — 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius sekmadienį 
išvyko į Lenkiją dalyvauti Ste
pono Dariaus ir Stasio Girėno 
tragiško žuvimo 60-ųjų metinių 
minėjime. Minėjimas vyko lakū
nų žuvimo vietoje netoli Pščel-
niko miestelio Gožovo vaivadi
joje. 

Po minėjimo Adolfas Šleževi
čius susitiko su Lenkijos lie
tuvių draugijų vadovais ir sky
rių atstovais. 

Pirmadienį ministras pirmi
ninkas praleidžia Varšuvoje. Jis 
susipažins su Lietuvos ambasa
dos darbu, lankysis Lenkijos 
lietuvių draugijos vietos skyriu
je. Tą pačią dieną numatomas 
privatus Adolfo Šleževičiaus ir 
Lenkijos ministrės pirmininkės 
Hanos Suchockos susitikimas. 

TVF reikalauja iki 1994 
pabaigos stabilizuoti ūk į 

Ministras p i rmin inkas 
Adolfas Šleževičius, kai kurie 
vyriausybės nariai ir Lietuvos 
Banko valdybos pirmininkas 
Romualdas Visokavičius liepos 
24 d. susitiko su Tarptautinio 
Valiutos Fondo atstovais. Buvo 
svarstomas vyriausybės ekono
minės politikos memorandu
mas. Jo projektus pa te ikė 
Lietuvos vyriausybė ir Tarp
tautinis Valiutos Fondas. 

Memorandume nustatomos 
pagrindinės ekonomikos 
vystymo sąlygos bei tendencijos. 
Pagal tai Tarptautinis Valiutos 
Fondas ir Pasaulio Bankas teikia 
kreditus, griežtai kontroliuo
damas, kaip jie panaudojami. 

Pernai Aleksandro Abišalos 
vyriausybės pasirašyto memo
randumo galiojimo laikas pasi
baigė liepos pradžioje. Tarp
tautinio Valiutos Fondo eksper
tai iš esmės teigiamai įvertino 
vykdytą ekonominę politiką. 

Šis memorandumas apima 
ekonomikos vystymo laikotarpį 
iki 1994 m. gruodžio 31 dienos. 
TVF atstovai reikalauja griežto 
finansų režimo, mažinti inflia
ciją ir pasiekti, kad laikotarpio 
pabaigoje ji neviršytų vieno pro
cento. Praktiškai tai reiškia, 
kad būtų visiškai stabilizuotas 
ūkis. 

Kitą savaitę, tikriausiai ant
radienį, vyriausybės nariai ir 
TVF atstovai, kuriems vadovau
ja TVF departamento direkto
rius Adalbert Knobl, susitiks 
dar kartą. Tikimasi, kad bus 
baigtas derinti visas memoran
dumo tekstas. 

Memorandumas turėtų būti 
pasirašytas maždaug po mė
nesio. 

Lietuvos Bankas pa re i škė 
pretenzijas litus 

spausdinusiai kompani ja i 

Liepos 23 d. Lietuvos Banko 
valdybos pirmininkas Romual
das Visokavičius susitiko su 
litus spausdinusios kompanijos 
US Banknote Corporation vado
vais ir pateikė pretenzijų dėl su
tarties sąlygų nevykdymo, ne
kokybiškos banknotų gamybos. 
Pareikšta, jei kompanija ir 
toliau nevykdys sutarties są
lygų, bus nutrauktas kontrak
tas bei pareikalauta padengti 
visus nuostolius, padarytus 
nevykdant ankstesnės sutarties 
sąlygų. 

1992 m. vasara buvo padaryta 
litų kokybės ekspertizė ir nu
statyta, jog 1991-1992 metais 
pagaminti litai yra nepakan
kamai patikimai apsaugoti nuo 
falsifikavimo ir atspausdinti ant 
tokio popieriaus, kuris greitai 
nusidėvi. 1992 m. rudenį naująjį 
kontraktą dėl 10, 20 ir 50 litų 
banknotų gamybos pasirašė bu
vęs premjeras A. Abišala. Buvo 
susitarta, jog kompanija juos 
perspausdins už savikainą. 

Dalis naujai pagamintų litų 
j au yra atvežta į Lietuvą. 
Tačiau jų kokybė, sprendžiant iš 
Lietuvos Banko pareikštų pre
tenzijų, vėlgi nėra gera. 

Lietuvoje klastojami 
naujieji p inigai 

Utenoje policijos darbuotojai 
sulaikė nepilnametį, kuris ban
dė iš pagyvenusio loterijos 
bilietų platintojo nusipirkti bi
lietų už dviejų centų monetą, 
ant jos užklijavęs foliją su 
penkių litų įspaudu. 

Marijampolės rajone sulaiky
tas vyriškis, iš kurio paimtos 
devynios 5 Lt. monetos, pada
rytos iš 5 centų vertės monetų. 

Pasak VRM ekonominių nu
sikaltimų tyrimo biuro komisa
ro A. Debeikio, Lietuvoje užre
gistruoti jau 4 atvejai, kai buvo 
sulaikyti žmonės, bandę falsifi
kuoti monetas. 

Avari ja P a n e r i ų stotyje 

Liepos 22 d. Panerių gele
žinkelio stotyje formuojant 
prekinį sąstatą, susidūrė ir nuo 
bėgių nuvirto dvi cisternos. Ant 
žemės išsiliejo 20 tonų dyzelinio 
kuro. Dar apie 30 tonų kuro 
buvo išpumpuota iš apvirtusių 
cisternų. 

Pasak valstybinės įmonės 
„Lietuvos geležinkeliai" eismo 
tarnybos viršininko K. Juro, jų 
įmonė turės kuro gavėjams 
atlyginti 2,800 dol. nuostolį ir 
taip pat solidžią, kol kad dar 
neapskaičiuotą sumą už ekolo
ginę žalą. 

Autor ių p ro te s to akci ja 

Lietuvos kompozitoriai , 
atlikėjai, rašytojai — drama
turgai, poetai ir vertėjai — 
pasirašė pareiškimą dėl auto
rinių teisių apsaugos, adresuo
jamą Lietuvos Respublikos Sei
mui , vyriausybei, radijo ir 
televizijos vadovams. Autoriai 
praneša, kad nuo šių metų 
spalio 1 d. j ie nebeleidžia 
naudoti savo kūrinių radijo ir 
televizijos laidose, koncertų 
salėse, teatruose ar kitaip juos 
atgaminti. Šitaip jie protestuo
ja prieš dabartinę autorių teisių 
būklę. Lietuvoje nėra įstatymi
nių dokumentų, saugančių ir gi
nančių dvasinius bei materia
linius autoriaus interesus. Vil
kinama svarstyti ir priimti 
Autorių teisių apsaugos įstaty
mą atitinakantį Berno konven
cijos nuostatoms, arba Lietuvos 
Civilinio kodekso skyriaus „Au
torinė teisė" papildymus bei 
pakeitimus. 

Lie tuva ieško medvilnės 
tiekėjų 

Lietuvos p ramonės ir 
prekybos ministro pavaduotojas 
Kęstutis Baranauskas ir Med-

Protestai dėl 
prekybinio susitarimo 

su Kaliningradu 

Naujasis Jungtinių Tautų pajėgų vadas Bosnijoje belgas Įeit. gen. Francis Briąuemont pranešė, 
jog susitarta su visomis bekovojančiomis grupėmis Bosnijoje, kad sekmadienio liepos 25 d. rytą 
pasibaigs visi šaudymai Sarajevo mieste. Šios paliaubos sutampa su taikos derybų atnaujinimu 
Genevoje. 

Neteisėtai paskirstytos 
valstybės biudžeto lėšos 

Vilnius, liepos 26 d. (Elta) -
Valstybės kontrolierius V. Kun
drotas pranešė, kad 1,182 bili
jonai talonų iš valstybės biu
džeto buvo neteisėtai paskirs
tyti . Jo pateiktoje pažymoje 
Seimui, kaip praėjusiais metais 
visos trys vyriausybės vykdė 
1992 m. Lietuvos biudžeto įsta
tymą, rasta, kad valstybės biu
džeto lėšų negailėta šelpti įvai
rioms politikos ir visuomeni
nėms organizacijoms: iš viso 

vilnės pramonės tarptautinės 
tarybos „Cotton" — didžiausio 
Amerikos medvilnės eksportuo
tojo — Europos regiono direkto
rė Marsha Powell aptarė Lietu
vos galimybes pirkti JAV med
vilnę po 1,240 dol. už toną. 

„Cotton" Europos regiono 
direktorė M. Powell susipažino 
su didžiausiomis Lietuvos ver
pimo įmonėmis Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje ir siūlė pasinau
doti JAV lengvatinių kreditų 
programa. Tokia programa šie
met įgyvendinama Estijoje. 

Iki šiol Lietuva iš Uzbekijos 
medvilnę pirko už mažiau kaip 
1,000 dolerių. Tačiau numato
ma, jog uzbekiškos medvilnės 
kainos išaugs iki pasaulinių. 
Todėl jau dabar svarstomi įvai
rių šalių pasiūlymai, tame 
tarpe JAV ir Indijos. Per pus
metį kainoms susilyginus, svar
biausiu pasirinkimo svertu taps 
žaliavos kokybė. 

Lietuvoje uždraudžiama 
prekyba užsienio valiuta 

Nuo rugpjūčio 1 d. Lietuvos 
vidaus rinkoje uždrausta pre
kyba užsienio valiuta. Draudi
mas galios ir turgavietėse. Lie
pos 22 d. vyriausybė nutarė, 
kad visų nuosavybės formų 
įmonės bei fiziniai asmenys 
prekiauti ir teikti paslaugas 
galės tik už litus. 

Prekių kainas bei paslaugų 
tarifus užsienio valiuta įmonės 
įpareigojamos perrašyti į litus 
pagal 1993 m. rugpjūčio 1 die
nos Lietuvos Banko oficialų 
kursą. Vyriausybė nurodė, kad 
„kainų bei tarifų perrašymas į 
litus negali būti jų didėjimo 
priežastimi". 

Nuo rugpjūčio 1 prekių ir pa
slaugų kainos įmonėse, spaudo
je, per radiją, televiziją ir 
reklamose turi būti nurodomos 
tik litais. 

Lietuvos bankams liepta lie
pos 31d. valiutines įplaukas in
kasuoti iki rugpjūčio 1 d. 12 vai. 

joms skirta beveik 52 milijonai 
talonų (0.8% viso valstybės biu
džeto), įvairiems laikraščiams 
remti skirta 27 milijonai talonų. 

Pasak valstybės kontrolie
riaus, Gedimino Vagnoriaus ir 
Aleksandro Abišalos vyriausy
bės pažeidė įstatymus, įvai
rioms organizacijoms skirdamos 
10.3 milijonus talonų. Taip pat 
kai kurios įmonės buvo neteisė
tai atleistos nuo ekonominių 
sankcijų už M&esčių įstatyme 
pažeidimus. Įsikišus Kontrolės 
departamentui, iš šių įmonių į 
valstybės biudžetą išieškota 1.6 
bilijonai talonų. Pasak valsty
bės kontrolieriaus, iš viso vy
riausybės neteisėtai paskirstė 
1,182 bilijonus talonų. 

Valstybės kontrolės departa
mentas nutarė perduoti Seimo 
ekonominių nusikaltimų komi
sijai Energetikos ministerijos 
finansinės veiklos patikrinimo 
medžiagą ir įvertinti eksminis
tro Leono Ašmanto veiklą, ne

teisėtai skirstant valiutines 
lėšas. 

Kontrolės departamentas tei
gia, kad L. Ašmanto potvarkiais 
724,900 JAV dolerių ir 13,000 
Vokietijos markių pervesta 
mokėti ne ministerijos regulia
vimo sferos įstaigoms ir ne už 
ministerijos darbuotojų keliones 
į užsienį. Vyriausybė tuos pini
gus buvo skyrusi energetikos 
sistemos technologiniam per
tvarkymui, tačiau jie buvo 
pervesti įvairioms firmoms, tar
pininkams ir privatiems asme
nims. Buvęs sveikatos apsaugos 
ministras J. Oleka gavo 2,900 
dolerių ir 1,800 dolerių gavo 
dziudo klubas „Viltis". 

Ministerijos centriniam apa
ratui išlaikyti panaudota 3.4 
karto daugiau, negu buvo skir
ta. 

Vyriausybei ministerija pa
teikdavo dirbtinai padidintus 
šiluminės ir elektros energijos 
kainų projektus, todėl energe
tikos sistemos įmonės gavo 
1,882,000 litų nepagrįstų pa
jamų. Vien gyventojai „permo
kėjo" 788,000 litų. 

Rusija grasina Estijai dėl 
autonomijos referendumų 

Vilnius , liepos 22 d. — 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija pareiškė protestą mi
nistrui pirmininkui Adolfui Šle
ževičiui dėl Lietuvos Pramonės 
ir prekybos niinisterijos pasira
šytos laisvos prekybos sutarties 
su Kaliningrado sritimi. Užsie
nio ministerijos protesto notoje 
rašoma: 

„Šis susitarimas pasirašytas 
grubiai pažeidžiant tarptautines 
sutarčių teises bei Lietuvos Res
publikos , .Įstatymo dėl LR tarp
tautinių sutarčių" normas". 

Toliau Užsienio reikalų minis
terija konstatuoja: 

„Pramonės ir prekybos mi
nistras K. Klimašauskas pasi
rašė šią sutartį, neturėdamas 
nustatyta tvarka suteikiamų 
įgaliojimų, ir tuo grubiai 
pažeidė Lietuvos „Įstatymo dėl 
tarptautinių sutarčių" 5 straips
nį". 

Užsienio reikalų ministerija 
pastebi, kad pagal nustatytą su
tarčių rengimo tvarką, šios 
sutarties projektas turėjo būti 
suderintas su suinteresuotomis 
ministerijomis ir žinybomis 
(šiuo atveju — Muitinės depar
tamentu, Ekonomikos ministe
rija, Finansų ministerija, Susi
siekimo ministerija). Nebuvo 
atsižvelgta ir į tai, kad Kali
ningrado sritis nėra tarptau
tinės teisės subjektas. Daugelis 
susitarime nustatomų dalykų 
yra išimtinėje Rusijos Federaci
jos kompetencijoje. 

Kaip rašoma pareiškime, su
sitarimas neatitinka laisvos 
prekybos sutartims keliamų 
reikalavimų: nenumatytos rin
kos apsaugos priemonės, inte 
lektualinės nuosavybės apsau
ga, atsiskaitymų balanso sun
kumai, ginčų sprendimo tvarka 
ir panašūs dalykai. 

„Todėl Lietuvos Užsieno 
reikalų ministerija mano, kad 
netikslinga jį padaryti privalo
mą Lietuvos Respublikai, t.y. 
netikslinga pranešti Rusijos 
Federacijai apie šio susitarimo 
įsigaliojimą". 

Užsienio ministerijos protestą 
pasirašo ministro pavaduotojas 
A. Miškinis. 

„Štai prie ko prieiname su 
dabartine diplomatinės veiklos 
praktika", rašo Landsbergis 
savo pareiškime, „kai tarpvals
tybiniai susitarimai slepiami 
ne tik nuo Seimo ir jo Užsienio 
reikalų komiteto, bet ir nuo 
Valstybinės derybų su Rusija 
delegacijos, ir net nuo toj pačioj 
vyriausybėj kažką veikiančios 
Užsienio reikalų ministerijos". 

Landsbergis toliau rašo: 
„Atrodo, LDDP vyriausybėje 
kai kas nejaučia, kuo turi skir
tis dviejų valstybių sutartis, net 
ir protokolas, nuo dviejų są
junginio pavaldumo įmonių 
biznelio". (Tokios Sovietinės 
sąjunginio pavaldumo karinės 
gamyklos — „Venta" — direk
torium buvo pramonės ir preky
bos ministras K. Klimašaus
kas). 

„Su tokia kompetencija ... toli 
nenuvažiuosim", rašo Landsber
gis, „o gal ir toli, bet atgal". 

M a s k v a , liepos 21 d. 
(RFE/RL) — Rusų apgyventų 
Narva ir Sillamae miestų sa
vivaldybėms pravedus referen
dumus, kad jų apylinkės taptų 
autonominėmis, jų gyventojai, 
kurių apie 90% yra rusai, t ik 
truputis virš pusės pasisakė už 
autonomiją. 

Estija nežada referendumų re
zultatų priimti, nes jie prieš
tarauja Konstitucijai. Rusi
jos dienraščiui duotame pa
sikalbėjime Rusijos prezidento 
Boris Jelcino patarėjas Sergej 
Stankevič įspėjo, jog jei Estija 
nepriims Narva ir Sillimae 
miestų savivaldybių referendu
mų, kaip galiojančių, „Estijos 
rusai gali priimti Rusijos pilie
tybe. O Rusija turi teise ginti 
savo piliečius, nesinaudodama 
tarptautinių žmogaus teisių 
gynėjų paslaugomis". Už et
ninius neramumus šiaurrytinė
je Estijoje Stankevič laiko at
sakingomis Europos Tarybą bei 
kitas tarptautines organizaci
jas. 

Referendumą liepos 21d. pa
tvirtino Sillamae miesto taryba 
ir rekomendavo sukurti įstaty
mą, apibrėžia- i miesto statusą 
kaip autonominę sritį Estijoje. 
Miesto taryba taip pat pranešė, 
kad pagal naująjį įstatymą 
nebus vykdomi įstatymai, kurie 

bus laikomi diskriminuojančiais 
prieš rusus. 

Sillamae miesto taryba be to 
paskelbė ir atsišaukimus Euro
pos Tarybai, Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijai ir Rusijos, Ukrainos ir 
Belarusijos vadams, kuriuose jie 
teigia gerbiantys Estijos teri
torinį integralumą ir pabrėžia, 
jos miesto naujasis statusas tik 
paskatins dialogą ir bendra
darbiavimą tarp jų ir Estijos 
vyriausybės. 

— Latvija visoms Jungtinių 
Tautų narėms-valstybėms išpla
tino notą, kurioje ji reaguoja į 
Rusijos parlamento ketinimus 
1920 m. Rusijos ir Latvijos 
sutartį paskelbti niekine. 

— Lietuvos Banko valdybos 
pirmininkas Romualdas Viso-
kaviius įteikė prezidento 
Brazausko padėkos raštą pinigų 
gamybos ekspertui, Australijo
je gyvenančiam lietuviui Kęs
tučiui Lynikui, už pagalbą 
įvedant litą. 

— Pagal Seimo priimtas pa
taisas policija turi teisę sulai
kyti žmones iki dviejų mėnesių 
be kaltinimo pateikimo. Prieš šį 
įstatymą pasisakė Seimo dešinio
ji opozicija, teigdama, kad jis 
gali -""dojamas politi-
niar ams įbauginti. 

Landsbergio protestas 

Protestą dėl šio susitarimo 
parašė ir Seimo opozicijos vadas 
Vytautas Landsbergis. „Lietu
vos protokolinis susitarimas su 
Kaliningrado valstybe toli pra
noksta LDDP užsienio diploma
tijos pasiekimus. Lengvu pre
kybos ir pramonės ministro 
brūkštelėjimu Lietuva ketina 
ats isakyti (jei t ik ketina) 
žmonių ir krovinių kontrolės, 
jiems judant transportu per 
Lietuvos teritoriją. Nesusi
mąstyta, kad „Rusijos pilie
čiai" gali būti ir kariškiai 
(pavyzdžiui, pulkas, divizija), ir 
mafijozai, kroviniai — raketos. 
branduolinės minos ar šiaip ko
kie nuodai ar narkotikai. Ne 
tikrinsim, pasirašė K. Klima
šauskas", rašo Landsbergis. 

Landsbergis mano, kad Kli
mašauskas šiuo atveju norėjo 
padėti rusams apeiti netrukus 
Lietuvos įvesimus vizų režimus. 
„Užtat susimąstyta, kaip sus 
pėjus, kol delsianti Lietuvos vy 
riausybė dar neįvedė Rusijos 
piliečiams vizų režimo; ir nutar
ta, lyg kokių sąmokslininkų, 
suskubti „iš anksto". 

— Estija visoms Jungtinių 
Tautų narėms-valstybėms išpla 
tino notą dėl Estijos svetimšalių 
įstatymo. 

Taiwanas rengia 
kursus elektronikos 

technikams 
New Yorkas, liepos 26 d. — 

Taiwano atstovas R. Chuang 
susitiko su Lietuvos Misijos prie 
Jungtinių Tautų patarėja Ginte 
Damušyte ir įteikė pasiūlymą 
dėl technikų kvalifikacijos kur
sų Taiwane. 

Taiwanas 1994 vasario mėn. 
rengia 3-4 mėnesių trukmės 
kursus draugiškų valstybių 
aukštųjų technikos bei poli
technikos mokyklų dėstytojams 
iš įvairių specialybių, kaip pvz. 
spalvotų televizorių remontas, 
baldų gamyba, kompiuterių 
taisymas. Nesant diplomatinių 
santykių su šia šalimi, Lietuvos 
kandidatus rekomenduos atitin
kamų institucijų direktoriai. 
Taiwanas padengs atrinktųjų 
išlaidas. 

Suomija rengia 
kursus apie cheminių 

ginklų tvarkymą 
New Yorkas, liepos 26 d. — 

Lietuvos Nuolatinė Misiįa prie 
Jungtinių Tautų praneša apie 
Suomijos išplatintą notą Che
minių ginklų konvencijos sig
natarėms tautoms. 

Notoje pateikta informacija 
apie du 1994 metais Suomijoj 
organizuojamus kursus (įvadi
nis: vasario 1 - gegužės 31 pa
žangusis: rugpjūčio 22 - gruodžio 
16) besivystančių šalių analiti
niams chemikams. Kursų tiks
las: supažindinti su metodologi 
ja, kuri yra reikalinga įgyven
dinti Cheminių ginklų konven
cijos sąlygos. 

Lietuvos vyriausybe kviečia
ma rekomenduoti kandidatus. 
Programą organizuoja Suomijos 
Užsienio reikalų ministerija su 
Suomijos tyrimo projektu dėl 
cheminio nusiginklavimo kont
rolės. Atrinktųjų išlaidas pa
dengs Suomijos vyriausybė. 

KALENDORIUS 

Liepos 27 d.: Pantaleonas. 
Natalija, Žintautas. Živilė, Ru
dolfas. 

Liepos 28 d.: Inocentas, Vik 
toras, Ada, Botvydas, Nazarijus. 
Celsas. 

.' i 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

Mažėjantis ozono sluoksnis 
ir odos vėžiai 

DR. D. DEGESYS 

Žemės atmosferos viršutinį 
pavirščių dengia maždaug 20 
mylių storumo ozono sluoksnis. 

"* ozono sluoksnis sugeria 
s trumpų bangų ultraviole-
i spindulius. Ultraviole-

t r ii, lygiai kaip ir rentgeno, 
spinduliai didesniais kiekiais 
yra žalingi žmogui. Jie mažina 
organizmo atsparumą ligoms, 
ardo odos DNA molekulę ir 
tokiu būdu sužadina odos vėžio 
vystymąsi. Jie taip pat prisi
deda ir prie kataraktos išsivysty
mo. Juo daugiau ultravioletinių 
spindulių patenka į odą, tuo 
daugiau odoje susidaro įvairių 
senilinių pakitimų ir daugiau 
išsivysto odos vėžio auglių. 
Paskutinių 35 metų tėkmėje 
odos vėžio susirgimų padidėjo 
apie 200^. Šis susirgimų skai
čius kaip tik sutampa su ozono 
sluoksnio mažėjimu. Nuo 1970 
metų, tiek Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, tiek visame pasauly
je padidėjo chloroflorocarbon du
jų gamyba ir jų vartojimas. 
Chloroflorocarbon dujos var
tojamos šaldymui bei įvairių 
dažų ir kitokių purškalų gamy
bai. Tos dujos, būdamos labai 
lengvos ir lakios, grei ta i 
patenka į virš žemės atmosferos 
esantį ozono sluoksnį. Chloroflo
rocarbon nepastovūs chlorino 
atomai ozono sluoksnyje atsky
la ir susijungę su ozono mole
kulėm, jas suskaldo. Tokiu būdu 
ozono sluoksnis retėja ir plonėja. 
Paskutinių keliolikos metų ei
goje buvo pastebėta, kad virš 
Antarktikos yra pranykę dau
giau negu du trečdaliai ozono 
sluoksnio. Toks ozono sluoksnio 
defektas kai kada išsiplečia 
gana plačiai ir siekia Pietų 
Ameriką bei Australiją. 

Vilniaus specialių kūdikių namuose 
vyr. gyd. V. Radavičius ir vienas 
jaunametis pacientas. 

Juo trumpesnės saulės spin
dulių bangos, tuo jos daugiau 
būna karcinogeninės. Ozonas 
efektingiau absorbuoja kaip tik 
tas bangas , kurios būna 
trumpesnės. Ozono sluoksniui 
esant 20 mylių storio, pačios 
trumpiausios ir pavojingiausios 
saulės bangos žemės paviršiaus 
nepasiekia, bet Antarktikoje ir 
iš dalies Australijoje jų būna 
nemažas kiekis. Todėl Australi
joje odos vėžiu sergančių yra 
daugiau negu kitose pasaulio 
šalyse. 

Ultravioletinių spindulių kie
kis žemės šiaurėje ir pietuose 
gana žymiai skiriasi. Pavyz
džiui, Anchorage Alaskoje, uv 
indeksas yra 100, tuo tarpu 
Miami, FL 1.028 ir Honolulu, 

Havajuose 1,147. Didėjant 
ultravioletinių spindulių kie
kiui, galimybė susirgti odos vė
žiu padidėja trigubai arba net 
keturgubai. Apskritai, saulės 
spinduliai ne per dideliais 
kiekiais yra naudingi organiz
mui. Pavyzdžiui, saulės spin
dulių įtakoje mūsų organizmas 
pasigamina vitaminą D, kuris 
yra reikalingas sveikų ir stiprių 
kaulų gamybai. Tuo tarpu prail
gintas saulėje buvimas būna 
priežastimi, 90% įvairių odos 
vėžiu susirgimų. Dažniausiai 
pasitaikančių odos vėžio su
sirgimų yra trys rūšys: Basai 
Cell, sąuamous cell ir mela
noma. 

Basai cell ir squamous cell 
odos vėžiai yra gana sėkmingai 
gydomi, bet melanoma yra labai 
pavojinga. Melanoma yra grei
tai augantis ir sunkiai pagydo
mas odos vėžys. Apie 75% nuo 
visų odos vėžio mirties priežas
čių yra melanoma. 1988 metais 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
buvo susirgę 27,300 žmonių, iš 
jų 5,800 mirė. Kai kurie šios 
ligos tyrinėtojai mano, kad atei
nančio šimtmečio pradžioje vie
nas gyventojas iš penkiasdešimt 
susirgs melanoma. 

Melanoma daugeliu atvejų iš
sivysto iš odos paviršiuje esančio 
apgamo, bet ji taip pat gali at
sirasti bet kurioje kūno dalyje, 
pasireikšdama tamsiai ruda ar
ba — juoda dėme. Apgamai — 
tai tamsios, nedidelės dėmelės, 
randamos odos paviršiuje. Ap
gamai yra laikomi nepavojin
gais odos pakitimais, bet kai ku
riais atvejais, pavyzdžiui, saulės 
spindulių įtakoje arba chroniško 
erzinimo atveju, jie pakinta, 
pradeda augti ir išsivysto į 
piktybinį odos vėžį — melano
mą. Normalūs, nepiktybiniai 
apgamai būna nedideli, nedi
desni kaip 6 mm pločio, apvalūs, 
simetriniai ir visą laiką turi 
vienodą spalvą ir dydį. Mela
nomai apgame išsivystant, 
apgamas pradeda augti ir keisti 
savo išvaizdą. Jo paviršius pa
sidaro nelygus, pleiskanotas ir 
kraujuojantis. Apgamo kraštai 
pasidaro nelygūs, dantuoti arba 
susilieja su aplinkine oda. Me
lanomą atpažinti ne visada 
lengva net ir gydytojui. Tikrą 
melanomos diagnozę galima nu
statyti, naudojant mikroskopą, 
išpjovus apgamą. Juo anksčiau 
pašalintas melanomos auglys, 
tuo geresnis būna prognozas, 
todėl labai svarbu sekti apgamo 
išvaizdą ir stebėti, ar nekinta. 

Žmonėms, turintiems 11 iki 
25 apgamų kūno paviršiuje, 
susidaro 60% didesnė galimybė 
susirgti melanoma, negu tiems, 
kurie jų turim mažiau negu 10. 
Tiems asmenims, kurie turi 26 
iki 50 apgamų, galimybė susirg
ti melanoma padidėja per 300%. 

Žalingus saulės spindulius su
laiko odos pigmentas melani
nas, bet, artėjant senatvei, 
melanino kiekis odoje mažėja, 
maždaug 10% per dešimtmetį, 
todėl saulės spinduliai seniems 
žmonėms yra pavojingesni. Ypač 
jautri ultravioletiniams spin
duliams yra mažo vaiko oda, 
todėl jaunesnius, negu vienų 
metų, vaikus laikyti saulėje 
nepatartina. 

Nepaisant to, kad mes žinome, 
jog saulėje ilgai kaitintis yra 
rizikinga, bet daugelis žmonių, 
ypač jaunimas, galvoja, kad 
rudai-bronziniai nudegti yra ne 
tik gražu, bet ir sveika. Šiuo 
metu vienas ketvirtadalis mela
noma sergančių yra jaunesni 
negu 40 metų. Čia reikia 

paminėti, kad jauni žmonės, 
kurie prieš 19 metų amžiaus yra 
bent penkis kartus odą nude
ginę, turi penkis kartus didesnį 
palinkimą melanomos išsivys
tymui. Todėl, kaitinantis sau
lėje, yra būtina tepti odą 
tepalais, kurie sulaiko ultra
violetinius spindulius. Jų yra 
įvairaus stiprumo, žymimi SPF 
raidėmis (saulės apsaugos fak
torius). Tepalas, turintis 15 
SPF, apsaugo odą keliom valan
dom nuo paraudimo ir sumažina 
odos vėžio pavojų 78%. Asme
nys, kurių šeimose arba gimi
nėje yra sirgusių melanoma, tu
rėtų būti ypač atsargūs. 

KAI ŽMOGUS 
UŽSPRINGSTA 

Visi atsimename mamos per
spėjimą: „Neišdykauk valgyda
mas (arba — nesijuok, nekal
bėk), užspringsi". Tas patarimas 
tinka ir šiandien, nes kasmet 
apie 10,000 amerikiečių miršta 
nuo užspringimo, dažniausiai 
pasitaikančio valgyklose, resto
ranuose ar užkandinėse. Už
springimo mirties priežastis net 
kartais vadinama „kafiterijos 
sindromu". Tačiau daug mirčių 
būtų galima išvengti, jeigu 
springstančiam būtų suteikta 
greita pagalba. Čia nėra reika
lingas gydytojas ar kitas kuris 
medicinos profesijos asmuo. 
Pagalbą gali suteikti kiek
vienas, žinantis, ką daryti 
užspringimo atveju. 

Kartais užspringimas gali 
atrodyti kaip infarktas — širdies 
ataka: žmogus parausta, net pa
mėlynuoja, negali atgauti kva
po, negali kalbėti. Negalėdamas 
kvėpuoti, asmuo miršta maž
daug po pusantros minutės, to
dėl svarbu greitai veikti. Galbūt 
lengviausia atskirti, kad žmo
gus užspringo, o ne gauna šir
dies smūgi, yra negalėjimas iš
tarti žodžio, negalėjimas kal
bėti. 

Geriausia pagalba springstan
čiam nėra daužymas į nugarą ar 
pasiūlymas vandens, bet vadi
namasis Heimlich metodas. 
Reikia užeiti už springstančiojo 
nugaros, jį apkabinti, suimant 
savo rankas po jo krūtinės ląsta, 
tuomet kelis kartus staigiai, 
stipriai spustelėti. Staigi oro 
srovė dažniausiai išstumia kąs
nį iš gerklės, kur jis buvo 
uždaręs kvėpavimo takus iš 

S e n a s i s S te lmužės ąžuolas tebežaliuoja. 

plaučių, ir žmogus atsigauna. 
Žinoma, valgant reikia gerai 

maistą sukramtyti, nekalbėti ar 
nesijuokti <u kąsniu burnoj, 
kreipti daugiau dėmesio į tai, ką 
veiki, o ne, kas aplinkui darosi. 

LYGIOS TEISĖS 
MIRTI 

Ilgus dešimtmečius moterys 
Amerikoe kovojo ir tebekovoja 
už lygias teises, tačiau vienoje 
srityje jos ne tik pavijo, bet ir 
pralenkė vyrus. Deja, šiuo 
laimėjimu pasigirti nevertėtų. 

Apskaičiuota, kad daugiau 
kaip 21 milijonas Amerikos mo
terų rūko, o dėl rūkymo kasmet 
užregistruojama apie 70,000 
naujų susii _ :nų plaučių vėžiu. 
Kai kalbama apie moterų sir
gimą vėžic liga, dažniausiai 
turima mirtyje gimdos, krūtų 
ar kitų mot nškų organų vėžį. 
Pasirodo, kad plaučių vėžiu per 
metus mirs.a bent 10,000 dau
giau moterų negu krūties vėžiu. 
Svarbiausi,. kad plaučių vėžio 
nesunku i-vengti ir visiškai 

aišku, kas &ą vėžio rūšį sukelia. 
Nors rtKančių moterų pro

centai pastaruoju metu kiek 
mažėja, bet kur kas lėčiau 
kaip wru. Gydytojų rūpestį 
kelia ir ta i . kad moterys 
greičiau, jaunesnio amžiaus bū
damos, gauna vėžį, joms ne
reikia ir tiek daug cigarečių per 
dieną surūkyti, kaip vyrams. 
Negana to, moterims, kurios 
gyvena su rūkančiais, nors 
pačios ir nerūko, yra didesnis 
pavojus susirgti plaučių vėžiu. 
Vadinasi, moterys nėra tiek at
sparios plaučių vėžiui apskritai, 
todėl jon^ reikia labiau pasisau
goti vėžį sukeliančių priežasčių. 

Praėjusių metų rugsėjo mėn. 
„Journal of the National Can-
cer Institute" rašo, kad moteris, 
kuri gyvena su rūkančiu 
asmeniu daugiau kaip 30 metų, 
dvigubai greič iau suserga 
plaučių vėžiu, negu vyras, tiek 
pat metu išgyvenęs su rūkančiu 
ar rūkančia. 

Plaučiu vėžys ankstyvų simp
tomų nv-turi, todėl beveik 
neįmanomąjį susekti pradžioje, 
kai dar būtų galima pagydyti. 
Žinoma, kad krū tų vėžio 
ankstyvai diagnozei nustatyti 
yra mamagramos ir kiti būdai: 
kitu organų ar kūno dalių vėžys 
taip pat dažnai pasirodo anksti 
įvairiais pakitimais bei simp

tomais, tačiau plaučių vėžys 
slepiasi iki tol, kai jau būna per 
vėlu. 

Kai plaučių vėžys pastebimas 
anksti, kol dar augliai neįsitvir
tina krūtinės ląstoje, operacija 
gali būti sėkmingas gydymo bū
das. Po tokios operacijos 46 pro
centai pacientų išgyvena 5 
metus. Tačiau tik 16 procentų 
susirgimų plaučių vėžiu at
randama iki to laiko. Daug dau
giau auglių (39 procentai) 
surandama, kad liga jau išsiplė
tusi. Tokių pacientų 5 metus po 
operacijos išlieka tik apie 2 
procentai. 

Kadangi cigaretės yra sie
jamos ne vien su plaučių vėžiu, 
bet ir su daugybe kitų pavojingų 
ligų, rūkymas iš viso yra nepa
teisinamas. Net ir nugaros 
skausmai, ypač nugarkaulio 
slankstelių ligos, pagal š.m. 
American Academy of Ortho-
pedic chirurgų suvažiavimo San 
Francisco mieste duomenis, 
pasitaiko dažniau pas rūkan
čius. Tuo tarpu moterys, kurios 
nustoja rūkyti, sumažina in
sulto pavojų maždaug iki to 
paties lygio, kaip niekuomet 
nerūkiusios. Organizmui 
trunka nuo dvejų iki ketverių 
metų atsigauti, kai nustojama 
rūkyti. Šiuos duomenis pateikia 
dr. Ichiro Kawachi iš Harvard 
Medicinos mokyklos. Rūkančios 
moterys insultą gauna 2.5 kar
tus dažniau, kaip nerūkančios. 
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Jaunas pacientas Vilniaus universi
teto Vaikų ligoninėje. 

Mažiausi „Lietuvos Vaikų vilties" pacientai Seklyčioje: Rokas, Vilma ir 
Poviliukas. 

BAIGĖSI „BALTICA 93" 
FESTIVALIS 

Po šešerių metų pertraukos 
Lietuvoje (po 3 metų neįvyko dėl 
Maskvos blokados) š.m. liepos 6 
d. Vilniuje, prie Žemutinės pi
lies pradėtas ,,Baltica 93" tarp
tautinis Folkloro festivalis, per 
Rumšiškes, Žemaitiją liepos 
10-11 d. pasiekė Baltijos jūrą. 

„Balticos" tarptautinio folklo
ro festivalių Lietuvoje organi
zatorė ir folkloro puoselėtoja yra 
Zita Kelmickaitė, kuri su „Rati
lio" ansambliu lankėsi ir Čika
goje. 

Festivalyje dalyvavę Rusijos, 
Prancūzijos ir Klaipėdos an
sambliai jachtomis atplaukė 
per Kuršių marias į etnografinę 
Žvejo sodybą Smiltynėje ir čia 
davė folklorinį koncertą. 

Beveik savaitę trukęs, „Balti-
ca 93" tarptautinis folkloro fes
tivalis baigėsi didžiuoju kon
certu Palangos kurorte („Lietu
vos rytas" 1993.VTI.13). Koncer
te dalyvavo: Vengrijos „Csuto-
ras", Airijos „Siamsa", Prancū
zijos „Bourree Gannatoise", Es
tijos „Lakstigal", Lenkijos" 
Gnojniczanie", Latvijos „Barta" 
ir „Dregeri", Maskvos konser
vatorijos folkloro ansambliai, 
Švedijos folkloro ansamblis 
„Kedjan" su styginių instru
mentų grupe, Indijos vyrų šokių 
kolektyvas, škotų šeima iš JAV, 
Žemaitijos folkloro kolektyvai ir 
kiti šokėjai bei dainininkai. 

Atsisveikinant, visiems atėjus 
prie Palangos tilto, į Baltijos 
jūrą, žybsint ugnelėms, buvo 
nuleisti ąžuolų vainikai, o pa
baigtuvės atšvęstos prie didelio 
laužo. „ . 

Br. J . 

OFICIALIEMS ASMENMS 
VIZOS NEMOKAMAI 

Užsienio valstybių piliečiams, 
vykstantiems į Lietuvą daly
vauti oficialiuose susitikimuose, 
labdaros bei kitokios pagalbos 
Lietuvai tikslais arba su Raudo
nojo kryžiaus misija, vizos nuo 
šiol bus išduodamos ir pra
tęsiamos nemokamai. Toks 
sprendimas priimtas Vyriausy
bės posėdyje, atsižvelgiant į 
įvairių organizacijų prašymus. 
(„Lietuvos rytas", 07.02)" 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superlor. Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . — (1-312) 337-1285 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tel . 312-434-5649 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penki, nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Roberte R d „ Palo* Hllls, IL 

Tel . 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 V.p.p.—7 v.v 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-658 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tat. (70S) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeStd 9 v.r.-12 v.p.p 
6132 S. Kedzle Ava., Chicago 

(312) 77S-6969 arba (312) 469-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Tel . kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtn Ave., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai p.p. 

Cardlac Dlagnoala, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzle 
Chicago. IL 60829 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzla, Chicago, I I I . 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W 71 St St. 

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Centar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, III Ketv vai. 3-5 v.v. 

Tel. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708 941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto te l . (312) 778-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71 st Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

E D M U N D A S V I Ž I N A S , M D S . C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (312) 585-7755 

Kab. tel. (312)585-0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4] 

6-9 antr 12-6: penkt 10-12 1-6 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogdan Ave. , Sulte 310 , 

Napervltle IL 80583 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS1 

7 7 2 2 S. K e d z l e Ave . , 
Ch icago , I I I . 6 0 6 5 2 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 83rd St., Chicago. IL 60838 
Vai pirm , antr. ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

• 



Ir be genocido tauta gali pati save 

SUNAIKINTI 

LIETUVOS SPAUDOS AIDAI 

Pasaulyje yra labai daug 
tautų, bet istorija žino dar dau
giau tokių valstybių, kurių jau 
nebėra. Ne visos jos buvo priešų 
sunaikintos. Buvo labai daug 
tautų, kurios susiliejo, išsigimė 
ar kitaip susinaikino. Istorija 
yra užrašiusi tautas, su ku
riomis ir mūsų protėviams gal 
teko susidurti: skitus, hunus ir 
gotus. Nors jos ir paliko pėd
sakus, bet jų nebėra. Nejaugi ir 
lietuviai nori tuo pačiu keliu 

bartinių politikos ir visuomenės 
veikėjų biografinis žinynas. 
Jame nurodytos ir šeimų sudė
tys, daugiausia 2-1 vaikai, be to, 
yra ir bevaikių. Iš to matome, 
kokį pavyzdį vadovaujantieji 
duoda. O dabar kitas pavyzdys 
— t a i Lech Walesa, kurio 
šeimoje auga 8 vaikai. Manau, 
kad komentarai nėra reikalin
gi. Be to, dabar Lietuvoje labai 
didelis procentas vaikų yra 
vadinami „našlaičiais". Iš jų 

Su malonumu tenka perskai- VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 
tyti Lietuvoje leidžiamą spaudą. 
Šios spaudos puslapiuose yra biais, pasveikina kokio nors fes-
gausių ir įdomių pasisakymų tivalio dalyvius, išklauso strei 

nueiti? Jeigu bus ir toliau taip apie 90% turi tėvus, tik tėvai 
einama, kaip dabar — tai po 
keleto šimtų metų gal bus 
rašoma: „Šiose Baltijos jūros 
pakrantėse, buvo lietuvių 
gyventa". Jeigu paimsime XIV 
šimtmetį, maždaug Vytauto 
laikus, tai lietuvių ir lenkų san
tykis buvo apytikriai vienodas. 
Nors ir nebuvo tais laikais da
romi gyventojų surašymai, 

nenori jų auginti, arba teismų 
pripažinti „neatsakingais". Tad 
toks yra „atsistatančios Lietu
vos" vaizdas. 

Ir be trėmimų gali išsipildyti 
Suslovo žodžiai: „Bus Lie-
tuva,tik be lietuvių". Jeigu ir 
toliau abortai bus laisvai lei
džiami ir jeigu valdžia nepradės 
va ikams da ug i a u dėmesio 

tačiau istorikai maždaug apy- rodyti, tad jau dabar galime 
tikriai gali nustatyti . Yra numatyti, kad išnyksime slavų 

apie Lietuvos gyvenimą, proble
mas, trūkumus, nusiskundi
mus, nesutarimus ir kt. 

Sakome, kad mes, išeivijos lie
tuviai, nesugyvename. Pažvel
kite į aną pusę — ten tas pats, 
jeigu ne dar daugiau. Tačiau 
tame sąmyšyje kartais pasigirs
ta blaivių ir šviesių minčių 
realaus padėties įvertinimo, 
blaivaus žvilgsnio į ateitį. 

Demokratiškame pasaulyje 
priimta, kad po pirmojo šimtojo 
prezidentavimo dienų spauda 
aprašo gyventojų nuotaikas ir 
vertina prezidento darbą. Šia 
tema Lietuvoje leidžiamas laik
raštis „Šiaurės Atėnai" (Nr. 21) 
išspausdino Sigito Gedos svars
tymus: „Šimtas dienų., kai Lie
tuva turi prezidentą". 

LDDP pergalė rudenį ir Bra
zausko — žiemą tik išryškino 
žmonių nuostatą: „Norime val
džios, kuri pažabotų netvarką ir 

kuojančius studentus, pensi
ninkus, mokytojus, priima dele
gacijas iš užsienio, net į Angli
ją ir Pranzūziją buvo nukakęs... 

Ėmėsi kovot su nusikalstamu
mu, sakė, bent jau Šiauliuose 
reikalą sutvarkysiąs, bet po to 
tenai dar didesni sprogimai ėmė 
aidėti. 

apgaulėm, klastom, smurtais, 
visų žmogiškųjų vertybių išnie
kinimais. 

Lietuva kiek trumpiau nešė tą 
Sovietijos politinių, kultūrinių 
ir moralinių melų bei apgaulių 
užnuodytą jungą. Ne vienas da
bar klausiam: argi daug kas 
įstrigo ir tebėra mūsų galvose
noje, įpročiuose, gyvenimo ir jo 
fantastiškos biurokratijos meto
duose? 

Dešimtys, gal šimtai liudytojų 

LIETUVOS TĖVYNĖS 
SĄJUNGA TURI JĖGŲ 
DIDELIEMS DARBAMS 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Sigitas Geda baigia savo pa- ir liudijimų dabar atsiskalauja 
svarstymus: „Kažkas pataręs net ligi Ramiojo vandenyno pa 
prezidentui iškelti bent tris 
bylas už ekonominius nusikalti
mus, kitaip sakant, mafiozinę 
veiklą, kuri baigia pasmaugti 
Lietuvą. Ar prezidentas neži
nąs, ar neturįs panašios medžia
gos? 

Ką jūs! — persergėjo juos pir
masis mūsų valstybės žmogus. 
Nors ir šiandien galima pakel
ti 20 bylų! 

Bet kodėl nepakeliat? Genera
linis prokuroras neleidžia... 

Jeigu užsiminsite apie ką nors 

žinoma, kiek kurios vaivadijos 
karo atveju pristatydavo vėlia
vų. „Vėliavomis" buvo vadi
nami maždaug vienodo dydžio 
kariuomenės daliniai. 

Koks nors didikas prista
tydavo vieną vėliavą, o kuni
gaikštis keletą ar net keliolika. 
Nenorintieji patys į karą joti 
galėdavo į savo vietą kitą 
pasamdyti. Tarpukaryje Lietu
vos ir Lenkijos gyventojų san
tykis buvo maždaug 1:10. 
Dabar, nors gyventojų santykis 
ir yra beveik toks pat, tačiau 
tautybių atžvilgiu yra didelis 
skirtumas. Prieškarinė Lenkija 
buvo tautų kalėjimas, ir lenkai 
joje tesudarė tik apie 65%. Šiuo 
metu padėtis yra visai skir
t inga, pr i ta ikius lenkišką 
„mažumų teisių formulę". Da
bar lenkai jau sudaro 96% visų 
gyventojų. O Lietuvoje lietuvių 
procentas yra sumažėjęs: 1923 
m. buvo 84.2%, o 1992 m. jau tik 
79.8. Viena didžiųjų klaidų buvo 
ta,kad visi atėjūnai, tarnavę 
okupantui, ir lietuvių tautos 
naikintojai nebuvo traktuojami 
kaip kolonistai, bet „tautinė 
mažuma". O „tautinių mažu
mų" varžymas tarptautinės 
teisės atžvilgiu jau yra nusikal
timas. 

Dabartiniu metu yra aiškiai 
matomas nenoras vaikus turėti 
ir juos auginti. Laikoma dideliu 
nuo gyvenimo atsilikimu, jeigu 
šeimoje yra daugiau kaip 2 
vaikai. Dabar Lietuvoje 3-4 
vaikų šeimos jau yra didelė 
retenybė. Ne mada ir tiek! Da
bar rankose turiu ir vartau: 
„Kas yra kas Lietuvoje" — Da 

jūroje. Praėjusieji metai jau 
rodo, kad gyventojų mirimas 
viršijo gimimus 5 tūkstančiais. 
Trūko labai daug metų, kol 
prisikapstėme iki 3-jų milijonų. 
Jeigu padėtis nepasitaisys, tai 
per 4-tą milijoną jau neper-
sikrapštysime. Ne t ik gimimai 
mažėja, bet jaunesni ir apsuk
resnieji kombinuoja, kaip nors 
į valiutinius kraštus išvažiuoti. 
J a u beveik pusantro šimto 
metų, kai daug lietuviško krau
jo į užjūrius ir svetimus kraštus 
nuteka. Nežinia, a r išsvajotas 
l i t a s galės padė t į žymiai 
pakeisti. 

Gyvenant tarpe didelių kai
mynų, reikia būti darbštes-
niems, gudresniems ir turėti 
didesnį prieauglį, negu kaimy
na i tu r i . Vals tybė privalo 
sudaryti sąlygas, kad natūralus 
prieauglis savame krašte ateitį 
turėtų . Tai nereiškia, kad 
valdžia turi viską kontroliuoti, 
bet protingais įstatymais gali 
tautinę politiką vesti. Carų 
politika buvo, kad Lietuva (to 
vardo jie net nenaudojo) būtų 
atsilikęs kraštas. Tad lietuviai, 
savame krašte darbo neras
dami, į Ameriką, Rygą ir Rusi
jos miestus masėmis plūdo. 
Todėl Lietuva ne tik prieauglio, 
bet ir veržliausių žmonių ne
teko. Tad reikia žiūrėti, kad 
panašios nuotaikos ir vėl neįsi
galėtų. Dėl demokratijos ir val
dymo formų besiginčydami, gali 
k raš tą į visišką netvarką 
nuvesti. Nereikia užmiršti, kad 
išlikimo instinktas yra pats 
stipriausias. Tad reikia ir duona 
pasirūpinti! 

J . Z. 

chaosą ir palengvintų buitį", kitą, pasirodys, kad nors kas 
Tai ir buvo pažadėta, netgi su kitas neleidžia" 
kaupu, su rinkiminiu įkarščiu 
Dabar jau ganėtinai nuo visų 
pažadų atsitraukta. Gero gyve
nimo, ar bent jau greito page
rėjimo, girdi, niekas nežadėjęs 
(tai kas, kad dar daugelis naivių 
žmonių atmena ir įvairiausias 

Kitą straipsnį parašė išeivijos 
žurnalistas-publicistas Bronys 
Raila, kurį Lietuvoje išspausdi
no laikraštis „XXI amžius" (Nr. 
22). 

Įdomu susipažinti ir su jo 
ištraukomis, juo labiau, kad B. 

pigios naftos, pigių dujų ir pi- Raila pasakė daug karčios tiesos 
gaus maisto variantais gyvena), apie Lietuvos pažiūras į išeivi-

Tautos santarvei ir koalicinės ją. 
vyriausybės idėjai, girdi, labiau
siai kenkia dešinieji, šiaip vis
kas lyg ir normalu. Seimas lei
džia įstatymus, ministrų kabi
netas grumiasi su ūkio sunku
mais, o prezidentas — vis dėlto 
— kas yra Lietuvos prezidentas, 
pirmasis šalies žmogus, dabar
tinės Lietuvos iškaba? 

Tie, kurie ne per seniausiai ki
bo į atlapus, keikė Landsbergį 
ir Lozoraitį, paprasčiausiai pri
tilo, nes ir kaime, ir mieste 
reikalai dar labiau pablogėjo. 
Girtis, kad balsavai už Brazaus
ką, paprasčiausiai — kvaila. Pa
dėjai sugrįžti tiems, kurie tiek 
metų alino Lietuvą. 

Toliau straipsnio autorius 
klausia: „O vis dėlto — kur šioje 
abėcėlėje mūsų prezidentas?" 

Pikti liežuviai jau prieš rinki
mus skelbė, kad jisai būsiąs tik
tai iškamša, kad jau dabar su
maniai tarsi kokia lėlė už virvu
čių, traukomas ir šokdinamas, 
o, reikalui esant, net ir ne
juokais nusodinamas: „Mes pa
darysime tave tuo, kuo trokšti, 
duosim tau valdžią, dvarą, gar
bę ir pinigus, bet daryti, ką nors 
be mūsų pritarimo — šiukštu!" 

Žmonės kalba: betgi — išva
žiuoja, pasišneka su žemdir-

„Sistema ir joje per 70 metų 
išaugę žmonės nemokėjo kitaip 
elgtis ir verstis, kaip tik melais, 

kr ančių, deja, tai turbūt tiesa.. 
Mums tolimuose kraštuose vi

suomet buvo svarbi Lietuvos 
valdžios ir žmonių pažiūra į iš
eiviją, tuos išėjūnus, politinius 
emigrantus, piliečius ir nebepi-
liečius. Buvo įtikinėjama, kad 
Lietuva laukia sugrįžtančių 
pokario pabėgėlių ir visokių iš
eivių, emigrantų. Noras maž
daug abipusis. Netrukus betgi 
paaiškėjo, kad tai melas, bent 
negryna tiesa: vadovaujantys 
Lietuvos sluoksniai, o ir „liau
dis" mėgtų išeivių dolerius, bet 
jų pačių nemėgsta, jų „moky
mais" bodisi, pilietybės nepri
pažįsta, turėtų nuosavybių be
veik negrąžina, net neduoda tei
sės žemės pirkti, o itin šiurkšti 
biurokratija išeivius labai, dargi 
atrodo, specialiai vargina". 

Baigiant yra verta pažymėti, 
kad abudu straipsniai yra įdo
mūs savo turiniu ir forma. Lie
tuviška patarlė sako: „Teisybė 
akis bado". 

Demokratijos tikslas yra, kad 
kiekvienas gyventojas gali lais-

Tokia antrašte laikraštis „Lie
tuvos aidas" Vilniuje (š.m. bir
želio 30 d.) užvardino Linos Pe
čeliūnienės straipsnį apie Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių), susirinkusios Vilniuje 
aptarti politikos problemas ir 
pirmuosius naujosios partijos 
žingsnius. Šios žinios, gautos iš 
Lietuvos, yra vertos ir užsienio 
lietuvių dėmesio. 

Prieš kurį laiką Amerikoje 
lankėsi šios naujos partijos pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
ir sąjungos sekretorė bei seimo 
narė Laima Andrikienė. Šios 
kelionės eigoje jie supažindino 
Amerikos vietovių lietuvių vi
suomenę su naujos partijos 
struktūra ir veiksniais, todėl 
kai kuriose vietovėse Ameriko
je jau yra įsteigti Tėvynės są
jungos rėmėjų skyriai. 

vai kalbėti ar išreikšti savo nuo
monę, pasisakyti jiems rūpimais 
klausimais. Tolerancija ir kitų 
žmonių nuomonių gerbimas yra 
būtinas veiksnys lietuvių tarpe, 
nepaisant, kur jie begyventų. 

Išeivijos žurnalistai, kurie 
rašo į Lietuvos spaudą, yra verti 
mūsų dėmesio, nes jie supa
žindina Lietuvos gyventojus su 
tikrąja išeivijos lietuvių gal
vosena, kuri dažnai yra iškreip
ta tų veiksnių, kurie nesiekia 
lietuvių vieningumo čia ir ten. 

Midway aerodrome liepos 17 d. 'iš kairės): Vilniaus vyr. architektas Danas Ruseckas. Vilniaus 
meras Vytautas Jasulaitis, angaro, kuriame buvo tvarkomas Stepono Dariaus lėktuvas prieš 
skrydį, savininkas John Daraška, Vilniaus Technikos un-to prof. Jurgis Vanagas, Vilniaus Tarybos 
pirm Valentinas Šapalas. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Po steigėjų atsilankymo Ame
rikos vakaruose — Los Angeles, 
čia yra įsteigtas šios partijos 
rėmėjų skyrius. Išrinkta val
dyba, į kurią įeina: Edvardas 
Mitkus, Arūnas Sadonis, Anta
nas Dambriūnas ir Aurimas Ja
rašiūnas. Tėvynės sąjungos 
JAV vakarų apygardos pirmi
ninkas yra Antanas Dambriū
nas. 

Lietuvoje įvykusios partijos 
vadovų susirinkime išryškėjo 
partijos tikslai. Praeityje buvo 
klaidingai skelbiama, kad 
Tėvynės sąjunga laikosi socia
lizmo nuostatų arba atstovauja 
saujelės verslininkų intere
sams. 

Konservatorių tikslas, kad 
kiekvienas žmogus gautų kuo 
didesnį atlyginimą (tiek, kiek 
uždirba) ir kuo mažiau reikėtų 
perskirstyti valstybei. Tai žo
džiai, pasakyti sąjungos valdy
bos pirmininko G. Vagnoriaus. 

Vilniuje pasitarime dalyvavę 
ir kiti valdybos nariai pasi
džiaugė, kad į Tėvynės sąjungą 
gausiai stoja darbininkai ir in
teligentai. Metų gale tikimasi 
turėti apie 10-12 tūkstančių na
rių. 

Konservatoriai supranta, kad 
su senom struktūrom neįmano
ma reformuoti valstybės, todėl 
pradeda ruošti žmones dirbtr^* 
valdžios padaliniuose. Naujoji 
partija siekia ne pati viena lai
mėti rinkimus, bet kad laimėtų 
susivienijęs demokratinių jėgų 
blokas. 

LDDP nėra visiškai savaran
kiška ir negali tinkamai valdyti 
krašto. Ji neturi jokio veiklos 
plano, dirba stichiškai. Konser
vatoriai siekia pralenkti tą seną 
struktūrą (LDDP) ir kokybe, i r 
kiekybe. 

Reikia žmonėms aiškinti, kad 
dešiniosios demokratinės jėgos 
realios valdžios neturėjo. Visada 
buvo ta dabartinė piramidė, t ik 
dvejus metus be savo viršūnės. 

Kitas svarbus veiksnys yra tė
vynėje gyvenančių lietuvių nu
sistatymas. "Birželio 29 d. 
Respublikos prezidentui A. Bra
zauskui buvo įteikti 142,246 pa
rašai, kuriais pareikštas pro
testas prieš politinį susidoroji
mą su Stasiu Lozoraičiu, reika
laujant jį palikti Lietuvos amba
sadoriumi Amerikoje. 

Šie visi veiksniai duoda nau
jos vilties Lietuvos ir išeivijos 
Lietuviams sulaukti tikros de
mokratijos po būsimų preziden
to rinkimų. 

PREMIJOS LIETUVOS 
„MAFIJAI" 

SUTVARKYTI 
„Draugo" š.m. birželio 22 d. 

nų sprogdinimų Lietuvoje bylas 
tiriantiems policininkams". 

Nežinia, kiek milijonų talonų 
(o gal litų?) Lietuvos „mafija" 
paskirs tiems, bylas tiriantiems, 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 
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laidoje, pirmame puslapyje buvo policininkams ar jų viršinin-
skelbta, kad Biržuose išsprog 
dinta privati pieninė, padarant 
šiai akcinei bendrovei nuo 20 iki 
40 milijonų talonų nuostolių. 
„Per tris pastaruosius mėnesius 
tai jau trečias sprogimas, susijęs 
su šia akcine pieno bendrove.... 
Po dviejų pirmųjų sprogimų jo
kios pagalbos iš policijos dar
buotojų nesulaukta" („Lietuvos 
rytas" 1993 m. birželio 16 d.). 
Straipsnyje rašoma, kad polici
jai žinomi beveik visi asmenys, 
atsakingi už sprogdinimus, ta
čiau trūksta įrodymų, kuriuos 
atsisakęs suteikti bendrovės pir
mininkas, bijodamas keršto. 

Paskutinis sprogimas yra 
kenksmingas ne tik 1700 
bendrovės akcininkų, bet ir 
Lietuvos tarptautinei prekybai 
bei užsienio investavimui. Šio 
sprogimo kaltininkams išaiš
kinti ir suimti Lietuvos vyriau
sybė paskyrė 31 milįjonas talo-

kams, kad nutylėtų ar sugavę 
paleistų. Apie tai Lietuvos spau
da nepaskelbs. O kad tokios 
„premijų" varžybos vyksta iš 
abiejų pusių, „mafijai" išeinant 
laimėtoja, — abejoti netenka. 
Juk dar nė vienas „mafijozų" 
nusikaltimas, duoklių išreika-
lavimas, sprogdinimai, šaudy
mai nebuvo Lietuvos teisėtvar
kos institucijų išaiškinti ir nu
bausti. 

Br. J . 

DAUGIAU MIRŠTA KAIP 
GIMSTA 

Per keturis šių metų mėnesius 
pirmą kartą Lietuvoje daugiau 
gyventojų mirė negu gimė. Ge
gužės pradžioje Lietuvoje gyve
no 3 milijojnai 746,000 gyven
tojų — beveik 5 tūkstančiais ma
žiau neeu metu Dradžioie 

Kalbamės jau beveik oficialiai. Klausimas. At
sakymas. Nei jie mane nori kuo įtikinti, nei aš jų. Dar 
bus daug popierių. Kiekvienas šios dienos sakinys apsi-
vels kitais, bus įvairių komentarų. Žengiau didelį 
žingsnį. Nežinau, ar jie žengs. Ar pabaigs byla per puse 
metų. 

Kameroje jau seniai praėjo papietavę. Juntu alkį. 
Ir matau, kad nors nuvyliau, diena — mano 

— Noriu valgyti, — pareiškiu. 
Tuojau ateina prižiūrėtojas ir nuveda žemyn. 

Atneša pašildytus pietus. 
Vėl veda viršun. Dar pašnekame. Nieko naujo ne

besužinoję, tardytojai ruošiasi perrašyti protokolus. 
Rimkus išeina. Nepamiršta pasiūlyti man dar labai 
gerai pagalvoti. Daugalas rašo protokolą. Rašo apie 
pusvalandį. O aš sėdžiu. Seniai ruošiausi šiai dienai. 
Bet pavargau. 

Darbas baigiasi. Saugumo rūmai tuštėja. Daugalas 
nebebijojo, kad užeis koks viršininkas, jaučiasi laisviau. 
Skambina žmonai, kalba apie kiną. Jis irgi pavargo. 
Bet kalbamės vėl — apie konfiskuotą literatūrą. 

— Pas jį radome net Hitlerio „Mein kanpf', — 
bendrininko tonu sako jis man, tarybiniam žmogui. 

Stengiasi įtikti, nes tardymų metu visada priešta
rauju, vadinamas antitarybininku. Ir protokoluose 
nesutinku su žodžiais antitarybinė agitacija, nacio

nalistas. Esu patriotas — to neslepiu. Bet straipsnis 
apie antitarybinę veiklą man netinka. 

Prieš kelias dienas man parodė iš Partijos istorijos 
instituto atsakymą dėl Ribentropo ir Molotovo pasi
rašytos sutarties. Tai pagrindinis kaltinimas mums. 
tai mūsų antitarybiškumo įrodymas. Ekspertų išvados 
turės daug reikšmės mūsų bylai. Jos saliamoniškos. 
„Tokio dokumento būta, bet šiuo metu jis yra antitary
binio" pobūdžio. 

Mes platinome tą šmeižikišką dokumentą ir dabar, 
ko gero, Lietuvoje kas nors suabejos savanorišku 
įsiliejimu į rusų glėbį. Skubiai reikėjo išgaudyti „Lietu
vių enciklopedijos" 15 tomą, šio dokumento fotokopijas. 
Pasipylė kratos; raukime piktžoles! 

— Jūs norite atskirti Lietuvą nuo TSRS — čia ir 
antitarybiškumas. 

— Bet juk yra toks straipsnis Konstitucijoje. 
— Yra. Bet ne tau. 
Daugalas laukia, kol draugiškai pasmerksiu tuos, 

kurie skaito knygas. 
— Kodėl jūs manote, kad žmogus, perskaitęs Hit

lerį, tampa fašistu? Jei taip būtų, tai tarybų sąjungoje 
gyventų vieni komunistai, nes Lenino raštus jūs kišate 
beveik per antrą galą. Jūsų ekspertai istorikai bet 
kurią knygą pripažins antitarybine. Pabandytų nepasi
rašyti po jūsų recenzijomis! Bent jau iškabintumėte vie
šose vietose draudžiamų skaityti knygų sąrašą. 

— Jūs perdedate, — sako Daugalas. — Knygas 
gauna tie, kam jų reikia. Po jūsų suėmimo skambino 
Istorijos instituto direktorius Vaitkevičius, klausė, ar 
neradome Šapokos, kitų įdomybių. Ir Jurginis 
skambino. 

Jis išima iš stalčiaus žurnalą „Stern". 
— Matote? Skaitome. Būtumėte su mumis — ir jūs 

gautumėte. Mes skaitome viską. 

— Ne tiek jau daug tų — su jumis. 
— Užtenka. 
Spaudą Jie skaito tikrai. Dažnai matau ant jo stalo 

iškarpas iš emigrantų laikraščių. Gauna iš užsienio, 
gauna iš mūsų — pogrindinę. Kartą man parodė Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kronikos 6 numerį. Rašė apie 
mūsų suėmimą. 

— Matai, — pasakė. — Šviežia. Ten dirba ir mūsų 
žmonės. 

Seniai taip nesidžiaugiau — „Kronika" tebeeina. 
Daugalas atidaro seifą, išima kelias knygas. 
— Mokate vokiškai? 
— Truputį suprantu. 
Jis minkština mano širdį: padeda knygas prieš 

mane. 
— Kad nebūtų nuobodu, kol rašysiu. 
Pažiūriu: ..Mein Kampf-'. Kita — Geringo „Die Eh-

rene Herz". Ir dar Hitlerio biografija. Dabar jau nebi
jodamas galėsiu prisipažinti jas skaitęs saugume. 

Saulė jau leidžiasi. Pabandau paprašyti to, ko nie
kada neleisdavo: atsistoti ir pamankštinti kojas. 

— Prie lango galiu prieiti? 
— Prašau. 
Prieinu prie grotuoto lango. Daugalas žvilgčioja — 

bijo. Priešais — konservatorija. Gatvę tayj apkėtė 
liepos, kad nieko nematyti. Bet girdėti balsai. Toli toli 
žalios Pavilnio kalvos. Žvilgsniu skristum į tuos mi&kus ' 
ir kristum — kaip į samanas. 

Bendraujame jau dvylika valandų. Daugalas 
sunkiai formuluoja klausimus, mankština raitką.' * 

Raminuosi: viskas buvo sugalvota. Šiandieną galiu 
truputį užsimiršti. 

(Bus daugiau) 

i 
I 
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II LIETUVOS 
STOMATOLOGŲ 

KONGRESAS 
DRUSKININKUOSE 

I Lietuvos dantų gydytojų 
k o n g r e s a s įvyko 1938 m. 
K a u n e ; II įvyko 1993 m. 
gegužės 6-8 d. Druskininkuose. 
Taigi, po 55-rių metų per
traukos stomatologai vėl susi
rinko laisvoje Lietuvoje. 

Kongrese dalyvavo 500 iš Lie
tuvoje esančių 2,000 stomatolo
gų. Organizavimo komi te to 
pirmininkas buvo dr. Br. Janic-
k a s , s e k r e t o r i u s dr . R. 
Navickas. 

Paskait ininkų buvo ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš Danijos, 
Vokietijos, Švedijos, Rusijos ir 
JAV. Iš JAV buvo du paskai
t ininkai, vienas jų dr. Vladas 
Vaitkus, implantologijos specia-
listas.kuris laikomas Lietuvos 
implantologijos pradininku. 

Paskaitose buvo svarstomi 
profesiniai ir organizaciniai 
klausimai ir dabart inio gyve
nimo sąlygų iškeltos problemos. 
Laisvu laiku vyko ekskursijos 
po gražias Druskininkų apy
linke?, buvo aplankytas M. K. 
Č iu r l ion io muz i e ju s , v y k o 
krepšinio rungtynės ir vaka
ronės, kur ių metu dalyviai 
turėjo progos padainuoti, pa
bendrauti. 

Vyko ir stomatologinės tech
nikos instrumentų ir medžiagų 
paroda, kurioje dalyvavo 14 
firmų; viena iš Lietuvos, ki tos 
iš Europos valstybių ir JAV. 
Suvažiavimą aplankė Lietuvos 
sveikatos ministras dr. J. Brė
dikis, kuris pasakė kalbą. 

Lietuvos s tomato logų są
jungos p i r m i n i n k e i š r i n k t a 
Vilniaus stomatologijos klinikos 
dr. Ona Balčiūnienė. Garbės 
vardai suteikti stomatologams 
Onai Meilutei, Adelei Dam
b r a u s k a i t e i , S t e f an i j a i 
Svi l ienei , J a d v y g a i P r a n c -
kūniene i , Reg ina i S t r i eku-
vienei. Nijolei Obolėnienei , 
Elenai Panavienei ir Vladui 
Vaitkui, Lietuvos implantalo-
gijos p rad in inku i . Lie tuvos 
stomatologų ir dr. Va i tkaus 
b e n d r a d a r b i a v i m o l a i š k a i s 
dėka. implantologija ir atsirado 
Lietuvoje. 

Implantologi ja y r a d a n t ų 
implantacijos metodas , ka i , 
vartojant t i t ano metalą, an t 
žandikaulio įsodinami dirbtiniai 
dantų protezai į patį kaulą, ar 
ant kaulo. Pirmoji tos rūšies 
operacija buvo a t l ik ta 1942 m. 
Amerikoje šis metodas pradėjo 
plėstis 1967 m. Implantologijos 
metoda i n u o l a t k e i č i a s i , 
tobulėja. Dabar šioje srityje dir
ba amerikiečiai, švedai, i talai , 
vokiečiai. Lietuva yra pirmoji 
va ls tybė buvus io je T a r y b ų 
Sąjungoje, pradėjusi naudoti im
plantologijos metodą. 

Dr. Vai tkus iš Lietuvos per 
Švediją 1945 m. a tvyko į 
Ameriką. Vėliau vėl atsidūrė 
Vokietijoje. Stomatologiją baigė 
Minneapoly. Minnesotoj. Dirbo 
implantologijos srityje Worces-
ter. Mass. Dabar jau išėjęs į 
pensiją. 

L ie tuvos s t o m a t o l o g a i . 

sužinoję, jog dr. Vai tkus dirba 
implantologijos srityje, parašė 
j a m laišką, pasiūlė bendradar
b iaut i ir perduoti savo žinias 
Lietuvos stomatologams. Dr. 
Vai tkus mielai sutiko ir j au nuo 
1974 m. pradėjo susirašinėti su 
kolegomis Lietuvoje, s iuntė 
stomatologinę li teratūrą, dali
nosi žiniomis. Dr. Va i tkus savo 
laiškuose aprašydavo naujus 
implantologijos technikos me
todus, atsakinėjo į konkrečius 
klausimus. Vienai dr. Vaitkaus 
pacientei lankantis Lietuvoje. 
dr. Vaitkus net pranešė apie jos 
atvykimą ir siūlė Kauno stoma
tologams ją apžiūrėti, tačiau 
K G B neleido. 

I r štai jau 1975 m. med. dr. 
prof. S. Čepulis, Lietuvos stoma
tologų patriarchas, savo paruoš
t a m e vadovėlyje ,.Veido ir žan
dikaulių plastinių operacijų me
tod ika" (Kaunu Medicinos in
s t i tu tas , 1975 m.) pirmą kartą 
Lietuvoje ir tuo pačiu buvusioje 
Tarybų Sąjungoje, aprašė dantų 
implantacijos metodą, vartojant 
t i t ano metalą. 

1981 m. prof. Čepulio vado
vaujami, stomatologai dr. An
t a n a s Černikis ir dr. Olegas 
Surovas pirmieji Lietuvoje ir 
tuometinėje Tarybų Sąjungoje 
p r a d ė j o p r a k t i š k a i d i rb t i 
implantologijos srityje. 

1993 m. dr. Olegas Surovas, 
dirbantis Kauno Medicinos aka
demijoje, parašė pirmąjį rusų 
ka lba implantologijos vadovėlį, 
išleistą Maskvoje, „Dantų pro
tezavimas implantatų pagalba". 

Pradėjus l i e tuv iams prak
t iškai dirbti implantologijos sri
tyje, į Lietuvą atvažiuodavo 
daug stomatologų iš buvusių T. 
Sąjungos valstybių susipažinti 
i r moky t i s implan to logi jos 
metodų. 

Šiuo metu Lietuvoje yra ke
tur i implantologijos specialistai: 
dr. Antanas Černikas . dr. Ole
gas Surovas ir dr. Juozas Jonai
t i s K a u n e ir d r . S i g i t a s 
Kriaučiūnas Klaipėdoje. 

Dr. Antanas Černikis ir dr. 
Juozas Jonai t is yra apgynę 
disertacijos medicinos mokslo 
kandidato laipsniui gauti 1989 
m. Maskvoje iš implantologijos 
srities. 

Grįžus dr. Vaitkui iš Lietuvos, 
teko su juo pasikalbėti , ir j is 
mielai sutiko pasidalinti savo 
įspūdžiais. 

— K a i p i l g a i r u o š ė t ė s 
s t oma to logų k o n g r e s e ska i 
ty t a i p a s k a i t a i ? 

— Ruošiausi i lgai, iš t isus 
metus, nes žinojau iš kolegų 
laiškų, kad manęs laukia jau 20 
metų. tad norėjau perduoti savo 
žinias kuo geriausiai. Vežiausi 
prožektorių, implantų pavyz
džius ir skaidres, kurias padėjo 
padaryti sūnus. 

— Koki į spūdį pa l iko s to
matologi jos k o n g r e s a s ? 

— Kongresas pal iko gerą 
įspūdį, matyti , kad įdėta daug 
darbo, panašus į stomatologų 
kongresus ruošiamus JAV, tik 
mažesnio masto. Įdomu ir ta i . 

CLASSIFIED GUIDE 

Pirmoje eilėje viduryje sėdi komp. Jeronimas Kačinskas ir Elena Kačinskienė. Su jais - Lietu
vos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetų pedagogai. 

Nuotr. Antano Virbašiaus 

kad buvo ir stomatologinės 
technikos, ir medžiagų paroda. 

— Kokios yra pagrindinės 
s tomatologų problemos? 

— Pagrindinė problema yra 
privatizacija. Lietuvoje privačia 
prakt ika dabar verčiasi 16% 
stomatologų. Aišku, privačiai 
praktikuoti norėtų ir daugiau 
kolegų, tačiau sunku su pasko
lomis, nes nėra bankų sistemos 
paskoloms gauti, sunku nusi
pirkti įrangą, sunku ir su me
talais, kur ie reikalingi stoma
tologinėje praktikoje. 

— Ar d a u g norinčių studi
juoti stomatologiją? 

— Norinčių studijuoti stoma
tologiją yra daug, tačiau patekti 
yra labai sunku, nes re ikia 
laikyti konkursinius egzami
nus . Į Kauno Medicinos akade
mijos stomatologijos fakultetą 
kasmet priimami t ik 25 nauji 
studentai. Mokslas tęsiasi 10 se
mestrų, tad s tudentams yra ir 
finansinių sunkumų. 

— K o k i o s s t o m a t o l o g ų 
nuotaikos? 

— Stomatologus teko susi
t ikt i Druskininkuose, kongrese. 
Be to. dar buvau K a u n e ir 
Klaipėdoj, kur skaičiau paskai
t a s ir su kolegomis a t l ikau 
praktikos darbus implantologjos 
srityje. Dauguma stomatologų 
y r a jauni žmonės 35-40 metų 
amžiaus. Nors jų sąlygos sun
kios, tačiau jie optimistai, t iki 
savo profesijos ir L ie tuvos 
atei t imi. 

— A r Lietuvos implantolo
gijos sritis y r a atsi l ikusi nuo 
Vakarų? 

— Implantologija Lietuvoje 
niekad nebuvo atsilikusi nuo 
Vakarų ir. sakyčiau, y ra tokia
me pačiame lygyje. 

Vienintelis dr. Vai tkaus nusi
vylimas Lietuvoje buvo, jog po 
ilgos pažinties ir bendradarbia
vimo laiškais, jau neberado 
gyvo prof. S. Čepulio, Lietuvos 
s toma to log i jo s p a t r i a r c h o . 

O mes, Amerikoje gyvenantys 
lietuviai, galime džiaugtis, jog 
po ilgo, 20 metų t rukus io , 
bendradarbiavimo ta rp vieno 
lietuvio stomatologo Amerikoje 
ir s t o m a t o l o g ų L ie tuvo je , 
pasiekti tokie gražūs rezultatai. 

Dalia Augūnienė 

IR VĖL LIETUVOS TAKELIAIS 
DANUTĖ P E T R A U S K A I T Ė 

Kažin ar įsivaizdavo kompozi
tor ius Jeronimas Kačinskas , 
1944 m. nuo karo audrų pasi
t raukęs į Vakarus, kad jam teks 
didesnę gyvenimo dalį gyvent i 
svetimuose kraštuose ir t ik be
veik po penkių dešimtmečių 
per t raukos vėi išvysti g imtinę. 
Daugelui jo kolegų ir bendra
a m ž i ų n e p a v y k o s u l a u k t i 
d ienos , kada b ū v a - a t k u r t a 
nepriklausoma Lietuvos vals
t y b ė . Tačiau J . K a č i n s k u i 
l ik imas nusišypsojo, ir jis 1991 
m. rudenį pirmą ka r t ą ap lankė 
Lietuvą. Antrojo vizito metu , 
1992 m. vasario mėn. , kompozi
tor iu i buvo į te ik ta Lietuvos 
valstybinė premija už chorinį 
kūr in į — Mišias, sk i r tas Lietu
vos krikšto 700 metų jubiliejui 
ir kara l iaus Mindaugo karūna
vimui. Visai neseniai , pasku
t i n ė m i s šių m e t ų gegužės 
dienomis, J. Kačinskas a tvyko 
į Lietuvą trečią kar tą ir čia 
viešėjo porą savaičių. Pastarasis 
atsilankymas buvo labiau priva
tus . Kompozitorius džiaugėsi, 
g a l ė d a m a s i šveng t i jį var
ginančių oficialių susi t ikimų ir 
tu rėdamas daugiau laiko pa
bendrauti su savo giminėmis bei 
senais pažįstamais . Nepaisant 
to, J. Kačinskas surado progą 
atvykti į Klaipėdą ir nors t rum
pam užsukti į Lietuvos muzikos 
akademijos 'konservatorijos) fa
kul tetus , o taip p a t pasidalint i 
mintimis su Vilniaus kompozi
toriais bei muzikologais. 

J . Kačinskas — garbaus am
žiaus kompozitorius, šį pavasarį 
šventęs savo 86-ąjį gimtadienį. 

J is šiandien vra bene vienintelis 
S. Šimkaus įsteigtos konserva
tor i jos p i r m o s i o s m o k i n i ų 
laidos atstovas. Klaipėdoje pra
bėgo visa kompozitoriaus jau
nystė ir pirmieji savarankiškos 
muzikinės veiklos metai . Čia 
b u v o s u k u r t o s p i r m o s i o s 
chorinės dainos ir pirmieji in
strumentiniai kūriniai , čia buvo 
ras tas j aukus priglobstis, kai 
laikinosios Lietuvos sostinės 
muzikinės įstaigos a ts isakė jo 

ffiSCELLANEOUS RE AL SSTATE 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobili* 
pas mus. 

- FRANK ZAPOLIS 
3208Va We»t 95th Stret 
Tai. — (TOS) 424-8654 

(312)581-8654 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

Ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

II jame stomatologų kongrese Lietuvoje susitiko implantologai. Iš kairės: dr. 
Antanas Černikis; svečias iš JAV, paskaitininkas dr Vladas Vaitku9 ir dr. 
Juozas -Jonaitis. 
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AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

Jau daugiau, negu 25 metai, i'ai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai pirmad., ant r a d. , 
tračd., katvd. Ir penkid. 9 v.r.—S v. p.p., i ea td . 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

Jei esate vienišas, vyresnis negu 
70, negeriantis, nuoširdus, ir jums 
reikalinga ne tik šeimininkė, bet ir 
nuoširdi gyvenimo draugė, — esu 
subrendusio amžiaus, ne pinigais, 
o talentais turtinga, religinga, išmin
tinga, simpatinga, prašau rašyti iš 
bet kurio Amerikos kampelio: Mo
desta, 252 Newport, Detroit, Ml 
48215. 

SS GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
•' MLS. Kompiuterių ir. PAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas variui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.., ''. 

POR SALE 
Oak Lawn, 3 bdrm., tri-level with 1V2 
bathrooms; basement, attached 2 car 
garage; excellent condition. 

$178,000. Tel. 708-424-6075. 

U.S. SAVINOS BONDS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

INVESTOR WANTED 
3933 W. 63 St. 3-story bldg. 
has 3 stores, 5 apts, bsmt, 4-car 
brick garage, fenced yard. 

Re/Max Home Center 
Ask for F rank Z lc , t a i . 

312-735-6000 

p a s l a u g ų . Klaipėdoje J . 
Kačinskas subrendo kaip simfo
ninio orkestro bei operos diri
gentas . Sunku net suskaičiuoti 
v isus koncertus, surengtus tuo 
m e t u veikusioje miesto kon
cer tų salėje — Šaulių namuose. 
1991 m., pirmą kar tą kompozi
tor iu i lankantis Klaipėdoje, į 
š i u o s n a m u s d a r n e b u v o 
g a l i m a pa tek t i , nes juose 
šeimininkavo sovietų kariškiai. 
Tačiau dabar kompozitorius jau 
galėjo įžengti į šį pastatą, žvilg
te lė t i į sceną, kurioje jam teko 
koncertuoti ir kaip simfoninio 
orkestro artistui, i r kaip diri
gentui. Tiesa, kariškių pėdsakai 
d a r nebuvo ataušę — ant sienų 
kabėjo stendai su rus iškais pa
v a d i n i m a i s , scenoje mėtės i 
buvusių dekoracijų l ikučiai , 
t ač iau J. Kačinskas džiaugėsi, 
sužinojęs, kad šie namai atiteko 
K la ipėdos miesto k u l t ū r o s 
skyriui ir čia bus atgaivintos 
senosios muzikinės tradicijos. 

Kad J. Kačinskas nėra abejin
gas Klaipėdai, įrodė jo neseniai 
sukur ta kantata-siuita, ski r ta 
miesto 749-osioms metinėms. 
Pernai , švenčiant šį jubiliejų, 
buvo atliktos pirmosios dvi nau
jojo kūrinio dalys. Neseniai 
kompozitorius parašė trečią ir 
ketvirtą dalį, visą ciklą pa
v a d i n ę s ,,Baltijos'* v a r d u . 
Kla ipėd ieč ia i p l a n u o j a ar
t imiausioje ateityje su te lk t i 
visas jėgas šios kanta tos siuitos 
at l ikimui. 

Nors kompozitorius jau pen
sijoje, tačiau j am kūrybinės 
energijos gali pavydėti net jauni 
menininkai . Sekmadieniais J. 
K a č i n s k a s va rgon in inkau ja 
Bostono Sv. Petro bažnyčioje 
(vargonininko pareigas jis eina 
n u o 1949 m.) ir r uoš i a s i 
pažymėti šios bažnyčios besi
a r t i n a n t į jubi l ie jų nau ju 
kūriniu, taip pa t laikas nuo 
laiko rengia autorinius kon
certus. Vienas ryškiausių tokių 
koncertų įvyko šių metų kovo 4 
d. Jo metu skambėjo J. Ka
činsko Nonetas. parašytas dar 
1931-1932 m. Šis kūrinys čekų 
atlikėjų dėka y r a apkeliavęs 
daugelio Europos miestų kon
certu sales, tačiau karo metais 
žuvus parti tūrai, vėlesnių kar
t ų klausytojams liko nežinomas. 
Neseniai Prahoje, Čekų noneto 
archyve suradus kūrinio gaidas, 
Nonetas iš naujo atgimė. Reikia 
tikėtis, kad jis suskambės ir 
Lietuvoje. Reikia taip pat tikė
tis , kad kompozitorius pradžiu
gins mus ir naujais kūriniais , o 
ga l d a r k a r t ą a p s i l a n k y s 
Lietuvoje. 
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Garūnų turgaus vaizdas iš pakraščio. Čia daiktai parduodami iš automobilių ir nuo prekystalių. 
Galima pirkti ir automobilius, ypač daug vakarietiškos gamybos. 

MŪSŲ GRAŽIOSIOS 
LIETUVOS TURGŪS 

Kiekviename Lietuvos mies
telyje — mieste būna turgus. Tai 
pigesnė nei krautuvės apsipir
kimo vieta. Vieni parduoda, kiti 
perka. Būnant Lietuvoje, teko 
lankytis keliuose turguose: ma
žesniuose miesteliuose jie ma
žesni; mažiau pardavėjų, ma
žiau pirkėjų, dideliuose mies
tuose jie dideli, ir labai dideli. 
Turguose gali gauti visko, ko 
kartais net ir krautuvėse nėra. 

Per „Antanines" teko būti 
Jurbarke. Esame pakviestos į 
pobūvį. Einam sveikinti Anta
nų. Atvežtos dovanos iš Ameri
kos lyg ir netinka vardinių pro
ga. Nutariame nunešti puokštę 
gėlių. Kur jų gauti? Aišku, 
reikia eiti į turgų. Šeštadienis, 
giminaitis nuveža mus į turgų. 
O čia, atrodo, jau visas miestas 
atėjęs apsipirkti savaitgaliui, o 
gal ir visai savaitei. Gėlių čia 
kiek nori ir kokių nori — didelę 
dalį turgaus užima pardavėjos 
su gėlėmis. Perkam pačias gra
žiausias, o čia šalia — dar 
gražesnės. Pardavėjos, matyda
mos, kad mokam doleriais, visos 
siūlo. Prisipirkom didelį glėbį 
gėlių ir užmokėjom tik 5 dole
rius! Mes patenkintos, ir parda
vėjos laimingos. Lietuvoje labai 
populiarios gėlės. Mes Ameriko
je gyvų gėlių taip nevertiname, 
o gal jos mums per brangios? 
Lietuvoje gyvų gėlių galima 
pirkti visur: turguje, krau
tuvėse, kioskose. Visi jas perka, 
nors jos nėra pigios, perkant 
lietuviškais talonais. Bet kiek
viename bute, kiekvienuose 
namuose visada yra įmerktos 
gyvos gėlės. Atrodo, kad lie
tuviai mažiau maisto nusiper
ka, bet gėlei visada pinigų 
suranda. 

Teko matyti mažą turgų Šiau
liuose. Sėdi moterėlės su dar
žovėm, vaisiais ar kitom gėry
bėm, kai parduoda, eina namo, 
kita ateina su savo prekėms. 
Atrodo, labai populiarios 
saulėgrąžų sėklos. Sėdi močiutė 
su maišeliu saulėgrąžų sėklų: 
priešais keli puodukai — didesni 
ir mažesni. Prieina jaunuolis, už 
kelis talonus nusiperka puodelį 
sėklų, močiutė susuka trikampį 
maišiuką iš laikraščio, supila 
sėklas. Jaunuolis susipila sėk
las į kelnių kišenę, eidamas 
traukia ir valgo, taip kaip Ame
rikos vaikai valgo sprogūzus. 

Pats didžiausias turgus net 
tik Lietuvoje, bet turbūt ir viso
je Europoje, tai garsusis Garūnų 
turgus prie Vilniaus. Dar Ame
rikoje būnant, buvo tiek girdėta 
apie Garūnų turgų, tai nutarė
me, kad būtinai reikia rasti lai
ko ir tą garsenybę aplankyti. 

Anksčiau turgus buvo pačia
me Vilniaus mieste, bet kai išsi
plėtė, o aplinkiniai gyventojai 
pradėjo skųstis triukšmu ki
tokia netvarka, miesto valdžia 
turgų perkėlė į užmiestį. Turgus 
vyksta buvusiame Garūnų kai
melyje, iš kur ir kilo vardas. Jis 
spiečiasi prie kelio, kuris eina 
iš Vilniaus į Kauną. 

Kadangi girdėjome daug ne
gerų dalykų, kad ten šaudo, 
pjauna, vagia ir t.t., tai pali
kome rankinukus ir foto apara
tus namie, įsidėjome kelis do

lerius į kišenę ir, pažįstamų ve
žamos, leidomės į Garūnų tur
gų. Vilniaus apylinkės kalnuo
tos, ta i iš tolo matyti visi kalnai 
kalneliai, nustatyti mašinomis 
ir au tobusa is . Pats tu rgus 
truputį lyg lomoje, ilgiausios 
pastogės, įvairūs kioskai — kiek 
tik akys užmato, o žmonių kaip 
skruzdžių skrusdelyne! Tikra 
pasaka iš „Tūkstantis ir viena 
n a k t i s " . Žmonės suvažiavę 
autobusais iš Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Vokietijos, Turkijos, 
visų Rusijos valstybėlių ir 
kraštų, vieni pirkti, kit i par
duoti. Ir ko čia nėra — nuo 
adatos iki namo, arklio, žmonos 
ir vyro. Čia parduoda šuniukus, 
kačiukus ir kitus gyvuliukus, 
batų, kokių nori, iš viso pasaulio 
suvežta, medžiagų — neužmato
mos eilės ritinių. Sunku atpa
sakoti, reikia pamatyti, nes čia 
visko yra ir viską gali pirkti 
pigiau nei krautuvėse. O valiu
ta — kokia nori ir kokią turi: do
leriai, talonai, rubliai, markės 
ar dar kitokia. Mieste, nuėjus į 
krautvę, pardavėja dažnai klau
sia: kokia dolerio vertė šian
dieną? Turguje pardavėjai pui
kiai žino visų valiutų kursą ir 
be jokių mašinėlių ar kompiu
terių labai greitai apskaičiuoja 
daikto vertę bet kokia valiuta. 
Jie taip pat labai gerai moka at
skirti netikrus pinigus nuo tik
rų: paėmė dolerį, pažiūrėjo prieš 
šviesą, pabraukė pirštu — ir ži
no — tikras ar padirbtas. Su
glamžytų dolerių neima, nes 
sunku juos patikrinti. Lietuvos 
Banko tarnautojai turbūt nėra 
tiek gabūs, kiek turgaus vaiz
būnai. 

Ėjome po turgų, žvalgėmės ir 
kai ką nupirkome. Šiauliuose 
dailės krautuvėje buvom nusi
p i r k ę iš g in ta rų kl i juotą 
paveikslą už 15 dolerių, čia 
tok ie pa t paveiksla i po 7 
dolerius ir kiek tik nori! Nu
sipirkome gražius gintarinius 
auskarus uš 30 talonų, tai 
tu rbūt bus tik 3 centai... Ginta
riniai karoliai 4, 5, ar 7 doleriai, 
pagal dydį. Mums, palyginus su 
Amerika, tai juokingai pigu. 
Lietuviams, kurie gyvena ir dir
ba Lietuvoje, tai gana brangu, 
bet turguje pigiau negu krautu
vėje. Dėl saugumo — tai mums 
nieko neatsitiko ir nieko bai
saus nematėme. Aišku, nereikia 
žiopsoti ir Amerikoje. Nueik į 
k rautuvę ar kitą viešą vietą ir 
užsižiopsok, tuoj pat pasigesi 
rankinuko ar piniginės. Labai 
daug kalbama apie „mafiją", 
kad jai prekiautojai turi mokėti 
apsaugos mokestį. Būdami tur
guje, nematėme nė vieno poli
cininko, o kas nors turi palai
kyti tvarką, jei valdžia nesirū
p ina , tai aišku, a t s i randa 
„privatininkai". 

Mes nematėme, bet sako, kad 
prekybininkai kiekvieną dieną 
jau nuo vidurnakčio atvyksta į 
turgų, dėsto savo prekes ir tvar
kosi. Jie turi užsimokėti už 
vietą ir „mafijai" už apsaugą. 
Kitas labai didelis turgus tai 
Vilniaus Kalvarijų — tai maisto 
turgus. Čia žmonės važiuoja 
nusipirkti maisto. Yra du dideli 
pastatai : vienas, kuriame par

duodama mėsa. Kalnai visokios 
šviežios mėsos, suguldyta, su
kabinta veršiai, kaulės, karvės, 
vištos ir t.t. Kokios tik nori 
mėsos ir kiek tik nori pirk, jei 
pinigų turi. Kitame pastate: duo
na , pyragai, tortai, dešros, ski
landžiai sūriai ir t.t. Tarp tų pa
statų kieme išrikiuoti stalai su 
įvairiom prekėm. Ko tik nori: 
įvairūs vaisiai, daržovės, kruo
pos, miltai, mielės, visokios iš 
viso pasaulio suvežtos kavos. 
Visko čia gausi. Ten senutė sėdi 
ant žemės, pasidėjusi puodynę 
grietinės. Jei nori, tau pasems 
ir įdės į indelį. Toliau kreipšiu-
kas, pilnas šviežių kiaušinių, 
o šalia — visas vežimas dėžių su 
kiaušiniais. Toliau bulvių sunk
vežimis, kurias pardavinėja 
tamsūs žmonės, juodais gar
banuotais plaukais. Tai at
važiavę iš kažkokios rusų tau
telės. Toliau gyvuliukų ir 
paukščiukų turgus. Visokių 
grynaveislių šuniukų, nors imk 
ir vežk į Ameriką — tokie jie 
gražūs! Kačiukai, viščiukai, 
ančiukai, žąsiukai, kanarėlės ir 
papūgėlės... Dar toliau stovi 
puodžius, atvažiavęs su visu 
vežimu. Tarp šiaudų gražiausi 
puodai, gėlėms sodinti ar pienui 
rauginti, išmarginti gėlytėm, 
papuošti. Nors čia yra maisto 
turgus, bet gėlių, kokių tik nori 
ir kiek nori: skintų, puoduose, 
ar daigų. Žmonės važiuoja apsi
pirkti į turgų, nes čia pigiau ir 
didesnis, įvairesnis pasirin
kimą. Ne be reikalo rusai Lietu
vą vadina „Mažąją Amerika". 
Perėjus tuos turgus, galvoji, 
kodėl mes siunčiame maisto 
siuntinius į Lietuvą? Už tuos 
dolerius, kuriuos išleidžiame 
siuntiniams pasiųsti, mūsų gi
minės Lietuvoje gali nusipirkti 
trigubai ar keturgubai geresnių 
daiktų... 

Birutė Jasa i t i enė 

fesorių Edwin J- Gasior, DDS, 
kuris svariu įnašu yra prisidėjęs 
prie dantų gydymo patobuli
nimo už Amerikos ribų. Jis 
mielai sutiko būti mano pa
tarėju. Vos spėjus pateikti savo 
planus, jis pirmiausia mane per
spėjo ir bandė išaiškinti, kad 
kolegos dantistai (Lietuvoje 
vadinami stomatologais) 
kituose kraštuose yra jautrūs, 
dirba savo namuose prieinamais 
ir įprastais jiems būdais. Kitų 
patarimų lengvai nepriima. Jis 
neturėjo mintyje tik Lietuvos 
stomatologus. 

Aš tačiau maniau, kad mums, 
lietuviams, tos pačios tautos 
vaikams, tas negalioja, ir, 
nepaisydamas profesoriaus 
įspėjimo, dirbau toliau. Po ilgų 
ir didelių pastangų man paga
l iau paaiškėjo, kad mano 
patarėjas buvo teisus. Ieškojau 
tolimesnės pagalbos, didinau 
savo patarėjų ratelį. Kreipiau
si į kelis pasaulinio masto 
odontologus — pedagogus. 
Vienas jų, dr. Gordon J. 
Christensen iš Provo, Utah, at
siuntė mums patarimų, kuriuos 
jis išbandė per 20 metų, padė
damas kelti dantų gydymo lygį 
daugelyje pasaulio kraštų. Jo 
patarimai žymiai palengvino 
panaikinti mūsų kolegų Lietu
voje baimę ir abipusį nepasi
tikėjimą. Po to buvo lengviau 
prieiti prie vieningo mąstymo ir 
tarpusavio sutarimo įrengti 
Kauno Medicinos akademijos 
Stomatologijos fakulteto 
patalpose šešių kėdžių vakarie
tišką dantų gydymo skyrių, 
kuriame iš Vakarų pasikeis
dami atvyks dantistai/ės arba 
burnos higienistai/ės ir kartu 
dirbs su studentais, rezidentais, 
kvalifikaciją keliančiais dantų 
gydytojais ir dėstytojais. 

Leonidas Ragas, DDS 
Itasca, IL 

12 mil. talonų. Žinoma, už skolą 
valdžia gamintojams jokių 
palūkanų nemoka, bet tos 
įmonės savo gaminius parduoda 
aukštomis kainomis. 

Tokiomis sąlygomis ūkininka
vimas darosi neįmanomas, o 
šiandieninė vyriausybė tik ir 
laukia, kad naujieji ūkininkai 
pasitrauktų iš savo naujai 
sukurtų sodybų ir jų žemė vėl 
sugrįžtų atgal į „bendroves". 

Pasidarė labai mada šaukti 
visokias konferencijas. Daug 
brangaus laiko pašvenčiama 
kultūrinio bendradarbiavimo, 
švietimo ir istorinių paminklų 
apsaugos reikalams. Tačiau ne
teko girdėti, kad būtų prisiminti 
neišspręsti kasdienio gyvenimo 
klausimai. Nuo jų išsprendimo 
daug priklauso ir visos Lietuvos 
ateitis. 

Tad Lietuvos ūkininko buitis 
yra reikalinga daug daugiau ne 
tik valdžios, bet ir išeivijos, 
jeigu jau ne medžiaginės, tai 
bent moralinės paramos. 

J o n a s Daugėla 
Ormand Beach, Florida 

J. KOJELIS PASIKLYDO 
„SŪKURIUOSE" 

1933 m. liepos 17 d. ties Sol
dinu, Vokietijoje žuvo Atlanto 
nugalėtojai, lakūnai Stepas 
Darius ir Stasys Girėnas. 

Pirmasis pasaulyje nepilna
mečių teismas pradėjo veikti 
Cook apskrityje, Čikagoje, 1899 
m. liepos 1 d. 

LAIŠKAI 

TVIRTAS ŪKININKAS -
LIETUVOS ATEITIS 

Vos 1918 m. buvo atkurta 
Lietuvos Nepriklausomybė, šiuo 
šūkiu buvo pradėta žemės refor
ma. To meto vyriausybės dėjo 
pastangas galimai greičiau 
Lietuvos artoją įteisinti ir įtvir
tinti nuosavos žemės arimuose. 

Turbūt ir Kovo vienuolikto
sios signatarai tomis pačiomis 
viltimis pradėjo žemės ūkio 
reformų planus, kuriuos pa
vadino „privatizacijos" vardu. 
Tačiau šiandieninė vyriausybė 
tuos privatizacijos planus ne tik 
sustabdė, bet neteikia jokios 
paramos naujakuriams. 

Vienas tokių naujakurių rašo, 
kad šiuo metu jo ūkio pajamos 
yra pinigai už pieno kombinatui 

(pieninei) pristatytą pieną. Jis 
kasdien pristato maždaug 40-50 

Įdomu buvo skaityti Juozo 
Kojelio straipsnį „Lietuvos poli
tiniuose sūkuriuose" („Drau
gas" - Nr. 138 - 1993.VII.21). 
Man užkliuvo jo teiginys apie 
tautininkus. Jis rašo: „Dar sun
kesnis kelias Lietuvos tauti
ninkams: jie negausūs, neturi 
ryškesnių asmenybių ir vargu 
susikalba su išeivijos tau
tininkais (bent Amerikoje), 
kur ių dauguma su Kaziu 
Bobeliu atsidūrė Brazausko 
šalininkų stovykloje". 

Nemažai žinau apie Amerikos 
tautininkus. Ir kuo remdamasis 
J. Kojelis tvirtina, kad jų 
„dauguma... atsidūrė Bra
zausko šalininkų stovykloje"? 
Tai yra klaidinantis prasimany
mas ir neatitinka tautininkų 
nusistatymui. Kaip Lietuvos 
tautininkai, taip ir Amerikos 
lietuviai tautininkai yra opo
zicijoje. 

Neišlaiko kritikos ir tvir
tinimas, kad Lietuvos tauti
ninkai „vargu susikalba su 
išeivijos taut ininkais (bent 
Amerikoje)". Man yra gerai 
žinoma, kad ryšiai tarp išeivijos 
(Amerikos) ir Lietuvos tau
tininkų yra artimi ir draugiški. 
Amerikos tautininkai, ypač jų 
vadovybė, daug padeda Lietuvos 
tautininkams. Ir čia negali bū
ti jokios kalbos apie „vargu 
susikalbėjimus". 

O kad Lietuvos tautininkų 
nėra gausu, — visai supran
tama: kiek metų ir su kokia 

REIKIA IEŠKOTI BŪDŲ 
IR PRIEMONIŲ 

Mūsų spaudoje dažnai ran
dame minčių, jog daugelis Liet-
vos institucijų neranda noro 
bendradarbiauti su tautiečiais, 
gyvenančiais užsienyje, sie
kiančiais jiems padėti. Dažnai 
atrodo, kad juo didesni mūsų 
tikslai, tuo didesnės kliūtys 
joms statomos Lietuvoje. Kalti
name 50 metų užsitęsusią ko
munistinę sistemą, kuri lietu
vius paveikė ir privedė prie 
tokios laikysenos. 

Prieš dvejus metus, dar „Ame
rican Dental Assistance to 
L i t h u a n i a " organizacijai 
neegzistuojant, pradėjau ieško
ti būdų, kaip padėti nualintai 

litrų pieno. Tačiau kombinatas, neapykanta jie buvo visą laiką 
kuris yra dar valdiškas, jau šmeižiami okupanto tarnų, o 
ištisus tris mėnesius už pri- kartais prie to prisidedant ir 
statytą pieną nesumokėjo nei kitų pažiūrų nariams. Vis dėlto 
vieno cento. Tad iš ko šis ūki- tautininkai Lietuvoje stiprėja, 
ninkas gali padengti kas
dienines išlaidas? 

Lietuvos Ūkininkų sąjungos 
pirm. J. Čiulevičius tvirtina, 

jau turi nemaža skyrių ir narių. 
Seime yra trys tautininkai. 

Teodoras Blinstrubas 
Chicago, IL 

A.tA. 
STASEI ŽIEDONIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą Ateities klubo 
narei, dukrai NIJOLEI BALČIŪNIENEI su šeima, 
vyrui KAZIUI, sūnums su šeimomis bei artimiesiems. 

Clevelando ateitininkai 

L 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CON3ULTANTS R a i t a i " 

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

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
•828 South 7ttti Avenue 22) Ketverių gatve 
Htckory HiH, iHlnoM BO^B* 

A.tA. 
ONA GIEDRAITIENĖ 

Barčaitė 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. liepos 24 d., sulaukusi 83 metų. 
Gimė 1909 m. gegužės 8 d. Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje 

išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Arnoldas, marti Marilyn; sesuo Bronė 

Štangenbergienė; žentas James Lofgren; anūkai: Tomas, 
Tadas, Paulius, Lisa, Richard ir Pamela. 

Velionė buvo žmona a.a. Vlado ir motina a.a. Auksės 
Lofgren. 

Atsisveikinimas su velione ketvirtadienį, liepos 29 d. 10 
vai. ryto Petkus-Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St. Po religinių apeigų 11 vai. ryto, laidotuvės privačios. 

Nuliūdę: sūnus, marti, žentas, sesuo, anūkai ir loti 
giminės. 

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

PADĖKA 
A.tA. 

ONA TALLAT-KELPŠAITĘ 
JURSKIENE, 

mūsų brangiąją Mamytę ir Močiutę, liepos 14 d. palydėjus i 
Amžino Poilsio vietą, dideliame nuliūdime likę, mes vaikai 
ir vaikaičiai sujaudinti dėkojame visiems, dalyvavusiems 
laidotuvėse ir už pareikštas užuojautas mūsų skausme. 
Dėkojame už šv. Mišių aukas, už gėles ir aukas vaikų ir 
senelių namams Kaltinėnuose. 

Dėkojame kun. Kajetonui Sakalauskui už Mamytės 
lankymą ir aprūpinimą paskutiniu sakramentu. Dėkojame 
kun. Juozui Anderloniui už šv. Mišių atnašavimą ir laidojimo 
apeigas. Dėkojame Vytautui Volertui už atsisveikinimo žodi 
ir religinius skaitymus. Dėkojame vargonininkui Vytautui 
Matoniui ir solistei Onutei Pliuškonienei už giesmes. 
Dėkojame Reginai Raubertaitei ir Gediminui Dragūnui už 
aukų rinkimą. Dėkojame karsto nešėjams. Ypatingą padėką 
skiriame Darijai Dragūnienei už paguodą sunkiausiu metu. 

Marijai Bigenienei ir jos laidojimo įstaigai esame dėkingi 
už tokį rūpestingą laidotuvių sutvarkymą, už patarimus ir 
parodytą nuoširdumą. 

Liūdintys: sūnūs Liūtaveras ir Juozas su šeimomis ir 
duktė Snieguolė. 
Philadelphia, PA. 

A.tA. 
NELLIE VILUNIENEI FELDMANN 
mirus, vyrą, dukras LAIMĄ, RAMUNĘ ir VIDĄ ir 
j ų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vida, Vytenis, 
Algirdas ir Darius Šilai 

A.tA. 
ANUPRUI TAMULYNUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ANASTAZIJĄ, 
dukterį BIRUTĘ ir artimuosius. 

Regina ir Vytautas Juchnevičiai 

A.tA. 
JUOZUI MAČIOKUI 

mirus , reiškiame gilią užuojautą dukra i ALDO
NAI MAČIOKAITEI ir g iminėms Lietuvoje. 

Jolanta Burbaitė 
Laura Kavoliūnaitė 
Jolanta Narkevičiūtė 
Loreta Jasiūnaitė 
Romas Lagunavičius 
Egidijus Jasiūnas 
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DRAUGAS, antradienis, 1993 m. liepos mėn. 27 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Iki pasimatymo „Draugo" 
gegužinėje, nors dėl to reikėtų 
ir a tostogas su t rumpint i" , 
mums rašo dr. Leonidas ir 
Praurimė Ragai, kurie šiuo 
metu atostogauja Michigan, 
Wisconsin valstijose ir tvirtina, 
kad gamta čia primena vasaras, 
praleistas prie Tytuvėnų ežerų 
ir pušynų. 

Linkėjimus iš Lietuvos siun
čia visiems pažįstamiems dr. 
Irena Lunge, kuri yra Marke-
ting katedros vedėja California 
State universitete. Lietuvoje ji 
lankosi Kauno Technologijos 
universitete (ji yra šio universi
teto Administravimo fakulteto 
patariamosios tarybos narė) ir 
tariasi dėl galimybės surasti 
paramos Kauno Technologijos 
universitetui Californijoje. 

Pasaulio Lietuvių centras 
Lemonte pirmasis įsigijo visą 
stalą į „Draugo" banketą, kuris 
įvyks rugsėjo 26 d. Centro admi-
nistratorius Romas Kronas 
banketo ruošos komiteto pirmi
ninkei Marijai Reinienei įteikė 
500 dol. čekį už viso stalo bilie
tus. Kas drįstų tvirtinti, kad 
lemontiškiams nesvarbi lietu
viška spauda? 

Visi Marąuette Parko namų 
savininkai, gyvenantys būsimo 
Marąuette Parko apsaugos rajo
no ribose, j au yra gavę 
registruotus laiškus iš Čikagos 
miesto savivaldybės, kviečian
čius atvykti į apklausinėjimus 
ir diskusijas dėl nuosavybės 
mokesčių pakėlimo, kad būtų 
galima apmokėti privačią ap
saugos tarnybą, kuri patruliuo
tų apylinkę ir užtikrintų gyven
tojų saugumą. Apklausiėjimas 
vyks liepos 29 d., ketvirtadienį, 

„ D r a u g o " gegužinėje veik
siančiam „laimėjimui stalui 
ver t ingų dovanų paaukojo 
o 1 / K~ „HA ^ ^ r. pradedant 10 vai. ryto. Svar-
Brone Stangenbergiene ir p.p. f. . rf- . 
D i • ;„• Ts r ; ^ m biausia — bus parinkti atstovai 
Ragauskui — visi iš Cicero. *\ 

ar atstovas, kuris dirbs kartu su 
Gintė Damušytė, Lietuvos meru Richard M. Daley, svars-

misijos Jungtinėse Tautose tan t ir sprendžiant šiuos 
pareigūnė, dalyvaus Lietuviškų reikalus. Marąuette Park Com-
studijų savaitėje Dainavoje, munity Association-Southwest 
Rugpjūčio 7 d., šeštadienį, j i 
padarys pranešimą ir dalyvaus 
simpoziume: Lietuva ir išeivija 
— pareigos ir realybė. 

„ D r a u g o " gegužinė b u s 
rugpjūčio 1 d., sekmadienį, 
tėvų Marijonų sodelyje prie 
„Draugo". Programoje: 12 vai. 
šv. Mišios, pietūs, atgaiva ir 
pabendravimas prie smagios 
lietuviškos muzikos. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti, 
nes vieta yra graži ir lengvai 
pasiekiama — 4545 W. 63rd St., 
Chicagoje. Bus palapinės , 
kurios apsaugos nuo saulės. 

Skautų , vykstančių į J u b i 
liejinę stovyklą Rakė, daiktai 
bus priimami Jaunimo centre 
ketvirtadienį, liepos 29 d., nuo 
7 iki 9 vai. vak. Visi daiktai 
privalo būti pažymėti at i 
tinkančių spalvų juostelėmis-
kaspinėliais („Lituanicos" tun
to — raudona, „Aušros Vartų", 
„Kernavės" ir „Nerijos" tuntų 
— geltona), turėt i a i šk ia i 
užrašytą savininko,-ės pavardę, 
vardą ir tunto pavadinimą. Tė
vai prašomi patikrinti, kad sto-
vyklon būtų gabenami t ik 
pas imt inų daiktų sąraše 
sužymėti daiktai ir reikmenys. 
Visas bagažas bus gabenamas 
sunkvežimiu. Į autobusą bus 
galima pasiimti tik kuprinę. 

x Lakūnai , Jonas J u k n i u s 
i r Edva rdas Slušnys, perskr-
dę Atlantą, yra įsteigėjai-nariai 
Lithuanian-American Histo-
r ical Aviation Society Inc . 
(LAHAS). Norintys prisidėti 
prie skrydžio išlaidų padengimo 
ir ateities klubo planų, siųskite 
čekius (TAX ID 38-3113372): 
LAHAS, Jonas Treška, 2008 
Birch Drive, N.W„ Grand 
Rapids , MI 49504. 

(sk) 
x P a r d u o d a m e bilietus ke

l ionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
n iauskienei , Trave lCent re , 
Ltd., te l . 708-526-0773. 

(sk) 

LIETUVIŲ CENTRO GEGUŽINĖ 
LEMONTE 

Po Mišių Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje liepom 18 d., Dariaus ir Girėno šventėje: parapijos 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas, Jūratė Variakojiene. Antanas Vaivada, „Lituanicos" lėktuvo 
krikšto tėvas, ir Valentinas Ramonis. Dariaus-Girėr." iškilmėms organizuoti komiteto pirm. 

Nuotr. Jono Tamuliačio 

Parish ir Neighborhood Federa-
tion organizacijos reikalauja, 
kad būtų išrinkti 4 nariai, kurie 
atstovaus apylinkei. Marąuette 
Parko Lietuvių namų savininkų 
draugija su tuo nesutinka, turė
dama nuosavus reikalavimus ir 
pasiūlymus. Todėl yra labai 
svarbu, kad visi dalyvautume 
minėtame susirinkime, pareikš-
dami savo valią distrikto aid. 
Virgil Jonės, aid. Burke, kuris 
yra Finansų komiteto pirmi
ninkas, o ypač miesto merui, 
kad surinktieji mokesčių pini
gai yra mūsų ir už juos mes 
norime apsaugos savo 
apylinkei. 

Jeigu yra norinčių važiuoti 
autobusu, paskambinti J. Bag-
džiui 434-3713 arba K. 
Maldėnui 434-8274. Susidarius 
pakankamam skaičiui, au
tobusas bus užsakytas. 

Ru th Kosmopoulos, Oak 
Lawn, 111., pratęsdamas „Drau
go" prenumeratą, atsiuntė ir 40 
dol. auką. 

Šv. Kryžiaus ligoninė parū
pina neapmokamą transporta-
ciją savo pacientams, kurie 
naudojasi ligoninės patarna
vimais (tyrimai, „out-patient" 
klinika ir pan.). Transportacija 
galima naudotis kasdien tarp 
6:30 vai. ryto ir 4:30 vai. p.p. 
Jeigu kam tokios transpor-
tacijos reikia, skambinkite 
471-5899 bent parą prieš. 

Iš a.a. J o n o Tijūno palikimo 
Tautos fonde gauta 19,250 dol. 
Po pagrindinio persitvarkymo 
Tautos fondas daro visa, kad ati
tiktų aukotojų valia. 

x TIK $35 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, 
vitaminai — viskas užsienie
t iška. 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) 

Mūsų ir daugelio kitų lietu
viškų laikraščių bendradarbis 
žurnalistas Vladas Butėnas, 
po šio mėnesio pradžioje padary
tos sunkios operacijos dar vis 
negali pasveikti ir neišleidžia
mas iš ligoninės. Būtų gražu, 
kad jo gausūs bičiuliai ir 
skaitytojai parašytų linkėjimų 
laiškutį ir pasiųstų į jo namus: 
9661 S. Karlov, #301, Oak 
Lawn, IL 60453. Ligoninės 
adreso ir vardo specialiai ne
skelbiame, kad nebūtų didelio 
ligonio varginimo, o laiškus iš 
namų žmona Dalia jam tikrai 
nuveš. 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos biuletenyje šią savaitę 
yra raginimas susidomėti 
„Draugo" gegužine ir gausiai jo
je dalyvauti. Gegužinė bus 
ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 
1 d., sodelyje prie Marijonų 
vienuolyno. Dėkojame klebonui 
kun. Jonui Kuzinskui už 
palankumą lietuviškai spaudai. 

Mūsų bendradarbis rašyt. 
Algirdas Gustaitis šiuo metu 
lankosi Lietuvoje. Redakcijai ir 
visiems skaitytojams (per 
atvirlaiškį) siunčia linkėjimus iš 
Klaipėdos, Karaliaučiaus ir 
kitų vietovių. 

Algis Augaitis iš Willow 
Springs, IL, pratęsė „Draugo" 
dienraščio prenumeratą dve
jiems metams. Ir prie prenume
ratos dar prijungė ir savo 40 
dolerių auką. 

Leopoldas ir Marytė Kup-
cikevičiai, veiklūs Čikagoje 
jūrų skautininkai, lankydamie
si Lietuvoje, aplankė ir Kuni-
giškėse vykusią Lietuvos skau
tų Jubiliejinę stovyklą, esančią 
puikiame pušyne prie Baltijos 
jūros. Dalyvavo stovyklos 
uždarymo lauže ir iškilmėse, 
apie kurias rašo: „Labai įspū
dingas stovyklos uždarymo pa
radas prie pat Baltijos jūros 
kranto, vėliavų nuleidimas, sau
lei leidžiantis į jūrą. Nepamirš
tamas vaizdas!" Geriausi lin
kėjimai Jubiliejinėn stovyklon 
Rakė besiruošiantiems Čikagos 
skautams ir skautėms. 

PAMALDOS ŽUVUSIEMS 
LAKŪNAMS PAGERBTI 

Beveik prieš metus laiko Va
lentino Ramonio, Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus direkto
riaus, iniciatyva buvo sudarytas 
organizac in is komite tas 
Dariaus ir Girėno transatlan
tinio skrydžio 60-toms me
tinėms paminėti . Komitetą 
sudarė: garbės pirm. Gen. Lietu
vos konsulas Vaclovas Kleiza, 
komiteto pirm. Valent inas 
Ramonis, vicepirm. — Jonas 

Birutė Kožicienė, buvusi 
Lietuvoje nuo birželio 2 iki 
liepos 17 d. ir dirbusi su Lietu
vos ne la imingais ia is , pa
informavo „Saulu tę" ap ie 
našlaičių ir vaikų be tėvų globos 
padėtį, patvirtindama, kad stei
gia „ S a u l u t ė s ' . L ie tuvos 
našlaičių globos būrelio padalinį 
Floridoje. Adresas — 2987 S. 
Atlantic Ave. #1001, Daytona 
Beach, FL 32118, t e l . 
904-756-4971. 

Marijos Nekalto P ras idė 
j imo parapijos klebonas kun. 
Anthony Puchenskis pasi
rūpino, kad šios savaitės baž
nytiniame biuletenyje būtų pa
skelbta „Draugo" gegužinė, o 
parapijiečiai paskatinti joje 
dalyvauti . Mes nuoširdžiai 
dėkojame Brighton Parko lietu
vių parapijos klebonui už rūpes
tį lietuvišką spaudą. 

Vyskupas Paulius Bal takis 
Jubiliejinėje skautų stovykloje 
Rakė lankysis vidurinio savait
galio metu — liepos 7-8 d. 
Vyskupas yra ilgametis skautas 
ir p r i ty ręs stovyklautojas, 
stovyklavęs lietuvių skautų 
stovyklose JAV-se ir Kanadoje. 
Jo atsilankymas Jubiliejinėje 
stovykloje visų stovyklautojų la
bai laukiamas. 

Daraška, sekr. Liucija Kru-
tulienė, ižd. — Valerija Stanai
t i enė ir daugiau kaip 50 
lietuviškų organizacijų atstovų. 

Minėjimas vyko dvi dienas: 
šeštadienį, liepos 17 d. ir sekma
dienį, liepos 18 d. Liepos 18 d., 
s ekmad ien i , iški lmingos 
pamaldos buvo pradėtos 10 vai. 
ryto vėliavų pakėlimu Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios aikštėje. Vėliavų 
pakėlimą pravedė Vytauto Di
džiojo Šaulių rinktinės vado
vybė — A. Paukštė ir J. Gure
vičius. JAV ir Lietuvos himnus 
giedojo sol. Aldona Pankienė, 
Alto Chicagos skyriaus tarybos 
narė. 

10:30 vai. ryto vyko iškilmin
gos pamados už žuvusius did
vyrius Steponą Darių ir Stasį 
Girėną. Parapijos chorui, vado
vaujant muzikui Antanui Linui, 
giedant „Pulkim ant kelių"... 
vėliavų paradas, susidedąs iš 
V.D. Šaulių rinktinės — pirm. 
A. P a u k š t ė , Jū rų Šaul ių 
„Klaipėda" kuopos pirm. J. 
Mikulis, Gen. Teodoro Jūrų 
šaulių kuopos pirm. E. Ven-
gianskas, L.K.V.S. „Ramovės" 
Čikagos skyriaus pirm. J. 
Mikulis, ir R.L.B. Marąuette 
Park apylinkės, iškilmingai įžy
giavo į bažnyčią. 

Šv. Mišias aukojo parapijos 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas. 
Pamoksle nusakė abiejų lakūnų 
biografijas, išreikšdamas jų pa
t r io t i škumą savo gimtinei 
L ie tuva i . Ta pačia proga 
klebonas su pasididžiavimu ir 
pagarba pristatė svečius iš 
Lietuvos, kurie dalyvavo pamal
dose: Vilniaus miesto merą 
Vytautą Jasulaitį, Vilniaus 
miesto Tarybos pirmininką 
Valentiną Šapalą, Vilniaus 
miesto vyriausią architektą 
Daną Rusecką ir Vilniaus 
Technikos universiteto prof. 
Jurgį Vanagą. Mišių auką nešė 
Jūratė Variakojiene — banketo 

Po perkūnijų ir audringo lie
taus liepos 25 d. rytas nieko 
gero nežadėjo. Nors Pasaulio 
lietuvių centro sodelyje 
Lemonte buvo paruošti stalai ir 
saulės palapinės, didžioji salė su 
šaldymu irgi buvo paruošta pri
imti svečius. Čia turėjo būti ir 
PLB pirm. Broniaus Nainio, 
neseniai grįžusio iš Lietuvos 
pranešimas ir Dariaus-Girėno 
skrydžio 60 metų sukakties 
pagerbimas. 

Po Mišių visi susirinko į di
džiąją salę, perpildydami ją — 
apie 500 dalyvių. 

Pradedant Dariaus-Girėno 
pagerbimu, centro kultūrinių 
renginių pirm. Bronė Nainienė 
t rumpai nušvietė Atlanto 
nugalėtojų prieš 60 metų žygio 
svarbą visiems laikams, o ypač 
dabartinei Lietuvai ir mums 
išeivijoje. Paprašius tylos 
minute ir atsistojimu prisimin
ti žuvusius Lituanicos did
vyrius, ji užbaigė kalbą poeto žo
džiais: „Geresnio paminklo 
didvyriams nebus, kaip 
vykdymas jų idealo". 

PLB pirm. Br. Nainys, visus 
pasveikinęs ir padėkojęs tiems, 
kurie rūpinosi jam susirgus ir 
būnant Santariškių ligoninėje 
Vilniuje, pradėjo su kelionės į 
Lietuvą 5-tą kartą bendra iš
vada: Lietuva dar nėra normali 
valstybė. Nors Lietuvos vals
tybinės institucijos išrinktos 
demokratiškai, bet valstybės 
funkcijos dar neveikia. Žmonės 
yra nusisukę nuo valdžios, ja 
nebesidomi. Praleidęs kiek 
laiko PLB būstinėje Vilniuje, į 
kurią tautiečiai kreipiasi viso
kiausiais reikalais, Br. Nainys 
dalyvavo Lietuvos kančios 
minėjime. Žygiavo su trem
tiniais. Čia dalyvavo prof. V. 
Landsbergis, bet kitų 
vyriausybės narių nebuvo 
matyti. Kitas žygis buvo Nau
joje Vilnijoje prie pirmųjų veži-

rengimo vicepirmininkė ir 
Aleksandras Atutis — Stasio 
Girėno pusbrolis, atvykęs iš 
Californijos. Sugrįžę iš atostogų, 
choristai labai gražiai atliko 
„Dieve, Dieve išklausyk... 
Dievas mūsų prieglauda"... ir 
kitas giesmes. Taip pat solo gie
dojo Margarita Momkienė. 
Svečiai iš Lietuvos labai gėrėjosi 
ir buvo nustebinti tokiu galingu 
choru ir atliekamomis giesmė
mis. Pamaldos vyko ir kitose 
bažnyčose. 

Nors oras buvo labai karštas, 
bet daug moterų ir mergaičių 
vilkėjo tautinius drabužius, 
pagerbdamos mūsų didvyrius 
Darių ir Girėną, iškėlusiems 
mūsų mažos tautos vardą. 

Pamaldoms pasibaigus, visi 
žygiavo į parapijos salę, o po 
kelių minučių rinkosi Maria 
aukštesniosios mokyklos aikš
tėje paradui. 

Ant. Repšienė 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Sudarydami testamentus, bent dalj turto 
palikime "Draugo" dienraščiui 

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

MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 
IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

x PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6 
rūšių traktorius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
rinkimas įvairių padargų trak
toriams. Turim kultivatorių (sit 
down) su visais padargais $650 
US. Lietuvos rinkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
tina delsti. Siunčiam dolerius į 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
rankas. 4% už persiuntimą + 
pristatymas. Siunčiant virš 
$2,100 - 3% + pristatymas. 
Rašyti ar skambinti: KAIRYS 
BALTIC EXPEDITING Vytui 
ar Genei Kairiams, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario. Tel. (416) 643-3334, Fax: 
416) 643-8980. 

(sk) 

mų į Sibirą geležinkelio bėgių, 
kur vainiką padėjo prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Charak
teringa, kad pirmąjį žygi su V. 
Landsbergiu aprašė „Lietuvos 
aidas", neminėdamas antrojo 
žygio, o antrąjį žygį su A. Bra
zausku aprašė „Tiesa", neminė
dama pirmojo žygio. Tokia dar 
egzistuoja „demokra t i j a " 
Lietuvoje. Todėl ir Lietuvos 
kančių istorija, kurios išleidimo 
imasi PLB, yra būtina dabar 
išleisti, kur būtų tikras kentėju
sių ir tas kančias suteikusių 
vaizdas ir duomenys. 

Lenkijos lietuvių sąskrydis 
Punske vyko ūkininko laukuo
se. Vėsus oras, sėdėjimas pie
voje čia susirgdino Br. Nainį. 
Sąskrydyje buvo apie 2,500 
dalyvių. Programą atliko keli 
Lenkijos lietuvių tautiniai an
sambliai. Dalyvavo ir ansamblis 
„Lietuva". Sutarti susitikimai 
Varšuvoje su Lenkijos kultūros 
ministru ar jo pavaduotojais 
neįvyko. Tuo metu visi buvo 
išvykę į Gudiją. Nors lenkų 
valdžia finansuoja „Aušros" 
lietuvių laikraščio leidimą, bet 
daug kur matyti lenkų domina
vimo tendencijos. 

Dėl „viešnagės" Vilniaus San
tariškių ligoninėje teko at
šaukti susitikimus su pre
zidentu A. Brazausku ir kitais 
valdžios pareigūnais. Ligoninėje 
tebėra buvusi sovietinė tvarka 
ir nerūpestingumas. Dar blo
giau, kai dabar vagiami iš 
prausyklos veidrodžiai , 
artimųjų paliktas šaldytuvuose 
maistas ligoniams. Blogiausia, 
kai gydę geriausi gydytojai, 
universiteto profesoriai prašo 
sudaryti sąlygas atvykti į JAV 
bent pusmečiui padirbėti... pras
tu darbininku, kad, uždirbę 
keletą šimtų dolerių, grįžę 
šeimai nupirktų bu i t in ius 
reikmenis. Toks skurdus dabar 
yra gydytojo atlyginimas. Tokia 
bendra padėtis ligoninėje. 

Vienoje Seimo sesijoje Br. 
Nainiui negavus žodžio, jį bent 
15 minučių pavyko gaut i 
nepasiruošus, antroje Seimo sei-
joje, svarstant pilietybės išei
viams klausimą. Nors Br. Nai
nys pateikė svarius argumentus 
dėl mūsų dvigubos pilnateisės 
pilietybės, tam nepritarė eilė 
kalbėjusių Seimo atstovų. Tik 
vienas seimo atstovas karštai 
visus tikino, kad lietuviams 
išeiviams, t r emt in iams , jų 
vaikams būtų suteiktos tos 
pačios teisės ir pilietybė, kaip ir 
lietuviams Lietuvoje. Taip 
kalbėjo Seimo atstovas dr. 
Kazys Bobelis. 

Br. Nainiui teko kalbėti su 
Karaliaučiaus srities parei
gūnu, kuris kilme yra lietuvis, 
bet tarnauja tik Maskvai. Jis 
reikalavo iš ten įsikūrusios 
Lietuvių Bendruomenės jam 
visiškos subordinacijos, 
pateikiant protokolus, raštus ir 
pinigus. Jam buvo pasakyta, 
kad demokratijoje tokia 
kontrolė nepraktikuojama. 

Po pranešimo, matant PLB 
pirmininką sveiką ir linksmą, 
linksminosi ir visa salė gaiviais 
baro gėrimais ir skaniais pie
tumis, paruoštais gausaus ir 
darbštaus centro moterų klubo. 
Gegužinėje buvo plat inama 
Lietuvos dienraštis „Lietuvos 
aidas", žurnalas „Veidas" ir 
„Pasaulio lietuvis". 

Centro loterijos laimingus 
bilietus traukė. R. Kronas, D. 
Gylienė, A. Bakaitis, Br. Nai
nienė ir R. Rimkus, pravedant 
G. Rimkienei. Marija Remienė 
visus pakvietė į „Draugo" 
gegužinę. 

Br. Juode l i s 

Prie Dariaus ir Girėno paminklo Marąuette parke liepos 18 d. kalba apylinkės distrikto atstovas 
aid. Vir>r I Jonės, vienintelis miesto valdžios pareigūnas minėjime. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




