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Kaimo žmonės 
nesusipažinę su 

referendumu

Pavojingi kroviniai galės 
būti vežami slaptai

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (LA) 
— Apgaudinėjo viena valdžia, 
apgaudinėja ir kita, daugiau už 
jokią valdžią niekas neis bal
suoti. Taip mąsto bet kokią vil
tį praradę kaimo žmonės. Neiš- 
blaško nevilties ir atostogų į 
kaimą atvykusio miestelėno žo
džiai apie indėlius, kąs juos 
atėmė ir kas turi grąžinti, rašo 
Gintaras Mikšiūnas „Lietuvos 
aide”.

Valdančiosios partijos žmo
nėms, kurie nenori, kad refe
rendumas praeitų, daug dirbti 
kaime nereikia. Niekas nesu
pranta tarptautinių terminų 
„indeksacįja”, „kompensacija” 
ir t.t. Labiau prasigyvenę sako, 
kad su niekuo savo turtu nesi- 
dalinsią, vargingesni nepasitiki 
nei dešine, nei kaire, nei centru. 
Jiems bet kokia valdžia yra va
gys, kurie plėšia iš varguome- į 
nės paskutinį skatiką. Jauni- i 
mas sako, kad indėlių neturėjo, 
todėl jiems iš to referendumo 
nebus .jokio biznio”.

Daugumai vargingų žmonių 
kaime 70 centų laikraščiui 
nusipirkti jau yra prabanga. 
Perka pigesnį rajoninį laik
raštuką už 20 et, o jame nei 
žodžio apie referendumą. Popu
liariausias laikraštis provin
cijoje „Akistata”, o labiausiai 
žiūrima televizijos laida — se
rialas „Santa Barbara” arba 
„Rožė”. Žinių programos „Pa
noramos” nežiūri, nes bijo 
politikos. Taigi iš kur žmogus 
gali žinoti apie indėlius ir jų 
kompensavimą.

Provincijoje žemiški reikalai 
kartais paaštrinami dirbtinai, 
kad žmogaus galva būtų pri
kimšta įvairių rūpesčių, kurių 
ir taip nestinga.

Prasidėjus referendumo kam
panijai Telšių rąjono Gadunavo 
apylinkėje staiga buvo suma
žintas superkamo pieno riebu
mas. Žmonės už tokį pieną gavo 
mažiau pinigų. Kaimiečiai rašo 
pareiškimus, bylinėjasi, rašo 
skundu. Po panašaus įvykio 
Plungės rąjone žmonėms buvo 
išaiškinta, kad kaltas dėl to 
Landsbergis ir Vagnorius. Jie 
sugriovė žemės ūkį, nėra ko 
jiems pataikauti, geriau į refe
rendumą neiti.

Rajonų centruose ir mies
teliuose žmonės supranta, kad 
per referendumą vėl už kažką 
reikės balsuoti. Arba už Lands
bergį, arba už Brazauską. Apie 
indėlių kompensavimą nėra nė 
girdėję. Mažeikiuose, taip pat ir

Miestai prašo nukelti 
referendumo datą

Vilnius, rugpjūčio 11d. (LR) 
— Vyriausioji Rinkimų Komi
sija rugpjūčio 10 d. turėjo 
telefoninį pasitarimą su visos 
šalies referendumo komisijų pir
mininkais, rašo „Lietuvos ry
tas”.

Paklaustas apie pokalbio re
zultatus, pasitarime dalyvavęs 
Vilniaus miesto referendumo 
komisijos pirmininkas, LDDP 
atstovas Z. Sadauskas sakė, kad 
daugelio miestų bei rajonų ko
misijų vadovai skundėsi dėl 
netikslių rinkėjų sąrašų ir labai 
griežto referendumo organiza
vimo ir vykdymo tvarkaraščio. 
Apie tas pačias problemas pa
sakojo ir Vilniaus miesto re
ferendumo komisuos nariai bei 
rinkiminių apylinkių vadovai.

Anot komisijos pirmininko

mažesniuose Žemaitįjos mieste
liuose, po butus vaikšto refe
rendumo komisijų nariai ir 
sako: „Jūsų šeima neįrašyta į 
rinkėjų sąrašus”. Žmogus 
nustemba, išsigąsta. Po to vėl 
klausia: „Gal Jūs nenorite 
dalyvauti referendume?” Jei 
nedalyvausite, tai jūsų šeimos 
neįrašysime į sąrašus. Žmogus 
apsidžiaugia, kad pareigūnas 
siūlo nedalyvauti ir sutinka.

Iš Zarasų gauta žinia, kad 
rinkėjų sąrašų iš viso nėra, o 
referendumo organizatoriai ir 
apylinkės negavusios lėšų. 
Marijampolės rąjone iki rug
pjūčio 9 d. šešiose apylinkėse 
neįvyko pirmieji referendumo 
komisijų posėdžiai, pažeistas 
pasiruošimo referendumui tvar
karaštis. Marijampoliečiai siūlo 
referendumo datą nukelti 
dviem savaitėms.

Kauno miesto referendumo 
apylinkių komisijų pirmininkai 
raštu kreipėsi į Kauno miesto 
referendumo komisiją (iš viso 72 
parašai), jame surašydami Re
ferendumo įstatymo pažeidi
mus.

Referendumo apylinkių ko
misijos Kaune buvo sudarytos 
rugpjūčio 1 d., likus mažiau 
kaip 35 dienoms. Tokiu būdu 
buvo pažeistas įstatymo 20 
straipsnis. Referendumo apy
gardos komisija apylinkių ko
misijų pirmininkams apie jų 
paskyrimą pranešė tik rugpjū
čio 2-4 dienomis. Iki šiol jiems 
neišduoti pareigybiniai pažymė
jimai. Netikusiai parengti 
rinkėjų sąrašai apylinkių 
komisijoms pateikti pavėluotai, 
į juos neįtraukti naujai pa
statytų namų gyventojai, o 
įrašyti nesantys.

„Dėl šių priežasčių pareiškia
me, kad jeigu ir toliau Vyriau
sioji Rinkimų Komisija bei 
Kauno miesto apygardos refe
rendumo komisijos pažeidinės 
Lietuvos referendumo įstatymą, 
gali būti, kad, nenorėdami daly
vauti sąmoningame referen
dumo žlugdyme, būsime pri
versti pasitraukti iš savo pa
reigų apylinkių komisijų pir
mininkai. Kauniečiai taip pat 
reikalauja, kad referendumo 
data būtų nukelta penkiolika 
dienų.

Taigi dar neprasidėjus refe
rendumui, daroma viskas, kad 
jis neįvyktų. Rinkėjų pasyvu
mas ir neinformuotumas bus 
laikoma jų pozicija.

pavaduotojo S. Diečkaus, nė 
vienas tvarkaraštyje nurodytas 
punktas nebuvo įvykdytas laiku 
(paklaida maždaug penkios die
nos). Kiekvienoje apylinkėje iš 
sąrašų dėl įvairiausių priežasčių 
(išvyko gyventi kitur ar pasi
keitė butą) išbraukiama po 
200-300 žmonių.

Justiniškių gyvenamajame 
rąjone 25 namų gyventojų są
rašų iš viso iki šiol nėra. Pasak 
Vilniaus miesto referendumo 
komisijos nario K. Šimo, ne 
vienos apylinkės rinkėjų są
rašuose pavardės kartojasi po 
kelis kartus. Ir K. Šimas, ir S. 
Diečkus, ir kiti, dalyvavę 
pasitarime, siūlė pateikti Vy
riausiąja! rinkimų komisijai 
raštą, kuriame nurodoma, kad 
jau dabar pažeisti aštuoni Re-

Šį sekmadienį Meksikoje vykstant rinkimams, juose negalės balsuoti užsienyje gyvenantys 
Meksikos piliečiai (vien JAV yra daugiau, kaip 5 milijonai meksikiečių). Chicagoje meksikiečiams 
demonstruojant prie Meksikos konsulato miesto centre, viena moteris laiko Meksikos vėliavą. 
Nors Meksikos Konstitucija leidžia užsienyje gyvenantiems piliečiams balsuoti, valdžia 
nesuorganizavo sistemos surinkti jų balsus, teisindamasi, kad tai būtų per brangu, techniškai 
per sunku, ir kad nelegalūs imigrantai balsuodami išsiduotų Amerikos valdžiai. Jų visuomeninių 
organizacijų vadai tokių pasiteisinimų nepriima. Šį sekmadienį jie organizuoja simbolinius 
balsavimus protesto ženklan, ir kai kurių vietovių konsulai apsiėmė balsus pasiųsti rinkiminei 
komisijai Meksikoje. ________ »

Referendumu žmonės galės 
sudrausminti valdžią

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (Elta) 
•— Antradienio vakare Lietuvos 
Televizįja transliavo ministro 
pirmininko Adolfo Šleževičiaus 
ir Seimo nario Gedimino Vagno
riaus diskusiją dėl referendu
mui siūlomų įstatymo „Dėl ne
teisėto privatizavimo, nuvertin
tų indėlių ir akcijų bei pažeistos 
teisėsaugos” nuostatų. Diskusi
joje dalyvavo ir Seimo narys 
Gediminas Kirkilas bei žurna
listė Liudvika Pociūnienė.

G. Vagnorius pasakė, kad 
referendumas nėra politinis, bet 
jame dalyvaudami žmonės galės 
sudrausiminti dabartinę val
džią. Jo nuomone, gamyba daž
nai yra tyčia stabdoma ir 
valstybė per dieną vidutiniškai 
netenka turto už 15 milijonų 
litų. „Kaip nežlugs verslas, 
jeigu finansai sutvarkyti taip, 
jog niekas neturi pinigų? įmo
nės nieko negali gaminti, nes, 
neturėdami pinigų, niekas nie
ko neperka. Ūkininkams taip 
pat gaminti neapsimoka, nes 
valdžios globojamos perdirbimo 
įmonės neatiduoda jiems pini
gų”, sakė Vagnorius. Jis pabrėžė, 
kad Lietuvos Seimas atmetė 
Lietuvos konservatorių pasiū
lymus įstatymais įvesti tvarką, 
todėl jiems neliko kito kelio, 
kaip pasiūlyti juos referendu
mui.

Premjeras Adolfas Šleževičius 
pripažino, kad siūlomo įstatymo 
nuostatos yra labai svarbios ir 
jaudinančios kiekvieną Lietu
vos gyventoją, tačiau visos jose 
keliamos problemos turėjo būti 
išspręstos dar Gedimino Vagno
riaus vyriausybės laikais. Prem
jeras pasakė, kad nė vienoje 
pasaulio šalyje nebuvo tokio 
masto valstybinio turto išdali-

ferendumo įstatymo straipsniai 
ir, be kita ko, prašoma referen
dumo datą nukelti į spalio mė
nesio pradžią.

Vertindamas tokią nuostatą ir 
referendumo organizavimo ne
sklandumus, Z. Sadauskas sa
kė, kad Vilniaus miesto referen
dumo komisijos pirmininku bu
vo paskirtas jam nežinant. 
Tačiau, nepaisant to, jis 
nusiteikęs iki rugpjūčio 27 d. 
atlikti visus būtinus darbus. 
Kelis kartus tokios pačios 
pozicijos laikytis pirmininkas 
primygtinai prašė ir įsiaudrinu
sių posėdžiautojų.

nimo kaip Lietuvoje. Anot Šle
ževičiaus, nerealus nuostatose 
esantis teiginys, kad kompen
sacijų išmokėjimas turi prasi
dėti, kai valstybės popierių fon
das sukaups ne mažesnį kaip 1 
milijardo litų pinigų rezervą, 
nes tam reikia 20 kartų dides
nės pinigų sumos negu. iš viso 
dabar yra sukaupta už privatiza
vimą gautų lėšų.

Į ministro pirmininko pasta
bą, kad referendumui siūlomo 
įstatymo nuostatų nepalaiko ir 
užsienio bankų, kitų tarptauti
nių organizacjjų ekspertai, Liud
vika Pociūnienė atsakė, kad ne 
visi ekspertai yra objektyvūs, o 
kai kurie iš jų turi savų inte
resų. Ji be kita ko apgailestavo, 
kad vėlesnės vyriausybės neap
siėmė tęsti G. Vagnoriaus vy
riausybės programos todėl ir su
sidarė tokia krizinė situacija.

Lietuva įsijungė į 
tarptautinę kelių 

sistemą
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) 

— Lietuvos vyriausybė nutarė 
prisijungti prie Transeuropinės 
šiaurės-pietų automagistralės 
(TEM) sutarties. Liepos 29 die
nos nutarimu Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija įpareigota 
saugoti prisįjungimo prie sutar
ties dokumentus, o už sutarties 
vykdymą atsakinga Automobi
lių Kelių Direkcija.

Valstybinės Automobilių Ke
lių Direkcijos generalinio direk
toriaus pavaduotojas Rimvydas 
Gradauskas pasakė, jog Lie
tuva, siekdama integruotis į 
Europos kelių tinklą, nori prie 
jo prijungti dvi pagrindines 
trasas — Via Baltica ruožą 
Lietuvos teritorijoje ir automa
gistralę Minskas-Vilnius-Kau- 
nas-Klaipėda.

Europos tranzitiniai keliai, 
priklausantys TEM sutarčiai, 
paprastai turi tam tikrą sta
tusą, gerą aprūpinimą, vežė
jams rekomenduojama naudotis 
tais keliais, apie juos sutei
kiama visa būtina informacija.

Vyriausybės nutarimas prisi
jungti prie TEM sutarties yra 
tik šio proceso pradžia. Tokius 
pat dokumentus turi parengti ir 
kaimyninės valstybės — Latvi
ja bei Estija. Rimvydas Gra
dauskas mano, kad tai bus pa
daryta iki kitų metų pradžios.

„Jeigu G. Vagnorius per tokį
trumpą vadovavimo laiką ir 
paliko kokią nors spagą, tai A. 
Šleževičius turėjo daug gražaus 
laiko tą spragą užtaisyti”, teigė
L. Pociūnienė. Gediminas Kir
kilas agitavo prieš referendu
mą.

Prekyba su Vakarais 
ir Rytais beveik lygi

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (Elta)
— Pagal Pramonės ir prekybos 
ministerijos pateiktus duome
nis, pirmą kartą per pastaruo
sius 50 metų Lietuvos prekių 
apyvarta su Vakarais beveik 
susilygino su prekyba Rytuose. 
Per pirmąjį šių metų pusmetį 
Lietuva į Vakarų valstybes 
išsiuntė 48.7% visų eksporto 
prekių ir iš jų gavo 48.7% viso 
importo.

Gerokai išsiplėtė ir prekybos 
geografija. Lietuva savo produk
ciją dabar eksportuoja į 107 
pasaulio šalis (1992 metais — į 
86 šalis), o importuoja iš 115 
pasaulio šalių (1992 metais — iš 
72 šalių). Kol kas pagrindiniu 
Lietuvos prekybos partneriu iš
lieka Rusija. Iš jos Lietuva 
gauna energetinių išteklių, juo
dųjų bei spalvotųjų metalų, me
dienos, medvilnės pluošto, sinte
tinių ir vilnonių verpalų bei 
kitų žaliavų. Antroje vietoje pa
gal importą įsitvirtino Vokie
tija. Plečiasi Lietuvos prekyba 
su Didžiąja Britanija ir Prancū
zija.

Lietuvos eksportas atspindi 
beveik visą šalies pramonę. Tai 
daugiausia — mėsa, pienas ir jų 
produktai, chemijos ir giminin
gų šakų produkcija, mediena ir 
jos dirbiniai, tekstilės gaminiai, 
mašinos ir įrenginiai.

Kariuomenei trūksta 
lėšų ir gerų įstatymų

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (Elta)
— Šiandien Kaune, Karininkų 
Ramovės salėje, įvyko Lietuvos 
krašto apsaugos karininkų 
susirinkimas. Į jį atvyko 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius, kariuomenės vadas gene
rolas Jonas Andriškevičius, visų 
kariuomenės rūšių vadai.

Susirinkimą pradėjęs prez. 
Brazauskas akcentavo, jog šalia 
karinių, jaunimo rengimo klau
simų krašto apsaugos sistemo
je šiuo sunkiu šalies ekonomikai 
laiku reikia daugiau dėmesio

Vilnius, rugpjūčio 11d. (LA) 
— Trisdešimties rūšių prekės, jų 
tarpe ir branduolinės medžiagos 
bei sprogmenys, galės būti gabe
namos tarp Karaliaučiaus ir 
Rusijos slaptu tranzitu, rašo 
„Lietuvos aidas”, remdamasis ir 
BNS agentūros žiniomis. Tokių 
prekių sąrašą vyriausybė pat
virtino rugpjūčio 8 dienos nuta
rimu. Kartu patvirtinta slaptų 
krovinių gabenimo tvarka.

Slaptų krovinių sąraše yra 
branduoliniai reaktoriai, izo- 
topų atskyrimo įrenginiai ir 
aparatūra, išnaudotos branduo
linių reaktorių kasetės, parakas 
ir sprogmenys, sprogdikliai, 
signalinės raketos ir kiti piro
technikos gaminiai, fotografinės 
ir kino juostos specialiems tiks
lams, spausdinti visų rūšių že- 
mėlpiai, hidrografinės arba pa
našios schemos, įskaitant atla
sus, sieninius žemėlapius, topo
grafinius planus ir gaublius, ne
antspauduoti pašto ir kiti pana
šūs ženklai, herbinis popierius, 
banknotai, čekių blankai, akci
jos, sertifikatai, obligacijos ir 
panašūs vertybiniai popieriai.

Į sąrašą įtraukti slapti doku
mentai, specialiems tikslams 
skirta elektrinė laidinio telefono

Būtina stabdyti vidutinio 
visuomenės sluoksnio 

skurdinimą
Vilnius, rugpjūčio 17 d. (Elta) 

— Konstitucinio įstatymo „Dėl 
neteisėto privatizavimo, nuver
tintų indėlių ir akcįjų bei 
pažeistos teisėsaugos” projektas 
negali būti vertinamas vien
pusiškai, tai reikia daryti kom
pleksiškai, pasakė Lietuvos 
ekonomikos ir užsienio investi
cijų vystymo agentūros valdy
bos pirmininkas Vytautas Pa
kalniškis. Pakalniškio nuomone, 
šis projektas yra mechanizmas, 
realizuojantis socialines ir 
ekonomines idėjas, o kaip kons
titucinis įstatymas jis prilygsta 
Konstitucįjai. Tai yra tiesio
ginės demokratįjos aktas, ku
riam pritardama arba nepritar
dama, visuomenė priima galuti
nį sprendimą.

Pakalniškis taip pat teigė, 
kad įstatymas svarbus ir tuo, 
kad jame numatoma, kaip lega
lizuoti ne pagal įstatymą priva
tizuotus objektus ir įteisinti jų, 
kaip privačių įmonių, egzista
vimą. Šiuo metu Lietuvoje yra 
apie tūkstantis įmonių, kurios 
iš valstybinių tapo privačiomis 
ne pagal privatizavimo įstaty
mą, jis nurodė.

Vytautas Pakalniškis be kita 
ko pasakė, kad valstybės stabi
lumas priklauso ne nuo pačių 
turtingiausių ar neturtingiau
sių šalies gyventojų, o nuo pasi
turinčio sluoksnio, kurį sudaro 
inteligentai, smulkūs ir vidu-

skirti ūkiniams, organizaci
niams kariuomenės reikalams.

Kariuomenės vadas generolas 
Jonas Andriškevičius kalbėjo 
apie atkurtos krašto apsaugos 
sistemos raidą Lietuvoje, apie 
būtinumą didinti kariuomenės 
prestižą, aptarė kariuomenės 
būsimas struktūras.

Visų kariuomenės rūšių vadai 
kalbėjo apie problemas, pabrėžė 
kritinę kariuomenės padėtį, 
pateikė konkrečių pasiūlymų. 
Buvo akcentuota, kad trūksta 
lėšų, technikos, būtina tobulin
ti karinę tarnybą reglamentuo
jančius įstatymus.

arba telegrafo ryšio aparatūra, 
mikrofonai, garsiakalbiai ir kita 
garso stiprinimo aparatūra, 
vaizdo įrašymo arba atkūrimo 
aparatūra, kompiuterių diske- 
tės su slapta informacija, radio
lokacijos, radionavigacijos arba 
distancinio valdymo radijo 
bangomis aparatūra, radijo 
ryšio priėmimo aparatūra, taip 
pat televizįjos imtuvai, visų tipų 
antenos ir antenų reflektoriai, 
elektriniai garsinės arba vaizdi
nės signalizacijos įrenginiai — 
viskas skirta taip pat specia
liems tikslams.

Slapti kroviniai yra ir visa 
karinė technika — tankai ir 
kitos savaeigės šarvuotos kovi
nės mašinos, kariniai malūn
sparniai, karo lėktuvai ir laivai, 
optikos ir fotografijos prietaisai 
ir aparatai, skirti specialiems 
tikslams, koviniai ginklai ir 
amunicija bei jų dalys.

Teisė importuoti ar eksportuo
ti slaptus krovinius suteikiama 
tik specialiu vyriausybės nu
tarimu ar kitu teisės aktu.

Sprendžiant iš nutarimo, jis 
bus taikomas ir kitų valstybių 
specialiems kroviniams, t.y, ir 
numatomiems Rusijos kari
niams pervežimams.

tiniai verslininkai, ūkininkai 
bei pensininkai. Tačiau dabar 
Lietuvoje ši visuomenės dalis, jo 
nuomone, yra faktiškai sužlug
dyta. Jei nebus sustabdytas vi
dutinio sluoksnio skurdinimas, 
mūsų šalis taps marionete, ne
bus galimybių remtis visuome
ne. Lietuva liks be savo vidaus 
politikos ir galės dairytis tiktai 
į Rytus arba Vakarus, pabrėžė 
Lietuvos ekonomikos ir užsienio 
investicįjų vystymo agentūros 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Pakalniškis.

Tautininkų Sąjunga
švenčia 70 metų

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (Elta) 
— Rugpjūčio 19 d. sukanka 70 
metų, kai Šiauliuose Ekono
minė Politinė Žemdirbių Sąjun
ga susijungė su Tautos Pažan
gos Partįja. Taip gimė Lietuvių 
Tautininkų Sąjunga. Jos pirmi
ninku buvo išrinktas profeso
rius Vincas Krėvė Mickevičius. 
Tautininkai skelbė, kad tautos 
gerovė yra pagrindinis jų viešo
sios politinės, ūkinės, ir kultū
rinės veiklos tikslas.

Kuriant Lietuvių Tautininkų 
Sąjungą dalyvavo Jonas Basa
navičius, Antanas Smetona, 
Juozas Tumas-Vaižgantas, Au
gustinas Voldemaras ir kiti.

1989 metais atkurta Lietuvos 
Tautininkų Sąjunga tęsia tar
pukario tautininkų tradicijas. 
Vilniuje ir kituose miestuose 
rugsėjo mėnesį vyks mokslinės 
konferencijos, skirtos Tauti
ninkų sukakčiai paminėti.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 19 d.: Šv. Jonas 
Eudes, kunigas (1601-1680); 
Emilija, Boleslovas (Balys), 
Felicįja, Jovilas.

Rugpjūčio 20 d.: Šv. Bernar
das, abatas, Bažnyčios mokyto
jas (1091-1153); Neringa, Svąjū- 
nas, Beržas.
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XV PASAULINES FUTBOLO 
PIRMENYBĖS (VIII)

P. GANVYTAS

Nors 52 rungtynės laike 
mėnesio (VI-17 iki VII 17) 9 
vietovėse ir yra milžiniškas 
organizacinis uždavinys, esmėje 
pasaulinės pirmenybės dar 
platesnės savo apimtim į jas rei
kia įjungti ir atrankines žai
dynes, kurios prasideda bent 2 
metus prieš pačią baigmę ir 
tęsiasi beveik 1.5 metų. Taigi 
1996 metų pavasarį ir vėl pra
dės rinktinės tarp savęs kovoti 
dėl teisės 1998 metais vykti į 
Prancūziją ir ten varžytis dėl 
futbolo pirmenybių nugalėtojo 
garbės. Tad prie jau minėtų 52 
susitikimų turime dar pridėti 
491 atrankines rungtynes, idant 
pajustumėme tikrą šių pasau
linių pirmenybių apimtį. Atseit, 
iš viso buvo sužaistos 543 
varžybos šioje planetoje, idant 
galų gale brazilai galėtų pasi
vadinti naujuoju pasaulio 
meisteriu šioje komandinėje 
sporto šakoje.

Kokia didžiulė užduotis; kiek 
ji įjungia žmonių darban, kokiai 
daugybei žiūrovų jos sukelia 
malonumo, džiaugsmo ar širdies 
skausmo. Tai tikrai ypatingos 
apimties sportinis įvykis. 
Nenuostabu tad, kad baigmės 
rungtynes pasaulyje seka arti 2 
bil. žmonių.

Amerikiečiams pavyko

Daug kas jaudinosi, kad šio 
krašto apatija futbolui neleis 
efektingai suorganizuoti šių 
pirmenybių. Tačiau pesimistai 
apsiriko, Ir žiūrovų skaičiumi, 
ir televizįjos dėmesiu , ir komer
ciniu pasisekimu ir dėmesio at
kreipimu; iniciatoriai gali 
džiaugtis ir didžiuotis. Nebuvo 
jokių didesnių incidentų, chu- 
liganzimo pasireiškimų — iš 
viso neigiamumai buvo tokie 
minimalūs, kad jie net kas
dieninėje spaudoje ir televiąjos 
žinių perdavime neatrado sau 
vietos. Atseit — pirmenybės 
puikiai pravestos.

Nereiškia tai tačiau, kad nuo 
dabar suklestės futbolo žai
dimas ir šiame krašte. Šios 
„varžybos” jau kur kas sub- 
tylesnės. Rungiamasi ekonomi
nėje arenoje, kuri aptariama 
bilijonais dolerių. Jau dabar 
įsigalėjusių sporto šakų pro
paguotojams nėra jokio noro ar 
reikalo priimti dar vieną 
partnerį ir tuo pačiu sumažinti 
savo rinkos potencialą. O ar 
„futbolas pats” bus pajėgus 
vesti tokią kovą — tik ateitis 
parodys. Viena aišku — varžy
bos bus ilgalaikės ir pats futbolo 
žaidimas turės ne vienu atžvil
giu reformuotis. Kodėl pvz. 
negalima žaidėjų keisti dažniau, 
suteikti progų daugiau įvarčių 
pasiekti? Be tokio pobūdžio 
svarstymų ir atitinkamų reformų 
futbolo mėgėjai ir toliau gali 
likti sporto arenos našlaičiais.

Spaudoje

Turbūt nebuvo vietovės, 
kurioje futbolo pirmenybėms 
nebūtų skirta dėmesio. Ir fut
bolo priešininkai spaudos dar
buotojų tarpe greitai susigaudė, 
kad dabar jiems laikas tylėti. 
Gan atidžiai šias pirmenybes 
spaudoje ir televizįjoje sekusiam 
dėmesin krito tik vieno šio kraš
to didmiesčio sporto komenta
toriaus „išminties perlas”, kai

su dideliu nustebimu jis vaka
riniu žinių metu pranešė, kad 
futbolo mėgėjų susidomėjimas 
toks azartinis, kad Albanijoje 
vienas pilietis su savo draugu 
susilažįjo ir užstatu jis rizikavo 
savo žmoną. Kai vargšas ne tik 
turėjo susigyventi su neigiamu 
rungtynių rezultatu, bet namo 
grįžęs neberado ir savo žmonos. 
Tai šiam komentatoriui buvo 
svarbiausia to vakaro pirme
nybių žinia; gi 2 rungtynių duo
menų, tą pačią dieną pravestų, 
jis taip ir neperdavė.... tuo tar
pu dabar jis savo žiūrovus 
specialioje sporto programoje, 
kuriai kas vakarą skiriama 15 
min., bando nustebinti prieš- 
sezoninio amerikietiško futbolo 
pasiruošimo įvykiais, kaip antai 
— kuris žaidėjas per dažnai sa
vo ausį krapšto. Tokios igno- 
racijoa verpetuose sunku prasi
mušti, kad ir su įdomiais fak
tais. Didžiausias ginklas prieš 
futbolą bus tyla. Nors lašas po 
lašo padaro savo — jaučiasi 
pažanga. Dabar jau galime pasi
skaityti, kad ir labai mažomis 
raidėmis išspausdintus, pagrin
dinių europinių lygų varžybi- 
nius duomenis. Prieš dešimtį 
metų tokių dalykų tikrai niekas 
nespausdino, nebent ,,New 
York Times” skirdavo vietos 
anglams, ir tik jiems.

Šių pirmenybių metu į akis 
krito 3 sporto spaudos reiški
niai. New Yorke buvo pradėtas 
leisti „World Cup” dienraš- 
tukas. Jį rėmė 13 oro susisiekimo 
linįjų ir viena turistinės pramo
nės įstaiga. Dažniausiai 24 
puslapių, jis suteikė skaityto
jams daug panoraminės infor
macijos bei kiekvienų rung
tynių žaidėjų vertinimus. Tame 
pačiame Nėw Yorke leidžiami 2 
žurnalai. Vienas — „New,,Yor- 
ker” — elitinis, žilos senatvės 
susilaukęs, bet dabartinės re
daktorės anglės Brown atnau
jintas, ir „New York” savait
raštis; tai proto-tipas dabar jau 
visoj Amerikoj pasirodančių 
miestą liečiančių įvykių leidi
nys. Abu jie pasišovė futbolo 
pirmenybių reikalu pasisakyti. 
„New York” žurnalas, jau kokią 
30 metų egzistuojąs šioje areno
je, prieš varžybas atsispausdino 
M.Agovino ir A. Williams rašinį 
„A Nasty and Brutish Sport”. 
Du „sofistikuoti” žurnalistai 
visomis mandrybėmis mus ban
dė paruošti šioms pirmenybėms, 
net parengdami vadovą susipa
žinimui su 12 rinktinių, ku
rioms reikėtų skirti dėmesio per 
šias varžybas. Jų tarpan įtraukė 
ir Anglįją, kuri net nesikvali- 
fikavo baigmės turnyrui... Ma
ma mia — kokia išmintis! O 
anti-vokiškai nuotaikai nėra 
ribų!

„New Yorker” savo įnašą 
padarė po varžybų. Rugpjūčio 1 
d. laidoje Jonathan Wilson savo 
rašinyje „The Big Kickoff” 
skaitytojams suteikia įdomią, 
įžvalgią perspektyvą, kurią 
tikrai verta pasiskaityti. Be 
reikalo jis naudoja „obligato- 
rinius, keturraidžius, vulgarius 
žodžius”, nes šiuo atveju jie nei 
„macnumo”, nei vertės nepri
deda prie šio vertingo rašinio. Jo 
galutinė išvada, kad nuo dabar 
jis diskusijose su prieš futbolą 
nusistačiusiais paaiškins, jei to 
reikėtų, bet niekad nebejaus at
siprašymo reikalingumo. Tiksli

„Lituanicos” futbolininkai „atsikvepia” tarp rungtynių jų rugpjūčio 13 d. Lemonte rengtame 
turnyre — gegužinėje.

Nucjtr. Ed. Šulaičio

LIETUVOS AERO KLUBO 
VEIKLA

1927 metais Lietuvoje buvo 
įkurtas Lietuvos Aero klubas 
(LAK), visuomeninė organi
zacija remti ir plėsti savo kraš
to sportinę aviaciją. Sovietams 
okupavus Lietuvą, Lietuvos 
Aero klubas buvo uždarytas, o 
jo turtą ir aviacijos techniką 
užgrobė okupantų aviacinė or
ganizacija — Osoaviachim. 50 
metų Lietuvos aviacija buvo 
valdoma svetimųjų, kuriems ne
rūpėjo Lietuvos interesai, nei 
Lietuvos aviatoriai galėjo atsto
vauti savo kraštui tarptautinėse 
varžybose. 1989 m. papūtus lais
vės vėjams, Lietuvos aviacijoje 
įvyko esminiai pakitimai. Lietu
vos aviatorių sąjunga ir atgai
vinto Lietuvos Aero klubo 
nariai sujungė savo pastangas, 
kad greičiau būtų atkurta 
Nepriklausomos Lietuvos avia
cija. Atstačius Lietuvos nepri
klausomybę, Lietuvos aviacija 
pergyvena naują pakilimą, for
muojasi trys kryptys: civili- 
nė-komercinė, karinė (krašto 
apsaugos sistemoj^, ir sportinė 
— Lietuvos Aero klubo (LAK).

Lietuvos aviacijos atgimimo 
metais Lietuvoje buvo 18 avia
cijos technikos sporto klubų, 8 
konstruktorių lakūnų mėgėjų 
klubai, 5 karšto oro balionų klu
bai, 12 jaunųjų sklandytojų 
klubai, 2 ultra lengvų skrai
dymo aparatų klubai. Klubuose 
dalyvavo arti 4,000 lakūnų, 
sklandytojų, parašiutistų, 
skraidyklių pilotų, aviamodelis- 
tų ir balionininkų. Klubuose 
buvo aviacijos technikos: 144 
įvairaus tipo sportinių lėktuvų, 
218 sklandytuvų, aerodromai, 
angarai, įvairūs pastatai lakū
nams, sklandytojams, aviacijos 
ir kosmonautikos žurnalas 
„Lietuvos sparnai”, ir t.t.

1993 m. pradžioje Kaune buvo 
sušaukta neeilinė LAK konfe
rencija. Regioninių aeroklubų ir 
atskirų federacijų delegatai 
aptarė klubų finansavimo klau
simus, aviacijos turto naudo
jimą, aerodromų žemės likimą. 
Apsvarstė ateities aviacijos 
sporto šakų programą, Lietuvos 
aviatorių dalyvavimą Europos 
ir pasaulio čempionatuose gali
mybę. Taip pat išrinko LAK 
prezidentu Vilniaus miesto 
valdybos vyriausią inžinierių 
Jurgį Stanaitį, o LAK gene
raliniu sekretoriumi patvirtino 
inžinierių Antaną Karpavičių. 
Neseniai J. Stanaitis dalyvavo 
Tarptautinės Aeronautikos fe
deracijos (FAI) generalinės 
asamblėjos darbe Tel-Avive, 
Izraelyje. Užmegzti ryšiai su 
kitų šalių aeroklubų vadovais.

ir puiki išvada! Tik visa bėda, 
kad tiražo atžvilgiu aš linkęs 
manyti, jog „New Yorker” turi 
mažiau skaitytojų, negu „Nevv 
York” savaitraštis. Bet šitokia 
informacija jau nebe lašas, bet 
visas kibiras lašų...

(Bus daugiau)

Glaudesnius ryšius LAK turi su 
Skandinavijos šalių aeroklu
bais. Svarbu, kad Lietuvos Aero 
klubas, mūsų sportininkų 
pasiekimai tampa žinomais 
pasaulio aviacijos sporto 
organizacijų tarpe, kad Lietuvos 
Aero klubas pripažįstamas pil
nateisiu FAI nariu. Mūsų spor
tininkai tarptautiniuose rengi
niuose pasiekė neblogų rezulta
tų. Aukštojo pilotažo čempionas 
Jurgis Kairys pirmauja Breitl- 
ingo taurės pasaulinio lygio 
varžybose. Sklandytojas S. 
Skalskis Pasaulio sklandymo 
čempionate Švedijoje buvo 4-tas, 
V. Sabeckis atvirame Anglijos 
čempionate iš 50 dalyvių buvo 
4-tas. Jaunųjų sklandytojų 
komanda Prancūzįjoje liko 5-ta. 
Neblogai startavo ir oro balionų 
pilotai. G. Mockaitis tarp
tautinėje fiestoje Loraine mies
te, Prancūzijoje, iš 130 balionų 
užėmė aukštą 5-ją vietą.

1994 metai ne tokie įtempti ir 
reikšmingi, kaip Dariaus ir 
Girėno metai. Birželio 18 d. 
Kaune buvo iškilmingai pami
nėta Lietuvos karo aviacijos 75 
metinių sukaktis. Ta proga 
buvo surengta didelė aviacijos 
šventė Kauno Dariaus ir Girėno 
aerodrome. Šventėje pasirodė 
Lietuvos karinės aviacijos ir 
sportiniai lėktuvai, parašiutis- 
tai. Dalyvavo Italijos karinių 
oro pąjėgų du lėktuvai: štabinis 
ir desantinis bei Lenkijos 
sraigtspamis. Svečių tarpe buvo 
16 valstybių karinių aviacijos 
atstovų. Generolo Antano Gus
taičio 3-jų lėktuvų ANBO-IV 
skridimo aplink Europą 60-me- 
čio sukaktį paminėti buvo su
ruošta aviacijos šventė Mari
jampolės rajone, A. Gustaičio 
tėviškėje, ir Kauno Dariaus ir 
Girėno aerodrome bei Tech
nikos muziejuje. Tuo laiku 
Kaune vyko ultra lengvų, savos 
gamybos skraidymų aparatų 
sąskrydis, pasirodymas gyven
tojams. Taip pat buvo suruoštas 
ultra .lengvų aparatų „roli” 
aplink Lietuvą.

Lietuvos Respublikos vyriau
sybė dar š.m. vasario mėn. 
priėmė nutarimą 1995 m. su
rengti Pasaulio lietuvių V spor
to žaidynes. Žaidynės numa
tomos rengti 1995 m. liepos 30 
- rugpjūčio 5 d. Aviacijos sporto 
atstovai susirinkę ’*■ Kūno 
kultūros ir sporto departamen
te aptarė preliminarines žai
dynių renginio sąlygas. Lietu
vos Aero klubas numato varžy
bose dalyvauti tose aviacijos 
sporto šakose, kuriose pareikš 
norą dalyvauti išeivijos atsto
vai: pirmiausia, precizinio skrai
dymo, sklandymo, oro balionų, 
parašiutų ir kitose sporto 
šakose. Pageidautina, kad pvz. 
precizinio skraidymo, oro 
balionų ekipažus galėtų 
sudaryti mišrios komandos: 
vienas respublikos atstovas, 
vienas išeivijos atstovas. Buvo

Futbolas Čikagoje
„LITUANICOS” 

METINĖ ŠVENTĖ
„Lituanicos” futbolo klubo, 

metinis turnyras ir gegužinė 
šeštadienį (rugpjūčio 13 d.) 
Lemonte buvo smagi ir nuotai
kinga, nepaisant gerokai šlapių 
aikščių. Iki pietų stiprokas 
lietus padarė savo ir net 
atgrasino dalį galimu žiūrovų. 
Tačiau popietėje oras jau buvo 
„Lituanicos” pusėje; kelis kar
tus pasirodę siaubingi debesys 
nuplaukė be kritulių.

Programa vyko pagal planą, 
gal net kiek daugiau, kadangi 
netikėtai prisidėjo dar viena ko
manda vyrų grupėje, tai vieto
je numatytų keturių, žaidė pen
kios. Pirma vieta atiteko tempe
ramentingiems „Maroons” žai
dėjams, kurie sukalė 7 taškus 
(trys pergalės ir lygiosios). Po jos
— „Liths-Lituanica” su dviem

T(pergalėm ir lygiosiomis. Paskui
— „Sparta” su viena pergale ir 
trimis lygiosiomis, Missouri — 
dvi lygiosios, o paskutinėje vie
toje liko Hyde Park — be taškų.

„Lituanicos” komanda šį 
kartą neblogai sukovojo. Aikš
tėje pasirodė ir vienas naujas 
žaidėjas — futbolininkas iš 
Lietuvos — Dainis Šimėnas, čia 
gana gerai užsirekomendavęs. 
Kiti buvo komandos senbuviai, 
komandos spalvas gynę jau 
daugelį kartų. Jiems buvo ne
bloga treniruotė prieš naują 
pirmenybių sezoną, kuris prasi
dės rugpjūčio 28 d. Praėjusį 
ketvirtadienį (rugpjūčio 18 d.) 
Metropolitan lygos komandų at
stovų susirinkime turėjo būti 
išdalinta naujas tvarkaraštis, 
kurį paskelbsime ateinantį 
penktadienį. Kaip jau minėta, 
„Lituanica” naujame rate žais 
I divizijoje.

Turnyre pasirodė ir „Litu
anicos” seųjorai. Jiems čia 
sekėsi kiek blogiau negu 
vyrams ir jie turėjo pasitenkinti 
ketvirtąja vieta. Nugalėtojais 
tapo irgi „Maroons” klubo atsto
vai. Po jų ėjo „Sparta”, Missouri 
ir „Lituanica”. Nors „Li
tuanicos” senjorai liko 
paskutinėje vietoje, sveikintinas 
jų ryžtas ir geri norai.

Šioje šventėje dalyvavo arti 
200 asmenų, įskaitant ir žaidė
jus. Susidarė nemažas būrys ir 
juos pamaitinti bei pagirdyti 
reikėjo būrelio entuziastų 
talkininkų, kurie nuvargo gal 
daugiau negu žaidėjai. Jų tarpe

siūloma, kad siekiant glau
desnio bendradarbiavimo, 
užsienio ir vietiniai žaidynių 
dalyviai bus apgyvendinti 
Vilniaus technikos universiteto 
bendrabutyje (kol žaidynės vyks 
Vilniuje). Vėliau bus sudarytos 
apgyvendinimo sąlygos ir kitose 
vietovėse, kuriose vyks žai
dynės. Žaidynių atidarymas bus 
Vilniuje liepos 30 d., o 
uždarymas — rugpjūčio 5 d., 
Kaune.
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aktyviai darbavosi Alberto Gla- 
vinskas, Bruno Mikėnas, 
Leonas Juraitis, Vytautas Juo
dišius, Jonas Zaksas, Aleksas 
Rimeika ir Gediminas Bielskus. 
Kai kurie jų talkon buvo pasi
kvietę ir žmonas. Šlapios 
aikštės nebuvo idealios žaidi
mui, nuotaika buvo gera, viskas 
vyko sklandžiai. Visi žaidėjai ir 
svečiai džiaugėsi šiuo renginiu.
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diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6561 

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 9S 81. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt. ir šeštd. 9 v.r-12 v.p.p
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

(312) 778-6960 arba (312) 480-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL. 
Tel. (708) 598-8101

________ Vai pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avė.,.Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5535 8. Pulaaki Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-588-1955 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126

708-941-2506
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, Chlcaoo 60852 
Tel. 312-434-2123

Pirmd. 2 v. p.p. - 7 v.v., antr. 9 v.r. -12, 
ketvd. 12 - 4 v. p.p., penktd. 12 - 6 v.v.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turini neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

vakariene ir šokiais š.m. 
lapkričio 19 d. ruošiamas Lietu
vių centre, Lemonte., Jau pla
tinami laimėjimų bilietai ir 
laimingieji baliaus metu galės 
džiaugtis piniginėmis premi
jomis. Bus puiki vakarienė, 
geras orkestras, įdomi pro
grama. Renginio proga 
leidžiamas klubo metinis lei
dinys su veiklos aprašymais, 
nuotraukomis ir sveikinimais, 
kurie netrukus bus priimami.

LIETUVA PABALTIJO
FUTBOLO ČEMPIONAS

Vilniuje vykusiose Pabaltijo 
futbolo pirmenybėse, Lietuva, 
liepos 31 d. įveikusi Latviją 1:0, 
tapo šių pirmenybių čempionė. 
Prieš tai Lietuva nugalėjo Estįją 
net 3:0.

E.Š.

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
Tai. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tai. (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 Center, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center- 

Napeivllle Campua 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 60863 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą



Lietuvos Vyčių susitikimas su naujai įšventintu kunigu liepos 10 d. Vilniaus katedroje. Iš kairės: 
Veronica Heitkamp, Vincas Boris, Regina Juškaitė, kun. Gintaras Grušas, Lauretta Pant ir Ro
bertas S. Boris. Nuotr. Reginos Juškaitės

KARINIO TRANZITO 
PER LIETUVĄ 

KLAUSIMU
(Pabaiga)
Romualdas Ozolas: Tai, ką 

Rusija daro su Baltijos valsty
bėmis, atrodo, tarsi veiktų su 
leidimu ar susitarimu. Bet 
veikia gudriai. Latvija dėl 
Skrundos padarė sau labai 
nenaudingą susitarimą. Rusija 
dabar padeda jai kai ką nau
dingiau tvarkytis. Lietuva spau
džiama pasirašyti susitarimą 
dėl tranzito, tiktai tada teža
dant ratifikuoti su premjeru 
Černomyrdin pasirašytąsias 
ūkines sutartis. O Septyneto 
pasitarime Jelcin pareiškė, 
kad iš Estijos kariuomenės neiš- 
vesiąs iki rugpjūčio 31 dienos. 
Tuo būdu Estijoje Rusija pro
jektuoja sau nuolaidas. Ar šitaip 
„subendravardiklinusi” ji nesi
ims kokių nors visiems labai pa
vojingų veiksmų?

Algirdas Saudargas: Šiuo 
požiūriu labai neramina dife
rencijuotas NATO plėtojimas. 
Žinoma, labai gerai, jeigu Len
kija, Čekija, Slovakija, Vengrija 
greitai įstos į NATO. Bet mums 
būtų labai nenaudinga, jeigu į 
NATO priimant anas valstybes, 
apie mus nieko nebūtų pasa
kyta. Mūsų stojimas Partnerys- 
tėn vardan taikos mus šiek tiek 
nuo šios galimybės išgelbėjo. 
Dabar mūsų „atsilikimo” požy
miai vėl matosi, ypač po Clin
ton vizito. Vėl prasideda Balti
jos ir vadinamosios Vyšegrado 
grupės šalių skyrimas. Pasa
koma apie Lenkiją, Slovakiją, 
Čekiją, Vengriją — apie jų integ
raciją į NATO, o apie mus 
nutylima. Mes patenkame tar
si į skirtingų integracijos tem
pų grupes.

Česlovas Stankevičius: Ma
nau, kad turime kalbėti ne tiek 
apie skirtingus tempus, kiek 
apie skirtingų statusų kūrimą, 
Vidurio Europos suskaldymą į 
du skirtingo statuso regionus, 
Baltijos valstybes atskiriant 
nuo Vidurio Europos, pastatant 
jas į visai kitokią politinę ir 
teisinę situaciją. Artimojo 
užsienio terminas turi geopoli
tinę, politinę ir net karinę stra
teginę prasmę, grėsmingą turi
nį. Būtent dabar ir sprendžiasi 
lemiamas Lietuvai klausimas: 
ne karinių pervežimų klau
simas, bet Lietuvos likimas, 
Lietuvos priklausomybės ar 
nepriklausomybės nuo Rusijos 
klausimas. Rusija siekia atkur
ti visą savo buvusią karinę 
erdvę, atskirti nuo Vidurio 
Europos Baltijos valstybes. 
NATO dėl Baltijos valstybių 
integracijos laikosi gana pasy
viai, o Rusija veikia labai akty
viai, jei galėtų, visą Vidurio 
Europą stengtųsi atsiimti.

Romualdas Ozolas: Išrin
kus Baltarusijos ir Ukrainos 
prezidentus aiškiai prorusiškos 
orientacijos, Vidurio Europos 
formavimasis tokiu pavidalu, 
kokiu buvo tikėtasi griūvant 
TSRS, darosi praktiškai nebe
įmanomas. O su buvusiu socia
listiniu lageriu Rusija irgi turi 
elgesio patyrimą.

Česlovas Stankevičius: Jei
gu geopolitinė situacija tokia 
vienareikšmė, juridinė irgi 
nekelia abejonių, tai ar Lietuvos 
teritorijos ilgalaikis panaudo
jimas Rusijos kariniams tiks
lams gali būti derybų objektas?

Ar gal tai — nusikaltimas Lietu
vai?

Algirdas Saudargas: Prieš 
atsakydami į šį klausimą, — 
šiek tiek grįžkime atgal. Kodėl 
aš kalbu apie integracijos 
tempą? Todėl, kad šis procesas 
neturės jokių tarpinių stadijų. 
Galima susidaryti iliuziją, kad 
kažkoks tarpinis statusas egzis
tuos. Bet tai gali būti kažkoks 
labai lėtas reintegravimas atgal 
į Rusiją, kuriam galima būtų 
pritaikyti ir statuso pava
dinimą. Todėl aš linkęs kalbėti 
apie tempą. Dar šiek tiek dėl 
Baltarusijos ir Ukrainos... Uk
rainai tai gal mažiau tinka, bet 
Baltarusijos prezidento išrinki
mas nieko nepakeitė. Rinkimai 
tik įformino tai, kas jau buvo. 
Daugelis faktų rodė tokią eigą. 
Tai irgi yra reintegracijos, šiuo 
atveju pačios NVS reintegra
cijos faktas. Pati NVS reinteg- 
ruojasi taip pat skirtingais tem
pais. Ir Maskvoje plačiai 
kalbama apie Rusijos-Balta
rusijos modelį, apie Vidurinės 
Azįjos valstybių specifiką, kon
flikto zoną atskirą specifiką. Ir 
Baltijos valstybėms kurpiamas 
atskiras reintegravimo varian
tas. Galbūt labai lėtai, to aiškiai 
nerodant, vengiant karinės 
integracijos demonstravimo, bet 
nepasitraukiant. Jeigu koks 
nors karinis Rusijos daly
vavimas Baltijos šalyse bus 
užfiksuotas, tolesnių žingsnių 
nebus daroma ilgą laiką.
Česlovas Stankevičius: Mes 

turime labai įdėmiai skaityti 
visus Rusijos dokumentus ir žiū
rėti, ką Rusija daro. Tie dalykai 
vienas kitą papildo. Pakraščius 
įjungti jiems gana sunku. Bet 
ketinimai vėl prisijungti 
Lietuvą, Latviją, Estiją — te
bėra. Yra toks dokumęntas 
„Strategija dlia Rosiji”, kurį 
galima laikyti Rusijos užsienio 
politikos neoficialia doktrina. Į 
ją rengusią vadinamąją darbo

grupę įeina įtakingi ir labai 
aukšti oficialūs asmenys. Tai 
štai ten pasakyta, kad dabar 
Rusija nebari jėgų, todėl svar
biausią, kad niekas per daug 

-toli nendbėgtų. Mes esam 
•.toliausiai nubėgę, mūsų gran
dinė silpniausia, beveik nu
trūkusi. Ta grandinė būtų ka
rinio tranzito įteisinimas. Rusi
jos prezidento atstovo Kostiko- 
vo labai svarbiame laiške, kuris 
jau buvo skelbtas, sakoma, kad 
Rusija bent jau savo karinius 
dalykus sugebės apginti. Ne. jis 
vienas Rusijoje šitai sako.

Algirdas Saudargas: Labai 
svarbu, kad mes gerai supras
tume, kas yra posovietinė NVS. 
Tai — buvusios Sąjungos mu
tantas, skirtingose vietose gyve
nantis įvairiais tempais. Todėl 
propagandoje gal ir bus 
sakoma, kad nedidelis do
kumentėlis, kuris reguliuoja 
tranzito savybes, negali būti 
jungimosi į naujos sąjungos 
erdvę pagrindas, kad jungimąsi 
turėtų' apiforminti kažkokia 
didelė sutartis. O iš tiesų NVS 
bus reintegruojama skirtingais 
tempais, skirtingais lygiais, 
skirtingom stadijom. Lietuva 
dabar neturi jokių įsipareigo
jimų, jokių karinių ryšių su 
Rusija. Todėl Rusijhi taip svar
bu, kad būtų pasirašytas nors 
vienas dokumentas, pradėta 
nors viena menka stadija — tai 
fiksuotų lėtos reintegracijos pra
džią. Ir tai turi būti traktuojama 
kaip įsijungimas į posovietinę 
erdvę.

Egidijus Vareikis: Vyšegra
do ir Baltijos valstybių atsky
rimo bandymai iš tikrųjų 
matyti, ir, man regis, prezidento 
Clinton vizito metu Lietuva 
turėjo šansą tą kuriamą ribą 
tarp Vyšegrado ir Baltijos šalių 
nutrinti. Stebint Clinton vizitą 
iš šalies, buvo labai aišku, kad 
Rygoje Lietuvos prezidentas 
neturi ką veikti. Jo vieta buvo 
Varšuvoje. Klausimai, kurie 
svarbūs Lietuvai, buvo spren
džiami Varšuvoje, o Ryga te
buvo Lietuvos praeitis. Manau, 
kad kitos Baltijos šalys nebūtų 
turėjusios ant Lietuvos pykti, 
Lietuvos pastangos Varšuvoje 
praverstų ir jų pačių laidui. Ir 
jeigu ne prezidentas, tai bent 
jau užsienio reikalų ministras 
turėjo kaip nors pakliūti į Vidu
rio Europos ministrų susi
tikimą, kurį sukvietė Pale- 
chovski su Christopher . Tai 
būtų buvęs ribos bent laikinas 
ištrynimas. Aš nežinau, ar taip 
padaryti trukdė mūsų nenoras, 
ar negalėjimas. * Bet kad taip 
neįvyko — labai blogai, dar 
kartą nepasinaudota galimy
bėmis.

Algirdas Saudargas: Jeigu 
prezidentas būtų buvęs Varšu
voje, o ne Rygoje, būtų didelis 
mūsų diplomatijos laimėjimas.

Česlovas Stankevičius: Pre
zidentas buvo paklėstas į Rygą 
ir turėjo dalyvauti Rygoje, bet 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras turėjo dalyvauti Varšu
voje. Privalėjo dalyvauti Varšu
voje. Privalėjo pasiekti, kad ten 
dalyvautų.

Algirdas Saudargas: Man 
atrodo, kad iš dalyvavimo Mins
ke kelias veda tik į Rygą, o ne 
į Varšuvą.

Vilenas Vadapalas: Iš to, 
kas buvo pasakyta, susidėsto 
pakankamai aiški regiono 
politinė mozaika. Matome ir 
tam tikrus laiko limitus, ir nau
jos situacijos formavimąsi. Iš 
šiaurės matom, kad Suomija ir 
Švedija stoja į Europos Sąjungą 
ir prisijungia prie politinių bei 
karinių Vakarų struktūrų. 
Lenkija, Čekija, Vengrija gana 
sparčiai eina į NATO ir, matyt, 
jos tenai bus. Lieka vadinamoji 
pilka zona, kaip Vakarų diplo
matai kartais sakydavo apie 
Baltijos valstybes. Jų manymu, 
tai sritis, kurios dar neuždengė 
NATO ar NVS gynybinė poli
tinė įtaka. Dabar, matyt, atėjo 
momentas, kai įtaka turi išryš
kėti. Ir jeigu Lietuva tam tikra 
sutartimi prisidės prie Kalinin
grado srities, kaip karinio re
giono potencialo užtikrinimo, 
tai Lietuva parodys tam tikrą 
politinę orientaciją. Ar mes tai 
sąmoningai padarysime, ar ne 
— faktas lieka faktu. Tada jau 
galutinai formuosis iš šiaurės 
Skandinavija, iš pietų — Yyšeg- 
rado grupė kaip vakarų poli
tinės sąjungos sudėtinės dalys,o 
Baltijos valstybės liks Rytų 
įtakos lauke...

Česlovas Stankevičius: Tiek 
oficialusis Vilnius, tiek oficia
lioji Maskva veikia tais pačiais 
metodais — objekto pakeitimo 
metodais. Tikras išsvarstymų 
objektas — tai Lietuvos terito
rijos panaudojimas Rusijos kari
niams tikslams, per tai Lietuvą 
įjungiant į posovietinės erdvės 
integravimo procesus. O kalba
ma apie tranzito taisykles ir 
tvarką. Tikroji problema Lietu
voje nesvarstoma: ar Lietuva 
gali sau leisti karinį tranzitą. 
Nesvarstoma, nes atsakymas 
yra aiškus: jei Konstitucija 
neleidžia mažesnių dalykų, tai 
didesnių ji niekaip negali leis-. 
ti. Tai prieštarautų tautos 
valiai, aiškiai pareikštai ir dėl 
Rusijos kariuomenės išėjimo, ir 
dėl nesijungimo į posovietines 
sąjungas ir erdves. Vadinasi, 
atsakymas į klausimą, ar Lietu
vos teritorija gali būti nau
dojama kitos šalies interesams, 
jau yra duotas. Taigi Vilniuje 
Lietuvos savigynos pozicijoms 
niekas neatstovauja? Negaliu 
įsivaizduoti, kad oficialūs Lietu
vos pareigūnai, kurie prisiekė 
Lietuvai, padėję ranką ant 
Konstitucijos, gali tai daryti!

Stabdykime apatijos 
vežimą

Iš Lietuvos šią vasarą grįžu
sieji pasakoja, kad krašte įsi
galėjusi apatija. Gyventojai 
nusivylę dabartimi — jiems iki 
gyvo kaulo įgriso neigiamybės, 
kuriomis perpildyta kasdieny
bė, o ateities perspektyvos tei
giamų pasikeitimų taip pat 
nežada, todėl įsivyravusi visuo
tinė apatiška nuotaika: į viską 
numoti ranka, plaukti pasro
viui, tikėtis, kad galbūt tas nu
neš į šviesesnį rytojų.

Apatijos epidemija stipriai 
pasireiškia ir šiapus Atlanto. 
Apatiškai nusiteikusi lietu
viškoji visuomenė nėra nau
jiena. Jau kuris laikas girdime 
dūsavimus, kad lietuviškos mo
kyklos apytuštės, organizacijų 
veikla vos juda, spaudai trūks
ta bendradarbių ir naujų skai
tytojų, kad vienintelis judėjimas 
pasireiškia keliose (jas beveik 
galima ant vienos rankos pirš
tų suskaičiuoti) labdaringose or
ganizacijose, padedančiose 
Lietuvos našlaičiams, ligo
niams, mokytojams ir kitiems, 
labai pagalbos reikalingiems.

Prie veiklos nuosmukio ge
rokai prisidėjo ir pastarųjų 
mėnešių nesutarimai dėl PLB 
išleistos „Lietuvos kančių ir ko
vų istorijos” I tomo. Antra ver
tus, nesutarimais ir susiskaldy
mu tai negalime pavadinti,“ nes 
jau seniai lietuviškoji visuome
nė ląikėsi tokios vieningos 
nuomonės, kaip dėl minėtos 
knygos trūkumų. Išimtį sudarė 
tik mažuma ir, aišku, patys lei
dėjai, kurie nepagrįstai ilgu 
tylėjimu ir kaltinimais knygos 
kritikams dar labiau visus su
erzino. Rezultatas: užsienio 
lietuvių nepasitikėjimas 
Pasaulio LB valdyba, o to nepa
sitikėjimo nuosėdos gula ir ant 
JAV LB Krašto valdybos, kuri 
nuo visos tos maišaties laikėsi 
nuošaliai ir gan santūriai.

Nepasitikėjimas yra apatijos 
tėvas, o su ta jo „dukteria” aki
vaizdžiai susipažinome šį pava
sarį vykusiuose JAV LB XIV 
Tarybos rinkimuose. Balsuotojų 
skaičius buvo labai menkas ir 
nedaug kas parodė bent krislelį 
entuziazmo tolimesnei JAV LB 
Krašto valdybos veiklai. Dabar 
skelbiama, kad rugsėjo 17-18 d. 
Baltimorėje įvyks pirmoji JAV 
LB Krašto valdybos sesija. I ją 
susirinks (reikia tikėtis) visų 
JAV lietuvių, t.y. Lietuvių 
bendruomenės narių, rinkti at
stovai — XIV Taryba. Išrinkta 
68.

Danutė Bindokienė

Daugelis, šias eilutes skai
tančių, numos ranka: „Tai 
kas?” Susirinks, pasiginčys tarp 
savęs, vėl vadovauti paliks tuos 
pačius (arba tolygius) asmenis, 
kurie ir anksčiau ne kažin ką 
nuveikė... Ar Lietuvių bend
ruomenė dar iš viso veiksmin
ga, ar reikalinga? O gal ši orga
nizacija, visuomet pabrėžianti, 
kad apjungia visus lietuvius (su 
šiuo teigimu galima būtų ilgai 
ir karštai ginčytis), jau „atgy
venusi’ ir ją reikėtų padėti į 
archyvą su visomis, kažkada 
svarbiomis senienomis?

Tiesa, LB pastaruoju metu ne 
visuomet žėrėjo vaivorykštės 
spalvomis, bet tai yra ir gali 
būti vienintelė, užsienio lietu
vius jungianti, vienijanti, jų 
veiklą atgaivinanti ir skati
nanti organizacija. Reikia skir
ti JAV Krašto LB (tuo pačiu ir 
Kanados, ar kurio kito krašto 
LB) nuo PLB, kuri, norėdama 
aprėpti „visą pasaulį”, kartais 
turi problemų su savo artimąja 
aplinka. Krašto valdybos nariai 
taip pat turėtų gerai įsisąmo
ninti įstatus ir žinoti savo 
paskirtį: jų darbas yra rūpintis 
ne Lietuva ar kuo kitu, o savo 
— šiuo atveju JAV — krašto 
lietuviais. Kad suklestėtų 
veikla apygardose ir apylinkėse, 
nepakanka vieno kito aplink
raščio ar biuletenio, reikia 
asmeniško kontakto, reikia 
žmones išjudinti, uždegti, reikia 
juos pažinti ir jiems tiesiogiai 
padėti. „Dievas aukštai, o ponas 
toli” mentalitetas nėra orga
nizacinės veiklos variklis. Jeigu 
asmuo apsiima valdybos pirmi
ninko arba nario pareigas, bet 
neturi laiko ir noro jas atlikti, 
kaip galės būti veiksmingas?

Suprantama, čia kalba eina 
apie būsimą JAV LB Krašto 
valdybą. Reikia labai stipriai 
pabrėžti, kad tai gal jau pasku
tinė proga užsienio lietuviams 
pasispausti ir sulaikyti įsibė
gėjusį apatijos vežimą. Jeigu jis 
tokiu tempu ir toliau riedės į 
pakalnę, iki kitų LB Tarybos 
rinkimų neliks nei kandidatų, 
nei rinkėjų. Ar tikrai užsienio 
lietuviai nori, kaip neseniai 
„Drauge” rašė amb. A. Eidin
tas, kad Lietuva perimtų mūsų 
tolimesnį visuomeninį ir kultū
rinį gyvenimą ir vestų jį tais pa
čiais keliais,. kaip šiuo metu 
vedama Lietuva? LB visiškai 
praradus, tai bus vienintelė 
mums išeitis..?

APIE GINTARĄ NUO 
SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI ŠIŲ 

DIENŲ
VINCAS KORKUTIS

1
Istorinė apžvalga

Nors gintaras yra surastas 
įvairiose pasaulio šalyse, tačiau 
turbūt nei viename krašte jis 
nėra taip giliai įsiskverbęs į 
žmonių buitį, tautosaką ir 
meną, kaip Lietuvoje. Per ilgus 
amžius Lietuva tapo vadinama 
Gintariniu kraštu. Didelė 
pagarba ir meilė gintarui atsi
spindi nuo seniausių laikų su
randamuose archeologiniuose 
įkapių kasinėjimuose. Jau neoli
to ir ankstyvojo žalvario amžiu
je Baltuos kraštų gyventojai 
plačiai vartojo gintarą, nes ties 
Palanga ir Juodkrante įkapėse 
surasta 434 įvairūs dirbiniai,

O, paklausyki vakarais,
Kai marių bangos nerimauja 
Ir krantą barsto gintarais...

Maironis

papuošalai moterims ir vyrams.
Gintaras įvairiose šalyse turi 

skirtingus pavadinimus pvz.: 
Latvijoje — dzintars, Prūsijoje
— gentars, Graikijoje — 
elektron, Egipte — sacal, Vokie
tijoje — bernštein, Švedijoje — 
raf, Kinijoje — fu - po, Suomijoje
— mari, Rumunijoje — rumeni- 
tas, Italijoje — simetitas, Birmo
je — birmitas, Arabijoje — kah- 
ruba ir t.t.

Iš gintaro gausių radinių la
bai daug sužinota apie Žemės 
praeitį, geologinį jos vystymąsi 
praeityje, nes surasti puikiai 
išlikę, iki mūsų dienų užsikon
servavę, augalijos ir gyvūnijos 
pavyzdžiai, parodo, jog jie 
gyveno šilto klimato sąlygomis,

daugiau negu prieš 30-65 mil. 
metų augusiuose miškuose 
Fenoskandinavijos srityje. 
Gausią spygliuočių sukcinozę 
nulėmė ryškus klimato pašil
tėjimas eoceno pradžioje — tai 
teigia savo darbų ir tyrinėjimų 
išvadoje mokslininkas V. Kati
nas.

Mūsų dienomis bene didžiau
sias mokslinio tyrimo centras 
yra Štutgardo universitetas, 
kuris turi sukaupęs nepaprastai 
gausią gintaro fosilijų kolekciją, 
ir ją dar kasmet papildo. Moksli
ninkams jau yra pavykę aprašy
ti iš užsikonservavusių gintare 
inkliuzų apie 500 rūšių vabalų, 
vorų, musių, bičių, peteliškių, 
92 rūšis skruzdėlių, kurių daug 
aptinkama ir šiais laikais, 450 
rūšių dvisparnių, keletą rūšių 
driežų ir gausius kiekius spyg
liuočių bei plačialapių lapuočių 
liekanų. Gintaro kilmė galu
tinai buvo išaiškinta 1812 m., 
kuomet buvo surasta gerai 
išlikusi spygliuočių medžių 
šakelė su metinėmis rievėmis. 
Nustatytai kad gintaras susi
darė iš pušų rūšies, vadinamos 
Pinus succinifera Conuienta ir 
jos sudėtyje surandama 3-8%

gintarinės rūgšties.
Seniausios rašytinės žinios

apie gintarą žmoniją pasiekė iš 
10 amž. pr. Kristų. Asiriečių 
dantiraštyje sakoma: „kad jū

Nuotr. Jono Tamulaičio

roje, kur Šiaurinė žvaigždė švie
čia (Baltijos), žmonės geltonąjį 
gintarą gaudo...” Gintaras buvo 
labai vertinamas, ypač tie 
gabalėliai su užsikonservavu

siais gyvūnais. Asiriečių ir fi
nikiečių pirkliai už tokius ga
balus sumokėdavo po 120 kardų 
arba 60 durklų. Žinoma, kad ro
mėnai šitokius gintarus pasiriš-

davo ant kaklo, kad jie apsau
gotų juos nuo nelaimių ir ligų.

Prie Tigro upės aukštupio 
surastos dvi A^irijos valdovo 
gintarinės statulėlės iki 20 cm 
aukščio. Spėjama, kad tai 9 
amž. pr. Kristų dirbiniai. Moks
lininkų buvo nustatyta, kad 
viena figūra pagaminta iš Bal
tijos gintaro, o kita — iš 
Artimųjų rytų dervų.

Kadangi,gintaro papuošalai ir 
statulėlės, panašios į žmogų, bu
vo labai mėgstamos Graikijoje 
ir senojoje Romoj ė, todėl daug 
gintaro papuošalų surasta 
etruskų kapavietėse vidurio 
Italijoje.

Gintaras minimas senose 
graikų dainose. Homero poemo
je „Odisėja” parašytoje 8-7 amž. 
pr. Kristų, 4 giesmėje net tris 
kartus rašoma:

„Blizga visifbs kambariuos 
šitų rūrmį, kiek gintaro, afikso,

Kaulo dramblių ir sidabro čia 
žėri aplinkui...”

7-6 amž. pr. Kristų Talesas iš 
Mileto jau žinojo, kjid patrintas 
gintaras įsielektrina ir pritrau
kia lengvus nedidelius daiktus.

I
(Bus daugiau)

t
I
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LAIŠKAI
LAIŠKAS APIE LAIŠKUS
Norime priminti daug sykių 

kartotą faktą: „Draugo” skaity
tojai yra labai pastabūs, įdomūs 
ir išprusę lietuviai! Tačiau kar
tais, kai kas juos ypač suerzina, 
parado laišką šiam skyriui ir 
„šauna iš visų armotų”. O pas
kui, turbūt net neperskaitę, kad 
pyktis ar pasipiktinimas neat
vėstų, pasiunčia redakcijai. Ati
darius tokį voką, net pirštams 
karšta pasidaro. Laišką rašiu
siam tokie išsireiškimai per 
daug garbės nesuteikia... Atsi
minkime, kad dienraštis keliau
ja po visą pasaulį!

Jeigu pati laiško mintis ver
tinga, nauja ir įdomi, redakcija 
kartais „apgesina” piktus žo
džius ir laišką išspausdina. Ta
da, žinoma, jau pylos gauna re
daktorė, kad drįso išimti vieną 
kitą žodį ir frazę.

Mielieji skaitytojai, mums — 
„Draugo” redakcijai — būtų per 
didelė prabanga spausdinti vis
ką, ką tik kas sugalvoja, ar mes 
patys užsimanome. Reikia vis 
dėlto laikytis tam tikro vidur
kio. Juk galima tą patį pasakyti 
ir be piktumo, ramiai, kultūrin
gai. Kol šios paprastos taisyklės 
išmoksime laikytis, redakcija 
pasilieka teisę laiškus (ir 
straipsnius) taisyti, išbraukyti, 
trumpinti arba visai nespaus
dinti (grąžiname tik pridėtame, 
adresuotame, su ženkliuku vo
ke). Taip buvo šioje redakcijoje 
visuomet, taip yra ir dabar.

Laiškų skyriaus visi laukia, 
visi juo domisi, todėl reikia sten
gtis jame išlaikyti objektyvumą. 
Kas tinka kaimynui, supykus 
už šuns nepririšimą pasakyti 
per tvorą, netinka dienraštyje...

Danutė Bindokienė

DĖL J. KULIUKO 
ATSIMINIMŲ

Bent pora žmonių laiškais at
siliepė į Juozo Kuliuko atsimi
nimus, spausdinamus „Draugo” 
atkarpoje — „Nebuvo lemta žū
ti”. Aš seku tą pasakojimą labai 
atidžiai, juo labiau, kad autorių 
teko sutikti Anglijoje. Atvežė jį 
sykį iš Derby, kur jis gyveno, iš
nešė iš mašinos vežiojamoje kė
dėje ir taip į bažnyčią Notting- 
hame įvežė. Matyt, mažai arba 
visai nevaikščioja. Tik tiek apie 
jį težinau.

Seku jo atsiminimus, nes ir aš 
turėjau brolį panašiose aplinky
bėse. Brolis dabar jau miręs. O 
ir tėvas liko gulėti po Sibiro 
įšalu... Dievas tepadeda Kuliu- 
kui atskleisti savo vargo kelią.

Agota Šuopienė
Chicago, IL

VIEKSMINGA 
SUSIŽINOJIMO PRIEMONĖ

Atrodo, kad „Draugas” yra 
plačiai skaitomas. Kai Sociali
nių reikalų taryba paprašė pa
galbos skurde esančioms Lietu
voje šeimoms, gavome daug te
lefoninių ir laiškais pasisiūlymų 
tas šeimas remti. Visiems tiems 
geradariams esame labai dėkin
gi, kad pagalbos prašymai neli
ko gulėti ant mūsų stalo, bet 
iškeliavo ir dar vis keliauja po 
plačią Ameriką. Taip pat tiki
mės, kad pagalba, visiems jos 
prašantiesiems, bus suteikta. 
Tuo pačiu tai yra geras įrody
mas, kaip mums yra reikalingas 
„Draugas”! Jeigu šio dienraščio 
neturėtumėme, kaip pasiektu
mėme vieni kitus? Kaip mes pa
prašytumėme aukų, kaip pasi
dalintumėme savo ir mums 
rūpimais Lietuvos rūpesčiais? 
Taigi remkime, padėkime Lie
tuvos vargstančiam žmogui, bet 
neužmirškime ir savo reikalų, 
neužmirškime ir savo vargų. 
Remkime „Draugo” dienraštį, 
kad jis išsilaikytų ir mus lanky
tų!

Birutė Jasaitienė
Chicago, IL

VĖL PUOLAMAS 
„VALSTIEČIU LAIKRAŠTIS”

Praėjusių metįų pavasarį pra
sidėjęs ir beveik pusmetį tęsia- 
ais Lietuvos demokratinės dar
bo partijos (LDDP) puolimas 
prieš laisvą, nepriklausomą 
„Valstiečių laikraštį” kone me
tus buvo aprimęs.

Deja, dabar, ruošiantis val
dančiąja! partijai nepalankiam 
referendumui dėl neteisėto 
privatizavimo, nuvertintų san
taupų, pažeistos teisėsaugos, iš
puoliai vėl prasidėjo.

Šio mėnesio savaitraštyje 
„Vilniaus tribūna” kompartįjos 
valdymo laikais buvęs „Valstie
čių laikraščio” redaktorius, o 
dabar Seimo LDDP frakcijos na
rys Vladas Būtėnas vėl pareiš
kė, kad laikas atnaųjint šio laik
raščio bylą, atimti jį iš dabarti
nių leidėjų. „Dabar lemiamas 
žodis priklausytų vyriausybei, 
— pareiškė jis „Vilniaus tribū
noje”. — Kiek žinau, jinai surin
ko visus dokumentus, susėjusius 
su nešvariomis machinacijomis 
dėl „Valstiečių laikraščio”.

Kaip žinoma, jokių „nešvarių 
machinacijų” nebuvo. Tai pripa
žino Vilniaus I apylinkės teis
mas. Atmesdamas LDDP ieški
nį, šio teismo sprendimą patvir
tino ir Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiasis teismas. Todėl ir* 
žlugo valdančiosios partijos 
užmačios savo žinion susigrąžin
ti šį populiarų, beveik 100 tūks
tančių skaitytojų turintį laik
raštį.

Bet iš kompartijos išaugusi 
LDDP nerimsta. Kaip ir per
nykščio puolimo metu, ji vėl 
linkusi „Valstiečių laikraštį” 
sauvališkai, nepaisant Spaudos 
ir kitų įstatymų, perduoti 
Kaune leidžiamam laikraščiui 
„Ūkininko patarėjas”. Beje, ir 
šiame laikraštyje pastaruoju 
metu vėl pasirodė nepagrįstų, 
prasimanytų išpuolių prieš 
„Valstiečių laikraštį”. Matyt, 
kad tai neatsitiktinumas.

„Valstiečių laikraščio” žurna
listai pasiryžę vėl atremti netei
sėtus ižpuolius, nenukrypti nuo 
savo kelio — kaimo žmonėms ra
šyti tiesą, nepataikauti valdan
čiąja! partijai, nenutylėti jos- 
klaidų žemės ūkio klausimais.

A. Naujokaitis 
„Valstiečių laikraščio” 

redaktoriaus pavaduotojas

FISHARMONIJOS IR VYŽOS

I mano rašinį „Nauji vargonai 
Kretingos bažnyčioje” („Drau
gas” Nr. 139, liepos 20 d.), 
atsiliepęs Vacys Laniauskas 
rašo: „... o garsiems muziko
logams vargonininkams šiuo 
metu duoti pasireikšti, kad ir 
ant paprasčiausios fisharmoni- 
JOS .

Būtų įdomu patirti, kaip Va
cys Laniauskas jaustųsi, jei jam 
vietoje batų būtų pasiūlyta avė
ti vyžas?

Petras Palys 
Tobyhanna, PA

DĖL KAM IR 
DR. BUTKEVIČIAUS

Jeigu skaitytoja Avižonienė 
būtų giliau įsiskaičiusi mano 
straipsnį, jog Krašto apsaugos 
ministro kritika paimta iš 
docento Z. Pilkausko straipsnio 
„Žuvis genda nuo galvos” (Žiūr. 
„Kardas” nr. 3-4, 1994). Aš tik 
pridėjau savo komentarus ir 
porą faktų, kurie nebuvo žurna
lui tuo laiku žinomi.

Partizanų-tremtinių suvažia
vime Ariogaloje (1993.07.08) 
turėjau progos pasikalbėti su 
partizanų bei tremtinių vadais. 
Kaip buvęs Lietuvos kariuome
nės veteranas, domėjausi dabar
tine Lietuvos apsauga. Visi jie 
pareiškė, jog gyd. Butkevičius 
nei iš tolo neprileidžia nei par
tizanų, nei tremtinių, nei Tau
tinės apsaugos (Žemaičių pulkų) 
ar savisaugos kariškių. Nepa
geidaujami jo daliniuose nei

buv. Lietuvos kariuomenės ve
teranai. Vadovauja sovietiniai 
karininkai, net priimta rusų ir 
rusių. Naujokams tas pats so
vietinis žiaurumas ir sovietinė 
netvarka.

Tą patį sužinojau iš Seimo 
atstovo ir lankydamas naujokų 
kareivines Alytuje, aplankiau ir 
Krašto apsaugos ministeriją, 
kaip „Kario” ir „Kardo” bend
radarbis.

Baigiant turiu priminti, jog 
kritika ir šmeižimas nėra sino
nimai.

Henrikas Kudreikis
Buvęs kariškis 

Cambria, CA

KARINIS TRANZITAS ATVEŠ 
LIETUVAI KARSTĄ

Karinis Rusijos tranzitas per 
Lietuvą — tai 1940 metų įvykių 
kopija. Tada Rusija privertė 
mus įsileisti jų karines bazes, ir 
kokios buvo to pasekmės? Tas 
bus ir Šį kartą. Reikia manyti, 
kad tai ne vien pervežamos rusų 
ginkluotės klausimas. Pagal rei
kalą, tokia ginkluotė bus išve
žama ir atvežama. Mes prisime
name Afganistaną!

Turime reikalauti, kad ir opo
zicija dalyvautų kartu karinės 
sutarties svarstybose. LDDP 
valdžia pasitikėti negalima. 
Tikriausiai, jeigu Lietuvos 
karinė vadovybė pasipriešintų 
šitokiai LDDP sutarčiai su 
rusais, gali Lietuvoje įvykti tas 
pat, kas įvyko Afganistane. 
Rusų šarvuočių divizijos į 
Vilnių per vieną valandą su
garmėtų, o gal jie jau lauktų 
mūsų pačių jiems paruoštuose 
vagonuose prie Gudijos ar Ryt
prūsių sienos...

Pasitikėti Vakarais negalime, 
ypač kai Vakarai susipainiojo 
Jugoslavįjoje. Jeigu rusai oku-
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LIETUVIU TELKINIAI

CLEVELAND, OH

AUDRA PAKEITĖ
SAVAITGALIO PLANUS
Rugpjūčio 14 d. Clevelande 

siautė stiprios audros, daug lie
taus, potvynių, dėl to susitruk- 
dė kai kurie savaitgalio planai.

Audra sugadino John Carroll 
universiteto radijo stoties 
bokštą ir Clevelando lietuvių 
radijo „Tėvynės garsų” rytinė 
prbgrama nebuvo transliuo
jama.

„Dirvos” - „Vilties” gegužinė 
turėjo būti perkelta į Lietuvių 
namus. Klevelandiečiai greit 
susižinojo apie gegužinės vietos 
pakeitimą ir gausiai susirinko 
paremti savo laikraštį „Dirvą”. 
Juos atvedė pareigos jausmas ir 
tikrai prisidėjo nuoširdus kvie
timas, išspausdintas Dievo Mo
tinos parapijos biuletenyje.

„Puoselėkime ir saugokime 
vertybes, kurias mums padeda 
išlaikyti spausdintas lietu
viškas žodis. Junkimės visi, nes 
tik kartu ir visų pastangomis 
išlaikysime ateities dienoms 
dešimtmečiais sukrautą 
lietuviškosios išeivijos kultūrinį 
lobyną”.

puotų Lietuvą, ar apskritai visą 
Pabaltijį, tai, kaip buvo ir anks
čiau, Vakarai pareikštų, kad ne
pripažįsta tų kraštų aneksavi- 
mo — ir daugiau nieko. Gelbėki
tės, lietuviai, kol dar nevėlu, 
nes jau vieną kartą pavėlavome, 
atiduodami valdžią į komunis
tų rankas!

Juozas Domeika
Nottingham, England

PRADĖJO VEIKTI 
VAIKŲ DARŽELIS

Dievo Motinos parapijos 
patalpose rugpjūčio 15 d. įvyko 
iškilmingas vaikų darželio (day 
care ir preschool) atidarymas. 
Vaiko auklėjimui nuo pat jo 
jauniausių dienų numatyta 
“plati ir šakota programa — 
kalbos ir skaitymo pratybos, 
meno ir muzikos pamokos, pir
mieji vaikiški žingsniai 
griežtųjų mokslų pasaulin, 
pasakos, pasivaikščiojimai, 
išvykos...

Šį centrą administruoja Jonąs 
Totoraitis, direktorė Aida 
Bublytė. Dirbs profesionalai 
mokytojai. Vaikai priimami nuo
18-kos mėnesių iki 5 metų 
amžiaus. Bus speciali programa 
ir lietuvių kilmės vaikams.

KUN. J. ANGELAIČIO
SUKAKTUVIŲ ŠVENTĖ
Rugpjūčio 28 d. Šv. Jurgio 

parapijoje bus švenčiama kun. 
Juozo Angelaičio 60 metų kuni
gystės ir 90 metų gimtadienio 
šventės. 10:30 vai. ryto sukaktu
vininkas aukos padėkos šv. Mi
šias, po kurių bus iškilmingi 
pietūs salėje. Žadantieji daly
vauti iškilmėse prašomi įsigyti 
bilietus iš anksto. Bilietai nebus 
parduodami šventės dieną. 
Bilietus (po 25 dol. asmeniui) 
galite užsisakyti klebonijoje iki 
rugpjūčio 22 dienos, telefonu 
216-431-5794.

TG

• Jungtinių Tautų įstaigos 
1951 m. gegužės 18 d. persikėlė 
iš Lake Success, NY, į New 
Yorko miestą.

• 1843 m. balandžio 21 d.
Čikagos mieste oficialiai 
uždrausta laikyti palaidas 
kiaules.

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE

BALYS

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100

BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus.:312-585-6100, res.: 312-778-3971

__ Į_
MISCELLANEOUS

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208 Vi Waat 95th StrMt

Tai. - (708) 424-8654 
(312) 881-8684

ELEKTROS. 
(VEDIMAI — PATAISYMAI '

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

J.M.Z. Construction Co.
Custom carpeting, rec. rm. addi

tions; kitehen, bathrm., basement 
& deck construction; dry-wall hang- 
ing & taping; aluminum siding, sof- 
fit, facia & seamiess gutters; 
replacement glass block windows; 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tearoffs; 
complete tuckpointing; all colors; 
chimneys rebuilt. Tel. 
708-620-9942.

Buvusi Lietuvoje gimnazijos mokytoja
ir direktoriaus pavaduotoja, o dabar pen
sininkė, 57 m. liekna, energinga, mokanti 
bendrauti su žmonėmis, įdomi pašnekovė, 
daug apsiskaičiusi ir keliavusi, sąžininga, 
turinti lietuvių, gyvenančių JAV rekomen
dacijas, gali mokyti vaikus lietuvių kalbos, 
auklėti, prižiūrėti mažą ar seną žmogų ir 
dirbti namų ruošos darbus. Skambinti: tel. 
(813) 887-9329.

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:*
Gediminas: tsl. 312-929-4331

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO.

anglų kalba. Autorius Antane* J. Ven Reenan

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių. profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas.

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi
ty Press of America, Ine., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

Draugas
4545 W. 63rd 8L,
Chicago, IL 50829

REAL ES 'ATE

■M-
GREIT

PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(912) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•-MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

Lietuviai nori parduoti gerame 
stovyje žieminį namą Union Pier, 
MI, skersai gatvės — ežeras; 3 
mieg., 1VŽ vonios kamb., 2 auto. 
garažas, sklypas 135’ x 100’. 
Kreiptis Nadra K. Real Estate, 
tel. 616-469-2090.

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. 1 mieg. bu
tas vienam arba dviem suaugusiems 
asm., 72 St. ir Francisco apyl. Už 
šilumą moka pats nuomininkas. Kreip
tis; 312-925-1529.

IEŠKO BUTO

laikau 2 arba 3 mlag. kamb. 
buto antrame aukšta Brighton 
Pk., toliau į vakarus, net prie
miesčiuose. Skambint: 
312-778-6724.

HELP WANTED

MACHINIST
South suburban job shop has an 
immediate opening for experienc- 
ed machinist to operate Bridgeport 
mills. Mušt have cwn basic tools 
and make sėt ups.

ALPHA MACHINE CORP. 
17511 Duvan Dr.
Tlnley Park, IL 

Call for appointment.
(708) 532-2313 

Mušt be able to communicate in English.

JOBS AVAILABLE!
Housekeepers, 
companions. 
Good pay.

Call: Chapov Agency
708-803*6439



A.A. PRUDENCIJOS 
BIČKIENĖS- JOKUBAUSKIENĖS

MIRTIES METINIŲ PROGA
Prieš vienerius metus, 1993 

m. rugpjūčio 28 d., po sunkios 
ligos, mylimo vyro inž. Stasio 
iki paskutinio atodūsio su meile 
globota, šią žemiškąją kelionę 
baigė taurioji Lietuvos dukra, 
žymioji dainininkė Prudencija 
Navickaitė Bičkienė-Jokubaus- 
kienė.

Skaudi, liūdna .žinia anuo 
metu greitai pasklido ne tik 
Čikagoje, bet ir kituose lietuvių 
telkiniuose.

Rugpjūčio 31 d. į Lechavičiaus 
laidotuvių namus, Palos Hills, 
iš plačiųjų Čikagos apylinkių 
skubėjo būriai a.a. Prudencijos 
artimųjų, gerbėjų, meno mylė
tojų ir daug daugjąpažinusiųjų 
tarti paskutini sudie ir padėkoti 
už atiduotą didelę duoklę 
Lietuvai, jos kultūrai, dainai, 
giesmei, visuomeninei veiklai.

Paskutinėje atsisveikinimo 
valandoje aidėjo religinis žodis 
ir mūsų visuomenininkų, kultū
rininkų, ir dainos meno atstovų 
kalbos. Visi kalbėtojai jautriai 
išsakė a.a. Prudencijos turinin
go ir prasmingo gyvenimo kelią, 
jos didelį įnašą į kultūrinės 
veiklos aruodą. Po gedulingų 
pamaldų Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte. amžinam po
ilsiui daugelio žmonių buvo 
palydėta į Sv. Kazimiero lietu
vių kapines.

Taip netekome dar vieno švie
saus žiburėlio, dar vieno jaut
raus, kilniaširdžio žmogaus, ne
tekome gražiabalsės operos so
listės, kuri savo giesme ir daina 
daugelį metų dažnai mus guodė, 
ramino, džiugino.

Ir štai jau yieneri metai be 
a.a. Prudencijos. Tačiau dažnai 
ir visur girdime Šiltus atsilie
pimus apie jos turiningą gyve
nimą, atliktus darbus ir ilgai 
išliekančius prisiminimus.

A.a. Prudencijos gyvenimas ir 
darbai, jai dar gyvai būnant, 
daug kartų buvo aptarti lietu
vių ir amerikiečių spaudoje. Šia 
proga gal tik trumpai vėl prisi
minsime jos žemiškąją kelionę, 
stabtelėdami ties didesniais lai
mėjimais bei darbais.

Prudencija Navickaitė Bičkie- 
nė-Jokubauskienė gimė 1920 m. 
vasario 6 d. Lydeikiuose, Meš
kuičių vals. Šiaulių apskr. Į 
gyvenimą žengdama, svąjojo bū
ti mokytoja. 1939 m. baigė Šiau
lių mokytojų seminariją, bet 
mokytoja netapo. Ji iš prigim
ties turėjo gražų balsą. Mėgo 
dainuoti ir bažnyčioje giedoti. 
Jos gražios dainos dažnai skam
bėjo tėviškės laukuose, o jos 
viltys buvo — būti dainininke.

1939-44 m. Prudencija daina
vimo jau mokosi Vilniaus kon
servatorijoje,'bet karo audros 
studijas nutraukia.

1944 m. liepos 22 d. sukuria 
šeimą su inž. Vytautu Bičkum. 
Neilgai džiaugiasi pirmąja ve
dybine laime savame krašte, 
nes tais pačiais metais jaunoji 
Bičkų pora palieka tėvynę ir 
išeina į nežinomą tremties ke
lionę.

Tremties kelionėje Prudenci
ja ir Vytautas drauge ištvėrė 34 
metus ir gyvenant jau Ameriko
je, Aukščiausiasis į savo namus 
1978 m. pašaukė jos mylimą vy
rą inž. Vytautą Bičkų.

Po penkerių metų, 1983 m. 
rugsėjo 17 d., našlė Prudencija 
savo gyvenimą sujungė su tokio 
pat likimo žmogum, inž. Stasiu 
Jokubausku ir abu, gražiai su
tardami, gyvenimo sunkumais, 
sėkmėmis ir nesėkmėmis besi
dalindami, išgyveno beveik 
dešimtį metų. Prudencija, jau 
skausmų ir nevilties akivaiz
doje, labai norėjo sulaukti šių 
laimingų vedybų dešimtmečio, 
bet, deja, Aukščiausiasis lėmė 
kitą Lemtį.

A.a. Prudencijos gyvenimo 
kelias labai spalvingas, kupinas 
kilnių siekimų, ryžto, ypač 
dainos meno kelyje.

Po karo Vokietiioie Prudenci

ja dainavimo studiją baigė Han- 
delio konservatorijoje, Miunche
ne. Nuo to laiko ji nebesiskyrė 
su dainos menu. Jau Vokietijo
je dalyvavo Petro Armono solis
tų grupėje, koncertavo stovyk
lose, 1948 m. dalyvavo Pasaulio 
studentų koncerte Amsterdame.

1949 m: Bičkai atvyko Ameri
kon, apsigyveno Čikagos kaimi- 
nystėje, Indiana Harbor, IN. Čia 
— nauji įsikūrimo rūpesčiai, 
kasdieninė duona, ateitis. 
Prudenciją lydi sunkūs „Inland 
Steel” bendrovės darbai, die
ninėse ir naktinėse pamainose, 
tenka dirbti tvankiame ore, kas 
gero nežadėjo ir jos gražiam 
balsui.

Nuo 1961 m. ji pradėjo dirbti 
Microsystems, Ine., Executive 
viceprez. pareigose, ir kur 1983 
m. gruodžio 31 d. išėjo į poilsį, 
tikėdamasi daugiau laiko skir
ti muzikiniam gyvenimui.

Po metų pradėjo negaluoti, 
sunki liga progresavo, dėl to 
turėjo atsisakyti nuo savo pasi
rinkto, pamilto dainos kelio. Ir 
pagaliau, ilgai kentėjusi, su 
meile ir širdies giliu skausmu, 
ji tarė mums, pasiliekantiems 
šioje žemiškoje kelionėje, pa
skutinį sudie.

Sklaidant velionės gyvenimo 
knygos lapus, atsiveria jos didie
ji norai, prasmingi darbai, sie
kiai, meilė žmogui, tėvynei, or
ganizacijom.

Ji neišdidi, kukli, miela, 
kilniaširdė, visuomet atsilie
pianti į prašymus atlikti prog
ramas renginiuose, dainuoti 
operose, koncertuose.

Amerikoje aktyviai dalyvavo 
A. Kučiūno solistų kvartete. 
Balsą lavino Romoje, Italijoje 
suruošė keletą koncertų su Zed- 

dos vadovaujamu simfoniniu or
kestru. JAV dalyvavo Indianos 
solistų ir Čikagos Lyric operos 
konkursuose, kur laimėdavo 
pirmąsias vietas. Indianos 
solistų konkurse laimėjo ge

Kryžiua ant naujai supilto kapo Antakalnio kapinėse. Čia ilsisi rašytojas, 
buvęs „Draugo” redaktorius, Česlovas Grincevičius.

riausios Indianos dainininkės 
vardą.

Taip pat ji buvo laimėjusi 
konkursą Čikagos Lyric opero
je, kur kasmet varžosi tūkstan
čiai, norinčių patekti į chorą. 
Chore būdama, gavo pasiūlymą 
dainuoti operose mažesniąsias 
partijas arba duetus ir buvo 
pasiruošus atlikti pagrindines 
partijas statant Boridino „Prin
cą Įgorį”, „Sevilijos kirpėją”.

1958 m. Prudencija bando 
laimę, dalyvaudama American 
Opera Audition paskelbtame 
konkurse, kur dalyvavo 1,000 
asmenų. Po keletos atrankų 
teisėjai parinko tik 26 laimė
tojus, jų tarpe buvo ir Pruden
cija Bičkienė.

Šį konkursą laimėjusieji buvo 
treniruojami Cincinnati miesto 
konservatorijoje operiniam 
dainavimui. Juos ruošė specia
listai Alberto Zedda ir La Scalas 
direktorius Guilio Confalonieri. 
Po šių bandymų iš 26 daininin
kų buvo atrinkti tik 8, kurių 
tarpe buvo ir Prudencija. 
Laimėtojai buvo išsiųsti į Italiją 
gilinti dainavimo studijas ir 
ruoštis pagal savo balsą atitin
kamoms operoms. Čia Pruden
cija debiutavo, dainuodama ti
tulinę Toscos partiją.

Sugrįžusi iš Italijos, Pruden
cija vėl buvo pakviesta Cincin
nati miesto dainuoti dvejuose 
operos „Tosca” spektakliuose.

Sayo veiklos metuose gražia
balsė solistė Prudencija dainavo 
Lietuvių Operos statomose ope
rose „Pajacai” ir „Tosca” 
pagrindines partijas. Dainavo 
Br. Markaičio „Vilniaus varpų” 
kantatoje, atlikdama soprano 
partiją su simfoniniu orkestru. 
Talkino Čikagos lenkų statomo
je operoje, atlikdama TJoscos 
partiją. 1959 m. koncertine for
ma su Business Men’s simf. or
kestru atliko Mazenlios partiją 
B. Smetanos operoje „Parduotoji 
nuotaka”.

Solistė savo repertuare buvo 
paruošusi daug lietuvių kom
pozitorių dainų, kurias savo 
rečitaliuose, koncertuose atlik
davo su įdomia dainų interpre
tacija.

Su koncertais keliavo per pa
saulį, dainuodama didžiuosiuose 
ir mažesniuose lietuvių telkiniuo
se JAV, Kanadoje, Pietų Ameri
koje. Koncertavo ir dainavo ne 
vien lietuviams, bet ir svetim
taučiams. Išlikusios renginių 
programos liudija, kiek daug jos 
visur dainuota, o spaudos pus
lapiuose lietuviai ir amerikie
čiai žurnalistai, muzikos žino
vai, labai teigiamai įvertino jos 
gražų balsą, gerą pasiruošimą ir 
dainavimą. Jos koncertai, dai
nuotos dainos, operose sukurti 
vaidmenys liko tūkstančių žiū
rovų širdyse, kaip patys gra-

žiausi prisiminimai.
Prudencįja šalia savo pamėgto

dainos meno didelę gyvenimo 
dalį pašventė organizacinei 
veiklai. Ji aktyvi ateitinin
kuose, darbšti šatrįjietė, beveik 
30 metų Lietuvos Vyčių aktyvi 
narė, daug kartų atlikdama 
Vyčių ruošiamuose renginiuose 
programas, koncertus. Ji 
rūpestinga ir veikli Lietuvių 
bendruomenės darbuose. Daly
vavo „Lietuviai televizijoje” ir 
„Arts Shovlcase’J televizijos 
laidose, atlikdama menines 
programas. Ja gėrėjomės, prog
ramas atliekant Dainų šventė
se, iškilminguose minėjimuose, 
besiklausant giesmių bažny
čioje.

A.a. Prudencįja Bičkienė-Jp- ,

kubauskienė žemiškąją kelionę 
baigė, palikdama mums be galo 
daug gražių prisiminimų, aki
vaizdžių jos atliktų darbų. Jos 
šviesų atminimą, likusį mūsų 
širdyse, minėsime ilgai.

Jurgis Janušaitis
KAIP SIUNČIAMI 

SIUNTINIAI
Jau kelintą mėnesį Ukmergės 

pašte gaunama daugiau siun
tinių, negu išsiunčiama. 
Daugiausia žmonės atneša 
smulkias, iki 2 kg siuntas į 
Rusįją. I Vakarų šalis siuntinių 
beveik nebūna. Gegužės mėnesį 
žemės transportu buvo išsiųstos 

. 37 vidaus siuntos ir dvi tarp
tautinės. Gauta 106 vidaus ir 16
tarptautinių siuntinių.

A.tA.
PETRAS BENEŠIUS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1994 m. rugpjūčio 16 d., 2:44 vai. p.p., sulaukęs 74 

metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m.
Nuliūdę liko: žmona Emilia Kripaitė ir jos sūnus; brolis 

Bernardas su žmona Emilija Vilniuje; svainė Marytė Vizgir
dienė ir jos vyras Juozas, Aurora, IL.

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai bei šiems klubams: Za
rasiškių, Tauragės, Suvalkiečių, Pensininkų, Šakių, Angli
jos lietuvių Chicagoje.

Velionis pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 19 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 20 d. Iš laidojimų 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedul
ingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, brolis ir kiti giminės.

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

Kai sustings tamsusis kraujas man Širdy, 
aS giliai norėčiau žemėje miegoti — 
mano lygumų pilkųjų pakraSty. 

t Šimtmečiai ąžuolai rankas Šakotas
i miglotus rūSkanus skliautus iškėlę 
melstųsi saulėleidžiams ir ryto vajams..

Henrikas Nagys 
(1944 m.)

PADĖKA
A.tA.

VILHELMINA (LIALĖ) 
KUBILIŪTĖ-LAPIENĖ

Mūsų mylima Žmona, Mama, Močiutė ir Sesuo baigė savo 
žemišką kelionę 1994 m. gegužės 28 d. Arlington Heights, IL. 
Palaidota birželio 1 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
Čikagoje.

Nuoširdžiausiai dėkojame kun. Algirdui Paliokui už 
atsisveikinimą koplyčioje, šv. Mišias už Velionės sielą bei 
maldas kapinėse. Padėka priklauso prel. dr. Juozui Prunskiui 
už maldas koplyčioje.

Esame dėkingi visiems: giminėms, bičiuliams bei pažįs
tamiems už gausų dalyvavimą atsisveikinime, šv. Mišiose bei 
kapinėse.

Ypatingą padėką reiškiame mūsų Benam šeimos bičiuliui 
inž. Jonui Jurkūnui už jautrų atsisveikinimo pravedimą 
koplyčioje ir išsamų žodį apie Velionės veiklą lietuviškoje dir
voje. Mūsų didelė padėka Čikagos Lietuvių Moterų klubo ir 
ir Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus Moterų gildijos 
narėms, stovėjusioms garbės sargyboje ir jų pirmininkėms , 
Irenai Norbutienei bei Scottie Žukaitei už nuoširdžius atsi
sveikinimo žodžius, taipgi Lietuvių Fondo ir „Draugo” 
renginių komiteto vardu pirm. Marijai Remienei, inžinierių 
vardu Kostui Burbai ir Čikagos lietuvių golfininkų vardu 
Arvydui Karui.

Labai dėkojame visiems taip gausiai suaukojusiems šv. 
Mišioms ir įvairioms lietuviškoms organizacijoms. Nuoširdus 
ačiū visiems už gausias gėles ir pareiškusiems mums 
užuojautą liūdesio valandoje žodžiu, raštu ir per spaudą.

Reiškiame padėką sol. Jonui Vazneliui už sielą rami
nančias giesmes ir muz. Ričardui Šokui už vargonų muziką 
šv. Mišių metu.

Labai ačiū draugams karsto nešėjams, atlikusiems bran
giai Velionei paskutinį patarnavimą: Juozui Bacevičiui, inž. 
Jonui Bariui, inž. Tadui Bukaveckui, inž. Stasiui 
Jokubauskui, sol. Vaclovui Momkui ir Broniui Racevičiui.

Mūsų nuoširdi padėka mielai Marijai Remienei už šiltą 
Velionės nekrologą „Drauge”.

Labai dėkojame visiems, lankiusiems Velionę jos sunkios 
ligos metu ligoninėje, ypač mūsų senam bičiuliui ir šeimos 
gydytojui dr. Osvaldui Nakui.

Liekame dėkingi laidotuvių direktoriui Donald Petkui už 
rūpestingą ir tvarkingą patarnavimą, išlydint brangią Velio
nę į Amžino poilsio vietą.

Širdingas ačiū visiems.

Giliai liūdintieji: vyras Edvardas, sūnūs Raimundas 
ir Tomas su šeimomis, brolis Jonas ir brolis Algis su 
šeima Lietuvoje.
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A.tA.
SESUO M. CONRAD 

JUŠKAITIS
, Mūsų mylima Seselė, mirė 1994 m. rugpjūčio mėn. 17 d., 
sulaukusi 86 metų.

J vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos Brockton, 
MA.

Vienuolyne įžaduose išgyveno 65 metus.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: sesuo Mary Ross,gyv. Brockton, MA ir sūnėnai.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 

Marųuette Rd., Chicago, penktadienį, rugpjūčio 19 d. 10 vai. 
ryto.

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje penktadienį, rugpjūčio 19 d. 7 vai. vakaro.

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šeštadienį, 
rugpjūčio 20 d. 10 vai. ryto.

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Mary Ross.

Laidotuvių dir. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 1-708-974-4410.

. A.tA.
MARIJA SMOLICZ

RUTKAUSKAITĖ

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1994 m. rugpjūčio 16 d., sulaukusi senatvės.
Gimė Latvijoje, Liepojos mieste. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: sesuo Elena Kriščiūnienė, sūnėnai — Vytas 

Kriščiūnas su žmona Violeta ir šeima, Jonas Rutkauskas su 
žmona Mary ir šeima; dukterėčia Regina Pikūnienė su vyru 
Stasiu.

Velionė pašarvota šeštadienį, rugpjūčio 20 d. nuo 9 iki 10 
vai. ryto Lack-Becvar laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 20 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sesuo, sūnėnai, dukterėčia ir jų šeimos.

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 312434-1700.

A.tA.
JUZEFĄ ANGELEIKIENĖ

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1994 m. rugpjūčio 17 d., 5:15 vai. p.p., sulaukusi 80 

metų.
Gimė Lietuvoje, Jurbarko mieste. Amerikoje išgyveno 

45 m.
Nuliūdę liko: vyras Bronius, duktė Valerija Jurkšat, 

keturi anūkai, penki proanūkai, sesuo Janina Whalen ir kiti 
giminės.

Velionė buvo motina a.a. Leonard.
Velionė pašarvota sekmadienį, rugpjūčio 21d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 22 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Maruos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, duktė, anūkai, pAoanūkai, sesuo ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345 arba 1-800-994-7600.

APLANKYKITE PABALTIJĮ 
LIETUVA '94

Kreipkitės į mus — suplanuosime jūsų kelionę. 
Prieinamiausios kainos 

Finnair ir SAS oro linijomis 
"economy" ir "business" klasė 

Viešbučiai

GO BALTIC
Mūsų naujas leidinys apie Skandinavijos 

ir Baltijos kraštus — perskaitykite!

1-800-451-9511
UNIONTOURS

Įsteigta 1931 m.

245 Fifth Avė., Nevv York, N.Y. 10016 
Tel. 212-683-9500 Fax 212-683-9511

į
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Visi padedame, kaip galime 
Lietuvai ir jos žmonėms, o ypač 
reikalinga pagalba jos vaikams 
— hašlaičiams, nes tai Lietuvos 
ateitis. Gal, kai užaugs nauja 
karta, gyvenimas Lietuvoje bus 
geresnis. „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, kuris yra 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bos padalinys, čia Amerikoje 
vadovaujamas dr. Albinos 
Prunskienės, o Lietuvoje Graži
nos Landsbergienės, kurio 
oficialus adresas yra 2711 West 
71st Street, Chicago, IL 60629 
gavo laišką iš Tauragės Lietu
vių klubo, kur rašoma: „Taura
gės Lietuvių klubas, pusme
tiniame narių susirinkime po 
trumpų diskusijų dar vieniems 
metams paskyrė trims našlai
čiams paramą: Šilgaliui Aidui iš 
Telšių rajono, Kaminskaitei 
Kristinai iš Tauragės rajono ir 
Koziol Kristinai iš Anykščių ra
jono.

Su nuoširdžiausiais linkė
jimais dirbti ir nepavargti”. 
Pasirašė klubo pirm. Vladas Pa- 
liulionis.

Amerikiečių - skandinavų
fondas skelbia konkursą 
jauniems, Amerikoje esantiems, 
dainininkams nuo 21 iki 30 me
tų amžiaus. Norintieji išbandy
ti savo laimę, turi kreiptis pas 
Wendy Streeter telefonu 
703-255-1935. Pareiškimai 
laimėti Birgit Nilsson premijai, 
turi būti įteikti iki spalio 3 
dienos.

nistinės mokyklos aštuntą ir antrą skyrius baigusios penketukais, vasarai 
baigiantis laukia vėl suskambant mokyklos skambučio.

Nuotr. A. Namikienės

Dėmesio! Ateitininkų Namų 
metinė gegužinė įvyks rugpjūčio 
28 d., sekmadienį, Ateitininkų 
namų sodelyje — 12690 Archer 
Avė., Lemont, IL. Pradžia 12 
vai. Geras maistas; smagi mu
zika, laimikių traukimas. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road —
Tel. (312) 847-7747.

(sk)

Auka „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federaiinių mokesčių

A.a. sės. M. Conrad Juškai- 
tis, Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijos narė, mirė š.m. 
rugpjūčio 17 d. Šv. Kryžiaus 
ligoninėje, Čikagoje. Ji gimė 
Brockton, MA, į Sv. Kazimiero 
vienuolyną įstojo 1926 metais. 
Buvo mokytoja Massachusetts, 
Pennsylvania, Wisconsin, Ohio 
valstijose ir taip pat Čikagoje. 
Nuo 1978 m. dirbo Šv. Kazimie
ro vienuolyno motiniškajame 
name, o pastaruosius metus, 
sveikatai pašlijus, buvo to namo 
prieglaudoje. Sės. M. Conrad 
Juškaitis buvo 86 metų am
žiaus.

Buvo, kaip nebuvo... Dar ge
rokai prieš liepos mėnesį buvo 
kalbama ir rašoma, kad „News- 
week” žurnalas išspausdins 
priedą apie Lietuvą, o fotogra
fai ir žurnalistai ilgą laiką dar
bavosi Lietuvoje, rinko medžia
gą ir ruošė reportažus. Daugelis 
mūsų skaitytojų pareiškė nusi
vylimą, kai reklamuotojo prie
do žurnale nerado. Pasirodo, 
kad jis iš tikrųjų buvo išspaus
dintas, bet ne Amerikos Vidurio 
vakarų rajone. Šešiolikos pusla
pių priedas, pavadintas „Lithu
ania. Rebirth and Achieve- 
ment” — Special Advertising 
Section, buvo New Yorko rajo
nui skirtame „Newsweek” žur
nale, o galbūt ir kitose vietovė
se, nes žurnalas spausdinamas 
atskirai devynioms JAV sritims 
ir taip pat tarptautinių skaity
tojų dėmesiui.

x Antanas Valaitis, East- 
lake, Ohio, globoja našlaitį 
Aurimą Lietuvoje, kurį augina 
globėja Pažėrienė. Savo globą 
šiam našlaičiui pratęsė ant
riems metams atsiųsdamas 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetui metinį $150 paramos 
mokestį. Komitetas dėkoja, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Jei reikalinga įsigyti vai
ravimo teisės (IL Driver’s 
License) — kreipkitės į Ed.Šu
maną, tel. 1-708-246-8241.

(sk)

TALKA LB ŠVIETIMO 
TARYBAI

Prabėgo linksmos vasaros ato
stogos, pilnos malonių įspūdžių 
ir prisiminimų. Artėja rugsėjo 
mėnuo, kuris pravers lituanis
tinių mokyklų duris naujiems 
mokslo metams. Čia susispies 
būriai nedrąsių pradinukų 
mokytis tėvelių ir senelių 
gimtosios kalbos,rašyti pirmąją 
raidę, sudėti pirmąjį skiemenį. 
Kiti mokiniai su šypsniu skubės 
susitikti draugus, pasidalinti iš
gyventais vasaros įspūdžiais ir 
praplėsti žinias.

LB Švietimo tarybai rūpi litu
anistinių mokyklų išsilaiky
mas, naujų mokinių įstojimas ir 
vyresniųjų mokinių nenubyrė- 
jimas. Per paskutiniuosius pen
kerius metus mokinių skaičius 
išsilaiko vienodai — 1,000 
mokinių. Kiekviena naujai įsi
steigusi lituanistinė mokykla 
suteikia džiaugsmą, nes tai 
įrodo mūsų jaunosios kartos 
gyvastingumą. Rugsėjo mėnesį 
lituanistinių mokyklų duris 
pirmą kartą praveria naujai įsi
steigusi mokykla Seattle, WA, 
ir Colorado valstijose. Houston, 
Texas valstijoje, įsisteigė lietu
vių kalbos kursai norintiems 
išmokti lietuviškai, atgaivinti 
savas lietuviškas šaknis. Ir 
šioms naujai įsisteigusioms mo
kykloms, kaip ir kitoms vei
kiančioms 23 lituanistinėms 
mokykloms, reikalinga mora
linė bei materialinė parama. 
Todėl rugpjūčio 15 d. LB Švie
timo taryba sukvietė gausų bū
rį nuoširdžių talkininkų, vado
vaujamų Antano ir Viktorijos 
Valavičių, tradicinio švietimo 
vajaus laiškų išsiuntinėjimui. 
Surinktos aukos ne tik remia 
Švietimo tarybos darbus, bet, 
svarbiausia, jos išdalinamos 
lituanistinėms mokykloms. 
Švietimo tarybos pirmininkei 
lankant mokyklas pastebėta, 
kad kai kurios mokyklos te
bedirba „vargo mokyklos” sąly-

A.a. Prudencijos Bičkie- 
nės-Jokubauskienės mirties 
metinių proga jos vyras inž. Sta
sys Jokubauskas įteikė 1,000 
dol. čekį Draugo fondui a.a. Pru- 
-dencijos atminimui. Draugo fon
das dėkoja už šią stambią 
dovaną ir jungiasi į liūdnos 
sukakties prisiminimą.

Lyric Opera Čikagoje savo 
sezoną pradeda su Musorgskio 
opera „Borisas Godunovas”, o 
Metropolitan opera New Yorke 
su Puccini opera „II Tabarro”, 
dalyvaujant Placido Domingo ir 
su Leoncavallo „Pajacais”, daly
vaujant Luciano Pavarotti. Bet 
soprano partiją abiejose operose 
dainuos Teresa Stratas. San 
Francisco opera savo sezoną 
atidaro su Verdi opera „Mak
betas”.

x Jei nesuspėsite į „KANK
LĖS” koncertą Čikagoje, turėsi
te važiuoti 4-5 valandas į Oma
ha, Nebraska, kur įvyks sekan
tis rugsėjo 14 d. Manyčiau, iš 
Čikagos apylinkių Jaunimo cen
tras arčiau. Jaunimo centre 
koncertas įvyks rugsėjo 11d. 
3 val.Bilietus įsigyti skam
binkite 312-238-1536.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

gose. Todėl Švietimo taryba 
išsiuntinėja laiškus, prašydama 
paramos. Net ir mažiausia auka 
yra įvertinama.

Dar prieš vajaus laiškų išsiun
timą su pirmąja parama lietu
viškam švietimui atskubėjo 
nuoširdtis visų lietuviškų or
ganizacijų nuolatiniai rėmėjai 
dr. Leonas ir Irena Kriauče- 
liūnai. Jų dosni ranka buvo iš
tiesta ir pereitais metais. Toks 
poelgis duoda Švietimo tarybai 
drąsos ir pasiryžimo tęsti lietu
višką švietimą užsienyje.

Regina Kučienė

ĮDOMI POPIETĖ
Soc. aprūpinimo centre, Sek

lyčioje, trečiadienį, liepos 27 d., 
vyresnieji lietuviai su dideliu 
susidomėjimu klausėsi paskai
tos, kurią skaitė iš Lietuvos at
vykusi gydytoja Danguolė Bart- 
kevičienė. Jos tema buvo: „Aku
punktūra bendrai ir jos pritai
kymas Lietuvoje”.

Šis keistas metodas gydyti, 
nuskausminti ir gerinti apyta
ką plačiai vartojamas Kinijoje, 
Japonijoje ir kitose Tolimųjų ry
tų šalyse. Mes apie jį išgirdome 
tik prieš keliasdešimt metų. 
Mūsų labai pažangi medicina 
pasitiko su šypsena kaip 
„rytietišką sensaciją”. Tačiau 
dabar Europoje šis metodas yra 
pripažįstamas ir dažnai 
sėkmingai vartojamas. Dabar ir 
JAV gydytojai mažiau ignoruoja 
šį metodą.

Dr. Danguolė Bartkevičienė 
mediciną baigė Lietuvoje prieš 
25 metus, tobulinosi Rusijoje ir 
daugely Europos kraštų, net Ko
rėjoje. Dirbo kaip gerklės ir no
sies specialistė ir chirurge 25 
metus. Prieš 20 metų susido
mėjo akupunktūra, ją intensy
viai studijavo ir sėkmingai tai
kė savo specialybėje. Jau turi iš 
tos srities net keletos šalių 
diplomus, o dabar gavo ir JAV 
Akupunktūros sąjungos diplo
mą.

Lietuvoje šiuo metu yra apie 
200 gydytojų, sugebančių taiky
ti šį metodą. Daugiausia jis 
praktikuojamas šalyse, kur 
trūksta moderniškų gydymo 
priemonių, vaistų. Kas įdomiau
sia, kad šis metodas nėra vien 
tik badymas adatėlėmis, bet ir 
įgudusių rankų masažas bei die
tos derinimas. Anot dr. Dan
guolės: „Tai sveiko ilgaamžiš
kumo profilaktika, seniausiais 
liaudies išminties — akupunk
tūros, masažo metodais”.

Pagal medicinos genetinius 
tyrimus, mūsų normalus am
žius turėtų būti tarp 100 ir 150 
metų. Tačiau ši amžiaus riba vis 
dar palieka tik svajonė, nes ne
gyvename taip, kaip Sutvėrėjas 
mus sutvėrė gyventi. Vis grei
tėjantis gyvenimo tempas, au
ganti konkurencija, nervinė 
Įtampa, techninė pažanga bei 
naujos cheminės medžiagos, ato
minė energija, kompiuteriai ir

Nuolatinės mūsų renginių darbininkės-talkininkės (iš kairės): V. Valevičienė, A. Lietuvninkienė, 
S. Plenienė ir Z. Žitkevičienė, Racine ir Baltic kepyklų paaukotais skanėstais vaišina svečius 
po kauniškio „Suktinio” pasirodymo centro kavinėje.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Studentai, gavę Čikagos Lietuvių moterų klubo skirtas stipendijas (iš kairės): Gintas 
Mikučiauskas, Vanessa Abrignani, Renata Kvantaitė ir Gintaras Vaitkevičius.

beveik žaibiškas susisiekimas 
atitraukia žmogų nuo galimy
bės susikaupti ir įsiklausyti į 
savo sielos ir kūno poreikius, o 
jie juk ir yra svarbiausias 
sveikatingumo ir ilgo gyvenimo 
pagrindas. Sutvėrėjas į mūsų 
kūną ir sielą įdėjo viską, kas 
reikalinga ilgam ir laimingam 
gyvenimui. Kūno visam odos 
paviršiuje yra per 1,000 jau 
žinomų taškų arba „zonų”, per 
kurias eina į kūną gyvybinė 
energija į visus svarbiausius 
organus. Jau prieš 5,000 metų 
Tolimųjų rytų mąstytojai paste
bėjo, kad tuos taškus, „zonas” 
atitinkamai stimuliuojant gali
ma stiprinti vidines kūno 
funkcijas ir net nuotaiką. Per 
tiek amžių stebint, savo žinias 
plečiant ir perduodant jas atei
nančioms kartoms, šie „liaudies 
mokslininkai” išdirbo akupunk
tūros gydymo metodą, kuri kar
tu su tinkamu maisto vartojimu 
duoda žmogui pasiekti ilgalai
kio gyvenimo ribą.

Moderniškas vaistinio gydy
mo būdas siekia to paties, bet 
vaistai, neatsargiai vartojami, 
yra nuodai, organizmą užteršia. 
Akupunktūra yra saugi ir, be 
to, pigesnė.

Dr. Danguolė B. ne tik yra ge
ra tos srities žinovė, bet ir gera 
kalbėtoja, o savo jaunatviška 
sveika išvaizda tikrai skatina 
patikėti, kad tai, ką ji sako, yra 
teisybė.

Napajutome, kaip klausant 
jos, prabėjo 2 valandos. Jai 
nutilus, pasijutome lyg ką gera 
radę. Plojome ir apipylėme ją 
klausimais, kurie nesibaigė net 
ir skaniai pietaujant. Prašoma 
prižadėjo dar kartą Seklyčioje 
pakalbėti tik, gaila, kad ji 
sunkiai verčiasi ir greit išvyksta 
į Lietuvą. Kartu buvo ir jos sū
nus Evaldas — taip pat gydyto
jas.

Jonas Žebrauskas

LINKIME
Čikagos Liętuvių Moterų Klu

bo stipendijų skyrimo komitetas 
gauna kasmet daug prašymų 
vienkartinėm stipendijom, 
kurios, nors ir nepadengdamos 
viso mokesčio, bent šiek tiek 
palengvina nuolatos didėjančias 
studijų išlaidas. Stipendijos 
teikiamos lietuvių kilmės 
jaunimui, atsižvelgiant į jų fi
nansinį bei akademinį lygį. 
Tenka kruopščiai svarstyti, sijo
ti, palyginti. Šįmet, 31-mo Gin
taro baliaus metu, Genovaitė 
Maluskienė, stipendijų komi
teto pirm., įteikė čekius po 1,000 
dol. keturiems studentams. Štai 
jie:

Vanessa Mae Abrignani, 
dar lankydama Hinsdale South 
aukštesniąją mokyklą, buvo 
garbės studentų sąrašuose, 
studentų tarybos atstovė, spor
tininkė. Tą tęsė ir lankydama 
DuPage kolegiją, kur yra išskir
tinų studentų sąraše ir studentų 
ambasadorė. Vanessa suranda 
laisvo laiko pagelbėti kaip 
savanorė DuPage Mental 
Health organizacijai. Studijų 
pagrindui pasirinko psichologiją 
ir toliau tęs studijas lowa uni
versitete.

Renata Kvantaitė, būdama 
aukštesniojoj mokykloj, priklau
sė net septyniems mokinių veik
los vienetams, „Grandies” tau
tinių šokių grupei ir Atei
tininkų organizacijai. Studijas 
pradėjo Saint Xavier universi
tete, kur jai buvo suteiktas 
„Leadership scholarship”. Toli
mesnes studijas tęs Illinois uni
versitete Čikagoje, siekdama 
farmakologės profesijos.

Gintas Mikučiauskas baigė 
Lemont aukštesniąją mokyklą, 
buvo Illinois State scholar, 
studentų tarybos, svetimų 
kalbų ir gamtos klubų narys;

SĖKMĖS!
Amerikos diabetikų draugijos 
narys ir vertėjas, „Spindulio” 
tautinių šokių grupės ir Atei
tininkų organizacijos narys. 
Studijuos verslo administraciją 
Illinois universitete Čikagoje, 
kur studijuoja jo 2 seserys.

Gintaras Vaitkevičius, gi
męs ir augęs Lietuvoje, stu
dijavo Vilniaus universitete. At
vykus į JAV, studento vizą 
suteikė jam galimybę lankyti 
Moraine Valley Community 
kolegiją, kur yra įtrauktas į 
kolegijos prezidento išskirtinų 
studentų sąrašą ir yra Phi 
Theta Kappa organizacijos 
narys. Pasirinkęs tarptautinio 
verslo šaką, tolimesnes studijas 
tęs Lewis universitete.

Visi stipendijų gavėjai ne tik 
studijuoja, bet taip pat turi dar
bus, kad galėtų apsirūpinti 
reikalingom mokslo priemo
nėm, transportacija ir pan. 
Čikagos Lietuvių moterų klubo 
narės, skirdamos visą Gintaro 
baliaus pelną stipendijoms, 
linki jas gavusiems pasiekti jų 
užsibrėžtus tikslus.

M-K-

STIPENDIJOS LIETUVOS 
STUDENTAMS

Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas paskyrė vienuolika 
stipendijų, po 250 dol. kiek
vienam, studentams našlai
čiams ir našlaičiams invalidams 
Lietuvoje,

Standard Federal Bank Čika
goje prez. David Mackiewicz yra 
mecenatas 4 studentų, studijuo
jančių Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune. Stipendijas 
gavo: Jurgita Goštautaitė, stu
dijuojanti filosofiją-teologiją; 
Vaidas Lazdauskas — fiziką/ma- 
tematiką; Vita Širvinskaitė — 
sociologiją; Arūnas Vaikutis — 
lituanistiką.

American Lithuanian Cham
ber of Commerce prez. David 
Gaidas, paskyrė stipendijas taip 
pat keturiems studentams. Tai: 
Mindaugas Kaminskas — stu
dijuojantis Žemės ūkio mokyk
loje Tauragėje agronomiją; 
Gražina Petrauskaitė — Vil
niaus Muzikos akademijoje, 
vargonų studijose; Dalia Pet
rauskaitė — Bratislavos 
vaizduojamosios Dailės aka
demijoje; Nerijus Šlepetys — 
Vilniaus universitete studijuo
ja tikybą.

A. a. Prudencijos Bičkienės- 
Jokubauskienės atminimui 
paskirta:

Rūtai Ivanauskaitei — Radvi
liškio Aukštesniojoje amatų 
mokykloje; Jurgitai Karpičiūtei 
— Kauno Medicinos akademi
joje, Slaugos fakultete; Antanui 
Kinčiui — Vilniaus universi
tete, Istorijos fakultete.

Visi stipendantai ir Lietuvos 
Našlaičių globos komitetas yra 
nuoširdžiai dėkingas šiems 
geradariams, įgalinusiems 
Lietuvos jaunimą siekti švie
sesnės ateities per mokslą.




