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TVF skyrė paskolą Lietuvai
Vilnius, liepos 19 d. (BNS) — 

Tarptautinis valiutos fondas 
(TVF) pritarė Lietuvos ekono
mikos reformoms ir paskyrė dar 
32.2 mln JAV dolerių paskolą.

TVF direktorių taryba liepos 
14 d. palankiai įvertino Lie
tuvos vyriausybės reformas ir 
tai, kaip vykdomas pernai 
patvirtintas trejų metų eko
nominės politikos memorandu
mas. Pagal šį memorandumą, 
Lietuvai per trejus metus bus 
skirta iš viso daugiau nei 200 
mln JAV dolerių paskolų.

Finansų ministerijos tarp
tautinio departamento direk
torė Rūta Skyrienė sako, jog 
pusė paskolos sumos skiriama 
Lietuvos valiutos rezervui ir bus 
pervesta į Lietuvos banko sąs
kaitą. Kita puse naudosis vy
riausybė — pinigai bus skiriami 
padengti paskolas, skirtas iš 
biudžeto Mažeikių „Naftai” ir 
„Lietuvos aivialinijoms”.

Rūta Skyrienė BNS 
korespondentui sakė, kad 
paskolos paskirtis dar gali 
keistis. Lietuvos ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
teigė, jog TVF paskolos dalis 
taip pat bus skirta Zoknių 
aerodromo modernizavimo pro
jektui, kuriam anksčiau buvo 
skirtos paskolos iš kitų šaltinių.

Iš biudžeto ir Lietuvos komer
cinių bankų, suteikus vyriausy
bės garantijas, šiemet bendrovei 
„Lietuvos avialinijos” lėktuvui 
„Boeing” pirkti buvo skirta

Mirė
kun. Povilas Dilys
Š.m. liepos 24 d. Christ ligo

ninėje, Oak Lawn, Illinois, mirė 
evangelikų reformatų generali
nis superintendentas, kun. Povi
las Dilys.

Gimęs 1905 m. rugpjūčio 2 d. 
Vilniuje, 1930 m. buvo ordinuotas 
Vilniaus Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios diakonu, 1931 m. — 
kunigu. Ėjo Vilniaus Evange
likų reformatų parapijos kle
bono pareigas.

Nuo 1952 m. buvo Čikagos 
evangelikų reformatų parapijos 
klebonas. Daug metų praleido 
dirbdamas Kanados lietuvių 
evangelikų reformatų sielova
doje. 1967 m. buvo ordinuotas 
superintendentu, reiškėsi tarp
tautinėje bažnytinėje veikloje, 
atstovaudamas lietuviams even- 
gelikų reformatų pasaulinio 
masto suvažiavimuose. Bendra
darbiavo spaudoje, ypač evange
likų reformatų periodiniame 
žurnale „Mūsų sparnai”.

Čikagoje liūdi žmona Halina 
Dilienė ir duktė Erika Brooks 
su šeima. Laidotuvėmis rūpina
si Donald Petkus, smulkesnė in
formacija bus pateikta kitame 
„Draugo” numeryje.

Kun. Povilas Dilys susimąstęs prieš pamokslą savo ev. reformatų bažnyčioje.

daugiau nei 8 mln dolerių, 
Mažeikių „Naftai” — 6.5 mln 
dolerių ir bendrovei „Šiaulių 
aerodromas” — 4.5 mln dolerių.

Visas šias paskolas ketinta 
padengti iš TVF ir Europos 
Sąjungos kreditų.

Nuo 1992 metų Tarptautinis 
valiutos fondas šešeriems — 
dešimčiai metų Lietuvai skyrė 
arba dar skirs beveik 602 mln 
dolerių paskolų, iš kurių pa
naudota jau 212 mln dolerių. 
114 mln dolerių skirta valiutos 
rezervui, kita dalis — ener
getikos sistemai bei investi
ciniams projektams.

Iki šių metų birželio 1 d. 
įvairios tarptautinės finansų 
organizacijos bei bankai skyrė 
Lietuvai 883 mln dolerių pa
skolų, iš kurių jau panaudota 
501 mln dolerių.

Valstybės skola dabar yra 471 
mln dolerių, nes 30 mln dolerių 
Lietuva jau grąžino.

Akredituotas Kinijos
karo atašė

Vilnius, liepos 21 d. (Elta) — 
Lietuvos Respublikos Krašto 
apsaugos ministerijoje įvyko 
naujojo Kinijos Liaudies Res
publikos karo atašė Lietuvai 
vyr. pulkininko Cui Sutin akre
ditacija.

Cui Sutin pakeis iki šiol Kini
jos kariniams reikalams čia 
atstovavusį pulkininką Czoy 
Aicuni. Naujasis karo atašė Cui 
Sutin yra ėjęs štabo karininko 
pareigas, vėliau vadovavo Kini
jos gynybos ministerijos sekre
toriatui. Diplomato darbą jis 
pradėjo dirbdamas Kinijos am
basados buvusioje Sovietų 
Sąjungoje karinėje atstovybėje, 
vėliau padėjo Bulgarijoje dir
busiam Kinijos karo atašė.

Privatizavimas dar 
nebaigtas

Vilnius, liepos 18 d. (Elta) — 
Komentuodamas liepos 1 d. Lie
tuvoje pasibaigusį pirminį pri
vatizavimą už investicinius 
čekius, liepos 18 d. surengtoje 
spaudos konferencijoje Seimo 
Ekonomikos komiteto pirminin
kas Vytautas Zimnickas pareiš
kė, kad šis procesas galėjo baig
tis ir anksčiau.

Pasak jo, šiuo metu už investi
cinius čekius privatizuota jau 
daugiau kaip pusšešto tūkstan
čio įmonių, o tai sudaro apie 82 
proc. visų Lietuvos įmonių. 
Valstybės ir savivaldybių turto 
privatizavimas truks ilgiau, mat 
vis dar liko „patrauklių ob
jektų’,’ prognozavo Ekonomikos 
komiteto pirmininkas Vytautas 
Zimnickas.

Daugiau kaip 800 anglų ir prancūzų karių iš naujai suformuotų Greito reagavimo dalinių Bosni
joje apsupo Sarajevo miestą, kad būtų apsaugotas humanitarinės pagalbos pristatymas. Toks spren
dimas buvo priimtas Vakarų valstybių vadovų susitikime po to, kai serbų kariuomenė atakavo 
Jungtinių Tautų „saugumo zonoje” esanti Gorazde miestą. Sekmadieni Belgrade JT, Didžiosios 
Britanijos ir Prancūzijos atstovai pasirašė ultimatumą, kuriame sakoma, jog serbams bandant 
atakuoti Gorazde ir kitas JT „saugumo zonoje” esančias teritorijas, JT kariuomenė suduos at
sakomuosius smūgius.
Nuotraukoje: anglų kareivis Jungtinių Tautų Vitez karinėje bazėje tikrina savo ginklą.

Pritariama Baltijos valstybių 
priėmimui į ES

Vilnius, liepos 14 d. (Elta) — 
Europos Sąjungos Parlamentas 
pritaria Baltijos valstybių pri
ėmimui į ES ir ragina, kad Esti
ja, Latvija ir Lietuva būtų 
įtrauktos į Europos saugumo 
struktūras.

Europos Parlamento pareiš
kime, kurio parengimui vado
vavo buvusi Švedijos užsienio 
reikalų ministrė Margareta af 
Uglas, siūloma Baltijos šalyse 
įsteigti Europos Sąjungos 
atstovybes, Baltijos valstybėms 
prisijungti prie tarptautinių 
sutarčių žmogaus teisių klausi
mais, garantuojančių mažumų 
teises.

Pareiškime buvo pareikštas 
pageidavimas stiprinti bendra
darbiavimą su Baltijos regiono 
šalimis.

Savivaldybių
reikalavimai
vyriausybei

Vilnius, liepos 20 d. (Elta) — 
Lietuvos savivaldybių asocia
cijos prezidentas,Vilniaus meras 
Alis Vidūnas dėl finansų ir biu
džeto vykdymo įteikė vyriausy
bei tris pagrindinius reikalavi
mus.

Reikalaujama, kad Finansų 
ministerija ir valstybinės mo
kesčių inspekcijos užtikrintų, 
jog į savivaldybių biudžetus nu
matytos pajamos patektų besą
lygiškai. Numatytos valstybės 
biudžeto dotacijos į savivaldybių 
biudžetus turi būti pervedamos 
pastoviai ir nustatytu laiku.

Reikalaujama, kad rajonų ir 
miestų mokesčių inspekcijų 
sąskaitos turi būti tame pa
čiame banke, kuriame laikomos 
savivaldybės biudžeto lėšos.

Europos Sąjungos įgaliotinis 
santykiams su užsieniu Hans 
van der Bruk pareiškė, jog 
pritaria pareiškime pateiktiems^ 
pasiūlymams ir pažymi, kad Eu
ropos Sąjunga pagal savo pagal
bos Rytų Europai ir buvusiai So
vietų Sąjungai programas pasi
rengusi iki šimtmečio pabaigos 
skirti Baltijos regionui maždaug 
tris bilijonus Estijos kronų.

• Bulgarijos komunistiniai 
vadovai ne kartą aštuntajame 
dešimtmetyje spaudė Maskvą, 
norėdami Bulgariją prijungti 
prie Sovietų Sąjungos, pareiškė 
buvęs SSRS Komunistų partijos 
CK Politinio biuro narys ir 
SSRS vicepremjeras Heidar Ali- 
jev, kuris dabar yra buv. SSRS 
respublikos Azerbaidžano prezi
dentas. Bulgarija buvo arti
miausia Kremliaus sąjunginin
kė sovietiniame bloke, o jos 
komunistinis vadovas Todor 
Živkov, pašalintas iš valdžios 
1989 m., buvo apkaltintas mė
ginimu Bulgariją prijungti prie 
SSRS.

• Rusįjos ir Estijos santykiai 
turi būti grindžiami 1920 m. 
Tartu taikos sutartimi. Tokia 
Estijos pozicija liepos 11d. dar 
kartą buvo pareikšta Rusįjos už
sienio reikalų ministro pava
duotojui Sergej Krylov. Estija 
oficialiai nepripažįsta dabarti
nės sausumos sienos ir laiko ją 
„laikina kontrolės linija”. 
Oficialiojo Talino nuomone, tik
roji Rusijos ir Estijos siena buvo 
užfiksuota Tartu taikos sutar
tyje, pagal kurią Estijai atiteko 
kai kurie dabartinių Len
ingrado ir Pskovo sričių rąjonai. 
Po II pasaulinio karo jie buvo 
grąžinti Rusijai.

Aplink pasaulį
• Michail Gorbačiov, buvęs 

Sovietų Sąjungos prezidentas pa
reiškė, jog rimtai galvoja apie 
dalyvavimą būsimuose Rusįjos 
prezidento rinkimuose, su tuo 
yra susiję ir dabartinės jo kelio
nės po Rusiją. Kalbėdamas tarp
tautinės ekologinės organiza
cijos „Žaliasis kryžius”, kurios 
prezidentu jis yra, surengtame 
forume, skirtame Rusijos pro
vincijos ekologinėms proble
moms, M. Gorbačiov pareiškė, 
jog kaip buvo, taip ir yra opo
zicijoje dabartiniam režimui ir 
pasisako už nuoseklų Rusijos 
ekonomikos reformavimą.

• Estijos bankas šalies ko
merciniams bankams iškėlė rei
kalavimą, kad iki 1996 m. 
pradžios kiekvieno Estijos 
banko nuosavas kapitalas būtų 
ne mažesnis kaip 50 mln Esti
jos kronų. Kai kuriems Estįjos 
bankams tai nebūtų didelė prob
lema, tačiau daugumai — tai ne 
„pagal kišenę”. Trylikos bankų 
nuosavas kapitalas sudaro tik 
275 mln kronų, vietoje Centri
nio banko reikalaujamų 650 
mln kronų. Tikimasi, kad metų 
pabaigoje Estijoje prasidės ban
kų vienįjinuei metas. Šiuo metu 
Estijoje yra 21 komercinis 
bankas ir 3 užsienio bankų 
filialai. Neseniai Estįjos bankas 
išdavė leidimus atidaryti atsto
vybes sostinėje Taline dar 
dviems užsienio — Vokietijos ir 
Šveduos — bankams.

• Čekijos armijos vadovybė 
paskelbė karą biurokratijai ir 
turto švaistymui. Artimiausiu 
metu bus panaikintos įvairaus 
lygio statybos, finansų ir butų 
fondo valdybos, nes, pasak armi
jos vadovybės, „šių valdybų tar
nautojai dirba patys sau”,ir yra 
švaistomi biudžeto pinigai.

Po 50 metų Žemėje gyvens 
dvigubai daugiau žmonių

Londonas, liepos 11 d. 
(Reuter-Elta) — Jungtinių Tau
tų organizacijos (JTO) išplatin
tame pareiškime pabrėžiama, 
jog iki kito šimtmečio vidurio 
Žemės gyventojų skaičius gali 
išaugti daugiau kaip dvigubai, 
jei nebus paisoma pernai Kairo 
demografinėje konferencijoje 
nustatytų tikslų.

Jungtinių Tautų demografi
nio fondo metinėje pasaulio gy
ventojų skaičiaus ataskaitoje sa
koma, kad geriausiu atveju iki 
2005-ųjų dabartinis planetos 
gyventojų skaičius — 5.7 bilijo
nai žmonių — išaugs iki 7.1 bi
lijonų.

Apskaičiavimai liudija, jog iki 
kito amžiaus vidurio Žemėje gy
vens apie 7.9 bilijonų žmonių.

JTO pranešime teigiama, kad 
neplėtojant šviečiamosios veik
los trečiojo pasaulio valstybėse, 
ypač kontraceptinių priemonių 
naudojimo klausimais, iki 
2050-ųjų planetos gyventojų 
skaičius gali pasiekti 12 
bilijonų.

Remdamasis statistiniais ap
skaičiavimais, JTO demogra
finis fondas prognozuoja, kad iki 
2015-ųjų trys penktadaliai pa
saulio gyventojų gyvens mies
tuose.

O 1975 m. miestuose gyveno

Lietuvos skolos 
užsieniui

Vilnius, liepos 18 d. (Elta) — 
Skubioms investicijoms į ener
getikos sistemą, valiutos ir vy
riausybės stabilizavimo progra
mai, žemės ūkio produktų im
portui, oro transporto kontrolės 
sistemai bei kitoms reikmėms 
iki šių metų liepos 1 d. Lietuvos 
Respublika buvo gavusi dau
giau kaip 880 mln dolerių užsie
nio paskolų. Iš jų 511.9 mln do
lerių jau panaudota — lėšos 
pervestos užsienio tiekėjams ar
ba yra įplaukę į Lietuvos bankų 
sąskaitas.

Užsienio investitoriams kol 
kas sugrąžinta tik 30.4 mln dol., 
o skola siekia 481.5 mln dolerių.

Liepos 14 d. Prancūzuos sostinėje Paryžiuje prasidėjo renginiai, skirti 
Valstybės dienai. Prancūzijos prezidentas Jacųuec Chirac pasveikino prie 
Triumfo arkos išsirikiavusius šalies ginkluotųjų pajėgų dalinius, po to Elizie
jaus laukuose prasidėjo įprastinis karinis paradas. Jame šįkart dalyvavo ir 
Bosnijoje dislokuotų prancūzų pajėgų atstovai. Gražiausia Paryžiaus gatve 
žygiavo per 4,000 kareivių, ore skraidė 172 lėktuvai ir 51 sraigtasparnis 
Tai pirmas kartas, kai J. Chirac kaip valstybės vadovas priėmė karinį paradą. 
I paradą bei po to vykusią šventę Eliziejuje buvo pakviesta 4,000 paauglių 

iš visos šalies.

Nuotraukoje: Jacųuec Chirac priima karinį paradą.

Oras Lietuvoje
Lietuvoje pastaruoju metu 

šilta, tačiau dažnai netikėtai 
pratrūksta liūtys. Dienomis 
būna 20°-26° C (67°-79° F) šilu- 
mos, naktimis oras atšąla iki 
12°-17’ C (53°-628 F).

tik du penktadaliai gyventojų.
Pagal JTO demografinio fon

do Didžiosios Britanijos sky
riaus statistikos duomenis, per 
pastaruosius dvidešimt penke
rius metus pasiekta geroka pa
žanga sveikatos apsaugos ir 
švietimo srityse.

Tačiau nedaug pažengta į 
priekį, kad būtų sumažintas 
skirtumas tarp turtingųjų ir 
skurstančiųjų.

Daugelis Pietų Afrikos šalių 
tebeužima paskutinę vietą tarp 
pasaulio valstybių, pavyzdžiui, 
pagal gyvenimo trukmę.

Ten vidutinis vyrų amžius yra 
50 metų, moterų — 55.

Be to, iki 1994-ųjų pabaigos 
Pietų Afrikos regione buvo įre
gistruota 11 mln Žmogaus imu
nodeficito viruso (ŽIV) nešiotojų 
— daugiau nei likusiose pasau
lio šalyse.

Pietų ir Pietryčių Azijoje yra 
apie 3 milijonai ŽIV užsikrė
tusių žmonių, Pietų Amerikoje 
ir Karibų jūros regione — 2 mili
jonai ir Šiaurės Amerikoje — 1 
milijonas.

Dainų šventės metu
parlamentarai

posėdžiavo
Vilnius, liepos 17 d. (Elta) — 

Liepos 16 d. Latvijos sostinėje 
Rygoje baigėsi Pirmoji Šiaurės 
ir Baltijos šalių Dainų šventė.

Penkių dienų šventės metu 
Rygoje vyko ir Baltijos Asamb
lėjos kultūros komiteto sureng
tas seminaras, skirtas valstybi 
nio identiteto Baltijos ir Šiaurės 
šalyse problemoms. Jame daly
vavo šių valstybių parlamen
tarai bei mokslininkai.

Šis forumas — tai pasiruošimo 
bendram Baltijos Asamblėjos ir 
Šiaurės Tarybos susitikimui, 
kuris vyks kitų metų pavasarį 
Vilniuje, etapas. Rygoje taip pat 
buvo svarstyta, kaip jungiantis 
į Europos Sąjungą stiprinti 
Baltijos valstybių bendradar
biavimą tarpusavyje ir su Šiau
rės šalimis.

KALENDORIUS

Liepos 25 d.: Šv. Jokūbas, 
apaštalas; Galminė, Aušra, 
Kristupas.

Liepos 26 d.: Šv. Ona ir 
Joachimas, Marijos tėvai; 
Gluosnis, Greitutė.
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m. liepos mėn. 25 d.
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NAUJAUSIA
STOMATOLOGINĖ ĮRANGA 

LIETUVOJE
Dažnokai girdime apie atsili

kusią dantų gydymo techniką 
Lietuvoje ir vietinių stomatolo
gų pastangas pereiti į efektin- 
gesnį darbą. Tam daug padeda 
tautiečiai dantų gydytojai užsie
niuose, bet į pagalbą jungiasi ir 
amerikiečių firmos (dažnai taip 
pat tai jose dirbančių lietuvių 
nuopelnas). Visuomet malonu 
skelbti geras žinias, todėl — su 
padėka Romui Bričkui, jas 
atsiuntusiam — perspaus
diname du straipsnelius iš 
Lietuvos spaudos. Pirmasis iš 
„Lietuvos ryto” (06.27 d., A. 
Treščina, „Dantis bus galima 
gydyti be skausmo”), antrasis — 
„Lietuvos aidas” (06.22 d., O 
Balčiūnienė, „Vilniaus klinikos 
gavo naują stomatologijos 
aparatūrą”).

„JAV medicinos įrangos firma 
„American Dental Technolo
gies” suteikė galimybę Vilniaus 
universiteto Stomatologijos kli
nikai metus nemokamai nau
dotis naujausiu stomatologijos 
technikos išradimu — apara
tūra, įkūnijusia daugelio sva
jonę be skausmingo gręžimo 
gydyti dantis. Lietuva tapo 
ketvirtąja pasaulio šalimi (po 
JAV, Vokietijos ir Danijos), 
turinčia naujausią dentologinę 
įrangą — kinetinį kietųjų dan
ties audinių apdorojimo įrenginį 
(KCP) ir viena pirmųjų Rytų 
Europoje, turinčia dentologinį 
lazerį Nd:YAG.

Pasak JAV firmos „Euro- 
medika”, padedančios medi
cinos įrangos firmai „American 
Dental Technologies” orga
nizuoti gamybą ir realizuoti 
gaminius, vadovaujančiojo 
partnerio Romo Bričkaus, į 
Lietuvą atvežta prieš kelerius 
metus išrasta, paskutinės kar
tos aparatūra. Šia brangia įran
ga (KCP įranga kainuoja 100 
tūkst. litų, lazeris Nd: YAG — 
200 tūkst. litų), kaip teigė R. 
Bričkus, iš tikrųjų galima daug 
pigiau nei įprasta gydyti dantis. 
Įrenginys KCP negali visiškai 
pakeisti gręžimo, tačiau 
manoma, kad po dvidešimties 
metų ši įranga po truputį iš
stums senąją techniką.

Pacientas, gydomas KCP įren
giniu, nejaučia skausmo ir ne
girdi grąžtui būdingo zirzimo, 
jam nebereikia įleisti nu
skausminamųjų, nes karieso 
pažeistas danties paviršius 
apdorojamas labai smulkiomis 
ir greitai judančiomis aliuminio

Antakalnio vaikų TB ligoninės jaunieji pacientai. Jiems vaistus taip pat siunčia Lithuanian Mercy 
Lift.

Nuotr. V. Lendraitienės

oksido dalelėmis — per sekundę 
į burną jų įskrieja 4,3 milijono. 
Grąžtą atstojantis prietaisas ne
liečia danties, o aliuminio 
oksidas iš karto išsiurbiamas 
vakuumu. Išradėjai tikina, kad 
aliuminio oksidas yra seniai me
dikų naudojama nekenksminga 
organizmui medžiaga. Be to, 
aliuminio oksidas nepatenka į 
organizmą — pacientui turėtų 
būti atliktos 28 procedūros, kad 
jis įkvėptų aliuminio oksido 
sulig druskos kruopele. Vienos 
procedūros metu į burną pa
tenka apie du gramus — mažiau 
nei arbatinis šaukštelis dulkių.

Įrenginiu KCP gydomi dan
tys, anot R. Bričkaus, yra „su
taupomi”, nes aliuminio oksido 
dalelės pašalina tik išgedusį 
danties audinį. Procedūrą 
galima kartoti keletą kartų, o 
gręžimas visiškai sugadina 
dantį po 2-3 procedūrų. Be to, 
kaip teigė Vilniaus universiteto 
Stomatologijos klinikos vadovė 
profesorė Irena Balčiūnienė, 
naujasis aparatas tinka karieso 
profilaktikai.

Lazeriais Nd: YAG Šiaurės 
Amerikoje, Europoje, Australi
joje ir Azijoje per trejus pasta
ruosius metus buvo atlikta dau
giau nei vienas milijonas proce
dūrų. Pasaulyje lazerį naudoja 
apie tūkstantis stomatologų. 
JAV — daugiau nei 600. Per 
pastaruosius metus buvo atlikta 
per keturis milijonus įvairių 
klinikinių procedūrų, kurios 
įrodė, kad šis lazeris gydo 
minkštuosius burnos audinius, 
dantenas be skausmo, mažina 
dantų jautrumą. Lazerio spin
dulys nesukelia audinių krauja
vimo ir skausmo.

Vilniaus universiteto Sto
matologijos klinikoje, anot 
profesorės I. Balčiūnienės, įren
giniu KCP bus gydomi vaikai ir 
nėščios moterys, nes joms pavo- 
jinga nuskausminti dantų 
gydymą — nuskausminamosios 
priemonės gali pakenkti 
būsimajam kūdikiui. Po metų 
klinika mano įsigyti pažangią 
techniką ir mokyti ja dirbti 
Skandinavijos ir NVS šalių 
stomatologus”.

„Džiaugtis tikrai yra dėl ko: 
nuo šiol nei maži vaikai, nei 
nėščios moterys, nei šiaip jaut
rūs žmonės nebekentės baimės, 
jau vien nuo įjungtų danties 
gręžimo mašinų cypiančio 
džeržgesio. O ką jau kalbėti apie

gydytojo darbą kraujuojant dan
tenai ir nuolat nuo skausmo 
krūpčiojant pacientui. Lazerine 
aparatūra dirbama be grąžto, la
bai greitai, pigiai ir pacientas 
nejaučia jokio skausmo. Dar su
taupomas ir pats dantis — ligšio
liniu grąžtu po 34 taisymų dan
ties nelikdavo, o dabar galima 
6-7 kartus tą patį dantį taisyti, 
nes dantologinis lazeris nepažei
džia audinių.

Vilniaus universiteto Stoma
tologijos klinika nuo šiol tampa 
darbo su nauja aparatūra 
mokymo centru — ir ne tik 
Lietuvos stomatologams. 
Tikimasi, jog Vilniuje spe
cializuosis ir kaimyninių vals
tybių dantų gydytojai. Tam 
ketinama sukurti stiprią moky
mo ir praktikos bazę, juolab, 
kad specialistų, gerai iš
manančių savo darbą ir, kas ne 
mažiau svarbu įdiegiant naują 
technologiją gerai mokančių 
anglų kalbą, yra pakankamai. 
Todėl Lietuva ir buvo pasi
rinkta, sakė vienas iš 
pagrindinių šios idėjos iniciato
rių mūsų tautietis Romas Brič
kus, atlydėjęs Detroito universi
teto docentą, Amerikos odonto
logijos lazerio instituto pre
zidentą dr. Terry D. Myers. 
Svečias mūsų stomatologams 
jau skaitė paskaitas, o vakar 
mūsų gydytojų stebimas pats 
dirbo su pacientais.

Lietuva gali, kaip Šveicarija 
savo laikrodžiais, išgarsėti den- 
tologijos, medicinos įrangos ir 

- technologijos jėga. Tam yra 
palankios sąlygos, tik dirbkime,
skatina Romas Bričkus”.

ATIDARYTA
DIDŽIAUSIA

VAISTINĖ
LIETUVOJE

Kauno akademinėse klinikose 
atidaryta didžiausia šalyje 
vaistinė. Visus klinikų skyrius 
ji aprūpina gatavais vaistais ir 
steriliais tirpalais. Čia sumon
tuota Švedijos firmos „Getinge” 
sterilių tirpalų gamybos linija 
įgalins šiais preparatais aprū
pinti ne tik visas Kauno miesto, 
bet ir visas Kaurio krašto ligo
nines.

Paklaustas, kaip sekėsi pra
ėjusiais metais, Kauno akade
minių klinikų (KAK) vaistinės 
vedėjas Mindaugas Andriukai
tis sakė, jog daugiausia bėdų 
buvo dėl blogo finansavimo. 
Kad patenkintų klinikų porei
kius, vaistinei reikėjo 4 mil. 
litų, bet iš biudžeto ji gavo per
pus mažiau. Kai nėra vaistų (o 
jų nėra, kai nėra lėšų), žmonės 
juos turi pirkti patys. Pagrin
diniai vaistų tiekėjai — Vilniaus 
valstybinis ir Kauno valstybinis 
akcinis vaistų sandėliai. Vaistų 
ieško ir patys vaistinės darbuo
tojai — renkasi priimtiniausius 
ir pigiausius.

Ši 1100 kv. m ploto vaistinė 
anksčiau irgi gamino daug tir
palų, bet senais, labai prastais

k

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

KAUNO EVANGELIZACI

JOS CENTRE

Kauno arkivyskupijos Evan
gelizacijos centras liepos 14-23 
d. ketina surengti jaunimui sto
vyklą, kurioje dalyvautų apie 
150 jaunuolių iš Įvairių arkivys
kupijos parapįjų.Birželio 5 d. 
viena jaunuolių grupelė vyks į 
Dresdeno ir Meisseno vyskupiją 
susipažinti su čia vykdoma jau
nimo sielovados veikla.Birželio 
23 d. kita grupė tokiu pačiu 
tikslu išvyks Į Kiolno arki
vyskupiją.

1994 m. Įsteigtas Kaimo arki
vyskupijos Evangelizacijos cent
ras vienija arkivyskupijos teri
torijoje veikiančias katalikų 
organizacijas, vienuolijas bei 
Bažnyčios Įstaigas ir siekia 
koordinuoti jų evangelizacinę 
veiklą. Pagrindinis centro tiks
las — kurti evangelizacijai pasi
šventusių žmonių tinklą visoje 
arkivyskupijos teritorijoje, 
Įtraukiant Į šią veiklą pir
miausia parapijų jaunimą. Ben
dradarbiams rengti bei jaunimo 
grupių vadovams lavinti cen
tras yra įkūręs Evangelizacijos 
mokyklą, reguliariai organizuo
jančią seminarus, kuriuos suda
ro bendra malda, kūrybiški už
siėmimai ir paskaitos.

Šiuo metu mokykloje dvejo
mis grupėmis rengiami 69 busi
mieji Evangelizacijos centro 
bendradarbiai, atstovaujantys 
22 arkivyskupijos parapijoms, ir 
32 jaunimo grupių vadovai iš 12 
parapijų. Iš didesnių centro 
organizuotų renginių paminėti
nas Šventojo Tėvo vizito pirmų
jų metinių minėjimas Kauno 
Santakoje 1994 m. rugsėjo 4 d. 
ir arkivyskupijos bažnytinių 
chorų šventė „Soli Deo Gloria” j 
š.m. gegužės 13-14 d. Kaune.

PASAULIO CARITAS 

KOVOS SU SKURDU

Pasaulinė katalikų karitaty- 
vinė organizacija „Caritas In- 
ternationalis”, vienijanti 
daugiau negu 140 nacionalinių 
Caritas organizacijų, nori savo 
pagalbos akcijas visame pasau
lyje sieti su taikos ir didesnio 
teisingumo siekimu. Gegužės 14 
d. paskelbtame baigiamajame 
XV visuotinio suvažiavimo pa
reiškime delegatai Įsipareigoja 
drauge su kitomis humanitari
nėmis organizacįjomis kovoti su 
diskriminacija ir skurdu. Pade
damas vietos bendruomenių, 
šeimų ir naujų žmonių „Caritas 
Internationalis” sieks skatinti 
žmogaus orumą ir prisidėti prie 
teisingesnės visuomenės, kuri

įrenginiais. Dabar visa vaistų 
apskaita čia kompiuterizuota, 
vaistų gamyba organizuojama 
pagal tarptautines GMP (geros 
medicininės praktikos) taisyk
les.

Šią idėją inicįjavo KMA rekto
rius Vilius Grabauskas, pro
rektorius Rimas Sakalauskas ir 
Švedijoje gyvenantis lietuvių 
kilmės kardiologijos profesorius 
Edvardas Varanauskas. Švedi
jos vyriausybei skyrus 5 mil. 
dolerių Baltijos šalių medicinai 
paremti, prof. E. Varanauskas 
atvyko į Lietuvą apžiūrėti, kur 
būtų galima investuoti šį kapi
talą. Iš pradžių buvo manoma 
tokias vaistines statyti sostinėse 
— Taline, Rygoje ir Vilniuje.

Tai buvo 1991 m. Po metų prie 
Vilniaus universitetinės Santa- 
riškių ligoninės pastatyti ga
myklą, kuri galėtų gaminti ste
rilius tirpalus ne tik Lietuvai, 
bet ir Latvijai, Estįjai, Balta
rusijai, pasiūlė Islandija. Gavę 
šį pasiūlymą, SAM vadovai kar
tu su Švedijos vaistų kompani
ja „Apoteks bolaget” nuspren
dė, kad Švedijos investicija Į 
Lietuvą nėra tikslinga, nes ste
riliais tirpalais visas Lietuvos

remtųsi teisingesniu pasaulio 
išteklių paskirstymu, kūrimo.

Caritas, vykdydamas savo pa
galbos akcijas bei ypatingas ko
vos su badu ir AIDS plitimu pa
saulyje iniciatyvas, taip pat 
ketina daug dėmesio skirti tarp- 
konfesiniam ir tarpreliginiam 
bendradarbiavimui. 
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje,

Nr. 5)
PAREIŠKIMAS DEL 

POPIEŽIAUS ENCIKLIKOS

Pareiškimą dėl naujosios 
popiežiaus Jono Pauliaus II en
ciklikos paskelbė žmogaus tei
ses ginanti tarptautinė organi- 
zacįja „Amnesty Intemacional”. 
Jame sakoma, kad „Evange- 
lium Vitae” yra svarbus pareiš
kimas dėl mirties bausmės pa
naikinimo pasaulyje. Šios orga- 
nizacįjos Italijos skyriaus prezi
dentė patikslino, kad organiza
cijos ir popiežiaus mintys ne 
visiškai sutampa.

Pasak prezidentės, „Amnesty 
Intemacional” kovoja dėl visiš
ko mirties bausmės panaikini
mo. Popiežius, pasisakydamas 
prieš mirties bausmę, vis dėlto 
daro prielaidą, kad galimi ypa
tingai atvejai, kai mirties 
bausmė gali būti taikoma, nors 
enciklikoje ir sakoma, kad tokie 
atvejai praktiškai neegzistuoja.

RUOŠIAMA BIBLIJA 

LIETUVIŲ KALBA

Lietuvos Biblijos draugijos 
suvažiavime nutarta rūpintis, 
kad tikintieji galėtų nebrangiai 
įsigyti Šventąjį Raštą gimtąja 
kalba, kad Biblijos tiesos taptų 
kiekvieno žmogaus gyvenimo 
kelrodžiu. Todėl svarbiausia — 
išleisti ekumeninę Bibliją, ku
rią Į lietuvių kalbą išvertė JAV 
gyvenantis profėhorius kun. A. 
Rubšys.

Iš įvairių konfesijų atstovų 
suburta darbo grupė dabar skai
to vertimą, rašo savo pastabas. 
Pasak draugijos vykdomojo di
rektoriaus M. Mikalajūno, ver
tėjas stengėsi ištaisyti pirmtakų 
klaidas, kuo tiksliau perteikti 
šventraštį.

Būta Bažnyčios istorijoje lai
kotarpių, kai tikintiesiems 
drausdavo skaityti Šventąjį 
Raštą, nes jie gali jį neteisingai 
suprasti. Todėl būdavo rašomi 
platūs komentarai, o juose pa
sitaikydavo ir iškraipymų. 
Komentarams prieštarauja pro
testantai, kurie visada teigė, 
kad reikia patiems skaityti 
Šventraštį ir stengtis jį suvokti. 
Nesutariama ir dėl Antrojo ka
nono knygų, kurias senosios

ligonines galėtų aprūpinti is
landų pastatyta vaistų gamyk
la.

Numatytu laiku, projektų de
rinimui užtrukus, 1994 m. 
rudenį Islandijos specialistai 
darbų nepradėjo. Vėliau, susi
tikę su švedais, jie priėjo prie 
bendros nuomonės, jog KAK 
reikia vis tiek įrengti vaistinę 
steriliems tirpalams gaminti, 
nes čia geros, specialios vais
tinei statytos patalpos, sukaup
ta pakankamai daug patirties, 
dirba kvalifikuoti specialistai ir 
tai pati didžiausia ligoninė Lie
tuvoje.

Buvo nuspręsta, kad vaistinę 
KAK įrengs Švedijos specia
listai, o islandams pastačius 
vaistų gamyklą prie Vilniaus 
universitetinės Santariškių 
ligoninės, Kauno akademinių 
klinikų vaistinė su ja ne kon
kuruos, o dirbs kartu. Kad 
Švedijos vyriausybės skirtos 
lėšos būtų panaudotos Lietuvo
je, o ne kur kitur, daug prisidėjo 
ir profesorius E. Varanauskas. 
Švedijos specialistai ne tik pa
rengė projektą, bet ir atliko 
statybos darbus.

(LA, 05.10)
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri- 
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopjją.

Bažnyčios pripažįsta kaip Dievo 
žodį.

Į „Lietuvos ryto” klausimą: Ką 
darysime su Šventraščio tomais, 
kurie išėjo „Pasaulio literatūros 
bibliotekoje?” M. Mikalajūnas 
atsakė, kad tai yra J. Skvirecko 
prieš Antrąjį pasaulinį karą ne 
iš originalo, o iš lotynų kalbos 
išversta vadinamoji „vulgata”, 
kurią IV a. iš hebrajų į lotynų 
kalbą išvertęs Šv. Jeronimas 
Šis vertimas yra pasenęs.

(„Apžvalga”, 1995, Nr.15)
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UNAS A. 81DRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Rldgaland Ava. 
Chicago Rldga, IL 60415 

708-836-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus ligos, akupunktūra 

HOLY CROSS 
PROFESSIONAL PAVILION 

3 fl. South, East Suites 
Lithuanian Plaza Ct.

at California Avė. 
Chicago, IL 60629 

(312Į-471-8142 

Kalbame lietuviškai 

+ + + + + + + + + + + 

HOLY CROSS FAMILY 

MEDICAL CENTER 

749 W. 31st St.
Chicago, IL 60616, 

(312)-225-0695

EUGENE C. DECKER, DD8, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-8260

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS

DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Suparlor, Sulta 402
Valandos pagal susitarimą
Tai. — (1-312) 337-1285

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

3900 W. 99 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v. p p.-7 vv 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

Cardlac Dtagnosls, Ltd.
6132 S. Kadzia Ava.
Chicago, IL 60626
Tai. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
8. PRA8AD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

•132 S. Kadzia Avė., Chicago 
(312) 778-6909 arba (312) 469-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (706) 742-0286
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 586-4058
Valandos pagal susitarimą

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kadzia

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 776-2660

Namų 708-446-8646
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 OehMar OL, Umhurst, IL 60126 

700-041-2600
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-6341120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., 8.C

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbama lietuviškai

6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) 565-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 t. Kadzia, Chicago 00662 
Tat. 312-434-2123

Pirmd 2 v. p p. -7v.y., antr 9 v.r. -12, 
katvd 12 - 4 v. p p., penktd 12 • 6 v.v.

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Medlcel Center- 

Napervllle Campua
1020 B. Ogdan Ava., OuHa 310, 

Napervllle IL 60663
Tat. 706-627-0060

Valandos pagal susitarimą

Kata. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 8. Kadzia Avo., 
Chicago, M. 60652
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PREZIDENTAS NE VISŲ 
ŠAUKSMUS IŠGIRSTA

EDMUNDAS SIMANAITIS

Birželio 19 d. per Lietuvos ra
diją Respublikos prezidentas 
kalbėjo, kaip reta, jautriai. Jį 
sujaudino tai, kad ...po demok
ratiškų rinkimų į savivaldybes 
buvo laikomasi vietos savival
dos įstatymo ir naudojamasi jo 
suteiktomis teisėmis formuoti 
administracijos aparatą. Vaka
rų demokratijos sąlygomis, tai 
jokia naujiena. Politinė jėga, 
laimėjusi rinkimus, suformuoja 
savo komandą, kuri įmasi įgy
vendinti skelbtą programą. 
Prezidentas piktinosi, kad, 
perorganizuojant viršaitijas į 
seniūnijas, kas ir buvo numa
tyta įstatymu, per daug LKP- 
PDDP paskirtų viršaičių nau
josios valdžios buvo pakeisti 
(merų potvarkiais) seniūnais, 
tačiau „neįvertinant nei žmonių 
norų, nei žmonių aspiracijų”.

Kokių žmonių norai nebuvo 
įvertinti? Ar tinka prezidentui 
kalbėti visų žmonių vardu, ar 
tik tam tikros dalies? Kita ver
tus, ar ne per ilgai prezidentas 
delsia susitikti su rajonų sa
vivaldybių merais, pagal įsta
tymą atstovaujantiems rinkė
jams, t.y., taip pat žmonėms, ir 
iš pirmųjų lūpų išgirsti, ne tik 
susikaupusias nuoskaudas dėl 
žmonių nuskurdinimo, bet ir jų 
norus greičiau išbristi iš eko
nominės suirutės? O ir kitų 
skaudžių ir labai svarbių rei
kalų, kurių be prezidento dėme
sio ir paramos nepavyks išspręs
ti, per akis.

Prieš 50 metų šiais miško keleliais slapčia žygiavo Dzūkijos partizanai (galbūt į Kalniškės mūšį...), 
o dabar šauniai žengia lietuviai savanoriai, dalyvavę žygyje „Dzūkija-95”.

Nuotr. E. Jakimavičiaus

Nesvarbu, kad prezidentas 
buvo kompartijos vadas. Dabar 
jis yra prisiekęs būti „lygiai tei
singas visiems”, taigi išklausy
ti ne tik buvusių bendrapar- 
tiečių padejavimų dėl praranda
mos valdžios ir šitaip mesti še
šėlį ant, beje LDDP daugumos 
priimtų įstatymų ar rinkimų 
teisėtumo. Žaidimo taisyklės 
visiems piliečiams vienodos.

Prezidentas kreipiasi į „kon
servatorių partijos vadovybę”, 
prašydamas „užkirsti kelią ši
tokiam sauvaliavimui”. Bet ar 
gali būti įstatyminė veikla va
dinama sauvaliavimu? Kiek yra 
žinoma, nė vienas meras įstaty
mo nepažeidė. Antraip „laisvo
ji” spauda būtų sukėlusi triukš
melį. Žinoma, tais atvejais, kai 
meras iš dešiniųjų stovyklos. 
Pagal įstatymą vykdoma refor
ma buvo pavadinta „visiškai 
neleistinais veiksmais”. Gali
mas dalykas, vietos savivaldos 
įstatymas, suteikiantis labai 
ribotą savivaldos teisę, bus 
netrukus apkarpytas. Seimo 
daugumiečiai šia procedūra 
pernelyg dažnai naudojasi.

Prezidentas pareiškė nega
lįs „nereaguoti į tokias žmonių 
ašaras ir šauksmus”. Bet šaukia 
ne tik „šlovingosios” kadais 
partijos veikėjai, rinkėjų valia 
kai kur praradę šiek tiek val
džios. Jie piktnaudžiauja prezi
dento jausmais, kylančiais iš 
bendros praeities ir atsako- 
jųybės už ją. Jei prezidentas su-

sitikų su savivaldybių merais 
arba rastų laiko išklausyti nors 
mažos dalies nenutrūkstančio 
srauto žmonių, varstančių savi
valdybės duris, jis išgirstų tūks
tantį kartų graudesnių ir pik
tesnių šauksmų. Visuomenės 
turtinė diferenciacija nesustab
dyta. Ji tolydžio darosi vis grės
mingesnė. Valstybės turto gro
bimas, dalijimasis, gavęs pakan
kamai „taiklų pavadinimą — 
„prichvatizavimas” (kal
bininkai ir šiam barbarizmui, 
kaip ir „sovietams” suteiks pi
lietybės teisę, nes geresnio ter
mino nėra ir ieškoti nereikia), 
dar tebespartina didžiosios vi
suomenės dalies skurdinimą.

Šitų šauksmų prezidentas dar 
neišgirdo. Tarp jų yra ir 
sukrečiančių, ir į neviltį 
puolusių žmonių aimanos. Jei 
šis vyksmas nebus sustabdytas, 
galima laukti socialinio spro
gimo. Bet šio sprogimo grėsmė 
atsirado ne per šiuos du-tris 
mėnesius, kai formavosi savi
valdybės po rinkimų, nors rei
kia laukti, kad bus mėginama 
parodyti, kaip prastai dirba 
dešiniųjų savivaldybės, kaip dėl 
to pablogėjo pragyvenimas. Čia 
nepristigs kaltininkų ieškotojų, 
ir jų ras.

Prezidentas neišgirdo šauks
mų, skundų ir prakeiksmų tų, 
iš kurių jau nebe pirmą kartą 
atimama nuosavybė, žemė. Jie 
praranda viltį ją susigrąžinti. 
Jie šaukte šaukia, nesuprasda
mi, kokiu būdu ir kieno valia jų 
pačių ar jų tėvų žemė patenka 
į žaliąsias, pilkąsias ar dar1 
kitokias zonas, kodėl suprieši
nami žmonės vienas su kitu — 
iš vieno atimant, kitam atiduo
dant svetimą turtą. Ši didžią

gėdą daranti valdžiai neteisybė 
badyte bado akis. Ar ne dėl to 
rinkėjai balsavo už kitokią ūkio, 
ekonomikos, socialinės rūpybos 
politiką, tikėdamiesi, kad dar 
yra vilties išsikapstyti iš skur
do ir neteisybių liūno savo 
jėgomis, patikint savivaldybių 
vairą dešiniesiems. Prezidentas 
turi tobulą partinę klausą. Bet 
ji kliudo išgirsti tautos balsą. O 
tautos balsas — šiandien dar toli 
gražu nepanašus į darnaus cho
ro gaudesį.

Prezidento padejavimai dėl 
prastos ar nepakankamos se
niūnų kompetencijos yra nepa
grįsti. Partiniai diplomai — tai 
tik nerimtas tuščiagarbiškas 
pasipuikavimas, kurio nepri
pažino nei užsienis, nei mūsiš
kis mokslo „Olimpas”. O il
gametis patyrimas, įgytas dir
bant sovietmečiu partinėse 
struktūrose, dažniausiai yra ža
lingas, o ne naudingas.

Prezidento užimta pozicija 
prašyte prašosi patikrinama nū
dienos praktikos visais lygmeni
mis. Jeigu jau valstybės vado
vas susirūpino netvarka pačioje 
apatinėje valdžios grandinėje, 
tai matyt, aukštėliau pakilus, 
tos netvarkos turi mažėti ir, 
žinoma, tvarkos sparčiai daugė
ti. Apie savivaldybių Tarybas 
nėra ko ir šnekėti. Jos margos. 
Vienaspalvių apskritai nėra. 
Pasistengus galima suprasti 
aukšto partinio sovietmečio vei
kėjo nerimą. Juk išrinko tikrai 
„ne tuos” arba „ne tiek tų”, 
kurių tikėtasi. Anais gerais lai
kais, kai iš dviejų klumpių liau
dis „rinkdavo” porą, niekada 
niekam nekildavo net mažiau
sios abejonės, kad galėtų išrink
ti „ne tuos”...

Pasidairykime po apskritis. 
Jų visa dešimtis! Taigi, kiek iš 
dešimties valdytojų yra krikš
čionių demokratų, kiek tauti
ninkų, kiek konservatorių? O 
kiek, ta pačia eile sekant, mi
nistrų? Apie prezidentūros pa
tarėjus gal ir užsiminti neverta? 
Lygiai taip pat ir dėl vyriausy
bės atstovų neverta sukti gal
vos.

Ištisai ta pati spalva, tas pats 
propartijis, iš kurio išsilukšteno 
jie visi, tikriausiai be išimties.

Mūsų prezidentas, tą sekma
dienio popietę išpeikęs neklus
nių merų įstatymiškus veiks
mus, pasakė, kad „mes gerbiam 
visų žmonių įsitikinimus — te
gul būna ir konservatorius, ir 
krikščionis demokratas, ir 
LDDP narys tose pareigose. Bet 
jie turi būti atsakingi pareigū
nai prieš savo valstybę, prieš 
savo žmones”.

Ypač ryški ta „pagarba visų 
įsitikinimų žmonėms” ministrų 
taryboje, vyriausybėje ir apsk
ričių valdytojų aparate. Taip ir 
gyvename... „pagarboje”.

DRUSKININKUOSE

LAUKIAMA

POILSIAUTOJŲ

Druskininkuose jau kai kur 
remontuojami šaligatviai, ker
tami ligoti parko medžiai, tvar
koma sanatorijų aplinka. Žiemą 
sanatorijose netrūko poilsiauto
jų. Lietuvos gyventojų gydymą 
sanatorįjose apmokėjo valstybi
nis socialinis draudimas „So
dra”. Viena para šiuo metu sa
natorijose kainuoja 6-7 doleriai.

Vasarą laukiama poilsiautojų 
iš Lenkijos, Vokietijos, Izraelio, 
Suomijos, buvusios Sovietų Są
jungos. Manoma, kad vasarą 
sanatorijose tik apie 30 proc. 
poilsiautojų bus Lietuvos gyven
tojai. Vasarą viena para Lietu
vos piliečiams kainuos 7-8 dol., 
užsieniečiams — 10-11 dolerių.

Brangiausia sanatorija Drus
kininkuose yra „Lietuva” Čia 
para kainuoja nuo 16 iki 33 
dolerių. Šią vasarą tipiški Drus
kininkų poilsiautojai turėtų bū
ti pensijinio amžiaus ne itin 
turtingi lenkai. (LA, 04.05)

„GAMTOS ROJUS”

APLINK ČERNOBYLĮ

Po Černobylio atominės elek
trinės katastrofos radiacijos 
apšvitintuose miškuose aplink 
elektrinę slampinėja vilkai, 
briedžiai ir lūšys. Bebrai tebe- 
stato savo užtvankas vandens 
telkiniuose netoli branduolinio 
reaktoriaus. Prieš devynerius 
metus sprogusio ketvirtojo reak
toriaus bloko šešėlyje susikūrė 
savitas gyvūnų rojus. Joks in
stinktas jų neperspėja nuo nere
gimo pavojaus.

Nuo 1986 m. zonoje labai pa
daugėjo elnių, stirnų bei šernų. 
Kitos gyvūnų rūšys išnyko. 
1990 m. staiga dingo kark
vabaliai.

Pavasarį ir rudenį mokslinin
kai gaudo lauko peles. Spąstuo
se randamos tik jaunos pelės. 
Radioaktyvumas pagreitina ląs
telių dalijimąsi ir, matyt, senė
jimą. Vargu ar bent viena pelė 
Černobylio zonoje gyvena ilgiau 
nei keturis mėnesius. Ypač ka
tastrofiškos įtakos radiacija 
turėjo paukščių dauginimuisi.

Pavojingoje zonoje medžiotojai 
medžioja šernus bei stirnas, 
stato spąstus bebrams ir kitiems 
kailiniams žvėreliams.

Zoologai, ištyrę zonoje gyve
nančių šernų mėsą, nustatė, 
kad kiekviename mėsos kilogra
me yra iki 30,000 bekerelių 
radioaktyvaus spinduliavimo, o 
leistina norma Ukrainoje yra 
800. Tačiau žmonės, nieko 
nepaisydami, valgo sumedžiotų 
žvėrių mėsą.

Nepakartokime
klaidų

Neseniai spausdinome mūsų 
bendradarbio P. Palio repor- 
tažėlį, kad New Yorke susibū
rė patys naujausi ateiviai iš 
Lietuvos, savo sambūrį pavadin
dami „Versme”. Dabar jau gir
dime ir čikagiečių naujųjų imig
rantų lietuvių pastangas or
ganizuotis, susiburti, jungtis į 
visuomeninę veiklą (žr. šios 
dienos „Draugo”, psl. 6, „Nau
josios kartos lietuviai buriasi”).

Tai džiuginantis reiškinys, 
nes jau kuris laikas aidi nusi
skundimai ir priekaištai, kad 
naujieji atvykėliai nenori jung
tis į lietuvišką bendruomenę, 
nesidomi kultūrine bei visuo
menine veikla. Tuos priekaiš
tingus pasisakymus atremti, 
primenant, kad pirmųjų mė
nesių ar net metų kūrimasis 
svetimame krašte reikalauja 
daug energijos, laiko, pastangų. 
Ilgainiui mūsų tautiečiai apsi
pras, pradės dairytis už savo 
buto sienų ir, kaip poetas Ber
nardas Brazdžionis viename 
posme pasakė „lietuvis glausis 
prie lietuvio”.

Tačiau gerą žinią, kad tai jau 
pradeda įvykti, tenka sutikti ir 
su nerimu. Naujieji lietuviai 
ateiviai rodo polinkį grupuotis 
tik savo tarpe. Net ir tuo atve
ju, jeigu jie įsijungtų į Lietuvių 
Bendruomenę (kaip rašoma) 
minėtame straipsnelyje), „vie
ningai buvo išreikštas noras 
išlaikyti tam tikrą autonomiš
kumą, manant, kad šiuolai
kinės lietuvių kartos intere
sams geriausia atstovauti gali 
tik tos kartos žmonės”.

Tai tarytum senos „istorijos” 
aidas ir todėl norisi garsiai su
šukti: „Mielieji tautiečiai, 
nekartokite klaidos, kurią 
padarė lietuviai, 1949 m. ir kiek 
vėliau gausiai suplaukę į šį 
kraštą iš pabėgėlių stovyklų 
Vokietijoje!” Tie, pašiepiančiai 
vadinti „dipukai” neparodė per 
didelio noro įsijungti į vietinių 
lietuvių veiklą, organizacijas. 
Tam buvo ir rimtų, ir visai 
paviršutiniškų priežasčių. 
Daugelis jautė, kad tarp anks
tyvesnių imigrantų ir naujųjų 
yra spraga, kurios jokiais tiltais 
sujungti neįmanoma, o taip pat 
kliudė ir gan ryški antipatija, 
seniau čia gyvenančių tautiečių 
rodoma „dipukam”. Atsirado 
„nesusišnekėjimo” problema ir

• 1939 m. lapkričio 30 d. 

Rusija užpuolė Suomiją.

Danutė Bindokienė

tik labai nedidelė dalis naujųjų 
ateivių sėkmingai įsiliejo į 
esamas organizacijas bei veiklą.

Nejučiomis, ir galbūt nei vie
niems, nei antriems tikrai to 
nenorint, buvo pastatyta iškas
ta praraja, atskyrusi tas dvi 
imigrantų kartas, neišnykusi 
iki šiol. Tik pagalvokime, koks 
milžiniškas nuostolis dėl to 
padarytas mūsų negausiai 
tautai, nes prarasta daug labai 
vertingų jos narių. Kartu dingo 
ir tai, ką ankstyvesnieji ateiviai 
taip rūpestingai buvo sukūrę: 
daug lietuviškų parapijų, spau
dos, organizacijų ir t.t. Tiesa, 
pokariniai ateiviai pradžioje 
pasireiškė nepaprastai gyvas
tinga veikla, bet dešimtmečių 
eigoje ji jau gerokai nublanko.

Su naujausia imigrantų iš 
tėvynės banga vėl gimė viltis, 
kad tai bus šviežių idėjų, ener
gijos ir darbo rankų „transfū- 
zija”, atgaivinsianti ir LB, ir 
spaudą, ir apskritai veiklą. Pir
mieji ženklai tas viltis gerokai 
aptemdė.

Trumpai drūtai, naujai atvy- 
kusiems mūsų tautiečiams 
norime nuoširdžiai pasiūlyti ir 
patarti: junkitės į jau esamą 
veiklą, atneškite į ją savo jau
natvišką energiją, pasimokyki
te iš v y /esniųjų patirties (ir net 
klaidų...), dirbkime visi kartu, 
bendrai, tam pačiam tikslui, 
kad neišnyktume svetimoje jū
roje. Darbo ir vietos tikrai vi
siems pakaks.

O anksčiau čia atvykusiems: 
nesielkime su naujaisiais 
tėvynainiais, kaip su mumis 
daugeliu atvejų buvo pasielgta, 
kai atplaukėme į Ameriką. Ne
niekinkime jų, nenusisukime 
kritikuodami, bet priimkime į 
savo tarpą, vertindami žmones 
pagal sugebėjimus, o ne visus 
kartu, „užklijavę neigiamą 
etiketę”.

Girdime kaltinimus Lietuvai, 
kad esame skirstomi į ,jūs ir 
mes”. Sunku padiktuoti ki
tiems, kaip turėtų elgtis, bet 
tiJLT*’ galime atsakyti už savo 
elgesį. Čia, fttjsą tarpe, neturi 
būti jokio dvilypiškumo: kiek
vienas lietuvis tegul priklauso 
tik „mes” grupei, nepaisant, 
kada jis į šį kraštą atvyko. Mes 
— visi kartu — esame labai rei
kalingi ir savo tėvynei, ir vienas 
kitam.

• Niekad vienišas nebūsi, 
jeigu „Draugą” parsisiųsi.
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Tuo metu nebuvo griežtų ribų tarp apygardų ir bū
rių. Dėl kenkėjiškos, išdavikiškos Markulio „Erelio” 
veiklos intuityviai vengdavome aukštų karininkų, nepa
žįstamų delegatų iš „Centro”. Mūsų būryje vieni kitus 
pažinojo ir pasitikėjo. Bunkerių gyvenimas buvo neleng
vas. Vargindavo drėgnas oras, sunkiai gydavo žaiz
dos. Labai trūko vaistų. Tik retas kovotojas turėjo mažy
tį bintų paketuką. Gyvenant ilgiau, ypač žiemą, bunke
riuose užpuldavo utėlės. Drabužiai, pavyzdžiui, megz
tukai, buvo dezinfekuojami Aukštaitijos sodybų 
dideliuose pečiuose — krosnyse, padėti ant „blėkų” ar 
kitų skardinių padėklų. Būdavo kūrenamos pirtys, bet 
jų kūrenimą stebėdavo ir priešas, būdavo užpuolimų. Su 
maisto tiekimu iš pradžių nebuvo problemų, bet vėliau, 
kai ūkininkai buvo verčiami eiti į kolchozus, nuo 1945 
m. vidurio, kai padidėjo provokacijų ir išdavysčių, 
žmonės bijodavo įsileisti į trobas, maistą paduodavo 
dažnai per atvirą langą, ypač tie, kurie turėjo mažų 
vaikų, nes rizikuodavo išvežimu į Sibirą.

Štai keletas trumpų bruožų apie mūsų būrį, kurio 
atskiros detalės išliko atmintyje: 1. „Ąžuolas”, vyriau-, 
sias, atsargos leitenantas, mokytojas, kažkur nuo. 
Ukmergės, pavardė nežinoma, žuvęs. 2. „Šermukš-. 
nis”, artimai draugavo su „Ąžuolu”, žuvęs. 3. Bro
nius Stančikas, „Vlasovas”, žuvęs Radviliškyje.

4. Leonas Stančikas, „Grenadierius”, ūkininkas, žuvęs 
nuo savųjų. 5. „Puškinas”, valstietis, nėra žinių. 6. Mikė
nas, dar buvo šaukiamas „Mikele”, turėjo 
„Kalašnikovo” prototipo vokišką automatą, žuvęs. 7. 
Viršila Mėlynis, ūkininkas, buvęs sužeistas, „Eglė”, 
žuvęs Skapagiryje. 8. Janeliūnas ar Janiūnas, žuvęs kar
tu su viršila Skapagiryje. 9. „Beržas”, likimas 
nežinomas. 10. N.N. gyvas, vedęs ryšininkę. 11. 
„Putinas”, valstietis, vedė ryšininkę. 12. „Uosis”, vidu
tinio amžiaus, žuvęs. 13. Viršila Kaladė, nežinia ar tai 
slapyvardė ar tikroji pavardė, nuo Kupiškio, žuvęs. 14. 
Grigonis, viršila, kupiškėnas, žuvęs. 15. Vincas Katelė, 
ūkininko sūnus, gyvas pateko į priešo rankas, likimas 
nežinomas. 16. „Karklas”, buvęs „istrebitelis”, likimas 
nežinomas. 17. „Žilvytis” irgi buvęs stribas, su vokiš
ku automatiniu šautuvu, likimas nežinomas. 18 
„Aleksas” nuo Šimonių, žuvęs. 19, Šimoniškis, vokiš
ka Plechavičiukų uniforma, žuvęs. 20. Aukštas, šviesia
plaukis vaikinas, su lietuviška miline, sunkiuoju 
vokišku automatu, žuvęs. 21. „Lie^” valstietis, miręs. 
22. „Klevas”, likęs gyvas. 23. „Bartda”, Gūra Antanas, 
narsiausias ir drąsiausias iš viso Biliūnų kaimo jaunimo, 
žuvo prie Laukminiškių. Sužeistas ilgai neprisileido 
priešo, gynėsi ir tik iš pasalų prišliaužus, buvo nušau
tas. 1944 m. liepos mėn., prisiartinus Raudonosios ar
mijos pirmiesiems žvalgams prie Skapiškio miestelio iš 
geležinkelio stoties pusės, ilga kulkosvaidžio serija iš 
aukšto medžio „pavaišino” nekviestus atėjūnus. Daly
vavo Skapiškio miestelio užėmime 1944.11.7-8 d.

Nepasisekė jam uždegti stribų būstinės, nes šliau
žiant artyn, buvo peršautas benzino bakas ir nedaug 
tepaliko degalų. Kitų likusių sunku prisiminti, o jų buvo 
apie 40.

Klastingas buvo mūsų priešas. Lietuvos žmonės kar

tais nebežinojo kas savas, kas ne. Šimonių girios priei
gose ir Žaliojoj girioj po 1945 m. gegužės 11 dienos, tai 
yra po vokiečių Kuršo grupuotės kapituliacijos Latvi
joje, netrukus pasirodė nežinia iš kur atkeliavęs didžiulis 
būrys, apie 500 kareivių, apsirengusių vokiškomis uni
formomis. Dalis jų vaizdavo ukrainiečius, kiti — Vlasovo 
kareivius, bet daugiausiai dėjosi vokiečiais, prasiveržu
siais iš apsupimo. Tai buvo „Smerč” daliniai, sovietų 
reguliarios kariuomenės kontražvalgyba. Jie prašinė
davo maisto iš žmonių. Jo gaudavo, bet rašydavosi 
pavardes ir tuos tiekėjus. Labai stengėsi užmegzti ryšius 
su partizanais ir jų daliniais. Bandė nustatyti savo ryšių 
kanalus. Iš pradžių reikalavo tik partizanų vadovybės 
ir aukštų vadų susitikimų, o vėliau kai tie nėjo, kvies
davosi ir eilinius. Pora kartų buvo nuvykę ir iš mūsų 
kaimyninių būrių. Iš karto buvo pastebėta, kad tai per
sirengęs priešas, kai kurie užkalbinti vokiškai, tik 
„vartydavo” akis. Paskutinis susitikimas su jais baigėsi 
keleto partizanų žuvimu, kiti sužeisti šiaip taip ištrūko. 
Apie tai buvo pranešta visiems aplinkiniams partizanų 
būriams. Po to, kaip staiga jie atsirado, taip staiga ir 
dingo, daugiau nepasirodė.

Partizanų spaudą gaudavome iš Žaliosios girios ir 
iš Šimonių girios. Daugumas atsišaukimų buvo pasi
rašyti LLA — „Lietuvos Laisvės armija”. Iš įsidėmėtinų 
atsišaukimų, kiek prisimenu, įdomus buvo atsakymas 
į Kauno vyskupijos valdytojo prelato St. Jokūbausko 
kreipimąsi padėti ginklus. Vėliau teko patirti, jog prela
tas NKVD grasinimais buvo priverstas tokį dokumentą 
pasirašyti, o pasirašius, labai apgailestavo, ir sakoma, 
kasdieną už atgailą gulėdavęs kurį laiką kryžiumi. 
Partizanų suredaguotame atsišaukime buvo rašoma, 
kad jie ginklų nepadės ir toliau tęs kovą. Ten buvo 
rašoma, jog ir Kristus mylėjo tėvynę ir dėl jos verkė.

žiūrėdamas nuo kalno į Jeruzalę.
Vieną kartą, apsistojus kažkokiame piliakalnyje, kur 

augo daug aviečių, suskaičiavau daugiau kaip 40 
partizanų. Planuojamam II Skapiškio miestelio užpuo
limui, buvo numatyta suburti 180 kovotojų, pasitelkus 
žmonių iš kupiškėnų, Alizavos ir Šimonių. Mūsų būryje 
stovyklaudavo ir nenuolatiniai partizanai, kurie pusiau 
legaliai gyvendavo, tik pavojų metu, siautėjant 
gaudynėms ar kitais atvejais, slėpdavosi pas mus. 
Skapiškio paėmimui ir mūrinės stribų būstinės sugrio
vimui, viename klojime buvo slepiamas vokiškas prieš
tankinis pabūklas su keliais šoviniais. Puolimo buvo at
sisakyta, dėl netikėtai pasirodžiusios reguliarios NKVD 
kariuomenės. Teko skirstytis į mažesnius būrelius.

Partizanus sekdavo ir jų judėjimą stebėdavo dvispar
niai maži lėktuvai, mūsų praminti „kukurūznikais”. 
Prisimenu, mums teko prie vokiško kulkosvaidžio pri
taisyti specialų taikymo prietaisą ir priėjo sumontuoti 
metalines kojeles. Tas buvo padaryta rudenį, viename 
rugių lauke, kai mus atakavo „kukurūznikas”. Šiaip 
partizanai kariuomenės dalinių neužkabindavo ir su jais 
nenorėdavo turėti reikalų. Su stribais naktimis 
darančiais pasalas, tekdavo susitikti. Prisimenu tokį ne
tikėtą susidūrimą kažkur netoli Čypelių kaimo, kai iš 
abiejų pusių nuostolių nebuvo. įdomu, kad vienąsyk 
Tatkonių kaimo apylinkėse, ne per toliausiai nuo 
Skapiškio geležinkelio stoties, man išeinant iš ūkininko 
Šoko jaujos, susidūriau beveik kaktomuša su dviem ka
reiviais. Jie nešiojo pasienio kariuomenės žalias kepu
res.

(Bus daugiau)
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GEROS VALIOS 
NEUŽTENKA APGINTI 
NEPRIKLAUSOMYBE

ALGIMANTAS S. GEČYS

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

Kai šių metų vasario mėnesį
! JAV Atstovų rūmų Užsienio 

reikalų komisija, kongr. R. Tor
ricelli pataisa, atsisakė pasisa-

• kyti dėl eventualaus Baltijos 
1 valstybių įjungimo į NATO, Lie-
• tuva ir užsienio lietuviai 
; suprato, kad įstojimas į NATO 
Z iš abiejų pareikalaus tvirto 
; ryžto ir kieto darbo. Nors vėliau 
Z sėkmingais JAV lietuvių centri- 
; nių organizacijų ėjimais pavyko 
; kongr. Torricelli pataisą pa- 
Z kreipti Baltijos valstybėms pa- 
į lankia prasme, NATO teikiamo 
—saugumo Lietuvai užtikrinimas

tapo svarbiuoju Lietuvos ir 
užsienio lietuvių veiklos už
daviniu.

Š.m. vasario 16 d. Lietuvos»
ambasadoje Washingtone vyku
siame ambasados konsultacinės 
tarybos posėdyje, amb. dr. A. 
Eidintas pastebėjo, kad užsienio 
politikos srityje Lietuvai pareiš
kus norą tapti NATO nare, vis 
svarbesnis darosi Lietuvos ir 
JAV karinis bendradarbiavi
mas. Tiesa, jis vyksta šiuo metu 
gan sėkmingai daugeliu kryp
čių, tačiau užsienio lietuviai 
gali jį paspartinti, sukonkretin
ti, įjungdami savo žinias ir 
pažintis, panaudodami savo ka
rinės tarnybos patiri Am
basadorius kreipėsi į K< ulta- 
cinės tarybos narius Rimą 
Česonį ir Algimantą Gečį su 

į prašymu imtis iniciatyvos suk- 
Z viesti JAV kariuomenėje tarna- 
Z vusių lietuvių atsargos karinin-
• kų suvažiavimą — konferenciją 
“ ir pasvarstyti, kaip Lietuvai 
Z veiksmingai padėti jos siekyje 
Z kuo greičiau tapti NATO nare.
Z Iš savo pusės ambasadorius pa-

žadėjo tarpininkauti, kad išsi
vystytų glaudūs ryšiai tarp 
Lietuvos Krašto apsaugos mi-

- nisterijos pareigūnų ir užsienyje
• gyvenančių lietuvių karininkų.

Česonis ir Gečys suprato, kad 
Z visuomeninės patirties neužteks 
Z uždaviniui įvykdyti. Būtinai 
; jiem reikėjo talkon pasitelkti 
; kariniu laipsniu aukštą Ameri- 
: kos lietuvį karininką, turintį 
Z plačią karinę patirtį, reikiamas
• pažintis ir tvirtą užsiangažavi- 
; mą Lietuvai. Tik toks asmuo 
; tiktų kurti pagalbos Lietuvai 
Z vienetą. Tokius kredencialus 
Z pavyko užtikti prie Washingto-
• no, DC, gyvenančio JAV armi- 
; jos atsargos pulkininko Jono 
Z Kronkaičio asmenyje. Pereitos 
Z JAV LB Krašto valdybos kaden- 
Z cįjos metu jo priklausyta JAV 
; LB Visuomeninių reikalų tary- 
į. bai, o dabar jo vadovaujama ka

rinėje srityje Baltijos valsty-
■» bėms nemažai padedančio „The 
Z Baltic Institute” direktorių 
; tarybai. Pulk. Kronkaičiui ben- 
Z dradarbiais pakvietus pulk. 
Z Ringaudą Vigelį, pulk. Algi- 
■ mantą Garsį ir pulk. leitenantą 
; Donatą Skučą, bendromis jėgo- 
Z mis buvo pradėta ruoštis Ame- 
Z rikos kariuomenėje tarnavusių
• lietuvių karininkų konferenci- 
; jai. Norint padėti tvirtus pagrin- 
Z dus ateities veiklai, rengėjų at- 
Z_~ -atsakyta plačios reklamos, o taip

pat ir mažai naudos teikiančio 
iškilmingumo, kvietime į kon
ferenciją ir darbotvarkėje 
pabrėžiant, jog tai visų pirma 
būsianti darbo konferencįja.

Konferenciją planuojant, pa-
• skato suteikė per Lietuvos
; ambasadą JAV-se iniciatorius
Z pasiekęs Lietuvos Krašto ap-
Z saugos ministro Lino Linkevi

čiaus raštas. Patyręs apie š.m. 
birželio 17 d. prie Baltimorės 
šaukiamą JAV kariuomenėje

Z tarnavusių lietuvių karininkų
Z suvažiavimą, ministras laiške
— reiškė įsitikinimą, „...kad šis 

suvažiavimas pasitarnaus ne 
tik lietuvių karininkų JAV ir 
Lietuvos glaudesnio bendradar

biavimo ir tarpusavio ryšių plė
tojimui, bet ir padės jaunai 
Lietuvos kariuomenei įgyven
dinti tuos tikslus, kurių ji 
siekia. Šiame kelyje itin svarbi 
yra Vakarų valstybių kariuo
menių pagalba perduodant ka
riuomenės funkcijonavimo de
mokratinėje valstybėje patirtį, 
rengiant jaunus karininkus ir 
ruošiant Lietuvos kariuomenę 
narystei NATO”. Suminėjęs 
daug JAV ir Lietuvos šiuo metu 
vykdomų ginkluotų pajėgų ben
dradarbiavimo pavyzdžių, mi
nistras laišką baigė, pareikšda
mas, kad lietuviai, JAV kari
ninkai, būdami svarbi grandis 
santykiuose tarp Lietuvos ir 
JAV kariškių, gali daug nuveik
ti, kuriant ir stiprinant Lie
tuvos kariuomenę.

Š.m. birželio 17 d. prie Wash- 
ingtono — Baltimorės aerodro
mo esančio Sheraton viešbučio 
patalpose įvyko konferencija, 
sutraukusi arti 30 dalyvių. 
Karininkų atvyko iš plačiosios 
Amerikos. Dalyvių tarpe net aš- 
tuoni pulkininko laipsnio kari
ninkai. Svečiais dalyvavo trys 
Lietuvos ambasados pareigūnai 
— amb. dr. A. Eidintas, pirmasis 
sekretorius dr. Vyt. Žalys ir 
patarėjas Stasys Sakalauskas. 
Konferenciją atidarė pulk. J. 
Kronkaitis, iškeldamas moty
vus, dėl kurių ji suruošta, 
apibūdindamas organizavimo 
eigą. Tylos minute ir atsisto
jimu pagerbti Baisiojo birželio 
tremtiniai ir 1941 m. tautos 
sukilime prieš sovietinį okupan
tą kovoję bei žuvę partizanai, 
„... nes jų auka yra jėgos šaltinis 
iš naujo atkuriant Lietuvos val
stybę”. Konferencijos dalyvius 
supažindino su svečio teisėmis 
dalyvaujančiu ilgamečiu Tautos 
fondo darbuotoju Aleksandru 
Vakseliu, buvusiu nepriklauso
mos Lietuvos karininku, ir iš
ryškino esantį tęstinumą tarp 
ano meto Lietuvos karininkų ir 
šion konferencijon susirinkusių, 
JAV kariuomenėje tarnavusių, 
lietuvių karininkų. Buvo per
skaitytas JAV LB Krašto valdy
bos pirm. Reginos Narušienės 
sveikinimas, kuriame ji pažadė
jo paramą pastangose padėti 
Lietuvos kariuomenei.

PLB valdybos vicepirm. visuo
meniniams reikalams Rimas 
Česonis, vienas šios konferenci
jos iniciatorių, dalyvius supažin
dino su amb. dr. A. Eidinto 
asmeniu, pabrėždamas, kad be 
ambasadoriaus visapusiško už
siangažavimo ir tarpininkavimo 
su Lietuva vargu ši konferenci
ja galėtų turėti tą reikšmę, 
kurios galime tikėtis.

Sveikinimo kalboje amb. Ei
dintas priminė, kad JAV kari
ninkai jau po I Pasaulinio karo 
savanoriais stojo į Lietuvos 
kariuomenę ir nemažai padėjo 
jos kūrimui bei plėtojimui. 
„Turime geras tradicįjas, kurias 
verta puoselėti, jas prisiminti ir 
kūrybingai pakartoti. Atmosfe
ra tokiam bendradarbiavimui 
puiki, nes labai geri yra Lietu
vos ir JAV tarpvalstybiniai san
tykiai. Po karinio bendradar
biavimo memorandumo pasira
šymo nėra kliūčių jo vystymui, 
sutampa ir Lietuvos bei JAV in
teresai: Lietuva siekia įtvirtinti 
nepriklausomybę ir gauti sau
gumo garantijas, o JAV pasto
viai pasisakė ir pasisako už Lie
tuvos nepriklausomybę”. Am
basadoriaus teigimu, lietuviai 
JAV karininkai gali bendradar
biavimą pastiprinti bei sukon
kretinti. Yra būtina sėkmingus 
JAV kariuomenės pasiekimus 
— gerą pavyzdį perkelti į Lie
tuvos krašto apsaugos sistemą. 
Užsienio lietuviai galėtų vaidin
ti svarbų vaidmenį tarp JAV ir

Dalis dalyvių š.m. birželio 17 d. Baltimorėje vykusioje JAV kariuomenėje tarnavusių lietuvių 
karininkų konferencijoje. Pirmoje eilėje (iš k.) Lietuvos ambasados patarėjas Stasys Sakalauskas, 
Pennsylvanįjos National Guard pulk. G. Klimash, prieškarinės Lietuvos karininkas Aleksandras

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir- ’ 
bu ir užmiesty. Dirbu greitai-, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Vakselis, ambasadorius Alfonsas Eidintas. Nuotr. G. Skučienės

Lietuvos karinių struktūrų, ruo
šiant kariuomenei vadovus, pa
dedant apsirūpinti būtina gin
kluote ir karine technika, pade
dant surasti pigiau to, ko trūks
ta Lietuvos kariuomenei.

„Lietuva ieško saugumo ga
rantijų”, tęsė ambasadorius. 
„Jas mato tik NATO sudėtyje. 
Tačiau klausimas nėra toks 
paprastas — Rusija yra prieš 
NATO ekspansiją, ji skaldo 
Vakarų Europos šalis, kaltin
dama JAV per dideliu entuziaz
mu, nėra vieningos pozicijos 
Vašingtone, pats klausimas 
nėra sprendžiamas taip greitai, 
kaip mes norėtume. Jei mes 
nebūsime į NATO priimti kaip 
to verti partneriai, tai kas
dieniniu suartėjimo darbu mes 
paprasčiausiai ilgainiui įšliau- 
šime į NATO. Ir jūs būsite prie 
to veiksmingai prisidėję. Kiek
vienas bendras žingsnis yra 
mūsų artėjimas į NATO ir štai 
aš šioje veikloje matyčiau jūsų, 
lietuvių JAV karininkų, didelės 
veiklos prasmę. Jūsų asmeninis 
indėlis, jūsų susiorganizavimas 
ir konkrečios veiklos numaty
mas, jūsų kolegų amerikiečių į 
ją įtraukimas yra pirmaeilės 
svarbos. Plėtodami Lietuvos — 
JAV karinius ryšius, tad veiks
mingai artinsime Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių įsijungi
mą į Vakarų saugumo erdves 
ir Lietuvos valstybingumo sti
prinimą”.

Konferencijoje dalyvavo ir ją 
sveikino „The Baltic Institute” 
valdybos pirm., latvių kilmės 
komandierius Andrejs Mez- 
malis. Dalyvius jis kvietė dėl 
Baltijos valstybių gerovės šalin 
padėti asmeninius skirtumus. 
Siūlė naudotis patirtimi ir 
ištekliais, sukauptais Baltijos 
institute. Jo teigimu, Penn- 
sylvanijos valstybės „National 
Guard” teikiama Lietuvai pa
galba yra neišsemiamos reikš
mės. Baltįjos valstybėms kari
nės pajėgos yra būtinos. Nors jos 
savo kraštų nepąjėgtų nuo Rusi
jos apginti, jų pasipriešinimas 
Rusijos prestižui būtų nenau
dingas. Baltijos valstybėms yra 
būtina bendradarbiauti karinė
je srityje, nes vienybėje stiprybė.

Apie šešių mėnesių patirtį 
Lietuvoje, vadovaujant keturių 
amerikiečių karinei grupei, kal
bėjo Pennsylvanijos „National 
Guard” pulkininkas G. Kli
mash. Grupės sudėtyje buvo du 
JAV rezervo ir du aktyvios ka
riuomenės karininkai. Jų parei
ga buvo Lietuvos kariuomenę 
supažindinti, kaip JAV ruošia 
karius, kaip vykdomas karių 
aprūpinimas, ruošiami planai, 
kaip gelbstima, avarijai įvykus. 
Lietuvos kariuomenė dar vis 
stokoja vakarietiško patyrimo, 
nors be amerikiečių jai karinėje 
srityje paramą teikia Danija, 
Vokietija ir kitos NATO valsty
bės. Klimash pastebėjo, kad 
Lietuva dar nėra pajėgi gerai 
aprūpinti savo turimus karinius 
dalinius apranga, asmeninės 
apyvokos reikmenimis, ryšių 
įranga, medicinine aparatūra, 
transporto priemonėmis, nekal
bant jau apie moderniškesnę ir 
būtiną ginkluotę bei karinę 
techniką. Karininkams dažno
kai vėluojamasi algų išmokėji
mu. Kaltę dėl kariuomenės pro
blemų G. Klimash priskiria 
Seime esantiems politinio gyve

nimo vadovams. Neturint aiš
kiai išdėstytos Lietuvos valsty
binio saugumo sampratos, ka
riuomenėje daug blaškymosi. 
Tik paskutiniuoju laiku pradėjo 
ryškėti kariuomenės turėjimo 
tikslai. Klimash Krašto ap
saugos ministrą L. Linkevičių 
laiko puikiu asmeniu, gero sie
kiančio Lietuvos kariuomenei. 
Asmeniškai turėjęs progą ar
timai bendradarbiauti su Lietu
vos kariuomenės vadu gen. Jo
nu Andriškevičium, jį mato 
esant tvirtai užsiangažavusį 
Lietuvos narystei NATO. Nau
jieji karininkai ypač teikia gerą 
įspūdį. Kalbėdamas apie 111 
karininkų Karo akademijos pir
mąją laidą, Klimash pastebėjo: 
„Užvilk jiems uniformą, ir jų 
neatskiri nuo Vakarų valstybių 
karininkų”. Lietuvai būtina 
stiprinti generalinį štabą. Jame 
dar vis gausu sovietinės mokyk
los karininkų. Iš viso Lietuvai 
būtina mažinti turimų karinin
kų skaičių. Pennsylvanijos „Na
tional Guard”, turinti maždaug 
tiek pat karių, kaip Lietuva, ap- 
seina su ketvirtadaliu Lietuvo
je turimų karininkų.

Pulk. Klimash Lietuvos ka
riuomenėje pasigenda dviem 
kryptim vykstančio cen
tralizuoto planavimo. Dar vis 
panašu į seną sovietinę sistemą, 
kai visi planai ateidavę iš

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.-

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai Šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tiipi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivilaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pridėta pasiuntimo 
išlaidos.

Maskvos. Jo nuomone, yra bū
tina Lietuvai įsteigti centrinę 
pagrindinio karinio apmokymo 
mokyklą, užuot dabartinio ap
mokymo, teikiamo prie kiek
vieno bataliono. Dabartinė 12 
mėnesių karinė prievolė taip 
pat esanti per trumpa. Ginklų 
paskirstymas tarp įvairių ka
riuomenės šakų kelia klausimų. 
Ar prie Vidaus reikalų ministe
rijos veikiantiems daliniams 
būtina turėti prieštankinius 
ginklus? Klimash teigė, kad 
savo kritiškomis pastabomis jis 
jokiu būdu nesiekia nuvertinti 
Lietuvos kariuomenės. Būtina 
atsiminti, kad kariuomenė įkur
ta vos prieš penkerius metus, o 
okupacinė kariuomenė Lietuvą 
apleidusi vos prieš dvejus. Jis 
sveikina Lietuvos kariuome
nės tvirtą angažavimąsi „Part
nerystės vardan taikos” ka
rinėms programoms, sparčiai 
vykstantį anglų kalbos mo
kymąsi (veikia dešimt labo
ratorijų anglų kalbos žino
jimui stiprinti), jungiamasi 
į taikos palaikymo veiklą 
Jungtinių Tautų daliniuose. 
JAV ir toliau padės Lietuvai 
karinėje srityje. Tikiriiasi, kad 
artimoje ateityje siunčiamų 
ekspertų skaičius paaugs bent 
iki būrio.

(Bus daugiau)

10%—20%—<30% pigiau mokėsit 
aas mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208% Weet 95th Street 

Tel. (708) 424-8854
(312) 581-8854 ’

J K S CONSTRUCTION ‘
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Hills, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ
A full Service lender for

• Home loans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-F credits LENDER

Call Renata today: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

Jauna pora, turinti gerus darbus 
ir patogius namus Ieško įsūnyti 
naujagimį kūdikį, kuriam su
teiktų gražų ir laimingą gyvenimą.

Skambinti 708-910-6520

TAISOME S
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO ' 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ- '. 
siNTuviis. <

H. Oeckys 
Tel. 585-8824

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI

BED AND BREAKFASTIN LITHUANIA. 177 psl. $12.00 
ČIURLIONIS: PAINTER AND COMPOSER.

Stasys Goštautas. 558 psl........................... $25.00
HELL IN ICE. Sibiran tremtinės dienoraštis. Nutė

Garbštienė. 255 psl......................................... $13.00
SVETUR OR AWAY FROM HOME. L. R. Fike.

4T9 psl................................................................ $17.95
LITHUANIAN SELF-TAUGHT. M. Inkėnienė. 144

psl.......................................... .......................... $4.00
HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J. B. Končius. 142

psl...................................................................... $5.00
POPULAR LITHUANIAN RECIPES. Josephine

Daužvardis. 127 psl......................................... $7.00
LITHUANIAN COOKERY. Iz. Sinkevičiūtė. 326

psl......................................................................... $15.00
THE PROVIDENTIAL PATH. Venerable Servant

of God Archb. George Matulaitis. Fr. Victor 
Rimšelis, MIC. 56 psl.................................... $1.00

LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY. Alg.
Kasulaitis. 244 psl........................................... $15.00

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH. 803
psl...................................................................... $20.00

A COLLECTION OF SHORT STORIES. By Vyt.
F. Beliajus. 100 psl......................................... $5.00

EASY WAY TO LITHUANIAN. Vad. ir 6 kasetės
mokytis lietuvių kalbą..................................... $50.00

THE AGONY. A literary approach to history. Jur
gis Gliaudą. 288 psl....................................... $12.00

LITHUANIAN DIASPORA KONIGSBERG TO
CHICAGO. Ant. J. Van Reenan. 329 psl. $25.00

THE BALTIC CRUSADE. WHIiam Urban. 366 psl.
$38.50

FIGHTERS FOR FREEDOM. Juozas Daumantas.
279 psl........................................... ................. $10.00

LITHUANIANS IN THE USA. Aspects of ethnlc
identity David Fainhauz. 246 psl............... $15.00

AVVAKENING LITHUANIA. Prof. J. Stukas. 191
P«l...................................................................... $8.00

ENGLISH-LITH. DICTIONARY.' Baravykas. 990
psl......................................................................... $15.00

MAP OF LITHUANIA - 25x35”, color..........  $10.00

REAL ĖST ATE

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųlr FAX pagalba
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui

• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą

• Penęininkams nuolaida

J

FOR RENT

Evergreen Pk. Išnuomojamu Svarus 2 
mieg. butas; šiluma, virykle, šaldytuvas, 
ąžuolinės grindys; priedo — 1 auto. ga
ražas. Galima užimti rugpjūčio 1 d.

Tel. 708-424-3787

Vilniaus Universiteto Delnų 
ir Šokių ansamblis

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sbde, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška.

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol.

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS

4545 W. 53rd St. 
Chicago, IL 60629

♦

r
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laiškai
NORIME DAUGIAU

Su pasigėrėjimu skaičiau kun. 
Viktoro Rimšelio šiltus prisimi
nimus apie Murmų kaimą. Pa
galvojau: laikas viešai pasakyti, 
kad labai patiko, tai rašau 
laišką (niekad nesu rašiusi laik
raščiui, tai atleiskit už nemok
šiškumą).

Labiausiai patiko autoriaus 
pasakojimo forma. Taip ir liejasi 
žodžiai apie lietuvišką kaimą, 
kurio daugiau nėra, o gal ir nie
kad daugiau nebus. Tai papras
tų žmonių paprastas gyvenimas, 
bet labai savas ir mielas. Mano 
tėvai kilę iš tokio, ar panašaus, 
kaimo, tik kitoje Lietuvos vieto
je. Kai mama buvo gyva, dažnai 
pasakodavo apie savo jaunystės 
dienas ir darbus vasarą kaime.

Paprašykite kun. Rimšelio, 
kad dar parašytų. Retai „Drau
ge” randu tokių šviesių straips
nių, be politikos ir „svarbių” 
problemų gvildenimo, o tik poil- 
singam vasaros pasiskaitymui.

Valė Stankevičienė 

Palos Park, IL

NEBLOGAI

Rodos, neseniai skelbėte, kad 
„Draugo” pirmojo puslapio re
daktorė Aldona Zailskaitė 
išvyko atostogų ir ją pavaduoja 
kita (ką jūs turite prieš vyrus 
redaktorius, kad vis tik mote
rys...). Turiu prisipažinti, pra
dėjau tą puslapį skaityti ati
džiau: sakau „pagausiu” nepri
tyrusios redaktorės klaidas ir 
smagiai „pavanosiu”.

Po beveik dviejų savaičių — 
„nusivyliau”. Visai neblogai 
dirba. Kalba tai tikrai pasitaisė, 
net vertimi sakiniai skamba 
lietuviškai. Daug smulkesnių 
žinučių ir tai labai gerai,nes 
ilgų straipsnių ir taip pilnas 
„Draugas”. Redaktorė nepa- 
šykšti ir bėgamųjų įvykių ap
žvalgos. Tik nuotraukos... Na, 
bet mes jau pratę prie „Draugo” 
nuotraukų, kai jos ir per tam
sios ir per šviesios, kažkuo lyg 
sulaistytos, veidai neatpažįs
tami.

Rašau pirmo puslapio redak
torei ketvertuką (dar ir pliusą 
galėčiau pridėti). Nors mokyto
ju nebuvau, bet ketvertuką Vo
kietijos lagerio gimnazijoje 
„užsidirbęs” (ypač iš lietuvių 
kalbos), jaučiausi daug pasiekęs.

Andrius Virbyla 

Chicago Heights, IL

KLAIDŲ ATITAISYMAS

Atsakydamas į Povilo Pečiu- 
laičio — Lakštingalos iškeltus 
netikslumus („Draugas”, 7.11 
d.) mano rašiny apie VLIKo san
tykius su Amerikos "aidžia 
(„Draugas”, 6.13 d.) patikslinu: 
1. turi būt P. Pečiulaitis, o ne V. 
Pečiulaitis; 2. Jonas Kukauskas 
mirė 1994 metais, o ne 1944 
metais.

Juozas Vitėnas 

Oxon Hill, MD

PATAIKAVIMAS 
PREZ. BRAZAUSKUI?

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, ko
mentuodamas dr. Vytauto 
Bieliausko pakvietimą būti 
Lietuvos prez. A. Brazausko 
patarėju („Draugo” laiškų sky
rius 1995.07.16 d.), cituoja dr. V. 
Bieliauską: „Mes galime ir 
turime dirbti su Lietuva tokia, 
kokia dabar ji yra, o ne vien su 
tokia, kokios mes pageidautu
me”. Bet toji, demokratiškai iš
rinkta valdžia privalo vykdyti 
savo pažadus, duotus priėš rin
kimus. O jei savo pažadų nevyk
do ir apgaudinėja rinkėjus, ben
draudama su mafija, prisipildy- 
dama savo kišenes, kai daug 
bedarbių ir pensininkų gyvena 
pusbadžiu, tai tokios valdžios 
rinkėjai negali respektuoti. Rei
kia ją pakeisti.

Ar JAV prez. Carter ir prez. 
George Bush buvo perrinkti 
kitai kadencijai? Ne. Kadangi 
visuomenė jų darbu nebuvo pa
tenkinta. O prez. Nixon n* 
Watergate nusižengimus, ne
baigęs kadencijos, buvo pri
verstas atsistatydinti. Tad kodėl 
lietuvių tauta turi respektuoti 
valdžią, kuri tarnauja ne tautai, 
o tik. sau?

Antanas Marma

Chicago, IL

CONTAINER IR DAUGIAU...

Po daug kalbų, atrodo, supra
tome ką reiškia tas „Container”. 
Tai daiktas, objektas kurs ką 
nors talpina, plačiausia prasme. 
Todėl ir tinkamiausias daikta
vardis būtų talpintuvas. Taip, 
kaip šaldytuvas, kurs irgi yra 
maisto produktų talpintuvas. Jų 
yra visur, visokių (transportui, 
krautuvei, sodui ir k.), virtuvėje 
jie vadinami indais. Aišku, ir 
manome gana.

Gyvenimas keičiasi, progre
suoja, naujiems daiktams reikia 
pavadinimų, bet netinka kiek
vienam savaip žodžius „kalti” ir 
skleisti. Lietuvoje prie daugelio 
svetimų žodžių tik prideda 
galūnes. Tai neleistinas kalbos 
žalojimas. Į savaip „sulietu
vintus” svetimus žodžius su 
pašaipa žiūri svetimas 
mokyklas baigę žmonės. Keista, 
kad daug žodžių, dabar varto
jamų Lietuvos spaudoje, taip 
svetimai, nemaloniai skamba 
vyresniųjų ausims. Be jokios 
atsakomybės tiesiog begėdiškai 
darkoma kalba (Pvz., čekį nu
ėjęs į „Litimpeks” banką gali 
inkasuoti, turgavietėje gali ap- 

siprekinti, prapuolė rudas 
ddgas...). Kokias mokyklas 
baigę, kas mokė taip rašančius? 
Laikraščių redakcijose reikia 
žmogaus, kurs taisytų leidinių, 
nemokšų kalbą. Keista, kad gy
voje kalboje apsieinama be to
kių žodžių ir kalbėtojui nedaug 
ką tegali prikišti. Kodėl toks 
skirtumas, kas kaltas?

Kalbos žinovai, mokytojai 
skubiai turėtų atkreipti dėmesį į 
lietuvių kalbos žalojimą. Naujus 
žodžius sudarinėti, atsižvelgiant 
į savų žodžių šaknis ir gra
matiką. Reikalingas nedidelis, 
patogus, nebrangus naujų žo
džių žodynėlis (didelis tikslo ne
pasieks). Laikraščių kalbos sky
riuose aiškinti, kalbėtis apie 
naujus žodžius ir matomas klai
das. Technikos, biologijos ir 
panašių, pasaulyje nusistovė
jusių terminų geriau neliesti.

Jei ir toliau, visur gyvendami, 
taip kalbą „turtinsime”, priei
sime prie ribos, kad bus gėda 
„lietuviškai” kalbėti.

V.A. Gailiūnai 

Wethersfield, CT

APIE „TYLŲJĮ KARĄ”

Nesu nuolatinis „Draugo” 
skaitytojas, bet netikėtai tu
rėjau progą paskaityti labai 
gerą straipsnį, „Tylusis karas” 
(Kr. Astikas, š.m. liepos 20 ir 
21 d.). Turbūt autorius iš 
Lietuvos, nes supranta tenykštę 
situaciją, ją išsamiai analizuo
ja ir žodžių „į vatą nevynioja”. 
Tai, manau, vienas, geriausių 
straipsnių, šiemet rastų lietu
viškoje spaudoje. Jeigu „Drau
gas” ir daugiau tokių įžvalgių 
straipsnių spausdina, ko gero 
reikės jį užsiprenumeruoti, nes 
kasdien pirkti per brangu.

Povilas Černiauskas 

CHlcago, IL

PAMINKLAS IŠ ŽODŽIŲ

Gerai, kad atkarpoje spausdi
nate Povilo Vaičekausko „Parti
zaninio pasipriešinimo 1944- 
1945 m. ištakos”. Tokie prisimi
nimai - vertinga istorinė me
džiaga. Tai iš žodžių pastatytas 
paminklas mūsų tėvynės kan
kiniams. Juo labiau, kad galima 
atsiminimus palyginti su kitų 
papasakotais ir susidaryti ge
resnį vaizdą apie anuometinius 
įvykius.

A.P.P.L.E. — „Amerikos mokytojai — Lietuvos mokyklai” posėdyje, planuojant šių metų vasaros 
kursus Lietuvoje. Iš kairės: II eil.: Vaiva Vėbraitė — direktorė, Gitą Kupčinskienė — programos 
vadovė, Carol Sperry — dėstytoje; I eil.: Emilija Sakadolskienė — programos vadovė, Juozas 
Karmūza — administratorius, Shirley Sabo — personalo koordinatorė.

DRAUGO” RĖMĖJAI
40.00 dol. Ray Gajauskas, 

Shell Beach, CA; dr. Jurgis 
Starkus, Santa Monica, CA.

35.00 dol. Dalia Strasius, Ann 
Arbor, MI; Sally Underaitis, Le
mont, IL; Peter Ugincius, Fre- 
dericksburg, VA; Uršulė Baltre- 
nas, Tustin, CA; L. ir P. Kra- 
jauskas, St. Petersburg, FL; An
tanas Mažiulis, Boston, MA.

30.00 dol. Irena Jakstys, 
South Pasadena, FL; Jonas Ta
mulis, Joliet, IL; Janusz Rush- 
kevich, Englevvood Cliffs, NJ; 
Ina'Kurauskienė, Oak Lawn, 
IL; Jonas Riauba, Toronto, Ont., 
Kanada; C. Surdokas, Baltimo- 
re, MD; Consulate General of 
Lithuania, Westlake Village, 
GA; Vladas Sinkus, Western 
Springs, IL; Juozas Vadopalas, 
Downers Grove,' IL; Antanas 
Vilutis, Schererville, IN; 
Danguplė Ilginis, Palos Hills, 
IL; kun. Algirdas Olšauskas, 
Los Angeles, C A; Viktoras Juš
ka, Park Ridge, IL.

26.00 dol. Stanley Gryskewis 
Griškevičius, Chicago, IL; M. 
Rimavičius, Annapolis, MD.
25.00 dol. Vincas Akelaitis,. 

Cleveland, OH; Aleksas Urbo
nas, St. Pete Beach, FL; Petras 
Dirda, Oak Lawn, IL; K. Gai
žauskas, St. Pete Beach, FL; St. 
Surantas, Rockford, IL; J. Sisas, 
Santa Monica, CA; Kazys ir Jū
ratė Bukauskas, Hot Springs, 
AR; Antanas Bakšys, W. Hart
ford, CT; Jonas J. Kaunas, 
Downers Grove, IL; K. Nemu
naitis, Princeton, IL; Vytautas 
Šeštokas, Los Angeles, CA; 
Augustinas ^Culbis, Chicago, IL; 
A. Karnius, St. Petersburg, FL; 
Elena ir Stasys Briedis, Burr 
Ridge, IL; Ona ir Viktoras 
Samatauskas, North Port, FL; 
Sofija Plenienė, Oak Lawn, IL; 
Stasė Bublienė, Birmingham, 
MI; Emilis Sinkys, Santa 
Monica, CA; A. ir M. Jagutis, 
Daytona Beach Shores, FL; 
Austrą Puzinas, San Mateo, CA; 
Margarita Valiukas, Hemet, 
CA; Antanas Minelga, Olympia, 
WA; Pauline Sukis,. Oak Lawn, 
IL; P.M. Ruikis, Garden Homes, 
IL; Janina Cukuras, Chicago, 
IL.

25.00 dol. Maria Mogenis,
Quincy, IL; dr. Kazys Am
brazaitis, Chesterton, IN; Elena 
ir Alfonsas Kasputis, Warren, 
MI; John Siaurusaitis, Baltimo- 
re, MD; Vladė Siliūnas, Chica
go, IL; Charles Cesna, Worces- 
ter, MA; Stasė Bliudzius, South- 
field, MI; Julija Šaulienė, 
Chicago, IL; V. Marijošius, Put- 
nam, CT; C. Masaitis, Thomp
son, CT; kun. Valdemaras Cu-

Kasdien laukiu „Draugo” ir 
prisiminimų tęsinio.

Ona Žukauskienė 

Evergreen P5ark, IL

kuras, Putnam, CT; L. Baltrė- 
nas, Glendale, CA; Ferdinandas 
Visockas, Spring Hill, FL; Liuda 
Germanienė, Lisle, IL; Alfonsas 
Tumas, Nevvbury Park, CA; 
Ona Ramienė, Hickory Hills, 
IL; Liuda Unguraitienė, Brecks- 
ville, OH.

21.00 dol. Vanda Prunskienė, 
Oak Lawn, IL; Alfonsas Skipa- 
ris, Seymour, CT; Edward Ra- 
dionovas, W. Hartford, CT.
20.00 dol. Vacys Jocys, Dear- 

born Hts. MI; Jonas Daugėla, 
Ormond Beach, FL; Gerardas 
Juškėnas, Cleveland, Hts., OH; 
Kazimieras Paliulis, Water- 
bury, CT; Meta ir Kazys Linkus, 
Miami Beach, FL; L. Juodelis, 
Chicago, IL; Agota Suopys, Chi
cago, IL; Vitas Bernadišius, 
Orland Park, IL; Kazimiera 
Skėrys, Chicago, IL; Gertrūda 
Repcys, Hamilton, Ont., Kana
da; Alice Lopez, Miramar, FL; 
M. Ršisys, Mercer Island, WA; 
V. ir O. Gutauskas, Harbert, 
MI; A. Kasperavičius, Willough- 
by, OH; Vytautas Vanagas, Sko- 
kie, IL; Teodoras Petraitis, 
Chicago, IL; Aleksandras Pu
žauskas, Ocean Park, WA; S. 
Galesas, Chicago, IL.

20.00 dol. Laima Jurkūnas, 
La Grange, IL; Ig. Petrauskas, 
Chicago, IL; J.R. Vaiaitis, Bur- 
bank, IL; Jovita Strikas, Indian 
Head Park, IL; Zigmas Molie- 
jus, Chicago, IL; Eugenijus 
Vilkas, Valencia, CA; V. Endri- 
jonas, Chicago, IL; Genė Valan- 
tinienė, Dovvners Grove, IL; An
tanas Zailskas, Cicero, IL; K. 
Lasaitis, Waukegan, IL; Magde- 
lena Stankaitis, Delhi, Ont., 
Kanada; Elena Purtulienė, St. 
Pete Beach, FL; Adolfas Ar
malis, St. Pete Beach, IL; Dona-

A.tA.
EDNAI VAŠKELIENEI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą vyrui STASIUI, 
sūnui POVILUI su žmona, dukrai DANUTEI, 
seserims ONAI ir VANDAI su šeimomis ir broliui ED
MUNDUI bei kitiems artimiesiems

Elana Z. Carter
Jūra, Darius ir Andrius Gvidai
Kazys Jonaitis
Sofija ir Aleksas Kikilai

A.tA.
EDNAI VAŠKELIENEI

mirus, vyrą STASĮ, dukterį DANUTE, sūnų PAULIŲ 
su žmona, seseris ONUTE ir VANDĄ su šeimomis, 
brolį EDMUNDĄ nuoširdžiai užjaučiame.

V. A. Pargauskai 

V. A. Brazdžiūnai

tas Kisielis, Upper Darby, PA; 
Genevieve Gobis, Amsterdam, 
NY; Ona Balčiūnienė, Mana- 
hawkin, NJ; Pranas Zaranka, 
Redford, MI; Algimantas Ur- 
butis, Palos Heigh, IL; Vincas 
Ankus, Oak Lawn, IL; Sofia 
Lastas, Grand Rapids, MI; Eu
gene E. Smilgys, Michigan Ci
ty, IN; Charles B. Misiūnas, 
Dovvners Grove, IL; Edvardas 
Skiotys, Livonia, MI; Augusta J. 
Šaulys, San Francisco, CA; 
Jesuit Fathers, Chicago, IL; J. 
Petkunas, Union Pier, MI; 
Juozas Končius, Lemont, IL; 
Vladas Gilys, Sun City, CA; Ed- 
ward I. Boreisha, Chicago, IL; 
Julius Širka, Palos Hills, IL; 
Mečislovą Vaišvila, Chicago, IL; 
Emilija Gaškienė, Chicago, IL; 
Vincas Pavilčius, Chicago, IL; 
R. Kiršteinas, Rochester, NY; A.
I. Mačiukevičius Waukegan, IL; 
Stasys Garliauskas, Man- 
chester, MI; Stasė Kavaliūnas, 
New Smyrna Beach, FL; Rich & 
Taiyda Chiapetta, Chicago, IL; 
Romualdas ir Gražina Kisielius, 
Somerville, N J; Jonas M. Varia- 
kojis, Vernon Hills, IL; kun. 
Paul A. Gillis, MS; Aldona Gris- 
kienė, Chicago, IL; Irena Blekys 
Johnson, Seattle, WA; Aleksan
dra Gylys, Olympia, WA; Tadas 
Bukaveckas, Chicago, IL; 
Povilas Karosas, New Britain, 
CT; Rimas Černius, La Grange 
Park, IL; Marcella Rudaitis, St. 
Charles, IL; L. ir I. Kirkus, 
Palos Hills, IL; Teresė 
Alenskienė, Lemont, IL; An
tanas Luneckas, Chicago Ridge, 
IL.

Kiekviena auka prailgina 
lietuviško dienraščio, vienin
telio dar pasilikusio sveti
muose kraštuose, gyvybę. 
Dėkui!

DRAUGAS, antradienis, 1995 m. liepos mėn. 25 d.

A.tA.
STASĖ PALČIAUSKAITĖ
NORKIENĖ-KALUZIENĖ
Gyveno Mississauga, Canada, anksčiau Chicagoje.
Mirė 1995 m. liepos 21 d., sulaukusi 78 metų.
Gimė Lietuvoje, Žagarėje.
Nuliūdę liko: vyras Aleksandras Kaluza, sūnus Algirdas 

Norkus, marti Kristina, vaikaičiai — Diana, Krista, Michael ’.l 
ir a.a. Daniel; seserys - Liuda Martin, Angelė Lešinskienė 
su šeimomis Kanadoje, Ada Rudienė su šeima Lietuvoje; a.a. .. 
brolio Kazimiero Palčiausko šeima JAV-bėse; a.a. vyro 
Norkaus sesuo Elena Purtulienė su sūnumi Floridoje. .

Po gedulingų šv. Mišių Lietuvos Kankinių šventovėje, 
Mississauga, Ont., liepos 25 d., velionė bus pervežta ir laido
jama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ketvirtadienį, liepos 27 
d., 10 vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. »<-.

Nuliūdę: vyras, sūnus, marti, vaikaičiai, seserys ir kiti 
giminės.

5

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA. j 
VALĖ MARIJA r 

JOKUBAUSKIENĖ
ŽILINSKAITĖ-

ŽILIŪTĖ

Dievo pašaukta buvo palaidota 1975 m. rugpjūčio 9 d. Chi
cagoje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Prisimenant jos dvidešimtąsias mirties metines, šv. Mi
šios už jos sielą bus aukojamos Pal. Jurgio Matulaičio lietu
vių katalikų misijos koplyčioje, Lemont, liepos 30 d. 9 vai. 
ryto. Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. Valę 
Mariją maldoje.

Giliai nuliūdę: vyras Stasys, duktė Jūratė, žentas 
Romas Slivinskas, sūnus Vytautas Petras, marti Virgini
ja, keturi anūkai, viena pfbanūkė, pusseserė Ona 
Karalienė, pusbrolis dr. Algis Čepulis, pusseserės, 
pusbrolis ir kiti giminės Lietuvoje.

PADĖKA
A.tA.

ZENONAS KAZIMIERAS ; 
PUZINAUSKAS 
1920.III.4-1995.VII.16

k
Gyveno Beverly Shores, IN. Mirė š.m. liepos 16 d. Palai

dotas liepos 19 d. Greenwood kapinėse, Michigan City, IN, t 
šeimos kape.

Gimė Lietuvoje, Kaune.
Dėkojame draugams ir pažįstamiems, kurie dalyvavo šv. ; 

Mišiose ir palydėjo velionį į Amžiną Poilsį.
■J

Liūdi: žmona, duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės.

A.tA.
FILOMENAI JURJONIENEI

mirus, dukterį GAILUTĘ ir dr. TADĄ PAULIO 
NIUS ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

P. B. Andrašiūnai

A.tA.
EDNAI VAŠKELIENEI 

1 TUNKŪNAITEI

mirus, vyrą STASĮ, dukterį DANUTĘ, sūnų PAULIŲ 
su žmona, brolį EDMUNDĄ ir seseris — VANDĄ ir 
ONĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Danutė ir Jonas Bariai 
Jadvyga Dautienė

f » t
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ČIKAGOJE IR
Nors jau ne kartą buvo 

skelbta, bet gerus dalykus ver
ta ir pakartoti: „Draugo” 
gegužinė bus jau šį sekmadienį. 
Pradžia šv. Mišiomis 11:30 vai. 
ryto marijonų vienuolyno 
koplyčioje. Mišias aukos „Drau
go” moderatorius kun. V. 
Rimšelis, MIC. Po Mišių visi 
galėsime papietauti, nes 
šeimininkės šį kartą ruošiasi 
tikrai „persistengti” ir 
gegužinės dalyvius skaniai pa
vaišinti; 2 vai. p.p. kviečiame 
visus į dienraščio patalpas, kur 
įvyks iškilmingas Draugo fondo 
garbės narių paminėjimas ir 1 
specialios bronzos lentos atiden
gimas. Tuo pačiu primename, 
kad stabtelėtumėte prie stalų, 
apkrautų gausiais leidiniais — 
viskas papiginta kaina. Lietu
viška knyga laukia pirkėjų, pa
guoskite jos lūkestį, pavar
tykite, pasirinkite, nusipirkite. 
Bus galima užsimokėti ir 
„Draugo” prenumeratą, ypač 
laukiami nauji skaitytojai! O 
po to — programa vėl lauke: 
gros Arūno Augustaičio orkest
ras, bus dainų, šokių, atsigai
vinimo ir taip pat laimėjimų. 
Galbūt pats maloniausias 
gegužinės reiškinys — susitikti 
pažįstamus, draugus, susipa
žinti su dar nepažįstamais, pasi
justi tikrai viena graži, jaukiai
bendraujanti, lietuviška šeima.

Danutė Stankaitytė, Aldo

na Slonskienė, Viktoras End- 

rijonas atnešė dovanų mūsų 
dienraščio gegužinės „laimės 
šuliniui”. Tariame jiems ačiū ir 
tuo pačiu kviečiame kitus 
„Draugo” skaitytojus pasekti 
šių dosnių žmonių pavyzdžiu.

APYLINKĖSE

Aldona Zailskaitė, „Drau
go” pirmojo puslapio redaktorė 
šiuo metu viešinti (tiksliau 
sakant — dirbanti, nes išvyko 
kaip religijos dėstytoja su 
A.P.P.L.E. programa), rašo, kad 
„oras labai palankus, visur žydi 
gėlės; Vilnius žalias, kalnuotas 
ir gražus, o A.P.P.L.E. pro
grama labai veiksminga, tiek 
Lietuvos mokytojams, tiek ir 
svečiams amerikiečiams, kurių 
dauguma nekalba lietuviškai, 
bet vis tiek randa bendrą kalbą 
su lietuviais”. A. Zailskaitė į 
darbą redakcijoje grįš rugpjūčio 
2 d.

Kada paskutinį kartą lankė
tės Adler planetoriume, Shedd 
akvariume, Field muziejuje? 
Visi jie yra Čikagos paežerėje ir 
vasarą labai lengvai pasie
kiami. Kiekviename kasdien 
vyksta įvairios programos ir 
specialios parodos, bet ir be tų 
priedų juose netrūksta įdomy
bių. Lankymo valandos kasdien 
yra tarp 9 vai. r. ir 5 vai. p.p. Į 
visus muziejus už įėjimą reikia 
mokėti, bet yra dienų be 
mokesčio: Shedd akvariumui — 
ketvirtadieniais; Field muziejui 
— trečiadieniais; Adler plane
tariumui — antradieniais. No
rintieji daugiau informacijų 
apie įvairias muziejų pro
gramas, specialias parodas ir 
pan., gali užsisakyti nemokamą 
brošiūrėlę „Spend A Day”, 
skambinant 312-939-2426, 
extention 2506. Brošiūrėlėje yra 
nurodoma ir kaip pasiekti 
muziejus autobusu, mašina, 
traukiniu. Muziejuose yra 
krautuvėlės su įdomiais suve
nyrais, dovanomis, knygomis; 
yra ir valgyklų.

Lietuviai golfininkai, dalyvavę Lietuvių fondo ruoštose golfo žaidynėse liepos 
16 d. 16 kairės: Linas Gylys, Pijus Stončius („Draugo” administratorius), Kęs
tutis Sufiinskas ir dr. Julius Ringus.

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR C ARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki Į 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 

Chicago, IL 60629, tel. 312- 

436-7772.

(sk)
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 

kienei, TravelCentre, Lt d., 

tel. 708-526-0773.

(sk)

ARAS ROOFING

Arvydas Kiela 
Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

„Tikiu Lietuvos dvasiniu 
atgimimu” — taip pavadintas 
pasikalbėjimas su Valdu 
Adamkum, išspausdintas „Vals
tiečių laikraštyje” š.m. liepos 1 
d. V. Adamkus tuo metu lankėsi 
Lietuvoje ir įteikė savo, prieš 
penkerius metus įsteigtą 
premiją prof. P. Kavaliauskui 
už veiklą teritorinės aplinko
saugos srityje. Pokalbyje 
minimi rūpimieji reikalai — 
politiniai ir ypač ekologiniai. 
Paklaustas, kaip V. Adamkus 
vertina vyriausybės pasirašytą 
sutartį dėl iš Venezuelos tei
kiamo „mazuto”, pokalbininkas 
atsako: „Neigiamai. Prisijungiu 
prie ekologų, kurie kategoriškai 
pasisako prieš orimulsiono pa
naudojimą Lietuvoje. Mane 
šiurpina ūkinių vadovų pozici
ja šiuo klausimu. Kaipgi taip 
galima abejingai žvelgti į savo 
tautą, jos žmones? Orimulsionas 
— vienas nešvariausių kuru 
pasaulyje. Abejoju, ar ekonomis
tai nesuklydo, teigdami, kad 
orimulsionas — pigiausias”.

Antanas ir Marcelė Ra

gauskai, Cicero, IL, yra kasme
tiniai „Draugo” gegužinių 
rėmėjai. Jie ir šiemet atnešė 
gražių fantų „laimės šuliniui”. 
Ačiū.

Balzeko Lietuvių kultūros

muziejus rengia apylinkės fes
tivalį rugpjūčio 19 d., šeštadienį, 
tarp 12 ir 6 vai. po pietų muzie
jaus antro ir trečio aukšto gale
rijose. Kviečiame pasirodyti 
lietuvių muzikos ar šokių 
grupes, liaudies meistrus, 
dailininkus. Labai laukiami 
lietuviai prekybininkai, ku
riems bus įrengti prekystaliai. 
Festivalyje taip pat kviečiami 
dalyvauti lenkų, meksikiečių, 
arabų menininkai bei preky
bininkai, savo organizacijas ir 
įstaigas pristatys apylinkės 
mokyklų, bibliotekų, bankų, 
gydymo įstaigų atstovai. Nepra
leiskite šios puikios progos 
daugiau sužinoti apie savo 
apylinkės kaimynus! Prašome 
visus norinčius pasirodyti fes
tivalyje paskambinti į Balzeko 
muziejų (312) 582-6500 iki 
rugpjūčio 4 d.

Marųuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugija šiuo 
metu atostogauja ir reguliarių 
susirinkimų nebūna. Iškilus 
reikalui, galima kreiptis į drau
gijos pirm. J. Bagdžių, 7243 S. 
Richmond, tel. 434-3713, arba 
vicepirm. Joe Kulį, 6931 S. 
Rockwell, tel. 778-7508.
Birutė Jasaitienė visuomet 

talkininkauja ten, kur jos talkos 
reikia (lyg neturėtų pakan
kamai darbų ir rūpesčių...), tad 
ir „Draugo” gegužinėje, kuri 
vyks jau šį sekmadienį, liepos 
30 d., sutiko pasirūpinti „laimės 
šulinio” bilietėliais bei tvarka. 
O tame „šulinyje” tikrai yra 
gražių dovanėlių. Atvykite ir 
savo laimužę išbandykite.

x Vaizdajuostes su Euro
pos krepšinio čempijonato 
baigiamosiomis rungtynėmis 
Lietuva-Jugoslavija galite įsi
gyti už $20 paskambinę tel. 
312-436-3709, 708-969-6664 ar
ba užsakyti paštu: 3306 W. 83 
PI., Chicago, IL 60662.

(sk) I
x Antanas V. Dundzila,

McLean, VA, jau treti metai 
remia našlaitę Vaidutę Lietu
voje. Atsiuntė $160 metinį 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x Juozas Maurukas, Vero 

Beach, FL, Lietuvos našlaičių 
šalpai atsiuntė $100 Marcelė 
Ragauskienė, Cicero IL — $10, 
dr. V. Musonis $6. Lietuvos naš
laičių vardu dėkojame! „Lietu
vos našlaičių globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(sk) I

Draugo fondo garbės narių 
bronzos lenta bus atidengta šį 
sekmadienį, liepos 30 d., 2 vai. 
p.p., „Draugo” patalpose. 
Iškilmėse dalyvaus Lietuvos 
Respublikos gen. garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Klei
za. Nuoširdžiai kviečiame 
Draugo fondo garbės narius ir 
visus kitus fondo narius bei 
„Draugo” bičiulius šiame 
džiugiame renginyje dalyvauti.

Antanas ir Viktorija Vala
vičiai — nuolatiniai įvairių ren
ginių, vąjų ir kitų svarbių lab
daros darbų talkininkai. Tiesiog 
sunku įsivaizduoti, kaip be jų 
talkos Čikagos ir apylinkių 
veikla suktųsi. Neapsieina be 
Valavičių pagalbos ir „Drau
gas” (ne kartą jie jau tokią 
pagalbą yra suteikę), tad 
gegužinėje liepos 30 d. Antanas 
Valavičius pasirūpins svetelių 
atgaiva, o Viktorija Valevičienė 
— pietumis. Esame jiems dėkin
gi, o visus kviečiame atsilankyti 
ir jų patarnavimu pasinaudoti.

NAUJOSIOS KARTOS

LIETUVIAI BURIASI

Kaip jau buvo pranešta, 
sekdami New Yorko lietuvių pa
vyzdžiu, Čikagoje taip pat bu
riasi naujausios kartos išeiviai 
iš Lietuvos. Vieni čia atvyksta 
pabūti laikinai, kiti kuriasi 
nuolatiniam gyvenimui. Beveik 
visiems ir pasiekti šį kraštą, ir 
pradėti jame naują gyvenimą 
padeda savieji — čia esantys 
lietuviai. Tačiau kaip kiekviena 
karta, taip ir šioji turi tik jai bū
dingų bruožų, savitų interesų, 
problemų.

Vienas tokių bruožų — beveik 
visuotinis, per sovietmetį įsi
gytas nepasitikėjimas jokiomis 
organizacijomis ir nenoras joms 
priklausyti. Gal todėl taip ilgai 
ir nebuvo mėginta susiburti į 
bet kokį vienetą. Tačiau jau ne
be pirmi metai, kai tarpusavyje 
yra bendraujama, lankomi 
visuomeniniai ir kultūriniai 
renginiai, o po „Galerijos” 
stogu, jos „spiritus movens” — 
Algimanto Kezio — dėka kai 
kurie šios kartos išeivių rengi
niai jau seniai (bent jiems) yra 
tapę nauja kultūrine tradicija. 
Taip begyvenant, kyla įvairaus 
pobūdžio idėjų, planų, kuriuos 
įvykdyti yra kur kas papras
čiau, būnant drauge.

Liepos 9 d. „Galerijoje” 
įvykusiame susirinkime, ku
riame dalyvavo bene pusšimtis 
žmonių, buvo bemaž vieningai 
nutarta įsijungti į JAV Lietuvių 
Bendruomenę . Tačiau tiek pat 
vieningai buvo išreikštas ir 
noras išlaikyti tam tikrą auto
nomiškumą, manant, kad šiuo
laikinės išeivių kartos in
teresams geriausiai atstovauti 
gali tik tos kartos žmonės. Buvo 
išrinkta koordinacinė grupė, 
kuri yra įpareigota suformuoti 
pagrindines veiklos gaires.

Liepos 16 d. šios grupės nariai: 
Gintaras Tarnauskas, Angelė 
Paulaitienė ir Arvydas 
Reneckis rinkosi pirmajam 
posėdžiui. Čia buvo pradėta var
dinti svarbiausius naujosios 
kartos išeivių socialinio ir kul
tūrinio gyvenimo reikalus. 
Pagalbos, talkos susiorien
tuojant, dažnai labiausiai pasi
genda tik ką atvykusieji; bet 
vėliau ir beveik visiems tenka 
spręsti gan keblias įsikūrimo, 
darbo, juridines, medicinines ir 
kt. problemas. Atrodo, kad yra 
atėjęs laikas, kai naujoji karta 
jau yra sukaupusi šiokią tokią, 
tik jai vienai būdingą, gyveni
mo patirtį.

Koordinacinės grupės nariai 
nutarė kreiptis į visus tau
tiečius, prašydami pasidalinti 
savo nuomonėmis ir pasiūly-

Miesto savivaldybės įstai
gos dar kartą perspėja gy
ventojus, ypač vyresniuosius, 
saugotis apgavikų, kurie 
pasisiūlo remontuoti namus ar 
atlikti įvairius pataisymus. 
Apgavikų visuomet pasitaiko, 
bet vasarą jie „išlenda” iš visų 
kampų lyg uodai po lietingo oro. 
Miestas kasmet gauna gausybę 
skundų, todėl ir perspėja 
žmones saugotis. Patariama 
samdyti tik specialius leidimus 
turinčius kontraktorius. Galima 
paskambinti „Department of 
Consumer Services” 744-9400 ir 
sužinoti, ar kontraktorius turi 
leidimą. Geriausia paimti 
žmogų ar bendrovę, rekomen
duotą kaimynų, giminių,

, draugų. Svarbu iš anksto tiks- 
I liai susitarti ir surašyti, ką 
kontraktorius turi atlikti, kiek 
kainuos, kiek ilgai darbas tęsis 
ir nemokėti visos sumos už 
darbą, kol samdytojas nebus pa
tenkintas užbaigtu darbu. Ypač 
patariama saugotis taisytojų, 
kurie nuolat reikalauja pinigų 
medžiagai pirkti. Jei pasi
taikytų apgavysčių, susisiekti 
su „Consumer Services” įstaiga 
tuo pačiu telefonu. Įstaiga yra 
išleidusi brošiūrėlę „Protecting 
Yourself from Home Repair 
Fraud”. Paskambinkite ir pa
prašykite, kad atsiųstų.

Giedrei Kazlauskaitei, Ingai Janušaitei, Aleksai Valiulytei, Adai Valaitytei, Dainai Ringutei 
ir Vįjai Sidrytei, susidomėjusioms molio dirbinių kūryba, Čikagos jaun. ateitininkų Partizano
Daumanto kuopos susirinki

mais, kaip šiame krašte galė
tume vieni kitiems padėti, ką 
visuomeniškai naudingo galė
tume nuveikti? Jei kol kas netu
rite ypatingų pasiūlymų, arba 
jaučiate turį daugiau problemų, 
negu galimybių jas išspręsti ir 
ką nors kitiems patarti, vis tiek, 
palikite apie save bent žinią. 
Ateityje numatoma steigti infor
macijos centrą, tačiau, kol tokio 
nėra, galima tiesiog pa
skambinti Gintarui Tamauskui 
tel.: 708484-3451.

Pasiūlymai ir nuomonės bus 
grupuojami ir vėliau pateikti 
bendram susirinkimui, apie 
kurį bus plačiai paskelbta spau
doje ir per radiją.

A. R.

IŠVYKA Į SHEDD 
AQUARIUM

Vyresniųjų lietuvių centro 
vadovybė birželio 30 d. surengė 
išvyką į Shedd Aųuarium — žu
vų pasaulį. Gražus rytas. Ren
kamės į „Seklyčią”, prisista- 
tome išvykos vadovei Elenutei 
Sirutienei, kuri pažymi regist
racijos lape mūsų pavardes. 
Gurkšnodami kavą, spėliojame, 
kokia bus diena. Ką matysime? 
Ką patirsime? Bematant ir 
autobusas prie durų, tad eilės 
tvarka susėdame į savo vietas.

Vadovei patikrinus, ar visi, ir 
davus vairuotojui ženklą, juda
me dulkėtomis miesto gatvėmis 
prie ežero. Kelionė neilga. Išlipę 
iš autobuso, grožimės ežero di
dingumu, kuriame lyg gulbės 
plaukioja burlaiviai.Taip ir 
norėtųsi šokti į pirmą pasi
taikiusį, paplaukioti ežero ban
gomis... Einame į pastatą. Vidu
je tamsoka, užtat visų vitrinų 
langai apšviesti, o už jų ir žuvų 
pasaulis.

Kadangi vitrinų labai daug, o 
laikas ribotas tai tik stebimės 
įdomiomis žuvytėmis ir jų van
deniniu gyvenimu. Skubame 
nuo vieno lango prie kito, kur 
vis pamatome skirtingus vaiz
dus. Einame takais prie delfinų 
salos. Takų pakraščiai apsodinti 
krūmais ir medžiais. Stebėdami 
ir grožėdamiesi medžių įvai-

me patarimus teikia Danutė Kunčienė

rumu, pasiekiame delfinų salą. 
Sėdame ant akmeninių suolų, 
kurie nelabai svetingi (kieti ir 
šalti).

Delfinai nedresiruoti, tai 
pamatėme jų normalų gyve
nimą. Tas irgi įdomu, nes jų 
daromus pokštus ne kartą 
esame matę zoologijos sode. 
Laiko beliko labai mažai, tad 
dar užsukome į suvenyrų krau
tuvėlę. Vieni kiti kai ką įsigijo 
prisiminimui. Jau būriuojamės 
prie išėjimo vartų. Nustatytu 
laiku atvyksta autobusas. Pa
vargę, bet patenkinti, važiuo
jame „Seklyčios” link. Turbūt 
buvome labai išalkę, nes vos tik 
įėjus į „Seklyčios” veidrodžių 
salę, pakvipo pietų patiekalų 
kvapai.

Užsisakę pas vikrias pada
vėjas pietus, turėjome progos 
pasidalinti patirtais įspūdžiais. 
Pasistiprinus gardžiais pie
tumis, išvykos vadovė E. Si
rutienė pasidžiaugė, kad esame 
susiklausiusi grupė ir jokių 
problemų nėra. Nereikėjo nieko 
nei laukti, nei ieškoti. Jai 

| malonu tokiai grupei vadovauti. 
Žadėjo ir daugiau panašių 
iškylų.

Mes iš savo pusės dėkojame 
Vyresniųjų lietuvių centro 
vadovybei, o ypač iškylų vado
vei, už mūsų vienatvės dienų 
praskaidrinimą.

O. Lukienė

NAUJA ALTO VADOVYBĖ

Po metinės darbo konferenci
jos, įvykusios š.m. gegužės 6 d., 
ALTo Čikagos skyriaus vadovy
bė, kuriai vadovavo Liet. social- 
demoratų partija ir pirminin
kavo Antanina Repšienė, savo 
kadenciją baigė. Per konferenci
ją visos 11 organizacijų pristatė 
savo atstovus į valdybą ir ta
rybą, kurios vadovavimą per
ėmė Liet. tautinė sąjunga su 
pirmininke Matilda Marcinkie
ne vienerių metų kadencijai.

Antrame valdybos ir tarybos 
posėdyje, įvykusiame birželio 22 
d., buvo pristatyta šios sudėties 
nauja valdyba: Matilda Marcin
kienė — pirmininkė, vicepir-

Nuotr. O. Daugirdienės

mininkai: Juozas Bagdžius - 
ūkiniams reikalams, Petras 
Buchas - finansų telkimo, dr. 
Vytautas Dargis ir Antanina 
Repšienė - informacijai. Nutar
ta, kad visi vicepirmininkai turi 
dirbti - rūpintis viena kuria 
ALTo sritimi. Vykdomoji 
sekretorė - Evelyna Oželienė, 
taip pat pirmininkės pavaduo
toja. Protokolų sekretorė - 
Filina Braunienė. Finansų sek
retorė - Jūratė Jasiūnienė, o 
iždininkė - Mary Kinčius. 
Revizijos komisija (trustees): 
Joseph ir Valeria Stanaičiai ir 
Jeronimas Gaižutis. Renginių 
komisija: Eva Paulauskienė, 
Bronė Černienė ir Regina 
Vaitkevičienė. Likusieji 32 
atstovai - tarybos nariai.

Naujoji vadovybė jau surengė 
Baisiųjų birželio ir visos 
lietuvių tautos genocido minė
jimą birželio 11d. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje ir salėje. Liepos mėnuo 

— atostogų laikas: nei posėdžių, 
nei renginių nebus. Sutelkti 
kiek lėšų, kurios yra taip rei
kalingos ALTo centro išlaiky
mui, skyrius rengia tradicinę 
gegužinę rugsėjo 4 d., pirma
dienį, (Labor Day) Anio ir 
Aldonos Grinių sodyboje, esan
čioje Lockport, IL. Jau kelf 
metai ALTas rengia gegužinę 
Darbo dieną ir visuomet sėk
mingai. Tikimės, kad lietu
viškoji visuomenė ir šį kartą 

• gausiai atsilankys, praleis Dar
bo dienos popietę gražioje gam
toje.

Vengiant bereikalingų iš
laidų, posėdyje nutarta: 
posėdžių datos nustatytos 
kiekvieną mėnesį antrąjį 
penktadienį, 6 vai. vakare 
ALTo centro patalpose. Pakvie
timai nebus siunčiami, tik bus 
priminta „Drauge”. Pirmas po- 
atostoginis posėdis įvyks rug
pjūčio 11 d., penktadienį, 6 vai. 
vakare centro patalpose, 6500 S. 
Pulaski Road. Todėl visi ALTo 
Čikagos skyriaus valdybos ir 
tarybos nariai prašomi įsidė
mėti šį nutarimą.

Ant. Repšienė
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