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Izraelis ir
palestiniečiai sutarė 

dėl okupacijos baigimo

Perversmo dalyvis dėstė 
Lietuvos istoriją

- Jeruzalė, rugsėjo 24 d. (NYT) 
— Izraelis ir, palestiniečiai sek
madieni, pasirašytoje sutartyje 
nustatė konkrečiai kuria tvarka 
ir kaip Izraelio kariuomenė bus 
išvesta ir Izraelio okupuotos Va
karinio kranto teritorijos, ku
rioje gyvena palestiniečiai.

Po daugelio mėnesių kietų de
rybų ir eilės krizių bei visiško 
derybų nutraukimo beveik jau 
prieinant prie galimo susita
rimo, tik kelioms valandoms 
likus iki žydų šventės Roš 
ha-Šana, kai turi užsidaryti 
visos valdžios įstaigos, Izraelio 
užsienio ministras Šimon Pėrės 
ir Palestiniečių Išlaisvinimo Or
ganizacijos vadas Yasir Arafat 
pagaliau sutarė ir inicialais 
pasirašė — parafavo — 400 šimtų 
puslapių sutartį. Pagrindinė 
kliūtis, kurių jie pagaliau 
įveikė — tai dėl saugumo 
Hebrono mieste, kur keli šimtai 
žydų naujakurių gyvena, apsup
ti kelių tūkstančių palestinie
čių.

Sekmadienį įvykęs sutarties 
parafavimas jau atidarė kelią, 
kad rugsėjo 27 d. Izraelio mi
nistrų taryba galėtų patvirtin
ti sutartį ir kad sekančią dieną 
ji galėtų būti pasirašyta daug 
kartų atidėtoje ceremonijoje 
JAV Baltuosiuose rūmuose 
Vašingtone, kurioje pasirašymą 
stebės JAV, Izraelio ir Egipto 
valstybių vadovai.

Pasakęs, kad šis susitarimas 
yra istorinis įvykis, Izraelio 
ministras pirmininkas pasakė: 
„Mūsų pusėje yra daug, be galo 
daug nukentėjusių motinų, tėvų 
ir vaikų. Taipogi ir palestiniečių 
pusėje yra daug žmonių, sumo
kėjusių savo gyvybe, turtu ir 
laisve. Aš tikrai jaučiu, kad mūsų 
Viepats mums paiūlė tikrą pro
gą pakeisti beviltiškumo ir des
peracijos ir kraujo liejimo kelią 
į ką nors, kas daugiau žadėtų, 
kas būtų kilnesnio ir humaniš- 
kesnio.

Yasir Arafat ne taip atlaidžiai 
kalbėjo: „Šia proga ir iš šios 
vietos noriu prabilti į mūsų 
kalinius, į nukentėjusiuosius, 
siųsdamas jiems sveikinimus, ir 
aš jiems užtikrinu, kad laisvės 
aušra patekės. Taip pat sveiki
nu mūsų kankinių šeimas”.

Jo žodžiai tikrai suerzins Iz
raelio dešiniuosius, kadangi 
tuos, kuriuos palestiniečiai 
vadina kankiniais, jie laiko 
teroristais. Bet šis palestiniečių 
vadas, kurio vardas prieš dvejus 
metus buvo sinonimas teroriz
mui, Izraelio žmonėms hebraiš- 
kai palinkėjo laimingų Naujų
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Premjeras: Gąsdinimai 
perversmu — nepagrįsti

Vilnius, rugsėjo 21 d. (AGEP) 
— Premjeras Adolfas Šleževičius 
teigia neturįs informacijos apie 
konservatorių neva rengiamą 
perversmą, kuriuo gąsdino 
Seimo narys Vytautas Juškus.

„Nemanau, kad dabar atsi
rastų politinių jėgų, kurios tam 
ryžtųsi. Panašios buitinės kal
bos vis pasigirsta, bet nėra jokio 
pagrindo tokiam žingsniui”, 
sakė A. Šleževičius spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį 
apie savo partijos bendražygio 
pareiškimą.

Valdančiosios LDDP frakcijos 
narys V Juškus rugsėjo 20 d. 
perspėjo kad, jo žiniomis, spalio

Metų, tardamas „Šana Tova”, ir 
palinkėjo, kad ateinantys metai 
būtų tikros taikos metais tarp 
šių apylinkių žmonių.

Sutartį tuoj pat pradėjo kriti
kuoti abiejų pusių kraštutinieji. 
„Tai yra bloga sutartis, už kurią 
Izraelis sumokės didelę kainą”, 
pasakė Izraelio konservatyviųjų 
Likud partijos vadas. Palestinie
čių meras Hebrone konstatavo, 
kad sutartis neatitinka jo 
miesto gyventojų vilčių, kar
ingi, Hebrone gyvenantys Izra
elio naujakuriai prisiekė, kad 
jie visomis priemonėmis truk
dys sutarties vykdymą. Pačiame 
Izraelyje dėl didžiųjų švenčių 
negalėjo būti jokių masinių 
protestų dėl sutarties, bet po 
to, žadėjo vienas Izraelio 
politikos komentatorius, „prisi- 
riškite savo diržus”.

Bet Š. Pėrės ir Y. Arafat 
akivaizdžiai džiaugėsi 20 
minučių trukusioje sutarties 
parafavimo iškilmių transliaci
joje. Jie buvo paaukoję apie 80 
valandų tiesioginių derybų ir 
visą praėjusią savaitę beveik 
per visas naktis dirbo, krizių ir 
nuolatinės įtampos atmosferoje.

Porą valandų prieš numatytą 
sutartie parafavimą Y. Arafat 
supykęs išėjo iš derybų kam
bario, sušukęs: „Mes nesame 
vergai!” Tai buvo jau antras 
kartas, kai jis supykęs išėjo iš 
derybų kambario, bet jam tele
fonu paskambinę Egipto prezi
dentas Hosni Mubarak ir JAV 
vyriausias įgaliotinis Dennis 
Ross, įtikino sugrįžti prie 
derybų.

Šis susitarimas yra antras 
etapas proceso, kris buvo 
pradėtas 1983 m. rugsėjo 13 d., 
kai Izraelio ministras pir
mininkas Yitzhak Rabin ir 
Yasir Arafat Vašingtone pasira
šė „Principų deklaraciją”. Tuo 
metu oficialiai buvo užbaigtas 26 
metus trukęs Izraelio ir pales
tiniečių supriešinimas ir buvo 
nustatytas tvarkaraštis dėl Iz
raelio piliečių ir palestiniečių 
išsiskyrimo palestiniečių žemė
se, kuris turi būti užbaigtas iki 
šio šimtmečio pabaigos.

Pirmame etape, kuris prasi
dėjo 1994 m., Jericho mieste Va
kariniame krante ir Gazos 
ruože buvo įvesta palestiniečių 
savivalda. Paskutiniame etape, 
kuris turi prasidėti 1996 m. 
gegužės mėnesį, prasidės „nuo
latinio statuso” derybos dėl 
Jeruzalės, dėl arabų pabėgėlių, 
žydų naujakurių okupuotose te
ritorijose likimo ir dėl saugumo 
užtikrinimo.

19 d. konservatoriai rengią 
„perversmą”. Dienraščiui „Res
publika” jis teigė, kad konser
vatoriai rengiasi „tikrai 
nekonstituciniams” veiks
mams, bet nepasakė nei kokie 
„nekonstituciniai” veiksmai 
planuojami, nei kurie asmenys 
„perversmą” organizuoja.

Patys konservatoriai kate
goriškai atmetė tokius kalti
nimus ir pavadino juos „n^o 
vokacija”. 7

Perversmo galimybę paneigė 
ir Valstybės saugumo depar
tamentas. „Perversmo Lietuvo
je šiuo metu būti negali. Nėra 
tokios politinės jėgos, partijos ar

Sekmadienį pasirašę Izraelio ir palestiniečių išsiskyrimo antro etapo sutartį, Palestiniečių 
Išlaisvinimo Organizacijos vadas Yasir Arafat ir Izraelio užsienio ministras Šimon Pėrės 
džiaugiasi. Arafat sveikino palestiniečių „kankinius”, žadėdamas jiems, kad „brėkšta laisvės 
aušra , šimon Pėrės prisiminė abiejų pusių aukas, vildamasis, kad ši sutartis ves į „daugiau 
žadančią, kilnesnę, humaniškesnę” ateitį.

Norvegai kol kas nesiryžta 
pirkti „Tele-3” akcijų

Vilnius, rugsėjo 21 d. (AGEP) 
— Norvegijos bendrovė „Schib- 
sted” kol kas atsisakė pirkti 
kontrolinį Lietuvoje veikiančios 
televizijos bendrovės „Tele-3” 
akcijų paketą, šį sprendimą mo
tyvuodama neapibrėžta politine 
padėtimi Lietuvoje.

Stambiai „Tele-3” bendrovės 
akcininkei, Lietuvos finansinei 
pramoninei grupei „Status” 
atsiųstame norvegų bendrovės 
laiške teigiama, kad sprendimą 
lėmė ne tiek padėtis pačioje 
„Tele-3”, kiek apskritai po
litinės ir rinkos sąlygos Lietu
voje.

Kaip korespondentui sakė 
„Status” juristas Sigitas 
Živoltas, „Schibsted” ekspertai, 
tirdami investavimo į „Tele-3” 
galimybes, susitiko su Seimo 
frakcijų vadovais ir domėjosi 
numatomu priimti televizijos 
veiklą reglamentuojančiu įsta
tymu.

Ekspertų išvadomis grindžia
mame laiške pažymima, kad 
norvegams liko neaišku, kaip 
įstatymu bus reguliuojamas 
užsienio bendrovių dalyvavimas 
Lietuvos televizijos firmų veik

Lietuvoje keliami naftos 
prekybos mokesčiai

Vilnius, rugsėjo 21d. (AGEP) 
— Nuo spalio 15 d. įsigalioja 
nauja naftos produktų importo 
ir eksporto, didmeninės ir 
mažmeninės prekybos licenci- 
javimo tvarka. Pagal ją dega
linių savininkai turės mokėti 
nuo 20 iki 60 tūkstančių litų 
metinį mokestį už leidimą jį 
pardavinėti — tai vadinamas 
„žyminis mokestis” — o naftos 
produktų importuotojai sumo
kėtų pusę milijono litų.

Smulkūs naftos verslininkai 
teigia, kad jų verslas žlugs, teks 
uždaryti degalines, o žmones 
atleisti iš darbo.

Lietuvos ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius 
pripažino, jog šis nutarimas

politinės struktūros, kuri 
pajėgtų jį įvykdyti ar bent savo 
pagrindiniu uždaviniu laikytų 
nekonstituciniu būdu pakeisti 
santvarką”, pokalbyje, duotame 
„Lietuvos rytui” pasakė Vals
tybės saugumo departamento 
direktorius Jurgis Jurgelis.

loje. Be to, laišką pasirašęs 
„Schibsted” finansų direktorius 
Rolv Erik Ryssdal sako „nesąs 
įsitikinęs, kad politikai nori 
sudaryti palankias sąlygas pri
vačių televizijos kanalų veiklai 
Lietuvoje”.

Norvegų ekspertų nepatenki
no ir reklamos rinkos Lietuvo
je tyrimų rezultatai bei „mil
žiniški” mokesčiai už trans
liacijas.

„Status” juristas S. Živoltas 
pabrėžė, kad šis norvegų spren
dimas nereiškia galutinio atsi
sakymo dalyvauti „Tele-3” 
veikloje. Pasak jo, dabar norve
gai svarsto galimybę pirkti tik 
nedidelį kiekį „Tele-3” akcijų, 
o daugiau nei pusę visų jos ak
cijų nemokamai perimti valdyti 
vienerius metus. Tokiu būdu 
„Schibsted” būtų įgaliota viene
rius metus valdyti kontrolinį 
,,Tele-3” akcijų paketą ir 
finansuotų bendrovės veiklą, o 
po metų galėtų nutarti, ar verta 
pirkti šias akcijas.

Pirkti „Tele-3” akcijų Nor
vegijos bendrovei pasiūlė „Sta
tus” ir jų partneris amerikiečių 
fondas „New Century Holding”.

kaip ir kiti vyriausybės spren
dimai, yra tobulintinas. „Mes 
nenorime kurti monopolijų ir 
žlugdyti smulkaus verslo”, 
teigia jis.

Vyriausybė linkusi tartis su 
naftos verslininkais ir daryti 
kai kurias nuolaidas, sako 
premjeras. Spaudos konferenci
joje jis pranešė, kad rugsėjo 20 
d. vyriausybė įpareigojo 
energetikos, finansų, pramonės 
ir prekybos ministerijas kartu
su naftos verslininkais „dar 
kartą panagrinėti šį klausimą” 
ir rasti galimą sprendimo būdą.

Premjeras mini du galimus 
kompromisus. Vienas, kad 
verslininkai žyminį mokestį 
sumokėtų ne iš karto, o dalimis, 
ir antras, kad žyminio mokesčio 
dydis priklausytų ne nuo dega
linės vietos, o nuo jos apyvartos.

Tačiau ir šie galimi sprendimo 
būdai, pasak A. Šleževičiaus, 
„turi silpnų vietų”, nes vyksta 
didelė nelegali prekyba naftos 
produktais. Pavyzdžiui, Kaune

Prezidentas įteikė 
apdovanojimus žydų

gelbėtojams
Vilnius, rugsėjo 22 d. (AGEP)

— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas penktadienį įteikė 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius 
Lietuvos piliečiams, kurie, ne
paisydami mirtino pavojaus sau 
ir šeimai, Antrojo pasaulinio 
karo metais gelbėjo žydus nuo 
nacių genocido.

Prezidento dekretu kryžiais 
apdovanota 30 Lietuvos piliečių, 
maždaug trečdalis jų po mirties. 
Apdovanojimai įteikti rugsėjo 
23 d. Lietuvoje minimos Žydų 
genocido dienos išvakarėse.

Per penkerius nepriklauso
mybės metus už žydų gelbėjimą 
apdovanota virš 230 Lietuvos pi
liečių. Daliai jų Izraelis yra 
suteikęs pasaulio teisuolio 
vardą.

Lietuvos žydų bendruomenė, 
kuri iki Antrojo pasaulinio karo 
buvo viena didžiausių Vidurio 
Europoje, buvo beveik visiškai 
sunaikinta nacių okupacijos 
metais.

Įsiregistravo 
Socialistų partija

Vilnius, rugsėjo 21 d. (AGEP)
— Praėjusią savaitę įregistruota
23-čia partija Lietuvoje — So
cialistų partija su 600 narių.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
Seimo Socialdemokratų frakci
jos nario Antano Basko nuo
mone, Socialistų partijoje yra 
daug žmonių, artimų dabar
tinei valdžiai, o Lietuvoje daug 
rinkėjų, kuriuos galima pa
traukti socializmo šūkiais. 
Seimo narys mano, kad per 
Seimo rinkimus valdžios inte
resams atstovaus žmonės ne tik 
iš LDDP, bet ir iš Socialistų, 
Valstiečių bei Moterų partijų. 
Tokiu būdu dabartinė valdžia 
išlaikys daugumą naujajame 
Seime.

Baskas mano, kad dabartinės 
valdžios interesams atstovauja 
ir kai kurios Aukščiausiosios 
Tarybos laikais susikūrusios 
partijos.

naftos produktų parduodama 
keturis kartus mažiau nei Vil
niuje, tačiau „sunku patikėti, 
kad ten mažiau perkančiųjų 
benziną".

Nepaisant galimų nuolaidų, 
premjeras patikino, kad ir 
ateityje vyriausybė didins 
mokesčius.

Vilnius, rugsėjo 23 d. (AGEP) 
— Buvęs prosovietinės organi
zacijos „Jedinstvo” vadas 
Valerijus Ivanovas jau atleistas 
iš 38-osios rusų vidurinės 
mokyklos tuoj po to, kai rugsėjo 
20 d, dienraštis „Lietuvos 
aidas” parašė straipsnį apie jo 
naująjį darbą.

Trejus metus kalėjęs už prieš
valstybinę veiklą Lietuvoje, o 
šiemet vos išvengęs deportaci
jos, įtarus jį visuomenei ir 
viešajai tvarkai pavojinga veik
la, V. Ivanovas dėstė Lietuvos 
istoriją Vilniaus 38-os rusų 
vidurinės mokyklos penkto
kams ir visuotinę istoriją 
vyresnių klasių moksleiviams.

Tos pačios dienos vakarą V. 
Ivanovas, kuris yra Rusijos 
pilietis, buvo atleistas, o 
mokyklos direktorė Valentina 
Serbentą, neatlaikiusi tiek 
pareigūnų, tiek įvairių skam
binusių žmonių spaudimo, 
padavė pareiškimą dėl savo at
sistatydinimo. „Dabar, žinoma, 
iš visur skambina, nes tapau at
pirkimo ožiu. Aš irgi padaviau 
pareiškimą — jau nieko nebeno
riu”, sako direktorė.

„Lietuvos aidui” V. Serbentą 
pranešė, kad ją buvo išsikvietęs 
Vilniaus miesto švietimo ir 
jaunimo reikalų skyriaus 
vedėjas Voldemaras Kaupinis ir 
nurodė, kad Valerijus Ivanovės 
buvo priimtas į darbą netei
sėtai, nes nėra išlaikęs lietuvių 
kalbos II kategorijos egzamino. 
Tačiau visuotinai žinoma, jog V. 
Ivanovas laisvai kalba lietu
viškai. Kaupinio nuomone, V. 
Ivanovo įsidarbinimas mokyk
loje bus savotiškas pasityčio
jimas iš Lietuvos valstybės, 
švietimo ir auklėjimo.

Buvęs „Jedinstvo” vadovas 
rugsėjo 20 d. džiaugėsi, kad 
„Lietuvoje kol kas dar nėra 
draudimų profesijai, kaip Vo
kietijoje”.

1990-1991 metais Ivanovo va
dovaujama „Jedinstvo” akty
viai talkino sovietų kariškiams, 
mėginusiems įvykdyti valsty
binį perversmą Lietuvoje, per 
kurį 13 žmonių žuvo ir šimtai 
buvo sužeisti.

Zoknių aerodrome rastas 
radiacijos židinys

Šiauliai, rugsėjo 21d. (AGEP) 
— Zoknių aerodrome rastas la
bai nedidelis, bet labai stiprus 
radiacijos židinys. Kaip pranešė 
Šiaulių miesto savivaldybės 
civilinės saugos sektoriaus ve
dėjas Antanas Badauga, jam pa
skambino Šiaulių miesto meras 
Alfredas Lankauskas ir paprašė 
patikrinti jam įtarimą sukėlu
sią aerodromo teritorijos dalį. 
Paaiškėjo, kad nurodytoje vieto
je radioaktyvumas siekia 1,000 
mikrorentgenų per valandą, kai 
leistina norma — iki 30.

Kaip korespondentui pasakė 
A. Badauga, židinys yra taški
nis, 10 centimetrų skersmens, ir 
už šios teritorijos ribų pavojaus 
nėra. Kol kas neaišku, ar ten 
yra skysta radioaktyvi medžia
ga, ar radiaciją skleidžia koks 
nors konteineris.

Radioaktyvaus židinio likvi
davimo darbai bus pradėti 
pirmadienį. Juos atliks Šiaulių 
karinės priešgaisrinės tarnybos 
gelbėjimo būrys, darbus kontro
liuos Sveikatos centro radiologi
jos laboratorijos specialistai.

Paskutinį kartą Zoknių aero
dromo teritorijoje didelis ra
dioaktyvus židinys buvo rastas 
1993 m., prieš pat rusų armijai

Seimo kultūros, mokslo ir 
švietimo komiteto pirmininkas 
Bronius Genzelis neatmeta 
galimybės, kad V. Ivanovo 
priėmimas mokytojo darbui 
buvo iš anksto suplanuota, pro
vokacija. Tai, pasak jo, parodys 
artėjantys rinkimai Rusijoje, ar 
ten kils triukšmas, dėl visos šios 
istorijos”.

Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministras Vladislavas Domar
kas rugsėjo 23 d. teigė, kad buvo 
„daugiau, nei reikia” prie
žasčių, kad Valerijus Ivanovas 
būtų atleistas iš istorijos 
mokytojo pareigų. „Net atmetus 
neigiamas emocijas jo atžvilgiu, 
lieka du prasižengimai Lietuvos 
įstatymams: užsienio šalies 
pilietis Valerijus Ivanovas 
nebuvo susitvarkęs dokumen
tus, leidžiančius jam, dirbti 
Lietuvoje; bet to, tikrai nėra 
išlaikęs lietuvių kalbos II ka
tegorijos egzamino, kuris yra 
privalomas, norint čia dėstyti”, 
kalbėdamasis su BNS korespon
dentu pasakė ministras.

Kad ir kas būtų, mes pir
miausia paklusome Lietuvos 
įstatymams, sakė Vladislavas 
Domarkas, paklaustas, ar V. 
Ivanovo priėmimas mokytojo 
darbui negalėjo būti iš anksto 
suplanuota provokacija.

Apie naująjį buvusio proso
vietinės organizacijos „Je
dinstvo” vado Valerijaus 
Ivanovo darbą vienoje Vilniaus 
mokyklų švietimo ministras 
teigia sužinoję tik iš spaudos.

„Priimdami mokytojus, mo
kyklos direktoriai neprivalo 
informuoti ministerijos, tačiau 
man visiškai nesuprantama V. 
Ivanovą pakvietusios dirbti 
mokyklos vadovės Valentinos 
Serbentos pozicija”, sakė minist
ras. Tuoj po to, kai buvo išspaus
dintas „Lietuvos aido” straips
nis apie V. Ivanovo mokytojavi
mą, jis buvo atleistas iš darbo. 
Atsistatydino ir V. Serbentą.'

„Aš tiesiogiai nesikišau į visą 
šitą istoriją, bet viskas buvo 
daroma su mano žinia”, sakė 
švietimo ir mokslo ministras 
Vladislavas Domarkas.

pasitraukiant iš aerodromo 
teritorijos. Užterštą gruntą 
Rusijos kariškiai buvo priversti 
išskraidinti į radioaktyvių me
džiagų saugyklas prie Sankt Pe
terburgo.

Rusijos lėktuvuose buvo nau
dojami radiaciją skleidžiantys 
prietaisai. Susidėvėjusius tokius 
prietaisus sovietų kariškiai be 
didelio galvosūkio užkasdavo, 
kur papuolė.

Kaip žinoma, didžiulis karinis 
Zoknių aerodromas dabar pert
varkomas į tarptautinį krovinių 
aerodromą. Šiauliai ir tarptau
tinį konkursą laimėjusi kompa
nija „Philips” pasirašė Zoknių 
aerodromo modernizavimo sutar
tį. „Philips” žada modernizuoti 
aerodromą per 22 mėnesius.

KALENDORIUS

Rugsėjo 26 d.: Šv. Kosmas ir 
Damijonas, kankiniai, gydytojai 
(mirė 303 m.); Kipras, Vydenis, 
Gražina.

Rugsėjo 27 d.: Šv. Vincentas 
Paulietis (1578-1660); Danylė, 
Kovaldas, Daugilė. 1920 m. 
gimė poetas Vladas Šlaitas. 
1927 m. sudarytas Konkordatas 
su Šventuoju Sostu.

»
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

ASTMA
Paruošė V. ŠAULYS, M.D.

Astma yra lėtinė plaučių liga, 
žinoma su padidėjusiu kvėpavi
mo takų jautrumu įvairiems su
erzinimams, kaip kvėpavimo ta 
kų uždegimas, sukeliantis kvė
pavimo takų susiaurėjimų, už- 
sikišimą, kurie dažnai atitinka
mai gydant savaime praeina, ta
čiau ne visiems ir ne visada.

Nepaisant, kad ligos pato-fi- 
ziologija yra dabar geriau su
prantama ir padaryta pažanga 
gydyme, ligonių miršta nuo ast 
mos daugiau, negu bet kada anks 
čiau. Mirtingumas yra pakilęs 
ne tik JAV, bet visame pasau
lyje. 1977 m. JAV nuo astmos 
mirdavo 0,8 žmonių iš 100,000 
gyventojų; 1990 m. pakilo 1,9, 
o 1991 m. iki 2,1. Atitinkamai 
pakilo ir astma sergančių ligo 
nių gydomų ligoninėse skaičius.

Astmos susirgimų dažnumas 
priklauso nuo padidėjusio aler
genų kiekio gyvenamoje aplin
koje. Daug reikšmės turi žmo
nių socialinės-ekonominės sąly
gos. Tai dažniau užtinkama ten, 
kur tos sąlygos yra blogos ir ku
riems gydymas sunkiai prieina
mas. Daug kontroversijos sukė
lė beta-agonistų naudojimas su 
inhaleriais. Viena Kanados stu
dija parodė, kad beta inhalerių 
naudojimas pablogino gydymo 
rezultatus, ypač, kai tos 
priemonės dažniau vartojamos, 
negu rekomenduojama.

Astmos ligoniams mirtis iš
sivysto palaipsniui, progresuo
ja anglies dvideginio stimuliuo 
jama hiperkapnija, vedanti prie 
visiško kvėpavimo sužlugimo, 
sustojimo, o tai atsitinka, kai 
susidaro daug gleivinių kamš 
čių, kurie užkiša kvėpavimo 
takus ir sukelia plaučių atelek- 
tazę (subliūškimą). Tokie reiški
niai dažniausiai užtinkami pas 
mirštančius nuo astmos. Stai
giai mirštančių nuo astmos 
atsitinka retai ir nelengva nu
statyti jų tikrą mirties priežastį. 
Skirtingi imunologiniai aspek
tai mirusių staigiai nuo astmos. 
Abiem atvejais ligoniai dažnai 
nesupranta ir neįvertina astmos 
ligos sunkumo iš turimų simp
tomų. Suaugę, astma gana sun
kia sergantys, ligoniai retai 
skundžiasi dispnea (apsunkintu 
kvėpavimu), palyginus su neast- 
matikais, turinčiais panašius 
kvėpavimo sunkumus. Kartais 
ir gydytojui yra sunku teisingai 
įvertinti astmatiko būklę, ne
bent išklausoma visa ligos 
istorija ir gydytojui žinomi jo 
kvėpavimo perimetrai. Norint 
išvengti astmos ligos komplika
cijų, ar net mirties, dažnai yra 
reikalingas ir agresyvus gydy
mas.

1991 m. „National Asthma 
Education Program” paskelbė 
„Guidlines for the Diagnosis 
and Management of Asthma” 
(Direktyvos kaip diagnozuoti ir 
tvarkytis su astma). Jose viena

Trys „Lietuvo Vaikų vilties” globojami vaikučiai: Agnė Sirvytė (6 m. iš 
Vilniaus), Paulius Kazakauskas (4 m iš Klausučių) ir Nerijus Kriščiūnas 
(17 m iš Pervazninkų, Jie gydosi Čikagos Shrinera ligoninėje.

svarbi rekomendacija — naudoti 
anti-uždegiminius vaistus — 
steroidų inhaliciją. Teigia, kad 
astma yra kvėpavimo takų 
uždegimas Beta-agonistai, kaip 
metaproteranol, albuterol, 
pirbuterol ir salbutamol su
mažina astmos simptomus: ko
sulį, dusulį, švakštimą, broncho
spazmą, bet neturi įtakos kvė
pavimo takų uždegimui. Pridė
jus prie jų steroidų, sumažėja 
bronchų sienelių uždegimas ir 
sutinimas. Rezultatas — paleng
vėja kvėpavimas ir pagerėja 
plaučių funkcijos. Po ilgo nau
dojimo nutraukus steroidus, 
dažnai astma pablogėja, tačiau 
kai kurie ligoniai gerai toleruo
ja dozės sumažinimą.

Prieš keletą mėnesių „Food & 
Drug Administration” pripaži
no salmetarol, naują beta-ago- 
nistą, kuris veikia 10-12 valan
dų, užuot 5-6 vai. albuterol tipo 
agonisto. Albuterol pradeda 
veikti 1-5 min. laikotarpyje, o 
salmeterol tik po 20-30 minučių. 
Astma sergantys ligoniai, ku
riems reikalinga skubi pagalba, 
pirma privalo imti albuterol ti
po agonistą ir tik vėliau salme
terol, kitaip gali susilaukti 
rimtų komplikacijų, dažniausiai 
vaistų perdozavimo.

Kritiškoje ligos stadijoje viena 
iš rimtų komplikacijų: dažnai iš
sivysto kraujo.užkrėtimas (sep
sis), ypač kai ligonis yra me-

Pagrindine stovyklos tema buvo 
pasirinkta bendruomenė, nagri- 

chaniškai ventiliuojamas. Nuo nėta per vynmedžio įvaizdį. Jau-
sisteminės reakcijos uždegimui 
(Systemic inflammatory respon- 
se syndrome — SIRS), ligonio re
agavimo infekciniam insultui 
priklauso ligonio likimas. Liga 
neretai baigiasi mirtimi. Ligo
nio reakciją infekcijai parodo 
kai kurie ligos simptomai: 1. 
temperatūra aukštesnė kaip 38 
laipsnių C ar žemesnė kaip 36 
laips. C; 2. pulsas greitesnis 
kaip 90/min.; 3. kvėpavimo daž
numas aukštesnis kaip 20/min. 
ar PaCO2 žemesnis kaip 32 mm 
Hg; 4. padidėjęs leukocitų ir ne- 
utrofilų skaičius kraujuje. Sep
tinio šoko atvejais visuomet yra 
hipotensija, organų hipoperfuzi- 
ja, acidozė ir pakitusi protinė 
būklė. Nepaisant pakankamos
infūzijos skysčių elektrolitais 

retai pagerina organų perfuziją.
SIRS pasireiškia ir prie ne

infekcinių situacijų, kaip sun
kių nudegimų, sunkių sužeidi
mų (traumų) ir pankreatitų. Iš
sivysčius sunkiai infekcijai ir 
septiniam šokui, sutrikus orga
nų funkcijoms, dažnai neišven
giamas mirtingumas, nepaisant 
intensyvios terapijos.

Visiems žinomos kraujo už
krėtimo priežastys, kai ligo
niams panaudojama mechaninė 
ventiliacija (endotracheal in
tubacija), nasogastrinis maitini
mas, šlapimo kateteriu prailgin
tas drenažas ir pan.

„Medicina”, 1995, Nr. 1,

Atlaidai Žemaičių Kalvarijoje š.m. liepos 5 d. Pirmasis iš kairės — „Kalnų” kasetės leidėjas dr. 
Alfonsas Motuzą. Dešinėje — Žygaičių klebonas kun. Alionidas Budrius, įsijungęs i giesmininkų 
būrį.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

EVANGELIZACIJOS 
CENTRO VASAROS 

RENGINIAI

Kauno arkivyskupijos Evan
gelizacijos centras liepos 16-23 
d. Nemunaityje, Alytaus rajone, 
surengė vasaros stovyklą arki
vyskupijos parapijų jaunimui. 
Stovykloje dalyvavo apie 140 
jaunuolių, kurių daugumą suda
rė parapijų jaunimo vadovai.

susirinkusių vaikų išaugs daug 
gerų ir dorų žmonių, katalikų. 
Susirinkusių vardu vyskupas 
dėkojo broliams saleziečiams už 
pagalbą bei draugystę ir pabrė
žė, kad tiktai vieni kitiems

\ padėdami sulauksime Dievo pa
laimos sau ir kitiems. „Manau, 
kad toks solidarumas, toks ben
dradarbiavimas bus labai nau
dingas abiems pusėms, nes svar
biausias dalykas yra ganytojiš
ka, apaštališkoji patirtis ir dali
jimasis ja”, sakė jis.

SVEIKINIMAI BUDIZMO 
IŠPAŽINĖJAMS

Budos gimimo metinių proga 
Apaštalų Sostas pirmąkart pa
sveikino 295 mln pasaulio bu
distų. Gegužės 24 d. paskelbtą 
laišką pasirašė Popiežiškosios 
tarpreliginių dialogo tarybos 
pirmininkas kardinolas Francis 
Arinze. Laiške budistai kvie
čiami bendradarbiauti aplinko
saugos srityje.

Nuo 1969 m. Apaštalų Sostas 
reguliariai skelbia sveikinimo 
laiškus musulmonams jų pas
ninko mėnesio, ramadano, pa
baigos proga; tačiau iki šiol 
niekada oficialiai nesveikinta 
budistų.

Kai sausio mėnesį popiežius 
lankėsi Šri Lankoje, tenykščiai 
budistai nedalyvavo susitikime: 
jiems nepatiko Šventojo Tėvo at
siliepimas apie budizmą kny
goje „Žengiant per vilties 
slenkstį”. Iš tikrųjų popiežius 
yra ne kartą labai pagarbiai 
kalbėjęs apie budizmą.

nuoliai buvo mokomi dirbti su 
Šventuoju Raštu, analizuojant 
savo asmeninį patyrimą ir ak
centuojant Šventojo Rašto temų 
ryšį su gyvenimu. Stovyklos pa
baigoje šv. Mišias aukojo Kauno 
vyskupas augziliaras Sigitas 
Tamkevičius.

Birželio 26-liepos 2 d. Kauno 
arkivyskupijos Evangelizacijos 
centro 12 bendradarbių grupė 
dalyvavo pastoracinių studijų 
savaitėje Kiolne, kurią surengė 
šios arkivyskupijos jaunimo sie
lovados skyrius. Tai buvo jau 
antrasis renginys, kurio metu 
abiejų arkivyskupijų atstovai 
keitėsi sielovados darbo patir
timi. Abi pusės labai teigiamai 
įvertino susitikimą ir nutarė 
bendradarbiauti toliau. Kauno 
arkivyskupijos atstovai dalyva
vo šv. Mišiose, kurias savo 
asmeninėje koplyčioje aukojo 
Kiolno arkivyskupas kardinolas 
Joachimas Meisneris.

Palemono parapijos ir Kauno 
arkivyskupijos Evangelizacijos 
centro kvietimu, rugpjūčio 7-10 
d. Lietuvoje viešėjo 23 saleziečių 
grupė iš Turino (Italija) Šv. 
Augustino oratorijos. Kiekvieną 
dieną iki pietų Kauno tarpdie- 
cezinėje kunigų seminarijoje 
saleziečiai pasakodavo apie savo 
darbą su vaikais ir jaunimu, o 
po pietų vykdavo praktiniai 
užsiėmimai įvairiose parapijoje. 
Praktiniai kursai buvo surengti 
Kauno Kristaus Prisikėlimo, 
Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo, 
Kėdainių Šv. Jurgio ir Palemo
no Švč. Mergelės Marijos, Ro
žančiaus Karalienės parapijose.

Rugpjūčio 8-ąją, Šv. Lauryno 
dieną Palemono parapijoje, da
lyvaujant svečiams iš Italijos, 
buvo surengta Kauno parapijų
vaikų ir jaunimo diena. Renginio 
metu vaikai nuo 6 iki 17 metų 
amžiaus, mokydamiesi ben
drauti, kartu žaidė, dainavo ir 
šoko. Šventės kulminacija tapo 
šv. Mišios, kurioms vadovavo 
Kauno vyskupas augziliaras Si
gitas Tamkevičius. Kreip
damasis į susirinkusius vaikus, 
jaunuolius bei jų tėvus, vysku
pas pasidžiaugė, kaip tarp mūsų 
jaunimo ir svečių saleziečių 
užsimezgė draugystė, grindžia
ma begaline meile Eucharistijai 
ir Marijai. Jis išsakė viltį, jog iš

PAŠVENTINTA SINTAUTŲ 
BAŽNYČIA

Šakių rajono Sintautų 
miestelyje buvo pašventinta 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
Dangun Ėmimo bažnyčia. Kon
sekracijos apeigas atliko Vilka
viškio vyskupas J. Žemaitis.

Sintautų bažnyčia 1944 m. 
vasarą užsidegė po vokiečių ar
tilerijos apšaudymo. 1989 m. ją 
atstatyti ėmėsi Šakių dekanas, 
parapijos klebonas prelatas A. 
Maskeliūnas.

Į bažnyčios bokštą buvo įkel
ti varpai, kurių vienas išlietas 
1695 m., o kitas — 1712 m. Šiuos 
varpus sintautiškiai J. Liudžius 
ir J. Kaminickas II pasaulinio 
karo metais užkasė šventoriuje. 
Trečiąjį varpą išgelbėjo kiti 
gyventojai. Pinigų bažnyčiai 
atstatyti aukojo pavieniai žmo

nės, apie trisdešimt organiza
cijų.

Alytuje gegužės 28 d. buvo 
įsteigtas „Don Bosko bičiulių 
sambūris”. Organizacijos tiks
las — burti ir auklėti jaunimą 
šv. Don Bosko dvasia. Organi
zacijos prezidentu tapo kun. 
Pranas Gavėnas, jaunimo va
dove — Teresėlė Aleknavičiūtė.

Viena iš sambūrio steigėjų, 
lietuvių kalbos mokytoja meto
dininkė Elvyra Aleknavičienė 
parengė darbo su jaunimu pro
gramą, kurią kartu su organi
zacijos programa ketinama iš
leisti 5,000 egz. tiražu ir 
išsiuntinėti katechetikos cent
rams, vyskupijų kurijoms bei 
parapijoms. Organizacija, kuriai 
šiuo metu priklauso 21 jaunuo
lis, turi savo vėliavą, leidžia 
E. Aleknavičienės redaguojamą 
laikraštėlį „Spinduliukas”.

Atlaidai — „Kalnai” — Žemaičių Kalvarijoje, š.m . liepos 5 d. Monstraciją 
au Švenčiausiuoju neša vysk. Paulius Baltakis, OFM
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus StonCius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

• Palanga. Čia vyko studen
tų ateitininkų vasaros akade
mija „Orą et Labora”, kurią or

ganizavo Lietuvos studentų 
ateitininkų sąjunga. Daugiau 
negu šimtui akademijos dalyvių 
paskaitas apie krikščionybės są
lytį su kultūra, tauta, žmogaus 
dvasia skaitė prof. A. Žygas, 
apie ateities kūrimą kalbėjo pre
latas J. Kauneckas. Studentų 
ateitininkų vasaros akademiją 
aplankė ir Telšių vyskupas An
tanas Vaičius, kuris perskaitė 
pranešimą „Jaunimo vieta Baž
nyčioje”.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRUAGUA
166 E. Supattor, SuHu 402

Valandos pagal susitarimą 
T«|. - (1-312) 337-1268

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

Pirmas apyl su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-6260

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. SS SI. Tol. (TOS, 4Z2-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 vpp 
Irečd uždaryta ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šešld 9vr-12vpp

4132 S. Kadzla Ava.. Chteago
(312) 77B-«ėėt arba (312) 4ŠS-444, 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55lh Si . Chicago IL
Tai. (312) 476-2112

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

Tai. kabineto Ir buto: (709)6S2-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus Ireč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS gydymas boi chirurgija

172 SchMor 6t., Elmhurst. IL 60126 
706-641-2666Valandos pagal susitarimą Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-4361126

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzle, Chicago, IL 60662 
Tai. 312-434-2123 

Holy Crosa Phyalelan Cantar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60436 

Tol. 312-664-41 SS 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S Kadžio Avo., 
Chicago, III. 60052

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipenius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

• Berčiūnuose — visą liepos 
mėnesį vyko dvi ateitininkų sto
vyklos — didžioji, kurią organi
zavo Ateitininkų Federacija, ir 
mažoji, surengta Panevėžio vys
kupijos ateitininkų. Iš viso šiais 
metais Berčiūnuose vasarojo 
apie 700 jaunųjų ateitininkų.

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

HOLY CROSS 
PROFESSIONAL PAVILION 

3 fl. South, East Suites 
Lithuanian Plaza Ct.

at California Avė. 
CMcago, IL 60629 

(312)-471-8142 
Kalbame lietuviškai 

+ + + + + + + + + + +

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

749 W. 31«t St. 
Chicago, IL 60616,

(312)-22S-O695

Cardlac Diagnosis, Ltd.
6132 S. Kadzla Ava. 
Chicago, IL 60629
Tol. 312-436-7700 

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

širdies rr Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologaa/Akių Chirurgas

9636 »- RMgatanO Avo.
H. 66416

4146 W. 63rd 6L 
312-736-7766

DR. L. D. PETREIKI8
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tol. (706) 568-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų pūslės ir prostatos 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kadzla

Vai anir 2-4 v p p ir ketv 2-5 v. p ( 
Sešid pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabinato tol. (312) 776-2860 

Namų 706-446-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., 8.

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

616S S. Archer Ava. (prie Ausim 
Valandos pagal susitarimą
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AR RUSIJOS 
KARIUOMENĖ SUGRĮŠ Į 
BALTIJOS VALSTYBES?

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

»

t

t.

r

Danutė Bindokienė

Pasinaudokite proga!

Prieš kurį laiką Maskvoje lei
džiamas laikrąštis „Zavtra” iš
spausdino straipsnį pavadintą 
„Ar Rusijos kariuomenė įeis į 
Pabaltijį”. Šis kontroversinis 
straipsnis buvo perspausdintas 
Vilniuje leidžiamame dienraš
tyje „Lietuvos aide”. Su šio 
įdomaus straipsnio ištraukomis 
verta susipažinti ir užsienio 
lietuviams.

Buvęs Lietuvos gynybos mi
nistras Audrius Butkevičius, 
nuvykęs į Londoną, padarė 
pareiškimą. Pasak jo, dabartinė 
respublikos vadovybė neturi 
tikslios ir aiškios politikos visų 
pirmą Rusijos atžvilgiu, taip pat 
ekonomikos ir užsienio poli
tikos. A. Butkevičiaus verti
nimu, dabartinis režimas Lietu
voje išsilaikys ne daugiau, kaip 
dvejus-trejas metus ir bus 
pakeistas dabartinės opozicijos 
vyriausybės.

Būdamas Londone, A. Butke
vičius taip pat atsakė į 
klausimą, kaip toliau gali klos
tytis įvykiai Latvijoje ir Estijoje.

„Zavtra” žiniomis, keičiantis 
Rusijos politikai vadinamame 
„artimame užsienyje”, 1996- 

' >li*97 metais į Latvijėš teritoriją 
’rnsiakalbių gyventojų gynimo' ’ 
pretekstu, siekiant užbėgti ūž‘ 
akių galimam pilietiniam karui 
ir etniniams valymams, gali bū
ti įvesta Rusijos kariuomenė, ar- '

• įsa iš-Rusijos gali atvykti daug 
-feaVariorių • dalyvauti.-.nurita- ‘i1 
tomam pilietiniame kare, rusa
kalbių gyventojų pusėje.

Kadangi jėgos būs nelygios,’ 
tifcėtina;.kad Latv’įjpkvyriausy- ' 
bes jėgos pralaimės, o Latvijos 
ginkluotos formuotės ir latvių 

civiliai pabėgėliai 
(50,000 100,000) žmonių pasi
trauks į Lietuvos teritoriją.

Tais pačiais metais, kaip ir į 
Latviją, į Estiją, nuo Narvos iki 
Kohtla Jarvės miesto, arba iki 
T;alino, gali būti įvesta Rusijos 
kariuomenė. Kadangi jėgos bus 
^nelygios, manoma, kad ir iš šio 
Vajone į vidinius Estijos rajonus 
pasitrauks ginkluotos estų 
formuotės. Yra neišvengiama, 
kad estų tautybės srautas per 
Latviją pasuks ir į Lietuvą.

— -Deja, laikraštis nepadarė aiš
kios prognozės, kaip įvykiai gali 
vystytis Lietuvoje. Tačiau ben
dras įsitikinimas yra, kad Vaka-

; ra i nesuteiks Baltijos kraštams 
jokios pagalbos ir apsiribos vien 
simbolinėmis sankcijomis prieš 
Rusiją.

NATO bloko plėtimas į Rytus 
riūiriatomas ir planuojamas vyk
dyti keliais etapais. Per pirmąjį

etapą (po dviejų-trijų metų) į 
NATO bus priimtos Lenkija, 
Čekija, Slovakija ir Vengrija. 
Per antrąjį etapą (apie 2000 
metus) į NATO planuojama 
priimti Rumuniją ir Bulgariją, 
taip pat, atsižvelgiant į 
aplinkybes, Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

Maždaug apie 2005 metus į 
NATO gali būti priimta 
Ukraina. O Rusija į NATO ne
bus priimta jokiomis aplinky
bėmis.

Tačiau tuo tikėti negalima. 
Juk dar prieš kelis mėnesius 
buvo įtikinėjama, kad NATO iš 
viso neketina plėstis, net Lenki
jos, Vengrijos ir Čekijos 
sąskaita.

Dabar turimoji informacija 
yra, kad NATO sudaro operaty
vinius judrių pajėgų permetimo 
į Baltijos kraštus jų konflikto su 
Rusija atveju planus, svarsto 
idėją sukurti vadinamąjį 60,000 
žmonių Baltijos korpusą iš 
Lenkijos, Danijos ir Vokietijos 
kariuomenių.

Šiandien dar neaišku, ko ver
ti visi tie spėliojimai, tačiau į 
Baltijos valstybes privalome vėl 
grįžti, sako Rusija. „Visų pirma 
kalbame apie Estiją, Latviją ir 
Klaipėdą-. Teisinius ir mora
linius pagrindus turime”. O dėl 
Lietuvos sakoma, kad ji nepri
pažįsta Molotovo-Ribbentropo 
pakto.

• Vadinasi, Rusija ir Gudija turi 
teisę susigrąžinti Klaipėdą ir 
Vilniaus kraštą.

Toliau, Rusijoš nuomone, Bal
tijos kraštai — tai kriminalinė 
zona, gyvenanti tik kontro- 
bandos sąskaita ir valdoma 
mafijos. Kadangi yra precen- 
dentas, kai amerikiečiai įsiveržė 
į Panamą ir areštavo Noriegą, 
Rusija irgi turi teisę areštuoti 
bei perduoti Rusijos teismui 
tokius veikėjus, kaip R. Vaite
kūnas, P. Gylys, V. Ceveras, M. 
Gailis, M. Lazaras ir kiti.

Dėl Vakarų reakcijos, kaip pa
rodė padėties tyrimas, jeigu bus 
veikiama ryžtingai, griežtai ir 
greitai dėl Baltijos kraštų su 
Rusija niekas nekariaus. Jeigu 
bus elgiamasi teisingai, tai 
visiškai realu, kad po penke- 
rių-šešerių metų bus atkurta 
Sovietų Sąjunga, į kurią įeis 
Rusija, Gudija, Kazachstanas, 
didžioji dalis Ukrainos, Estijos, 
Latvijos, dalis Lietuvos, Pad- 
niestrė, Abchazija ir Pietų 
Osetija.

Šiandien principinį politinį 
sprendimą dėl karinės opera
cijos — Baltijos kraštuose turi 
perimti Gynybos ministerija.

išvežtieji iš tos stoties į Sibirą.
Nuotr. Prano Abelkio

TYLA KATASTROFOS 
METU
E. RINGUS

Kad būtų tinkamai paminėtos 
50 metų sukaktuvės nuo Antro
jo pasaulinio karo pabaigos, 
visoje planetoje surengta 
daugybė įvairių minėjimų. 
Daug iškilmių teko stebėti 
televizijos ekranuose ir prie pro
gos išgyventi momentus ir 
prisiminti, kur būta tuo laiku ir 
kaip į tai reaguota. Paminėta ne 
tik karo pabaiga, bet ir kiti 
svarbūs įvykiai, pvz., atominės 
bombos numetimas Japonijoje, 
o „20-to amžiaus katastrofa” Iz
raelyje.

Telavivo universitete buvo su
rengtas simpoziumas, pavadin
tas: „Dievo tyla katastrofos 
metu”. Šios temos pakartotinis 
minėjimas nebūtų daug kuo 
skyręsis nuo kitų, jeigu jame 
nebūtų dalyvavęs Prancūzijos 
kardinolas Jean-Marie Lustige. 
Kardinolas yra žydų kilmės, 
gimęs 1926 m. Paryžiuje, Lenki
jos emigrantų šeimoje, kurie 
save laikė ateistais, socialistais.

Jau dabar P. Gračiovas pareiškė 
Amerikai, kad Rusija, atsaky
dama į NATO bloko plėtimą, 
imsis kontrapriemonių ir 
sukurs stiprią kariuomenės 
grupuotę Vakaruose.

Baigiant straipsnį, verta 
pažymėti vieną įdomų „Lietu
vos aido” prierašą:

„Aišku ir tai, kad katastrofiš
kas prezidento B. Jelcino bei ne
paliaujamos prezidento B. Clin- 
tono populiarumo kritimas daro 
juos daugmaž abu vienodai 
suinteresuotus kokia rimta 
tarptautine krize, kuri 1996 
metų rinkimų išvakarėse leistų 
pataisyti prestižą. Baltijos vals
tybės tuo atveju — tinkamiau
sias taikinys ir Jelcinui ir Clin- 
tonui.

1940 m., jaunas, 14 metų Aaro- 
nas pergyveno dvasinį sukrėti
mą ir priėmė katalikybę.

Kardinolas pasakoja, kad jo 
tėvai nereagavo isteriškai ir 
nesipriešino. Kadangi Paryžius 
buvo vokiečių okupuotas, jau
nuolis persikėlė į Orleaną, kur 
jį priglaudė katalikiška šeima. 
Aaronas sėkmingai baigė gim
naziją, studijavo Sorbono uni
versitete teologiją ir klasikinę 
filosofiją. Tuo tarpu jo motina 
1943 m. pateko į getto, išvežta 
į Auschvitzo stovyklą, mirė. 
Tėvas išsigelbėjo, pabėgęs į 
neokupuotą Prancūzijos dalį.

1954 m. Aaronas pašventintas 
kunigu ir paskirtas Paryžiaus 
universiteto bažnyčios klebonu. 
1959-69 m. Aptarnauja kelias 
bažnyčias Paryžiaus priemies
čiuose. 1979 m. paskirtas 

Orleano vyskupu, o 1981 m. — 
Paryžiaus arkivyskupu.

Tokia greita žydo karjera 
katalikų hierarchijoje iššaukė 
prancūzų visuomenėje nemažą 
pasipiktinimą, bet dabartinis 
popiežius 1*983 m. pakėlė 
Aaroną į kardinolus. Lyg at
sakydamas į tikinčiųjų nepasi
tenkinimą, kardinolas pareiškė, 
kad pakeitė tikybą ne dėl išskai
čiavimų (naciai nebūtų kreipę 
dėmesio į kataliką), bet dėl 
gilaus įsitikinimo. Tačiau jis ir 
toliau save laiko žydu, o jo tik
ras vardas liko Aaron-Jean- 
Marie Lustige, nepaisant, kad 
tokia padėtis kai kam iki šiol at
rodo negalima.

Peržvelgus žydų istoriją, nors 
ir nedaug, panašių tikybos pa
keitimų žymių asmenų tarpe 
yra. Pats K. Marks buvo pa
krikštytas anglikonų bažnyčio
je, Anglijos žymus diplomatas 
save laikė krikščioniu mistiško

je dvasioje, bet žydu rasiniu at
žvilgiu. Pats kardinolas spaudai 
pareiškė, kad jis save tapatina 
su žydų tauta ir jos likimu, o jo 
perėjimas į krikščionybę yra tik 
judaizmo tąsa. Be daugybės 
straipsnių teologijos temomis jis 
dar parašė knygą „Dievo tau
ta”.

Simpoziumas įvyko prie užda
rų durų, nes kardinolo pakvie
timas Izraelyje iššaukė aštrių 
reakcijų ir protestų, todėl jo 
nuomonės ir pažiūros paaiškėjo 
tik po pokalbių su žurnalistais. 
Pasak kardinolo, „Nors žydų 
persekiojimas vyko per visą jų 
istoriją, 20-tame amžiuje jis 
pasiekė aukščiausią laipsnį. 
Kad ir ne visos tautos dalyvavo 
žydų naikinime, tų tautų vadai 
savo tyla prisidėjo prie katas
trofos įgyvendinimo. Kardinolas 
nesutinka su istorikais, kurie 
žydų naikinimą 20-tame amžiu
je lygina su praeities genocidais. 
Dabartinis skiriasi nuo kitų 
savo mastu ir mechanizmu”.

Kardinolas yra puolamas iš 
abiejų pusių: žydų ir katalikų. 
Prancūzijos vyriausias rabinas 
reikalauja, kad kardinolas galu
tinai apsispręstų, kas jis yra: 
žydas ar katalikas. Panašaus 
apsisprendimo reikalauja ir ka
talikiška visuomenė. Tačiau 
popiežius remia kardinolą ir net 
yra nuomonių, kad Lustige gali 
būti kandidatas į popiežius.

ISTORINĖ MOKYKLA - 
KAIMO VAIKAMS

Alytaus rajone, Kurmėnuose 
baigta remontuoti prieš 59 
metus Amerikos lietuvio L. Ra- 
dziukyno gimtinėje pastatyta 
architektūros paminklu laiko
ma kaimo mokykla. Jos vidui ir 
išorei remontuoti buvo skirta 
daugiausia pinigų iš visų vasarą 
remontuotų mokyklų — 150,000 
litų.

Redakcijoje mes dažnai išgirs
tame klausimą: kiek yra „Drau
go” skaitytojų? Ypač tuo skai
čiumi domisi svečiai iš Lietuvos, 
todėl nustemba išgirdę, kad iš 
tikrųjų dienraštį skaito mažiau 
kaip 10,000. Palyginę tą skaičių 
su „Respublika”, „Lietuvos 
rytu”, „Lietuvos aidu”, ar 
kuriuo kitu, Lietuvoje gausiai 
skaitomu dienraščiu, galėtume 
beveik nusiminti. Antra vertus, 
ne kiek „Draugą” skaito, o kas 
skaito, yra svarbiausia. Niekas 
per daug nesiginčytų, jei mėgin
tume tvirtinti, kad „Draugas” 
šiuo metu yra labai reikšmingas 
ir įtakingas veiksnys ne tik už
sienio lietuviams, bet įr Lietu
voje. Tai nuolat juntanie iš grei
tos reakcijos į mūsų dienraštyje 
spausdinamą medžiagą. Užsie
nio lietuviai žino, kad „Draugu” 
galima pasitikėti ir tikėti (nors 
vienas pasižymėjęs iš mūsų tar
po, dabar besireiškiantis 
tėvynėje, mėgina per tenykštę 
spaudą įtikinėti, kad „Draugas” 
rašo „tik melus”). Dienraštis ne
vengia pasakyti ir tai, kas kai 
kam nepatinka, bet be reikalo 
neieško kabučių, vengia žmones 
ir organizacijas skirstyti į „pri- 

| imtinas” ir „nepageidaujamas”.
■. Kaip jau ne kartą pabrėžėme: 

„Draugas” turi tarnauti visiems 
lietuviams, kurie dirba pozi
tyvų, ne griaunamąjį ar skaldo
mąjį, darbą. Neprasilenkdamas 
su katalikiškos spaudos etikos 
normomis, „Draugas” nori būti 
draugiškas visiems.

Atrodo, kad Lietuvos piliety- 
: bės klausimas užsienyje gyve- 
i nantiems lietuviams jau eina 

S prie galutinio išnarpliojimo.
' Vadinasi, ateinančiais metais, 
t kai vyks tėvynėje rinkimai, išei-

I
 vijos tarpe bus kur kas daugiau 
Lietuvos piliečių, kaip praėjusių 
rinkimų metu. Tie balsuotojai 
užsienyje gali kartais nulemti ir 
rinkimų rezultatus, todėl labai 

į svarbu, kad visi gautų tikslią, 
r nešališką informaciją ir galėtų 

f daryti sprendimus, kurie ge
riausiai pasitarnautų Lietuvai, 

į jos šviesesniam rytojui. „Drau
go” reikšmė šiuo atveju bus dar 
svarbesnė (tai supranta ir 
Lietuvą valdantieji).

Kad informacija pasiektų pla
tesnius visuomenės sluoksnius, 
reikia daugiau skaitytojų. Tai 
supranta ir Lietuvių fondas, ir 
JAV LB Krašto valdyba (tai, be 
abejo, gerai žino ir kiekvienas 
mūsų skaitytojas). Džiugu 
pranešti, kad Lietuvių fondas ir 
JAV LB šį kartą ėmėsi konkre
čios iniciatyvos papildyti „Drau
go” skaitytojų gretas. Krašto 
valdyba šį reikalą pavedė savo 
Kultūros tarybai (pirm. Alė

Kėželienė), kuri iš LF paskirtų 
pinigų yra pasiruošusi paremti 
asmenis, pirmą kartą įsijun
gusius į „Draugo” skaitytojų 
šeimą. Kartu su Kultūros 
tarybos paskirta 20 dol. suma, 
„Draugo” administracija tam 
100 naujų skaitytojų metinį 
prenumeratos mokestį suma
žina dar 20 dol. (kaip žinote, 
JAV metinė prenumerata yra 
95 dol.). Taigi pirmasis šimtas 
asmenų, pirmą kartą užsipre
numeravusių „Draugą”, gali jį 
visus metus skaityti tik už 55 
dolerius!

Kviečiame šiuo palengvinimu 
pasinaudoti ypač naujai į JAV 
atvykusius tautiečius, kuriems 
reguliari prenumeratos kaina, 
besirūpinant įsikurti sve
timame krašte, yra sunkiai pri
einama. Kai tvirtinama, kad 
Amerikoje naujųjų imigrantų iš 
Lietuvos yra keli (ar net kelio
lika) tūkstančiai, šimtas naujų 
skaitytojų „Draugui” yra tik 
juokai.

Kviečiame į mūsų skaitytojų 
eiles ir jaunimą — studentus, 
naujavedžius. Juk tėvų na
muose daugelis užaugo su 
„Draugu”, tad, išvykus į uni
versitetą ar į pirmuosius nuo
savus namus, dienraštis bus 
ryšys su visa lietuviška bend
ruomene. Tegul lietuviškas 
dienraštis būna lyg ta namų ži
dinio ugnelė, kurią senais 
laikais mergaitė, išeidama iš 
tėvų namų, nusinešdavo į savąjį 
šeimos židinį.

Kviečiame į šį prenumeratos 
papiginimą atkreipti dėmesį ir 
mūsų pensininkus, kuriems 95 
dol. suma kartais sudaro sun
kumų. Kai „Draugas” lankys 
jūsų pastogę, niekad vieniši ne
būsite, nepaisant, kur gyvensi
te. Jeigu „Draugo” neskaitėte 
tik dėl prenumeratos mokesčio, 
dabar ta kliūtis pašalinama.

Kai kas priekaištaus, kad 
dienraštis toliau gyvenančius 
pasiekia pavėluotai. Tai tiesa, 
bet pagrindinė informacija jame 
per kelias dienas nepasensta. 
Verta paminėti, kad „Draugas” 
nėra vien Čikagos laikraštis 
(miestui ir apylinkėms skiria
mas tik vienas puslapis), todėl 
dar kartą raginame kitų vie
tovių lietuvius, norinčius pa
skelbti būsimus renginius," 
padaryti tai atitinkamai anks
ti, kad laikraštis pasiektų ir pa
skleistų informaciją.

Tikimės, kad tas šimtas naujų 
skaitytojų atsiras labai greitai, 
nes tokia proga pirmą kartą 
pasitaiko. Paskubėkite užsipre
numeruoti visiems metams vie
nintelį, užsienyje leidžiamą, 
lietuvių dienraštį tik už 55 dole
rius!

PRISIMINIMAI
AGOTA VIŠČIŪTĖ-ŠUOPIENĖ

r.5.
Neatsakiau jam nieko ir, visai laisvai jausdamasi, 

žengiau žingsnį prie mikrofono. Perbėgau mintyse, ką 
turėjau širdyje sukaupusi, pagalvodama, jog mano 
reikalavimai skirsis nuo prieš mane kalbėjusių, kaip 
diena nuo nakties. P. Stonys praneša mano pavardę. Tai 
girdėjo visa Lietuva, pagalvojau. Šiuo momentu galbūt 
mano namiškiai ir pažįstami laukia, nekantraudami 
mano kalbos.

Pradedu. Atkalbėjus įžanginį pasveikinimą „di
diesiems”, pasveikinu susirinkusius ir pradedu skaičiuo- 
♦ i savo reikalavimus. Svarbiausias jų buvo: „Mes 
reikalaujame visiškos Lietuvos nepriklausomybės ir teri- 
torinių sienų neliečiamybės”. Pasididžiavimo jausmas 
užliejo krūtinę, ištarus tuos žodžius. Mačiau, kai užrie
tę'galvas, šypsodamiesi žiūrėjo į mane policijos klubo 
orkestrantai. Jaučiau jų pritarimą ir juose mačiau savo 
brolius. Girdėjau daugybę valiavimų ir plojimų. Tada 
supratau, kad ta liūliuojanti marga minia nėra vien iš
davikų banda, bet čia atėję ar prievarta atvaryti, o gal 
tik smalsumo stumiami, bet susirūpinę tėvynės ateitimi 
t ikrieji lietuviai. Džiugu, kad mano žodžiai neliko be at
garsio Jie liko širdyse ir mintyse tų, kurie savo valia
vimais parodė pritarimą. Norėdama sušvelninti padėtį 
po tokių mano reikalavimų, užbaigiau linkėjimais. Pir
mas mano linkėjimas buvo: „Tegyvuoja Nepriklausoma 
Lietuva!” Antras: „Tegyvuoja mūsų lietuviškoji ka
riuomenė”; trečias: „Tegyvuoja mūsų vyriausybė!” Na, 
kaip lietuvių patarlė sako, „iš giesmės velnio neišmesi”,

taip iš kalbos Stalino neišmesi, nes tai per daug pa
vojinga, ypač po tokių reikalavimų ir linkėjimų. Reika
linga atsirevanšuoti, norint apsaugoti savo kailį. Todėl 
aš gale paskutinėje vietoje sušukau: „Tegyvuoja 
Stalinas”, ir pasitraukiau nuo mikrofono, užleisdama 
vietą kitam kalbėtojui.

Vos atsitraukus viena „draugė” kviečia sėstis šalia 
jos. Pakyla šalia jos sėdėjęs vyras, užleisdamas man savo 
vietą. Kvietėja išsiima užrašų knygelę, užsirašo mano 
pavardę ir adresą. Mane prakaitas išpylė. Pakliuvau, 
galvoju. Na, nors tauta žinos, jog buvo lietuvė, išdrįsu
si viešai pareikšti jos norą. Tik gaila namiškių. Sėdžiu 
ir jaučiuos, lyg areštuota. Moteris dar kai ko klausinėja. 
Kaip patiko kelionė, ar aš esanti ūkininkė ar darbininkė, 
kur dirbu ir panašiai. Ieškau progos pasišalinti. Papra
šau atsigerti. Tuojau vienas komisaras pasikiša, 
paduodamas man butelį limonado, neleisdamas man 
pakilt nuo suolo. Pagaliau atsiprašau teisindamasi, kad 
eisiu ieškoti saviškių ir atsisveikinusi lipu laiptais 
žemyn. Mano naujoji pažįstama pakviečia atvykti į 
„Valgį” vakarienės. Padėkoju, visai negalvodama ten 
vykti, nes užteko to dėmesio ir „malonios” draugystės. 
Susirandu savo bendrakeleivius, kurie jau ruošiasi namo 
ir einame visi prie sporto halės, kur stovi mūsų mašina. 
Aikštėje minia pradeda judėti ir, dainuodama tarybines 
dainas, eina prie sovietų pasiuntinybės, tautos vardu 
pareikšti ištikimybės.

Pagaliau prietemoje mūsų mašina apleidžia Kauną. 
Šiek tiek nurimusi, kad dar grįžtu namo ir džiaugdamasi 
atlikusi kilnią pareigą, užkrautą mūsų apylinkės 
gyventojų, susitraukiau savo kamputyje galvodama, kad 
gal ne ilgam jie mane paleido. Kažkaip įtartinai 
skambėjo tas įkyrus kamantinėjimas.

Liaudies seimo rinkimų diena
Vykstame balsuoti į Bernatonių pradinę mokyklą. 

Turime rinkti geriausius iš geriausių. Dauguma mūsų 
kaimo žmonių pasirenkame rašytoją Liudą Dovydėną. 
Tikime juo, kad tautos neapvils. Kitos išeities nėra. Ne
balsuosi, tai pataikūnai išsirinks pataikūnus-komunis- 
tus. Suprask dabar žmogus. Gal geriau visai nebalsuoti? 
Kiti taip ir padarė. Arba visai nebalsavo, arba pridėjo 
visokių „prašmatnių” užrašų ir piešinių.

Atlikusi savo „pilietinę” pareigą, einu viena namo. 
Viena, nes mano draugės ir sesuo, į mano pasiūlymą 
boikotuoti porinkiminį pasilinksminimą, nepritarė ir 
pasiliko šokiams. Man atrodė lyg dukros šoktų ant savo 
motinos kapo. Joms tai atrodė mažmožis. Ir tikrai 
mažmožis, bet ar ne dėl mažmožių griūna sostai, irsta 
valstybės. Ar ne iš mažmožių sudaromi įstatymai ir lyg 
ne nuo mažmožių reikia pradėt stiprinti žmogaus valią. 
O kiek dar daug reikia dirbti lietuviams, norint išugdy
ti stiprų, lietuvišką charakterį!

Artėja ruduo. Lietuvos likimo sulaukusios dvi Balti
jos sesės, Latvija ir Estija, kenčia. Visose trijose vals
tybėse vyksta areštai. Slapčiomis eina gandai apie 
kankynes ir vis dažniau minimas čekistų vardas. Ne 
visiems suprantamas tas žodis čekistas ir ne visi jį nori 
suprasti. Šiek tiek daugiau protaujančiam ir apsiskaičiu
siam lietuviui tas žodis sukeldavo siaubą. O tokiam, 
kuris jau iš seno rankas ištiesęs laukė iš Rytų išgany
mo, tikėdamas, kad bolševikai grąžins jam į butelį deg
tinės sukimštą ūkį arba pakėlę girtą nuo gatvės paso
dins jį komisaro kėdėn, kad paskui galėtų kaip tinkamas 
elgtis su savo buvusiais vadais. Tokiam tas žodis — kerš
tas, maloniai kutendavo širdį. Atkeršysim, galvodavo.

Kaip sunku būdavo išgirsti pasakymą: „Be reikalo 
neareštuos”. Arba: „Ko norėjo, tą ir gavo”. Tiesiog 
neįtikėtina, kad lietuvis galėtų tokius žodžius skirt savo 
kenčiantiems broliams ir sesėms.

Areštuoti mano buvę mokytojai ir dar keletas pažįs
tamų. Rodos, geriau mane, o ne juos būtų ištikęs toks 
likimas. Jie tėvynei reikalingesni, negu aš. Kasdieną 
savo vakarinėje maldoje juos prisimenu, melsdama 
Dievą sumažint jų kančias ir stiprint viltį.

Praeidama pro kalėjimą, pažvelgiu į užkaltus lan
gus, apkaustytas duris ir nejučiomis skruostu nurieda 
ašara. Už ką? Už ką? Lietuvai tiek kančios. Vieną sykį, 
beeidama pro kalėjimą, prisiminiau kažkada girdėtus 
žodžius: „Istorija kartojasi”. Taip. Istorija kartojasi ir 
šį kartąji pasikartojo mūsų nenaudai. O ji gali pasikar
toti ir dar kartą. Lietuva pasiaukojo Švenčiausiai Jė
zaus Širdžiai. Tai tik Dievas gali Lietuvą išgelbėti. Tai 
yra bausmė, bet bausmė gali būti ir laikina. Gal mes 
iš tikrųjų buvome tos bausmės nusipelnę. Per daug 
rūpindamiesi kūnu, užmiršome sielą. Per mažai rūpi 
nomės savo užmirštais broliais, per šaltos buvo jiems 
mūsų įstaigos ir per didelė vis dėlto socialinė nelygybė. 
Tarp inteligentijos ir darbininkijos buvome iškasę neper
žengiamą griovį. Mūsų tėvynėje viena skaudžiausių blo
gybių buvo ta, kad neturtingas žmogus, nors ir gabus, 
negalėjo siekti mokslo. Žodžiu, nega’ėjo susikurti sau 
šviesesnės ateities. Tuo tarpu turtingesnieji per pro 
tekcijas užimdavo net labai aukštas vietas. Ilgainiui to 
nerūpestingo elemento atsirado kiekvienoje įstaigoje. 
Jie, ten kovodami dėl minkštesnių kėdžių, užmiršo savo 
vargstančius brolius, užmiršo valstybės reikalus.

(Bus daugiau)

*
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OI!
oi jst. o, ai 1. skausmui, sun
kumui reikšti 2. pasigėrėji
mui, nustebimui reikšti.

Atvažiavau Dainavon į tauti
nių šokių kursus sekmadienį, 
rugpjūčio 13 d., maždaug 1 
valandą po pietų. Atrodė viskas 
tylu, ramu -- geras bus kam
bario pasirinkimas. Išlipau iš 
vėsios, patogios mašinos ir iš 
karto pritrenkė karštis bei drėg
numas. „Bus blogai, — pagalvo
jau, — „oi” (1).

Belipdama laiptais, išgirdau 
pažįstamus balsus: „Ne, čia 
Rasos ir Audros kambarys, ei
name toliau”. Tai draugės iš 
Bostono ir Philadelphijos. Kaip 
smagu vėl pasimatyti! Aišku, iš 
karto vyksta kalbos ir juokas. 
Oi! (2)

Visą dieną važinėjo kursantai 
— ir iš visų tas pats žodis „Oi”! 
Nutarėme, kad bus karšta ir ne
malonu. Kąstytis Šoliūnas vi
siems pasakojo, kad „šiandien 
šilta, o rytoj bus kąršta”. Jei 
mums, bevelkant lagaminus ir 
miegmaišius buvo baisu, kas 
bus šokėjams? Oi! (1)

Vakare pasveikino atvyku
sius Lietuvių tautinių šokių in
stituto pirmininkė Dalia Dzikie- 
nė, nustatydama stovyklos tai
sykles, paaiškindama programą 
ir visus supažindindama. Jau 
prasideda ilgai laukti kursai.

Kursai vyksta kiekvieną va
sarą prieš didesnes Tautinių 
šokių šventes. Paskutinieji kur
sai buvo prieš išvažiavimą Lie
tuvon 1993 metais. Daugelis šo
kėjų, vadovų ir mokytojų tada 
ir mokėsi kartu. Kiekviena gru
pė atsiveža mokytojus ir po porą 
šokėjų. Visą savaitę, maždaug 8 
valandas į dieną, mokomės šo
kius, kad šventėje viskas atro
dytų vienodai. Čia pataiso žings
nį, čia susikabinimą, ten šokio 
figūrą. Tada filmuojamas šokis 
vaizdajuostėn (muzika atskirai), 
kad dalyvaujantys turėtų kitą 
priemonę savuose miestuose pa
tikslinti šokį.

Vakarais, nebuvo jokio poilsio 
—- per karšta. Atvežtos vėduok
lės maža padėjo — reikėjo lipti 
drėgnon patalynėn. Oi! (1) Ne
užmigus išlendi į pokalbių kam
barėlį, kur ir kiti nemiegantys. 
Vieną vakarą skaitėme enciklo
pedijas, kitą vakarą žiūrėjome 
vaizdajuostes iš Lietuvos šven
tės, kitą vakarą dainavome. 
Kad tik nereiktų būti kambarė- 
- Oi! (1)

Buvo labai gražių ir juokingų 
atsitikimų per pamokas. Turbūt 
gražiausias, kai Andrius Vis
kantas (per 6 pėdas aukščio vy
rukas) besimokydamas vaikų 
šokį „Tai pievelė, tai žalia”, 
krypavo ir plasnojo, kaip žąselė. 
Visi vos nemirėm juoku, net šo
nai plyšo. Oi (2) O vargšas Aud
rius Polikaitis, keitėsi marš
kinius turbūt keturissyk į

dieną, vis išgręždamas dėvėtus 
- OI! (1)

Šiais metais vėl mus aplankė 
Laima Kisielienė, Lietuvos Tau
tinių šokių dienos vyriausia 
choreografė (praeitos ir busimo
sios). Buvo smagu su ja paben
drauti ir pasimokyti. Kai tik 
turėjome klausimą, Laima su 
didžiu malonumu atsakė ir pa
rodė. Pranešė per paskaitą, kad 
Lietuvos šventė labai gražiai 
praėjo (nepaisant lietaus išeivi
jos pasirodymo dalyje), visa Lie
tuva džiaugėsi mūsų atvažiavi
mu ir kvietė vėl sugrįžti. Kaip 
būtų smagu grįžti Lietuvon Da- 
šokti. Oi! (1)

Genovaitė Breichmanienė 
taip pat dalyvavo ir mus mokė. 
Matėme ir jautėme josios švel
niame žodyje bei mokyme tau
tinio šokio meilę.

Labai pasiilgome Jadvygos 
Matulaitienės, kuri dėl įvairių 
priežasčių negalėjo dalyvauti 
kursuose.

„Per girelę aš ėjau,
Vakaruškon skubėjau.
Pasigedome mes jūsų,
Nes be tamstos nėra kursų”...
Vieną vakarą vyko LTŠI po

sėdis. Jame buvo aptariami įvai
rūs reikalai — finansai, šokių 
šventė Čikagoje, garbės narių 
pristatymas, ir t.t. Man buvo 
įdomu stebėsi, kaip rimtai mo
kytojai pasiryžę, kad mūsų 
tautinis šokis neišmirtų. Visi 
pasišventę puoselėti jį vaikuose 
ir jaunime. Kai kurie 50 metų 
mokę, kiti 30, o kai kurie tik 
daug atšokę, bet mažai mokę 
(kaip aš). Iš tikrųjų šie kursai 
man buvo labai Vertingi tuo, 
kad pasisėmiau jėgų ir stiprybės 
iš to paties tikslo siekiančių 
vadovų. Oi! (2)

Šokių kursai praėjo be jokių 
didelių įvykių (bent iki penkta
dienio, kai pati išvažiavau) ir, 
mano nuomone, jie labai sėk
mingai pasisekė. Čia aprašiau 
tik trupinėlius įspūdžių ir 
vargo, ir juoko. Labai dėkoju 
visiems rengėjams, dėstytojams, 
ypač Violetai Smieliauskaitei- 
Fabianovich, kuri vadovaus šo
kių šventei, ir savo draugams, 
kurių nekantriai lauksiu atei
nančią vasarą Čikagoje. Oi! (1,2)

Audra Lintakienė

Lemonto „Spindulys”

BUVĘS PREMJERAS - 
PRIEŠ ALKOHOLĮ

Jonavos Akcinės bendrovės
„Achema” poliklinika įsigijo 
vokišką, apie 15,000 litų kaina
vusį aparatą „Alcotest”, kuriuo 
tiksliai nustatomas alkoholio 
kiekis kraujyje. Tai — bendro
vės prezidento, buvusio Lietu
vos premjero, Bronislavo Lubio 
antialkoholinės programos da
lis.

Būrelis smagių vyrų š.m. rugpjūčio mėn. Dainavoje vykusiuose tautinių šokių vadovų kursuose 
atlikę savo sukurtą šoki „koolerėlis”. Iš k. — čikagietis Audrius Polikaitis, klevelandietis Rimas 
Biliūnas, torontiečiai Gintaras Karasiejus ir Andrius Paškus, detroitietis Vytas Viskantas, čika
gietis Marius Polikaitis. Sėdi detroitietis Andrius Viskantas.

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

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

KAUNO PENSININKAI KREIPĖSI ĮPREZIDENTĄ
Kauno miesto pensininkų są

junga surengė konferenciją 
tema „Blogas pensijų įstatymas. 
Dideli komunaliniai mokesčiai. 
Žemės grąžinimas”. Dalyvavo 
Kauno miesto vicemerė V.V. 
Margevičienė, socialinių rei
kalų komiteto pirmininkė N. 
Ragauskiėnė, Seimo nariai L. 
Milčius, K: Paukštys, V. Pet
rauskas, socialinės darbo ap- 
saugoę ministerijos atstovas S. 
Malickas, Vilniaus miestų pen
sininkų bendrijos „Bočįai” 
atstovė J. Baginskienė,, Baltijos 
vienybės organizacijos atstovas 
prof. V. Nezgada, Kauno krašto 
pensininkų teisėms ginti- pir
mininkas V. Andrijauskas, 
Kaūno miesto pensininkų są
jungos pirmininkas S. Malec- 
kas, vicepirmininkė M. Garš- 
vienė.

Konferencija aptarė pensinin
kų reikalavimus, priėmė kreipi
mąsi į Lietuvos Respublikos 
prezidentą, Seimą ir vyriausy
bę. Pensininkai reikalauja, kad 
pagrindinė pensija būtų 210 Lt, 
siūloma atkreipti dėmesį į žmo
gaus turimą darbo stažą, reika
laujama sustabdyti žinybi- 
nių-papildomų pen- ių mokėji
mą, sumažinti 50 z. mokes
čius už išpirktų bu eksploata
ciją, mokesčius už apšildymą iki 
1 Lt už kvadratinį metrą, už 
elektrą.

Pensininkai reikalauja, kad 
būtų besąlygiškai atstatyta 
žmogui teisė į paveldimą turtinę 
nuosavybę.

N. Ragauskienė pritarė pa
grindinės pensijos kėlimui. Ji 
pabrėžė, kad 48 proc. pensinin
kų pensija nepadidėjo. „Pen
sininkai nenori išmaldos iš 
vyriausybės, bet gauti užsidirb
tas pensijas”, sakė ji. Siūlė 
peržiūrėti pensijos įstatymą.

M. Garšvienė pateikė duome

nų, kad Kaune yra apie 86,400 
pensininkų, iš jų 53,600 gauna 
iki 150 Lt. Pensijos vidurkis 
šiandien siekia 152 Lt. Didžioji 
dauguma pagyvenusių žmonių 
gyvena žemiau skurdo ribos. L. 
Milčius siūlė pensininkams 
daugiau rašyti laiškų preziden
tui, Seimui. Ministerijos atstovo 
pensininkai nesiteikė klausyti. 
Vilniaus pensininkų bendrijos 
atstovė kalbėjo, kad pensijų 
įstatymas ' Vakarietišku ap
valkalu, bet rytietiško turinio”.

Vilniečiai žada prisidėti prie 
kauniečių rengiamos akcijos. K. 
Paukštys sakė, kad tikėtis dau
giau esant ši^i valdžiai, būtų 
naivu. Jis siūlė reikalauti prieš
laikinių rinkimų. V. Petrauskas 
kėlė susirinkusiųjų viltį. Ragino 
išlikti vieningais. Jis kalbėjo, 
kad vykdomš aiški linija, jog 
pilietis nusiviltų laisva Lietuva.

V.V. Markevičienė paprie
kaištavo, kur. pensininkai buvę 
per referendumą, ar tuomet 
jiems savo santaupos nerūpėję?

Sausakimšoje salėje nesimatė 
nei vienos nuleistos rankos, bal
suojant dėl kreipimosi.

no. (KL, 09.01)

TRANSPAK
Siuntinitū 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 tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

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

$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, 
multivitaminai. 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, 1L 60629 Tcl. 312-436-7772

LIETUVOS KARO 
AKADEMIJOJE

Rugsėjo 1-ąją Lietuvos Karo 
akademijoje, Vilniuje, iškil
mingai prisiekė 120 pirmakur
sių.

Jaunuoliai į Karo akademiją 
buvo atrinkti iš 200 pareišku- 
siųjų norą studijuoti šioje aukš
tojoje mokykloje. Šiemet stojan
tieji turėjo išlaikyti matema
tikos ir fizinio pasirengimo 
egzaminus. Po ketverių metų 
akademinių studijų vaikinams 
bus įteikti pirmieji Lietuvos 
kariuomenės istorijoje bakalau
rų diplomai.

Akademijoje ruošiami lauko 
kariuomenės bei pasienio 
karininkai: Čia taip pat studi
juoja ir 18 krašto apsaugos 
mokyklas baigusių kariūnų, 
kurie bakalaurų diplomus gaus 
po pusantrų metų antros pako
pos studijų. Šiemet į akademi
ją įstoję jaunuoliai visą rugpjūtį 
jau buvo mokomi karo veiksmų, 
galėjo pašaudyti, taip pat buvo 
supažindinti su statuto ir ri
kiuotės reikalavimais.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir- ‘j 
bu ir užmiesty. Dirbą greitai, garan- ■ 
Uiotai ir sąžiningai. . *

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS. __ - l

71 GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

7h
J K S CON8TRUCTION '

„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
tst
kUVAL ilOUliHC
LENDER

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

' TAI5QlfE ,
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠIL'dYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ- ‘ 
SINTUVUS. « ' . . .

H. Qackya.
' Tai. 885-0624

r
j

A public scrvice of this nentspaper

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona. Šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 

tarptautiniame madonų festivalyje Los Angelas, Calif. ir 
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje Nevv Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Knygos kaina 
25 dol. Illinois gyventojams Tax 2.19 dol. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 3 dol., Canada — 4.50 dol. Užsakymus 
siųsti:

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street,
Chicago, IL 60629

RIMAS L. STANKUS
t

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui

• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

FOR SALE
By owner Homer Tjvp- 2V4 vvooded aeres, 
3 bdrm brick ranch with full basement and 
pole barn. $259,500. Td. 815-035-1550.

HELP WANTED

European restaurant in Lemont is 
looking for kitehen help.

Call 708-257-7570.

Your ticket 
to a secure 
retirement,
For a recorded message 

of eurrept rate Information, call
1-800-4US BOND 

^J-800-487-2663
Take

Stock 
in America

t=±TCSAVINGS 
ierič^C( O. BONDS

Lietuvių tautinių šokių instituto rengtų kursų dėstytojos. Iš kairės 1 eilDalia Bilaišytė, Reda 
Pl.ųriene. Rūta Mickūmenė, II eil. - Danguole Varnienė, Rasa Poskočimienė, Nijolė Pupiene, 
l^ima Kisielienė, Violeta Fabianovich, Rita Karasijienė, Genovaite Breichmanienė ir LTSI pirm. 
Dalia Dz'kienė

Atlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITAI 
SAUGIAI 
IR LAIKU

PRISTATOME SIUHTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE, 
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJE

Chicago. IL 60629 

(800)775-SEND 
(312)434-2121

A A

PADĖKA
LINUI SIDRIUI, M.D.

Brangus daktare,
Didžiausia laimė — žinoti, jog esi padaręs kažkam nors 

truputėli gero. Jūs gi — darote stebuklus...
Nepaprastai žaviuosi Jūsų meile ir pasiaukojimu 

Lietuvai, jos žmonėms. Tiesiog sunku rasti žodžius, kuriais 
norėčiau išreikšti savo begalinį dėkingumą ir už atliktą akies 
operaciją mano Mamai. Ačiū Jums ir už visus tuos žmones, 
kurie geriau praregėjo ar dar praregės tik Jūsų dėka.

Tesaugo Dievas Jus ir Jūsų didelę, gražią šeimą.

Su pagarba,
Rolanda Kaminskienė
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LAIŠKAI
DARBŲ DAUG,

O DARBININKŲ MAŽAI

Noriu atsakyti Juozui Kon
čiui, „Drauge” (rugsėjo 19 d.) 
radiusiam apie Bes. Margaritos, 
besidarbavusios Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje ir Maironio 
lituanistinėje mokykloje, 
Lemonte, atšaukimą i Nekaltai 
Pradėtosios Marijos vienuolyną, 
Putnaną, CT, ir jo minimą nuo
stolį, kurį patirs misija bei lit. 
mokykla be sės. Margaritos.

Svarbu, jog visi, kurie sekma
dieniais ir kitomis progomis 
lanko Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnytėlę, suprastų, kad 
tai nėra iš esmės parapija, o tik 
jai Čikagos arkidiecezįjos valdy
tojo suteiktos kai kurios parapi
jos privilegijos. Kadangi misija 
nėra parapija, kurioje veikia or
ganizacijos ir paprastai pradžios 
mokykla, tad, be abejo, nega
lima reikalauti ir visų patarna
vimų, suteikiamų tikroje para
pijoje. Žmonės, kurie pasirenka 
misiją, o ne parapiją, tai turi su
prasti, susitaikyti su trūkumais 
(arba priklausyti savo apylinkės 
parapijai).

Taip pat reikia suprasti, kad 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys turi daug darbų bei 
įsipareigojimų. Putnam, CT, 
kur yra vienuolijos centras, 
veikia Matulaičio slaugos 
namai, seselės vadovauja Nerin
gos stovyklai, vienuolyne 
dažnai ruošiamos rekolekcijos, 
susikaupimai, suvažiavimai, 
taip pat prižiūrimi ir Vilią 
Maria pensininkų butai; seselės 
dar talkina Alkos muziejuje, 
tėvų marijonų mokyklai Maria- 
napolyje, dėsto tikybą įvairiose 
parapijose (Providence, RI, Bos
ton, MA, ir kitur). Darbų daug, 
o seselių labai mažai. Generalė 
vyresnioji sės. Igne nusipelno 
mūsų pagarbos, kad iš viso taip 
ilgai leido sės. Margaritai dar
buotis Lemonte.

Aš užaugau katalikiškose mo
kyklose ir galiu iš patirties 
pasakyti, kad katalikiškas 
auklėjimas ir aukštas mokslo 
lygis yra geriausias laidas 
užaugti susipratusiai, išsi
mokslinusiai, tikinčiai jaunajai 
kartai. Jeigu kam svarbu savo 
vaikus ruošti Sakramentams 
lietuvių kalba, Čikagoje mielai 
patarnaus sės. kazimierietės: 
registruokite vaikus į Nekalto 
M. Prasidėjimo Brighton Parke, 
arba Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos Marųuette Parke 
mokyklą.

Būtų verta visiems prisimin
ti ir nuolat mintyse kartoti Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebono kun. Jono Kuzinsko žo
džius, kad svarbu nepamiršti 
lietuviškų, katalikiškų tradicijų 
(pvz. Šiluvos atlaidų) ir vien 
nesivaikyti šių dienų „moder
nias madas”. Reikia melstis, 
kad daugiau mūsų sūnų ir duk
terų pasirinktų religinį 
pašaukimą ir stotų į Nekaltai 
Pradėtosios Marijos, Šv. 
Kazimiero, pranciškiečių, jėzui
tų, marijonų eiles.

Juozas Kulys 
Chicago, IL 

SUSIRŪPINKIME!

Pastaruoju metu spaudoje ir 
susitikimuose svarstomi išei
vijos ryšių klausimai: lietuviš
ka spauda, lietuviškos radijo 
laidos ir net lietuviška TV laida. 
Džiaugiamės plačiai paskleista 
lietuviška spauda — dien
raščiais, savaitraščiais, žur
nalais, kitais periodiniais ir 
neperiodiniais leidiniais. Di- 
džiavomės gausiomis lietuviš
komis radijo laidomis (ypač 
Čikagoje. Ir dabar mano žodžiai 
taikomi šiam lietuvių telkiniui).

Išeivijos lietuviškos kultūros 
ir lietuvybės išlaikymo pastan
gos, davusios apčiuopiamų vai
sių, atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, pastebimai pradeda

tėm publikos nepatrauksi.

Manau, kad atėjo laikas jung

ti turimas jėgas bei išteklius, 

bet nesiblašky kime ir neskaldy

kime turimų pajėgų.

Antanas Juodvalkis 
Chicago, IL

KAD SPAUDOS VĖŽYS 
NESIKEROTŲ

Žurnalistas Edvardas Šulai- 
tis, pritardamas „Draugo” re
daktorei Danutei Bindokienei 
dėl jos susirūpinimo mažėjan
čiais korespondentais, savo 
laiške („Draugas”, rugpjūčio 25 
d., Nr. 165) išreiškė pageidavi
mą, kad būtų naudinga paruošti 
naują laidą buvusio „Draugo” 
redaktoriaus kun. Juozo Pruns- 
kio išleistos brošiūros „Ką ir 
kaip rašyti į spaudą”. Man tos 
brošiūros matyti neteko, bet aš 
tvirtai tikiu, kad toje brošiūroje 
turėjo būti paragrafas, nurodan
tis tą pačią korespondenciją, ar 
kurį kitą rašinį nesiųsti į kelis 
laikraščius. Jeigu mano spė
jimas būtų teisingas ir tokia 
nuoroda brošiūroje buvo, o E. 
Šulaitis ją bus skaitęs, tai tektų 
labai apgailestauti, kad jis tos 
nuorodos nesilaiko. Jo tos pačios * 
korespondencijos ir rašiniai, 
kartas nuo karto pasirodo ir 
kituose laikraščiuose (pavyz
džius turiu).

Vertas dėmesio ir kitas tame 
pačiame „Draugo” numeryje 
Leono Baltušio laiškas dėl 
„Tėviškės žiburiuose” ir „Drau
ge” išspausdinto A. Balašaitie- 
nės pasikalbėjimo su Lietuvos 
prezidentu A. Brazausku. L. 
Baltušis laiške rašo: „Kultūrin
gi žurnalistai tą patį įvykį 
neaprašo dviejuose laikraščiuo
se, bet A. Balašaitienė, atrodo, 
tai ignoruoja, o gal ir nesu
pranta?”

Reikia tik stebėtis, kad žinomi 
ir patyrę žurnalistai (o jų yra ir 
daugiau), prasilenkdami su žur
nalistine etika, prastina lietu
višką spaudą! Tų pačių rašinių 
išsiuntinėjimą į kelių laikraščių 
redakcijas galima drąsiai pava
dinti spaudos vėžiu. Laikas su
sirūpinti, kad tas spaudos vėžys 
iš mūsų laikraščių būtų kaip ga
lima greičiau išguitas.

Petras Palys 
Tobyhanna, PA

„ i

silpnėti. Lietuvybės išlaikymo 
sirgaliai pavargo, paseno ar 
pasitraukė iš gyvųjų tarpo, o 
nauju jaunesnių entuziastų per 
mažai atsiranda toliau tęsti šią 
garbingą veiklą. Kaip dar ilgai 
tęsis ši padėtis?

Dabartinė Lietuvos vyriau
sybė daugiau rūpinasi buvusiais 
partiečiais, o ne lietuvių tautos 
gerove. Vienas po kito atsilan
kantieji aukščiausieji valstybės 
vadovai savo pranešimuose gi
riasi gerėjančia ekonomine 
padėtimi ir augančia krašto 
gerove, o tuo tarpu Lietuvos 
spaudoje ir gausiuose laiškuose 
rašoma priešingai. Korupcija, 
nusikaltimai, bankų ir įmonių 
bankrotas baigia Lietuvos 
gyventojus nualinti ir privesti 
prie bado ribos. Šildymo, 
elektros ir kitas išlaidas vos 
padengia gaunamos pensijos. 
Skurdas nemažėja, o auga. Išei
vijos lietuvių teikiama parama 
saviesiems ar globotinių įstai
goms yra tik lašas jūroje, kai 
visas kraštas grimsta į skurdo 
liūną. Valstybės pagalba (jei 
tokia yra) dingsta biurokratų 
rankose, o reikalingieji gauna 
trupinius. Išeivijos geraširdiš
kas noras padėti Lietuvai atsi
statyti valdančiųjų yra at
stumtas, nes pilietybės ir nuo
savybės įstatymai yra prieš 
išeivius.

Lietuvoje išleidžiama 400 
laikraščių ir arti tiek žurnalų. 
Spauda vargsta, bet nenori 
jungtis ir sudaryti tvirtesnį 
finansinį pagrindą bei įjungti 
geresnius žurnalistus.

Išeivijoje pastaruoju metu 
buvome netekę ilgametės ir se
niausios radijo laidos „Mar
gučio”. Kaip spaudoje buvo 
skelbta, sumažėję finansiniai iš
tekliai ir vedėjo sveikata lėmė 
šios laidos sustabdymą. Po 
trumpos tylos visuomenei 
pranešta, kad „Margutis” bus 
atgaivintas. Šią informaciją 
pasirašė keli žinomi visuomeni
ninkai. Šiuo metu „Drauge” 
skelbiami pranešimai, prašant 
aukų, nes kasoje nėra pinigų, o 
tik paliktos skolos. Šiuose 
pranešimuose neskelbiama, kas 
šias laidos ves ir kas bus atsa
kingas už turinį bei finansus. 
Kitos čia veikiančios radijo 
laidos yra asmeninio pobūdžio ir 
nežada skelbti atskaitomybės už 
gaunamas aukas. Net atskai
tomybės paskelbimas (be pa
tikrinimo), duos maža naudos, o 
laiko sugaišti teks daug.

Labai džiugu, kad dar atsi
randa entuziastų, kurie ryžtasi 
skelbti gyvą lietuvišką žodį, bet 
pavyzdžiai rodo, kad trys vei
kiančios radijo laidos finan
siniai vos vos laikosi. A. Šluto 
bandymas turėti nekomercines 
laidas labai gražiai nuskambėjo, 
bet vos išsilaikė žadėtus 6 mėne
sius ir užsidarė. Bus labai džiu
gu ir vėl išgirsti „Margutį II”, 
bet tokiais šaltais pranešimais 
aukų nepritrauks.

Žinant išeivijos finansinį pajė
gumą ir stiprų ryšį su Lietuvoje 
gyvenančiais giminėmis, nauji 
planuojami įsipareigojimai gali 
nebesulaukti numatomos para
mos.

Rūpestį kelia ir ruošiama 
lietuviška TV laida, kuri būtų 
brangesnė už radįją, o iš kur 
paimti pinigus ir sudaryti pa
trauklią programą? Vien per
duoti Lietuvos TV laidas, nepa
tenkins žiūrovų. Norisi ir 
lietuviško gyvo žodžio ir Lietu
vos vaizdų, bet be rimto ir stip
raus finansinio pagrindo ne
reikia pradėti, kad neapsi
juoktume prieš save ir Lietuvą. 
Čia gražbylystėm ir melagys

LINKIU SĖKMINGO 
ATGAIVINIMO

Buvau labai sujaudintas 
„Drauge” perskaitęs, kad buvo 
nutrauktos „Margučio” radijo 
transliacijos. Gaila man „Mar
gučio”. Dalis mano gyvenimo 
buvo artimai susijusi su juo. Ir 
dabar, kai pasiskaitau apie An
tano Vanagaičio laikus, negaliu 
atsistebėti. Tada „Margutis” 
turėjo savo chorus, sporto 
komandą, vadovavo Dariaus 
Girėno paminklo Čikagoje sta
tybai, platino JAV karo bonus, 
leido žurnalą, rengė koncertus, 
tūkstantines minias sutrau
kiančias gegužines, banketus ir 
dar prieš karą per kelias radijo 
stotis kasdien transliavo 
įdomias programas. Žmonės 
mėgo ir rėmė „Margutį”. Iš 
visos širdies linkiu jo atgai
vinimo. Jis taip reikalingas 
Čikagos lietuviams.

Audrius Regis 
Arlington, VA.

• Popiežius Jonas Paulius
I mirė Vatikane 1978 m. rugsėjo 
29 d. Jis buvo išrinktas Katali
kų Bažnyčios galva vos prieš 34 
dienas.

A.tA.
JADVYGAI DOČKIENEI

mirus, dalinamės skausmu ir kartu liūdime su jos 
vyru KOSTU, seseria STEFA KISIELIENE ir jos 
šeima, giminėmis Amerikoje ir Lietuvoje.

,,Draugo” renginių komitetas

A.tA.
VYTAUTAS KAZIMIERAS 

KUBILIUS
Gyveno Bowlingbrook, IL.
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1995 m. rugsėjo 23 d., 9 vai. 

ryto, sulaukęs 67 metų.
Gimė Lietuvoje, Ramygaloje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Marija Reitnerytė, brolis Rimantas 

su šeima Lietuvoje; svainis Vytautas Reitneris su žmona Asta, 
svainės: Stefa Stols su vyru Francis ir Eleonora Mencis su 
vyru Ausekliu; sūnėnai Virgilįjus ir Rimantas su šeimomis 
Lietuvoje; sūnėnai Laimonis ir Gunars Mencis su šeimomis 
JAV-bėse; dukterėčios Lucy Gurka su šeima, Rita Lentine, 
Tina ir Aura Reitnerytės JAV-bėse; pusbroliai ir pusseserės 
Lietuvoje.

Velionis pašarvotas rugsėjo 25 d., pirmadienį nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer (prie 
Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 26 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 11:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velio
nis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

Su giliu skausmu pranešame, kad 1995 m. rugsėjo mėn. 
23 d. 5:07 v. p.p. mirė mūsų mylima Motina, Uošvė, Senelė 
ir Prosenelė.

A.tA.
SOFIJA J. RAGAUSKIENĖ 

STANEVIČIŪTĖ
Gimė Lietuvoje, Kauno mieste, 1904 m. kovo 29 d. Gyveno 

Wood Dale, IL. Priklausė Lietuvių Fondui, Lietuvių Bend
ruomenei, BALFui, SLA ir kitoms lietuvių organizacijoms.

Velionė teisininko Antano Ragausko našlė.
Dideliame nuliūdime liko:
Duktė Irena Rasienė su vyru inž. Juozu ir jų sūnūs: Vitas 

ir Tomas su žmona Brigit; proanūkė Sofija, Cambridge, MA; 
duktė Aldona Lipskienė su vyru dr. Antanu ir dukrele Irena; 
sūnus dr. Leonidas Ragas su žmona Praurime ir jų sūnus 
Paulius su žmona Rasa; proanūkai Andrius ir Daiva; anūkė 
Laura Valavičienė su vyru Albertu; proanūkė Alexa; seserėčia 
Ona Kirvaitienė su vyru Jonu ir jos marti Gražina Strimai
tienė su šeima ir sūnum Kastyčiu Strimaičiu, Toronto, 
Canada.

Nuliūdę liko daug giminių Lietuvoje, Pietų Amerikoje ir 
Egipte.

Velionė bus pašarvota Petkus & Son laidojimo namuose 
12401 So. Archer Avė. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Lankymo' 
valandos nuo 2 iki 8 v.v., pirmadienį, rugsėjo 25 d.

Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 26 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio Misi
jos bažnyčią, Lemonte, kur įvyks 10 vai. ryto gedulingos 
pamaldos už jos vėlę. Po Mišių a.a. Sofija bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, artimus ir pažįstamus 
dalyvauti.

Nuliūdę: dukterys, sūnus, žentai, marti ir kiti giminės.
Laidotuvių dir. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus, tel. 

1-800-994-7600.

A.tA.
BLADUI DAUKANTUI,

mano brangiam jaunystės ir gilios senatvės draugui 

mirus, žmoną ZUZANĄ, dukterį MILDĄ ir žentą 

STASĮ TAMULIONIUS, sūnų VAIDOTĄ ir marčią 

RAIMONDĄ nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Antanas Valaitis

A.tA.
BLADUI DAUKANTUI

mirus, velionio artimuosius, o ypač mielą dukrą 

MILDĄ su vyru STASIU, nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime.

Danguolė ir Aleksas Vitkai

t •

L. K. Religinės Šalpos k-to Clevelande ilgametei 

sekretorei

A.tA.
ONUTEI ŽILINSKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui PETRUI 

ir kartu liūdime.

Cleveland, OH L.K.R. Šalpos komitetas

A.tA.
BLADUI DAUKANTUI

mirus, prisimename jį maldoje ir nuoširdžiai 

užjaučiame jo žmoną ZUZANĄ, dukterį MILDĄ, sūnų 

VAIDOTĄ su jų šeimomis ir kitus artimuosius.

Ona ir Juozas Baužiai

A.tA.
ALGIUI JAGIELAI

mirus, žmonai ADAI, dukroms LAIMAI, DAINAI ir 

seseriai NIJOLEI su šeimomis gili užuojauta nuo

Algio Palionio ir
Broniaus Beržanskio

DRAUGAS, antradienis, 1995 m. rugsėjo mėn. 26 d.

A.tA.
HELEN LINKUS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. rugsėjo 24 d.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 74 m.
Nuliūdę liko: posūnis Edward Linkus su žmona Elinor.
Velionė pašarvota antradienį, rugsėjo 26 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

S. C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 11028 Southwest 
Hwy., Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsjėo 27 d. Po religinių 
apeigų 12 vai. laidotuvių namuose, velionė Hiih palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdęs posūnis su žmona.

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel 70H 974 4410.

Su liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, kad š.m. rugsėjo 23 d. 4 v. p.p. po ilgos ir sunkios 
ligos baigė šios žemės kelionę

A.tA.
JADVYGA DOČKIENĖ 

ELVIKYTĖ
gimusi Lietuvoje, Varlaukyje, Amerikoje išgyvenusi 46 metus, 
Cicero, IL.

Giliam liūdesy lieka jos vyras Kostas, sesuo Stefa 
Kisielienė su vyru Petru, seserėčia Jolita Narutienė su vyru 
Vytu ir sūnum Aru, sūnėnas Petras V. Kisielius su žmona 
Daiva ir vaikais: Žara, Sigute ir Mantu; Lietuvoje mirusios 
sesers Stasės ir mirusio brolio Broniaus vaikai: Onutė, Irena, 
Bronius ir Jadzė su šeimomis, bei kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Velionė buvo aktyvi narė Lietuvių Bendruomenės, Put- 
namo Seselių Rėmėjų, „Draugo” Fondo, „Draugo” Renginių 
Komiteto, Lietuvių Fondo bei Cicero lietuvių parapijos.

Ji bus pašarvota šį antradienį, rugsėjo 26 d. nuo 2 vai. p.p. 
iki 9 vai. vakaro Vance Funeral Home, 1424 S. 50 Avė., 
Cicero, IL. Atsisveikinimas su velione 7 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 27 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionės kūnas bus atlydėtas į Šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kur bus aukojamos šv. Mišios 9:30 vai. 
ryto. Po Mišių laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Liūdesyje: mirusios vyras ir sesuo su šeima.
Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel.: (708) 652-5245.

Brangiam ir vieninteliam Broliui

A.fA.
VIKTORUI TAPULIONIUI

LIETUVOJE mirus, velionio mylimą sesutę MARY
TĘ TAPULIONYTĘ-ŽYGIENĘ ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi.

Ona Ūselienė 
Aldona Pavilionienė

A.tA.
JADVYGAI DOČKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame LB Cicero apylinkės 

valdybos narį KOSTĄ, netekusį mielos Žmonos, taip 

pat jos seserį STEFANIJĄ, vyrą dr. PETRĄ 

KISIELIŲ bei jų vaikus su šeimomis. Liūdime kartu 

su jumis.

Lietuvių Bendruomenės Cicero 
apylinkės valdyba

i



DRAUGAS, antradienis, 1995 m. rugsėjo mėn. 26 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Mokytoja, visuomenininke, 

lietuviškos spaudos bendra
darbė Gailutė Valiulienė mirė 
rugsėjo 25 d. ryte, pralaimėjusi 
rungtynes su liga, sunkia liga. 
Pasiliko sūnus Šarūnas su 
šeima, duktė Rima, seserys — 
Viltis Jatulienė Kalifornijoje ir 
Birutė Juozapavičienė Kana
doje. Smulkesnės informacijos 
bus paskelbtos vėliau.

Šakiečių klubas Čikagoje 
ruošia linksmą „spalio šventę” 
(Oktoberfest) spalio 8 d., sekma
dieni, šaulių namuose. Šventės 
pradžia — vidurdienį (12 vai.). 
Seimininkės svečius vaišins 
namie gamintais cepelinais, 
veiks atgaivos baras, laimė
jimai, o visus maloniai nuteiks 
mėgstamoji Kosto Ramanausko 
orkestro muzika. Visuomenė 
maloniai kviečiama ir laukiama 
pasilinksminti kartu su šakie
čiais.

Br. Vincentas Žvingilas, 
MIC, šiomis dienomis minėjo 
savo 87 m. amžiaus ir 61 m. 
tarnybos prie dienraščio „Drau
go” sukaktį. Nors dabar jis dir
ba tik dalį laiko, bet vis 
stengiasi dienraščio spaustuvėje 
atlikti įvairių darbų ir patarna
vimų. Jis taip pat eina zakris
tijono pareigas marijonų vienuo
lyno koplyčioje. Linkime br. 
Vincui (kaip mes jį čia visuomet 
šiltai vadiname) ilgiausių, 
sveikų metų Dievo ir artimo 
tarnyboje.

Vaizdas iš senosios „Draugo” spaustuvės, buvusios 23 ir Oakley g. Čia. 1953 
m , spaustuvės rūsyje prie spausdinimo mašinos „Goss Comet” yra jubilia
tas brolis Vincentas Žvingilas.

x Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių Moterų Sąjun
ga, pratęsdamos savo globo
jamų našlaičių globos mokestį 
atsiuntė $360. Dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)
x TRANSPAK praneša: 

„Šiuo metu Lietuvos valstybė 
gali užtikrinti 65-75% nemoka
mos medicininės pagalbos Lie
tuvos gyventojams, nusižengda
ma šalies konstitucijai dekla
ruojančiai nemokamą gydy
mą”. Siuntiniai ir komercinės 
siuntos i Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(ak.)
x Edna F. Black, Chatam, 

N J, atsiuntė $150 vieno Lietu
vos našlaičio metinį mokęstį. 
Dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk.)
x A.a. Jono Rimkūno atmi

nimą pagerbdami, giminės, 
draugai ir pažįstami aukojo Lie
tuvos našlaičiams. Viso suauko
ta $1,040. Reiškiame užuojautą 
velionio žmonai Irenai, sūnums 
ir jų šeimoms, o aukotojams naš
laičių vardu dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos” komi
tetas.

(sk.)

ĮDOMI vakaronė 
ATEITININKŲ NAMUOSE

tadienį, rugsėjo 29 d., 7 vai. vak. 
(punktualiai!) Ateitininkų 
namų ruošiamoje vakaronėje 
pasidalins įspūdžiais iš APPLE 
bendrijos darbų Lietuvos 
mokyklai. Šią vasarą ji talkino 
mokytojų kursuose, kaip viena 
iš APPLE kolektyvo.

Dažnai skaitome ir girdime 
kalbant apie APPLE darbą ir 
vis didėjančią šios organizacijos 
naudą Lietuvos mokytojui, bet 
aiškiausiai ir giliausiai įsmin
ga mūsų pasąmonėn žinios iš 
asmeninio kontakto su žmo
gumi, dalyvavusiu tame darbe. 
Tad šį penktadienį bus galima 
arčiau susipažinti su APPLE 
darbo misija per Aldoną Zails- 
kaitę. Įspūdžiai bus pailiustruo
ti nuotraukomis ekrane. Prie 
arbatėlės ir pyrago apatinėje 
Ateitininkų namų salėje prele
gentė atsakinės ir į mums 
rūpimus klausimus.

Visi kviečiami, kas tik domisi 
Lietuvos mokyklose vykstan
čiais pasikeitimais, pažanga ir 
jos stabdžiais. Pabendraukime

Jadvyga Dočkienė (Elvi- 
kytė) mirė rugsėjo 23 d. Gyveno 
Cicero, IL. Jos liūdi vyras Kos
tas, sesuo Stefa Kisielienė su 
šeima ir kiti giminės Ameriko
je bei tėvynėje. Velionė buvo 
veikli lietuvių visuomenės narė, 
taip pat ir mūsų dienraščio 
renginių komiteto talkininkė.

Stasys Žilevičius, Chicago,
IL, a.a. žmonos Zuzanos atmi
nimui, įteikė $800.- prie anks
tyvesnių $200.- įnašų Draugo 
fondui ir tapo garbės nariais.
Nuoširdžiam lietuviškos spau
dos rėmėjui ir visuomeni
ninkui St. Žilevičiui reiškiame 
didelę padėką.

„Draugo” „Spaudos ba
liuje”, įvykusiame sekmadienį, 
rugsėjo 24 d., Martiniųue salėje, 
buvo ištraukti laimėjimų bilie
tėliai. Laimingieji yra šie: 500 
dol. laimėjo J. Alenskas, Le- 
mont, IL; 300 dol. — Bronė Ba- 
luta Golfport, FL; 250 dol. —
Danutė Vidžiūnienė; 200 dol. —
T. Kazlauskas, Gurnee, IL; 150
dol. - A. Šimkus, Lake Zurich, įdomioje rudens pradžios savait- 
IL; 100 dol. Jonas Prakapas, galio vakaronėje.
Bakersfield, CA. Laimėtojams, Jdv.
nebuvusiems salėje, laimikiai --------------------
bus pasiųsti. Kultūrinė popietė ruošiama

LB Michianos apylinkės spalio
BALFo Lemonto apylinkės 8 d., sekmadienį, tuoj po šv. Mi- 

28 skyrius ruošia pietus šių, aukojamų (11 vai. Čikagos
Pasaulio lietuvių centre sekma
dienį, spalio 1 d., po šv. Mišių 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti.

x Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų sąjungos 
Čikagos skyriaus rudens golfo 
varžybos įvyks š.m. spalio 1 d., 
sekmadienį, Palos Country 
Club golfo laukuose, kampas 
Southwest Hwy. ir 131 St. Pra
džia 8 v.r. Registracija pas J. 
Barį, tel. 708-790-1399.

(sk)
x A.a. Zuzanos Žilevičienės 

atminimui pagerbti, laidotuvių 
metu artimieji ir draugai paau
kojo Lithuanian Mercy Lift 
$700.00. Reiškiame užuojautą 
velionės vyrui Stasiui Žilevičiui 
ir šeimai. Lithuanian Mercy 
Lift nuoširdžiai dėkoja aukoto
jams: dr. B. Kasakaitienei, V. A. 
Lauraičiams, V. J. Lendrai- 
čiams, J. S. Vaičekoniams, O. J. 
Vaičekoniams, A. Dirgėlai, V. 
D. Kochanauskams, K. Petraus
kui, E. V. Valantinams, I. 
Kriaučeliūnienei, K. G. Kriau
čiūnams, J. P. Dromantams, O. 
Remeikienei, G. P. Narams, V. 
Lesniauskui, V. I. Petrauskams, 
J. J. Tamulaičiams, M. V. Salik- 
liams, L. Derenčienei, A. M. 
Končiams, P. Totoraičiui, V. J. 
Pleiriams, V. Pavilčiui ir N. Ka- 
veckienei.

(sk.)
x Marllyn Karvei Benson 

ieško Steven Karvelis (Kar
vei) arba jo giminilų. Kas žino 
apie šį asmenį, prašome rašyti: 
M. Benson, 3040 E. Sterling 
Rd., Jonesville, MI 49250, tel. 
517-849-9473.

(sk.)

SVEČIAI PAS LIETUVIUS 
RESPUBLIKONUS

Aldona Zailskąitė, „Draugo” Ru8PJūčio 27 dieną, tuoj po šv. 
redaktorė ir religinių Rimties Mišių Lietuvių centro sode, 
valandėlės minčių autorė šešta- Remonte, suskambo lietuviškos 
dieniniame dienraštyje, šį penk- muz^08 garsai, kviesdami tra-

dicinėn Illinois lietuvių ameri
kiečių respublikonų lygos 
gegužinėm Gegužinėn visada 
kviečiami partijos ir valdžios 
pareigūnai, ne tik susipažinti su 
lietuviais ir jų veikla, bet 
sudaryti progą ir mums patiems 
arčiau susipažinti su pareigū
nais ir su jais pabendrauti.

Lygos valdyba negausi, tad 
bet kokį renginį suruošti ne
lengva, be talkininkų pagalbos.
O jų, nepaisant karštos dienos, 
buvo daug. Moterys dirbo ruoš
damos stalus, tvarkydamos bu
fetą ir dalindamos maistą. 
Vyrai prisidėjo prie sunkesnių 
darbų, stalų ir kėdžių susta
tymo, o užbaigus vėl tvarky
dami gegužinės vietą. Tai didelė 
talka; lygos valdyba visiems 
talkininkams reiškia padėką už 
darbą ir paramą.

Diena buvo karšta, tačiau sve
čių susirinko gražus būrys. 
Algimantas Barniškis su kole
ga linksmino susirinkusius 
gražia lietuviška muzika ir dai
nomis. Tai gerai nuteikė daly
vius ir ne vienas jungėsi prie 
dainos.

Pietų metu svečiai vaišinosi 
Racine kepyklos paruoštais pa
tiekalais. Prie kavos Racine 
kepyklos šeimininkai pado
vanojo labai gražių ir skanių 
pyragų-pyragaičių, už ką lietu
viai respublikonai labai 
dėkingi.

Programos metu lygos pirmi
ninkas Anatolijus Milūnas 
supažindino su atvykusiais 
svečiais,o jie trumpu žodžiu pra
bilo į dalyvius, Illinois valstijos 
kontrolierė Loleta Didrickson 
atsiuntė savo atstovą, Illinois 
valstijos atstovė Anne Zickus 
(48 distriktas), atvyko su vyru, 
čia gimusiu Amerikos lietuviu.

Illinois valstijos iždininkė 
Judy Baar Topinka, kaip ji save 
prisistato „Judita Topinkaitė — 
adoptuota lietuvaitė”, dėkojo 
lietuviams už paramą praėjusių 
rinkimų metu. Ji labai vertino 
lietuvių paramą ir sakė, jog be 
lietuvių balsų tikrai nebūtų 
laimėjusi rinkimų.

Gegužinėn iš Detroito atvykęs 
sveikino Amerikos Lietuvių 
Respublikonų federacijos pirm. 
Jonas Urbonas. Pasveikino ir 
Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio pirm. Algis Regis, 
kviesdamas dalyvauti Mažosios 
Lietuvos Rez. sąjūdžio suvažia
vime. Domėjosi čia esančia 
lietuviška šeštadienine mo
kykla, o ponas Žičkus — apie 
galimybes suaugusiems pasi
mokyti lietuvių kalbos, kurios, 
deja, jo tėvai jam neperdavė. 
Vėliau visa grupė svečių 
apsilankė dovanų krautuvėlėje 
ir įsigijo lietuviškų suvenyrų.

Buvo malonu stebėti svečių 
stebėjimąsi lietuvių veikla ir 
dar maloniau juos išleisti su 
geriausiais įspūdžiais iš apsilan
kymo pas lietuvius. Atrodo, kad 
visi atsilankę į gegužinę buvo 
patenkinti. Gaivus baras 
malšino troškulį, o gausios 
laimėjimams dovanos traukė 
visų dėmesį. Svečių tarpe buvo 
ir graži grupė jaunų, neseniai iš 
Lietuvos atvykusių žmonių. 
Malonu, kad jie domisi šio kraš
to politine veikla ir lietuvių jo
je dalyvavimu. Tik bendrau
dami galėsime vieni kitus 
geriau pažinti ir kartu dirbti. 
Šiandien organizacijoms neleng
va ruošti renginius, nes vis 
mažiau talkininkų. Lietuviai 
respublikonai laimingi rasdami 
tiek daug talkininkų ir jie 
džiaugiasi visuomenės rodoma 
jų darbui paramą.

1996 metais Illinois Lietuvių 
amerikiečių respublikonų lyga 
švęs 30 metų gražios ir dar
bingos veiklos sukaktį. Lygos 
valdyba jau pradeda planuoti 
kaip įdomiau ir ryškiau šią 
sukaktį pažymėti.

AM.

laiku, o 12 valandą — Michigan 
laiku) Karaičių „Gintaro” va
sarvietėje, Union Pier, MI. Po 
Mišių kalbės žymusis mūsų 
ekologas ir visuomenės veikėjas 
Valdas Adamkus, vos grįžęs iš 
sėkmingos kelionės po Baltijos 
kraštus, ypač Lietuvą. Po 
paskaitos bus vaišės ir proga pa
bendrauti malonioje aplinkoje. 
Kviečiami tautiečiai iš arti ir 
toliau atvykti į šį renginį.

Cicero Jūrų Šaulių kuopa
„Klaipėda” rengia tradicinį 
Švyturio pokylį rugsėjo 30 d., 7 
vai. vak., Šv. Antano parapijos 
salėje, 1500 S. 49th Ct., Cicero, 
IL. Svečiai bus vaišinami ska
niais šaltais užkandžiais, šilta 
vakariene, veiks baras, laimės 
šulinys. Šokiams gros smagus 
Kosto Ramanausko orkestras. 
Kviečiami šauliai ir šauliško- 
sios veiklos rėmėjai puotoje 
dalyvauti.

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvos Respublikos pirmojo 
laipsnio valstybinę pensiją, kuri 
skiriama už didelius nuopelnus 
valstybei ir yra 320 lt., gauna 
161 pensininkas. Siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)

x A.a. Halinai Tilindienei, 
mirusiai 1994 m. rugsėjo 15 d. 
prisiminti, Stasė Maurukienė, 
Algonųuin, IL, atsiuntė $25 Lie
tuvos našlaičiams. Našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk)

x Kelionė iš Čikagos į Lon
doną $799 įskaitant lėktuvo 
bilietą ir 6 naktis viešbutyje. 
Skambinti: TravelCentre, Ltd. 
T. Lesniauskienei, tel. 708- 
526-0773.

(sk)

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Aldona ir Ri
mas Vaitkai $240 — antrų metų 
parama našlaitei; Dana ir Albi
nas Kurkuliai $240 — antrų me
tų parama berniukui. Labai 
ačiū! „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60689. 
Tel. (708) 537-7949 arba (708) 
541-3702. TAX II)<l'36-3003339.

(sk.)

Linksmai nusiteikusios viešnios Illinois Lietuvių Respublikonų lygos gegužinėje, Lemonte. Iš 
k. - Illinois valstijos 48 apygardos atstovė Anne Zickus ir Illinois vaistuos iždininkė Judy Barr 
Topinka tarp kitų svečių. Nuotr. Vyt Ja8inevičiau8

DAIL. ZITOS
SODEIKIENĖS PARODOS 

BELAUKIANT

Dail. Zitą Sodeikienę lengva 
apipavidalinti. Tai įdomi mo
teris, gyvenanti mažame Wil- 
lard, Ohio, miestelyje, rašanti 
įdomią poeziją ir kurianti dar 
įdomesnius paveikslus.

Žiūrovai, aplankę Zitos pa
rodas, ne tik gauna estetinį 
pasitenkinimą, bet išeina iš 
parodos su šypsena. Jos menas, 
kaip ir pati Zita, visada 
originalus, unikalus. Kur anks
tyvuose Zitos darbuose, vyravo 
spalva ir forma — dabar jau 
daug metų — vyrauja mintis. 
Zita savo meną laiko filosofiniu 
menu. Paveiksluose atsisklei
džia jos požiūris į gyvenimą. 
Temos įvairios — asmeninės, 
politinės, dažnai naudojami tau
tosakos elementai. Ji mėgsta 
politinę satyrą. Net ir rimčiau
sioje temoje Zita randa humorą.

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Filisterių skyriaus Čikagoje 
specialus komitetas savo malo
numu ruošia savo narės dail. Zi
tos Sodeikienės parodą. Paroda 
vyks Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Atidarymas — š.m. 
spalio 13 d., penktadienį, 7:30 
v.v.

Parodos rengimo komitetą 
sudaro: Tomas Remeikis, Nijolė 
Remeikienė, Danutė Korzonie- 
nė, Raimundas Korzonas, Vin
cas Lukas, Ramunė Lukienė, 
Rita Penčylienė, Rimas 
Penčyla, Rimas Dirvonis, Dana 
Dirvonienė, Renata Variakojytė 
ir Audrius Remeikis.

R. Lukienė

Ona Strimaitis, Putnam, CT, 
už „Draugo” laimėjimo bilietė
lius atsiuntė 100 dol. Labai ma
loniai nudžiugino gauta parama 
net iš Connecticut, ji tikrai 
pratęs laikraščio egzistavimą. 
Nuoširdžiai dėkojame už mūsų 
darbo įvertinimą ir auką.

Sigitas Bigelis, San Jose, CA, 
siųsdamas „Draugo” prenume
ratos mokestį, dar pridėjo 95 
dol. auką. Kiekviena gauta pa
galba laikraščiui yra tikrai įver
tinama ir reikalinga, nes gerieji 
rėmėjai labai palengvina 
leidimo darbą. Nuoširdžiai dė
kojame už dovaną.

,, , 7r~.—;------------, • Kas užsako „Draugą”
„er.,J* ''«d*'k«ene skaito paskutines „Draugo” korektūras, draugui vra draugas načiam

talkininkaudama redakcijai, kai pasidaro spraga dėl atostogauti išvykusio BroiimU” 
personalo. „uraugui .

Įvairios ir įdomios rudens 
bei žiemos mados, grakščios mo
deliuotojos, skanus maistas, 
graži aplinka, malonus patarna
vimas — visa tai bus galima ras
ti Pasaulio lietuvių centre, Le
monte spalio 15 d., 12:30 vai. 
p.p. Stalų ir salės papuošimu rū
pinasi Dana Bazienė, bet stalus 
labiausiai puoš publika, gausiai 
užpildžiusi salę. Rezervacijas 
priima I. Kazlauskienė 708- 
257-8346 arba Genė 708- 
279-1717.

Akademinis Skautų Sąjū
dis kviečia visus narius ir jų 
svečius dalyvauti metinės šven
tės pokylyje šeštadienį, spalio 7 
d., 6:30 vai. vak., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Programos 
meninę dalį atliks v.s. Vladas 
Vijeikis. Bus vakarienė ir šo
kiai. Prašome rezervuoti vietas 
pas fil. Liudą Ramanauską, tel. 
708-423-4095 iki spalio 2 d.

Seserų pranciškiečių rėmė
jų seimas bus spalio 1 d. mari
jonų vienuolyne (prie „Drau
go”). Šv. Mišios prasidės 11 vai. 
marijonų koplyčioje, o po jų — 
pietūs ir seimo posėdžiai. Rėmė
jai kviečia visus dalyvauti ir 
paremti seselių pranciškiečių 
darbus.

Aldona Žemaitytė, žurnalo 
„Dienovidis” redaktorė, at
skrenda iš Lietuvos ir skaitys 
paskaitą Ateities savaitgalyje, 
kuris šįmet įvyksta lapkričio 3-5 
d. Jaunimo centre Čikagoje ir 
Ateitininkų namuose Lemonte.

Buvę čikagiečiai Juozas ir 
dr. Viktorija Kiburai, gyve
nantys Hot Springs, AR, da
lyvavo savo vaikaičio Chris ves
tuvėse, kurios įvyko rugsėjo 9 d. 
Cicero, IL. Juozas, gyvendamas 
Čikagoje (jo pirmoji žmona Bi
rutė mirė 1978 metais), piešda
vo patrauklias karikatūras ir su 
jomis bendradarbiavo „Drau
ge”. Sūnus Algimantas tuo me
tu tarnavo Čikagos policijoje, o 
dabar gyvena Colorado valstijo
je ir kurortiniame Breckenridge 
mieste jau 11 metų eina polici
jos viršininko pareigas.

x Draugo” bankete, rugsėjo 
23 d. buvo palikta apyrankė 
ant stalo Nr. 34. Atsiimti 
„Draugo” administracijoj.

IS ARTI IR TOLI

VEIKLA PRADEDAMA 
ŠV. MIŠIOMIS

ALRK Moterų s-gos 76 kuopa 
St. Petersburg, Floridoje, po- 
atostoginę veiklą š.m. spalio 6 
d. pradės 8:30 vai. ryto šv. Mi- 
šiomis tėvų pranciškonų 
koplyčioje. Šv. Mišios bus auko
jamos prisimenant mirusias 
kuopos nares ir mirusius Šv. 
Kazimiero misijos kunigus. Po 
Mišių Vilią Inn restorane bus 
pusryčiai kuopos narėms ir 
svečiams. Mirusieji kunigai 
buvo ne tik Moterų s-gos 76 
kuopos dvasios vadai, bet dva
siniai patarnavo visiems vietos 
lietuviams, visuomenė prašoma 
juos prisiminti ir šv. Mišiose 
dalyvauti.

PAKEISTAS ADRESAS

Popiežiškosios Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos Romoje eko
nomui prel. Antanui Jonušui 
pasitraukus iš pareigų, nuo š.m. 
spalio 1 d. jo naujas adresas yra: 
Msgr. Antanas Jonušas, Vilią 
Lituania, Piazza Asti, 25, 00182 
Roma, Italia.

„PASKUTINIS IŠ
VARLYNO” KULTŪROS 

ŽIDINYJE

Amerikos LB Queens apylin
kė spalio 29 d., sekmadienį, ren
gia popietę, kurios programą 
atliks Toronto lietuvių dramos 
teatras „Aitvaras”. Bus vai
dinama premijuotoji Felikso Jo- 
kubausko komedija „Paskutinis 
iš Varlyno”. Vaidinimas vyks 
Kultūros Židinyje, 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, NY, 3 vai. 
po pietų.

SĖKMINGAI DARBUOJASI 
DANTŲ GYDYTOJAS

Dantų gydytojas dr. Vladas 
Vaitkus iš Cape Cod, MA, jau 
keliolika metų sėkmingai bend
rauja su keliais kolegomis Lie
tuvoje, dalindamasis patyrimu 
implantacijos srityje. Patyrimą 
dr. Vaitkus įgavo dantų gydymo 
praktikoje. Visą rugsėjo mėne
sį jis praleidžia Kauno Medici
nos akademijos Stomatologijos 
fakultete ir, pagal su „Dental 
Assistance Foundation to Lith- 
uania” susitarimą, atlieka su 
dėstytojais bei ta sritimi besi
dominčiais implantacines opera
cijas ir protezavimą. Iki šiol dr. 
Vaitkus laikomas Lietuvos im- 
plantalogijos pradininku, o nuo
dabar, anot dekano doc. Ričardo 
Kubiliaus, bus implantacijos 
pradininkas ir Kauno Medici
nos akademijoje.
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