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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KURIOS BUSH 
CLINTON'O 

ŪKINĖS PROGRAMOS 
MUMS GERESNĖS?

Jonas Kazlauskas
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Gyvename ūkinę krizę. 
Vartotojų pasitikėjimas atei
timi negerėja, bedarbių skai 
čius didelis, ir atleidimai 
dar kartojasi, prekių gamy
ba buvo lėtesnė rugpjūčio, 
negu liepos mėnesyje.

Presidcntas G. Bush ir 
gubernatorius B. Clinton 
siūlo savo programas, ku
rios yra skirtingos esa
moms ir būsimoms proble
moms spręsti.

Filosofiški, bet būdingi 
rinkimų metui yra G. Bush 
žodžiai: "One side wants to 
raiše taxcs and govemmcnt 
spending and my view is 
that we mušt eut taxes and 
govemmcnt spending’’. Pa
gal jį Amerika kenčia dėl 
aukštų mokesčių, didelių fe- 
deralinių išlaidų ir stiprios 
valdžios intervencijos į ūki
nį sektorių.

Clinton nuomone ekono
mija yra nugyventa dabarti
nės administracijos ir reika
linga greitos pagalbos, kuri 
turėtų susidėti iš pakeltų mo 
kesčių ir didesnių valdžios 
išlaidų, kurios ją pasuktų į 
reikiamą linkmę.

Abi pusės sutinka kad 
karines išlaidas reikia suma
žinti. Prezidento penkių me 
tų gynimosi biudžetas yra 
1.42 trilijono dolerių, o Clin 
ton 1.36, skirtumas tik 5%.

Respublikonų kaltini
mas, kad pagal Clinton pla
ną teks atleisti apie 1 milijo
ną darbininkų iš karinės 
pramonės sunku įrodyti. 
Pagal demokratų numatytą 
programą karinės pramonės 
bendrovės, netekusios užsa
kymų, su valdžios parama 
bus paverstos į aukštos tcch 
nikos centrus, kurie parcika 
lauš nemažo skaičiaus kva
lifikuotų darbininkų. Tikė
kime, kad gynybai sutau
pyti pinigai neprapuls bijo- 
kratijos labirintuose, o bus 
panaudoti mokyklų, sveika
tos, kelių ir kitų esminių gy
venimo sričių pagerinimui. 
Atrodo, kad jau atėjo laikas, 
jog turtingos valstybės kaip 
Japonija, Pietų Korėja ir Vo 
kietija gali patys finansuoti 
savo karines išlaidas.

Sveikatos draudimo klau 
simas šaukiasi greitosios pa 
galbos. 35 milijonai gyven
tojų neturi jokio draudimo. 
Esame atsilikę, nežiūrint 
fakto, kad JAV sistema yra 

pati brangiausia pasaulyje ir 
kasmet brangsta! B. Clin
ton teigimas, kad "afforda- 
ble, ąuality health care will 
be a right not a privilege” 
skamba labai gerai rinkimų 
metu, bet įgyvendinimas 
bus sunkus ir brangus. Res
publikonai pavadina "invita 
tion to socialized medici- 
ne".

Demokratų planas įjun
gia darbdavius į sveikatos 
draudimo programą. Jie 
perka draudimus iš privačių 
bendrovių arba moka į vald
žios turimas draudimo pro
gramas. Vargšai ir bedar
biai bus padengti viešųjų 
sveikatos planų kurie bus 
valdžios kontrolėje. Šis pro 
jektas gali kainuoti apie 80 
bilijonų dolerių, finansavi
mas dar nėra aiškus, gal nau 
ji algų mokesčiai!

Bush pasiūlymas yra 
įvairesnis. Gyventojai pa
tys perka sveikatos draudi
mus. Vidutinių pajamų kla
sė gauna mokesčių paleng
vinimą, self employed gali 
nurašyti visą draudimo kai
ną nuo federalinių mokes
čių. Mažos bendrovės jun
giasi kartu ir kaip didesnis 
vienetas gauna pigesnį drau 
dimą. Vargšai finansuojami 

Lietuvos Tautininkų Sąjunga kasmet skiria premiją saugant 
ir palaikant lietuvybe Rytų Lietuvoje. Šiemet tokia premija 
paskirta Renatai Greimaitei, Girių mokyklos, Gervėčių lietuvių 
rajono mokytojai už visuomeniną ir kultūrine veiklą

E. Onaičio Nuotr.

iki $3,750.00 šeimai. Taip 
pat noras įvesti daugiau lais 
vos rinkos principų padidins 
konkurenciją ir sumažins 
draudimo kainą ilgesniame 
laiko tarpe. Klausimas kas 
mokės draudimo sąskaitas 
laukia detalių ir atsakymo. 
Sumažinti pajamų mokes
čiai ir gilenis įbridimas į 
skolą yra tik kartojimas 
klaidų!

Laisvos prekybos sutar
tis su Meksika bus daug kie 
tesnis riešutas, negu 1989 
m. sutartis su Kanada. Pa
grindinė priežastis yra žemi 
meksikiečių darbininkų at
lyginimai. Integracija bus 
sunki ir bus vykdoma palaip 
sniui per eilę metų.

(Nukelta į 3 psl.)
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Įvažiavimas j Klaipėdos uostą, j kurį dabar atplaukia 
daugiau ir daugiau laivų. G. Kijauskienės nuotr.

AMERIKIEČIAI MEDIKAI 
l LIETUVĄ 

Edvardas bulaitis

Jau buvome rašę apie ame
rikiečių medikų grupę iš Debo- 
rah ligoninės, New Jersey val
stijoje, kuri pavasarį viešėjo 
Lietuvoje, apžiūrint galimybes 
ten daryti sudėtingas operaci
jas širdies ligomis sergantiems 
Lietuvos vaikams.

Rugsėjo mėnesio antroje 
pusėje jau pajudės didelė (46 
asmenų) grupė iš tos pačios li
goninės su sudėtinga aparatū
ra, medikamentais ir kita reika
linga medžiaga į Vilnių tų nu
matytų operacijų darymui.

Apie šias naujienas mus 
informuoja to projekto suma
nytojas dr. Jokūbas Stukas, ku
ris buvo pagrindinis žmogus 
pradedant ir vysiant šį projek
tų, o taip pat renkant aukas 
amerikiečių kelionę į Lietuvą 
apmokėti.

Įdomu, jog dr. Stukas, bir
želio mėnesį viešėdamas Lie
tuvoje, ten pats užėjęs į Ameri
kos ambasadą ir pasiteiravo 
dėl Amerikos karinio transpor
to lėktuvo, kuris galėtų nuvežti 
į Lietuvą maždaug 6 milijonų 
vertės ligoninės įrengimų, me
dikamentų bei kilų reikmenų. 
Vėliau į šio klausimo judinimą 
įsijungus Lietuvos sveikatos 
min. dr. J. Olekai, ambasado
riui Washingtonc St. Lozorai
čiui, šis reikalas buvo išspręs
tas teigiamai ir Amerikos val
džia nereikalaus nieko už šį 
lėktuvą, o visos nuvežtos gė
rybės pasiliks Lietuvoje.

Taip pat įdomu, kad visą šį 
projektą finansuoja Deborah 
ligoninės, esančios Brownsvil- 
lc, N.J. fundacija, kuriai vado
vauja lenkų kilmės amerikietis, 
iš profesijos laidotuvių direkto 
rius, Stanlcy Fryczynski. Tik 
ta fondacija negali padengti 
kelionės išlaidų (taip yra pažy-
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mėta jos įstatuose) ir jas reikia 
sukelti patiems lietuviams.

Iki šiol jau yra surinkta 38 
tūkst. dolerių (iš reikiamų 50 
tūkstančių). Tad dar kviečiami 
mūsų tautiečiai atidaryti savo 
širdis ir pinigines.

Su amerikiečiais savo lėšo
mis važiuos ir dr. Stuko žmona 
Loreta, kuri talkins amerikie
čiams kaip vertėja. Kaip žino
me, Loreta yra buvusi chica- 
gietė, žymi Lietuvos Vyčių or
ganizacijos veikėja (šioje orga
nizacijoje darbuojasi ir pats Jo
kūbas).

Čia dar norisi priminti, jog 
visą vasarą, du mėnesius, De- 
boprah ligoninėje stažavosi du 
anesteziologai, gydymo apara
tūros inžinierius ir medicinos 
sesuo iš Vilniaus, kurie rugpjū 
čio pabaigoje grįžo į Vilnių ir 
jie talkins amerikiečiams ope
racijų metu.

Pats dr. J. Stukas, kuris ve
da dvi lietuvių radijo progra
mas (lietuvių ir anglų kalbomis 
kas savaitę), birželio mėnesį 
tris savaites praleido Lietuvo
je. Jo vizitas buvo plačiai mi
nėtos Lietuvos spaudoje, iške
liant jo aukščiau minimą pro
jektą, o taip pat ir kitus darbus.

Apie savo viešnagę Lietu
voje jis mums rašo: "Mano tri
jų savaičių vizitas Lietuvoje 
praėjo kaip sapnas: visur važia 
vau, su giminėmis daug laiko 
praleidau, daug ko pamačiau. 
Lietuva tikrai graži šalis. Ne
veltui Maironis ją taip išgyrė. 
Tikiuosi suruošti į ją Lietuvos 
Vyčių ekskursiją sekančiais 
metais, kuomet ten lankysis 
popiežius, o taip pat ir 1994 m. 
- į didingą Dainų šventė.
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• PRAĖJUSIOS SAVAITĖS PAGRINDINIS DĖMESYS 
BUVO NUKREIPTAS j DU SVARBIUS ĮVYKIUS - j rugsėjo 
8 d. jvykstantj Rusijos prezidento B. Jeltsino bei Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pirmininko V. Landsbergio susitikima 
Maskvoje ir spalio 25 d. įvykstančius Lietuvos seimo rinki
mus.

Susitikimas Maskvoje, kur dalyvaus abiejų valstybių kraš 
to apsaugos ministeriai ir svarbieji derybų vadovai bei pata
rėjai, gali užbaigti nesutarimą dėl svetimos kariuomenės iš
vedimo datų.

Lietuva tebesilaiko seno nusistatymo, kad kariuomenė 
turi boti išvesta dar šiais metais. Rusai tebekalba, kad ka
riuomenę išvesią tik 1944 metais.

Iš rusų derybininkų jau pasigirdo balsų, kad sutarimo 
siekiant gal tą kariuomenę reikėtų išvesti iki 1993 m. Pasi
girdo balsų iš lietuvių tarpo, kad reikia B. Jeltsinui kiek nusi
leisti ir jo išsilaikymą valdžioje nesunkinti.

Jei taip ištikrųjų yra, gal ir jvyks kompromisas. Apie tai 
galėsim prisiminti tik kitą savaitę, nes Dirva kaip tik spaus
diname rugsėjo 8d. iš ryto.

Pagal paskutines žinias, Lietuvoje rusų kariuomenės 
šiuo metu yra 21,000. Tos kariuomenės skaičius sumažė
jęs, kada kariuomenėj atitarnavusieji išvyksta ir jų vieton 
nebeatvyksta naujokai.

Antri didieji rūpesčiai - seimo rinkimai ne tarptautiniai, 
kaip kariuomenės išvedimas, bet vistiek ryškiai sekami ir iš 
kaimyninių kraštų. O pačios Lietuvos žmonėms ypatingai 
svarbus: ar laimės Sąjūdžio linijos norintieji, ar laimės tie, 
kurie ilgus metus valdė lankstydamiesi Maskvai ir nuo to 
lankstymosi dar kaip reikiant neišsivaduoja.

Seimo rinkimai tik už pusantro mėnesio. Bet dabar pats 
įkarštis. Laikraščiuose atsirado daug kandesnių straipsnių, 
daugiau vieni kitiems priekaištų. Žinoma, kadangi jau skel
biami kandidatų sąrašai, tuoj atsiras ir visokie kandidatams 
kaltinimai. Bet tai jau neišvengiami demokratinių rinkimų 
nereikalingi priedai.

• LYGINANT SU ANKSTESNIAIS METAIS, PER KLAI
PĖDOS UOSTĄ PAGAUSĖJO GRŪDU GABENIMAS l 
RYTU ŠALIS. Per 3 mėnesius birželį, liepą ir rugpjūtį, Klai
pėdos uoste buvo priimta 1/2 milijono tonų grūdų. Nemaža 
jų dalis teko ir Lietuvos ūkininkams.

• LIETUVOS ALPINIZMO FEDERACIJA EKSPEDICIJAI 
į Everestą savo iniciatyva surinko 220 tūkstančių JAV dolerių 
iš užsienio firmų ir Amerikos lietuvių. Respublikos vyriausy
bė iš Lietuvos valstybės fondo dar paskyrė 26 tūkstančius 
dolerių. Kai kas klausia: ar nebėra svarbesnių reikalų?

• VILNIUJE ATIDARYTAS EUROPOS BENDRIJOS 
ENERGETIKOS CENTRAS. Jo tikslas - ieškoti būdų, kaip 
taupyti energiją pastatuose, pramonėje ir susisiekime, nau
dojant naujai sukurtą technologiją. Tokie centrai jau sukurti 
Maskvoje, St. Petersburge, Varšuvoje, Budapešte. Kuriami 
Kijave, Minske, Taline, Rygoje.

• KLAIPĖDOS TEATRO AIKŠTĖJE KONCERTAVO 
VOKIETIJOS MEDŽIOKLINIU RAGU ORKESTRAS 
"HUBERTUS", o Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje per 
šv. Mišias svečiai atliko religinę muziką.

šią vasarą Klaipėdoje vyko įvairių, originalių renginių 
nes Klaipėda šventė 740 metų sukaktį.

• RUGPJŪČIO PABAIGOJE VILNIUJE ATIDARYTA 
LIETUVOS AUKŠTOJI KARO MOKYKLA. Joje mokysis 120 
būsimų karininkų. Mokslas tęsis dviejus metus. Tikima, kad 
kariūnų skaičius kitais metais bus padidintas.

• ŠVEDIJOS KARALIAUS CARL GUSTAF IR KARA
LIENĖS SILVIJOS VIZITAS 1 LIETUVĄ įvyks spalio 15-17 
dienomis. Dabar rengiama priėmimo programa, suderinta 
su pačios karališkos šeimos pageidavimais.

• DĖL LIETUVOS MUITININKU, ESANČIU LIETUVOS 
LENKIJOS PASIENYJE, gauta daug nusiskundimų ir net 
kaltinimų vyriausybei, kad juos nesudrausmina darbe, iš 
pravažiuojančių ima kyšius, o jų neduodančius valandomis 
delsia aptarnauti. Tokie kaltinimai, atėjo net iš Vokietijos ir 
Belgijos vyriausybių.

Kadangi tokie kaltinimai jau kartojasi, tai pradėtas dras
tiškas muitininkų pertvarkymas.

• PAGALIAU ALGIS KLIMAITIS, ĮTARTAS ĮVAIRIAIS 
ŠNIPINĖJIMO DARBAIS, iš kalėjimo paleistas iš jo paėmus 
parašą, kad iš Lietuvos nepasišalins.

• LIETUVOJ PRADĖTAS PASIRUOŠIMAS NELENG
VAI būsimai žiemai, nes numatyta, kad negalės lengvesnėm 
sąlygom gauti nei dujų nei anglių. Daug kur reikės namų 
šildymui vėl naudoti medžių apkūrenamas krosnis.

• TARP VILNIAUS MIESTO VADOVU IR MIESTO TA
RYBOS IŠ VIENOS PUSĖS IR VIDAUS REIKALU MINIS
TERIJOS IR KITOS, vėl prasidėjo įtampa miesto meras 
Arūnas Staras paneigia jam primetamus kaltinimus. Daug 
kas tą nesantaiką priskiria būsimų seimo rinkimų įkarščiui. 
Kai kas mano, kad toks vertinimas perdėtas. Su didžiaisiais 
mūsų miestais jau ilgesnis laiko tarpas kaip atsiranda sku
biai sprendžiami reikalų. O juos sprendžia nevisada pasi
ruošę tokio darbo naujokai.

Trys metai iš eilės Vilties - Dirvos gegužinė vyko Aldonos ir 
Dr. Vytauto Mauručio sodyboje. Reikia tikėti, kad taip bus ir 
sekančiais metais.

Kaip gegužinė pasisekė ir kiek Dirva gavo paramos, 
parašysime kitą savaitę. Apyskaita jau baigiama ruošti.

G. Juškėno nuotr.

Mums svarbiu reikalu

1941 SUKILIMAS, LAIKINOJI 
VYRIAUSYBĖ

Antanas Dundzila
1991 m. rudenį ar ne 

Santaros suvažiavime išei
vijos istorikas Saulius Su
žiedėlis skaitė paskaitą, pa
vadintą "Istorinė esėja, Pen
kiasdešimčiai metų praėjus: 
Lietuvių tautos sukilimo ir 
Laikinosios vyriausybės is
torijos interpretacijų diso
nansai".

Kiek žinau, ši paskaita 
niekur nebuvo atspausdinta, 
mūsų visuomenėje ji pla
čiau ir nenuskambėjo. Jos 
viešai nekomentavo nei mū
sų istorikai nei 1941 m. su
kilimo, Laikinosios vyriau
sybės (LV) dalyviai. O pa
skaita, reikia pasakyti, mūsų 
interesams yra savaip reikš
minga. Visų pirma ji reikš
minga, nes, gal pirmu kartu 
joje lietuviškai, sukrečian
čiai buvo parodyta, kaip 
apie šiuos mums svarbius 
įvykius kalba svetimtaučiai. 
Jie ne tik kalba ir rašo, bet 
taip pat daro kraštutinius iš
vedžiojimus.

Neliečiant čia atskirų S. 
Sužiedėlio bei svetimųjų 
teigimų, paskaita rodo, kad 
svarbius istorinius įvykius 
reikia mums patiems tyrinė
ti ir mokslo pasaulyje pri
imtu būdu dokumentuoti, 
nes patiems kritiškai jų nesi 
imant, svetimtaučiai juos 
nušviečia savaip. Kai kurie 
paskaitos teigimai, pats pas
kaitos tonas vietomis yra 
mums nemalonus.

Vienas priešbolševikinės 
ir priešnacinės (pabrėžiu 
"ir") rezistencijos dalyvis 
apie ją taip atsiliepė: "... tai 
istoriko - šventesnio negu 
šventasis- mėginimas apkal 
tinti lietuvius, kad pataika
vo vokiečiams...".

Tad šios temos imuosi, 
kaip koks Vaižganto raštų 

piemenukas, nelauktai ga
vus nuo kaimyno paauglio 
su rykšte per blauzdas. Ne
žiūrint to, kad kojas baisiai 
peršti, tos rykštės randą esu 
linkęs laikyti pamoka. Pa
moka ir įspėjimu sukrusti 
mums patiems.

* * * *
Autorius savo paskaitoje 

nagrinėjo 1941 m. sukilimo 
ir L V etapą, bet esmėje jis 
rašė apie Lietuvos žydų tra
gedijos kai kuriuos bruožus 
vokiečių okupacijos metu.

Kas nežino, S. Sužiedė
lis (Lietuvių Enciklopedija, 
XXXVII, p. 562) yra išeivi
jos "jaunesniosios" kartos 
profesionalas istorikas, gi
męs 1945 Vokietijoje, 1977 
Kansas u-te apgynęs dizer- 
taciją apie Užnemunės vals
tiečius ir ten gavęs daktaro 
laipsnį. Studijas gilino Len
kijoje, dėstė aukštose mo
kyklose, Lituanistikos Insti
tuto tikrasis narys, už moks
linius darbus apdovanotas 
garbės žymenimis, apie
1987 turėjęs tą kontraversi- 
nę LB-ės sutartį parašyti is
torinį veikalą apie Lietuvą 
karo metu (gaila, atėjusi nau 
ja JAV LB Krašto valdyba 
šį projektą numarino). Iš 
pačių paskutinių laikų prisi
mintina, kad S. Sužiedėlis
1988 pasirodė su 258 psl. 
angliška knyga, "Thc Svvord 
and the Cross, A History of 
the Church in Lithuania", o 
1991 rudenį Washingtone 
gražiai pravedė akademiją ir 
į anglų kalbą išvertė vysk. 
S. Tamkevičiaus paskaitos 
santrauką.

Čia truputį ironiškai pa
pildysiu tą LE straipsnį, ku
riame apie S. Sužiedėlį yra 
ir šitaip teigiama: "Nuo 
1982 Washingtone, Teisin

gumo dpt. konsultantas". 
Šis teigimas yra savotiškai 
reikšmingas, nes, konkrečiai 
kalbant, S. Sužiedėlis tarna
vo JAV Teisingumo depar
tamento (hmm..., kontra
versiškai pagarsėjusioje) 
Office of Special Investiga- 
tions (OSI) įstaigoje. Ironi
ja Čia glūdi tame, kad pvz.,
a.a. Kaziui Palčiauskui ta 
pati OSI atėmė JAV piliety
bę ir reikalavo deportacijos 
į Sovietų Sąjungą už tai, 
kad apkaltintasis, vieton to, 
kad būtų imigracijos doku
mentuose pažymėjęs savo 
1941 m. vasarą trumpalaikę 
tarnybą Kauno burmistru, 
parašė, tik kad buvo tarnau
toju. Gi OSI įstaigoje tar
navusi S. Sužiedėlį LE do
kumentuoja irgi daug pla
čiau suprantamu konsultan
to terminu.

Taigi duomenų (kaip šu
kuosenų) frizavimas, pasitai 
ko visur... Tačiau, grįžtant 
prie S. Sužiedėlio paskaitos 
teksto, čia taip pat reikia pa
stebėti, kad šis autoriaus sta 
žas OSI įstaigoje galėjo jam 
suteikti tam tikrą, mums 
svarbią, mus pamokančią, 
gal net Čia minimoje paskai
toje matomą perspektyvą.

Ilgame paskaitos pavadi
nime esminis žodis yra "di
sonansai". Įskaitant biblio
grafines išnašas (32 punktai, 
40 šaltinių), paskaita - straip 
snis apima 16 mašinėle ra
šytų puslapių. Man keistai 
atrodo, kad straipsnio bib
liografijoje nėra Algirdo 
Budreckio 1968 m. angliš
kos knygos, "The Lithuanian 
National Revolt of 1941". Jei 
jau ne pats 147 psl. leidinys, 
tai bent jame telpanti suki
limo temos plati bibliogra
fija (pvz., dokumentuoti 1954 
m. liudijimai JAV 83-me Kon
grese) turėjo S. Sužiedėlio 
pasirinktai temai šį tą reikš
ti. Neįtikėtina, kad autorius 
apie šį leidinį būtų nežino
jęs, kad, pvz., tos knygos ar 
joje minėtų liudijimų nebu
vo OSI archyve.

Autorius teigia, kad 
1941 m. sukilimas ir L V ta
po kontraversiniu Lietuvos 
istorijos etapu. Lietuviai 
(neskaitant sovietų okupacijos 
metu pasirodžiusių bolšvikinės 
propogandos leidinių) sukili
mą ir LV traktuoja lietuvių 
tautos valios pareiškimu. 
Svetimtaučiai, anglų kalbo
je pasirodžiusioji spauda 
teigia, kad tai buvo naciona
lizmo ir žydų naikinimo ap
raiška. Pats S. Sužiedėlis 
savo straipsniui jau pačioje 
pradžioje duoda toną šiais 
žodžiais: "Ir iš ties, kažin ar 
kada Lietuvoje buvo išžu
dyta tiek beginklių žmonių 
per tokį trumpą laikotarpį, 
kaip tą baisiąją 1941-ųjų 
metų vasarą". Autorius taip 
pat akcentuoja reikalą turėti 
kritišką įvykių istoriją, pa
remta autentiškai moksli
niais darbais.
(Pabaiga kitame numeryje)



• DIRVA • 1992 m. rugsėjo 10 d. • 3 psl.

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
niPIlfJfc TEL. (216) 531-8150 

JHkFAX. 216 531-8428

P.O. BOX 19191 CLEVELAND, OHIO 44119 - 0191 
19807 CHEROKEE AVENUE • CLEVELAND, OHIO • 44119

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR: BALYS GAIDŽlONAS

DIRVA (USPS 157580)

Postmaster: Send address changes to DIRVA 
19807 Cherokee Avė. Cleveland, OH. 44119-1091

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio and additional mailing offices. 
• Published Weekly by American Lithuanian Press & Radio Assn. VILTIS, INC. 
Subscription per year $30.00 • Single copy 65 cents.

Prenumerata metams $30.00, pusei metų $17.00 • Atskiro numerio kaina 65 
centų • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia 
redakcijos nuomone. « Nespausdinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant - 
Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

VARGAS ŽALIUOJA, VARGAS 
BUJOJA

Juozas lygas

Vargas tarp vartelių žy
di. Tokia yra mūsų liaudies 
daina. Matyti, kad to vargo 
Lietuvoje visuomet apsčiai 
užteko. Praėjusio šimtme
čio gale ir šio šimtmečio 
pradžioje, trečdalis lietuvių 
tautos per Atlantą gyvenimo 
ieškoti išvažiavo. Buvo bė
gančių nuo žandarų ir ka
riuomenės, bet didžiumoje 
nuo vargo bėgo.

1926 - 1930 m. laikotar
pyje, jau iš nepriklausomos 
Liertuvos, į Pietų Ameriką 
ir JAV išemigravo 59,368 
žmonės (duomenys iš Lietu
vių Enciklopedijos). Tai be 
veik visas natūralus prie
auglis.

Dažnai dejuojame, kad 
esame maži ir skriaudžiami. 
Kaip tauta gali didėti, jeigu 
prieauglis išemigruoja. 
1926-30 m. periode, dauge
lis naujakurių - savanorių 
kūrėjų, pardavė tuos savo 
gautus hektarus ir į Pietų 
Amerikos plantacijas išva
žiavo. Ne iš gero jie važia
vo ir į vargą nuvažiavo.

Taip pat ne iš gero, dau
giausiai iš šiaurės Lietuvos, 
kasmet į Latviją išeidavo 
(pilna žodžio prasme išeida
vo) apytikriai apie 30,000 
bernauti ir moteriškiems že
mės ūkio darbams. Už tai 
latviai, nosis užrietę iš aukš
to į lietuvius žiūrėjo. Dabar 
padėtis yra radikaliai pasi
keitusi. Taigi, vargas Lietu
voje nebuvo koks nors sve
čias ar užklydėlis. Tad nuos 
tabu, kad yra žmonių, kurie 
nei iš šio - nei iš to, lyg iš 
medžio iškritę, apie vargą 
visais varpais "zvanyti" pra
deda. Atrodo, kad Ameriką 
atrado!

Ne tik ten nuvykusieji, 
bet besilanką svečiai, gimi
nių laiškai ir Lietuvos spau
da, mums aiškiai visą padėtį 
parodo. Ir, kas blogiausia, 
kad dabar valstybiniu mastu 
vargas yra organizuojamas 
ir plečiamas. Vadinama že
mės ūkio privatizacija, tai 
yra grąžinimas Lietuvos į 
praėjusį šimtmetį.

Tai yra ne reforma, bet 
mažažemių ir vargšų steigi
mas. Lietuvos spauda taip 
rašo: "48,000 privačių ūki
ninkų atgavo žemę, kurios 
sudaro 361,000 hektarų, že
mės ūkio naudmenų (Lietu
vos Aidas 1992.07.04)". 
Dabar paimkite pieštuką ir 
patys paskaičiuokite, kiek 
tų hektarų naujakuriui išei
tų. Pagal mane vidutiniškai 
teišeitų, tik po 7.7 ha.

Kadangi yra: draugų, gi
minių ir pažįstamų, kurie 
gal net po 15 ha gauna. Tad 
yra ir tokių, kurie 5-kiais 
pasitenkinti turi. Rašančio
jo galva, 5 ha ūkio invento
rius, maždaug toks galėtų 
būti: ožka, šuo, katė ir gai
dys, dargi su sąlyga, kad pa
tys sau maistą susirastų. O 
ir tie, kurie 5-7 ha teturi, dar 
apie žemės ūkio techniką 
svajoja. Tai taip bandoma į 
Vakarų Europos ūkį inte
gruotis. Bet tuo naujakūrių 
vargai dar nesibaigia. Atė
jus pavasariui, ir prasidėjus 
sėjos metui, daugelis su dar
bais neskubėjo, kadangi že
mės popierių dar neturėjo.

Tokiems iš Žemės ūkio 
ministerijos pasakyta buvo: 
"Kas sėja, tas ir pjauna". 
Bet dabar atėjus pjūties me
tui, atsirado nauji savininkai 
ir nauji pjovėjai. O tų, ku
rie sėjo - valdžia nebeužsto- 
ja. O šiemet gamta dar pri
sidėjo. Be to, derliaus nuė
mimas nevisus gerai vyko, 
kadangi technikos ir degalų 
nebuvo. Kita saliomoniška 
galva PLB seime, tuo reika
lu kalbėdama pasiūlė: "Ar 
negalėtų mūsų jaunimas 
vykti ir padėti derlių nuim
ti?"

Labai gera logika - jeigu 
kas ir vyktų, tai kelionė kai
nuotų 1200-1300 dol., o 
derliaus gal už 200-300 dol. 
tenuimtų. Taigi, kalbant ar
ba rašant, piimiau reikia pa
galvoti. Tokie isteriški šū
kaliojimai ir "varpų zvaniji- 
mai", niekuo nepadeda ir 
reikalo neišsprendžia. O tik 
paniką kelia!

KURIOS 
PROGRAMOS 
Respublikonai teigia, 

kad ši sutartis ilgesnio laiko 
rėmuose bus naudinga, nes 
padidins eksportą ir parei
kalaus daugiau darbo. Kaip 
pavyzdį ima Buffalo miestą, 
kurio ekonominis gyveni
mas labai pagyvėjo, kai lais 
vos prekybos sutartis pradė
jo veikti. Apie 500 mažų 
Kanados biznio vienetų įsi
kūrė mieste, krautuvės susi
laukia daugiau kanadiečių 
pirkėjų.

Sutartis yra dabarties vi
zija, kuri parodo, kad esama 
administracija yra pajėgi su
prasti ir spręsti ateities glo-

Senesniais laikais, viso
kioms negerovėms ir negan
dams užėjus, žvakes arba 
šventintas žoleles uždegda
vo. Prie šv. Antano ar kito
kio patrono pasimelsdavo ir 
"ant dūšios lengviau pasida
rydavo". O dabar kokia ne
gerovė tik nutiko, ar apie 
skurdą išgirdo, tuojaus rė
kia: "Išeivijos fondai! Kur 
yra tie fondai!"

O jeigu vietoje rėkimo 
pagalvotų - tai pamatytų, 
kad tie fondai Lietuvai 
trims dienoms naftos nupirk 
ti negalėtų!

Nei fondai, nei išeivija 
visų vargų nepanaikins ir 
skylių neužpils. Ar yra kas 
matę, ar girdėję? Kad "Uo
dega šunį vizgintų". Be to, 
neteko girdėti ar spaudoje 
skaityti, kad mūsų veikėjai 
Lietuvoje svečiouodamiesi, 
našlaitynus, senelių namus 
ar skurstančias daugiavaikes 
šeimas lankytų. O skaitome 
apie priėmimus "Draugys
tės" viešbutyje ar "Stikliuo
se" su vyriausybės žmonė
mis.

Ar nebūtų geriau, kad 
vietoje ištaigingų priėmimų: 
našlaičiai, seneliai ir tremti
niai būtų paguosti ir parem
ti.

aje, šeimininkaujant Maskvos 
tokios naikinimo padėties.

G. Kijauskienės nuotr.

ŪKINĖS 
GERESNĖS? 
balinės ekonomijos proble
mas.

Clinton ir jo patarėjai lai 
kosi rezervuotai, laukia ga
lutinių detalių, kad galėtų 
tarti paskutinį žodį, įvertin
dami sutarties svarbą ir tu
rinį.

Laukimas turi pagrindą. 
JAV darbininkas nėra pajė
gūs konkuruoti su Meksiko
je mokamais atlyginimais. 
Ar laisva prekyba, padidi
nus eksportą į Meksiką, 
kompensuos už prarastus 
darbus artimoje ateityje nė
ra pilnai atsakoma. Kiek 
bendrovių dar pakels ga
mybą neturime davinių, 
kiek kainuos netekusių dar
bo darbininkų jų apmoky
mas, įsigyjant naujas specia 
lybes, yra spėliojimo ribose.

Trys pramoninės valsty
bės Michigan, Ohio ir Penn- 
sylvania yra daugiausia su
sirūpinusios galimu fabrikų 
perkėlimu nes automobilių 
ir plieno pramonės yra jau 
įvykusio fakto pavyzdžiai.

Jei tikėti politinių eksper 
tų pranašystėmis, kad šių 
trijų valstijų balsuotojai nu
lems rinkimus, Clinton po
zicija sutarties atžvilgiu yra 
kiek geresnė, negu preziden 
to, ypač kai jis dar nėra pa
siūlęs konkrečios progra
mos dėl darbą praradusių 
darbininkų.

G. Bush nori sumažinti 
federalinius mokesčius. 
Puiki idėja, gyventojai turės 
daugiau pajamų, bet federa
linės valdžios pajamos pro
porcingai sumažės. Žino
mas posakis "You tax peo- 
ple less and government 
spends less" neturi gero pa
vyzdžio nei praeityje, nei 
dabartyje, labai abejotina, 
kad jis būtų efektingas atei
tyje.

Juk pajamų mokesčių 
sumažinimas 200.00 dolerių 
per metus kiekvienam mo
kesčių mokėtojui kainuotų 

apie 23 bilijonus dolerių. 
Pridėjus dar numatomus pa
didinimus asmeninių išimti
nių (personai exemption), 
sumažinimą kapitalo pelno 
mokesčio (capital gain tax) 
ir pratęsimą tyrinėjimų ir 
išvystimų kredito (research 
and development tax credit) 
gaunasi gana didelė suma, 
kuri automatiškai privers 
sumažinti federalinės val
džios išlaidas. Kurios sritys 
ir programos nukentės ar 
bus visiškai panaikintos, de
talės bus duotos sausio mė
nesyje kai prezidentas pri
statys biudžetą kongresui. 
Yra tik užtikrinęs, kad so
cialinio draudimo pensijos 
nebus paliestos.

Clinton pakelia mokes
čius, kad galėtų finansuoti 
keturių metų 220 bilijonų 
dolerių ekonominę investa
vimo programą, kuri atstaty 
tų pagrindus progresui, įga
lintų mažiausiai 3% metinį 
augimą ir sukurtų 8 milijo
nus. Prezidentas irgi paža
dėjo keturių metų 15 milijo
nų naujų darbų, deja, reikia 
tenkintis tik vienu milijonu.

Šis 150 bilijonų dolerių 
mokesčių kraitis susidarytų 
iš pakeltų mokesčių aukštų 
pajamų asmenims ir užsie
nio bendrovėms. Mokesčių 
mokėtojai, kurie uždirba 
daugiau negu $200,000.00 
per metus mokės 36% vieto 
je 31%, o tie kurių metinės 
pajamos viršyja viena mili
joną metinių pajamų turės 
mokėti dar extra 10 %. Yra 
minimi vidurinės klasės mo 
kesčių palengvinimai, ta
čiau detalės dar nėra aiš
kios.

Ekonomija turi didelę 
įtaką rinkimams. Demokra
tai kaltina prezidento politi
ką palaikant turtinguosius, 
kad paramos reikalingos pro 
gramos bus nutrauktos ir 
esama padėtis greit nepage
rės.

Respublikonai pristato 
Clintoną balsuotojams, kaip 
liberalų ir "big taxer and 
spender".

Pasaulinė ūkinė stagna
cija, paskutinio dešimtme
čio milžiniška valstybinė 
skola, labai stipri konkuren
cija JAV gaminiams ir pa
vėluotas prezidento pripaži
nimas kad esame bėdoje, 
yra pagrindiniai faktoriai 
privedę prie dabartinės ūki
nės padėties.

Nei prezidentas Bush ar B. 
Clinton laimėjęs rinkimus ste
buklų neparodys, nes JAV eko 
nomija yra per didelis objek
tas, kad trumpu laiku sumažėtų 
bedarbių skaičius ir ūkinis ra
tas įeitų į norimas ribas.

Kas bus sekantis preziden
tas?

Yra sakoma, kad reikia tu
rėti daugiau drąsos balsuojant 
už naują prezidentą, negu už 
esamą ir žinomą. Kiek yra drą 
sus JAV balsuo tojai, parodys 
lapkričio mėnuo.
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LIKIMO H&LKUS...
Juozas Prikockis

Ir kaip gi nesirgti, kaip 
gi dirbti Uralo šalčiuose, 
jeigu, pavyzdžiui, nuo 1943 
m. vasaros ligi 1945 m. pa
vasario (ligi karo pabaigos) 
aš nebeturėjau jokių balų, 
kojas audavausi vyžomis, iš 
liepų žievių pintomis! Toks 
buvau ne aš vienas, oi ne. 
Vyžomis tada dėvėjo gal 
70% visų kalinių, jeigu ne 
daugiau. Ryšium su tuo vy
žų "pramonė" Seliankoje 
buvo labai išsiplėtusi. Šioje 
"gamyboje" buvo užimta vi
sa brigada. Bet - skaitytojo 
nustebimui - aš turiu pasa
kyti, kad vyžos šalčių melu 
labai gera avalynė, geresnė 
už batus. Taip, taip.

Dargi tie, kurie turėjo ba 
tus, žiemą avėjo vyžomis, 
nes tai patogiau ir svarbiau
sia - šilčiau. Mes gaudavo
me paipakus (tokie vatiniai, 
minkšti veltiniai ne velti
niai, kojinės ne kojinės, vel
niai žino kas, pas mus tokių 
niekas neturi bet tai puikus 
dalykas), be kurių Urale žie 
mos metu joks darbas nebū
tų įmanomas, nes šiltų koji
nių kaliniai pakankamai nie 
kada negali turėti. I paipa
kus kiši kad ir nuogą koją 
(jeigu turi autelius - gerai, 
bet jeigu ne - taip pat maža 
bėda: autų karo metais taip 
pat niekas neduodavo), ant 
paipako vyžą - ir vaikščiok 
kaip pataluose: ir šilta, ir 
lengva.

Bet taip buvo tik ligi 
1945 m. pavasario. Pasibai
gė karas, ir mums atvežė bal 
tinių ir palaidinių, vasarinių 
kelnių ... visko, kas reika
linga (tiesa, mano palaidinė
je dar tebebuvo kraujo žy
mės, matyt, jos savininkas 
žuvo fronte, bet užtat ji la
bai tiko - buvo tarytum man 
pasiūta).

Nuo tada vėl pradėjome 
"gyventi". Virtuvė pradėjo 
gauti tonomis mėsos (ne 
kiaulienos; gal arklienos, o 
gal kupranugarienos, tikrai 
nežinau), tiesa, jau truputį 
"atsiduodančios", armijai 
maitinti nebe tinkamos, bet 
mums pakankamai skanios, 
geresnės uš nusibodusią žu
vį. Mat, alkanų kalinių ar
mija tai ne raudonoji. O ru
denį, jau pašalus, vyžas ir 
batus mes numetėm šalin 
kaip nebe reikalingus, nes 
atgaveno veltinių (vailokų), 
gerų, storų, dėvimų be jokių 
batų ar kaliošų. Išdavė vi
siems, ligi paskutinio, nors 
kas ir barake ant narų gulė
jo, į darba nėjo. Būdavo at
sitikimų, kad grąžindavo 
žmones nuo vartų (iš skirs-

9
tymo vietos) lik dėl to, kad 
jie būdavo su vyžomis arba 
batais, o ne su veltiniais ... 
Rodytis viršininkams vy
žuotiems pasidarė gėda. 
Kaip greit pakilo vadovybės 
skonis!..

Pakaks kalbėti apie batus 
ir vyžas, juk štai baigės ka
ras, žmones lageriuose už
plūdo nauja vilčių banga. Iš 
tos karo pabaigos mes lau
kėme nei daugiau, nei ma
žiau, kaip "stebuklo" - pa
leidimo namo. Tada gyve
nome maždaug tokiom pat 
svajonėmis, kokiomis gyve
na jaunuolis, baigdamas 
gimnaziją: jis mano, kad 
netrukus mažų mažiausia 
pasidarys profesorium, 
jeigu ne kokiu ministru...

Tačiau turėjome pasiten
kinti tuo, kad gegužės devin 
toji buvo paskelbta poilsio 
diena ir buvo suorganizuo
tas mitingas, kuriame kalbė
jo lagerio viršininkas, KVC 
viršininkas ir vienas pakvies 
tas kalinys. Mitingas baigė
si lygiai taip pat, kaip bai
giasi visi mitingai:

- Tegyvuoja raudonoji 
armija, armija nugalėtoja!

- Tegyvuoja Sovietų Są
junga!

Tegyvuoja viso pasaulio 
darbo žmonių mokytojas, 
draugas ir vadas didysis Sta 
linas!

Galima buvo pastebėti ir 
mažytį skirtumą: būtent nie
kas nešaukė ura ir plojimas 
buvo labai skystas.

Vėl prasidėjo paprastos 
darbo dienos. Juo toliau, 
juo labiau kalinius pradėjo 
apimti visuotinis nusivyli
mas. Karo pabaiga anaiptol 
nepatenkino į ja sudėtų vil
čių.

Bet gal turėjo teisės kai 
ko daugiau laukti bent tie, 
kurie jau buvo baigų baus
mės laiką? Tokių žmonių 
Seliankoje būta ne vieno 
šimto. Viltis - kvailių pa
guoda, sakoma. Tikėkitės, 
laukite, gal kada nors ateis 
ir jūsų eilė.

Visiems tiems, kurie jau 
buvo baigų bausmės laiką, 
pradėta skelbti sakramenta
linė formulė: do osobovo 
rasporiaženija (ligi atskiro 
pranešimo), pakeitusi seną
ją: do okončanija vainy (ligi 
karo pabaigos). Šiaip tų 
žmonių gyvenime niekas, 
ničniekas nepasikeitė.

1945 m. liepos 12 dieną 
baigėsi ir mano bausmės lai 
kas. Ir kągi? Gal manote, 
kad su manim atsitiko ki
taip? Gal manote, kad aš iš
važiavau namo? Anaiptol. 

Ligi atskiro pranešimo! Ir 
tai paskelbta buvo ne tuojau 
po liepos dvyliktos, o ne.

Reikėjo ieškote ieškoti, 
traukte ištraukti, tarsi manus 
nebūtų buvų kalinių sąrašuo 
se. Sėdėjau penkeris metus, 
pasėdėk ir bent vienerius 
priedo, ko tau skubėti, ana 
draugai, niekuo ne blogesni 
už tave, išsėdėjo net po ke- 
lcris metus viršaus.

Gyvenimas ėjo sena va
ga. Kasdien šeši skambalo 
dūžiai mus prikeldavo, aš- 
tuoni išvarydavo į darbą, še
ši grąžindavo vakare į gy
venamąją zoną ir dešimts 
skambalo dūžių nutrauk
davo bet kokį judėjimą 
zonoje.

Grįžus iš darbo ir pavaka 
rieniavųs, kartais nieko dau
giau nebenori, kaip tik gulti. 
Ar jūs įsivaizduojate, kaip 
traukia nukamuotą žmogų 
guolis? To žodžiais išreikš
ti negalima, nėra žmonių 
kalboj tokių sąvokų, kurio
mis tiksliai galima būtų nu
sakyti išvarginto (ir fiziškai, 
ir morališkai) žmogaus dva
sios būseną. O stengdavau-* 
si lankyti skaityklą, kad 
gaučiau nors iš tolo pamaty
ti laikraštį ar knyga, palošti 
šachmatais ar stačiai pasė
dėti kultūringesnėj už bara
ką patalpoj. Bet valia ir pa
siryžimas ne visada nugalė
davo kūno nuovargį. ,

Būdavo ir taip, kad po 
vakarienės atsiguli tik trupu 
tį pailsėti, galvoji eiti klu- 
ban, o pabundi jau vidumak 
tį, kartais tave pažadina ryt
metinio skambalo dūžiai: 
dan dan dan dan.

Pabudus nesupranti, ar 
čia sapnas, ar iš tikrųjų jau 
kelia žmones į darbą. Kaip 
nemalonu tada keltis! Šitą 
jausmą galėtum palyginti su 
jausmu, kurį išgyventum žie 
mos metu pasinėrus į šaltą 
vandenį. Bet gaišti negali

Pažaislio vienuolyno bažnyčia. H. Macijausko nuotr.

ma, nes tuojau prieis prie ta 
vųs koks komendantas ir 
nutrauks nuo narų, bjauriau
siai keikdamasis. O jeigu ir 
neprieis, tai vis tiek keltis 
reikia, nes po pirmojo signa 
lo netrukus ir antrasis, šau
kiąs tave i darbą.

O tos rinkimosi vietos, 
tas skirstymas į darbą! Die
ve mano, niekados nepamir
šiu tų valandų, kada išstovė- 
davom po valandą ir po dau 
giau kieme ant vėjo, žiemos 
šalčiuose arba rudens darga
nose ir lietuje, belaukdami 
skirstymo pradžios.

Žmonės renkasi labai ne
noromis, visada būna tokių, 
kurie vėluoja, kuriuos į dar
bą reikia varyti su lazda. 
Anksčiau atėjusieji turi lauk 
ti paskutiniųjų. Komendan
tai, brigadininkai ir visokie 
viršininkai pyksta, barasi, 
nervuojasi, kiekvienas nori 
gerai pasirodyt prieš savo 
viršininką, o čia - sklandu
mo jokio.

Prievarta, paverčianti 
žmogų gyvuliu, uždeda tarsi 
kokią prakeikimo antspau
dą. Bet neduok Dieve ateiti 
į skirstymo vietą per vėlai, 
neduok Dieve pamatyti iš 
tolo užsidarančius didžiuo
sius vartus! Už tą dieną ne 
tik kad tegausi 300 gramų 
duonos ir tik vieną kartą 
sriubos (bausmės davinys), 
bet tau grųsia kanceris, tave 
retai kada nenubaus.

O kas dažnai pavėluoja, 
tas vadinamas įstatymų sa
botuotoju, kenkėju, tas gali 
būti perduotas lagerio teis
mui, kuris turi galios paskir
ti tau naują bausmų ligi vie- 
nerių metų laiko. Mano 
draugą Kazį Baltrušaitį (tą 
kadai Kauno radiofono ku- 
pletininką) 1944 m. lagerio 
teismas nubaudė vieneriems 
metams prieš pat pirmosios 
bausmės pasibaigimą. Tie
sa, ne už vėlavimąsi į darbą, 

bet už kitokios rūšies nusi
kaltimą.

Nepakanka išeiti į darbą 
ir skaitytis dirbdančios bri
gados sudėty, reikia dirbti. 
Kas nedirba darbo vieloje, 
kas simuliuoja, apgaudinėja 
ir išsisukinėja, tas lygiai 
taip pat gali būti teisiamas, 
kaip kenkėjas, taip sabotuo
tojas, vadinasi, ir tarybų vai 
džios priešas.

Atsilikimų, kada teismas 
už tai paskirdavo naujas 
bausmes, lagerių istorija ži
no pakankamai. Buvus ma
no brigadininkas, tūlas By
kovas, ukrainietis, išsėdėjus 
dešimts melų, prieš pat baus 
mes laiko pasibaigimą Se
liankoje buvo nuteistas dar 
vieneriems metams už tai, 
kad neteisingai skirstė žmo
nėms maisto davinį ir pats 
tuo būdu naudojosi. Paskel
bus teismo sprendimą, By
kovas tuojau buvo išsiųstas 
į kitą lagerį-

Būna ir kitokios rūšies 
sulaikymų lagery ilgesnį lai 
ką už teismo paskirtą baus
mę. Pavyzdžiui, už negrą
žinimą valdiškų daiktų, jų 
pražudymą žmogus gali būti 
sulaikytas lageryje tam tikrą 
laiką atidirbti. Už lai gali 
būti paskirta ir piniginė 
bauda.

1943 m. vasarą man pa
vogė batus ir 1944 m. - nau 
ją antklodę. Gerai nežino
damas tvarkos, niekam apie 
tai nepranešiau, juo labiau, 
kad ir rašyti rusiškai pats ta
da dar nemokėjau. Minėti 
daiktai buvo įvertinti 74 rub 
lių suma. Buvo inventoriza
cija ( visų valdiškų daiktų 
patikrinimas), ir aš buvau 
nubaustas dešimteriopa tų 
daiktų vertės suma - 740 
rublių. Apie tai sužinojau 
tik tada, kai mums mokėjo 
atlyginimą už darbą. Kasi
ninkas man pareiškė:

- Jums pinigų neišmoku 
dėl to, kad atskaityta už pra
žudytus valdiškus dauklus.

Ir taip daug mėnesių, ligi 
pat 1946 m. pavasario, atly
ginimo už darbą negavau. 
O jei būčiau gavęs, tai per 
tą visą laiką man būtų buvę 
išmokėta apie ...150 rublių. 
Kas mėnesį, kai negulėda
vau ligoninėje, uždirbdavau 
nuo kelių ligi keliolikos rub 
lių. O vieną kartą, pamenu, 
gavau net 26 rublius.

Tačiau kai tas atskaity
mas mane palietė skaudžiau 
siu būdu (būtent buhalterija 
neketino išmokėti iš namų, 
iš Lietuvos, siunčiamų pini
gų), aš parašiau ilgą laišką 
lagerio viršininkui, kuris vy 
riausiam buhalteriui mane 
užstojus, dalį baudos dova
nojo.

Paprastai manoma, kad 
kalėjime žmogus jau nebe
gali nusikalsti. Tai neliesa. 
Geriausiu atveju lageryje 
taip nėra. Kelis pavyzdžius 
jau minėjau. Paminėsiu dar 
vieną, ghl patį ryškiausią. 

(Nukelta į 5 psl.)
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SAULĖ IR ODOS VĖŽYS
Dr. Jonas Stankaitis

Blogiau negu galvoja
me. Ozono sluoksnis plo
nėja. Žmonės daugiau ir 
daugiau laiko praleidžia sau 
Įėję, kai tuo tarpu nauji tyri
mai spiria mokslą tiksliai 
pripažinti žmogaus kūnui 
pavojų. Paaiškėjo, kad sau
lė gali nejučiomis žmogaus 
kūną sunkiai, net mirtinai 
sužaloti.

Pradėkime nuo ozono, 
03 ir ultravioletinių saulės 
spindulių. Ozonas yra sau
lės fotocheminės reakcijos 
rezultatas. Jis vaidina že
mės gyvybei labai svarbų 
vaidmenį, nes intensyviai 
absorbuoja saulės ultravio
letinę radiaciją Jo daugiau
siai randama stratosferoje, 
t.y. taip 10 ir 50 km. verti
kalinėje nuo žemės pavir
šiaus aukštumoje. Mažes
niuose kiekiuose ozoną ga
mina žaibai, ypač turintieji 
tiesioginį kontaktą su žemės 
paviršiumi. Jį naikina įvai
rios atmosferos chcmikali- 
nės užtaršos.

Dabar labai kaltinami 
erdvėlaiviai, kurie bekilda
mi į erdvę ir nusileisdami 
išmeta daug chemikalų.

Astronautai pasigenda 
anksčiau buvusių mėlynos 
spalvos plotų atmosferoje. 
Ozonas yra mėlynos spal
vos dujos, turinčios specifi
nį kvapą.

Normaliai yra pastovus 
balansas tarp oro tankumo, 
oro temperatūros ir absor
buotos saulės energijos iš 
vienos pusės ir ozono tanku 
mo (density) iš kitos pusės.

Ultravioletiniai spindu
liai yra dviejų rūšių. Tai B 
ir A.B. Ultravioletiniai spin
duliai, mažiau energingi ir 
paliečia lik paviršutinį odos 
sluogsnį. Gi A Spinduliai 
įsiskverbia giliai į odos au
dinius Vieni ir kiti iššaukia 
odos bronzinį atspalvį.

Saulės įdegimo mada, 
kaip kultūros požymis, Ame 
rikoje prasidėjo 1920 me
tais, kai turtuolis madistas, 
Coco Chancl, nusideginęs 
nuo galvos iki kojų pirštų sa 
vo jachtoje grįždavo iš atos
togų. Ši mada pakeitė švie
sios išvaizdos kompleksą, 
kuris vyravo nuo karalienės 
Viktorijos laikų. Dar ir šian 
dien milijonai vyrų, moterų 
ir vaikų skrenda į paplūdy- 
mus įsigyti tamsesnę odos 
spalvą. Atsirado ir ultravio
letinius saulės spindulius 
pritraukiantieji tepalai ir šū
kis: "Niekas jūsų taip nciš- 
puoš, kaip bronzinė oda".

Nežinota, kad ultraviole
tiniai saulės spinduliai gali 
uždėti ilgalaikę odos vėžio 

antspaudą. Tai didelis rū
pestis dcrmatologistams - 
odos ligų specialistams. 
Šiandien jie kovoja priešin
ga kryptimi, norėdami bron
zinį odos įdegimą dekla
suoti.

Jų ginklas yra sun- 
scrccns - tepalai sulaikan
tieji ultravioletinius spindu
lius. Tai S.P.T. - 15 tepa
lai. Jie sulaiko 94% ultra
violetinių B spindulių, kurie 
irgi sukelia vėžį. Šių tepalų 
skaičius šiandien yra paki
lęs iki 50.

Labai gaila, kad jie ne
pilnai apsaugo ultravioleti
nių spindulių prasiveržimą į 
gilesnius odos sluoksnius. 
Jie nesulaiko A ultraviole
tinių spindulių, kurie prasi
veržia giliau, ir yra pagrin
dinė odos vėžio priežąstis.

Oda, epidermis, susideda 
iš 3-jų pagrindinių sluoks
nių.
A. Pats viršutinis sluoksnis 
yra sudarytas iš į žvynus pa
našių celių.
B. Vidurinį sluogsnį sudaro 
mclanocitai. Tai celės tu
rinčios pigmentą ir odai 
duoda normalią spalvą.
C. Giliausiai yra bazalių ce
lių klodas. Jį sudaro ovalių 
celių tinklas.

Visų odos sluoksnių re
akcija į ultravioletinius S. 
spingulius gali baigtis vė
žiu. Vėžių morfologija ir 
piklybiškumas yra skirtin
gas.

a. žvyno celių vėžys pa
sireiškia šviesiai ar tamsiai 
raudonos spalvos tumoru. 
Tumoras savaime nepra
nyksta, bet iš lėto plečiasi. 
Vėliau jo paviršius pasiden
gia žvyneliais. Jis pašalina
mas chirurginiu keliu.

b. Melanoma yra pik
čiausias odos vėžys daž
niausiai randamas pas mote
ris nuo 25 iki 29 metų am
žiaus. Tai tamsiai pigmen
tuotas turmoras, galįs pasi
rodyti bet kurioje odos vie
toje, bet dažniausiai saulės 
pažeistoje odoje. Šios rū
šies vėžys yra labai piktas. 
Jeigu melanoma nepašalinta 
anksti, tai greitai plečiasi ir 
dažnai baigiasi lctališkai. 
Dabar užleistai melanomai 
taikoma ir chemoterapija, 
kuri duoda gana gerus re
zultatus. Tai Dr. Roscnbcr- 
go nuopelnas. Jis yra expe- 
rimcntalistas of National 
Canccr Institute. Jis remiasi 
kūno imunine sistema, kuri 
sulaiko vėžio celių augimą. 
Jo kelias sekantis: paima 
audinių iš paciento tumoro, 
išsiurbia iš jo imuninės sis
temos kovotojus, tumorą in- 

fretruojančius lymfocilus 
(T.I.L.) ir juos aktyvuoja in- 
terlcnkinu 2. Interlcnkinas 
2 yra natūralus vėžio prie
šas. I šį skiedinį, pridedama 
dar vieną dozę intcrlcnkino 
2, ir injekuoja į sergančio 
kraują.

Dr. Roscnbergas taip pat 
naudoja genetinės inžineri
jos produktus, pridėdamas 
juos prie anksčiau aprašyto 
gydymo metodo. Šiuo būdu 
dažnai gaunama piktybinio 
tumoro nekrozai, pasveiki
mas.

c. Basalinių celių vėžys 
irgi prasideda tumoru, kuris 
turi normalią odos spalvą. 
Vėliau tumoro paviršius 
įdumba ir auga labai lėtai, 
bet gali daugintis ir sudaryti 
tumorų grupes.

Dažniausias ir mažai pa
vojingas yra basalinių celių 
vėžys. Tai 5 iš 6 odos vė
žių. Gydymas chirurginis.

Basalinės celės užgautos 
ultravioletinių S. spindulių 
kartais virsta į sųuamozincs 
celes, kurios yra prieš-vėži- 
nės. Tai "Actinic Kerato- 
zes". Jos sudaro raudonas 
odos dėmes, padengtas žvy
neliais, Dėmės randamos 
veide tarp akių vokų ir ausų 
grybelių. Jas galima paša
linti irgi gydytojo kabinete. 
Gi užleisti Kcratozai gali 

. pavirsti į sųuamozinių celių 
vėžį. Jų Amerikoje priskai- 
lomą apie 100,000. Ši vė
žio rūšis, keliaudama į kitus 
audinius, gali būti mirtinai 
pavojinga. Kas metai nuo 
jo miršta apie 2,100 ameri
kiečių.

MOKSLINĖ PAŽANGA
Yale, Ncw Heavcn Ct„ 

universiteto medicinos mo
kyklos mokslininkai nese
niai surado nenormalų geną 
pacientuose, turinčiouosc 
didelį basalinių tumorų skai 
čių. Tai P 53 genas. Suras
ta, kad ultravioletiniai spin
duliai, kaip agentai turi tie
sioginį poveikį į odos celių 
genus, kaip ir tam tikri dic- 
tetiniai faktoriai ar nuklcari- 
niai mechanizmai, ir sukelią 
odos vėžį.

Taigi, kada P53 genas 
yra pakeistas radiacijos, jo 
proteino produktas, būtinas 
celių augimo reguliacijai 
yra apgriautas (distorted), ir 
toliau negali tiksliai regu
liuoti savo funkcijos. Palies 
ti narveliai pradeda augti be 
kontrolės. Augdami be kon 
trolės dauginasi ir per metų 
metus sudaro vėžio celių 
grupes, saleles, audinius. 
Šie plečiasi ir naikina svei
kus organizmo audinius. 
Tai didelis įnašas į vėžio 
priežasties atidengimą.

PROFILAKTIKA
Profilaktikos kelias yra 

ilgas ir sunkus. Daugumas 
ekspertų sutinka, kad dėme
sys turi būti koncentruotas į 
jaunimą. Pasak Dr. Darrell 
Rigcl, Ncvv Yorko Univer
siteto profesorių, saulės 
odos sužalojimo pasėkos 
gali pasireikšti tiktai po 10 
ar 20 metų. Esant tokiam 
ilgam ir tyliam inkubaci
niam periodui, jaunimą la
bai sunku įtikinti apie anks
tyvo odos sužalojimo pasė
kas. Jaunimas galvoja, kad 
jis yra nemirtinas. Be to, 
jaunimas tiki - vėžys yra 
60-70 metų senumo žmonių 
liga. Bet Rigel praktikoje 
šia liga serga ir 20-30 ml. 
žmonės. Gi Dr. Wilma F. 
Bcrfcld teigia, kad jaunimas 
dar vis tiki, kad bronzinė 
oda yra grožio idealas. 
Ypač sunku įtikinti - Ameri 
kos jaunimą tėvams, nes tai 
antrinis, sunkiai apčiuopia
mas parėdymas. Čia kaip 
cigarečių rūkymas: niekas 
nežino kokia cigaretė ir ka
da užgaus plaučius ir iš
šauks vėžį.

Niekas nežino dienos, 
kada saulė užgaus odą. Ži
nant praretėjusius ozono 
sluoksnius, niekados nevėlu 
sustoti kepintis saulėje.

Praeitą pavasarį National 
Institute of Heallh Kongre-

Tai dvisavaitinis Lietuvių tautininkų sąjungos 
laikraštis leidžiamas Lietuvoje, redaguojamas 
Balio Sriubos. VILTIS ieško paramos ir prenu
meratorių JAV valstybėse

Prenumerata metams oro paštu 45 doleriai.
VILTI galima užsisakyti pas Vaclovą Mažeiką

519 N. Halien Terr. Park Ridge, IL. 60068 
Tel. 708-823-3607

LIXJMO ‘KELIAIS...
(Alkclta iŠ 4 psl.) 

1946 m. pradžioje su ma
nim ligoninėje (stacionare) 
gulėjo vienas vidutinio am
žiaus žmogus, rusas. Jis bu
vo jau iškalėjęs 15 metų. 
Bet jam buvo sudaryta nau
ja byla už atsisakinėjimą 
nuo darbo, uš atvirą agita
ciją, viešą kalbėjimą prieš 
tarybų valdžią. Ir štai bū
damas ligoninėje jis gavo 
antrą sprendimą: nuteistas 
dar dešimčiai metų. Žmo
gus ne labai besijaudino, ma 
tyt, jau visko išgyvenęs ir 
užsigrūdinęs.

- Kodėl jūs atvirai, vie
šai kalbate prieš valdžią? - 
klausiu jį. - Juk lai jums 
labai nenaudinga, dėl to jūs 

sas pasiūlė dermatologis- 
tams nemokamą melanomų 
egzaminavimą. Jų daugu
ma tai priėmė.

Kredito reikia duoti Ho- 
llyvvoodui. Jis yra labiau 
efektyvus pavyzdys jauni
mui, negu nemokamas Der- 
matologistų egzaminavi
mas. Dr. Laurcncc David, 
Hermosa Beach, Calif. rašo: 
"Šiandie niekas iš žvaigž
džių nesiekia bronzinės 
odos, nes gerai žino, kad 
vėliau esant po gydymo 
raukšlėtam veidui, negaus 
norimos rolės".

Gera žinia: prie tepalų 
prieš ultravioletinius B. 
Spindulius jau pridedami 
nauji ingridientai, sulaikan
tieji A ultravioletinius 
spindulius.

IŠVADA
1. Ozono sluogsnis at

mosferoje retėja.
2. Ultravioletinių saulės 

spindulių radiacija žemės 
paviršiuje labiau intensy
vėja

3. Odos vėžys sparčiai 
plečiasi.

4. Dar nevėlu nustoti ke
pintis saulėje.

Skąitylįit irpCatinkįt

galite turėti tik nemalonu
mų?

- O man vis liek, - atsa
kė jis ryžtingai. - Man gy
venimo jau nebėra. Na pa
galvok tamsta, ar gali žmo
gus iškalėti 25 metus tokio
se sąlygose, kaip mes dabar 
sėdime? Ne. Aš lageryje 
supūsiu, tad ko gi man besi
varžyti?

Ir jis nebesivaržė. Bet 
draugai jo nemėgo, vengė, 
nenorėjo su juo kalbėtis. 
1946 m. jį palikau Sclian- 
koje. Reikia manyti, kad jis 
ir šiandien ten tebevargsta. 
O jeigu ne ten, lai kitame 
lageryje, nes stiprumo jis at
rodė dar gana stiprus.

(Bus daugiau)
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TARP ORIENTO MISTIKOS 
IR DANGORAIŽIU

Henrikas Stasas

Tačiau nežiūrint gerbū
vio ir gyventojų optimizmo, 
netikras rytojus visvien, 
nors ir nepastebi amai, pri- 
temdo šiek tiek Hong Kon
go šviesas. Manau, kad lie 
kurie vaikšto Hong Kongo 
gatvėmis angliškos medžia
gos rūbais ar ponios su Gu- 
cci rankinukais širdy šiek 
tiek neramūs laukdami "iš
vadavimo" dienos, kuri jau 
čia pat po 5 metų.

Nežiūrint, kad kiniečiai 
žada šiam miestui suteikti 
50 metų gana plačia autono
miją, apie 1000 gyventojų 
kas mėnesį sukrauna savo 
lagaminus ir palieka miestą, 
nes niekas nežino, kaip ko
munistai susidoros su kapi
talizmu ir kaip gyvenimas 
vyks po Baižingo rėžimu. 
Optimistai sako, kad Hong 
Kongas dabar stovi bent dvi 
dešimt laiptų aukščiau visų 
Azijos miestų, tai jei komu
nistinėj valdžioj ir nusmuk
tų 10 laiptų, tai visvien dar 
stovėsime aukščiau kilų Azi 
jos miestų.

Nors anksčiau minėjau, 
kad Hong Kongas ir negy
vena praeitim, tačiau istori
niai įvykiai, kaip kiekvie
nam kraštui, taip ir šiam 
miestui turėjo nemaža įta
kos į jo gyvenimą. Pastebė
jau, kad su praeitim čia pla
čiai supažindinami ir moki
niai, kuriuos mokytojai gru
pėmis vedė į istorijos mu
ziejų ir parke mokinių 
grupes, kur juos supažindi
no su krašto geologija ir 
gamta. Susidarė proga ir 
mums aplankyti istorijos 
muziejų, kuriame tuo metu 
kaip tik vyko įdomi paroda, 
pavadinta "Hong Kongo is
torija".

Paroda labai vaizdžiai 
supažindino lankytojus su 
miesto įkūrimu, su šios vie
tovės klimatu, geologija, flo 
ra ir fauno. Pirmųjų žmo
nių veikla šioje saloje cha
rakterizavo čia išstatytos iš
kasenos, kurios siekia net 
Han, Tan, Song ir Ming di
nastijas. Kiti istoriniai da
viniai fotografijose, doku
mentuose bei modeliais iš
reikšti, kurie parodo, kaip 
kūrėsi Viktorijos miestas, 
Kovvloon ir Naujos Terito
rijos.

Pagrindinė mintis čia bu
vo supažindinti lankytojus 
su metropolijos išsivystymu 
iš buvusio mažo žvejų kai
mo. Kita parodos tema na
grinėjo vietos gyventojus ir 
jų gyvenimo būdą. Dauge
lis eksponatų siekė net 3900 
- 4900 melų laikotarpį, ku
ris atstovavo, taip vadinamą 
Liangzhu kultūrą. Šios iš
kasenos buvo rastos tik 
1930 metais Liangzhu mies

telyje. Paroda neužmiršo ir 
netolima anglų kolonialinį 
laikotarpį ir II-jo pasaulinio 
karo meto japonų okupaci
ją

Atrodė, kad vietos gyven 
tojai labai domisi savo mies 
to praeitim, nes kaip ten bu
vo skelbta, pagal jų pagei
davimą paroda liečianti 
6000 metų Hong Kongo 
istorija dar bus pratęsiama 
ilgesniam laikui. Mūsų lai
kas buvo gana ribotas, tad 
teko tik labai paviršutiniškai 
su Hong Kongo istoriją su
sipažinti.

Dar šiek liek apie Kow- 
loon pusiasalį, kur pralei
dom 7 įspūdingas dienas. 
Kovvloon dar vadinamas de
vynių drakonų pusiasaliu. 
Dabar čia tankiausiai apgy
venta vieta ne lik Hong Kon 
ge, bet ir pasauly. Istoriniai 
daviniai rodo, kad čia žmo
nių gyventa jau Han ir Song 
dinastijos laikais. Čia anais 
laikais buvo prisiglaudąs ir 
paskutinis Song dinastijos 
imperatorius pabėgąs nuo 
mongolų.

Mongolai privertė impe
ratorių Ti Ping ir jo brolį Ti 
Ching pasitraukti iš tėvynės. 
Atbėgą į Kowloon jie rado 
labai palankią aplinką ir vie 
tos gyventojai juos čia ma
loniai priėmė, net dvarą 
jiem pastatė. Tačiau pirmą 
kartą atsiradęs šiame krašte, 
imperatorius nežinojo net 
tos vielos pavadinimo. Ta
da paklausąs tarno koks vie
tos pavadinimas, lamas at
sakė, kad Gau Lung, kas 
reiškia devynius drakonus.

Žinome, imperatorius bu 
vo labai patenkintas tokiu 
vietos pavadinimu, nes dra
konai juk yra karališkos di
denybės simboliai. Bet ka
dangi kiniečių įsitikinimu 
drakonai gyvena lik kalnų 

šlaituose, tai imperatorius 
pirmiausia apsidairė ir skai
čiavo kalnus, kurių rado tik 

Pietryčių Azijos Aukščiausias Buda Lantau saloje.
H. Staso nuotr.

ašluonius. Tad kur devin
tas, paklausė imperatorius? 
Tarnas tada atsakė, kad de
vintas pats imperatorius. 
Taip Gau Lung ir liko devy
nių drakonų pusiasaliu. Tik 
vėliau virto Kowloon, nes 
britų ausyse Gau Lung taip 
skambėjo.

Kitas svarbus Kowloon 
istorijos įvykis, tai 1860 me 
tai, kada pusiasalis tapo bri
tų kolonija. Po šios datos 
Kovvloon virto vienu iš 
merkantelizmo centrų visoj 
Pietryčių Azijoj. Šiandien 
čia tikras bizniui rojus.

Geografiniai pusiasalis 
yra Kinijos žemyno dalis, 
kurios smaigalis atsiremia į 
Hong Kongo uostą. Per pu- 
siasakio centrą, nuo Naujų 
Teritorijų iki uosto, eina pa
grindinė Nathan gatvė, kuri 
čia buvo pravesta tik šio 
šimtmečio pradžioj. Tuo 
metu Hong Kongo guberna
torium buvo Malhevv Na
than, todėl ir jo vardu ši gat
vė buvo pavadinta.

Tai plati dviejų krypčių 
gatvė, kuria vyksta visas su
sisiekimas į uostą ir Hong 
Kongą. Viešas susisiekimas 
labai patogus, nes gatvėje 
kursuoja dviejų aukštų auto
busai, o po gatve požeminis 
traukinys. Tai reprezenta
cinė Kovvloon gatvė, kurio
je sukoncentruota visa pa
grindinė prekyba, kaip elek
tronikos, optikos, brangeny
bių ir rūbų. Be to čia didieji 
viešbučiai, bankai, restora
nai ir t.t.

IŠ šalutinių gatvių labiau 
šiai žinoma Temple gatvė, 
kurioje vyksta naktinis tur
gus. Čia įvairių rūšių ver
telgos kas vakarą 11 vai. iš
stato savo prekes ir prekiau
ja iki pat ryto. Pačiam Na
than gatvės gale labai mo
derniam pastate Hong Kon
go kultūrinis centras ir erd
vės muziejus. Priešais juos 
garsus prabanginis viešbutis 
"Pcninsula". Čia ir krantinė 
su garsiuoju Star Fcrry kel
tu, kuris čia pradėjo veikli 
1870 metais. Keltas per die 
ną į abi puses padaro 455 
keliones. Persikelti iš Kow-

Hong Kongas H. Staso nuotr.

loon į Hong Kongą trunka 
lik 5 minutes.

Krantinėje galima matyti 
stovint ir keletą rikšų. Tai 
tik istorinis Kinijos pali
kimas, kurių patarnavimu 
beveik niekas nesinaudoja, 
o pakanka tik už nedidelį 
atlyginimą padaryti suveny
rinę nuotrauką.

Hong Kongą iš Kovvloon 
galima pasiekti ir sausumos 
keliu, nes po uostu išvesti 
du tuneliai, kurie 70 pėdų 
po vandeniu.

Persikėlus į Hong Kongą 
atsiduri vėl prieš eiles futu
ristinių dangoraižių ir tarp 
jų ritmiškai pulsuojantis 
miestas. Čia prie pat uosto 
iškyla prabanginis Manda- 
rin Orictal viešbutis, netoli 
jo milžiniškas pastatas 
Kong Kongo - Šanghajaus 
banko ir kili pastatai. Taip 
visa dangoraižių grandinė 
tęsiasi pagal uostą, o už jų 
grandinė kalnų, kurių aukš
čiausias pakilimas Viktoria 
Pcak.

į kalno viršūnę anksčiau 
niekas nedrįsdavo lipti, o 
dabar ten galima labai greit 
užsikelti patogiu keltu, ku
ris čia veikia jau nuo 1888 
melų. Pasakojama, kad dar 
keltui neveikiant gubernato
rius patardavo europiečiams 
lipti į kalną, kad pabėgtų 
nuo maliarijos persunkto kli 
mato. Dabar, žinoma, nuo 
maliarijos niekas jau nebė
ga, o karštais vasaros mėne
siais kalne ieško atsivėsini- 
mo ir poilsio.

Čia pasakiškoj kalno ap
linkoj, per bambuko miškus 
ir tarp kinietiškų pušų bei 
paparčių žalumos išvesti pa
sivaikščiojimo takai ir poil
sio vietos. Iš kalno viršaus 
alsisklaidžia pasakiškas re
ginys į Hong Kongą ir apy
linkes. Čia veikia ir gažus 
restoranas Peak Tovvcr, ku
riame galima atsigaivinti gė 
rimais ir pavalgyti. Kalno 
šlaite puikus botanikos ir 
zoologijos sodas.

Žvelgiant iš kalno į spal

vingą Hong Kongo panora
mą, į akis krinta savo ro
mantiniu vaizdu išsiskirianti 
Abcrdcen įlanka ir mieste
lis. Abcrdeen dar neseniai 
buvo laikomas piratų lizdu. 
Tačiau po II-jo pasaulinio 
karo ši vieta tapo žymi turis 
tų atrakcija. Pirmiausia dėl 
to, kad čia laiveliuose gy
vena apie 3000 žmonių, ku
rie sudaro uoste savotišką 
atmosferą. Žinoma turis
tams jų gyvenimas atrodo 
romantiškas, tačiau tikrumo 
jc jų ekonominė padėtis ga
na skurdi ir slegianti.

Hong Kongo miestas 
stengiasi jų padėtį pagerinti, 
suteikiant galimybę jų vai
kams lankyti mokyklas ir 
išmokti žvejybos amato. 
Tačiau jie su savo likimu 
taip susigyvenę ir jaučiasi 
patenkinti.

Kita Abcrdcen uosto at
rakcija lai trys plaukiantieji 
restoranai: Sca Palace, Jum- 
bo ir Taipak. Didžiausias ir 
populiariausias yra Jumbo. 
Nakties metu jie spindi įvai
rių spalvų šviesom ir jų at
spindžiai tamsiam vandeny 
sukelia fantastinį vaizdą. Iš 
pasakiškai apšviestos prie
plaukos svečiai keliami į 
restoranus mažesniais laive
liais. Tad turėjome progos 
vakarieniauti Jumbo resto
rane, kuris čia kaip milžiniš 
kas viešbutis plūduriuoja 
tamsiam jūros vandeny. 
Laivas dar naujas, nes baig
tas statyti lik 1976 melais.

Tai populiariausias 
Hong Kongo restoranas 
galintis vienu metu 
pavalgydyti apie 4000 
svečių. Kaip išorė, taip ir 
vidus skęsta šviesų ir spalvų 
jūroje. Kiekvienoj salėj 
brangūs sietynai, sienos 
spalvinga mozaika dekoruo
tos, auksiniai drakonai puo
šia plačius laiptus išklotus 
raudonu kilimu ir t.t. Visas 
vidaus įrengimas grynai ki
niečių stiliuje su vyraujan
čia raudona ir auksine spal
va. (Bus daugiau)
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NAUJOS PLB 
VALDYBOS POSĖDIS

Rugpjūčio 22 dieną Le- 
monte, prie Chicagos, ben
drame dviejų valdybų posė
dyje, buvusioji PLB Valdy
ba atidavė visas knygas, iž
dą ir visus darbus naujai vai 
dybai. Buvęs pirmininkas 
dr. Vytautas Bieliauskas sa
vo pareigas jau buvo perda
vęs naujam PLB Valdyvos 
pirmininkui Broniui Nainiui 
tuoj po aštuntojo PLB Sei
mo. Naują valdybą keturių 
metų kadencijai sudaro sep
tyni rinkti, du kooptuoti ir 
vienas iš pareigos nariai, vi
so 10 asmenų. Tai pirmi
ninkas Bronius Nainys, Pa
saulio lietuvių jaunimo są
jungos pirmininnkas Pau
lius Mickus, vicepirminin
kai Rimas Česonis, Vacys 
Garbonkus, Vytautas Ka- 
mantas, dr. Petras Kisielius, 
Milda Lenkauskienė ir dr. 
Vitalija Vasaiticnė, sekre
torė Baniutė Kronicnė ir iž
dininkas Kostas Dočkus.

Buvusios valdybos na
riai paaiškino apie vykdo
mus darbus, kuriuos reikia 
tęsti toliau, apie pasiseki
mus veikloje, turėtas proble 
mas ir savo siūlymus atei
čiai. Pirmininkas Bronius 
Nainys padėkojo buvusiai 
valdybai ir jos pirmininkui 
už jų bendruomeninį darbą 
ir visiems įteikė PLB valdy
bos padėkos žymenis ir do
vanėles. Nuotaikingų pietų 
melu, kuriuos suruošė naujo 
pirmininko žmona Bronė 
Nainienė su talkininkėmis, 
buvęs pirmininkas dr. Vy
tautas Bieliauskas ją pasvei
kino abiejų valdybų vardu 
su rožių puokšte.

Po pietų iki vėlyvo vaka
ro naujoji PLB Valdyba rū
pestingai dirbo,. Pirmiausia 
sutvarkė įvairius adminis
tracinius reikalus ir proce
dūras, peržiūrėjo PLB Sei
mo nutarimus, nustatė gai
res ir prioritetus kai kuriems 
savo keturių metų darbams. 
Toliau pasisakė apie atskirų 
darbo sričių planus kaip stip 
rinti PLB šeimos veiklą ir 
ryšius tarp kraštų bei lietu
vybės ir lietuvių kalbos iš
laikymą išeivijoje. Labai 
pritarė energingai ir planin
gai Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos veiklai ir būsi
mo aštuntojo Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso ruo
šai Europoje. Kalbėta apie 
įvairių darbų finansavimą ir 
PLB lėšas.

Pirmininkas Nainys da
lykiškai pranešė apie savo 
apsilankymą Lietuvoje lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais, 
kur jis susitiko su Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios 
Tarybos pirmininku Vytau
tu Landsbergiu ir kitais pre
zidiumo bet AT nariais, vy
riausybės ministrais, val

džios pareigūnais, moksli
ninkais, profesoriais, orga
nizacijų atstovais ir dauge
liu žmonių Vilniuje, Kaune 
ir kitose vietovėse. Su vi
sais jis kalbėjo ir tarėsi apie 
didesnį bendradarbiavimą ir 
geresnį abipusį pažinimą 
tarp Lietuvos ir išeivijos, o 
taip pat ir apie reikalingą 
ekonominę bei kitokią išei
vijos pagalbą Lietuvai bei 
Lietuvos pagalbą išeivijos 
lictuvybšs išlaikymui. Nau
joji valdyba pritarė pirmi
ninko atsiektiems susitari
mams ir pasisakė dėl įvairių 
projektų detalių.

Kaip 1992 liepos 1-4 dic 
nomis PLB Seime buvo pra 
nešta, glaudesniam bendra
darbiavimui ir ryšių palai
kymui su Lietuva, jos Aukš
čiausiąja Taryba, vyriausy
be ir įvairiomis organizaci
jomis, buvo nutarta Vilniuje 
įsteigti PLB būstinę. Tai 
būstinei vadovauja PLB vai 
dybos pakviestas dr. Petras 
Lukoševičius, žinomas Ka
nados LB darbininkas, Ta
rybų narys, Kanados Lietu
vių Fondo pirmininkas, bu
vęs Kanados LB krašto val
dybos pirmininkas. Jam 
talkina Vilniuje gyvenanti 
pagelbininkė. Būstinė yra 
Lietuvos Respublikos Aukš 
čiausios Tarybos pastate ir

1992 m. spalio 18 d. 
Vytautui Landsbergiui 
sukaks 60 metų

Mieli tautiečiai
"Lietuvos aidas" rengia 
šiai sukakčiai skirtą knygą 
"Laisvės byla".
1 leidinį surinktos V. Landsbergio 
kalbos, straipsniai, laiškai, 
pokalbiai, užrašai ir kitokia skelbta 
ir neskelbta medžiaga, kuri atspindi 
lemtingąjį Lietuvos laikotarpį 
nuo Respublikos nepriklausomybės 
atstatymo 1990 metų kovo 11 dieną 
ligi iškovotos laisvės 
ir pasaulinio pripažinimo 
1991 metų rudenį.
Knygoje spausdinamas dar ligšiol 
neskelbtas Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko testamentas, 
kuris buvo įrašytas į vaizdajuostę 
1991 metų sausio tryliktąją, 
sovietų tankams šliaužiant 
link Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

Pusketvirto šimto puslapių knyga 
iliustruojama įžymių meistrų 
nuotraukomis ir piešiniais.

Knygos sudarytojai: 
dramaturgas Juozas Glinskis, 
grafikė Marija Ladigaitė, 
skulptorius Vladas Vildžiūnas. 
Gera spaudos kokybe garsėjanti 
"Spindulio" spaustuvė maloniai sutiko 
šią knygą išleisti ligi šių metų 
spalio mėnesio.
Didžiąją tiražo dalį platinsime 
prenumeratos būdu.

Jeigu Jūs norite 
šią knygą užsisakyti 
nusiųskite

“Lietuvos aido” įgaliotiniui Amerikoje p. BRONIUI JUODELIU115 dolerių 
adresu 239 BROOKSIDE LANE WILLOWBROOK ILLINOIS 605 14 USA, 
tel. (708) 986 1613

Jeigu užsiprenumeruosite “Lietuvos aidą” 1993 metams, 
sumokėdami 95 dolerius (laikraščio prenumerata 85 dol ), 
Jūs gausite"Laisvės bylą" su autorystės paliudijimu.

Visokeriopos kloties mūsų mieliems skaitytojams linkinti 
“Lietuvos aido” knygų leidybos grupė

P.L. Bendruomenės valdybos pirmininkas Bronius Nainys.
E. Sulaičio nuotr.

jos adresas toks:
Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenė, 
Gedimino 53, Vilnius, 

Lietuva.
Dr. Lukoševičius daly

vavo šiame posėdyje ir suta
rė su PLB Valdyba kaip at
liks savo darbus, kokios pa
ramos jam reikės ir kaip jis 
palaikys nuolatinį ryšį su 
pirmininku ir valdybos na
riais. Rugpjūčio mėnesio 
pabaigoje dr. Lukoševičius 
išvyko į Vilnių ir ten rugsė
jo viduryje atidarys PLB 
būstinę.

Valdyba aiškiai pasisa
kė, kad pagrindiniai PLB 
uždaviniai yra lietuvybės 
išlaikymas išeivijoje ir pa
galba Lietuvai. "Pasaulio 
lietuvis" bus leidžiamas ir

plečiamas. PLB Seimo pra
nešimai, paskaitos, darbai ir 
nutarimai bus specialiame 
PL numeryje. Pirmininkas 
Nainys buvo pakviestas ir 
sutiko ateinančią žiemą ap
lankyti Sibiro ir kitas naujas 
Bendruomenes, kurios nori 
kiek galima artimesnių tie- 

BALTIA EXPRESS CO. LTD
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE SUSIDIARY OR AMBER GROUP 

PRES. VIDMANTAS RAPSYS

TIK 90 CENTU UŽ SV. VIRS 80 SV.
SIUNTINIAI l LIETUVĄ SU PRISTATYMU 1 NAMUS BE MUITO 

TIK $1.00 U2 SV., JEI SIUNTINYS LENGVESNIS, KAIP 80 SV.
- SIŪSKITE VISKĄ: NAUJUS IR NAUDOTUS DRABUŽIUS. VAISTUS. MAISTĄ. RADUO 

APARATŪRĄ. BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS
- MES (PAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTNIUS
- PERVEDAME PINIGUS, PERSIUNČIAME DOKUMENTUS 
-CHICAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS IS NAMU
- MINIMALI SIUNTINIO KAINA $25.00

GALIMI EXPRESS CARGO SIUNTINIAI PER 20 DIENŲ 
ATVERKITE ARBA SIUSKITE UPS ADRESU:

3782 W. 79th St. CHICAGO, IL 60652
TEL. 1-800-SPARNAI (TOLL FREE) 1-800-772-7624

 1-312-284-6449

■ v az akį
Ui- H1

K

stoginių ryšių su PLB Val
dyba ir kilų vakarų kraštų 
Bendruomenėmis.

Sekantis PLB Valdybos 
posėdis įvyks 1992 spalio 
31 dieną Lemontc, kur da
bar yra PLB centras. Nau
jasis PLB Valdybos adresas 
yra toks:

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė

(Lithuanian World Community),
14911 127th Street,

Lemont IL, 60439 USA 
tel. 708-257-8714. 
fax 708-257-9010.

59 CENTAI UŽ SVARĄ 
virš šimto svarų, tai TRANSPAK 
firmos nauja kaina. 68 centai - 
žemiau šimto svarų, Minimumas 
$20. Jūsų siuntiniai yra regis
truojami mūsų kompiuteriuose ir 
sekami iki pristatymo jūsų gimi
nėms Lietuvoje.

TRANSPAK,
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
Tel.312-436-7772.
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AMŽINYBĖN IŠLYDĖJOME 
JONĄ LEPEŠKĄ

Jurgis Janušaitis

Š.m. liepos mėn. 20 d., 
ilgoką laiką sirgęs, 8 savai- 
tęs ligoninėje išgulėjęs, Day 
tona Beach, Floridoje, že
miškąją kelionę baigė tylus, 
mielas Dzūkijos sūnus a.a. 
archt. Jonas Lepeška.

Ilgą laiką ligos metu na
muose, o vėliau ligoninėje 
a.a. Joną rūpestingai globo
jo, slaugė jo mylima žmona 
Bronelė, parodžiusi nuosta
bią kantrybę ir meilę savo 
mylimam vyrui.

I šią gražią lietuvių nau
sėdija velionis su žmonele 
iš Clevelando, sulaukęs pcn 
sijos, atsikėlė 1981 m. Pra
džioje įsigijo jaukius namus 
gražioje vietoje, tačiau a.a. 
Jonas vis ieškojo dar geres
nio, gražesnio gyvenimo ir 
dėl to beveik savo pastango 
mis, savais projektais statė 
erdvius namus. Bet ir čia 
ilgiau neužsibuvo, ir prieš 
trejetą metų vėl statė naujus 
namus arčiau prekybos cent 
rų, kad nclemties dienose 
jie būtų geriau pasiekiami.

Paskutiniuose namuose 
gražiai susitvarkė, džiaugėsi 
padėtimi ir čia vilėsi dar 
daug gražių metų išgyventi. 
Tačiau Aukščiausiojo ran
kose žmogaus likimas. Jis 
ištiko ir Mūsų mielą a.a. 
Joną.

A.a. Jonas Lepeška gimė 
1910 metais, sausio 7 d. gra 
žioje Dzūkijoje, ant Ilgių 
gražaus ežero kranto, Alo
vės parapijoje, Alytaus 
apskr.

Mokėsi Merkinės gimna
zijoje, o 1934 m. baigė Kul- 
tūrtcchnikų mokyklą Kėdai
niuose. Joje įsigijo, baigda
mas aukštuosius geodezijos 
kursus, ir specialybę. Bai
gęs Karo mokyklą letenamo 
laipsniu. Dirbo kariuome
nės štabe iki bolševikai oku
pavo Lietuvą.

Ir Jonui Lepeškai okupa
cijos metai kėlė daug rūpes
čių, grėsė pavojus, kaip dir
busiam Kariuomenės štabe 
karininkui, suėmimas kalė
jimas ir ištrėmimas.

Nujausdamas šiuos pavo 
jus Jonas Lepeška su dide
liu širdies skausmu palieka 
tėvynę ir išvyksta į tremtį, 
Vokietijon. Bando Berlyne 
gauti darbą, pelnyti duoną, 
tačiau nesiseka, darbo ne
gauna. Keliauja į Austriją, 
kur Grąže pas vieną profe
sorių įsidarbina hidroelek
trinėje stotyje. Karui artė
jant ir Čia pasidaro nesaugu, 
todėl keliauja Silezijon ir 
įsikuria saugioje nuo bombų 
vietovėje.

Ir neramiais metais, kla
jodamas Jonas Lepeška ryž
tasi siekti mokslo aukštumų 
ir Vienoje studijavo Techni
kos universitete, kur įsigijo 

naują architekto profesiją.
Pasibaigus Antrajam pa

sauliniam karui, 1948 m. Jo 
nas Lepeška imigruoja į 
Angliją. Bet ir čia "neprigi- 
ja" ir po dviejų metų sugrįž
ta Vokietijon, kur išgyvena 
dar ketveris metus ir 1954 
m. atvyksta Amerikon, apsi
gyvena Clevelande ir Illumi 
natiang Co. išdirbo iki pasi
traukė į pensijaą. O po šių 
klajonių, rūpesčių, vargų 
a.a. Jonas dar pergyvena 
skaudžias šeimos nelaimes: 
1980 m., skrendant lėktuvu 
į Bahamas su ekskursija, lėk 
tuvo avarijoje žuvo jo vie
nintelis ir mylimas sūnus 
Petras. O prieš tai 1977 m. 
skaudžiai pergyveno ir myli 
mos žmonos mirtį.

Po visų skaudžių išgyve
nimų, jausdamas vienišumą, 
1978 m. vedė Kanadoje gi
musią lietuvaitę, taip pat 
nešlę Bronę su kuria laimin
gai išgyveno keturioliką 
metų.

Jonas Lepeška, apsigy
venęs Daytona Beach, visa
da aktyviai dalyvaudavo lie
tuviškose pamaldose, minė
jimuose, šeimyniniuose su
buvimuose, nors paskuti
niuoju laiku ir stipriai nega
luodamas. Vieną terminą 
buvo išrinktas ir sėkmingai 
vadovavo Daytona Beach 
Lietuvių klubui.

Su velioniu atsisveikino 
beveik visi šio telkinio lietu 
viai Volusia Memorial laido 
tuvių namuose, liepos 23 d.

Kun. Ričardas Grasso at
kalbėjo maldas ir jautriai pri 
siminė a.a. Jono gyvenimą 
ir jo įnašą į šį lietuvių telki
nį.

Visos nausėdijos vardu 
atsisveikino Lietuvių klubo 
pirmininkas Gedimimas La
penas, pareikšdamas gilią 
užuojautą žmonai Bronei, 
artimiesiems. įvertino žmo
nos Bronės parodytą jam 
meilę sunkios ir ilgos ligos 
metu, slaugant ir globojant. 
Išryškino velionio ryškes
nius gyvenimo bruožus bei 
darbus.

Liepos 24 d. Prince of 
Peace bažnyčioje, Ormond 
Beach, kun. Ričardas Gras
so aukojo gedulingas šv. 
Mišias už a.a. Jono sielą. O 
jautriame pamoksle dar kar
tą prisiminė velionio gerą
sias savybęs tarnaujant sa
vajai tautai, šiai nausėdijai 
bei šeimai.

Choras Sietynas, vado
vaujamas muz. Antano Skri 
dūlio, šv. Mišių metu giedo
jo parinktas giesmes.

Ir taip atsisveikinome 
mielą a.a. Joną paskutinį 
kartą, Jį išlydėdami amžiny
bėn.

A.a. Jonas Lepeška

AClO UŽ TĖVYNĖS MEILĘ, 
UŽ PAGALBĄ...

Brangiems Užsienio 
Lietuviams,

Liepos mėnesį Lietuvoje 
lankėsi JAV Lithuanian 
Mcrcy lift labdaros organi
zacijos atstovai - Viligailė 
ir Jurgis Lendraičiai, kurie 
aktyviai domėjosi kaip Lie
tuvoje gaunama, priimama 
ir paskirstoma Lithuanian 
Mcrcy lift humanitarinė pa
galba. Sveikatos apsaugos 
ministro nustatyta griežta 
labdaros priėmimo, paskirs
tymo ir apskaitos tvarka.

Labdaros sandėlyje Vil
niaus pakraštyje Viligailė 
Lendrailicnė su dukrelėmis 
laukė ir priėmė labdaros 
siuntą, atvežtą liepos 28 
dieną.

Jurgis Lendraitis dalyva
vo diskusijoje, kuri įvyko 
sveikatos apsaugos minis
terijoje tarp ministerijos at
stovų, medikų, žurnalistų ir 
paaiškino, su kokiu pasiau
kojimu, dėmesiu, negailėda
mi laiko, užsienio lietuviai 
organizuoja aukas Lietuvai, 
kurių neįmanoma įkainuoti 
ir parduoti kaip pasiūlė Me
dicinos darbuotojų profesi
nių sąjungų atstovai G. Pa- 
liokicnė, H. Bagdonavičius, 
I. Ubartienė.

Lithuanian Mcrcy lift or
ganizacija yra suteikusi di
delę pagalbą Lietuvai. Vie
na iš pirmųjų lietuvių orga
nizacijų ėmė šelpti Lietuvą 
blokados mėnesiais nuo 
1990 metų ir toliau vykdo 
savo programą. Jos aukas 
gauna ne vien sveikatos ap
saugos ministerijos įstaigos, 
tačiau ir kitos organizacijos. 
Siuntos dažnai būna tiksli
nės.

Jeigu visas pasaulis buvo 
atkreipęs į Lietuva dėmesį 
po 1991 metų sausio 13- 
osios įvykių, kurie sukrėtė 
pasaulį, lai šiandien jau atsi
rado nauji židiniai, kur yra 
labai kenčiančių, be pasto
gės, badaujančių žmonių, 
liejasi kraujas. Humanita
rinė žmogiškoji pagalba dau 
giau nukrypsta tenai. Ta

čiau Pasaulio lietuviai, išsau 
goję meilę Lietuvai savo tė
vų ir protėviu dvasioje, ne
pamiršta Lietuvos, o vis la
biau ja rūpinasi.

JAV Ballimorės lietuvių 
bendruomenė siunčia pagal
bą Lietuvos Politinių Kali
nių ir Tremtinių sąjungai, 
medicinos priemonės per
duodamos Sveikatos apsau
gos ministerijos įstaigų ži
niai.

Lietuva yra gavusi siun
tas iš įvairių kraštų lietuvių 
bendruomenių. Labdara at
keliauja įvairiais adresais. 
Ne visos organizacijos siun
čia labdarą Sveikatos apsau
gos ministerijai. Humani
tarinė pagalba pasiekia įvai
rius adresatus, atskiras ligo
nines. Visi Pasaulio lietu
viai daug prisideda, kad pa
gelbėjus Lietuvai.

Nepaprastai daug pasi
aukojo organizuodami lab
darą Lietuvai - Bartuscvi- 
Čiai, gyvenantys Vokietijo
je. Liepos mėn. Edvinas 
Kaminskas, atvykdamas pas 
gimines į Vilnių, atvežė ir 
du lagaminus vaistų, ku
riuos perdavėme Sausio 13- 
osios brolijos gydytojams. 

Dainininkas ir aktorius Vytautas Kernagis lankėsi Cleve 
laądo Lietuvių namų gegužinėje. Jj pristato pirm. K. Stepo 
navičius. V. Bacevičiaus nuotr.

Tą patį galima pasakyti apie 
Vytautą Grinių, gyvenantį 
Vcngrijoj’ę, kuris labai daug 
prisidėjo organizuojant pa
galbą Sausio 13-ąją nuken- 
tėjusiems asmenims. Nega
liu visų išvardinti - jų daug, 
jie prisidėjo gclbint Lietuva.

Šiandien Jūs, mūsų bran
gieji gentainiai ten toli už 
jūrų - marių, susirūpinę sto
vite Lietuvos prisikėlimo 
sargyboje, tiesiate pagalbos 
ranką, teikiate Lietuvai sti
prybę, viltį, sėjate vienybės 
sėklą, kuria mes čia ne visa
da sugebame išsaugoti, kad 
Ji, Lietuva, mūsų visų moti
na po daugelio kankynės 
metų - tremta ir šaudyta, 
žaizdota, atgavusi laisvę vėl 
nesukluptų.

Sunku gydytojams pasa
kyti motinai, kad jos vaikas 
mirs, nes nėra vaistų. Svei
kas žmogus nejaučia laiko 
tėkmės. Nieko nereiškia iš
kentėti nedateklius, bet ken
čiančiam žmogui prailgsta 
kiekviena minutė, negau
nant reikalingo vaisto. Kan 
čia vis didėja - valanda tam 
pa begalybe. Sveikata - di
džiausias turtas, ir jūs savo 
pagalba mums ją dovanoja
te. Ar yra malas išmatuoti 
šios dovanos vertę?...

Žemai lenkiame prieš 
Jus galvą už tėvynės atmin
tį. Kokia dovaną Jums pa
dovanoti? Mes dovanojame 
Jums savo meilę. Linkime 
Jums geros sveikatos, stipry 
bes. Tegu visi Jūsų geri dar 
bai Dievo malone grįžta Jū
sų namams, Jūsų artimie
siems.

Pajutę Jūsų meilę, mes 
tikimės, kad nebūsime pa
likti nelaimėje.

Ačiū Jums už viską,

Ona Grimalauskicnč, - 
Sveikatos apsaugos minis
terijos labdaros skirstymo 
komisijos pirmininkė, 
gydytoja konsultantė.



LA3
Anupras Padebesys nėra 

iš tų skubančių, kurie laik
raštyje perskaito tik antgal- 
ves arba sustoja prie sensa
cingai skambančių straips
nių. Jis laikraštį skaito sker 
sai ir išilgai. Pensininkas, 
tad turi laiko. Ir štai jo akis 
atkreipė paskutiniame pusią 
pyje skelbimas. "Lietuvė 
mergina 28 metų norėtų laiš 
kais bendrauti su vyriškiu 
iki 40 metų. Su malonumu 
lauktų laiškų. Rašyti lietu
viškai ar angliškai. Adre
sas:..."

Adresas buvo Lietuvoje. 
Kitas skelbimas sakė: "Liek 
na netekėjusi, šviesiaplaukė 
lietuvaitė norėtų susipažinti 
su rimtai į gyvenimą žiūrin
čiu Amerikos ar Kanados 
lietuviu virš 50 metų am
žiaus."

Antrąjį skelbimą Anup
ras tuojau atmetė. Nemėgs
ta šviesiaplaukių. Taip pat 
lieknų. Žinoma, galina būtų 
plaukus nudažyti ir atpenėti, 
kad pakeltų svorį, bet tai il
ga procedūra. Tad nutarė 
išvystyti veiklą pirmojo skcl 
bimo kryptimi.

Skelbime sakė, kad norė
tų susirašinėti su vyriškiu 
iki 40 metų. Anupras senai 
jau buvo persiritus per tą 
slenkstį, bet nutarė, kad laiš 
kuose amžiaus neužuosi. 
Tad ėmė ir parašė.

Anupro laiškas Nr. 1
- Mieloji, susidomėjau 

Jūsų skelbimu. Toks trum
pas ir prie reikalo. Sakote 
su malonumu lauksite laiš
kų. Man irgi malonu, kad 
kas nors laukia mano laiškų. 
Tad ir rašau. Prašau parašy
ti daugiau apie save, kad 
tiksliau žinočiau su kuo kal
bu. Nors geležinė uždanga 
senai jau pakelta, bet į Jus 
žiūriu lyg per medine uždan 
gą-

Draugiškai, Anupras
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28 metu lietuvaitės laiškas 
Nr. L

Mielas Anuprai. Jūsų 
laiškas mane sužavėjo. Tuo 
jau jaučiasi, kad esate labai 
išmokslintas vyras. Taip 
gražiai atsiliepėte apie gele
žinę ir medinę uždangą. 
Tad aš šiek tiek praskleisiu. 
Esu irgi išlavinta. Moku 
angliškai. Tas labai pravers 
tų Amerikoje. Dabar mes 
gyvename baisius laikus. 
Valdžia nežino ką daro. Už 
vieną bulvę turiu dirbti puse 
dienos. Ar galite man at
siusti kompiuterį? Mano 
laiškai būtų daug aiškiau pa 
rašyti. Mano visos draugės 
rašo laiškus kompiuteriais.

Jus gerbianti Aldona 
Anupro laiškas Nr. 2

Mieloji Aldona, Štai jau 
žinau Jūsų vardą. Kaip 
puiku. Kompiuterius žiūri
nėjau. Jie gana brangūs. 
Bet pažiūrėsime. Bulvių 
siųsti neapsimoka, nes su
pus pakelyje. Jūs žinote, 
koks dabar paštas. Tad siun 
čiu Jums amerikietiškų kon
servų. Jie gerai įpakuoti, 
tad pakelyje nesuges.

Jus gerbiąs Anupras
Aldonos laiškas Nr. 2

Mielas Anuprai, gavau 
Jūsų siųstą siuntinį. Nedi
delis, bet malonu gauti. Ma 
no draugė gavo. Tai buvo 
bent siuntinys. Bet tiek to. 
Dabar, kada mes taip arti
mai susidraugavome, norė
čiau pamatyti kaip Jūs atro
dote. Labai prašau Jūsų fo
tografijos. Jūsų Aldona

Dėl tos fotografijos Anu
pras šiek tiek sunerimo. 
Bet tuojau rado išeitį. Iškir
po iš žurnalo mažai žinomo 
filmų aktoriaus atvaizdą, 
perleido per kopijavimo m a 
šiną. ir turi. Tos mašinos 
stebuklus daro.
Anupro laiškas Nr. 3

Mieloji Aldona, siunčiu 
Jums prašyta fotografiją. 

Tikiuosi, kad patiks. Jūsų 
laiškai mane sužavėjo. Štai 
lietuvaitė, kurios ilgėjausi 
visą savo gyvenimą. Ir kaip 
čia vyksta, kad net vande
nynai negali atskirti sielų 
bendravimo.

Jūsų mylintis Anupras
Aldonos laiškas Nr. 3

Mylimas Anuprai, iš Jū
sų laiško aiškėja, kad nieko 
kito neliko, kaip sujungti 
mūsų gyvenimą amžiams. 
Teisingai sakote, kad vande 
nynai negali atskirti dviejų 
sielų. Bet aš nesu mergina, 
kuri puola į kiekvieno glėbį. 
Tad norėčiau dar daugiau 
apie Jus sužinoti. Prašau at
siųsti Jūsų metrikų kopiją. 
Taip pat banko knygeles. O 
gal turite atliekamą nuotrau
ką prie jūsų automobilio.

Jūsų amžinai Aldona
Anupro laiškas Nr. 4

Mano miela Aldonėle, 
kadangi mes priėjome prie 
labai rimto taško, tad turiu 
kai ką prisipažinti. Mano 
metrikai biesas žino kur pra 
žuvo. Ten sakė, kad aš 79 
metų, o aš prisiekiu, kad ne
tiesa. Man tik 78. Bet ką 
tai reiškia mūsų meilei. Aš 
naktimis sapnuoju, kaip ga
lėsiu tave gyvą apkabinti. 
Ne per laiškus.
Aldonos atsakymas Nr. 4

Mano mylimas Anuprai, 
tu taip gražiai moki išsireikš 
ti savo laiškuose. Tad man 
atrodo, kad tavo siela daug 
jaunesnė negu tavo kūnas. 
O aš irgi prisipažinsiu. Man 
patinka senesni ir daugiau 
patyrę. Bet, dėl visa ko at
siųsk banko knygelės kopi
ją. Taip pat namo fotografi
ją. Noriu žinoti, kur mes 
laimingai gyvensime.

Tavo mylinti Aldona.
Anupras susimąstė. Rei

kės parašyti tai lieknai ir 
šviesiaplaukei. Kaip minė
ta, galima perdažyti ir atpe
nėti. O gal dar geriau. Pa
laukti skelbimo kur bus aiš
kiai nurodytos išmieros, svo 
ris, ir kitokie dalykai taip 
reikalingi darniam Anupro 
gyvenimui.

Tel : (416) 798-3320 Fax (416) 798-3321 
Tel (416) 534-3860 Fax (416) 533-4910
Tel (312) 278-5258 Fax: (312)278-0875 
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LIETUVIU ĮSTEIGTA 
MOKYKLA CICEROJE BAIGĖ 

EGZISTENCIJĄ
Cicero Šv. Antano para

pijos ribose, pernai minėju
sios savo 80-ją sukaktį vei
kusi to paties vardo pra
džios mokyklą šių metų bir
želio mėnesį užvėrė duris 
visam laikui. Tas padaryta, 
kuomet Chicagos arkivys
kupijos vadovybę labai uo
liai taupydama pinigus, už
darinėja ne tik mokyklas, 
bet ir bažnyčias, kurių už
duotis buvo skleisti katalikų 
religiją, žmones supažindin
ti su Kristaus mokslu, juos 
šviesti, atlikti labdaringus 
darbus ir pan. Dabar, kuo
met net ir Katalikų Bažny
čia yra tapusi biznio įstaiga, 
daugelis Chicagos bei kitų 
vietovių bažnyčių bei mo
kyklų buvo ar dar bus užda
roma ir dabar jau dėl to ne
daug kas jaudinasi (nors kai 
kurių parapijų nariai dar pro 
testuoja, tačiau lietuviai ty
lėjo anksčiau ir dabar tyli).

Šv. Antano parapijos mo 
kykla, kuri per beveik 80 
metų laikotarpį išleido tūks
tančius lietuvių (paskuti
niais metais - nemaža ir ne
lietuvių) buvo tikras lietuvy 
bes židinys. Joje visą laiką 
(išskyrus maždaug praėjusį 
dešimtmetį) lietuvių kalba 
buvo dėstoma kasdieninių 
pamokų metu, o šeštadie
niais čia veikė Aukštesnioji 
Lituanistikos mokykla. Pra 
dinės lituanistikos mokyk
los vedėjas, muz. Juozas 
Kreivėnas čia buvo suorga
nizavęs vieną iš didžiausių
jų Chicagos apylinkių vaikų 
chorą. Mokyklos patalpose 
veikė kitos lietuviškos tauti
nės bei religinės organiza
cijos.

Dabar jau viskas praeitis. 
Nors lietuviams mokyklos 
uždarymas mažas nuostolis, 
nes paskutiniais metais joje 
jau nebuvo nė vieno lietu
vių kilmės mokinio, net ir 
pačios parapijos nuolatinių 
kunigų tarpe jau neliko nė 
vieno lietuvių kunigo. Vien 
tik sekmadieniais yra laiko
mos lietuviškos pamaldos, 
kurias atnašauja kitur rezi
duojantis kunigas (kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, kartais ir 
kiti).

Praėjusį rudenį, atnauji
nant mokyklos pastatą, bu
vo uždažytas virš pagrindi
nių durų didelėmis raidėmis 
įspaustas užrašas "Šv. Anta
no Parapijos Mokykla" (tie 
įspaudimai anksčiau buvo 
nudažyti juoda spalva). Ta
čiau dar ir šiandien, nors ne
labai ryškiai, dar vis mato
mas šis daug ką pasakantis 
užrašas, bylojantis lietu
viams šio pastato praeitį, 
daug davusį Amerikos lietu
vių kultūrai ir bendrai visai 
Lietuvai, o kartu ir Ameri
kai.

Šią mokyklą baigusiųjų 
tarpe turime žymių visame 
pasaulyje žmonių, kurių tar
pe, turbūt, pirmuoju reikėtų 
įrašyti arkivyskupą Paulių 
Marcinkų, buvusį aukščiau
sią Amerikos pareigūną Va
tikane (jis ilgą laika buvo 
Vatikano Banko vedėju. 
Kas yra pats didžiausias ad
ministracinis postas šioje 
valstybėlėje. Tik po paaiš
kėjusių neleistinų bankinių 
operacijų šis mūsų tautietis 
buvo pakliuvęs į bėdą, net 
negavo jam jau beveik pa
skirto kardinolo titulo, nors 
pareigose jis išbuvo iki pat 
karjeros pabaigos ir tik per
nai grįžo Amerikon ir apsi
gyveno jau ne Cicerojc, bet 
Arizonoje).

Šiandien, kuomet mato
me Lietuvoje grąžinamas 
bažnyčias bei vienuolijas, 
katalikų mokyklas bei pas
tatus lietuviams, tikintie
siems, liūdna stebėti, jog vis 
daugiau Amerikos lietuvių 
statytų bažnyčių ar kitokių 
katalikiškų įstaigų išsprūsta 
iš teisėtų savininkų rankų. 
Keista, kad dėl to niekas vi
sai nesijaudina, nekalbant 
apie kokius nors protestus 
ar kitas drastiškesnes prie
mones. Bet čia jau kita te
ma, kurią gal panagrinėsime 
kita proga. Ed. Šulaitis

9&TAMIMKITE
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LIETUVA XXV-SE 
OLIMPINIUOSE ŽAIDIMUOSE 

PLAUKIMAS
Algirdas Bielskus

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Olimpinėse plaukimo 
varžybose, Lietuvą atslova- 
”0 2 plaukikai: Raimondas 
Mažuolis - 50 m laisvu sti
liumi ir 100 m laisvu st. ir 
Nerijus Beiga - 100 m krū
tine ir 200 m krūtine.

Raimondas Mažuolis, sa 
vo 100 m laisvu st. prelimi
nariniame užplaukime at
plaukė 3-čias, per 50.17 sek. 
Jo laikas buvo 9-tas iš 75 da 
lyvių preliminarinėse varžy
bose. Taigi Raimondas per 
vieną vietą nepateko į finalą 
(imami tik 8 geriausi lai
kai), tačiau įėjo į paguodos 
(consolation) finalą, į kurį 
imami sekantys 8 geriausi 
laikai. Čia R.M. atplaukė 
2-tras per 50.13 sek. Tuo bū
du jam išėjo 10 vieta ben
drai. Aukso medalį laimėjo 
Alexandre Fvpov (Rusija), 
sukoręs per 49.02 sek. Lie
tuvos rekordas pagal 1991 
m. liepos 30 d. priklauso R. 
Mažuoliui - 50.15 sek., pa
siektas 1989 m. Taigi turė
tų būti naujas Lietuvos re
kordas, nebent buvo page
rintas metų laikotarpyje, kas 
mums nežinoma.

Panašiai R. Mažuoliui 
nutiko ir 50 m laisvu stilium 
plaukime. Savo prelimina
riniame užplaukime buvo 2- 
tras, per 22.77 sek. Ir vėl jo 
laikas buvo 9-tas iš 50 preli
minarinių varžybų dalyvių. 
Taigi finale dar kartą pa
spruko iš rankų. Paguodos 
finale Raimundas atplaukė 
2-tras per 22.71 sek. Taigi 
bendrai išėjo 10-ta vieta. 
Olimpiniu čempionu vėl ta
po A. Popov (Rusija) 21.91 
sek. Pagal 1991 m. liepos 
30 d. davinius, Lietuvos re
kordas buvo 23.05 sek., pa
siektas 1988 m. ir priklausė 
taip pat R. Mažuoliui. Jei 
nuo to laiko nebuvo page
rintas, tai Barcelonoje at
siektas R. Mažuolio laikas 
turėtų būti naujas Lietuvos 
rekordas.

Raimundo Mažuolio at- 
siekimus Barcelonoje tenka 
vertinti labai gerai, turint 
galvoje, kad buvo varžytasi 
su pasaulio geriausiais.

Nerijus Beiga, 100 m 
krūtine atplaukė 8-tas savo 
preliminariniame užplauki
me ir toliau nepakliuvo. Jo 
laikas - 1:05.17 sek. Aukso 
medalį laimėjo Nelson Die- 
bel (USA) 1:01.50 min. 
Lietuvos rekordą, 1:03.25 
min., atsiektą 1989 m. laiko
E. Klimentjevas (pagal 
1991 m. liepos 30 d. davi
nius).

N. Beigos atsiekimo 200 
m plaukime krūtine nepavy
ko susekti, tačiau tikrai ži
noma, kad jis nepakliuvo 

nei į medalių, nei į paguo
dos finalus.

BOKSAS
Olimpiniame bokso tur

nyre iš Lietuvos dalyvavo 4 
boksininkai: Vitalijus Kar- 
pačiauskas - iki 67kg (148 
lb.) svoryje, Leonidas Ma- 
leckis iki 71 kg (156 lb.), 
Vidas Markevičius - iki 91 
kg (201 lb) ir Gitas Juškevi
čius - virš 91 kg (201 lb.). 
Mūsiškiai kvalifikavosi da
lyvauti olimpiadoje iš Eu
ropos atrankinių varžybų 
Danijoje, Vokietijoje ir Ita
lijoje, įveikdami ne vieną 
pajėgų varžovą. Mažai Lie
tuvai 4-rių boksininkų pa
kliuvimas į olimpiadą yra 
jau didelis laimėjimas.

Vitalijus Karpačiauskas, 
67 kg svoryje, pirmame rate 
įveikė Andrei Pestriajev 
(NVS) 9:4. Antrame rate 
Vitalijus patiekė staigmeną, 
nugalėdamas vieną iš favo
ritų Pepe Reilly (USA) 16:5. 
Deja, kvartfinalyje taškais 
pralaimėjo prieš Akkom 
Chenglai (Thailand) 6:9, ne
žiūrint, kad pirmus du run- 
dus V.K. vedė savo naudai. 
Ir taip, stiprios viltys meda
liui neišsipildė. Aukso 
medalio laimėtoju tapo 
Michael Carruth (Airija).

Leonidas Maleckis, 71 
kg svoryje, pirmame rate 
laimėjo prieš Kabary Salėm 
(Egiptas) 13:6, tačiau 2-me 
rate suklupo prieš Robin Da 
vid Reid (D Britanija) 10:3 
ir iš tolimesnių varžybų iš
krito. Aukso medalį laimė
jo Juan Lemus (Kūba).

Vidui Markevičiui, 91 
kg svoryje, ištiko dar blo
giau, kai jis jau pirmame ra
te pralaimėjo prieš Alexei 
Chudinov (NVS) 7-3 ir iš 
turnyro iškrito. Auksą gavo 
Felix Savon (Kūba).

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago, Illinois 60629 
l-(312)-476-2345

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois (>0465

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650
708-863-2108

1446 South 50th Av.enue
Cicero, Illinois 60650 

708-430-4455 708-652-1003
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS 
DONALD A. PETKUS

Vitalijus Karpačiauskas 
iškilus Lietuvos boksininkas

Gitas Juškevičius, virš 
91 kg svoryje, pirmame rate 
buvo laisvas (bye). Antra
me rate sudorojo David 
Anym (Kenija), 2-tro rundo 
1:38 min. teisėjui nutraukus 
rungtynes, tačiau kvartfina- 
ly Richard Igbineghu (Nige
rija) nokautu laimėjo prieš 
G. Juškevičių, 2-tro rundo 
1:27 min. Taip dingo ir an
tra galimybė medaliui. Auk 
so medalis atiteko Roberto 
Balado (Kūba).

IMTYNĖS
Graikų-romėnų imtynė

se Lietuvą atstovavo tik Re
migijus Šukevičius, 57 kg 
(126 lb) svoryje. Pralaimė
jęs pirmus du susitikimus - 
prieš Nikolai Jeliaskov Di- 
mitrov (Bulgarija) 2:4 ir 
Prieš Dennis Hali (USA) 3:4 
iš tolimesnių varžybų buvo 
eliminuotas. Aukso medalį 
laimėjo An Han-Bong (P. 
Korėja).

Džiudo imtynėse, vie
nintelis Lietuvos atstovas 
Vladas Burba, iki 95 kg 
(209 lb.) svoryje, pralaimė
jęs prieš Yasuhiro Kai (Ja
ponija) ir prieš Theo Meijer 
(Olandija) iškrito. Olimpinį

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE • 
FUNERAL HOME

Petkus-Butkus Funeral Home

DARBAI
SODE IR DARŽE

Kas yra ta poison ivy - 
Rhus Radicans ar R. Toxi- 
codendron -tai botaniški šio 
augalo pavadinimai. Kilmė 
poison ivy yra vietinė, šiau
rinėje Amerikoje gana pla
čiai pasireiškia tarp kitų au
galų. Auga pavėsyje ir yra 
vijoklinė, mėgsta ir vynio
jasi apie medžių kamienus. 
Reikia jo saugotis nes yra 
nuodingas.

Patartina atkreipti dėme
sį į lapus ir augimo formą. 
Poison ivy taip pat reikia 
atskirti nuo Virginia Crcc- 
per. Skirtumas: Virginia 
Creeper susideda iš penkių 
lapų, lengvai karpyti. Ji vi
joklinė, bet nėra taip nuodin 
ga kaip poison ivy. Šie au
galai skiriasi taip pat savo 
vaisiais. Poison ivy turi ma 
žas baltas uogas, o virginia 
creeper uogos yra juodos.

Poison ivy lapai yra pa- 

čempionatą laimėjo Antai 
Kovacs (Vengrija).

(Tęsinys sekančiame 
numeryje)

* * *
REIKĖS PAKEISTI

ŽALIAS KORTELES
US imigracijos ir natūra

lizacijos tarnyba praneša 
apie Jaujus pakeitimus. Iki 
1993 m rugpjūčio mėnesio 
reikės pakeisti visas žalias 
korteles, išduotas 1977 me
tais (1-151). Tos senosios 
kortelės nesąžiningų ateivių 
lengvai padaromos. Irjųga 
liojimo laikas baigiasi. To
kių kortelių yra išduota apie 
2 milijonus.

Daugiau informacijų 
apie kortelių pakeitimą ir 
talką jas pakeičiant galite 
gauti The Nationalities Ser- 
vice įstaigoj, kuriai vado
vauja Algis Rukšėnas - 
1836 Euclid Avė., telef.

ROMAS PŪKŠTYS, 
TRANSPAK 

firmos savininkas vėl vyksta j 
Lietuvą rugsėjo mėn. Pinigai 
pervedami doleriais. Atsi
skaityti iki rugsėjo 22 d.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th ST., 

CHICAGO, IL. 60629. 
Tel. 312-436-7772

(34-36)

Vytauto Vebliausko piešinys

Poison ivy lapas 

dengti alyva, vad. urusmoi, 
kuri sukelia erzinantį niež
tėjimą. Jeigu prisiliečiama 
prie lapų ar kamieno. Po 
ilgesnio laiko ši alyva paten 
ka po oda ir tuomet atsiran
da skausmingos pūslės - 
vad. rash, Kad išvengus šio 
nemalonaus užsikrėtimo 
poison ivy nuodais, patarti
na tuč tuojaus, tai pajutus ar 
pastebėjus paliestas kūno da 
lis, nuplauti šaltu vandeniu.

Dažnai pasilaiko, kad 
poison ivy užkrėtimas gali 
būti nepastebėtas ir neatpa
žintas. Tik po kiek laiko pa 
sijunta gana aštrus niežėji
mas. Tuomet jau reikia 
veikli atsargiai net nebandy
ti los kūno dalies liesli ran
komis, nes užkrėtimas per
simeta į kitas kūno dalis. 
Tuo atveju patartina vartoti 
calamine lotion (be antihis- 
tamine) kepimo sodą ir pa
galiau skausmui apraminti 
aspiriną. Vaistažolių ex- 
pertai pataria naudoti trau
kučių sutrintus lapus, Šalti 
kompresai ir šaltas dušas 
taipogi padeda apraminti 
niežėjimą.

Poison ivy geriausia ga
lima išnaikinti su šiais che
mikalais: vartoti Round-up
2 oz. su lgal. vandens. 
Tremec-2-4D, vėl 2oz. su 1 
gal. vandens, arba Silvex 2 
oz. ir 1 gal. vandens. Vieno 
purškimo nepakanka, po 2-
3 savaičių reikia pakartoti.

Vincas Apanius

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvara pas
kutinė poezijos knyga, išleis
ta Vilties Draugijos, įrišta j 
kietus viršelius ir sukrauta 
Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00dol. ir gaunama.šiuo 
adresu: DIRVA

19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44119



BENDRUOMENĖS 
TARYBOS SESUA
JAV Lietuvių Bendruo

menės Tarybos metine dar
bo sesija įvyks 1992 rugsėjo 
26-27 dienomis Clevelande 
ir ją globos LB Ohio apy
gardos pirmininkas Pranas 
Joga su jo valdyba. Darbo
tvarkėje šalia Krašto valdy
bos ir LB institucijų prane
šimų bei einamųjų reikalų 
daug laiko bus skirta svars
tymams kaip išeivija gali 
bendradarbiauti ir padėti 
Lietuvai, o Lietuva - išeivi
jai. Bus kalbama apie para
mą Lietuvos ekonomijai ir 
mokslui, apie kultūrinius 
ateities ryšius ir darbus, 
apie rusų kariuomenės išve
dimą, apie Lietuvos pagalbą 
išeivijos švietimui, jaunimui 
ir lietuvybės stiprinimui, 
apie LB veiklos prioritetus 
bei konkrečius darbus ir jų 
finansavimą.

Sesija vyks Cleveland 
Hilton South viešbutyje 
(6200 Quarry Lanc, 
Cleveland, Ohio 44131), 

jos posėdžiai prasidės kiek
vieną dieną nuo 9 vai ryto ir 
šeštadienį tęsis iki 10 vai. 
vakaro, o sekmadienį iki 5 
vai. po pietų.

JAV LB Tarybą sudaro 
68 nariai, jai vadovauja tre
jiems metams rinktas nuola
tinis 5 asmenų prezidiumas 
- pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas, vicepirmininkai dr. 
Vytas Narutis ir Birulė Vi- 
lutienė, sekretorės Gražina 
Kamanticnė ir Svajonė Ke- 
rclytė. Prezidiumo adresas 
yra 1059 Maplegrove Drive 
NW, Grand Rapids, MI 
49504-3835,

telef. 616-791-7333, 
faksas 616-791-7888.

OHIO GYDYTOJŲ
SUVAŽIAVIMAS

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos metinis suvažia
vimas bus š.m. spalio 25 d. 
Clevelande. Dievo Motinos 
bažnyčioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos Mišios už miru
sius draugijos narius. Po 
Mišių bus dr-jos visuotinis 
susirinkimas kurio metu bus 
įteikta metinė kultūrinė pre
mija. Ger.J.

♦ ♦ *

VLADUI BACEVIČIUI, 
Dirvos bendradarbiui, 
rugsėjo 2 d. Cleveland Cli- 
nic ligoninėje padaryta sun
ki širdies operacija. Linki
me greit pasveikti ir vėl 
grįžti su foto aparatu į ne
lengvą Clevelando lietuvių 
garsinimo darbą.

♦ * ♦

US WEST BENDROVĖ 
LIETUVOJ 

įvedė tarptautinį telefonų 
tinklą su modernia centrine 
Kaune.

Pradinis sistemos talpu
mas - 120 grandžių, su gali
mybe išplėsti iki 480. Anks 
čiau buvo tik 14 kanalų ir 
visi jie buvo nukreipti per 
Maskvą.

"Lietuvos Tclckomas" 
teikia ryšių paslaugas dau
giau nei 800.000 abonentų 
pilnai automatizuotame te
lefono tinkle. 99% vietinių 
telefono aponentų gali nau
dotis automatiniu tarpmies
tiniu ryšiu.

1991 m. duomenimis 
100-ui Lietuvos gyventojų 
teko 24 telefonai. Tikslas - 
iki 2000-jų metų padidinti 
šį skaičių 40-ties telefonų 
100-ui gyventojų.

♦ ♦ ♦

11 psl.DIRVA • 1992 m. rugsėjo 10 d.

Vincas ir Liuda Apaniai džiaugiasi svečiais iš Lietuvos. Iš kairės: V. Apanius, Felicija Dausinienė 
L. Apanienė, Vytautas Kernagis ir Marius šaduikis - elektronikos specialistas. V. Bacevičiaus nuotr.

PARENGIMAI
• RUGSĖJO 13 D. l:00v. Lietu

vių Kultūriniai Darželiai rengia 
Tautos dainiaus - Maironio pa
minklo atidengimo iškilmes ir ONE 
WORLD DAY šventų.

• SPALIO 3-4 d. JAV LB Cle
velando apylinkė ir Ohio apygarda 
rengia Lietuvių Dienas - Lithua
nian Fair Clevelando Dievo Moti
nos parapijos patalpose.

• SPALIO 10 d. šeštadienį 7 vai. 
vak. Pabaltiečių Bendravimo Vak
aras - Latvių salėje. Rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komitetas.

• LAPKRIČIO 15 d. Sv. Jurgio 
parapijos rudens festivalis 11:30 iki 
3:30v.

• LAPKRIČIO 21 d. LKVS-gos 
"RAMOVĖ" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

• GRUODŽIO 24 d. Bendros 
Kūčios - Šv. Jurgio parapijos salėje 
9:30 v.v.

• GRUODŽIO 31 d. Lietuvių 
Namai ruošia Naujų Metų sutikimą 
6:30 v.v.

FACTORY
SET-UP / LEAD PERSON.

CUSTOM INJECTION MOLDER OF 
PRECISION PLASTIC PARTS HAS 
IMMEDIATE OPENING ON SECOND 
SHIFT. MUŠT HAVE MECHANICAL 
AND ELECTRICAL EXPERTISE. APPLY 
AT CHAGRIN PLASTIC METHODS, 

5814 HEISLEY RD., MENTOR

PARDUODAMAS 
NAMAS

Hiller Avė. Cleveland, Ohio 
Teirautis: 692-3047

55 SVARAI - cukrus, sū
ris, dešros, mėsa, šprotai, 
aliejus, kava ir kt., $90.
22 SVARAI mažesnis pa
ketas, $55. 22 SVARAI 
mėsos produktai, aliejus 
$90. Prie visų maisto 
siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų.

TRANSPAK,
2638 W. 69th ST., 

CHICAGO, IL. 60629.
Tel. 312-436-7772

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Della E., Williom J. Sr.,

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

Tel :(216)932-6100 Fax:(216)932-5236

KELIONĖMS Į LIETUVĄ IR l 
KITAS PASAULIO SALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI 

932-6100

Siuntiniai i Lietuvą- 
atlanta ie 'V

639 East 185th Street 
Euclid, OH 44119 

Telefonas (216) 481-0011 
KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
RUGPJOCro 21 d. ir RUGSĖJO 12 d.

Pasiteiraukite dėl skubiau pristatomų maisto siuntinių. 
Greitai pristatomi pinigai Lietuvoje doleriais.

Čia galite užsisakyti video aparatūrą, 
tinkančią naudoti Lietuvoje

Jūsų patogumui galite įsigyti dėžių siuntiniams 
Dirbame: antr.-penkt. nuo 9 v.r. iki 5 v.v., 

šeštadienį nuo 9 v.r. iki 2 v. popiet 
Pagrindinis atlanta ie ofisas - Chicagoje

s s ' «. S /, ' J &

III TA U PA
UU Lithuanian Credit Union

William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531 7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.’ Didele aikštė automobi

liams pastatyti.

Uetuvlų Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677

Visi, kurie skelbiasi Dirvoje 
niekad nesigaili

Matas r e alto rs [fflf
NORMLS

Broker RITA MATAS — G.R.I. — statė certified 
real estate appraiser 

2412 CEDARWOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND, OH. 44119

(216)473-2530 216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

v*



DIRVA REMKIME LIETUVOS LAISVĖS IDĖJĄ!

PRANEŠIMAS APIE 
SURINKTAS AUKAS

XXV olimpiados vasa
ros Žaidimai Barcelonoje 
baigėsi. Lietuvos sportinin
kų dalyvavimas buvo reikš
mingas sportiniu ir politiniu 
požiūriu. Vėl esame tarptau 
tinio sportinio judėjimo pil
nateisiai nariai ir džiaugia
mės sportiniais laimėjimais. 
Amerikos lietuviai jautriai 
atsiliepė į Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto kvieti
mą finansiniai paremti ir 
įgalinti sportininkus daly
vauti Barcelonoje.

Chicagoje į Standard Fe- 
deral banke atidarytą olim
pinę sąskaitą pavieniai asme 
nys ir organizacijos suauko
jo 50,486.17 dol. I šią sumą 
įeina JAV LB iždininko tie
sioginiai pervestas IV PLSŽ 
Lietuvių Bendruomenės 
surinktų pinigų likutis - 
3406.17 dol..

Olimpiniam komitetui 
Lietuvoje paremti JAV LB 
centr. valdyba buvo paskel
busi atskirą aukų rinkimo 
vajų. Vajaus rezultatų neži
nome. Taip pat į mūsų sąs
kaitą neįeina pinigai, ku
riuos lietuvių organizacijos 
tiesioginiai deponavo New 
Yorko banke į ten esančią 
LTOK-to sąskaitą.

Chicagoje LTOK-to są
skaitą prižiūrėjo ir tvarkė 
Standard Federal banko eta
tiniai tarnautojai. Šį patar
navimą banko vadovybė su
teikė nemokamai.

Standard Federal bankas, 
sutvarkęs visą finansinę at
skaitomybę, 1992 rugsėjo 
ld. LTOK sąskaitą uždarė ir 
pinigus su visais dokumen
tais persiuntė į Vilnių Olim
piniam Komitetui.

A.A.

ALGIUI DAUTUI

netikėtai užbaigus šios žemės kelione, 
skausme pasilikusią motiną JADZĘ, 
seserį RITĄ, brolius RENIU ir DENĮ su 
šeimomis ir visus gimines, giliai 
užjaučiame

Aldona ir Edis Bliūmentaliai
Bronė ir Benjaminas Paulioniai 
Vacys Petkus
Antanina ir Pranas Petraičiai 
Elza ir Vytas Račkauskai 
Jonas Rastenis
Stefanija Rydelienė 
Irena ir Edis Rydeliai 
Roma ir Henrikas Tatarūnai

Baigę šį darbą, nuošir
džiai dėkojame visiems au
kojusiems tiek pavieniai, 
tiek organizacijoms. (Vi
siems pasiųsti asmeniniai 
pakvitavimai.)

Dėkui spaudai, radijo 
laidų vadovams ir Standard 
Federal banko vadovybei 
profesonaliai tvarkusiai fon
do reikalus.

Jūsų visų parama įgalino 
Lietuvos sportininkus gar
bingai atstovauti tautai di
džiausioje pasaulio sporto 
šventėje.

Valdas Adamkus,
LTOK įgaliotinis JAV-se. 
Rūta Juškienė,
LTOK fondo Chicagoje 
iždininkė

* * *

PRAŠO TALKOS
Kauno Technologijos 

Universiteto Elektros Siste
mų Vedėjas Anzelmas Ba- 
čiauskas yra paskirtas Lie
tuvos Vyriausybės konsul
tantu elektros energetikos 
klausimams.

Jis kreipėsi į Lietuvos 
Ambasadą Jungtrinėse Tau
tose prašydamas padėti su
rasti elektros energetikos 
specialistų JAV lietuvių tar
pe, kurie galėtų ir norėtų 
kaip savanoriai jam talkinin 
kauti Lietuvos Vyriausybės 
pavestą uždavinį tinkamai 
atlikti.

Suinteresuotieji elektros 
energijos specialistai malo
nėkite rašyti:
Prof. Anzelmas Bačiauskas, 
Kauno Technologijos Instituto 
Elektros Sistemų Katedros Vedėjas 
Studentų 48, Kaunas 3028 Lithuania.

♦ ♦ ♦

Kviečiame visus remti 1992 m. spalio 25 d. Tėvynės ateitį lemiančius 
Lietuvos seimo rinkimus.

Nuo seimo rinkimu priklausys Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. 
Rinkimų laimėjimui opozicija panaudos visas galimas priemones ir negailės 
turimų didžiausių išteklių. Žinokime, kad rinkimuose glūdi paskutinė 
komunistinio revanšo galimybė.

Sąjūdžio koalicija už demokratine Lietuvą, vadovaujama Vytauto 
Landsbergio, remiasi Lietuvos žmonių gera valia, ryštu ir teisingumu.

Lietuvos Sąjūdžio finansiniai ištekliai labai menki!

Šioje lemtingoje valandoje, išeivija turėtų prisidėti prie rinkiminės 
kompanijos nes be finansinės paramos bus tuščios Sąjūdžio koalicijos 
pastangos laimėti rinkimus.

Remkime Vytauto Landsbergio vadovaujamą koaliciją ir jo pastangas.

Dar šiandien pasiųskime bet kokio dydžio auką ir paraginkime savo 
kaimynus. Surinkti pinigai nedelsiant bus perduoti Sąjūdžio garbės 
pirmininkui Vytautui Landsbergiui.

Komitetas: Mykolas Abarius, Stasys Baras, Algirdas Brazis, Robert Boris, 
Jurgis Janušaitis, Antanas Juodvalkis, Rūta Juškienė, dr. Tomas Kisielius, 
dr. Leonas KriauČeliūnas, kun. John Kuzinskas, Petras Petrutis, Juozas 
Polikaitis, kun. Anthony Puchenski, prof. Jokūbas Stukas, Juozas Žygas.

Čekius prašome rašyti: COMMITTEE FOR DEMOCRATIC LITHUANIA 
ir siųsti: Standard Federal Bank

Account No. 1101350010
4192 Archer Avenue
Chicago, IL 60632

Vytauto Landsbergio vadovaujamai koalicijai paremti siunčiu_____________ dol.

Vardas ir pavardė___________________________

Adresas____________________________ ________________________________________

Skelbti spaudoje taip__ ne

Dr. Robertas Vitas vado
vavo ekspertų diskusijoms 
apie tarptautinę teisę ir sau
gumą American Political 
Science Assn. metiniam su
važiavime, kuris įvyko Chi- 
eagoje, Palmer Housc vieš
butyje, rugsėjo 4 d. Jis ten 

taip pat skaitė savo 37 pusi, 
pranešimą apie Lietuvos ir 
JAV santykių raida garsio
sios Stimson doktrinos švie
soje. Ši doktrina, nepripa
žįstanti agresijos vaisių 
teisėtais, padėjo išsaugoti 
Lietuvos nepriklausomybės 

tęstinumą tarptautinės teisės 
akyse.

Šia tema dr. Vitas parašė 
knygą, The Unitcd Statės 
and Lithuania: The Stimson 
Doctrine of Nonrecognition, 
kurią 1990 metais išleido 
Praeger mokslinė leidykla.

Dr. Vitas nuo pat Litua
nistikos Tytimo ir Studijų 
Centro įkūrimo 1982 metais 
jame veikia ir šiuo metu yra 
jo vykdomasis viccpirminin 
kas ir iždininkas. Jis taip 
pat yra ilgametis Lietuvos 
istorijos dėstytojas Pedago
giniame Lituanistikos Insti
tute. Aktyvus skautuose, jis 
vadovauja Lituanikos tuntui 
nuo 1990 metų.

Amerikiečių tarpe, jis 
padeda vesti prie University 
of Chicago veikiantį Intcr- 
Univcrsity Scminar on Ar- 
med Forces and Society. 
Karo jėgų ir civilinės val
džios santykiai Amerikoje ir 
Lietuvos praeityje irgi yra 
jo specialybė. (arza)

♦ ♦ ♦
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