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Rusijos AT skatina 
etninius neramumus 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, liepos 23 d. (Elta). -

Stebina Rusijos Federacijos 
Aukščiausiosios Tarybos pa
reiškimas „Dėl žmogaus teisių 
Baltijos valstybėse", kuriame 
konstatuojamas, o veikiau ska
tinamas „tarpnacionalinių san
tykių paaštrėjimas Baltijos vals
tybėse", sakoma priimtame do
kumente. Kai skelbiami „žmo
gaus teisių pažeidimai Baltijos 
valstybėse" ir panašūs konkre
čiai nepagrindžiami kaltinimai, 
visai pamirštama apie visokių 
teisių pažeidimą, koks yra 
neteisėtas Rusijos kariuomenės 
laikymas Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Gali būti, jog minėti 
kaltinimai kaip tik skirti 
nukreipti tarptautinį dėmesį 
nuo Helsinkio konferencijos da
lyvių — valstybių vadovų pasi
tarime paskelbto vieningo ragi
nimo: „skubiai, tvarkingai ir 
visiškai" išvesti Rusijos ka
riuomenę iš Baltijos valstybių. 

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas apgailes
tauja, kad Rusijos parlamentas 
priėmė tokį nekorektišką pa
reiškimą trijų Baltijos valsty
bių, taigi ir Lietuvos, atžvil
giu. Kitas Rusijos Federaci
jos dokumentas — nutarimas 
„Dėl žmogaus teisių Estijoje" 
yra itin šiurkštaus didelės vals
tybės spaudimo mažam kaimy
nui pavyzdys, be kita ko, prieš
taraujantis 1992 m. liepos 9 d. 
Helsinkio deklaracijos 23 para
grafui. Vargu, ar tokia dvasia 
priimtas nutarimas padės iš
spręsti bent vieną esamų prob
lemų; atvirkščiai — gali jas 
paaštrinti ir sukurti naujų, dėl 
ko reiškiamas didelis susirūpi
nimas. 

Lietuva statistikose 

Statistikos departamentas pa
skelbė Lietuvos ekonominės ir 
socialinės raidos 1989-1991 m. 
ir 1992 pirmajame pusmetyje 
rezultatus. Daugelyje sričių 
užfiksuotas gamybos, kaupimo 
ir vartojimo nuosmukis. Ben
dras nacionalinis produktas 
1991 m. sudarė 39 bilijonus 
rublių ir buvo 13.1% mažesnis, 
negu 1990 bei 16% mažesnis, 
negu 1989 m.Grynojo naciona
linio produkto sukurta už 37 
bilijonus rublių, taip pat beveik 
septintadaliu mažiau. Pramo
nės prekinė gamyba praėjusiais 
metais lyginant su 1990 ir 1989 
metais sumažėjo atitinkamai 
4.9 ir 7.6 procento. Žemės ūkio 
bendrosios produkcijos paga
minta 4.6% mažiau, negu 1990 
ir 13.2% mažiau, negu 1989 m. 

Pernai pirmą kartą daugiau 
kaip po 20 metų aktyvus tapo 
užsienio prekybos balansas, jos 
apyvarta siekė 21 bilijoną 
rublių. Užsienio prekybos apy
vartoje 93% sudarė prekyba su 
buvusiomis Sovietų Sąjungos 
respublikomis. Su Vakarų šali
mis ji sumažėjo 1.4 karto. 

Kainų ir tarifų kilimas spar
tino infliaciją, kuri nuo 1991 m. 
sausio iki 1992 birželio mėn. 
sudarė 1535 procentus. Pernai 
buvo pats mažiausias gyventojų 
prieauglis — tik 10 tūkstančių. 
O iš viso 1992 m. pradžioje 
Lietuvoje gyveno 3 milijonai 
761 tūkstantis žmonių. 31.2 pro
cento jų gyveno kaime. 

Lietuva reikalauja atlyginti 
nuostolius 

Vyriausybės informacijos 
biuras pranešė, kad liepos 22 d. 

vicepremjeras Zigmas Vaišvila 
nusiuntė laišką Rusijos minis
tro pirmininko pareigas einan
čiam Jegor Gaidar. Laiške pa
teikiami faktai, kad buvusios 
SSRS VRM kariškiai konfiska
vo šaudmenis ir ginklus, pri
klausiusius Lietuvos medžiotojų 
ir žvejų draugijai bei pagrobė 
ginklus, buvusius aplinkos ap
saugos departamente. Bendra 
nuostolių suma — 237,500 Vo
kietijos markių. Atsižvelgiant į 
susiklosčiusius gerus kaimyni
nius santykius bei jų tolimesnio 
stiprinimo būtinumą, Lietuvai 
padarytos materialinės žalos at
lyginimas ir kaltų asmenų pa
traukimas atsakomybėn būtų 
geros valios išraiška, — rašoma 
laiške. 

Užsieniečiai Lietuvos 
kurortuose 

Daugelį metų Lietuvos pajū
rio kurortuose dominavusią 
rusišką šneką šįmet pakeitė 
vokiška, lenkiška kalba. Nidos 
„Auksinių kopų" poilsio na
muose, pavyzdžiui, kiekvieną 
savaitę keičiasi didelės svečių 
grupės, atvykstančios iš įvairių 
Vokietijos vietovių pagal sutar
tis su „Greifreise" ir „Turistik 
International" firmomis. Nema
žai užsieniečių gyvena „Rūtos", 
„Jūratės", „Melioratoriaus" po
ilsiavietėse, rašytojų kūrybos 
namuose. Palangoje poilsiautojų 
iš Vakarų Europos irgi nestin
ga-

Dovanos iš Australijos 

Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus ekspoziciją papildys ekspo
natai, pasakojantys apie Aust
ralijos lietuvių sportinį gyveni
mą. 

Tai leidiniai apie penktojo 
kontinento sportininkus — lie
tuvius, lietuvių sporto organi
zacijų istoriją ir veiklą, tos 
šalies sportinės aprangos pa
vyzdžiai, įvairių varžybų nuo
traukos. 

Eksponatus muziejui padova
nojo Kaune viešėjęs Australijos 
lietuvių sporto sąjungos pir
mininkas žurnalistas Antanas 
Laukaitis. 

Trumpos žinios 
Pasvalio rajone Talačkonyse 

įvyko Lietuvos invalidų sueiga. 
Jie įkūrė politizuotą judėjimą už 
socialinį teisingumą. Invalidų 
sąjungos nariai naujajame Sei
me nori turėti savo atstovų, gi
nančių jų interesus. 

Vilniuje paminėtos vieno 
pirmųjų profesionalių Lietuvos 
muzikų, kompozitoriaus Česlo
vo Sasnausko 125-osios gimimo 
metinės. Pamaldos ir Č. Sas
nausko kūrybos gerbėjų, gimi
naičių susitikimas vyko Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
prie Televizijos bokšto — jo 
gynėjų žudynių vietoje. 

Albume „Lietuvos bažnyčių 
menas" pateikiami įvairių mal
dos namų vertingiausi religinio 
meno pavyzdžiai. 

Didžiosios Britanijos žemės 
ūkio ministras John Gummer 
aplankys Baltijos šalis. Kelionės 
metu bus aptartos abipusio 
bendradarbiavimo galimybės. 
Tai bus pirmasis Didžiosios Bri
tanijos kabineto atstovas, kuris 
aplankys Baltijos šalis po ilges
nės nei 50 metų pertraukos. 

(R.G) 

Jungtinių Tautų inspektoriai, kurie nuo liepos 5 d. budėjo prie Irako Agrikultūros ministerijos, 
laukdami leidimo įeiti ir ten ieškoti planų bei medžiagų uždraustos balistinės raketos gamybai, 
pasitraukė iš savo posto, kadangi Irakas nebeteikia jiems pakankamos apsaugos. Per visą tą laiką 
prieš juos demonstravo irakiečiai, o porą valandų prieš jų atsitraukimą, net buvo pasikėsintą 
vieną inspektorių nudurti. Inspektoriai ir apie 500 Jungtinių Tautų sargybos dar lieka Irake, 
bet Irakas nebeišdavinėja vizų naujiems sargybiniams pakeisti tuos, kurių tarnybos turas 
pasibaigia. 

Rusija nori parduoti 
atominį kurą 

Washington, DC, liepos 22 d. 
— Visokiausiomis priemonėmis 
bandydama gauti valiutos, Ru
sija į Washingtoną pasiuntė 
savo Atominės energijos minis
trą Viktor N. Michailov aptar
ti galimybę Amerikos atomi
nėms jėgainėms parduoti iš ru
sų branduolinių ginklų išimtą 
uranijų. Kalbėdamas su JAV 
Energetikos departamento va
dais, jis pasiūlė projektą kaip 
galima bombų kokybės koncent
ruotą uranijų atskiesti, kad jis 
tiktų naudoti atominėse elektri
nėse. Jei rusams nepasisektų to 
uranijaus parduoti, beliktų jį 
sandėliuoti požeminiose bunke
riuose. Bet kai kurie vakariečiai 
ekspertai baiminasi, kad Rusi
joje paliktas uranijus nebūtų 
pradėtas naudoti naujiems 
ginklams. 

„Rusai šį projektą siūlo labai 
rimtai", — pasakė dr. Thomas 
Cochran, JAV Gamtos Resursų 

Estija siūlo keisti 
sieną su Rusija 

Talinas, liepos 21 d. — Esti
jos valdžia šiandien išleido pa
reiškimą, kuriame siūloma, kad 
Rusija savo sieną atitrauktų 
ten, kur buvo sutarta 1920 m. 
Tartu taikos sutartyje. Pareiš
kime, kurį parašė Estijos val
džios darbo kadras sienų klau
simams ir kurį išleido Estijos 
Užsienio ministerija, Rusijos pa
sienio įstaigos turėtų keltis į 
tarpkario pasienių postus, kurie 
yra porą kilometrų į rytus nuo 
dabartinio pasienio, Rusijos 
teritorijoje, o Estijos pasienio 
postai liktų, kur yra. 

Šis pareiškimas yra pirmas 
ženklas, kad Estija gali pap
rašyti grąžinti Rusijos po II 
Pasaulinio karo prisijungtą teri
toriją. Nors greičiausiai šis Esti
jos pareiškimas iš tikrųjų išleis
tas tik tam, kad būtų būsimoms 
su Rusija deryboms medžiaga. 
Dabar jau ir taip pakeltoje įtam
poje Rusijos-Estijos santykiuose 
šį pareiškimą Rusija greičiau
siai laikys benzino pylimu į 
ueni. 

Gynybos tarybos mokslininkas, 
dalyvavęs pasitarimuose. „Bet 
reikia įveikti daugelį kliūčių. 
(Michailov) atvykęs čia padėti 
išsiaiškinti klausimas, kad 
galėtų būti sudaryta sutartis". 

Kalbama, kad rusai jau yra 
kalbėję ir su Prancūzija ir su 
Japonija apie galimą joms par
davimą uranijaus iš atominių 
ginklų, bet nėra žinių, kad jie 
būtų apie tai kalbėję su kitomis 
valstybėmis. 

V. Michailov ir jo padėjėjai jau 
yra suradę kelias amerikiečių 
firmas, pasiruošusias atskiesti 
koncentruotą uranijų iš atomi
nių ginklų ir parduoti jį kaip 
kurą jėgainėms. Vakar jis derė
josi su JAV valdžios parei
gūnais, norėdamas gauti rei
kiamą leidimą šiam projektui. 

Tuo tarpu yra didelis klausi
mas, ar rusų koncentruotą bom
bų kokybės uranijų įmanoma iš 
Rusijos pervežti, išvengiant ava
rijų bei vagysčių ir ar įmanoma 
jį parduoti taip, kad pasaulinės 
uranijaus kainos per žemai ne
nukristų. 

Jau dabar valiutos ieškantys 
rusai yra pardavę daug natūra
laus ir truputį pastiprinto 
uranijaus Vakarų komercinėse 
rinkose, tuo jau iššaukdamos 
tokį jo kainos sumažėjimą, kad 
kai kurios uranijaus tiekimo fir
mos jau turėjo užsidaryti ir tą 
grėsmę jaučia ir JAV Energijos 
departamentas — pasaulio di
džiausias komercinio uranijaus 
tiekėjas. 

Daug kas mano, kad^nežiūrint 
šių problemų, JAV šį rusų siū
lymą priims, nes jis padės Ru
sijai išmontuoti savo atominius 
ginklus ir pajamos pagelbės 
Rusijos ekonomijai. 

Nors jau dvi JAV firmos yra 
pasirašiusios provizorines sutar
tis su Rusija ir stipriai ragina 
pasiūlymą patvirtinti, JAV 
Energijos sekretorius James D. 
Watkins svarsto dar ir kitas su
sijusias problemas. 

JAV-ėse veikia 110 branduoli
nių reaktorių^kuriems kas 12-18 
mėnesių vis reikia pristatyti 
bent šiek tiek naujo uranijaus. 
Naujai pasirašytos sutartys ma
žinti atominius einklus iš jų 

Pakeitimai JAV 
vyriausybėje — gandai 

Prez. Bush nekeis viceprezidento Quayle 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV Teisingumo Depar
tamentas liepos 16 d. pareiškė 
neturintis jokių parodymų, 
pateisinančių John Demjan-
juk'o deportacijos bylos at
naujinimą, nors per paskuti
niuosius dvejus metus jo gynėjai 
Izraelyje jau surinko 80 paliu
dijimų, jog Ivanas Baisusis bu
vęs ne jis, o Ivan Marčenko. 
Savo veiksmą pateisino, pri
mindami, jog deportavimui ne
reikia tikro kaltės įrodymo, o 
tik galimos kaltės, o tą jie 
turėjo. Be to, jie neturintys ju
risdikcijos Izraelyje spren
džiamoje byloje. 

— Kinijoje nuteistas septy
niems metams aukščiausias val
džios pareigūnas, suimtas dėl 
palaikymo demokratinio sąjū
džio demonstracijose Tianan-
men aikštėje 1989 m. 

— Lietuvos naujasis prem
jeras Aleksandras Abišala suda
rys tik 4-5 narių vyriausybę ir 
pristatys ją Parlamentui liepos 
23 d. Priimdamas pareigas iš
reiškė viltį, kad Lietuva galės 
įvesti litą prieš Seimo rinkimus 
spalio 25 d. 

— JAV ir Saudi Arabija 
reguliariai tariasi dėl naftos 
kainų, kaip rodo JAV Valstybės 
Departamento dokumentai, 
kurių išreikalavo Citizen Action 
grupės direktorius E. S. Rots-
child. Nors JAV niekuomet ne
palaisvins šimtus tonų plutonio 
239 ir uranijaus 235 tiek Ry
tuose, tiek ir Vakaruose. Tuo 
tarpu dar nėra nustatyta, ką 
darys su naikinamų ginklų ato
miniu kuru: ar jį sandėliuoti, ar 
panaudoti naujuose ginkluose, 
ar perdirbti į kurą atominėms 
elektrinėms. 

Kai kurie ekspertai abejoja, ar 
bus galima patvirtinti rusų 
pasiūlymą kaip tik dėl susijusių 
įvairių saugumo bei rinkos 
ekonomikos problemų, pagaliau 
ir dėl JAV Energijos departa
mento noro apsaugoti savo eko
nominius interesus branduoli
nio kuro gamyboje. 

NVashington, DC, liepos 23. 
— „Baisybė kvailų gandų yra 
pasklidę, ar ne?" — ataskė prez. 
George Bush į spaudos konfe
rencijoje iškeltą klausimą, ar 
Valstybės sekretorius James 
Baker UI rugpjūčio vidury pasi
trauksiąs iš pareigų vadovauti 
prez. Bush perrinkimo kampa
nijai. Nors to gando spaudos 
konferencijoje nei vieno karto 
nepaneigė, j is aiškiai paneigė, 
kad viceprezidento kandidatu 
parinktų ką kitą, ne dabartinį 
viceprezidentą Dan Quayle. 

Prezidento Bush populia
rumui smunkant ir neatrodant. 
kad ekonomija pasitaisys prieš 
rinkimus, kai kas — tiek res
publikonų, tiek ir demokratų 
pusėje — spėlioja, ar pemnkimo 
viceprezidentiniu par tner iu 
Bush nepasirinks kurio nors 
savo Kabineto narių, pvz. Gy
nybos sekre tor iaus Diek 
Cheney. 

Bet prezidentas tvirtino, kad 
Dan Quayle pasilikimas „labai 
užtikrintas" ir stengėsi išvai-

. kyti kitus gandus, pvz., kad jo 
sveikata šlubuojanti, pakvies
damas į lenktynes aplink Ova
linę raštinę. 

Bakerio a ts is ta tydinimas 
— dar nenuspręs tas 

Labiausiai patikėtas gandas 
buvo apie Valstybės sekreto
riaus James Baker atsistaty
dinimą rugpjūty, kad galėtų 
vadovauti prezidento perrin
kimo kampanijai, rašo Chicago 
Tribūne reporteris Timothy Mc 
Nulty šios dienos laidoje. Šio 
gando prezidentas kategoriškai 
nepaneigė, bet nei vieno karto 
ir nepatvirtino. 

Trečiadienį sostinė buvo pa
skendusi įvairiose spekuliaci
jose , kaip Bushas galėtų 
atgaivinti savo populiarumą ir 
mesti iššūkį demokratams, ku
rie tebesidžiaugia savo viršum 
po sėkmingo suvažiavimo, rašo 
McNulty. 

Anot kai kurių aukštų parei
gūnų, atrodo beveik tikra, kad 
Baker sugrįš į Baltuosius Rū-

diktavo specifinių kainų, regu
liariai buvo tariamasi dėl kainų 
ribų, kaip įtakoti rinką, kad kai
nos per daug nesvyruotų. Buvo 
tariamasi ir su Kuwaitu, Al-
žirija, Norvegija, Britanija ir 
Venezuela. 

Nežymus išsiliejimas 
Ignalinos jėgainėje 
Ignalinos atominėje jėgainėje 

liepos 20 d. įvyko netikėtumas 
pirmojo reaktoriaus šaldymo 
sistemoje. Dėl to ten radio
aktyvumo išmetimas pakilo 15 
cu. iki 95 cu. per dieną. Tai vis 
dar gerokai mažiau,negu tarp
tautinė priimta norma — 750 
cu. per dieną. Išsiliejimas buvo 
sustabdytas per 40 minučių, o 
šaldymo sistemos defektas pa
taisytas per vieną dieną, pra
nešė Lietuvos Radijas. Nei 
Suomjos, nei Švedijos radioak
tyvumo matavimo stotys nepa
stebėjo jokio radiacijos padi
dėjimo. 

Ignalinos elektrinės generali
nis direktorius Viktor Ševardin 
pranešė, kad pats radioaktyvu
mas nei pačioje stotyje, nei jos 
aplinkoje nėra pasikeitęs, o šiuo 
metu pirmojo generatoriaus" vei
kimas vra sumažintas pusiau. 

mus būti specialiuoju Prezi
dento patarėju, kurio pagrin
dinis uždavinys būtų tvarkyti ir 
išgelbėti prez. Bush politinę 
kampaniją, rašo McNulty. 

Tikrai liks Dan Quayle 

Sunkiau buvo išsiaiškinti 
gandą apie Viceprez. Quayle. 
Kai kurie Respublikonų partijos 
veikėjai yra pasakę, kad Bush 
pakeistų viceprezidentinį kan
didatą tik tuo atveju, jei pats 
Dan Quayle atsisakytų kandi
datuoti. 0 sakoma, kad vicepre
zidento žmona Marilyn yra 
griežtai nusistačiusi prieš tokią 
galimybę, o kad pats viceprezi
dentas atsisakytų irgi netikima. 

Diek Cheney ir Butų sekreto
rius Jack Kemp yra dažniausiai 
minimi kaip pakaitalai vicepre
zidentui Quayle. Nors abiejų 
konservatoriški kredencialai 
yra be priekaištų, abu turi ir 
rimtų trūkumų. Cheney yra 
turėjęs širdies „bypass" 
operaciją, o Kemp galimybė būti 
prezidento Bush pakviestu yra 
maža, nes jo būdas erzina prezi
dentą nemažiausiai ir dėl to, 
kad kai jiedu yra kartu, Kemp 
visą dėmesį patraukia į save, 
rašo McNulty. 

Dar viena viceprezidentinė 
galimybė galėtų būti Jungtinių 
štabų vadas gen. Colin Powell. 
Nors jis niekad nėra pasisa
kęs savo politinio palinkimo, jis 
y r a prezidento patikimas 
patarėjas. 

Bush pyksta dėl gandų 

Nežiūrint ką prezidentas 
Bush asmeniškai galvoja, jis 
aiškiai stengiasi nerodyti despe
racijos. Bet jis parodė savo 
pyktį, netikėtai atėjęs į savo 
štabo vedėjų posėdį trečiadienio 
rytą, tvirtindamas, kad jis dar 
nėra padaręs sprendimo dėl 
Baker'io ir kad jis dar pilnai 
pasitiki Quayle'u. Jis pasis
kundė, kad tie jo kampanijos 
darbuotojai, kurie skleidžia tuos 
gandus, jam nepasitarnauja. 

Pats viceprez. Quayle vėliau 
trečiadienį, kalbėdamas CNN 
televizijos programoje, pasakė: 
„Jei aš bent vieną momentą pa
manyčiau, kad savo buvimu 
kenkiu George Bush'ui ar jo per
rinkimui, aš išnykčiau". O kitas 
aukštas kampanijos darbuotojas 
užtikrino, kad būtų neįmano
ma šiuo metu mesti Quayle, jau 
vien dėl to, kad tuo Bush'as pats 
sau pakenktų, pasirodydamas 
ciniškas ir nelojalus. Be to, toks 
ėjimas supykintų konservaty
viuosius respublikonus partijos 
branduoly, kuriuos viceprezi
dentas specialiai „kultyvuoja", 
būtent pramonės, policijos, 
antiabortininkų bei evangelikų 
religines organizacijas. O jie yra 
svarbūs ir prezidento perrinki
mui. 

KALENDORIUS 

Liepos 24 d.: Ursinas, Kris
tina, Kristoforas, Seigis, Jurga. 

Liepos 25 d.: Šv. Jokūbas, 
apaštalas, Kristupas. Valenti
na, Aušra. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:18. 
Temperatūra dieną 83 F (28 

C), naktį 66 F (19 C), dalinai 
debesuota, galimybė audros. 



uxvt\\j\ji\o, penKiaaiems, i»»z m. liepos men . 24 d. 
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SĖKMĖS LIETUVOS 
OLIMPIEČIAMS! 

Sveikiname Lietuvos olimpie
čius, su trispalve atstovaujan
čius Nepriklausomai Lietuvai 
25-toje Pasaulinėje olimpiadoje 
Barcelonoje. Net 53 Lietuvos 
atstovai (su treneriais ir vado
vais), įspūdingai apsirengę, kar
tu su 10,000 geriausių pasaulio 
sportininkų įžygiuos į stadioną 
Barcelonoje, s tebint š imtu i 
tūkstančių žiūrovų ir mili
jonams televizijoje. Tikėkimės, 
kad šį kartą turėsime laimės 
juos matyti. 

Sveikiname ir čikagietį Tomą 
Pukštį, atstovausiantį JAV 
olimpinei rinktinei ieties me
timo varžybose. 

Jiems visiems linkime geriau
sios sėkmės! 

Kas d a l y v a u s ir 
kokios viltys? 

Jau iš seniau žinome, kad 
Lietuvai skirtos 35 vietos. Į tą 
skaičių Lietuva deleguoja 26 
sportininkus: 7 lengvaatlečius, 
5 dviračių sporte, 4 bokse, 3 šių 
laikų penkiakovėje, po 2 — 
irklavime, buriavime, plaukime 
ir vieną baidarių lenktynėse. Su 
jais vyksta 7 treneriai, gydyto
jas ir masažuotojas. 

Atrinkimas buvo nelengvas, 
nes norinčių buvo daug. Visos 
sporto federacijos siūlė savo 
kandidatus, bet pateko tik lai
mėję Lietuvos kvalifikacines ir 
tik t i e , kur ių p a s i e k i m a i 
prilygsta tarptautiniams. Iš 30 
tarptautinės klasės lengva
atlečių pateko tik septyni. Jų 
tarpe realias galimybes turi 
disko metikai, rutulio stūmikai 
ir kelios bėgikės. Šiuolaikinės 
penkiakovės kandidatai taip pat 
tame tarpe, nes juk jie neseniai 
laimėjo varžybas Austrijoje, kur 
dalyvavo 14 kraštų atstovai. 
Baidarininkui Artūrui Vietai 
buvo nupirkta nauja baidarė su 
kuria jis Danijoje pralenkė vi
sus, išskyrus pasaulio čempioną 
norvegą. 

Tačiau l ab i aus i a i v i sus 
domina Lietuvos krepšinio 
rinktinė. Ji plačiai nuskambėjo 
ne tik Europoje. Apie ją plačiai 
rašė „New York Times", Chica-
gos „Tribūne" ir kt. J a jau 
dabar galime didžiuotis. J i yra 
geriausia Europoje. Kaip naujas 
Europos čempionas, ji iškovojo 
bilietą į Barceloną. J i laikoma 

vienintelė ga l in t i pr ieš in t i s iš
g a r s i n t a i J A V k o m a n d a i , 
vadinamai „ D r e a m T e a m " . Ką 
m ū s ų k r e p š i n i n k a i t o l i a u 
p a s i e k s , b u s t i k g r a ž u s 
papuošalas to didžiulio j au lai
mėto torto. O kokie t a m šansai? 

Po tokio pas i rodymo Europo
je, jie labai r ea lū s . Lietuvos 
grupėje y r a Aust ra l i ja , Kinija, 
NVS — buv. sovietų j ung t inė , 
Puerto Rico ir Venezuela . N V S 
(sovietus) j au įveikė užt ikrintai , 
nėra abejonės, k a d laimės prieš 
Kiniją. Ta i j au už t ik r in tų vietą 
k v a r t f i n a l i u o s e . K i e k v i e n a s 
k i tas la imėj imas prieš Austra
liją, Puer to Rico a r Venezuela , 
užt ikr in tų ge resnę vietą savo 
grupėje, o tuo pačiu ir silpnesnį 
pr ieš in inką iš ki tos g rupės 
kva r t f i na l i uose . Toje ki toje 
grupėje — Kroati ja, Vokietija ir 
Ispanija j a u buvo įveiktos, t a ip , 
kad perga lė p r i eš vieną j ų 
galima, o t uo pačiu ir šansas į 
medalį j a u gan geras . 

Besidžiaugdami mūsų krepši
ninkų laimėjimais , Barcelonoje 
galime t ikėt is ir daugiau, jei t ik 
geroji F o r t ū n a juos ir tol iau 
lydės... 

A t r o d y s i m e į s p ū d i n g a i — 
ač iū d r . J . D o m a n s k i u i 

i r j a p o n a m s 

Kas galėjo galvoti , kad 50 
L i e t u v o s a t l e t ų ž y g i u o s į 
Barcelonos stadioną pasipuošę 
trijų japonų firmų gamin ta i s 
drabužiais , už ku r ių stilių at
sakingas ga r sus japonų madų 
special is tas Issey Miyake. Šie 
drabužiai drąsiai konkuruos dėl 
medalio (jei toks būtų) su sofis-
t i k u o t a i a p r e n g t a i s a m e r i 
kiečiais, a r pačiais japonais : 
sidabro spalvos ke lnės , o a n t 
baltų šva rkų didžiulės tr ispal
vės ap ikak lė s — didelėmis rai
dėmis „ L I T H U A N I A " , žemiau 
an t nuga ros — „LIETUVA"' ir 
ol impinis simbolis — penki 
apskr i t imai . Tai idėja ir nuopel
nas dr. J o n o Domanskio iš Los 
Angeles. Dr. Domanskį atsime
nate iš žiemos olimpiados Pran
cūzijoje — jis buvo Lietuvos spor-
t ininkų gydytojas, vykęs t en 
savo lėšomis ir dar nemažą 
sumą p a a u k o j ę s L i e t u v o s 
olimpiniam komitetui, pripirkęs 
suvenyrų , suruošęs Vasar io 
16-sios minėj imą ir kt . 

Futbolas Chicagoje 
LIETUVIAI SOLDIER 

FIELD STADIONE 

Lietuvos futbolo r ink t inė 
atvyko į Chicagą. Ją pakvie
tė Illinois Soccer Assn. daly
vauti ..Chicago Cup" Taurės 
tarptautiniame turnyre, kuris 
liepos 24 ir 26 dienomis vyks 
Soldier Field stadione. Turnyre 
dalyvaus 4 komandos: šeimi
ninkai - JAV rinktinė, Mek
sikos meisteris Chivas, Lenkijos 
pirmaujanti komanda ,,Lech 
Poznan" ir Lietuvos rinktinė. 

Lietuvos rinktinė Chicagoje 
žais dvejas r u n g t y n e s . 
Pirmąsias žais šiandien, lie
pos 24 d., 6:30 vai. vak. prieš 
Lenkijos ,,Lech P o z n a n " 
komandą. Tai bus bene pirmas 
Lietuvos komandos susitikimas 
futbolo stadione su Lenkijos 
reprezentantais. Laimėjus šias 
rungtynes, Lietuvos rinktinei 
sekmadienio vakare, liepos 26 
d., tektų žaisti prieš JAV — 
Meksikos „Chivas" rungtynių 

Toronto „Vyt i s " 1992 me tu v y r ų „A"' krep.-nio meis te r ia i . ŠALFAS s-gos metinėse žaidynėse 
Toronte , š.m. gegužės 9-10 d ienomis . 

Nuotr. A. R u g i e n i a u s 

Daugelį metų vilkėjęs to japo
n o s t i l i a u s d r a b u ž i u s , dr . 
Domanskis j am laiške rašė, kad 
didžiuojasi jo stiliaus drabužiais 
ir norėtų, kad jis nubraižytų 
uniformų stilių Lietuvos sporti
n inkams , kur ie , po olimpiados 
Amsterdame 1928 metais, da
b a r vėl, vos atgavę laisvę ir dar 
tv i r ta i neatsistoję ant kojų, 
p i rmą kar tą dalyvaus Barcelo
nos olimpiadoje. Atsakymo ilgai 
laukt i nereikėjo. Ir, štai, Lietu
vos sportininkai olimpiados ati
d a r y m o i šk i lmėse dalyvaus 
ul t ra moderniškose uniformose. 

T a s m i l ž i n i š k a s i š l a ida s 
olimpiadai padėjo padengti dar 
kele tas kitų firmų ir pavienių 
asmenų. 

Š t a i k r e p š i n i o r i n k t i n e i 
170,000 dol. paaukojo ispanų 
treneris J. Imbroda ir jo miestas 
Mellila, o ta ip pat ir pats Š. 
Marčiulionis, A. Šėkas ir kiti 
asmenys iš Los Angeles. Dau
gelis sport ininkų nemokamai 
t reniravosi JAV-se ir Vokie
tijoje. , , A d i d a s " kompani ja 
pateikė įvairiausios aprangos už 
240,000 markių . „Bayer" kom
panija te iks vaistus. „Coca-
Cola" a t s iun tė 1000 sportinių 
marškinėlių, aprūpins gėrimais 
ir t . t . Šiek t iek paramos gauta 

iš Australi jos. Kanados ir JAV 
lietuvių. y Q 
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1992 m. Šiaurės Amerikos Pa-
baltiečių ir Lietuvių lengvosios 
at let ikos pirmenybės vyks rug
sėjo 12-13 dienomis, Cuyahoga 
Community College, Western 
Campus, 11000 West Pleasant 
Valley Rd., Parma, Ohio. (Kam
pas W. Pleasant Valley Rd. ir 
York Rd.). Parma yra Cle-
velando pietų vakarų priemies
t is . 

Pirmenybes vykdo — Cleve-
lando LSK ..Žaibas". Lietuvių 
pirmenybės bus išvestos iš pa-
baltiečių. Yra galimybė, kad 
an t rą diena, rugsėjo 13 d., 
varžybos vyks St. Ignatius High 
School, 1911 W. 3C-r \ St., 
Clevelande. 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų, moterų, jaunių A (17-19 
m.), jaunių ir mergaičių B (15-16 
m.), C (13-14 m.), D (11-12 m.), 
E (9-10 m., F (žemiau 9 m.); Sub 
masters (35-39 m.) ir visų klasių 
Masters - '40-44 m.) (45-49 m.) 
ir t.t. kas 5 metai. Prieauglio 
klasifikacija — pagal dalyvio 
amžių 1992 m gruodžio 31 d., 

Sub-masters ir Masters — pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną. 
Dalyvių skaičius neapribotas 
visose klasėse. 

Varžybų pradžia šeštadienį, 
rugsėjo 12 d., 1:30 vai. p.p. 
Registracija nuo 12:00 vai . 
Sekmadienį varžybų tąsa nuo 
10:30 vai. ryto. 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 
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p i r m , antr., ketv.. penki nuo 12 iki 6 v.v. 

Hadden Rd., Euclid, OH 44117. 
Tel. 216-486-0889. Papildomai 
galima kontaktuoti Eglę La-
niauskienę, 216-731-7464. 

Smulkios informacijos y ra 
praneštos visiems sporto klu
bams. Klubams nepriklausan
tieji dėl informacijų gali kreip
tis į bet kurį sporto klubą ar tie
siog į A. Bielskų ar Eglę La-
niauskienę. 

Dalyvavimas atviras visiems 
l ie tuvių l engva t l eč i ams . 
Dalyvaukite! 

ŠALFASS cent ro v a l d y b a 
ŠALFASS Lengv. a t l e t ikos 

komi te t a s 

(1-312) 786-4477; 
(704)24f-OO«7; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDtCAL BUILDING 

6449 Se. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kato. tai. (1-312) 9964848 ; 
Ras. (1-312) 779-6683 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4296 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; pankt 10-12; 1-6. 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D, 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
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NEĮVYKUSI KREPŠININKŲ 
KELIONĖ 

laimėtoją dėl ..Chicago C u p " 
čempionato. 

Tik imas i gražaus Lietuvos 
r ink t inės pasirodymo. Mūsų 
en tuz ias t inga p a r a m a pakels 
žaidėju ryž t ingumą. Remiame 
visus, p a r e m k i m e ir futboli
n inkus gaus iu a t s i l ankymu i 
rungtynes . 

J . J . 

S U S I P A Ž I N I M A S SU 
L I E T U V O S 

F U T B O L I N I N K A I S 

Chicagos ir apyl inkių lietu
viai kviečiami šį šeštadienį , 
liepos 25 dieną, a tvykt i į Lietu
vių centre , Lemonte , ruošiamą 
gegužinę-pikniką, kurioje b u s 
proga susipažinti ir pabendrauti 
su Lietuvos futbolo r ink t inės 
žaidėjais. Pradžia 2 vai. p.p. 
Prieš t a i vyks futbol in inku 
t reni ruotė . Ypač futbolu susi
domėjęs j a u n i m a s kvieč iamas 
a tvykt i a n k s č i a u ir s tebėt i 
Lietuvos futbolo r inktinės treni
ruotę. Visi l auk iami . 

Ne per seniausiai rašėme apie 
Lino Va i tkaus puikų pasiro
dymą pasaul io jaunių slidi
nėjimo varžybose Europoje. 

Gr įžęs j i s da lyvavo JAV 
slidinėjimo ..Junior Olympics" 
B e n d k a l n u o s e , Oregone . 
, ,Steamboat Today" laikraštis 
rašė: „Vaitkus impressive at Ju
nior Olympics' ' . J i s buvo tarp 
pirmųjų dešimties keturiose iš 
p e n k i ų v a r ž y b ų . Tas j a m 
užtikrino pakvietimą šią vasa
rą dalyvauti slidinėjimo stovyk
loje Kanadoje, o vėliau Argen
tinoje. O žiemos sezonui prasi
dėjus, jo laukia ir jau suplanuo
t a visa eilė varžybų Amerikoje 
ir Europoje. Tik po jų bus 
sudaryta JAV olimpinė rinktinė 
ateinančiai žiemos olimpiadai 
19S4 metais . 

L inkėdami j am geriausios 
sėkmės, t ik imės , kad jo entu-
z i aznas ir pastangos atidarys 
j am olimpines duris, kaip Tomui 
Pukščiui . V. G. 

Po gražaus prieš pusmetį bu
vusio Lietuvos krepšininkų pa
sirodymo prieš Australijos rink
t inę Olandijoje vykusiame tur
nyre, Australijos Olimpinė rink
t inė norėjo, savo pasiruošimui 
prieš olimpiadą, pasikviesti į 
Australiją Lietuvos olimpine 
rinktinę ir čia sužaisti eilę rung
tynių. 

ALFAS valdybai visai neži
nant , per privatų jauną lietuvį, 
neseniai atvykusį iš Lietuvos, 
buvo pradėta atvažiavimo dery
bos. Australai surado mecena
tus , priešnarkotinę jaunimui 
organizacija, kur i buvo pa
skyrusi kone pusę milijono do
lerių šiam Lietuvos vizitui. 
Buvo pranešta spaudai, duoda
ma žinios per radijo ir televiziją. 
ALFAS, nors nieko bendro su 
šiuo iškvietimu ne tu r in t i s , 
paprašė visu mūsų miestų lie
tuvių priimti atvykstančius lie
tuvius. Pasirengimai jau buvo 
pradėti . T.čiau prasidėjo šio 
viso vizito ko ne tragedija. Olim
pinė komanda atvykti negali, 
nes pasirodo, net Olimpinis 
komitetas ir Krepšinio s-ga 
Lietuvoje pradžioje apie tai 
nieko nežinojo, kai viskas buvo 
d a r o m a Kauno „Ža lg i r io" . 
Vėliau buvo sakoma, kad at
vyks Lietuvos r ink t inė , ko 
a u s t r a l a i n iekaip negalėjo 
suprasti, kad Olimpinė rinktinė 
yra ne Lietuvos rinktinė. Paga
liau iškvietėjai ir Australijos 
krepšinio bei olimpiniai vadovai 
iš kažko gavo ALFAS telefonus, 
adresą ir pradėjo reikalą vesti 
su jais ir, gavę iš t renerio M. 
Paulausko paskutini žaidėiu 

sąrašą, kuriame buvo tik jau
nieji Lietuvos žaidėjai, bet nei 
vieno Olimpinės Lietuvos rink
tinės net kandidato, pasiklausė 
ALFAS nuomonės, apie šią 
rinktinę. Australijos šiuometinė 
rinktinė yra labai stipri, nes 
turi vieną aukštaūgį tamsiaodį, 
priėmusi Australijos pilietybę 
ir jau keli metai žaidžiantį 
Australijos profesionalų koman
doje. Taip pat iš Amerikos grįžo 
vienas žaidėjas, žaidžiantis JAV 
NBA komandoje ir vienas pu
siau lietuvis, iš motinos pusės, 
jau antri metai žaidžiantis JAV 
koledžų komandoje. Taip, kad 
mūsų Lietuvos Olimpinei ko
mandai tai būtų neblogas 
priešas, bet tai, kurią davė 
treneris, tai nebūtų jokio pasi
priešinimo ir šių gastrolių 
pasekmės būtų buvusios tikrai 
labai blogos. Tai sužinoję, 
australai paskutiniu momentu, 
nors ir turėdami nemažai nuo
stolių, nes visuose miestuose 
buvo užsakyti stadionai, vieš
bučiai ir jau buvo pradėta par
davinėti bilietai, atsakė vizitą. 
ALFAS valdyba, nors ir nesi-
jausdama to viso kaltininkė, 
parašė Australijos Olimpiniam 
k-tui, Sostinės sporto institutui, 
kur komanda treniruojąs:, ko
mandos treneriui ir buvusiems 
sponsoriams. atsiprašyme laiš
ką, pažymėdami, kad reikalus 
su Lietuva reikia tvarkyti ne 
per privačius asmenis, bet per 
ALFAS, kurio žinioje čia yra 10 
sporto klubų ir kuris turi tam
prius ryšius su Lietuva, arba 
per sostinėje esantį Lietuvos 
konsulą. A. Laukaitis 

6132 8 . Kedzie Ava . , CMcago 
j(1 -312) 776-6*69 arba (1 -312) 489-4441 
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5640 6. Pulaakl Road. 
Tol. (1-312) 565-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr. penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. CMcago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, I I I . 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 8 . Robarts Rd., Hlckory HHta, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St., Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

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

IL 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 6o. SOtft Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
156 N. Mlchlgan Ava . , Salta 324 Ir 

5636 8. Pulaakl Rd., CMcago. IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Justlca. IL 

Tai. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v 
šešt pagal susitarimą 

Kablnato tai. (1-312) 776-2880 
Raz. (708) 448-5545 

PP 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71 at Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. MapervHle 
708-386-6776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medicai Canter-

Naoarvltla Campua 
1020 E. Ogdan Ava., turtą 310, 

Naparvllla IL 60863 
Tai. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm . antr , ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Apie pasitikėjimą, atsargumą ir 

NEPADAILINTĄ 
KASDIENYBĘ 

Atsarga gėdos nedaro, sako 
mūsų liaudies išmintis. Tai ne
reiškia, kad turime eiti per 
gyvenimą, bailiai besidairydami 
į šalis, laukdami kažkokio pa
vojaus ar užpuolimo. Taip besi
elgdami, tik psichiatrų kabine
tus pripildysime. Ir artimo 
meilė reikalauja pasit ikėti 
kiekvienu žmogumi, ypač savo 
tautiečiu, kaimynu, lietuviška 
institucija. Jeigu jau savu pasi
tikėti negalime, tai kuo pasi
tikėsime? 

Juk turime pasitikėti gydy
toju, kuris prirašo vaistų nuo li
gos; reikia tikėti labdaringa 
įstaiga, kai ji renka aukas 
kilniam tikslui; reikia pasitikėti 
mechaniku, kad sutaisė auto
mobilį ir t.t. Net ir didmiesčio 
gyventojai turi nenugalimą 
palinkimą pasitikėti nepažįs
tamais, ypač jei žmogus gražiai, 
švariai apsirengęs, mandagiai 
pakalba. Kasdien laikraščiuose 
skaitome, kad vienoje ar kitoje 
apylinkėje sukčiai apgavo 
žmogų (dažniausiai vyresnio 
amžiaus), išviliojo paskutines 
santaupas ir pranyko be pėd
sakų. Kiekvieną kartą, kai tos 
istorijos išspausdinamos ar 
kitaip paskelbiamos, žmonėms 
patariama saugotis, mokytis at
sargumo, atsižadėti aklo pasi
tikėjimo kitais, bet kažkodėl tie 
perspėjimai neužsilieka. Apga
vikai gyvuoja, kaip gyvavę. 

Ir nežinia, kurie plėšikai pa
vojingesni: ar tie, kurie ginklu 
užpuola gatvėje ir atima pini
gines, ar tie, kurie gražiais žo
džiais apgaudinėja žmones ir vis 
tiek apvagia? Viena yra aišku 
— reikia saugotis ir vienų, ir 
kitų. Skirtumas tik toks, kad 
plėšiko, užpuolančio gatvėje ar 
slaptai {lendančio į namus, gal 
kiek lengviau apsisaugoti, kaip 
to, kuris ateina su draugiška 
šypsena. 

Kad žmonėms trūksta papras
čiausio atsargumo, galima labai 
lengvai įsitikinti, ypač se
nesnėse lietuviškose apylin
kėse, kur gyvena vyresnio 
amžiaus žmonės. Kartą gerą 
pusvalandį teko pasėdėti auto
mobilyje netoli labai populia
raus bankelio Marųuette Parko 
apylinkėje. Tą dieną daugelis 
žmonių keitė pensijos čekius. 
Kaip tyčia tuo pačiu metu gat
vėmis slampinėjo ir būriai pa
auglių. Buvo žvarbi rudens 
diena. Žmonės skubėjo nesidai
rydami. Beveik visų moterų 
rankose kadaravo dideli, pūsta-
šoniai rankinukai. Juose, be 
abejo, buvo raktai, dokumentai 
ir iškeistojo čekio pinigai. Kaip 
lengva prabėgančiam piktada
riui pačiupti vos vos laikomą 
rankinuką ir nudumti šalutine 
gatvele! Iš banko išėjo senyvas 
žmogus, laikydamas rankoje 
storą pluoštą dolerių. Eidamas 
gatve, jis palengvėle skaičiavo 
pinigus. Kita moterėlė patraukė 
tiesiai niūria šalutine gatvele 
tarp aklų garažų ir šiukšlių 
dėžių, tabaluodama savo dideliu 
rankinuku. 

Čia jau ir mažas vaikas galė
tų pasakyti, kad truputis atsar
gumo sutaupytų ne tik daug 
sielvarto, bet gal ir sužeidimo. 

Kaip malonu prietemoj pasi
vaikščioti, kai dienos karštis at
slūgsta ir miesto triukšmas 

PLB KONKRETI PAGALBA LIETUVAI 

prityla. Tačiau vaikštinėjantis 
tuščiomis, šešėliuotomis gat
vėmis gali lengvai susilaukti 
nepageidaujamos draugystės, 
kuri ne tik kišenes aptuštins, 
bet ir guzą pakaušyje padova
nos. Net ir dienos metu kur ei
nant, geriau pasivadinti kartu 
pažįstamą, kaimyną. Dviem bus 
linksmiau ir — svarbiausia — 
saugiau. 

Visi čia minimi apdairumo bū
dai daugiausia tinka apsaugai 
nuo užpuolėjų, ypač gyvento
jams apylinkėje besikeičiant ir 
į pažįstamų lietuvių vietą atsi-
kraustant svetimiems. Apie 
pačius baisiausius nuotykius 
skaitome spaudoje, apie papras
tesnius pasakoja patys nuken
tėjusieji, o netrukus ir visa 
apylinkė sužino kiekvieną 
detalę. Pasitaiko tokių atsi
tikimų, apie kuriuos dar vis 
vengiame kalbėti. 

0 kalbėti reikia, nes tai 
naujausioji sukčiavimo (ir api
plėšimų) banga, pasitaikanti 
daugiausia tarp lietuvių. Iš
tirpus geležinei uždangai, išei
vijos lietuviai sukruto padėti 
giminėms ir negiminėms, pažįs
tamiems ir nepažįstamiems, 
kurie pagalbos šaukėsi ir tebe-
sišaukia iš Lietuvos. 

Kai mūsų parama pasiekia 
tuos, kuriuos norime šelpti, kyla 
didelis pasitenkinimas ir ga
vėjui, ir davėjui. Tačiau žmonių 
geraširdiškumu netruko pasi
naudoti patamsių gaivalai. 
Lietuviškuose laikraščiuose 
sumirgėjo skelbimai apie ieš
kančius bet kokio darbo, norin
čius susirašinėti, susidraugau
ti, patarnauti, siunčiant siun
tinius, pirkti ir parduoti viską, 
ko širdis geidžia ir ko net geisti 
nesugalvojo. 

Reikia pabrėžti, kad dalis šių 
pasiūlų yra visiškai teisinga. 
Žmogus, atsiliepęs į įstaigos ar 
asmens siūlomas paslaugas, ne
apsivilta. Bet jau pakankamai 
kartų pasitaikė, kad sentimen
talus išeivis savo apsukrių tau
tiečių, atvykusių iš Lietuvos, 
yra taip gražiai apstatomas, kad 
net susigaudyti nespėja, kas čia 
pasidarė. Pasamdytieji butą 
valyti „ išvalo" geresnius 
daiktus; jaunos, draugystės ieš
kančios merginos turi vyrą ir 
vaikus tėvynėje; Lietuvoje 
parduodami namai ar žemė 
visiškai pardavėjui nepriklauso; 
siuntinių persiuntimo įstaigos 
pristato pustuštės dėžes, ir taip 
daina be galo... 

Bjauriausia, kad vienam 
lietuviui „nudegus", šimtas 
kitų, sąžiningų asmenų ar įstai
gų nustoja pasitikėjimo. 

Kaip apsisaugoti? Patarimas 
labai paprastas. Jį dažnai kar
toja amerikiečių saugumo įstai
gos: nereikia aklai pasitikėti, 
reikia atsargumo visur ir 
visada. Jeigu mes lengvai suži
nome apie sukčiautojus ir jų 
darbus, taip pat yra nesunku 
sužinoti apie gerus versli
ninkus. Klauskime tų, kurie 
jais ir jų patarnavimais paten
kinti. Reklama, nors ir lie
tuviškame laikraštyje, graži 
lietuviška tarsena ir mokėjimas 
prašyti dar neužtikrina gar
bingo žmogaus. Atsiminkime, 
kad: ko akim nepastebėsi, 
kišene užmokėsi. 

D.B. 

JURGIS JANUSAITIS 

Liepos 1 dieną seimo 96 atsto
vai ir daug svečių atidžiai klau
sėsi PLB valdybos pirmininko 
dr. Vytauto Bieliausko iš
samaus pranešimo, kuriame at
spindi ir konkreti pagalba 
Lietuvai. PLB, be kitos pa
galbos, Lietuvą apdovanojo ir 
geromis komunikacijos prie
monėmis. Pagalbos Lietuvai 
fondo lėšomis, daugiausia jas re
miant Kanados ir JAV Bend 
ruomenėms, 1990 m. pabaigoje 
nupirkta stambi grupė komu
nikacijų priemonių, į kurias įėjo 
net galimybė įsijungti į tarptau
tinį satelitą. Tos priemonės la
bai stipriai patarnavo 1991 m. 
sausio mėn. omonams užėmus 
televizijos bokštą. Šių 
priemonių pagalba technikai 
galėjo tęsti savo televizijos pra
nešimus, nors ir ribotoje teri
torijoje. Tų priemonių dėka 
buvo galima geresnį saugumą 
duoti Aukščiausiajai tarybai ir 
siųsti pranešimus į pasaulį. Tik 
dabar pirmą kartą apie tai 
pranešama viešai, nes visa tai 
buvo padaryta slaptai ir apie tai 
niekam nebuvo žinoma. 

Be abejo, ir visų kraštų Bend
ruomenės Lietuvai yra daug 
padėjusios. Pirmininkas dėkin
gai vertino savo valdybos vi
cepirmininkų darbus. Milda 
Lenkauskienė rūpinosi lais
vajame pasaulyje lituanistiniu 
švietimu, koordinavo darbus ir 
paramą, rūpinosi ypač Vasario 
16 gimnazijos išlaikymu ir 
mokinių į ją siuntimu. Kultūros 
reikalais rūpinosi Irena Luko
ševičienė, visuomeninių reikalų 
komisijos darbus atliko Eugeni
jus Čuplinskas. Pasaulio lietu
vių jaunimo reikalais rūpinosi 
PLJ s-gos pirmininkas Paulius 
Mickus. Sudėtingą PLB iždą 
sėkmingai tvarkė Horacijus Ži
bąs. Pasaulio lietuvį redagavo 
Bronius Nainys ir administravo 
Baniutė Kronienė. Garbės 
teismui p i rmininkavo dr. 
Adolfas Darnusis ir kontrolės 
komisijai vadovavo Jonas Ur
bonas. Pirmininkas dr. V. 
Bieliauskas savo pranešime iš
vardino šių komisijų pirmi
ninkus, įvertino jų atliktus dar
bus ir nuoširdžiai padėkojo, 
ypač inž. Broniui Nainiui už 
gerą Pasaulio lietuvio reda
gavimą ir už šio seimo sėk
mingą suruošimą. 

PLB valdybos sudėtis ket
verių metų laikotarpyje keitėsi. 
Tačiau valdyboje dirbę Algis 
Juzukonis, dr. Vytautas Damb-
rava ir tragiškai žuvęs Raimun
das Kudukis, dirbdami valdy-

IŠGIRDĘ 
GIMTOSIOS 

ŽEMĖS ŠAUKSMĄ 

Prof. dr. Vytautas Bieliauskas, senosios PLB valdybos pirmininkas, daro 
pranešimą iš ketverių metų veiklos. 

NETURIU KĄ VEIKTI -
PADĖSIU LIETUVAI 

George Perles, atletikos rei
kalų koordinatorius Michigan 
State universitete, beieško
damas naudingo užsiėmimo, nes 
pareigos nereikalauja daug dar
bo, nusprendė įsijungti į 
pagalbą Lietuvai. Ta mintis jam 
kilo neseniai apsilankius Lietu
voje, kur turi giminių iš motinos 

boję, dalinosi sunkių darbų 
našta. Vytautas Kamantas, PLB 
fondo pirmininkas, buvo didysis 
darbų skatintojas ir nuolatinis 
patarėjas. A. Gureckas, vado
vaudamas visuomeninių reika
lų komisijai, ruošė memorandu
mus, kreipimąsi į 144 valsty
bes, prašant pasmerkti Molo
tovo-Ribentropo aktą, rūpinosi 
PLB politine veikla. 

Valdybos sudėtyje dirbo PLJ 
s-gos tuometinis pirmininkas A. 
Saplys, pasižymėjęs aktyvumu. 
Jis suorganizavo ir VII Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresą, 
drauge su komitetu. Valdybos 
vicepirmininkė Gabija Pet
rausk ienė prisidėjo reda
guodama ir išleisdama Vytauto 
Landsbergio knygą „Atgavę 
viltį', dažnai spaudoje informa
vo apie PLB veiklą, daug prisi
dėjo prie ryšių palaikymo su 
Lietuva, o paskutiniuoju laiku 
dirbo Lietuvoje, eidama premje
ro Gedimino Vagnoriaus patarė
jos pareigas. 

Besirūpinant atgimusiu Lie
tuvos nepriklausomu gyveni
mu. PLB valdyba taip pat 
ypatingai rūpinosi ir išeivi
ja. Pirmininkas dalinai ne 
kartą ir savo lėšomis lankė 
kituose kraštuose Lietuvių Ben
druomenes: Argentinoje, Bra
zilijoje, Urugvajuje, Australi

joje, dalyvavo Lietuvių dienose 
ir III Sporto žaidynėse Aust
ralijoje, Europos studijų dieno
se, lankė Vokietijoje, Italijoje 
Lietuvių Bendruomenes. Tai 
nebuvę turistinės ar pasismagi
nimo kelionės, bet sunkaus dar
bo, nes reikėjo su visų kraštų 
Bendruomenėmis tartis, pla
nuoti darbus, rūpintis pagalbos 
teikimu. O gyvo ryšio su 
pasaulyje paplitusia Bendruo
mene palaikymas yra būtinas, 
ir ateityje naujoji PLB valdyba 
turės tą darbą tęsti. 

Seimas su didele atida išklau
sė PLB valdybos išsamaus 
veiklos pranešimo. 

Išeivija buvo, yra ir bus. 
Išeivija plačiame pasaulyje, išei
vija ir Rytų Europos valstybėse. 
Bendruomenės jau buriasi Lat
vijoje, Estijoje, Maskvoje, St. Pe-
tersburge, Moldavoje, Sibire, 
Vengrijoje, Ukrainoje, Len
kijoje. Jau ir čia minimų vals
tybių Lietuvių Bendruomenės 
atstovai dalyvavo seime, išsakė 
savo rūpesčius, gyvenimą, 
norus. Tų kraštų Bendruomenės 
išgyveno didžiųjų kančių ir ban
dymų metus tremtyje, gula
guose, amžino įšalo žemėse. O 
vis tik ji liko gyva. Pajuto naują 
gyvenimą, atsiminė savo 
Tėvynę, o negalėdami į ją su
grįžti, organzizuojasi arčiau 

Jų senelį, Biržų rajono Kata-
liškių kaimo gyventoją Juozą 
Vasiliauską enkavedistai išvežė 
iškėlę iš ligos patalo. Ir močiutę 
tą pačią dieną į gyvulinį vagoną 
įstūmė. Pasiliko tik besislaps
tanti duktė Bronė, sūnus Juo
zas. Ir pats jaunėlis, neseniai 
kunigų seminariją baigęs Kazi
mieras. 

O kitą dieną į išvežtųjų Vasi
liauskų namus jau kėlėsi sveti
mi žmonės. Metus kitus pagy
venę, išsikeldavo, tada kiti at
sikeldavo. Kaip kas sugebėjo, 
draskė, niokiojo darbščiomis 
rankomis sukurtą sodybą, grio
vė pastatus. Sunkiai, labai sun
kiai įsigyta Vasiliauskų žemelė 
atiteko Černiachovskio vardo 
kolūkiui. Sodybą gaubę vasaro
jaus, kviečių ir dobilų laukai 
užleido vietą piktžolynui. 

Sūnus Juozas, į žmones išėjęs, 
dirbo Šiauliuose televizorių 
gamykloje. Rodos, ir uždirbo ne
mažai, ir pragyveno pusėtinai, 
bet tėviškės, gimtųjų namų, 
gimtosios žemės šauksmas ne
davė ir nedavė ramybės. Padir
bęs savaitę, šeštadieniui atė
jus, jau ir važiuoja į netoli Vabal
ninko esančias Katališkes, jau 
ir lanko svetimųjų apgyvendin
tą sodybą, jau ir sodina .gėles 
ant Kuprių kapinaitėse esančių 
senelių kapų. O šventojo Stanis
lovo dieną būtinai atvažiuoja 
pasimelsti prie kapinaitėse 
esančios koplytėlės durų, nes 
atidaryti ją nors vienai dienai, 
leisti joje laikyti pamaldas 
tarybiniai pareigūnai draudžia. 

Pagaliau atėjo diena, kada 
Lietuvos kaimo žmogus gali at
siimti savo tėvų žemę. Tur būt, 
vienas iš pirmiausių tuo pasi
naudojo Juozas. Metė visus dar
bus Šiauliuose ir persikėlė į 
tėviškę. Tegul ir labai sunio-
kiotą, svetimųjų sudarkytą, bet 
vistiek tėviškę. Ir subangavo 
Juozo rankomis sėtų kviečių 
laukai, bulvės sužydėjo, apgriu-

vieni kitų, jau planuoja savas 
lituanistines mokyklas, kultū
rinę veiklą, šviesesnę ateitį, iš
blaškyti po tolimas šalis, bet 
jausdami, kad jie turi PLB, 
kurios tikslas ir ateityje skubėti 
su reikiama jiems pagalba. 

Pagarbiai vertiname PLB 
pirmininko dr. Vytauto Bie
liausko išsakytas mintis ir 
tariame ačiū už ketverių metų 
dinamišką veiklą. 

vusiuose ir jau šiek tiek sure
montuotuose tvartuose sumykė 
karvės, sukliuksėjo paršiukai. 
Išsipildė Juozo svajonė: jis tėvų 
žemės šeimininkas. Bet atėjo 
nelaimė. Juozas sunkiai susir
go. Ne, nebe jam dabar sekioti 
paskui plūgą, nebe jam versti 
žydinčių dobilų pradalgę. Skau
du. Verkti norisi, bet nieko ne
padarysi. 

Ir pabudo senelių ir tėvų 
šauksmas Juozo vaikų širdyse. 
Vyriausiojo, Vilniaus pedagogi
nį institutą baigusio Alfredo ir 
neseniai ir kariuomenės grįžu
sio Kazimiero. „Mes dirbsime 
tėvų žemę! Mes ją išsaugosime! 
Mes atkursime ir išgražinsime 
apleistą tėvų sodybą!" 

Neseniai buvau toje sodyboje. 
Atsistebėti negalėjau tų dviejų, 
šeimų dar nesukūrusių vyrukų, 
meile gimtajai žemei. Kokiais 
ūkininkais tie, mieste gimę, 
mieste augę, jaunuoliai pasida
rę! Pasitelkę techniką, savo 
dvidešimties hektarų ūkyje jie 
prisisėjo vasarojaus, linų, kitų 
kultūrų. Jų pievose jau ganosi 
keletas žalmargių karvių, ark
liai ganosi, o šalia jų ir mažučiai 
kumeliukai laksto. Ir senelių 
statyta grįčia kasdien gražėja — 
patys ją remontuoja, puošia, 
tvarko. 

Už poros metų šios sodybos 
nebepažinsite, — sako vyriausi-
sis Juozo sūnus Alfredas. — Pa
darysime taip, kad ji primintų 
senąją, senelių kurtą. 

— O į miestą nebenorite grįž
ti? — klausiu. 

— Kas tas miestas, — atsako 
abu jaunuoliai. — Dulkės. Eilės 
parduotuvėse. Žmonių kamša
tis. O mes čia laisvi lyg paukš
čiai. Ką padarome, tas mūsų. 

Du gražūs, simaptingi, sveiki 
vyrukai. Žiūrėjau į juos ir 
negalėjau atsidžiaugti: kaip 
gerai, kad jie jaučia savo gys
lomis tekantį Vasiliauskų gimi
nės kraują! Kaip gerai, kad tėvų 
ir protėvių meilė gimtajai že
mei taip kaitriai dega jų širdy
se! Tepadeda jai degti gerasis 
Dievas! 

Aldona Kudžmaitė 

Jeigu turi pinigų, pagalvok, — 
gal Dievas jiems tik dėlto leido 
įkristi į tavo rankas, kad juos iš
dalindamas galėtum pasiekti 
džiaugsmą ir tobulybę. 

Th. Merton 

pusės. Jis akivaizdžiai pamatė, 
kaip ten žmonės vargsta, nes 
trūksta būtiniausių reikmenų 
— vaistų, maisto, drabužių. Da
bar George Perles pradėjo orga
nizuoti fondą ir padėti Lietuvai. 
„Aš turiu atliekamo laiko ir no
riu būti naudingas žmonėms. 
Lietuvai reikia pagalbos, tai čia 
man gera proga atlikti gerą dar
belį", sako Perles. 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ ŠIMAITIENĖ 
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Nemigos išvarginta, gilaus liūdesio prislėgta, 

tarnaitė patyliukais man pranešė: 
„Daktare, vakar mano ponia buvo tokia linksma, 

gyva, sveika. Šįryt ji pradėjo skųstis galvos skausmais, 
o dabar atrodo, kad miršta. Daktare, ar ji gyvens? 
Gyvens? — skruostais riedant graudžiom ašarom, ji 
paklausė. 

„Gyvens! gyvens! Nurimkit! Nepasiduokit blogo-
goms mintims", raminau ją. Ir iš širdies troškau, kad 
viskas laimingai pasibaigtų, nors tuo ir netikėjau. 

„Jūs esate išvargusi. Eikit pailsėti. Aš pabudėsiu 
ir seksiu ligonę. O jei bus reikalas, jus prikelsiu". 

„Ačiū, daktare", nusilenkdama ji tarė. Tik 
neleiskit mano poniai numirti". Ir ji, pirštu galais 
stypčiodama, iššliaužė pro duris. 

Priėjau prie ligonės ir norėjau ją patikrinti. Ji 
staiga krūptelėjo. Atvėrė akis. Nustebo ir sumišusi pus 
balsiu paklausė: 

„Kas jūs? Kas jūs esate?" 
„Esu gydytojas, kurį jūs prašėte iškviesti". 
„Tai jūs gydytojas", vos girdimai ji sušnabždėjo. 
„Taip, tas pats, pas kurį jūs tik prieš kelias dienas 

buvote". 
„Tai gerai, kad tas pats! Tai gerai!' lyg su 

palengvėjimu krūtinėj atsidususi ji tarė. „Man taip 
silpna! Taip silpna! Daktare, ar aš mirštu?" 

„Ponia, jūs nemirsit! Nemirsit. Prašini nusi

raminkit! Aš tuojau iškviesiu ambulansą ir išvesiu jus 
į ligoninę. Viskas praeis kaip sapnas, ir už kelių dienų 
jūs vėl būsite ant kojų", švelniai glostydamas ranką, 
ją raminau. 

„Ką? I ligoninę?" beviltiškai ji šūktelėjo. Ir siau
bo apimta, pridūrė: „Jokiu būdu ne! Verčiau mirtis, 
negu ligoninė". Ir vėl užsimerkė. 

Atsidūriau tokioje keblioje padėtyje, net nežinojau, 
nei ką daryti, nei kaip jai padėti? Viena man buvo 
visiškai aišku, kad ji į ligoninę nevažiuos, ir žinojau 
ko. Tačiau ji palaipsniui miršta. Miršta nuo nesterilios 
technikos, nešvarių rankų, kurios atėmė ne tik jos ne
gimusio kūdikio gyvybę, bet ir užkrėtė jos kraują. Sep
sis tais laikais buvo mirtina liga, nes antibiotikų dar 
neturėjom. Bandžiau visokiomis priemonėmis gelbėti 
jos gyvybę, bet aiškiai žinojau, kad lenktynes su mir
timi greit pralaimėsiu. Ir aš pajutau sąžinės graužimą. 

Ligonė blaškėsi. Tai ją krėtė drebulys, tai mušė 
karštis, ir ji vis dažniau ir dažniau netekdavo sąmonės. 
Kartą atgavusi ją ji aplinkui apsižvalgė ir tyliai 
paklausė: 

„Daktare, ar mudu esame vieni?" 
„Taip. ponia, vieni", atsakiau jai. 
„Prašau prieikit arčiau ir paklausykit, ką aš jums 

pasakysiu. Tik niekam, o niekam apie tai nesakykit". 
Priėjau arčiau prie jos. Pasilenkiau, ir ji kažką pra

dėjo man į ausį kuždėti. Kadangi tuo metu ji turėjo 
aukštą temperatūrą, tai man atrodė, kad ji kliedi. 

Vėl šiurpuliai ją ėmė krėsti. Ir ji krisdama į pagalvę 
lūžtančiu balsu dar spėjo sušnabždėti: 

„Daktare", atsiminkit., kad neturit... niekam, o 
niekam... Ar suprantate?" 

„Suprantu", sumišęs atsakiau, nors ir nežinojau, ką 
ji kalbėjo. 

Liūdnoj ir slegiančioj nuotaikoj, mirtinoj tyloj pra

bėgo kelios minutės. Ir ji nė karto nesujudėjo. Mane 
ėmė vis didesnis ir didesnis nerimas, kad ji prieš mirtį 
suspėtų pasakyti, ką nori? Vienu momentu buvau 
nustojęs pasitikėjimo savimi, savo mediciniškomis 
žiniomis, profesija... Ir taip begalvodamas, lyg ir užsnū
dau. Atsipeikėjau tik tada, kai kažkas palietė mano 
ranką. Ligonė buvo apsivertusi ant šono. (Žibančiomis 
akimis žiūrėjo į mane ir, sudrėkinusi seilėmis lūpytes, 
prašneko: 

„Daktare, aš mirštu? Ar ne? Sakykit, neslėpkit!" 
„Dėl Dievo meilės, ponia, nusiraminkit ir taip 

nekalbėkit! Aš viską darau, kad jūs tik pasveiktumėt. 
Tikėkit manim!" 

„Taip, aš jumis tikiu, nes esat sąžiningas žmogus. 
Tad prašau atsakyti, ar mano gyvybė yra pavojuj?" 

„Taip, ponia. Deja, taip", nenoromis atsakiau. „Bet 
Dievas yra gailestingas". 

„Ačiū, daktare. Dabar tikrai žinau, kad su manimi 
baigta, bet mirti aš nebijau". 

Ir aš pamačiau, kad jos dailus veidukas pragied
rėjo. Ligonė, sukaupusi paskutines jėgas, nustūmė nuo 
savęs antklodę. Alkūnėmis pasirėmė į pagalvę ir 
atsisėdo. Paėmė mano ranką. Laikydama ją, kurį laiką 
žiūrėjo man tiesiai į akis ir tylėjo. 

„Daktare", pagaliau ji prašnabždėjo, „prižadėkit", 
kad išpildysit mano paskutinę valią. Kitaip aš negalė
siu ramiai numirti". 

„Prižadu! Prižadu!", automatiškai atsakiau. 
„Prašau, kalbėkit!", nes jaučiau, kad jos gyvybės banga 
gali kiekvienu momentu sudužti. 

„Neįrašykit į mano mirties pažymėjimą mano 
tikros mirties priežasties. Nenoriu įskaudinti savo vyrą 
ir pati būti purvais drabstoma. Daktare, prašau 
prisiekit, ką prižadėjot, nes noriu būti tikra". 

(Bus daugi? 
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SUSIRŪPINKIME SAVA 
KALBA 

J U O Z A S PLAČAS 

Lietuvoje leidžiamame 1992 
m. „Gimtojo žodžio" 6 numery
je y ra Zigmo Zinkevičiaus il
gokas straipsnis „Lietuvos vals
tybės sunykimo pragaištingi 
padariniai l ietuvių kalbai" . 
A u t o r i u s p r a d e d a ka lbos 
nykimą nuo kunigaikščių laikų 
valstybės silpnėjimo, Liublino 
unijos, rusų ir vokiečių okupa
cijų. Jis pripažįsta, kad didžiau
sia mūsų kalbai padaryta žala 
per d ide l ė s l e n k ų į t akos 
Lietuvoje. Toliau kalba apie 
rusų-gudų įtaką ir vokiečių 
įtaką Prūsų krašte . Taip pat 
pažymi, kad mūsų kalbą išlaikę 
kaimo žmonės, kurie buvo ponų 
ir bajorų na ik inami . Lenkai 
lietuvių kalbą niekino kaip 
pagonišką, nel i tera tūr inę ir 
prastų žmonių kalbą. Ypač 
skaudų smūgį mūsų kalbai 
sudavė paskut inė rusų okupa
cija. 

Au to r ius , p lač ia i aprašęs 
kalbos nykimo priežastį, pa
žymi: „Nuo 1988 m. vykstant 
lietuvių tautos atgimimui ir 
1990 m. vėl atgavo nepriklau
somybę, t enka iš naujo gydyti 
sunkias žaizdas, kur ias mūsų 
gimtajai kalbai padarė sveti
mieji, pavergę tėvynę Lietuvą". 

Gal Z. Zinkevičius kada nors 
duos receptą, kaip reikia gydyti 
tas žaizdas. Tuo tarpu mes patys 
tur ime susimąstyti ir ieškoti 
„vaistų". P i rmiaus ia turi pra
dėti gydymą Lietuva, o vėliau 
paseks ir periferijos. 

Anksčiau šiame dienraštyje 
rašiau apie akademinio lietuvių 
kalbos žodyno užbaigimą. Tai 
vienas svarbiausių mūsų kalbos 
paminklų. Sunkiais okupacijos 
laikais pajėgta išleisti net 14 
tomų, o dabar nė vieno. Per tą 
laiką jau daug paminklų prista
tyta, pristeigta daug laikraščių, 
žurnalų. J i e m s už tenka ir 
pinigo, ir popieriaus, tačiau šis 
s v a r b i a u s i a s m ū s ų kalbos 
p a m i n k l a s p a m i r š t a s . Gal 
lengva pasiteisinti, kad trūksta 
pinigų. Juk Lietuvių fondas 
Lietuvos ku l tū r in iams daly
kams puoselėti paskyrė vieną 
milijoną dolerių. Jeigu būtų pa
skelbtas vajus Lietuvių kalbos 
žodynui le is t i , a t s i ras tų ir 
užsienio lietuvių tarpe auko

tojų. Tačiau tyla, kuri ne visada 
gera byla. 

Pagal dabar t ines Lietuvos 
sienas, daug lietuviškų žemių 
palikta svetimiem valdyti. Yra 
lietuviškų kaimų ir miestų da
bar valdomose gudų ir lenkų 
teritorijose, pagaliau ir Rytprū
siuose. Jie šaukiasi Lietuvos pa
galbos: kultūros centrų, mo
kyklų, vadovėlių. Nemanau, 
k a d Lie tuva ku rč i a t i ems 
šauksmams, bet pasiteisinama, 
kad pinigų nėra. Iš dalies reikia 
su tuo sutikti, tačiau Lietuvai 
nutaut imo pavojus mažesnis, 
nes žmonės gyvena savoje 
lietuviškoje aplinkoje. Svetimo
je aplinkoje gyvenantiems pavo
jus nepalyginamai didesnis. 
Todėl re ik ia tomis lėšomis 
dalintis: kam daugiau reikia, 
t am daugiau duoti, kad išgelbė
tume tautiškai žūstančius. 

Reikia mūsų tautoje ugdyti 
patriotizmą. Tas ugdymas turi 
prasidėti j au mokyklos suole. 
Pasklaidžius Lietuvoje išleistus 
vadovė l i u s , maža i r a s i m e 
patriotizmą skatinančių temų. 
Jų mums netrūksta: knygnešių 
žygiuose, savanorių — partizanų 
kovų aprašymuose, tremtinių 
išgyvenimuose ir kitų didvyriu 
laimėjimuose Ypač reikia sku
biai registruoti didvyrišką parti
zanų pasišventimą, kol dar te
b ė r a gyvų jų pačių ir ju 
artimųjų. 

Patr iotas žmogus neatsiribos 
nuo lietuvių kalbos, bet ją per
duos ateinančioms kartoms. 
Patriotizmas yra ir lietuvių 
kalbos ateitis. Užsienio lietuvių 
tautinių mokyklų vadovėliuose 
yra daugiau patr iot iškumo, 
negu Lietuvos vadovėliuose. 
J au eina gandai , kad užsienio 
lituanistinėse mokyklose reikia 
įvesti Lietuvoje išleistus va
dovėlius. Jei taip atsitiktų, būtų 
didelė klaida. Tiesa, Lietuvoje 
išleisti vadovėliai patrauklūs , 
spalvotos iliustracijos. Reikėtų 
ir mūsų vadovėliuose nenaikinti 
spalvotų iliustracijų, bet juos 
daryti pat rauklesnius moki
n i a m s . Užs i en iuose gyve
n a n t i e m s l i e tuv i ams y r a 
didesnis nutaut imo pavojus, 
negu Lietuvoje, todėl patrio
tizmo ugdymas čia yra daug 
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Viešnios iš Lietuvos su Los Angeles globėjais. Iš kairės; Audronė Dadurkevičienė, mecenatė Sta
sė Bajalienė. Auksė Markevičienė, dr. Ch. Macune su žmona Fayde. 

svarbesnis. Dabar šis procesas 
gerokai sulėtėjęs, bet sulėtėjimo 
eiga nepateisinama. 

Šiandien yra sunku suprast i 
lietuvių kalbos nykimo priežas
tis mūsų pačių tarpe. Nenuosta
bu, kad kitataučiai lietuvių 
kalbą naikina imperialistiniais 
tikslais, norėdami mūsų t au tą 
išbraukti iš pasaulio žemėlapio. 
Mes patys to nenorime, tai 
kodėl daug lietuvių savano
riškai atsisako šio brangaus 
dvasino turto. Gal esame per 
daug to lerant iški svet imie
siems. Tenkiname visus kita
taučių reikalavimus, bet nedrįs
tame kietai ginti savo teis iųjų 
teritorijose. Lenkai, rusai, tur i 
dideles teises Lietuvoje: daug 
mokyklų (net universiteto rei

kalauja), savo kalba spaudos ir 
kultūros institucijų, tuo tarpu 
lietuviai jų žemėse beteisiai. Jie 
drįsta tarptautinėje spaudoje 
kelti Lietuvai nusiskundimus 
žmogaus t e i s ių v a r ž y m u . 
Įdomu, kodėl Lietuva nekelia 

j i ems , p a r e m t ų f a k t a i s , 
žmogaus teisių varžymų ir per 
mažai atremia jų daromus ne
teisingus priekaištus. 

Kartais prisimenu pasakėčią 
apie dvi varles, kurios įkrito į 
grietinės puodą. Viena nustojo 
vilties išsigelbėti ir paskendo. 
Antroji visą laiką buvo aktyvi , 
judėdama iš grietinės padarė 
sviestą, ant sviesto užlipo ir iš
šoko iš puodo. Jei lietuviai patys 
nekovos už savo teises, už savo 
tautą, už savo kalbą, niekas 
jiems nepadės. Tik „ovoje suras 
draugų ir savo išsigelbėjimą. 
Jeigu lietuvių kalba atlaikė tiek 
sunkių bandymų ją sunaikint i , 
nejaugi lietuviai leis jai dabar 
pražūti. Dabar lietuvių kalba 
tokia gryna, kaip niekada isto
rijoje. Turi tokią turtingą litera
tūrą, daug kalbininkų. Daug 
draugų pasaulyje kalbininku 
tarpe. Reikia dėti visas pastan
gas, kad ji liktų gyva Lietuvoje 
ir visur kitur, kur lietuviai be
gyventų. Nutautimas yra mūsų 
didžioji nuodėmė. 

GREIT 
PARDUODA 

PAŠVENTINTAS KERTINIS 
VAIKŲ NAMŲ AKMUO 
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(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
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• Namų pirkimas ir pardavimas 
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• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vtal agarrttrt kalba aatuvttkal 
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Sunku dorotis su savo proble
momis po vieną, kai jos atsisako 
stot i i eilę. 

Ashleigh Brilliant 

Pasaulis j au žino. sukluso ir 
pri tar ia iš Italijos sugrįžusio 
monsinjoro Vytauto Kazlausko 
idėjai Lietuvos našlaičiams pa
statyt i tėviškės namus. li<n 
šiam žmogui atvykstant, Lietu
vos našlaičių problema mūsų vi
s u o m e n e i t a r s i ne rūpė jo . 
Atidžiau niekas nepasigilino į 
našlaičių problemas. Seniai 
nuūžė kurtinantys II pasaulinio 
karo aidai, o našlaičių mūsuo
se vis daugėja. 

Tik padėję vaikams — užgydę 
jų skaudžiausias žaizdas, t.y. 
suteikę j iems tėviškės namus, 
davę šeimą su pasiaukojančia, 
mylinčia motina, tėvišką globą, 
užgaran tavę jiems saugumą 
n o r m a l i a m asmenybės vys
tymuisi , užtikrinsime Lietuvos 
ateitį . „Kiekvienas vaikas turi 
teisę į tėviškės namus, sako
ma prieš trejus metus Jungtinių 
Tautų Organizacijos paskelbtoje 
Vaiko Teisių chartijoje. 

Kai gimsta idėjos, o ne svajo
nės, jos ir įtvirtinamos svariais 
ir konkrečiais darbais. 

D a r nesen ia i l a i k r a š č i a i 
skelbė apie SOS Vaikų Kaimų 
Lietuvoje organizacijos užmojus, 
planus ir pirmuosius žingsnius, 
o štai š.m. liepos 11 dieną, Lietu
vos globėjo, palaimintojo Jurgio 
Matulaičio šventės išvakarėse. 
Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis Avikilų kaime (prie 
Mar i jampolės ) p a š v e n t i n o 
pirmųjų trijų našlaičių kaimo 
namų pamatus. 

Apie nepaprastą įvykį byloja 
ir gausiai sus i r inkę kaimo 
gyventojai, respublikos svečiai 
bei užsieniečiai su filmavimo 
aparatais . 

Šventinio ceremonialo metu 
skambėjo daug žadantys pras
mingi žodžiai. Lietuvos Statybos 
ir urbanistikos ministras Algi
m a n t a s Nasvy t i s našla ič ių 
kaimą pavadino meilės namais. 
Gražiam užmojui pr i tarė ir 
pažadėjo visokeriopą pagalbą 

PARDUODAMA 
UŽKANDINĖ — $25,000 

Su visais įrengimais, ideali vieta 
lietuviškam-amerikietiškam resto
ranui ir „carryouts". Talpina 20. 

9014 S. Harlem 
Skambinti savininkui po 2 v. p.p. 

708430-8555 
Kalbėti angliškai 

Lietuvos Kultūros ir Švietimo 
ministras Darius Kuolys. J is iš
reiškė didelę viltį, kad kilnūs 
darbai pažadins mūsų visuome
nę gėrio kūrimui. 

Namai reikalingi ne tam, kad 
— kaip žmonės sako — turėtum 
kur pakabinti kepurę a r pasi-
slėpti nuo lietaus. — Tokiais žo
džiais kreipėsi Pagalbos fondo D v j j a u n o s m e r g i n o s ieško bent 
„Vaiko Tėviškės namai" prezi- k o k i o darbo. Skambinti: 

Ontuifc KMIECIK REALTORS 

3 7922 S. Pulaski KcL 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesional iai , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

F O R R E N T 

IEŠKO DARBO 

(312)523-0227 dentas , V y t a u t o Didžiojo 
universiteto ir Kauno tarpdiece-
zinės kunigų seminarijos profe
sorius prelatas dr. Vytautas 
Kazlauskas. — Nuo l ietaus 
galima pasislėpti ir po tiltu. Mo
dernusis pedagoginis mokslas 
reikalauja vaikų ir jaunimo 
auklėjimui sukur t i tėviškės 
namų aplinką. 

Marijampolės valstybinės sta
tybos generalinis direktorius 
Valdas Zigmantas į kertinį 
akmenį įmūrijo sąrašą žmonių, 
kurie aukomis prisidėjo prie 
našlaičių kaimo statybos. Auko
tojų pageidavimu, jų finansuo
tas namas bus pavadintas pačių 
ar tremtyje žuvusių giminių 
vardu. 

Neatsitiktinai pirmieji Lietu
vos vaikų kaimų pamatai iškilo Turi š iek tiek mokė t i ang l i š -
Avikiluose. Šio kaimo gyvento- kai. Butas ir a lga . 
ja, b u v u s i p a v a s a r i n i n k ų 
kuopos pirmininkė, Ona Ma-
čiunskienė susirinkusiems į 
šventę papasakojo, kaip, Tary
bų valdžios persekiojamas, iš 
tėvynės pasitraukė jaunas kuni
gas Vytautas Kazlauskas. 

Tokį jį pažinojo, toks ir sugrįžo 
— taurus, kilniaširdis, mylintis 
ir mylimas žmogus. Savo namus 
jis padovanojo našlaičiams. Juo
se jau gyvena keturių vaikų 
šeima. 

Vytauto Kaz lausko gim
tajame kieme, skambant (va
dovės Laimos Lapkauskaitės) 
Marijampolės ansamblio „Sūdu-
vietis" dainoms, Carito moterys 
dosniai vaišino visus susirinku
sius savo gamybos saldžiais 
kepiniais ir sumuštiniais. 

Išnuomojamas modernus butas 
Marquette Pk. apyl., antrame aukšte; 
4;/2 kamb. 2 mieg. Su šiluma, oro 
vėsinimu; moderni virykla, šaldytuvas, 
skalbykla su mašinomis. 

Kreipti*: 708-381-5594 

Moteris ieško 
bet kokio darbo. 

Kreiptis: 708-499-2653 

HELP VVANTEP 

Sutelkiamas butas ir nedidelis 
atlyginimas pensininkams vyrui ir 
žmonai, už senyvo amžiaus 2-jų žmo
nių priežiūrą. Kreiptis; Ms. Konstan
cas, 515 Seward Sq., SE, Washing-
ton D.C. 20016, tel. 202-544-5561 
arba 302-227-6636 

Reikalinga moteris prižiū
rėti 1 m. vaiką ir tvarkyti butą. 

Kreiptis: 312-784-8676 

MISCELLANEOUS 

Garantuotas ir pigus Jūsų automo
bilio smulkus remontas ir techninis 
aptarnavimas Jūsų garaže. Keičiamos 
įvairios detalės, tepalai, filtrai. Pro
fesionalus įstaigų, parduotuvių, 
restoranų, namų ir butų vidinis (in-
terior) dažymas. 

Skambinti 312-925-4331 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V* W*st 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ) 

Turiu Chicngos miesto leidimą. DirDu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTIS 

Ą—: " I T — T T " > 

Kraustymas — Movtng 
Greitas, profesionalus patarnavimas Jums 
patogiu laiku, prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

Kreiptis: Vytas 
tel. 312-925-4331 nuo 8 v.r. — 12 v.d. 

tel. 312-436-5219 nuo 5 v.p.p. 

-.tz. 

"A pir-roBvroic 
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MUTUAL ?ede>i*t SAVINGS 
AND IOAN A.;sOCIATION 

C IKHIOIPH ood S<rper,.w) l ) y rt,. United Slotri fk>vp»i>mcnl 
221? W CERMAK ROAD • CHrCAGO. III I O S 60608 PHONE|3l2) 847-7747 
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KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA 
Kun. Jonas Valutis 

Knygoje yra 165 trumpi sekma
dieniams pamokslai. Ciklai — ABC. 

Mintys iliustruotos gyvenimo pa
vyzdžiais. Pabaigoje pridėti at
siminimai kelionių į šv. Žemę ir į 
Meksikos Guadalupe. Graži 
dovana bent kuriomis progomis. 
329 psl. Kaina su persiuntimu 10 
dot. Illinois gyv. dar prideda 54 et. 
valstijos mokesčio. Užsakymus 
siųsti „Draugo" adresu. 

JMZ ROOFING * 
CONSTRUCTION CO. 

Custom carpentry. krtehens, bath-
rooms, recrooms & room additon 
construction. Aluminum siding, sof-
fit fascia & gutters. Replacement 
doors & windows. glass btock, 
shingle flat (hot tar) modified rub-
ber & roll roofing (specialist at 
tearoffs). Fraa sstlmate. 

Call: 312-022-9846 

Richard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. RandoJph, Surta 2100 

CMcago, N 60606 
Tol. 312-357-0033 

Ingrida Bubliene. IB Communication firmos prezidentė, ir Aloyzas Tarvydas. 
Lietuvos Prekybos rūmų direktorius, sumose produkcijos paroda Clevelande 

N'uotr VI. Bacevičiaus 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z a i / n v V * 

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

CARGO — siunčiame oro linija 

•t iAIPAS" — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

882S South 78th Avsnu* 223 Kalvarijų gatvė 
Hlcfcory HM, IINnota 80457 VUnjy, LMuva 
TatafOflM (708) 430 7272 TaMona* 350-115 Ir 778-382 

RUSSIAN ARMY LEAVE 

Uplnukas yra spalvotas, dydis 15" x 3"%, tinka lipinti 
ant masiną, namų langų Ir kitur. Kaina su parsiuntimu 
2.50 dol. I I I . gyv. dar prtdada 16 et. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti „Draugo" adrssu. 



25-TOJI OLIMPIADA 
BARCELONOJE -

MEDALIŲ METAI 
V Y T A U T A S Š E Š T O K A S 

Š.m. liepos 25 dieną viso pa
saulio akys bus nukre ip tos į 
Barceloną, Ispanijoje. Tą dieną 
yra sporto olimpiados a t idary
mas, suvažiuoja 15 tūks t anč ių 
pasaulio sportininkų. 

Subyrėjus Sovietų Sąjungai ir 
jos atneštam komunizmui , šie
met pirmą kartą, po daug i au 
kaip 70 metų, da lyvaus daug 
naujų valstybių su savo sporti
ninkais ir vėliavomis. 

B a i g i a n t i s d e v y n o l i k t a m 
šimtmečiui, po 1500 metų per
t raukos olimpiniai ža id ima i 
buvo atgaivinti 1896 m. Atė
nuose. Po to jie buvo: 1904 m. 
St. Louis, 1916 m. Ber lyne (žai
dimai buvo atidėti dėl vyks
tančio pirmojo — pasaul in io ka
ro), 1936 m. Berlyne, 1952 m. 
Helsinyje, kada Sovietų Są
junga nutarė pirmą k a r t ą da
lyvauti olimpiadoje, 1956 m. 
Melbourne, 1968 m. Mexico Ci
ty, 1972 m. Miunchene, 1976 m. 
Montrealyje, 1980 m. Maskvo
je, 1984 m. Los Angeles i r 1988 
m. Seoule. 1992 m. Barcelono-
je, į kurią suvažiavo rekordin is 
skaičius sport ininkų iš 172 
valstybių. 

Šios olimpiados proga Ispani
ja į Barcelonos miestą investa
vo 8 bilijonus dolerių su naujai 
įsteigtais pliažais, o l impiniu 
kaimu, naujais stadionais, plau
kiojimo baseinais, p a r k a i s ir 
visiškai nauju, m o d e r n i š k u 
aerodromu. Tačiau pasaul in ių 
olimpinių žaidimų komiteto pir
mininkas J u a n Antonio Sama-
ranch kataloniečių ka l t i namas , 
kad j is palaikė buvusį dikta
torių Franco. 

Pats būdamas barceloniet is , 
Samaranch padėjo daug pastan
gų, kad ši 25-ji olimpiada įvyktų 
Barcelonoje. Miestas d a b a r at
gijo su 8 bilijonų investavimais . 

Praeities olimpiniai ža idimai 
neapsėjo be įvairių t a u t ų boi
kotų ir aukų. 

1972 metais palest iniečiai te
roristai įsibrovė j Miuncheno 
olimpinį kaimą ir nužudė 11 
Izraelio atletų. 

1980 metais Sovietų Sąjungos 
karo metu su Afgan i s t anu 
Amerika boikotavo Maskvos 
olimpiadą. Dėl šio boikoto 61 
valstybė nedalyvavo Maskvos 
olimpiadoje. 

Sovietai už tai a ts i lygino, su 
savo satelitais neda lyvaudami 
(išskyrus Rumuniją) Los Ange
les olimpiadoje. 

Kad pasaulinių olimpinių žai
dimų komitetas y ra nedemo
kratiškas, jau y ra anksč iau 
žinoma. Ateityje, be abejo, ši 
kontroversija prives pr ie naujų 
reformų, kai komi te t a s susi
rinks Paryžiuje 1994 meta i s . 

1952 metų Hels inkio olim
piadoje pirmavo dvi pasaul inės 
ideologijos: demokra t inė ir ko

munistinė. Šių metų žaidimuose 
t a s ideologijas pakei tė taut inės 
a tskirų valstybių ideologijos. 
Dabar žaidimų metu nebus pro
paguojama, kad viena politinė 
sis tema y ra geresnė už kitą. 

Sug r iuvus Berlyno sienai , 
ka r tu sugriuvo ir Rytų Vokieti
jos steroidų pripildyti sporti
ninkai , kur ie atstovavo Rytų 
blokui. Šių žaidimų amerikie
čių krepšinio komanda parinkta 
m u l t i m i l i j o n i e r i ų T a u t i n ė s 
krepšinio sąjungos. NBA, pagal 
esamus duomenis, turi pirmeny
bę la imėti aukso medalį. 

Spėjama, kad jiems du stip
riausi varžovai bus Lietuva ir 
K r o a t i j a . G e r i a u s i u a tveju 
Lietuva bus vicečempionas ar
ba Europos čempionas. 

Įdomus reiškinys, kad visi 
b i l ie ta i , kai žais Amerikos 
krepšinio komanda, j au yra 
išparduoti 

I žaidimus y ra arti 4 milijonai 
įėjimo bilietų. J ų kainos nuo 5 
iki 460 dolerių už vieną vietą. 

Žiemos olimpiniuose žaidi
muose Albertsvillėje daugiausia 
medalių laimėjo Vokietija. Da
bar manoma, kad Barcelonoje 
amerikiečiai bus pirmieji su 
daugiaus ia medalių. 

Šiose olimpinėse žaidynėse 
Rusijos Federacija dalyvauja pa
skutinį kartą . 1996 metų žaidi
muose da lyvaus atskirai visos 
respubl ikos , ku r ių ska ič ius 
pasieks per 180. 

Po 30 metų per t raukos į olim
pinius žaidimus grįžta ir Pietų 
Afrika. 

Jugoslavijos vardas dingo iš 
valstybių tarpo. Jos vietoje nau
jos valstybės: Kroatija ir Serbi
ja. 

Kuba, Šiaurės Korėja ir Eti-
jopija, kur ios boikotavo Seoulo 
olimpiadą, dabar atvyksta į Bar
celoną. 

1984 metų olimpiadoje Los 
Angeles dalyvavo nedaug žai
dėjų. Dabar Barcelonoje at
sirado daug iau negu bet kada. 
Todėl čia daroma didesnė norin
čių rung t i s a t r anka . 

Daugumos pasaulio sporto 
ekspertų nuomone, tikroji olim
pinių žaidimų dvasia y ra din
gusi. Profesionalai sportininkai 
sudaro geriausias rinktines. Mė
gėjai spor t in inkai jau daugiau 
neegzistuoja. Pažymėtina, kad 
ši sąvoka jau yra išbraukta iš 
Pasaul inės olimpinės chartos. 
Tuo pačiu dingo ir tikroji, grai
kų įsteigta, olimpinė idėja. 

Ki tas įdomus reiškinys, kad 
šį k a r t ą v i s i žaidėja i bus 
griežčiau t ikr inami dėl narko
tikų vartojimo. Dėl to t ikimasi 
mažiau pasaulinių rekordų. 

Šiuos olimpinius žaidimus per 
televiziją stebės 3,5 bilijonai pa
saulio žmonių. Vien t ik Ameri
kos N B C televizija sumokėjo 

DRAUGAS, penktadienis , 1992 m. liepos mėn. 24 d. 

kis, o nuo to šiltėja kl imatas , 
a tne šdamas n u m a t o m u s ir 
nenumatytus pavojus, dumblių 
plotai, kontroliuojant jų augimą 
ir plėtimąsi vandenyse, galėtų 
švarinti orą, imdami anglies 
dvideginį tiesiai iš atmosferos. 
Jie, kaip ir kiti augalai , gami
na deguonį, o vartoja anglies 
dvideginį. 

Tuo tarpu Amerikoje žuvų a r 
kitų gyvių mėgėjai neturėtų per 

įdomios paskaitos besiklausant. Nuotr. Jono Tamulaičio 

RAUDONOJO POTVYNIO 
PAVOJAI 

Kai mokslininkai pavartoja 
terminą „raudonasis potvynis", 
jie nekalba apie komunizmo 
plitimą, o apie t am tikros, jūrų 
vandenyje gyvenančios, dumb
lių rūšies staigų padaugėjimą. 
Dumblių ląstelės yra raudonos 
spalvos. Nors šiaip jos gana 
mažos, bet auga „kolonijomis", 
iš kurių susidaro milžiniški plo-

401 milijoną dolerių. Bendra 
televizijos transliavimo suma 
yra 635 mil. dolerių. Europos te
levizijai kainuos 90 milijonų, 
Japonijos — 62,5 milijonai. 
Australijos — 7 milijonai. 

Kinija jau dabar pareiškė no
rą 2000 metais pasaulinę olim
piadą turė t i savo sostinėje 
Beijinge. 

Barcelonos miestas yra jau pa
siruošęs priimti atletus ir lan
kytojus. Olimpinis kaimas turi 
du tūkstančius moderniškų bu
tų. Naujai pastatytas milžiniš
kas sporto stadionas su didžiule 
sporto aikšte po atviru dangu
mi. 

Olimpiniai žaidimai įvyks 
keturiolikoje vietų. Ryšium su 
tuo įrengti nauji ir pagerinti 
senieji greitkeliai. 

Žaidimų metu dalyvaus 11 
tūkstančių pasaulio žurnalistų. 

Ši olimpiada jau dabar davė 
gerą pelną: atsirado 70 tūkstan
čių naujų darbų, pastatyti du 
nauji dangoraižiai po 42 aukš
tus, didelis viešbutis ir įstaigų 
pastatai . Visas darbas atliktas 
privačių investuotojų. 

Visos buvusios kontraversijos 
baigia išnykti. Olimpinė ugnis 
jau nešama. Šventiškas ūpas 
vyrauja visų berceloniecių 
tarpe. 

Dabar viso pasaulio dėmesys 
krypsta į šį miestą. Bilijonai 
žmonių stebės jaunimo ryžtą 
parodyti pasaul iui , ką gali 
padaryti jų tęsiama šimtme
tinė graikų Olimpo tradicija 
ateities kartoms. 

Šių olimpinių žaidimų pabai
goje visi pasaulio gyventojai bus 
laimėtojai. 

ta i . Tuomet vanduo atrodo rau
donos spalvos, ir sakoma, kad 
jū ra ar vandenynas „žydi". 
Lietuvoje ši sąvoka buvo taip 
pat žinoma, kai seklesnieji eže
rai , kūdros ar net ramių upių 
paviršius staiga pasidengdavo 
žalia spalva. Žmonės su tam 
t ikru rūpesčiu sakydavo, kad 
vanduo žydi ir yra ypač tuo 
metu pavojingas: negalima jo 
gerti ar jame maudytis. 

Vandenyno žydėjimas taip pat 
pavojingas gyviams ir žmonėms, 
kurie tuos jūros gyvius (ypač 
austres) valgo. Nors šis natū
ralus gamtos procesas vyksta 
jau bilijonus metų, anksčiau jis 
neatkreipdavo eilinių žmonių 
dėmesio, o buvo įdomus tik jū
ros mokslų specialistams. Van
dens žydėjimas yra kasmetinis 
reiškinys, ypač dažnas vasarą, 
kai vandens paviršius labiau 
sušyla. Tačiau maždaug nuo 
1970 m. „raudonojo potvynio" 
sąvoka paplito ir nemokslinės 
visuomenės tarpe, kai vis dides
nis skaičius žmonių pradėjo 
apsinuodyti jūros gyviais. Pasi
taikė net mirimų. 

Nuo to laiko pavojus kasmet 
didėja. Raudonasis potvynis pa
stebėtas Šiaurės Amerikos, 
Japonijos, Kinijos. Čilės, Ispani
jos, Norvegijos, Švedijos ir kitų 
kraštų pakrantėse. Kinija šio 
reiškinio tyrinėjimui suteikė 
pirmenybę ir paskyrė milži
niškas sumas pinigų. Moksli
ninkai nustatė, kad tas žy
dėjimas jau vyksta beveik glo
baliniu mastu. Jis kelia daug 
rūpesčių žvejybos pramonei, 
austrių augintojams ir turizmo 

įstaigoms, nes, raudonajam 
potvyniui pasirodžius, uždaromi 

paplūdimiai, ir kurortai nustoja 
pelno, o žvejai — uždarbio. 

Kaip minėta, dumblių ląs
telėse gaminami nuodai pavo
jingi ne tik žmonėms, bet ir jū
ros gyviams, pvz. banginiams. 
Net komerciniu mastu užtva
rose auginamos žuvys neiš
vengia kai kurių dumblių rūšių 
pavojaus: ilgi ląstelių „pluoštai" 
įsivelia į žuvų žiaunas ir jos 
uždūsta. 

Dar nėra visiškai i š t i r ta , 
kodėl pas ta ra i s i a i s deš imt
mečiais padaugėjo raudonųjų 
potvynių atvejai. Manoma, kad 
tai vyksta dėl kelių priežasčių: 
klimato pasikeitimo, vandeny
no dugno sujudinimo tyr imų ar 
alyvos ieškojimo metu (mat, 
dumblių ląstelės neveiklumo 
laiku tūno dugno dumble), o 
taip pat dėl vandens taršos. Už
terštas vanduo iš miestų kana
lizacijos, pramonės įmonių ir 
žemės ūkio ilgainiui pa tenka į 
vandenynus . J a m e e s a n t i s 
nitrogenas ir fosforas pate ikia 
daug maisto dumblių ląstelėms, 
ir jos staigiai daugėja: viena ląs
telė, besidaugindama skilimo 
būdu, per savaitę išauga į 8000. 

Vandenynuose nuolat judan
čios srovės išnešioja raudonojo 
potvynio l ą s t e l e s i r j o m i s 
užkrečia šva r ius v a n d e n i s . 
Dumblius platina ir didieji lai
vai, kur ie užterštą vandenį 
išpila toli nuo jo pasėmimo vie
tos. 

Per paskutiniuosius 6 metus 
mokslininkai prisirinko daug 
duomenų apie raudonųjų po
tvynių dažnumą, plitimą, pavo
jus ir priežastis, dėl kurių jie vis 
dažniau pasitaiko. Dabar sten
giamasi rasti būdų vandenyno 
žydėjimui kontroliuoti. Galimas 
dalykas, kad raudonųjų dumb
lių plotai ilgainiui atneš ir nau
dos. Kadangi žemės atmosferoje 
gausėja anglies dvideginio kie-

A.tA. 
ALFREDUI BIELSKIUI 

skaudžiai užbaigus žemės kelionę, jo 
seseriai DANUTEI BARIENEI ir vi
sai šeimai reiškiame giliausią užuo
jautą. 

A. ir V. Brazdžiūnai 
L ir L. Juzėnai 
A. ir L Kereliai 
V. ir D. Kochanauskai 
D. ir A. Misiuliai 
A. ir V. Pargauskai 

Bendra Lietuvos-JAV įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA įvairių 
modelių „FORD", „GMT ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales. Kainos tokios pat kaip Amerikoje. Garantuojame 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais. 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius. ,,VAN" ir 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA. KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

Tel. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti: 
Tel. (312) 434-8618 arba (708) 887-8442 

Fax (312) 434-2655 

daug rūpint is šių produktų 
saugumu. Žuvys, austrės ir kiti 
vandens gyviai, prieš palei
džiant į rinką, yra stropiai tik
r inami. Be to, vandenyse, ku
riuose pasirodo raudonasis po
tvynis, tuojau uždraudžiama 
žvejoti. Ir tie du žmonės, kurie 
prieš 8 metus mirė apsinuodiję 
užk rė s tomis a u s t r ė m i s , j a s 
valgė, nepaisydami draudimo. 

D. B i n d o k i e n ė 

Lietuvos našlaičiai džiaugiasi saulute. 

A.tA. 
MINDAUGAS PLEŠKYS 

Mirė 1992 m. liepos 23 d. 

Prieš 55 metus gimė Giruliuos prie Klaipėdos, kuriuos 
aplankė dar šių metų gegužės mėnesį. Buvo aktyvus lietuvių 
išeivijos narys, akademikas skautas ir ištikimas tėvynės 
sūnus. 

Paliko liūdinčius tėvus Eleonorą ir Antaną Pleškius, 
seserį Birutę Jakštienę su šeima ir gimines Lietuvoje. 

Pašarvotas Marąuette Funeral Home, 2533 W. 71st Street, 
Chicago, 111. Lankymas penktadienį, liepos 24 d. nuo 2 iki 9 
vai. vakaro. 

Šeštadienį, liepos 25 d., 9 vai. ryto iš koplyčios bus atly
dėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią 9:30 vai. mišioms. 
Po mišių draugų ir pažįstamų bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautines kapines 8201 S. Kean Ave., Justice, EL. 

Nuliūdę: tėvai, sesuo su šeima ir giminės Lietuvoje. 

Laid. dir. Donald A. Petkus I Donald M. Petkus. Tel. 
312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-4304455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i s u s la idotuvių n a m u s gal i te pas iek t i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Dr. Petras V. Kisielius, 
urologas, rugpjūčio 3 d. atidaro 
naują kabinetą Elmhursto mies
te, 172 Schiller St. ( t e l . 
708-941-2606. Taip pat jis ir 
toliau dirbs Chicagos kabinete 
5635 S. Pulaski Ave., tel . 
312-585-1955. Vakarais ir sa
vaitgaliais dak t a r a s 
pasiekiamas tel. 708-834-1120. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė 
turi kursus, kaip patarnauti 
senesniems žmonėms. Kursai 
yra Šv. Kazimiero seserų 
motiniškam name, 2601 W. 
Marąuette Rd., pirmadieniais 
nuo 9 iki 10 vai. prieš pietus. 
Ligoninės specialistai parodo, 
kokios terapijos reikia. 

x „Draugo" gegužinei rei
kia fantų — laimėjimams 
daiktų, kurie būtų vertingi 
gegužinės lankytojams parsi
nešti namo. Fantus galima 
atvežti į „Draugą" arba 
paskambinti „Draugo" telefonu 
312-585-9500. Reikalui esant, 
administracijos žmonės arba 
renginių komiteto nariai 
daiktus parsiveš. 

x Juozas Žemaitis iš Cicero 
aplankė „Draugo" redakciją, 
pasikalbėjo apie savo kraštą ir 
pasisakė, kad jis važiuos į 
Lietuvą aplankyti savo tris 
seseris ir pamatyti Lietuvos 
aplinką. 

x „Vytis", Lietuvos Vyčių 
mėnesinis žurnalas, liepos-rug
pjūčio mėnesių numeris , 
pasiekė skaitytojus. Šiame 
numeryje rašoma apie Lietuvos 
Didįjį kunigaikštį Vytenį, apie 
Nijolės Sadūnaitės lankymąsi 
Amerikoje, duodama daug in
formacijos iš vyčių veiklos. 
Žurnalą redaguoja Mary Rusas 
Kober su talkininkėmis. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: dr. L. O. Griniū
tė, Povilas Taluntis, Elena 
Bal t rušai t ienė, Eugenia 
Barsketis, Jonas Martinkus, 
visi iš Chicago, 111., Bronė 
Stangerberger, Cicero, 111., 
Stanley Dimgaila, Hot Springs, 
Ark., Vytas Strazinskas, St. Pe-
tersburg Beach, Fla., V. Lau-
galis, Niantic, Conn. Už paramą 
„Draugui" dėkojame. 

x „Draugo" renginių komi
teto rengiama gegužinė dien
raščiui paremti bus rugpjūčio 2 
d. prie Marijonų vienuolyno. 
Prasidės šv. Mišiomis 12 vai. 
Marijonų koplyčioje. Po 
pamaldų bus pietūs, įvairumai, 
šalti gėrimai, muzika. Visi 
kviečiami gegužinėje dalyvauti 
ir susitikti savo pažįstamus bei 
draugus, kartu paremti vienin
telį dienraštį. „Draugo" admi
nistracijoje bus galima pratęsti 
prenumeratas, įsigyti naujų 
leidinių. 

x Danutė Bindokienė pra
dėjo dirbti „Draugo" redakcijo
je ir rašo du vedamuosius 
straipsnius kas savaitę, tvarko 
daugelį spaudos dalykų, 
peržiūri straipsnius ir juos 
duoda rinkti. Taip pat ji reda
guoja, kaip ir seniau, jaunimo 
žurnalą „Ateitį". 

x Šv. Šeimos vilos metinė 
— jubiliejinė šventė buvo Lan-
sing namuose. Dalyvavo gana 
daug žmonių, nuotaikingai 
vadovavo kun. Jonas Kuzin-
skas. Visi buvo gražiai pavai
šinti ir galėjo taip pat pasi
linksminti. 

x Šarūnas Marčiulionis 
kviečia: — Kai lankysitės 
Vilniuje, apsigyvenkit mano 
naujame, moderniame, su vaka
rietiškais patarnavimais vieš
buty „Šarūnas". Informacijai 
kreipkitės į D. Ankaitienę, 613 
Tarrytown Ct., Wallnut Creek, 
CA 94598, tel. 510-943-1666. 

(sk) 

x Richard Hanus, advoka
tas, imigracijos įstatymų ži
novas, 205 W. Randolph. Sui-
te 2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-357-0033. Pirma konsulta
cija — veltui. 

(sk) 

MUMS NEREIKALINGA 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Parduodame lėktuvo bilietus į 
Lietuvą pavieniams asmenims 
arba grupėms. Kaina $1,170 ten 
ir atgal per Frankfurtą arba Ko
penhagą. Kreiptis; Teresė Les-
niauskiene, tel. 708-526-0773. 

(sk) 
x Dotnuvoje parduodamas 

2 aukštų, 20 kambarių na
mas, prie bažnyčios. Turi tele
foną, centrinį šildymą. Prie 
namo — ūkinis pastatas, 15 arų 
sodas bei daržas. Kaina 30,000 
JAV dolerių. Teirautis Vilniu
je, tel. 35-37-90 arba 62-75-88. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia siun
tinius, baldus: parūpina butus, 
automobilius, traktorius. Per-
vedąm dolerius. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Illinois gubernatorius Jim Edgar atsiuntė šiltą sveikinimą „Draugui", švenčiančiam 83 metų 
sukaktį, visų Illinois gyventojų vardu linkėdamas „Draugui" gyvuoti, šviesti ir informuoti savo 
skaitytojus dar daug daug metų. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TĘSIAMOS GRAŽIOS 

TRADICIJOS 

Jūrų šaulių kuopa „Klaipė
da", kuriai vadovauja J. Mi
kulis, liepos 12 d., sekmadienį, 
surengė tradicinę Jūros dieną. 
Jūros dienos ceremonijos pradė
tos 10:30 vai. ryto vėliavų 

Lietuvos prezidentų didelį tau
tinį idealizmą. Edmundas 
Vengianskas, „Ramovės" s-gos 
pirmininkas, padėkojo ramo-
vėnų skyriui už šių iškilmių 
surengimą, šauliams, biru-
tininkėms ir kitu organizacijų 
atstovams už dalyvavimą. 
Saulių sąjungos pirmininkas 

pakėlimu „Gintaro" vasarvietės Mykolas Abarius, atvykęs su 
rajone, teniso aikštėje, Union žmona iš Detroito, savo žodyje 
Pier, Michigan. 11 vai. ryto pastebėjo, jog Lietuva yra dar ne 
įvyko pamaldos, kurias kon- visai laisva. Kol tebestovi rusų 
celebravo kun. J. Vaišnys, SJ, kariuomenė, mes visi turime 
svečias kun. Kazimieras būti pasiruošę, reikalui esant, 
Ambrasas, SJ, Vatikano radijo aliarmuoti visas pasaulio vals-
Lietuvių skyriaus vedėjas. Savo tybes. L.D.K. Birutės draugijos 
patriotiniame pamoksle kun. K. vardu žodį tarė Z. Juškevičienė. 
J. Ambrasas padalino mūsų Ji ragino neužmiršti jaunimo ir 
tautą į 3 dalis: viena dalis liko jį remti, kad, mums iškeliavus 
tėvynėje ir kovojo pogrindyje, amžinybėn, j ie galėtų mus 
antroji — ištremti į Sibirą ir 
kovojo daugiausia malda, 
trečioji ne savo noru, kaip 
paukščiai išvyti iš savo lizdo, 
ieškojo prieglobsčio kitur ir 
turėjo iš naujo pradėti sukti 
savo lizdus ir kovoti, kad Lietu
va būtų vėl laisva. Jis taip pat 
priminė savo akimis matęs žiau
riai nukankintus Lietuvos 
partizanus, gulinčius turgaus 

x Jei lankysitės Lietuvoje, 
privati firma „NAKVYNĖ" 
galės jus pasitikti aerodrome, 
apgyvendinti privačiuose 
butuose Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje ir t.t. Butas su maistu ir 
kitais patarnavimais $25 asme
niui per dieną. Kreiptis: NAK
VYNĖ, L Ž Ū A . Nr. 1-19, 
Kauno raj., Lithuania, tel. 
29-61-39. 

(sk) 
x Jonas Šuklevičius ieško 

Protazo Petraičio ir jo brolio 
Petro, gyv. Čekiškėje, dabar 
Chicagoje. Laukiu atsiliepiant. 
Rašykite: Jonas Šuklevičius, 
Biržiškų g-vė, 1-30, Kaunas, 
Lithuania. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

Kad „Draugas" išliktų dienraščiu, rė
mėjai, bendradarbiai ir skaitytojai prašo
mi pagalbos. Ruošdami testamentinius 
palikimus, nepamirškite „Draugo" ir jo 
leidėjų. Viename punkte maloniai prašome 
įrašyti: „I give and beųueath the sum of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių mokes
čių. 

pakeisti ir tęsti šias garbingas 
tradicijas. 

Prie visų trijų buvusių Nepri
klausomos Lietuvos prezidentų 
A. Smetonos, A. Stulginskio ir 
K. Griniaus paminklėlių tri
spalves gėlių puokštes padėjo N. 
Skopienė, Gudaitienė ir A. 
Repšienė. Dar speciali gėlių 
puokštė buvo padėta Z. Juške
vičienės. J. Mikuliui tarus 

aikštėje. Praeinančios motinos padėkos žodį, sugiedojus Mari-
negalėjo pažiūrėti į savo gulintį ja, Marija ir Lietuvos himną, 
sūnų... Okupantas vartojo 
visokius metodus tik suardyti 
lietuvių visuomenės vienybę. 
Vienas iš pagrindinių buvo. 
siunčiant agentus. Ir kiek 
agentų buvo atsiųsta. Ir jie 
kiršino žmones ir kenkė vie
ningai veiklai. Ir jiems sekėsi. 

Pažvelgęs į uniformuotus 
šaules-šaulius, būrelį lietu
viškos visuomenės ir gražiai 
išr ikiuotas vėliavas, tarė: 
„Dėkui, kad išlaikėte savo tri
spalvę 50 metų. Tęskite šias tra
dicijas ir toliau". 

Tuojau po pamaldų ežero 
pakrantėje žuvusių Lietuvos 
karių, šaulių, partizanų ir jū
reivių pagerbimui nuleistas vai
nikas j ežero gelmes. 

Po to visi išvyko į Interna
tional Friendship Gardens 
Michigan City, Indiana, daly
vauti pagerbimo iškilmėse prie 
Nepriklausomos Lietuvos pre
zidentų garbei pasodintų eglu
čių ir pastatytų cementinių 
paminklėlių. Pagerbimą atidarė 
„Ramovės" skyriaus pirm. J. 
Mikulis, pakviesdamas J. Bag-
džių ir S. Rudoką iškelti tautinę 
vėliavą. Trumpame atidaroma
jame žodyje pirmininkas akcen
tavo buvusių Nepriklausomos 

tuo ir buvo pagerbimo iškilmės 
baigtos. 

Noriu priminti mūsų visuo
menei, kad tos trys eglutės buvo 
pasodintos prez. A. Smetonos, 
jam pasitraukus į Ameriką, 
Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą. Kas metai liepos 
mėnesį ramovėnai, birutininkės 
ir šauliai rengia tą pačią dieną 
Jūros dieną ir kuklias iškilmes 
prie garbingų Lietuvos prezi
dentų jų garbei pasodintų eglių 
ir cementinių paminklėlių. Vi
suomenė visuomet yra maloniai 
kviečiamas dalyvauti. 

Parkas yra labai gražus, tik 
truputį apleistas. Parko prižiū
rėtoja Houck aiškino, kad ji nori 
padaryti atskirus paviljonus, 
bet nėra pinigų. Tuojau buvo su
aukota 35 dol. Bet to neužteks. 

J i sakė, kad tokius paviljonus 
jau turi lenkai ir graikai. Čia 
turėtų ir kitos organizacijos 
prisidėti. 

Visas iškilmes baigus, Ed. 
Vengiansko buvom pakviesti į 
Namų savininkų organizacijos 
gegužinę, esančią Cibų sodybo
je. Žinoma, daug kas pasinau
dojo. Tikimės, kad ir toliau bus 
tęsiamos tos gražios tradicijos. 

Ant. Repšienė 

GIMINĖS PRISIMINĖ 
PRANUTĖS 

IVANAUSKIENĖS 
GIMTADIENĮ 

Chicagoje gyvenanti anksty-
vesniosios imigracijos kartos 
buvusi uoli visuomenininke, 
daugelio organizacijų veikėja 
Pranutė Ivanauskienė pavasarį 
atšventė savo prasmingo gyve
nimo devyniasdešimties metų 
amžiaus sukaktį. Tačiau Pranu-
tės Ivanauskienės šį gimtadenį 
giminės ir artimieji gražiai at
šventė birželio 28 d. Sūnus lai
vyno kapitonas Albertas ir mar
ti Lucy savo gražioje sodyboje 
Riversidėje suruošė šaunias vai
šes, kuriose dalyvavo sūnaus 
Alberto, dukros Elenutės Alek
nienės šeimos, brolis Jurgis ir 
Veronika Janušaičiai, atvykę iš 
Floridos, giminės Rasa, Bene
diktas ir Natalija Skvirbliai, Te
resėlė Mondeikaitė, muzikė 
Marytė Mondeikaitė-Kutz ir 
kiti svečiai. 

Vaišių metu buvo prisimintas 
Pranutės Ivanauskienės, šiuo 
metu gerokai negaluojančios, 
prasmingas, ilgas gyvenimas, 
pasveikinta to gražaus gimta
dienio proga, o taip pat giminės 
pasveikino ir Jurgį Janušaitį ar
tėjančio 80 gimtadienio proga, 
jiems sudainuota Ilgiausių metų 
linkėjimai. 

Gražioje Alberto Ivanaus-
ko-Evans sodyboje, gražiame 
gamtos prieglobstyje iki vakaro 
giminės ir artimieji dalinosi 
praėjusių metų išgyvenimais, o 

Vis dažniau stebime išnau
dotojus, atstumiant tuos, kurie 
metų metais jiems davė, dirbo 
ir padėjo. Dažniausiai tai 
daroma naikinant davusio-my-
lėjusio asmens kilnumą. Jis ar 
ji būna kaltinami švaistymu pa
dovanotų vertybių, kurios buvo 
gavusio panaudotos savo gero
vės kėlimui. Dėkingumo stoka 
nėra tokių reiškinių esmė. To
kie reiškiniai yra priešpuoliai 
gerumui ir meilės darbams. 

Nusisukti ir atstumti žmogų 
už jo gerumą yra blogis. Dar 
didesnis blogis yra tą žmogų nie
kinti ir paversti jo kilnumą į 
nereikalingumą. Savanaudis 
yra taip pripratęs egoistiškai 
mąstyti ir elgtis, kad visi žmo
nės jam atrodo savanaudžiai. 
Užtai kiekvienas gerumo, altru
izmo, meilės suteikimas ar
timui, savanaudžio aiškinama 
jo paties egoistiškoje apimtyje, 
kurioje jis pats įstrigęs. 

Žmonijos praeityje toks elge
sys ir nusiteikimas yra pasiekę 
zenitą, kai Pilotas kalbėjo mi
niai, norėdamas paleisti Jėzų: 
„Tuomet jis tarė jiems trečią 
kartą: Ir ką gi pikta jis yra 
padaręs? aš nerandu jame jokios 

jų būta daug. 
Pranutė Ivanauskienė vi

siems padėkojo už linkėjimus. Ji 
papasakojo savo sunkią našlai
tės gyvenimo dalią, vargus 
besikuriant Amerikoje, prisi
minė nepaprastai gerus vaikus 
— sūnų ir dukrą, kurie savo 
mylimą mamytę negalių metais 
taip rūpestingai globoja. Pranu
tė Ivanauskienė ir a.a. jos vyras 
Kazimieras Ivanauskas nuo pat 
jaunystės Amerikoje buvo vieni 
iš didžiųjų parapijų, vienuolynų, 
katalikiškos spaudos, organiza
cijų rėmėjai. 

Pranutė Ivanauskienė ir da
bar tebeskaito ir „Draugą", iš 
kurio seka visą lietuvišką gyve
nimą. Pranutei Ivanauskienei 
linkėtina sveikatėlės ir džiaugs
mo mylimų vaikų globoje. 

r.j.v.s. 

CICERO LIETUVIŲ 
MEDŽIOTOJU KLUBAS 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, ten vyksta aukštųjų 
mokyklų pertvarkymas. Lietu
vos aukštųjų mokyklų svarbiau
sias tikslas pritraukti gabiau
sius studentus siekti aukštesnių 
mokslų laipsnių — magistro ir 
doktarato. 

Ten paruošti mokslininkai ir 
diplomantai sudarys pagrindinį 
branduolį Lietuvos intelekto, 
ku r i s suvaidins svarbų 
vaidmenį, atkuriant demokra
tiją ir išvedant Lietuvą iš da
bartinės ekonominės krizės. 

Mūsų klubas, suprasdamas 
Lietuvos sunkią padėtį, nutarė 
prisidėti prie aukštojo mokslo 
vystymosi, paskyrė trims stu
dentams stipendijas. Per pro
fesorių R. Vaičaitį bus parinkti 
t rys studentai ir pasiųstos 
stipendijos. 

J. Ž. 

kaltybės, vertos mirties; taigi, 
nubausiu jį ir paleisiu. Bet jie 
nesiliovė..." 

Gal pikčiausia blogio žymė tai 
nesiliovimas reikalauti, kad gėris 
ir meilė būtų sunaikinti kaip 
nebereikalingi. 

Kad Barabas, kuris buvo 
įmestas į kalėjimą už žmog
žudystę ir mieste sukeltą 
maištą, buvo siejamas su 
Dievo Sūnumi ir buvo minios 
pageidaujamas vietoj paties 
žmonijos Kūrėjo ir Išganytojo — 
tapo dramatiškiausiu gėrio at
stūmimo epizodu. 

Dažniausiai gėrio ir blogio su
sidūrime matome bandymą pir
mąjį pažeminti, kad abu būtų 
sugretinti: pavyzdžiui, blaivus 
asmuo priešpastatomas girtuok
liui, dosnus lyginamas su šykš
tuoliu, mylintis lyginamas su 
nirštančiu. Po to sugretinimo 
eina argumentavimas, kad ge
rumas nepraktiškas, neberei
kalingas, atmestinas. 

Šios žymės ir sandūros eiga 
įsiskverbia mūsų gyveniman 
per spaudą, viešas kalbas, 
diskusijas. Užtai svarbu atpa
žinti blogio piršimą ir jo skver
bimąsi palyginimais, kurie 
prieštarauja krikščioniškai eti
kai. 

Krikščionis nelygina Kristaus 
su Barabu ir gėrio su blogiu, nes 
pats palyginimas jau juos suar
tintų kokybiškai. Suplakimas 
tezės ir antitezės į tą pačią skalę 
arba pastatymas ant to paties 
lygio pakopos yra nesupratimas 
skirtumo tarp gėrio puoselėjimo 
ir gėriui kenkimo. Mūsų kraitis 
— krikščioniškos vertybės — 
nederinamos su kenkimu visuo
menės gerovei. 

Algis Žukauskas 

x Dėmesio! Dėmesio! Kas 
nori įsigyti vairavimo teises 
(driver's license), kreipkitės į 
Edvardą Šumaną, tel. 
708-24*8241. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klala 

Dengiama Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-2570746 

Skambinti po 6 v.v. 

ZOOLOGIJOS SODO 
LANKYMO VALANDOS 

Naujasis Lincoln zoologijos so
do direktorius David Hales 
praneša, kad sodo lankymo 
valandos žymiai pratęsiamos. 
Pradedant šia savaite, Lincoln 
zoologijos sodas bus lanky
tojams atidarytas iki 7:30 vai. 
vakaro (anksčiau tik iki 5 vai.), 
ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais. Dabar daugiau 
žmonių galės sodą aplankyti, 
ypač vasaros metu. 

MARSHALL FIELD 
ŠOKOLADAS 

Ne tik Chicagoje, bet ir toli
mesnėse vietovėse gerai pažįs
tami ir mėgstami, Marshall 
Field krautuvėse gaminami, 
šokoladiniai saldainiai , 
vadinami „Frango mints". Juos 
pradėta gaminti nuo 1929 m. ir 
kasmet pagaminama apie 1.3 
mil. svarų. Saldainiai par
davinėjami visose Marshall 
Field krautuvėse ir siun
tinėjami į kitas Amerikos vie
toves. 

BUS PASIKEITIMU PAŠTO 
ĮSTAIGOSE 

Naujasis federalinis pašto vir
šininkas Marvin T. Runyon 
įsakė 42 savo valdininkams per 
30 dienų atrasti būdų, kaip 
sumažinti pašto išlaidas, nes 
šiuo metu pastas turi apie 2 mil. 
dolerių deficito. Jis taip pat su
stabdė visus būsimus statybos 
projektus. Pinigų taupymas 
prasidėsiąs „nuo viršaus" — 
numatoma atleisti nemažai 
prižiūrėtojų ir kitų valdininkų, 
bet paprastiems darbininkams 
atleidimo pavojus negresia. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

Jauni choristai nuoširdžiai t raukia lietuvišką daina. Nuotr. J. TamulaiČio 


