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Rusijos armija 
pažeidinėja Lietuvos 

įstatymus 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (Elta) 
— Aukščiausiosios Tarybos 
pirm. V. Landsbergio ir naujai 
paskirto šiaurės vakarų kariuo
menės grupės vado generolo 
pulkininko Leonid Majorov 
susitikime liepos 30 dieną pas
tarajam buvo įsakmiai primin
ta, kad Rusija privalo laikytis 
Lietuvos įstatymų. L. Majorov 
pažadėjo taip ir elgtis. Tačiau 
liepos 31 — rugpjūčio 3 dienomis 
21 kartą buvo pažeista Lietuvos 
oro erdvė. Vilniaus geležinkelio 
stotyje sulaikyti trys civiliai 
perrengti kariškiai. 

V. Landsbergis išvyko 
į Ispaniją 

Rugpjūčio 5 dieną Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
su žmona Gražina išvyko į 
Ispaniją. Šioje šalyje jie vieši 
Ispanijos karaliaus Juan Carlos 
I kvietimu. V. Landsbergis ste
bės 25-jųjų olimpinių žaidynių 
Barcelonoje varžybas, jų užda
rymo ceremonialą. Pageidau
jant Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui, priiman
čioji šalis jam sudarė individu
alią viešnagės programą. 

V. Landsbergis apie 
propagandini karą prieš 

Estiją 

Rusijos kietos politikos šali
ninkai veda propagandinį karą 
prieš Estiją. Ir jeigu jiems 
pavyks laimėti, susidarys pavo
jinga situacija visam Baltijos re
gionui. Ši Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko Vytau
to Landsbergio nuomonė buvo 
pareikšta Aukščiausiojoje Tary
boje įvykusioje konferencijoje 
rugpjūčio 4 dieną. 

Buvo pažymėta, kad Rusijos 
spaudoje padažnėjo puldinėjimų 
prieš Estiją. Tai primena propa
gandinį karą, kuris anksčiau 
vyko prieš Lietuvą. Lietuva tą 
karą laimėjo. 

Kandidatai į seimo deputatus 
ir KGB 

Bet kokia informacija apie 
kandidatą į seimo deputatus, 
žinoma Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos laiki
najai komisijai Sovietų Sąjun
gos KGB veiklai ištirti, nuo šiol 
iki seimo rinkimų gali būti 
skelbiama, tik 2/3 visų komisi
jos narių balsų dauguma. Už tai 
balsavo Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos deputatai. 

Atleista Lietuvos banko 
vadovybė 

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos neeilinėje sesijoje pri
imtas nutarimas „Dėl Lietuvos 
banko valdybos paleidimo". Nu
tarta atleisti du Lietuvos banko 
valdybos pirmininko pavaduoto
jus ir keturis valdybos narius. 
Lietuvos banko valdybos pirmi
ninkas Vilius Baldišis išliko 
savo poste. Balsuojant dėl jo 
atleidimo, pritrūko kelių depu
tatų balsų. 

Susitiks Rusijos ir Baltijos 
šalių užsienio reikalų 

ministrai 

Klausimai, ypač dominantys 

tris Baltijos valstybes, bus ap
svarstyti per Rusijos užsienio 
reikalų ministro Andrejaus 
Kozyrevo susitikimą su Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos užsienio 
reikalų ministrais. Šį susitiki
mą numatoma surengti ketvir
tadienį Rusijos sostinėje. 

Kaip pažymėjo Rusijos URM 
informacijos ir spaudos departa
mento direktorius Sergejus 
Jatržembskis, šis susitikimas 
turi parodyti, kad pakilo dery
bų proceso lygis, kad Rusija 
vykdo naują politiką Baltijos 
šalių atžvilgiu. Pagal ją numa
toma imtis priemonių santy
kiams su Baltijos valstybėmis 
normalizuoti visose srityse, taip 
pat ir žmogaus teisių klausi
mais. 

Priėmė bankininkystės 
specialistą 

Rugpjūčio 4 dieną Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis priėmė 
Šveicarijos pagalbos Baltijos 
šalims koordinatorių Guido 
Condrou. Svečias — bankinin
kystės ir finansų specialistas — 
ne pirmą kartą vieši Lietuvoje. 
Šio vizito metu jis taip pat teikė 
konsultacijas, kaip sudaryti 
naują šalies biudžetą, kuris 
atitiktų Pasaulio banko eksper
tų reikalavimus. 

Žemės ūkio ekspertas 
iš Vokietijos 

Vokietija į Lietuvą atsiuntė 
žemės ūkio ekspertą, kuris susi
pažins su sausros padarytais 
nuostoliais. Heinrich Steirmetz 
lankysis keliuose rajonuose, 
detaliau domėsis padėtimi Kel
mės rajone. Jį domina, kokios 
yra gamybos sąlygos Lietuvoje, 
kokia valdymo struktūra, kaip 
ūkininkai aprūpinami gamybos 
priemonėmis, realizuojama pro
dukcija. Pagal jo išvadas bus 
sprendžiama, kokią pagalbą 
suteikti Lietuvai. Taip pat 
numatoma technika paremti 
jaunus Lietuvos ūkininkus. 

Tariasi socialinio draudimo 
specialistai 

Vilniuje, „Lietuvos" viešbučio 
konferencijų salėje, rugpjūčio 4 
dieną prasidėjo pirmoji Baltijos 
jūros šalių konferencija „Socia
linis draudimas". Ją surengė 
Lietuvos valstybinio socialinio 
draudimo valdyba. 

Konferencija socialinio drau
dimo klausimais — tai tik bend
radarbiavimo šioje srityje pra
džia. Baltijos regiono šalys 
dalinsis patirtimi, aptars prob
lemas. Tikimasi, kad tokie ren
giniai ateityje taps tradiciniais. 

Rugpjūčio 5-6 dienomis konfe
rencijos „Socialinis draudimas" 
dalyviai dirbs Klaipėdoje. 

Esperantininkų kongresas 
Kaune 

Rugpjūčio 5-15 dienomis 
Kaune, Lietuvos žemės ūkio 
akademijos rūmuose, vyks 
65-asis tarptautinis espe
rantininkų kongresas. Jį rengia 
Lietuvos esperantininkų sąjun
ga. 

Kaunas susijęs su esperanto 
kalbos atsiradimo ir esperan
tininkų sąjūdžio istorija. Se-

Fronto korespondentų suvaržymai 

JAV marinų daliniai išsikelia Shuwalk uoste, netoli Kuwaito sostinės. Pereitą antradieni jie ten 
pradėjo karinius manevrus, kurie turi parodyti Irakui amerikiečių pasiruošima Kuwaito užpuolimo 
atveju. 

Svarstomas radijo programų likimas 
Prezidento sudaryta komisija 

svarsto vyriausybės išlaikomų 
radijo programų likimą. Įkurtos 
„šaltojo karo" metais, „Radio 
Free Europe" ir „Radio Liber
ty" programos atliko milžinišką 
vaidmenį, ne tik informuodamos 
žmones už geležinės uždangos 
apie svarbiausius įvykius lais
vame pasaulyje, bet taip pat 
panaudodamos propagandinio 
turino laidas, keliančias nepasi
tenkinimą komunistine sant
varka. 

Radio Free Europe laidos, 
transliuojamos iš Miuncheno, 
pradėtos 1949 m., o Radio Liber
ty — metais vėliau. Šios pro
gramos skiriasi nuo Amerikos 
Balso programų, kurios girdi
mos visame pasaulyje ir 
paprastai transliuoja žinias, 
muziką, komentarus. Amerikos 
Balso programoms uždarymo 
pavojus negresia. Priešingai — 
komisijos rekomenduoja ir 
ragina jas dar sustiprinti. Kar
tu su BBC, Amerikos Balsas 
transliuoja labiausiai patikimas 
ir nešališkas žinias, dabar gir
dimas daugelyje vadinamojo 
Trečiojo pasaulio šalių. Pro
gramos negirdimos Amerikoje. 

Kadangi „šaltojo k a r o " 
grėsmė išnyko kartu su Sovietų 
Sąjungos imperija, šios radijo 
programos prarado savo pagrin
dinę paskirtį ir aktualumą. 
Siūloma jas sustabdyti, o vietoj 
jų sustiprinti transliacijų į 
Kiniją tinklą, sukurtą pagal 
minėtų programų modelį. 

Prez. Bush ir daugelis res
publikonų rėmė radijo trans
liacijas į Europą, bet priešinasi 
„Radio Free China" programų 
stiprinimui, vengdami bet kokių 
konfliktų su Kinija. Kai kurie 
demokratų partijos senatoriai, 
kurių iniciatyva radijo progra
mų laidos į Kiniją buvo įvestos, 
jas ir toliau remia. 

Šių klausimų Diplomatijos pa
tarėjų komisija prie JAV vy
riausybės siūlo taip pat sus
tabdyti televizijos laidas į Kubą, 

namiestyje, L. Zamenhofo gat
vėje, yra išlikęs vienintelis 
pastatas, kuriame gyveno espe
ranto kalbos mecenatas Alek
sandras Zilbernikas, čia dažnai 
lankydavosi esperanto kalbos 
kūrėjas Liudvikas Zamenhofas. 

Kongrese dalyvauja daugiau 
600 esperantininkų iš daugiau 
kaip 30 šalių. Jie aptars aktu
alias šiuolaikinės ekologijos pro
blemas, visuomeninę - politinę 
situaciją pasaulyje, etnines ir 
nacionalinių santykių pro
blemas tam tikruose regionuose, 
mokymasis, metodika, kai kurie 
terminologijos klausimai. (A.M.) 

nes jos beveik ištisai trukdomos, 
retai prasmunka, o valstybei 
kainuoja apie 25 mil. dolerių per 
metus. Visos rekomendacijos te-
besvarstomos, ir sprendimai kol 
kas nepadaryti. 

Kaip žinome, Laisvosios Euro
pos ir Laisvės radijo programo
mis naudojosi ir lietuviai, siųs
dami gyvybiškai svaibias infor
macijas į pavergtą tėvynę, ku
rioje mūsų tautiečiai daug kartų 
yra nukentėję dėl jų klausymo. 
Radijo laidas įvairiausiomis 
priemonėmis bandė blokuoti ar 
sustabdyti ir kliudyti. Tačiau 
bausmės niekuomet neatbaidė 
žmonių nuo troškinu} žinoti ne 
tik kas vyksta laisvame pasau
lyje ar jame gyvenančioje lie
tuviškoje bendruomenėje, bet ir 
savoje tėvynėje, kai komunis
tams kenksmingos žinios buvo 
nutylimos. Galima teigti, kad 
šių radijo programų laidos tiesė 
kelius į Lietuvos ir kitų Europos 
pavergtų kraštų laisve. 

GRUZIJA PASKELBĖ 
AMNESTIJA 

Gruzijos vyriausybė rugpjūčio 
5 d. paskelbė amnestiją visiems 
buvusio prezidento Zviad Gam-
sakhurdia rėmėjams, tikėda
masi tuo užbaigti vis atsinau
jinančius pilietinius neramu
mus krašte. Nemažai buvusio 
prezidento šalininkų sėdi 
kalėjimuose nuo š.m. sausio 
mėnesio, kai jis buvo pašalintas 
iš valdžios trumpos, bet kruvi
nos revoliucijos metu. Kiti ša
lininkai areštuoti birželio mėn., 
kai buvo suruoštas pasikėsini
mas prieš Aukščiausiosios Tary
bos pirm. Eduard Shevardna-
dze. Buvęs prez. Z. Gamsakhur-
dia gyvena tremtyje. Jam am
nestija netaikoma. Dar neaišku, 
ar jo šalininai sutiks vyriau
sybės siūloma amnestija pasi
naudoti. 

Lietuva ketvirtfinalyje 
nugali Braziliją 

Barcelona, Ispanija. 
Rugpjūčio 4 d. čia vykusiose 
olimpinėse krepšinio ketvirt
finalio rungtynėse Lietuva nu
galėjo Braziliją 114:96. JAV 
„Dream Team" supliekė Puer-
to Rico 115:77. Kroatija nu
rungė Australiją 98:65. o NVS 
(buv. sovietai) laimėjo prieš 
Vokietiją 83:75. Ketvirtadienį, 
rugpjūčio 6 d., vyksiančiose 
pusfinalio rungtynėse Lietuva 
rungsis su JAV, o Kroatija su 
NVS. Krepšinio finalas ir rung
tynės dėl bronzos medalių bus 
šeštadienį, rugpjūčio 8 d. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Jungtinių Tautų Saugumo 
komisija griežtai pareikalavo 
teisės patikrinti koncentracijos 
stovyklas, kuriose laikomi in
ternuotieji musulmonai ir kro
atai. Žinios apie jose serbų vyk
domus žiaurumus — žudymus ir 
kankinimus — darosi vis daž
nesnės ir baisesnės. Bosnijos 
musulmonai ir kroatai tvirtina, 
kad 45 serbų įkurtose koncent
racijos stovyklose laikoma apie 
70,000 belaisvių; serbai savo 
ruožtu teigia, kad šiuo metu 
kroatų stovyklose internuota 
apie 40,000 jų žmonių. 

38 našlaičiai iš karo nu
siaubtos Bosnijos saugiai antra
dienį atskraidinti į Vokietiją. 
Prieš prasidedant jų pavojingai 
kelionei į laisvę ir saugumą, 
transportą apšaudė serbų slapu
kai. Du vaikučiai — vienerių ir 
dvejų metų amžiaus — žuvo ap
šaudymo metu ir buvo palaidoti 
Sarajave. 

Vaikų transportą savo inici
atyva suorganizavo du federa
linio Vokietijos teismo ad
vokatai, nors Jungtinių Tautų 
atstovai planui nepritarė, lai
kydami jį per daug pavojingu. 

Estijos vyriausybė rugpjūčio 
4 d. oficialiai patvirtino Rusijos 
ambasadoriaus Aleksandr Trofi-
novo paskyrimą Estijai. Jis gi
męs 1937 m., diplomatinėj tar
nyboj turi nemaža patirties, tar
navęs Togo, Mali, Turkijoje. Es
tija anksčiau buvo atmetusi 
ambasadoriaus Artur Kuznet-
sovo nominaciją, nes jis turi estų 
pilietybę ir yra veiklus valsty
bės politikoje. 

— Brazilijos švietimo mi
nistras Jose Goldemberg pasi
traukė iš savo pareigų. Jis buvo 
vienas labiausiai gerbiamų 
prez. Fernando Collor de Mello 
kabineto narių. Šiuo metu Bra
zilijos vyriausybėje siaučia sui
rutė, manoma, kad bus pareika
lauta prezidento atsistatydini
mo. 

— Vokietija pirmoji pradėjo 
naikinti ginklus, pabūklus ir 
tankus pagal pasirašytą Euro
pos šalių sutartį, kurioje jos 
susitarė mažinti didžiųjų ginklų 
atsargas. Užsienio reikalų 
ministras Klaus Kinkei dalyvavo 
iškilmėse prieš pradedant 
sunaikinti 128 mil. dolerių 
vertės tankus, artilerijos 
pabūklus, naikintuvus ir kito
kius ginklus, buvusius Rytų ir 
Vakarų Vokietijoje. 

Pasibaigus Persų įlankos ka
rui pereitų metų kovo 17 d., Gy
nybos sekretoriaus pavaduoto
jas pastebėjo, kad pirmą kartą 
istorijoje kovas stebėjo milijonai 
žmonių. Buvo galima net įsi
vaizduoti, jog rodomi ne tikrų 
kovų vaizdai, o kažkokia gerai 
surežisuota televizijos drama. 
Didžiulis būrys televizijos ir 
spaudos žurnalistų kasdien pa
teikė labai gyvą ir suprantamą 
karo eigos vaizdą. 

Tačiau dabar, praslinkus sep
tyniolikai mėnesių nuo karo 
pabaigos, pasigirsta kritikos 
balsai dėl per didelės žurnalistų 
kontrolės: jiems buvo leista 
aprašyti arba parodyti tik tai, 
ką Pentagonas ir karinė vado
vybė parinkdavo. Negana to, 
korespondentai, prieš siųsdami 
žinias savo laikraščiams ar 
televizijos laidoms, turėdavo 
leisti jas patikrinti tam tikroms 
komisijoms, kurios nuspręsda
vo, kas tinkama, kas ne. Pa
rinkti korespondentai gaudavo 
specialius leidimus, be kurių 
niekas neturėjo teisės maišytis 
nustatytoje fronto ir užfrontės 
zonoje. 

Ši reportavimo sistema buvo 
įkurta 1985 metais, sudarant 
tam tikrą reporterių kadrą, 
kurio pareigos buvo dalyvauti 
visuose JAV kariniuose veiks
muose ir paskui apie juos pain
formuoti publika per spaudą ar 
televiziją. Kadangi pradžioje 
korespondentai nepareikalavo 
griežtų taisyklių, nusakančiųjų 
pareigas ir teises, kadras il-
gainui pavirto tam tikru vy
riausybės įrankiu, įgalinančiu 
ją kontroliuoti viską, kas 
rašoma ar rodoma apie bet kurį 
karinį konfliktą. 

Nežiūrint kai kurių žurnalis
tų murmėjimo, daugelis šia sis
tema buvo patenkinti, nes atro
dė, kad ji bent kiek sumažino 
agresyvią konkurenciją ir vi
siems suteikia progą pasisemti 
iš tų pačių žinių šaltinių. 

Po Persų įlankos konflikto tas 
pasyvus pasitenkinimas gerokai 
išblėso. Kadangi daug žurnalis
tinės medžiagos buvo karinės 
vadovybės konfiskuota prieš 
siunčiant televizijai ar spaudai, 
dabar mėginama tą medžiagą 
atgauti ir paskelbti. Be abejo, ji 
įdomesnė už jau rodytus vaizdus 
ar skaitytus reportažus. 

Žinių agentūros dabar sten
giasi išsivaduoti iš negeistinos 

— Washingtonas. — JAV Se
natas pritaria sulaikyti bran
duolinių ginklų bandymus de
vyniems mėnesiams, o nuo 1996 
metų juos visiškai sustabdyti. 
Toks balsavimas įvyko pirmą 
kartą Senate, o Kongresas jau 
anksčiau buvo nubalsavęs už 
vienerių metų bandymo slaiky-
mą. Branduolinių ginklų ban
dymai yra laikomi „šaltojo 
karo" pasenusia liekana. 

— Zagreb, Kroatija. — Pir
muose rinkimuose, kroatams pa
skelbus nepriklausomybę ir at
siskyrus nuo Jugoslavijos, per
rinktas prezidentas Franjo Tud
jman. Rinkimuose balsavo apie 
2 milijonai kroatų, karo nu
siaubtojo tėvynėje ir svetur, 
įskaitant ir Chicagoje gyvenan
čius. Rinkimai įvyko sekmadie
nį, rugpjūčio 2 d., o pirmadienį 
Tudjman buvo paskelbtas lai
mėtoju, gavęs 57% visų balsų. 
Antrasis, daugiausia balsų su
rinkęs, buvo Drazen Budisa, 
gavęs 22% balsų. 

kontrolės ir kitą kartą veikti jau 
nesurištomis rankomis. Penta
gonas jų skundus ir pageidavi
mus svarsto. Labai abejojama, 
ar dabartinė Busho vyriausybė 
sutiktų leisti tokį nekontro
liuojamą žinių perdavimą, koks 
buvo Vietnamo karo metais. 
Vargu, ar ir patys reporteriai 
bei jų darbdaviai būtų veiks
mingi savo reportažų cenzoriai, 
nes kiekvienas laikraštis, žur
nalas, televizijos kanals ar ra
dijo stotis stengtųsi perduoti 
sensacingiausias žinias, kad tik 
susilauktų didesnio publikos dė
mesio. Iš kovos lauko, kuriame 
kenčia ir miršta kariai, netru
kus pasidarytų sensacijų gau
dymo cirkas. 

Dabar, kai vėl pradeda aštrėti 
santykiai su Iraku ir JAV ka
r in ia i daliniai j a u išsikėlė 
Kuvvaite viso mėnesio „manev
rams", žinių perdavimo agen
tūros stengiasi išrišti tuos ir 
kitokius klausimus, kad, rei
kalui esant, nebūtų pakartotos 
Persų įlankos karo reportavimo 
klaidos. 

Rusija susitarė su 
Ukraina 

Rusijos prez. Boris Jelcinas ir 
Ukrainos prez. Leonidas Krav-
chuk, susitikę Jaltoje rugpjūčio 
3 d., susitarė dėl Juodosios jūros 
laivyno globos. Į tą laivyną ilgą 
laiką pretenzijas reiškė ir Uk
raina, ir Rusija. Nutarta, kad 
iki 1995 metų jis bus abiejų 
valstybių globoje. 
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Juodosios jūros laivynas, 
įsteigtas Rusijos Katarinos Di
džiosios, yra palyginti negausus, 
turi tik apie 300 laivų, bet kon
fliktas dėl jo nuosvybės ypač pa
aštrėjo šiais metais, kai pra
sidėjo didesni nesutarimai tarp 
rusų ir ukrainiečių jūreivių bei 
vyresniųjų. Prieš tris mėnesius 
Jelcinas ir Kravčukas buvo susi
tikę netoli Sochi kurorto ir su
tarė pasidalinti laivus, bet ben
drai finansuoti jų išlaikymą ir 
bazes. Tačiau nei tuomet, nei 
paskutiniame susitarime nepa
žymėta, kaip valstybės žada 
laivyną pasidalinti. 

Manoma, kad už konflikto dėl 
Juodosios jūros laivyno slepiasi 
ir kita opi vieta: paties Krymo 
pusiasalio likimas. Nors Kry
mas yra Ukrainos teritorijoje, 
daugumas jo gyventojų yra 
rusai ir valdosi autonomiškai. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 6 d.: Kristaus At
simainymas, Agapitas, Jauge-
das, Daina. 

Rugpjūčio 7 d.: Šv. Sikstas 
II, Kajetonas, Donatas. Klau
dija, Sirvydas, Jogilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:48, leidžiasi 8:04. 
Temperatūra dieną 78 F (25. 

C), saulėta; naktį 58 F (17 C).* 
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LIETUVOS VYČIŲ 
KOMITETAS PADĖTI 

LIETUVAI 

1990-tais metais Lietuvos 
Vyčiai pradėjo rožinio maldų 
grandinę. Daugelis, įskaitant 
vieną lietuvį vyskupą, prana
šavo, kad mums rožinį teks 
kalbėti ilgus metus, tačiau po 
vienerių metų išvydome ateis
tinio komunizmo žlugimą ne tik 
Rytų Europoje, bet ir jo centre 
— Maskvoje. Dienų slinktyje 
Lietuvos nepriklausomybė 
(rožinio kalbėjimo tikslas) buvo 
pasaulio valstybių pripažintas 
faktas, įskaitant ir Kremlių 
(kas bebuvo likę). Ar kas gali 
nuneigt i Švč. M. Marijos 
užtarimo galią? Ar rožinio kal
bėjimas turėtų būti nutrauktas? 
Kadangi dar daugiau 200,000 
buvusios Sovietų Sąjungos ka
riuomenės yra Pabaltijyje, tik 
Svč. M. Marijai padedant, iš
spręsime šį klausimą. Ragi
name visus prisidėti prie rožinio 
kalbėjimo. Gal artimoje ateityje 
sulauksim naujo stebuklo. 

Kai „konteinerio vajus" pra
sidėjo 1990-tais metais įvyku
siame Visuotiniame seime 
Pittsburge, daugelis abejojo, ar 
galėsime sutelkti 10,000 dol., 
kad pasiųstume nors vieną kon
teinerį į Lietuvą. Po dvejų 
metų galime didžiuotis, kad jau 
išsiųstas net septintas krovinys. 
Kai užbaigėme antruosius šio 
vajaus veiklos metus šių metų 
gegužės mėnesio 31-mą dieną, 
buvo jau suaukota daugiau 
negu 76,000 dol. šiam projektui. 
Į Lietuvą iki tos datos buvo iš
siųsta 105,741 svaras vaistų bei 
medicininių prekių, įkainuotų 
5,081,838 dol. 

Daug pasiaukojimo, laiko ir 
aukų yra įnešta į šį Lietuvos 
Vyčių organizacijos vedamą pro
jektą. Vyčiai yra aktyvūs ir ki
tose srityse, gelbstint Lietuvai 
atsistatyti. Seselė Elena dirba 
SOS Vaikai organizacijoje, 
Loretta ir dr. Jokūbas Stukai 
bendradarbiauja su Deborah 
ligonine New Jersey valstijoje. 
100-tosios kuopos nariai 
Apolonija ir Ed Žiaušiai renka 
medicinines prekes iš St. Mary 
ir Amsterdam Memorial ligoni
nių ir pristato jas Brooklyne vei
kiančiai Lietuvių Romos ka
talikų šalpai. 

Didelė padėka reiškiama 
World Medical Relief Detroite, 
Lietuvių Romos katalikų šalpai 
Brooklyne, Mercy International 
Health Services (Sisters of Mer
cy Health Services padalinys) 
Farmington Hills, MI, ir Provi-
dence ligoninei Southfield, MI. 
Be šių organizacijų aukų bei pa
galbos nieko nebūtume pasiekę. 

Paminėtini pasiaukoję Lietu
vos Vyčiai ir ypač Detroito 
Lietuvių Bendruomenės nariai, 
kurie nuolat ateidavo į pagalbą 
rūšiuoti, pakuoti ir panašiai 
dirbti World Medical Relief 
patalpose. Dėkingi esame ir 
trijų Detroito lietuvių parapijų 
klebonams — kun. Babonui, 
kun. KriŠčiūnevičiui ir kun. 
Butkui, kurie leido Lietuvos 
Vyčiam rinkti aukas jų parapi
jose. Tuo būdu Detroito lietuviai 
suaukojo 20,027 dol. virš 25% 
visų konteinerio vajui surinktų 
aukų. 102-ros kuopos nariai 
Donna Bunikis ir Regina Juška, 
79-tos kuopos narė Maggie 
Smailis ir 139-tos kuopos narė 
Lillian Petravičius suorganiza
vo šiuos aukų vajus. Viliamės, 
kad ir kitos kuopos ir parapijos 
paseks jų pavyzdžiu. 

Lietuvos Vyčių organizacija 

taip pat girtina, nes visos ad
ministracinės išlaidos — telefo
niniai susisiekimai, pašto 
išlaidos, popierius, ir t.t. — buvo 
padengtos iš Centro valdybos 
iždo, ne iš „konteinerio fondo", 
iždo. 

Žinoma, labai nuoširdus ačiū 
visoms apygardoms, kuopoms 
bei atskiriems asmenims, kurie 
šį projektą įgyvendino. Dievas 
laimins jų dosnumą. Būtų 
gražu, jei projekte dalyvavę 
galėtų sutikti dvi mergaites, 
kurios buvo išgelbėtos mūsų 
suaukotų dializės aparatūrų, ar
ba ir kliniškai mirusį vyrą, 
kuris trečiame konteineryje 
siųstu aparatu buvo atgai
vintas, arba kritiškai ser
gančius širdininkus, išgelbėtus 
ketvirtame konteineryje pasiųs
tais aparatais. Gyvybės gelbė
jimo aparatai nuolat iš įvairių 
šaltinių siunčiami. Sisters of 
Mercy pristatė 170,000 dol. 
vertės rentgeno aparatūrą ir 
„ultrasound scanner", kuris 
buvo išsiųstas septintame kon
teineryje. Spalio mėnesį, kai ši 
rentgeno aparatūra bus sumon
tuota ir pradės veikti Kauno 
diagnostiniame centre, tai bus 
tobuliausia įstaiga visoje 
Lietuvoje, netgi visoje buvusios 
Sovietų Sąjungos teritorijoje. 

Tačiau pernai piniginės aukos 
siuntų išlaidom padengti šiek 
tiek sumažėjo. O ateinančiais 
metais planuojama išsiųsti 
keturis krovinius. Taigi, šiam 
projektui įgyvendinti reikia 
jūsų paramos, dosnumo iš
raiškų. 

Praėjusių metų kulminacinis 
taškas buvo Lietuvos Vyčių su
rengta ekskursija į Lietuvą, 
patenkint i World Medical 
Relief, Inc., reikalavimą nu
spręsti, kokią medicininę 
pagalbą reikalinga Lietuvai pri
statyti, ir aptarti tiekimo rūpes
čius. Šią ekskursiją planuojant, 

Detroito Žiburio l i tuan i s t inė j 
tėję Chicagoje. 

mokyklos jaunesniej i mc ivę XI Tau t in ių šokių šven-

E. 
SVEIKSTA 

GARLIAUSKIENĖ 

BAIGĖSI TARPMIESTINIS 
GOLFO TURNYRAS 

Rugpjūčio 1 d. Elmore golfo 
laukuose vyko metinės Cleve-
lando ir Detroito lietuvių golfo 
žaidynės. Laimėjo Detroito golfi-
ninkai 18 smūgių skirtumu. 

Sanitacija, kaip mes ją supran
tame, neegzistuoja. Vienintelė 
moderni technologija tebuvo ta, 
kurią vakarų organizacijos ne
seniai suaukojo. Fizinis bei 
moralinis ateistinio komunizmo 
palikimas visur matomas. Pri
trenkianti statistika — Sovietų 
Sąjungoje moteris vidutiniškai 
pergyvena tris ar keturis abor
tus. Ta statistika galioja ir 
Lietuvoje. 

Ekskursijos dalyviai nu
sprendė, kad pagalba Lietuvai 
reikalinga ir labai naudinga. 

Lietuva dar pergyvens sun
kius laikus, nes komunistai 
lengvai nepasiduos. Jų geros 
tarnybos, lengvatos, gyvenimo 
kokybė sugrįžtų, sugriuvus 

Erna Garliauskienė, širdies 
smūgio ištikta per metinę 
šventę Dainavos stovykloje, dar 
tebėra St. Joseph's ligoninėje, 
Ypsilanti, MI. Ligonė dar tebėra 
intensive care skyriuje, bet 
pamažu sveiksta, tikimasi jos 
greito grįžimo į namus. Ligo
ninėje ją nuolat lankęs jos vyras 
žurn. Stasys Garl iauskas, 
Detroito skyriaus „Drauge" ko
respondentas, šiandien išvyko į 
Lietuvą aplankyti tėviškės ir 
susitikti su giminėmis bei 

DETROITIEČIAI artimaisiais. Iki jo sugrįžimo 
LIETUVOS VYČIŲ SEIME mamyte rūpinsis jų dukterys. 

Ernai linkime greit pasveikti, o 

Individualiniame turnyre 
geriausiai sužaidė klevelandiš-
kis E. Blumentalis. Bendrame 
turnyre gerai pasirodė Ann 
Arbore gyvenantis Andrius Ja-
kimčius. Turnyre dalyvavo 27 
lietuviai golfininkai; septyni jų 
iš Celvelando ir 20 iš Detroito. 

demokratijai. Komunistai, kaip 
Mercy International preziden- jie save dabar besivadintų, ban-
tas Glen Haydon paprašė prisi- do demokratiją sužlugdyti ir 
dėti prie Carolyn George ir Ro
berto Boris. Jam buvo opu 
sužinoti, ar yra Lietuvoje susi
domėjimas steigti amerikietiško 
tipo katalikų vedamą ligoninę. 
Dėl to ekskursijos dalyviai tu
rėjo susitikti su AT pirm. Vy
tautu Landsbergiu ir kardinolu 
Sladkevičium bei vietiniais 
valdininkais. Aplankėme try
lika ligoninių, klinikų, vais
tinių, našlaitynų, senelių prie
glaudų ir turėjome aštuonis po
sėdžius su valdžios ir Bažnyčios 
atstovais. Posėdžių metu paaiš
kėjo, jog naujos ligoninės stei
gimo projektas yra priimamas 
labai palankiai ir entuziastiš 
kai. Tikrai nuostabu, kad 
Lietuvos Vyčiai gali dalyvauti 
labai reikalingos katalikiškos li
goninės steigimo projekte. 

Apibūdinti sveikatos priežiū-

Bažnyčią diskredituoti, kadangi 
Bažnyčia buvo pirmūnė nepri
klausomybės atgavime. Yra 
daug gabių ir pasiaukojusių 
krikščionių, tikrų lietuvių, kaip 
ir AT pirm. V. Landsbergis, 
kurie kovoja ir yra pasiryžę de
mokratiją ginti. Turime ir mes 
pareigą tęsti paramą „Caritas" 
organizacijai ir kitoms, su 
Bažnyčia artimai veikiančiomis, 
organizacijoms. 

Per pirmuosius dvejus veiklos 
metus Lietuvai gelbėti komi
tetas rinko aukas, kurių nebuvo 
galima nurašyti nuo pajamų 
mokesčių. Todėl mums reikėjo 
pasinaudoti Lietuvių Romos 
katalikų šalpos pagalba. Mat 
mūsų „komi te ta s" negal i 
prašyti JAV valdžios pagalbos 
siųsti šiuos krovinius Lietuvon. 
Po ilgų tyrinėjimų Centro 

Metiniame Lietuvos Vyčių 
suvažiavime iš Detroito daly
vavo Robertas Boris, Vincent 
Boris, John ir Donna Stane
vičiai, Frank ir Donna Bunikiai, 
Eva ir Ed Stark (Aukšta-
kalniai). Visi priklauso Lietuvos 
Vyčių 102 kuopai, veikiančiai 
prie Šv. Antano parapijos. 
Lietuvos Vyčių seimas vyko Al-
lentown, Pennsylvanijoje, ku
riame dalyvavo daugiau 300 
atstovų iš įvairių JAV lietuvių 
telkinių. Suvažiavimas nutarė 
organizuoti laiškų rašymo vajų 
giminėms Lietuvoje, raginant 
juos remti Vytauto Landsbergio 
vadovaujamą vyriausybę. Lietu
vos vyčiai remia Lietuvos lab
darybės organizaciją „CARI
TAS" ir organizuoja ligoninės 
statybą Lietuvoje. 

A.A. FRANK PETERSON 

Lietuvos Vyčių seimo metu 
netikėtai ir staigiai mirė Lietu
vos Vyčių Vyriausios tarybos 
iždininkas a.a. Frank Peterson. 
A.a. Frank Peterson palaidotas 
Connecticut valstijoje. Anksčiau 
jis gyveno Detroite ir buvo ilga
metis Detroito Lietuvos Vyčių 
102 kuopos pirmininkas. 
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SUBALANSUOTAS 
MOKYKLŲ BIUDŽETAS 

Po ilgų derybų ir didelių 
pastangų Chicagos Švietimo 
taryba spėjo subalansuoti 
mokyklų biudžetą iki nusta
tytos datos: rugpjūčio 1 d. 
Būsimiems mokslo metams 

numatytas 2.67 bilijonų dolerių 
biudžetas, nors jis kur kas 
mažesnis, negu galimos išlaidos. 
Biudžetą dar turi patvirtinti 
Mokyklų Finansų įstaigos, 
kitaip mokslo metų pradžia vėl 
nusitęs. 

rą Lietuvoje, reikėtų žymiai valdyba nusprendė šį komitetą 
daugiau vietos negu straipsnis, inkorporuoti, kad būtų galima 
Susumuojant, gal būtų galima 
pasakyti, kad net ir tos ligoni
nės, kurios gydydavo aukštuo
sius komunistų partijos val
dininkus, teturi instrumenta-
ciją, penkiasdešimtmečiu atsili
kusią nuo Vakarų. O ligonines 
eiliniams piliečiams, arba 
mažesniuose miestuose, ne
galima apibūdinti, jos atro
dydavo kaip sandėliai ligonims 
sukrauti. Statyba buvo tipiškai 
sovietinio tipo, su skylėmis grin
dyse, sienose bei lubose ir blo-

gauti valdžios paramą bei nuo 
mokesčių nusirašyti aukas. 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
teisinis patarėjas Saulius Kup
rys atlieka šį inkorporacijos 
darbą. Tada aukas bus galima 
siųsti „Aid to Lithuania, Inc.". 

Negalime visai Lietuvai su
teikti medicininę pagalbą, ne
galime pa tenkin t i visus 
trūkumus bei pageidavimus. 
Tačiau galime parodyti meilę ir 
susirūpinimą Lietuvos gyvento-

ŽINIOS IŠ OLIMPIADOS 
BARCELONOJE 

Liepos 31 dieną „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlė per
davė tiesioginį telefoninį 
pasikalbėjimą, su Remigijum 
Gaška apie Lietuvos Olimpinės 
krepšinio rinktinės žaidimą 
Olimpiadoje. IŠ Detroito į 
Olimpiadą yra išvykę Birutė ir 
Jonas Svėrai. 

Stasiui laimingos kelionės ir 
malonių įspūdžių tėviškėje. 

lm. 

ATVYKSTA IŠ LIETUVOS 

Rugpjūčio 11 d. 8:50 v.v. į 
Metropolitan aerouostą North-
west linija, skrydis 339, per 
Newark iš Lietuvos atvyksta 16 
profesionalų asmenų delegacija. 
Jų tarpe yra 4 gydytojai, 1 med. 
sesuo, 6 fiz. terapis tai , 1 
socialinis darbuotojas ir 5 
asmenys su fiz. negalia. Jų 
tikslas yra susipažnti su mo
dernia, aktyvia medicinine ir 
socialine reabilitacija, įsta
tymais, ginančiais žmonių su 
negalia teises, savarankiško 
gyvenimo centrais, paramos 
grupėmis ir pan. Žodžiu, šie 
žmonės yra pasiryžę dirbti 
tiems, kurie buvo labiausiai 
likimo ir žmonių nuskriausti 
Lietuvoje. 

Sią programą organizuoja 
University of Michigan ligoni
nės Reabilitacijos departamen
tas, vadovaujant dr. W. Waring. 
I šios American-Lithuanian 
Disability & Rehabilitation Ex-. 
change programos vykdymą yra 
aktyviai įsijungę Detroito ir apy 
linkių lietuviai: finansiniai 
rėmė delegacijos iškvietimą, lie
tuviai fiz. terapistai jungiasi į 
delegatų instruktavimą, dau
gelis tampa vertėjais, Detroito 
Lietuvos Dukterys nuolat bend
radarbiauja su Michigano uni
versitetu ir koordinuoja pro
gramos darbus. 

Delegatai bus apgyvendinti 
amerikiečių ir lietuvių šeimose. 

DR. VIJAY BAJAJ, M.O., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 

IPriklauso Hoiy Cross ir Cnnst ligoninėms 
2494 W. 71 Straat, Chicago 

Tol. (1-312) 434-6646 (veikia 24 vai.) 
, an t r . ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

DR. UNAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr. P Toussaint 
1 0 8 3 5 S. VVastarn A v e n u e 

C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 
T a i . (312) 238 -1133 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. (1-312)735-4477; 
ptei. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

• 4 4 9 t o . Rulaakl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

1S300 West Ava., Ortand Pa r k 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel : 708-857-8383 

Kab. tai . (1-312) 586-0348; 
Ras. (1-312) 779-6833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 63rd 81. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4| 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

K a b . t a i . (1 -312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOSI 

7 7 2 2 S. Kadz la A v a . , 
Chicago, III. 6 0 6 5 2 

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

3*00 W 85 St. Tel. (708) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo'. 3 v p.p.-7 v.v.. antrd. 12:30-3 v p p 
trecd. uždarytaa. ketvd, 1-3 v.p.p., penktd 

ir Sei'.C 9 v.r.-12 v p.p 

jams, duoti jiems suprasti, kad 
gu apšvietimu. Atrodė, kad jie ne vieni, kad Lietuvos Vyčiai 
pastatai lauke lengvo vėjelio, yra pasiryžę jiems padėti, 
kad sugriūtu Tokie pastatai Rober tas S. Boris 
Jungtinėse Amerikos Valsty- Vertė 
bėse būtų valdžios griaunami Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

PALAIDOTAS 
A.A. IGNAS VALATKA 

Rugpjūčio 3 d. Holy Sepulchre 
kapinėse po gedulingų šv. Mi
šių St. Linus bažnyčioje buvo 
palaidotas a.a. Ignas Valatka, 
69 m. amžiaus. J is mirė 
rugpjūčio 1 d. Providence 
ligoninėj. Velionis paliko 
giliame nuliūdime dukras Oną 
ir Birutę, sūnų Henriką, du 
vaikaičius bei daug kitų 
giminių ir artimųjų. 

POPIETĖ SU DELEGATAIS 

Rugpjūčio mėn. 16 d. dele
gacija dalyvaus Dievo Apvaiz
dos šventovėje šv. Mišių auko
je. Po pamaldų kavinėje bus vai
šės, delegatų su mūsų visuo
mene susipažinimas. 

Popietės rengėjos yra Detroi
to Lietuvos Dukterys. 

Norį šioje susipažinimo po
pietėje dalyvauti praneša Sta
sei Bliudžiuvienei, tel. 
313 355-2539. 

JP 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
•312) 778-6969 ar ta (1-312) 488-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te). (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D| 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
8840 S. Putaakl Road. 
Tai . (1-312) 888-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)882-4188 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOttt Ave., Ctcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
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Keiksmažodžių epidemijai siaučiant, 

PASIPIKTINIMO 
NEUŽTENKA 

Yra sakoma, kad vaikai mo
kykloje išmoksta daug daugiau, 
negu mokslo programose nusta
tyta. Net ir pirmaskyriai, pra
leidę vos kelias savaites mo
kyklos suole, jau grįžta namo su 
naujų žodžių krūviu. Tėvai, 
ypač mamos — turi pašvęsti 
daug laiko ir pastangų, kovo
dami su nepageidautinu sūnelių 
ir net dukrelių žodynu. Čia dau
giausia kaltintinas mažamečių 
vaikų susidomėjimas visokiomis 
naujenybėmis, o tuo pačiu ir 
naujais, namie negirdėtais žo
džiais. Tolimesnis tų žodžių var
tojimas dažniausiai priklauso 
nuo suaugusiųjų, o ypač tėvų, 
reakcijos, kai vaikas netikėtai 
lepteli kokį riebų išsireiškimą. 
Juo stipriau klausytojas rea-
goja, tuo smagiau vaikui ir kita 
proga negeistiną žodį pavartoti. 
Nekreipiant didelio dėmesio, 
žaidimas vaikui greit nusibosta. 
Kai keiksmažodžiai atsiranda 
paauglių žodyne, kova su jais 
kur kas sunkesnė. 

Pastaruoju dešimtmečiu Ame
rikoje išplito keiksmažodžių 
vartojimas. Kai kurie, net labai 
šlykštūs, žodžiai jau visiškai įsi-
pilietinę kasdieninėje kalboje ir 
tapę beveik priežodžiais. Iš 
tikrųjų, nuolat vartojami, jie 
praranda savo pirminį, šoki
ruojantį efektą. 

Tėvams labai sunku kovoti su 
keiksmažodžiais, kai jie vis 
dažniau pasigirsta filmuose, 
populiarių dainų žodžiuose, net 
televizijos programose, skirtose 
visos šeimos pramogai. Vulga
r i kalba yra ypač įsipi 1 ietinusi 
kabelinės televizijos pro
gramose. Atrodo, "kad Amerikos 
visuomenėje nebeliko uždraus
tų žodžių ar išsireiškimų, kad 
visi kalbos varž ta i s ta iga 
visiškai atsileido. 

Cenzūra šiuo metu beveik ne
egzistuoja: ji laikoma nusi
kaltimu prieš Amerikos kon
stitucijos ga ran tuo tą išsi
reiškimo laisvę. Po šios „kalbos 
laisvės" apsiaustu spiečiasi 
daug teigiamų, bet nemažai ir 
neigiamų reiškinių. 

Pasiklausius būrel io pa
auglių, besikalbančių bet kokia 
tema, kone kas antras ištartas 
žodis yra keiksmažodis. Nepado
rių žodžių var toj imu y r a 
užsikrėtę ne tik berniukai, bet 
ir mergaitės. Čia tikrai viešpa
tauja visiška lygybė. Tvirti
nama, kad dabar tokia mada, 
kad tie žodžiai iš tikrųjų nevar
tojami blogąja prasme, o tik 
šiaip sau, iš pripratimo. Nežiū
rint visų pasiaiškinimų, keiks
mažodžiai vis tiek nemaloniai 
rėžia jautresnio klausytojo ausį. 

Vienos Tampa, Floridos, aukš
tesniosios mokyklos direktorius, 
besikalbėdamas su vietinio laik
raščio korespondentu, paminė
jo, kad jis didžiausią kiekvienos 
mokslo metų dienos dalį turi 
praleisti, besiklausydamas savo 
mokytojų skundų dėl mokinių 
nuolatinio keiksnojimo pamokų 
metu. Keiksmažodžiai patenka 
net į pamokų atsakinėjmą ir 
paprasčiausius pokalbius tarp 
klasės draugų ar mokinio su 
mokytoju. Minėtasis direkto
rius, pagaliau ne iškentęs , 
sušaukė visuotinį tėvų susi
rinkimą ir prašė jų pagalbos 
kovai su mokinių keiksmažo
džiais. 

Kai kasdieninė kalba, nuolat 

LIETUVA BARCELONOS OLIMPIADOJE 
REMIGIJUS GAŠKA 

persunkta vulgariais išsireiš
kimais, pykčiu, neapykanta ir 
pajuoka, pasisavinama visos 
jaunosios krašto kartos, pats 
l a i k a s r i m t a i sus i rūp in t i 
šiandieninio jaunimo vertybių 
supratimu. Čia nėra tik ne
kenksminga mada, kaip, pavyz
džiui, 1960-tąjį dešimtmetį 
jaunimo pamiltoji roko muzika, 
keistos apsirengimo mados, pro
testai prieš suaugusių vedamas 
institucijas, valdžią ir ma
terialistines visuomenės ten
dencijas. 

Užmerkus akis ir užsikimšus 
ausis, pro šią problemą jau nebe
galima praeiti. Tai tėvų, moky
tojų, organizacijų ir religinių 
institucijų reikalas. Bažnyčia, 
šeima, švietimo įstaigos turi 
ieškoti būdų ir priemonių, kad 
išrautų šį negeistiną paprotį su 
šaknimis. 

Galbūt pats paprasčiausias 
būdas: kelti problemą viešumon 
(kaip padarė minėtosios mo
kyklos direktorius), kalbėti, 
diskutuoti ir nuspręsti, kad 
tokios kalbos ir pažiūros yra ne
toleruotinos. Čia reikalas nieko 
bendra neturi su kalbos ar išsi
reiškimo laisvės pažeidimu. 

O kaip su lietuviais jaunuo
liais, ar jie jau pasisavinę šį nei
giamą įprotį? Ir taip, ir ne. 
Jeigu vaikas ar jaunuolis kalba 
lietuviškai, be abejo, turi apsiei
t i ir be bjaurių keiksmažodžių, 
nes mūsų kalba tuo atžvilgiu la
bai švari. Iš tikrųjų trumpi 
lietuviški pasikeiksnojimai yra 
gana švelnūs ir beveik juokingi, 
palyginus juos su kitų tautų 
keiksmažodžiais. Ilgesnieji, tie, 
kuriais linkima kam nors blo
gio, sunkiau atsimenami, nepa
togūs staigiam pykčio ūžtelė-
jimui išreikšti. Mažai mūsų jau
nuolių juos žino, o dar mažiau 
vartoja. 

Gyvename tam tikroje aplin
koje ir negalime išvengti jos 
įtakos. Lietuviukai taip pat turi 
netrumpą angliškų keiksmažo
džių sąrašą ir, progai pasitai
kius, juo tikrai pasinaudoja. 
Lietuvoje dar labiau suinten
syvėjusi rusų kalbos įtaka. Tos 
kalbos skolinius (ar jų vertimus) 
skaitome Lietuvos spaudoje, gir
dime savo tautiečių sakiniuose. 
N e t u r ė d a m i savo šlykščių 
keiksmažodžių, jau ir prieška
riniais laikais lietuviai juos sko
lindavosi iš kaimynų, ypač sla
vų, todėl galima prileisti, kad 
per 50 metų jų prisiskolinta aps
čiai. Išeivijos lietuviškas jau
nimas, dirbdamas ar besisve
čiuodamas tėvynėje, bendrau
damas su iš jos atvykstančiais 
tautiečiais, netruks padidinti 
savo keiksmažodžių žodyną 
rusiškais skoliniais. 

Tėvų, jaunimo organizacijų ir 
lituanistinių mokyklų pareiga 
yra griežtai kovoti su negeis
tinais skoliniais. Negražiais žo
džiais švaistymosi epidemija 
n e t u r i įs igalėt i l ietuviško 
jaunimo tarpe, o jeigu kur jau 
įsigalėjusi, reikia su ja rimtai 
tvarkytis. Čia netinka populiari 
patarlė: „Daryk, ką sakau, o ne, 
ką darau". Suaugusiųjų pavyz
dys daug efektingesnis ginklas 
prieš keiksmažodžius, negu 
nuolatiniai perspėjimai, pabari
ma i . Je igu tėvai negali 
kontroliuoti savo išsireiškimų, 
kaip galima norėti, kad vaikai 
jų nevartotų? 

D.B. 

Pagaliau! Lietuvos sporti
ninkai ir mūsų Trispalvė drą
siai ir išdidžiai įžygiavo į Mont-
juic olimpinį stadioną, tuo ir 
vėl įsijungdama į pasaulio spor
tininkų šeimą, O, koks jausmas! 
Laukėme penkiasdešimt me
tų! Ir kai atėjo laikas filmuoti ir 
fotografuoti žygiuojančią Lietu
vos delegaciją, pirštai iš susi
jaudinimo nerado atitinkamų 
mygtukų, nes širdis netilpo krū
tinėje. Mes šaukėme ir sveiki
nome savo brolius ir seseris... 
Išskyrus šeimininkus ispanus, 
Baltijos ir buvusios Jugoslavi
jos tautos susilaukė didžiausių 
publikos ovacijų ir sveikinimų. 
Kai Lietuvos vardas pasirodė 
stadiono ekrane ir kai ispaniški 
balsai ištarė „LITUANIA", pa
sipylė sveikinimų banga. Šau
kėme ir mes. Kadangi pasisekė 
sėdėti visai netoli žygiuojančių 
delegacijų, tai sveikinome saviš
kius vardais. Pirmą pastebėjau 
Jovaišą. Toliau — Kurtinaitis, 
Chomičius, kiti... Atpažino ir jie 
mus. Tik gaila, per greit pama
tėme jų, nužygiuojančių, nuga
ras su ant švarkų didžiulėmis 
raidėmis išrašyta „LITHU-
ANIA". 

Prie olimpiados ir Lietuvos 
atstovų grįšime vėliau. Šian
dien norėčiau pasidalinti min
timis apie mūsų krepšininkus ir 
jų pasiekimus. Pasaulio spauda 
pagaliau atkreipė dėmesį į 
Lietuvos krepšinį, ir šiandien vyrams buvo sunkios. Atsimin-

— toliau nebeini. Rungtynių 
lentelė taip nustatyta, kad 
Lietuvai galimybė į sidabro 
medalį išgaravo, nes ji pateko į 
JAV rinktinės pusę ir čia, ge
riausiu atveju, teks žaisti su ja 
pusfinalyje. Didžiausi Lietuvos 
konkurentai j bronzą bus kroa
tai arba NVS atstovai. 

Statistikos mylėtojams įdėsi
me šių penkerių sužaistų rung
tynių pasekmes. 

Lietuva - K" tuja 112:75 
Taškai: Kurtinaitis - 31, 

Sabonis - 19, Marčiulionis -15, 
Visockas -12, Krapikas -11, Ei
nikis - 9, Jovaiša - 5, Chomičius 
ir Pazdrazdis po 3, Dimavičius 
ir Brazdauskis po 2. Karnišovas 
nežaidė, nes dėl patemptų čiur-
nos raiščių beveik negalėjo pa
eiti. Pažymėtina, kad lietuviai 
mėtė tritaškius 80% tikslumu 
(aštuonis iš dešimties), o dvi
taškius — 62%. Sabonis nuėmė 
14 kamuolių, Kurtinaitis atėmė 
6 kamuolius, o Marčiulionis 
gabiai dirigavo žaidimą su 12 
rezultatyviai perduotų kamuo
lių. Aplamai, kinai gerai susi-
žaidę, bet trūksta jiems centro 
žaidėjo, ir Sabonis lengvai dar
bavosi. 

Lietuva - Venezuela 87:79 

Karnišovui dar negalint 
žaisti, šios runtynės mūsų 

Barcelonoje nesutiksi ispano, 
kuris nežinotų apie Sabonį ir 
Lietuvą. 

Rašant šias eilutes, pasibaigė 
visos penkerios rungtynės gru
pėje A ir grupėje B. Savo grupė
je Lietuva laimėjo ketverias iš 
penkerių žaistų. Laimėta prieš 
Kiniją, Venezuela, Puerto Rico 
ir Australiją. Pralošta prieš bu
vusią Sovietų Sąjungą — NVS. 
Skaitytojui kils mintis — ko-
dėlgi pralošė? Atsiminkim, kad 
įskaitant priešolimpinius tur
nyrus Ispanijoje, Lietuvos krep
šininkai žaidė iš viso šešiolika 
rungtynių prieš geriausias Eu
ropos bei pasaulio krepšinio 
rinktines. Iš šešiolikos žaistų 
laimėta penkiolika. Tai pasakiš
kas pasiekimas! Ar dažnai NBA 
meisteris Chicago „Bulis" laimi 
15 iš 16? Tas pralaimėtas rung
tynes paanalizuosime truputį 
vėliau, o dabar grįžkime į šiuo
metinę komandų padėtį. Taigi, 
laimėjusi ketverias rungtynes, 
Lietuva pateko į vadinamą me
dalių rundą, kur bus žaidžiama 
vieno minuso sistema. Pralošei 

kim, kad Venezuela nepėsčia. 
Prieš mėnesį Portlande vyku
siame Šiaurės ir Pietų Ameri
kos turnyre Venezuela gerai 
pasirodė — laimėjo prieš Kana
dą, Braziliją ir užėmė antrą vie
tą. Savo tarpe turi Houston 
„Rockets" žaidėją Carl Herrera. 
Pirmą kėlinį lietuviams žaidi
mas „nesiklijavo", ir venezue-
liečiai jį užbaigė 46:38 savo 
naudai. Bet po penkių minučių 
jau buvo 50:50, nes Sabonio ir 
Marčiulionio pastangos tapo 
vainikuotos taškais Lietuvos 
naudai. Nuo to rungtynių ini
ciatyva perėjo į lietuvių rankas, 
ir pergalė buvo užtikrinta. 
Taškai: Marčiulionis 27, Sabo
nis - 24, Krapikas - 13, Kurti
naitis - 12, Jovaiša - 7, Braz
dauskis - 4. Chomičius, nors ir 
žaidė 21 minutę, neįmetė nei 
vieno taško. Sulaužytas jo ran
kos pirštas dar nesugijęs ir kliu
do metimams. 

Lietuva - Puer to Rico 
104:91 

Iš šalies žiūrint, rezultatas 

gana gražus ir įtikinantis. Bet 
buvo ir sunkių laikų Lietuvai. 
Karnišovas jau žaidė, nors ir su 
sutinusia koja. Jo labai reikėjo. 
Jei ne jo surinkti 17 taškų, ne
žinia, kaip rungtynės būtų pasi
baigusios. Ankščiau rašėme, 
kad didžiausias mūsų komandos 
priešas, tai neturėjimas gero re
zervo. Tai ypač išryškėjo per 
šias rungtynes. Iš 104 surinktų 
taškų, keturi žaidėjai sumetė 
97! O koks čia komandos balan
sas? Laimėjimu, aišku, esame 
patenkinti, bet tai buvo pirmas 
skambutis, kad gali įvykti ne
laimių. Ir kaip sekančios rung
tynės parodė, Lietuvos — Puer
to Rico rungtynės buvo šių ne
laimių užuomazga. O šios prob
lemos priežastis — negalėjimas 
ar nesugebėjimas įpinti daugiau 
žaidėjų į lošimo eigą. Keturi, 
penki, šeši žaidėjai gali pakelti 
3-4 rungtynių krūvį, bet kai rei
kia žaisti dešimt ar penkiolika, 
jėgos išsenka. Prieš Puerto Rico 
taškus pelnė: Sabonis - 3 1 , Mar
čiulionis - 29, Kurtinaitis - 20, 
Karnišovas -17, Chomičius — 3, 
Krapikas — 2, Jovaiša — 2. Lie
tuva mėtė 52% tikslumu, o prie
šininkai - 34%. Tai ir nulėmė 
rungtynių eigą. 

Lietuva - NVS 80:92 

Rungtynes Lietuva pradėjo 
puikiai. Gera gynyba, greitos 
kontraatakos, tikslūs metimai. 
Po penkių minučių žaidimo 12:4 
lietuvių naudai. Po dešimties 
20:13, po penkiolikos 28:18. Kė
liniui baigiantis, Miglinieks įso
dino tritaškį ir rezultatą sušvel
nina 38:26. Po pertraukos lietu
viai dar pilni energijos. Krepšiai 
gerai krenta. Antro kėlinio pen
kioms minutėms praėjus, rezul
tatai jau 53:34 Lietuvos naudai. 
Devyniolika taškų! Liko žaisti 
dar 15 minučių. Kas gali abejoti 
laimėjimu? Bet staiga mūsų 
vyrams pritrūko kvapo. Ir čia 
buvo padaryta didžiausia takti
nė klaida! Užuot pakeitus visai 
pavargusį Sabonį ir kitus pasi
metusius žaidėjus, jiems buvo 
leista žaisti toliau. O NVS 
trener is puikiai išnaudojo 
lietuvių silpnąsias vietas . 
Kadangi Sabonis buvo pavar
gęs, ir be to, su savo sužeistomis 
kojomis nėra labai miklus, 
NVS centras Berežnoi užimdavo 
poziciją po krepšiu, bet greit per
bėgdavo į tritaškių zoną, gau
davo kamuolį ir sodindavo krep
šį. Taip Lietuvos sukrautas 
kapitalas ėmė tirpti. O lietuvių 
treneriai nekeitė mūsų pavar
gusių žaidėjų. Sabonis buvo taip 
pavargęs, kad nesuspėdavo grįž-
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Juan Antonio Samaranch, Tarp
tautinio Olimpinio komiteto pir
mininkas. 
ti po krepšiu ir ėmė mėtyti tri
taškius! Žinoma, neįmetė nei 
vieno! O priešininkai šiuos at
šokusius kamuolius pavertė į 10 
taškų. įsivaizduokim, per šias 
rungtynes Sabonis metė tik 
vieną baudą!!! Per sekančias 
penkias minutes lietuviai įmetė 
6 taškus, o NVS - 23. Taip an
tras kėlinys buvo pralaimėtas 
66:42 santykiu, o paskutinės 15 
minučių 58:27 rezultatu. Nevie
nam kyla klausimas, ar ir vieni 
atsarginiai nebūtų geriau 
sužaidę. Mūsų nuomone, ir šios 
rungtynės buvo laimėtos, bet 
dėl trenerių taktiškų klaidų 
galutinis rezultatas neišėjo 
mūsų naudai. Rungtynes žaidė 
tik šeši lietuviai žaidėjai. 
Vienas jų — Karnišovas su suti
nusia čiurna, o kitas — Cho
mičius su sulaužytu pirštu. Taš
kus pelnė: Marčiulionis - 21, 
Sabonis - 21, Krapikas - 9, 
Chomičius -13, Karnišovas - 8, 
Kurtinaitis - 8. Iš NVS daugiau
sia įmetė Ispanijoje žaidžiąs Ti-
konenko - 31, Berežnoi - 21, 
NBA žaidėjas ukrainietis Vol-
kov -19, latvis Miglinieks - 15. 

Lietuva - Australija 98:87 

Dieną pailsėję mūsų vyrai šias 
rungtynes sužaidė įprastu sti
liumi: greitomis atakomis, tri
taškiais ir išnaudodami Sabonį 
po lenta, o ne aikštės viduryje. 
O kas svarbiausia, kad pagaliau 
treneriai pradėjo naudoti galvą: 
pakeitimai buvo laiku ir kai 
jautėsi mažiausias žaidėjo sušlu-
bavimas, jis tuoj buvo pakeičia
mas kitu. Iš viso į žaidimą buvo 
įtraukti devyni lietuvių krepši
ninkai — labai normalus reiški
nys. Australija buvo kietas rie
šutas. Komanda gerai susižai
dusi. Keturi jų žaidėjai lošė 

JAV universitetuose su garsiuo
ju Andre Gaze priekyje, žaidu
siu Seton Hali universitete. An-
drew Gaze yra sūnus Lindsey 
Gaze, kuris JAV lietuviams 
krepšininkams gerai pažįsta
mas iš 1964 metų gastrolių 
Australijoje. Tada Lindsey buvo 
didžiausias kaltininkas, kad 
lietuviai pralošė vieninteles 
rungtynes preiš Melbourno 
Church komandą. Kitas austra-
lietis — centras Lucien Longley 
žaidžia už Minnesotos „Timber-
wolves". 

Nors australai ir įmetė pirmą
jį dvitaškį, lietuviai greitai 
perima žaidimo vadžias ir po 5 
minučių veda 12:9. Šiandien 
ypač gražiai, drąsiai ir gerai žai
džia komandos kapitonas Val
das Chomičius! Jo visur pilna — 
ir gynime, ir puolime, ir žaidimo 
vedime. Kova vyksta krepšys už 
krepšį, ir australai tikisi laimėt. 
Vadovavimą jie perima kelis 
kartus ir pirmąjį kėlinį baigia 
46:45 savo naudai. Po pertrau
kos lietuviai įmeta tris iš eilės 
ir žaidžia su tvirtu pasitikėjimu. 
Rezultatas kyla 63:53, 84:73 
lietuvių naudai. Kadangi pakai
tai puikiai įtraukti į žaidimą, 
tai nesvarbu, kad Sabonis su 
trimis baudomis 9 minutes pra
leidžia ant suolelio, nesvarbu, 
kad ir Marčiulionio nėra aikštė
je! Einikis puikiai ima kamuo
lius, o Krapikas atlieka savo už
duotį gynime. Rungtynėms bai
giantis, australai dar įmeta po
rą krepšių, bet tai jau per vėlai, ir 
Lietuva laimi 12 taškų skirtu
mu. 

Kiek teko matyti, tai koman
diniai lietuviai šias rungtynes 
sužaidė geriausiai. Marčiulionis 
žaidė tik vidutiniškai, bet kaip 
vienetas, mūsų vyrai parodė, 
kad jie verti to dėmesio, kuris 
yra sukeltas krepšinio pasau
lyje. Jei lietuvių komanda būtų 
taip tvarkoma prieš NVS, nėra 
jokio klausimio, kad ir šiandien 
dar eitų be pralaimėjimo. Tre
neriams reikia atsiminti, kad 
švieži pakaitai, jei ir ne aukš
čiausios kokybės, aikštėje yra 
geresni už pavargusią ar demo
ralizuotą žvaigždę. 

Prieš australus Lietuvai taš
kus sukrovė: Sabonis - 26, Kur
tinaitis - 21, Marčiulionis - 17, 
Chomičius -17, Karnišovas - 9,. 
Einikis - 4, Jovaiša — 2, Braz
dauskis -2. Karnišovo koja dar 
sutinusi, skauda, ir jistežaidė 18 
minučių. Pagirtinas lietuvių 
86% baudų metimo tikslumas. 

Nugalėti save yra geriausias 
būdas pasiekti, kad kiti mūsų 
nenugalėtų. Suvaldyti save yra 
geriausias kelias neturėti jokių 
viešpačių ant savęs. 

Rytų išmintis 

Tos pačios akys verkia, tos 
pačios juokias. 

Ne kasdien švento Jono. 
Nuo vilko bėgo, ant meškos 

užbėgo. 
Iš balos šokau, į ežerą patai

kiau. 
Liaudies išmintis 

Koks žaltys, tokie ir žalčiukai. 
Kaip paukščiai giedojo, taip ir 

paukšteliai gieda. 
Kokia obelis, tokie ir obuoliai. 
Tol vaikai, kol sterblėje laikai, 

o kai paleidi iš sterblės — nesu-
gauni, kaip varlės. 

Liaudies išmintis 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ^IMAITIENĖ 
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Aukštai danguje, garsiai klykdamos ir ritmingai 

sparnais plasnodamos, traukėsi į pietus laukinės žąsys. 
Giesmininkai paukšteliai užvertė savo gaidų knygas. 
Nutilo. Ir išskrido į tolimus kraštus. Paliko tik žvirb
liai ir varnos, bet ir tie atrodė lyg pasimetė. Tai čirš
kėdami ir kvarksėdami pulkais sulekia į medį, tai į 
krūmus, tai ir vėl atgal. Aptūpę medį, minutėlę jame 
patupėdavo ir vėl pulku triukšmingai išlėkdavo... 

Pilkais kailiukais voveraitės, viena kitą pralenk
damos, skubėjo papildyti savo maisto atsargas žiemai. 
Jos rūpestingai rinko nuo žemės paskutines nukri
tusias giles ir gudriai jas slėpė į savo slėptuves. Vienos 
iš jų minkštoje nuo lietaus sumirkusioje žemėje savo 
aštriais nagučiais vikriai iškasdavo duobute Įmetusios 
į ją gilelę, greitai užkasdavo ir žemę dailiai sulygin
davo. Kitos gi slėpė maistą į medžių kamienų plyšius, 
po namų stogais, prie kaminų... Pavargusio? nuo dažno 
bėgiojimo, jos užšokdavo į medį. Išsitiesdavo Minutėlę 
pailsėdavo. Po to ir vėl sugrįždavo rinkti giles. 

Vieną vėlyvo rudens popietę visai nelauktai ir ne
tikėtai į mano kabineto duris pasibeldė ponia Hali. Ji 
atrodė tokia sunykusi, liguistai išbalusi, gilaus 
skausmo priblokšta. Stovėjo ji kaip statula, o jos 
skausmingu veidu riedėjo ašarų upeliai. 

„Daktare, maldauju, patarkit, padėkit, ką turiu 
daryti?", trūkčiojančiu balsu be perstojimo verkdama, 
kalbėjo ji. „Nuo to laiko, kai mano vyras nustojo 

lankyti narkotikų reabilitacijos kliniką, Barbara ir 
jus, jis pasidarė man visiškai neatspėjama mįslė. O 
mano gyvenimas pavirto tikru pragaru. Dabar jis visą 
laiką toks įnirtęs, arogantiškas, agresyvus. Neretai 
prieš mane ir sūnelį net ranką pakelia. Be to, vis 
nerimsta... Mažiau sėdi namie. Iš namų išlekia, kaip 
uraganas. O kas keisčiausia, naktimis pradingsta, ko 
anksčiau to nedarydavo. Kodėl dingsta? Visiškai 
nesuprantu. Ir klausti nedrįstu, nes jis, rūsčiai pa
žvelgęs į mane, kaip kirviu nukirstų mano kalbą. Ir 
sukeltų tokį triukšmą, kad net žemės drebėjimas 
nepajėgtų didesnio sukelti. Galva man plyšta. Neap
sakomam liūdesy ir nusivylime skęsta mano dienos. 
Sekundėmis auga nerimas, kai pagalvoju apie ateitį. 
Tada mintyse pradedu kalbėtis su savimi. Laikiau, 
laikiau savo kantrybę pažabojusi, bet jau ir jos pritrū
kau. Lojalumą irgi praradau". 

Pasakiusi tai, ji žiūrėjo į tolį, bet į mano pusę, 
galvos nepasuko. Atrodė, kad vengė parodyti nuo nemi
gos ir ašarų savo paraudusias akis. 

„Ponia Hali, man labai nesmagu tai girdėti. Pra
šau nusiraminkit. Laikykitės. Ašaros nieko nepadės". 
Jutau, kad reikėtų dar ką pasakyti, bet galvoje ir min
tyse pasidarė visiškai tuščia. Tylėjau. O gilumoj širdies 
jutau nepaprastą gailestį tai jaunai, gyvenimo žiauriai 
iškankintai moteriai. Truko gana ilgai, kol vėl pradėjau 
kalbėti: 

„Ponia, pilnai suprantu jūsų tokią tragiška šeimos 
padėtį ir iš visos širdies norėčiau jums padėti. Tačiau 
pirmiausia noriu jus kai ką paklausti". 

„Labai prašau, daktare", nepakeldama akių, 
atsakė. 

„Ar jūs bandėte pasiūlyti vyrui vėl pradėti lanky
ti narkotikų reabilitacijos kliniką?" 

„O taip, taip!", skubiai patvirtino ji, „netgi kelis 
kartus. Ne tik prašiau, bet ir maldavau savo ir sūnūlio 

vardu. Tačiau tas jį tik dar labiau suerzindavo, 
įsiutindavo. Jis pasidarydavo toks arogantiškas, toks 
impulsyvus ir piktas kaip vapsva. „Absurdas. 
Nesąmonė. Liaukis apie tai kalbėti", ironiškai šaipy
damas surikdavo ir, uždengęs rankomis ausis, kaip 
kulka išlėkdavo. 

Juodi debesys aptraukė mano gyvenimą, ir neap
sakomas skausmas drasko mano krūtinę.Mane stačiai 
siaubas ima. nes nenumatau jokio pragiedrėjimo, jokios 
šviesesnės vilties. Dieną iš dienos ir net virtinė dienų 
vis tas pats ir tas pats. Be galo, be krašto... Kartais 
net atrodo, kad stoviu ant bedugnės kranto ir užtektų 
mažiausio vėjo pūstelėjimo, kad įkrisčiau į ją. Tokių 
tamsių minčių sūkury dingteli man į galvą mintis... 
ir aš vos ne vos nuo savęs sunaikinimo susilaikau. 

„Dievuliau, Dievuliau!" Už ką tu uždėjai ant mano 
pečių nepakeliamą kryžių? Už ką tu mane baudi?", 
gyvenimo prislėgta, nemigos naktų išvarginta, 
kruopščiai rinkdama žodžius, beviltiškai ji skundėsi. 
Jai bekalbant, jos lūpos trukčiojo, o neapsakomai 
liūdnų akių kampeliuose rinkosi sūrios ašaros. Ir ji 
nutilo. 

„Pažvelgiau į ją. O pasąmonėje, kaip kino teatro 
filmas, skriejo vienas už kitą baisesni vaizdai. Vargšelė, 
kokioje apverktinoje padėtyje ji atsidūrė! Pajutau jai 
užuojautą ir net susigraudinau. Ir kaip nesusigrau
dinsi? Prieš mane verkia jauna moteris, kurios laimė 
nelydi. Netekusi jaunatviškos energijos, ji gyvena 
siaube, baimėj, nevilty... Atrodo, jai net saulė užtemo. 
Ir visos dienos pasidarė juodos, klaikios, kaip rudens 
naktis. Ji jau nebegyvena, o tik vegetuoja ir kenčia... 
kenčia... Erškėčių dygliais nuklotu ir ašaromis aplais
tytu gyvenimo keliu ji jau nebepajėgia žengti. Ieško 
pagalbos iš kitų žmonių. Ach, kaip norėčiau jai padėti. 
Ją nuraminti, bet kaip?" 

(Bus daugiau) 



Būti kartu 
su jais dabar 

žymiai lengviau. 
• • 

Naudojant AT&T dabar galite tiesioginiai skambinti į bet kurią iš šių penkiolikos 
nepriklausamų respublikų pasikalbėti su artimaisiais. 

Dabar nebereikės skambinti operato
riui kai norėsite sužinoti, kaip laikosi gimi 
nės ar draugai šiose respublikose. Kad Jūsų 
pokalbis įvyktų, tik surinkite 14 skaičių. 
Lengva ir paprasta, ir dar pigiau kainuoja. 
AT&T šiuo patarnavimu aprūpina daugiau 
kaip 2,000 miestų šiuose kraštuose. 

Žinoma, tebegalite skambinti 24 valan
das per dieną AT&T operatoriams kurie 
Jums padės susirišti ar suteiks bet kokią 
pageidaujamą paslaugą. Reikalui esant, 

I 1 
KAIP TIESIOGINIAI SKAMBINTI 

Skambinkite 011-7 + Miesto kodą + 
Asmens telefono numeri 

RESPUBLIKA MIESTAS MIESTO KODAS 
LIETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 

ARMĖNIJA 
AZERBAIDŽANAS 

BALTARUSIJA 
ESTIJA 

GRUZIJA 
KAZACHSTANAS 

KIRGIZIJA 
LATVUA 

MOLDOVA 
RUSUA 

TADŽIKISTANAS 
TURKMĖNIJA 

UKRAINA 
UZBEKUA 

Kaunas 
Klaipėda 

Panevėžys 
Šiauliai 
Viln.us 

Jerevanas 
Baku 

Minskas 
TaHnas 
Tbilisi 

Alma-Ata 
Ptšpekas 

Riga 
Kišmovas 
Maskva 

Dusambė 
iįcnabadas 

rOevas 
Taškentas 

0127 
01261 
01254 
01214 
0122 
885 
8922 
0172 
0142 
8832 
3372 
3312 
0132 
0422 
095 
3772 
3632 
044 
3712 

Galite nemokamai skambinti AT&T operatoriui 
1 800 874-4000. vidinis kodas 121. norint sužinoti 

kitu miestu kodus, kuriu nėra šiame sarase. 

patarnavimus suteiks operatoriai mokantys 
virš 140 kalbų bei dialektų. 

Jei norėtumėte daugiau žinių kaip įsi
jungti į AT&T tinklą ar apie mūsų tiesiogi
nio susiskambinimo patarnavimą bei 
konkuruojančias kainas, prašome skambinti 
Jums nemokamu numeriu: 1800 374-4000 
ir paprašykite vidinio kodo 121. 

O dabar, paskambinkite [ namus. Ten 
tiek daug artimųjų mielai pasikalbėtų 
su Jumis. 

L J 
AT&T 

eiW2AT*T 
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Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministerijos ryšių su tautiečiais 
tarnybos viršininkas Audrys Antanaitis ir JAV LB Švietimo tarybos pirm. 
Regina Kučienė. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

Negalima palikti 
Lietuvos vienos... 

(Pasikalbėjimas 
Antanaičiu) 

su Audrium 

— Malonėkite, p. Antanaiti, 
apibūdinti J ū s ų atliekamas 
pareigas Lietuvos Respub
likos kultūros i r švietimo mi
nisterijoje. 

— Esu ryšių su tautiečiais tar
nybos viršininkas. Tai yra mi
nisterijos padalinys, veikiantis 
departamento teisėmis. Jisai 
yra pavaldus tiesiai Lietuvos 
Respublikos kultūros ir švie
timo ministrui. Kalbant apie 
bendrąją ministerijos struktūrą, 
padalinys liktų kiek ir nuošaly
je, kadangi nei į kultūros pada
linių, nei į švietimo padalinių 
struktūrą neįeina. Tačiau jo 
buvimas Kultūros ir švietimo 
ministerijos sudėtyje yra puikiai 
suprantamas: kultūros ir švieti
mo problemos yra bene pačios 
svarbiausios. Ir kas, jei ne Lie
tuvos Respublikos kultūros ir 
švietimo ministerija turėtų 
visgi jas spręsti? 

— Prašyčiau išsamiau pa
aiškinti. 

— Aš turėčiau pasakyti, kad 
šios tarnybos atsiradimas turi 
bendro su tais atgimimo pro
cesais, kurie prasidėjo Lietuvo
je prieš keletą metų ir kurie 
išjudino lietuvių bendruomenes 
tose vietose, kuriose anksčiau 
joms veikti galimybių nebuvo, 
t.y. Sovietų Sąjungoje, Rytų 
Europoje ir kitur. Taipgi tuo 
metu ėmė atsinaujinti ir inten-
syvėti ryšiai su mūsų tautie
čiais, kurie gyvena Vakarų vals
tybėse. 

Kalbant apie tautiečius rytuo
se, pirmiausia reikėtų atkreip
t i dėmesį į labai varganą jų 
situaciją, kadangi jie gyvena 
ekonomiškai silpnuose kraš
tuose, neišsivadavusiuos iš tota
litarinio slėgimo, kuriuose bet 
kokia užuomina apie lietuvybę 
buvo smerktina ir slopinama. Ir 
todėl pats tas kūrimasis b - vo ir 
tebelieka labai sunkus, sudėtin
gas. Vietinės valdžios neteikė ir 
dabar neteikia ir vargu ar arti
moje ateityje teiks — kokią nors 
paramą lietuvių draugijoms ir 
bendruomenėms. Lietuvos res
publikai reikėjo ieškoti prie
monių ir formų, kuriomis būtų 
galima vienaip ar kitaip savo 
tautiečius paremti. 

— Pavyzdžiui? 
— Mūsų tarnyba buvo para

ginta šitų formų ir priemonių 
ieškoti. Todėl rūpinamės ir 
lietuvių draugijų veikla. Sten
giamės sudaryti finansinį, orga
nizacinį pamatą toms draugi
joms veikti. Rūpinamės litua
nistiniu švietimu, steigdami 

mokyklas įvairiuose kraštuose, 
kur tik atsiranda toksai po
reikis. Galiu pasakyti, kad šiuo 
metu buvusios Sovietų Sąjungos 
teritorijoje dirba apie 50 mo
kytojų, veikia maždaug tiek 
lituanistinių mokyklų. Ir, turint 
galvoje, kad anksčiau, prieš 
keletą metų, jų visai nebuvo, tai 
yra jau netoks blogas pasieki
mas. Steigiame kultūros cent
rus, kurių uždavinys yra popu
liarinti lietuvių kultūrą ir 
skelbti Lietuvos vardą tuose 
kraštuose, telkti aplink save lie
tuvius. Galbūt tie centrai vie
nytų, organizuotų mūsų tautie
čius, nes iki šiol tos bend
ruomenės, neturėdamos tokio 
rimtesnio finansinio pamato, 
veikė labai sunkiai. Dabar, man 
regis, perspektyva šiek tiek 
aiškėja ir šviesėja. 

Pirmieji rezultatai gražūs ir 
ryškūs jau ir todėl, jog naujosios 
bendruomenės jungiasi į Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę. Šis 
seimas kaip tik šitai pademon
stravo. Atvyko 9 atstovai iš 
Rytų Europos ir buvusios Sąjun
gos šalių, ir jie jau įsitraukė į 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės šeimą. Susitikimų metu 
aptarė daugelį programų, už
mezgė pažintis ir ryšius. 

— Man atrodo, kad Jūsų 
tarnybos pagrindinis dėme
sys y r a nukreiptas į Rytų 
Europą. Sakysime, Užnemu
ne (Rytprūsius), Moldavą, 
Vengriją ir paga l iau „Už 
Uralo žemės galo", a r ne? 

— Galbūt ir taip. Tačiau tai at

sitinka todėl, jog Rytų bend
ruomenės šiuo metu yra labai 
reikalingos paramos. Šios šalys 
yra ekonomiškai silpnesnės net 
už Lietuvą. Tačiau mes neįsten
giame dėmesį ar jėgas mesti į 
vieną ar kitą pusę. Lietuvių tau
t a iš tiesų yra viena, ir ta 
parama ar dėmesys yra nu
kreiptas į visą išeiviją ir tremti-
niją. Tačiau, jeigu kalbame apie 
Rytų bendruomenes, tai kalba
me daugiau apie bendradar
biavimo programas. Be abejo, 
mes stengiamės paremti ten, 
kur galima paremti. Sakysime, 
ir šio seimo metu aptarėme pa
ramos problemas Pietų Ameri
kos lietuvių švietimui. Jau 
kuris laikas siunčiame mokyto
jus, ruošiame vaizdajuostes ir 
siunčiame knygas. Taip pat ar
timiausiu metu numatyta pa
siųsti chorvedžius į Braziliją ir 
Urugvajų. Tai yra tam tikros 
paramos programos. Tačiau iš 
tiesų reikėtų kalbėti apie bend
radarbiavimo programas. Mes 
esame dėkingi savo tautiečiams 
ar tai Kanadoje, ar JAV, kurie 
nemažesnę paramą teikė ir Lie
tuvos kultūrai bei švietimui. 

— Kaip J ū s ver t inate Lie
tuvos muzikos, dainų, šokių 
ansambl ių išvykas į užsienio 
vals tybes? Sakykite, kokia 
J ū s ų nuomonė apie mūsiš
kių, k a d ir saviveiklininkų 
pas i rodymus Lietuvoje? 

— Man regis, kad tai yra 
sudėtinga problema. Teko gir
dėti iš daugelio žmonių, jog šiuo 
metu į Šiaurės Ameriką iš Lie
tuvos važiuoja daugybė ansamb
lių, daugybė kolektyvų, kurie 
dažnai nėra paties aukščiausio 
lygio. Dažnai jie yra neprofe
sionalūs ir tai sukelia rimtų 
problemų mūsų tautiečiams 
Amerikoje. Žinoma, šių procesų 
kontroliuoti Kultūros ir švie
timo ministerija negali. Mi
nisterija gali pateikti savo reko
mendacijas, jeigu į ją yra krei
piamasi, ir stengtis, jog į užsienį 
vyktų verti ansambliai, kurie 
galėtų reprezentuoti Lietuvos 
kultūrą. Tačiau šiuolaikiniame 
pasaulyje, be abejo, kažkaip 
griežtai reguliuoti ir reglamin-
tuoti šito proceso nėra įmano
ma. Man regis, kad išeivijai 
dabar yra iškilusi labai rimta 
problema, kaip atsirinkti tikrai 
vertus meno vienetus ir kaip at
siriboti nuo tų daugybės beplūs-
tančių kolektyvų ir pavienių 
žmonių. 

Na, o Lietuva išeivijos an
samblių laukia. 1993-94 m. vyks 
dvi Dainų šventės. Planuojama 

kviesti ir labai norėtume sulauk
ti išeivijos meno vienetų. Iš 
tiesų, tai turėtų būti Pasaulio 
Lietuvių dainų šventės. Aš 
turiu pasakyti, kad Jūs atliko
te labai didel, darbą, išlaikydami 
lietuvišką dainą ir šokį išei
vijoje. Išlaikyta laisva daina ir 
laisvas šokis tuomet, kai Lietu
voje meninis veikimas buvo 
ideologizuotas, paradizuotas, 
suoficialintas, ir mūsų dainų 
šventės Lietuvoje dažnai pra
rasdavo savo natūralumą ir šil
tumą. Aš manyčiau, kad yra 
būtinas suartėjimas ir pažintis 
su išeivijoje sukauptais i r 
išlaikytais meniniais lobiais. 

— Na, kokie Jūsų įspūdžiai 
IX Tautinių šokių šventėje? 

— Dalyvaudamas šventėje, aš 
iš tiesų buvau sukrėstas ir labai 

SISTERS OF THE 
LITTLE COMPANY OF MARY 

ARE S E A R C H I N G FOR... 

WOMEN CALL TO HEAL.. . 

in homes, hospices, hospitals, parishes and sočiai service agen-
cies in California and the Midwest States; 

CALLED T O GROW... 
in a faith response to God; 

CALLED T O LIVE IN VOWED LIFE... 
in a family sized community and to be a SISTER and COM-
PANION to all with whom they live and minister. 

• AS A SISTER • AS AN ASSOCIATE 

CONTACT: 
Sister Jean Stickney, LCM 

Sisters of the Little Company of Mary 
9350 South California Avenue, Evergreen Park, Illinois 60642 

(708) 422-6200, ext. 5490 

nustebintas tuo, ką išvydau. Tai 
buvo iš tikrųjų pasakiškas daly
kas, spaudžiantis ašaras. Gali
ma tikrai džiaugtis ir didžiuotis, 
jog dar turime tokius pajėgius 
meno vienetus, tokus nuošir
džius meno vadovus. Mes paro
dysime per televiziją šios šven
tės įrašą. Tai turėtų suteikti 
stiprybės ir Lietuvai, šiuo metu 
besiblaškančiai, kenčiančiai ir 
stokojančiai jėgų. Ta prasme iš
eivija, kuri buvo iki šiol mūsų 
tvirtybės šaltinis politinėje 
srityje, šiuo metu gal ir turėtų 
būti tvirtybės šaltinis dvasinėje 
srityje. Negalima palikti Lietu
vos vienos. Lietuviai Lietuvoje 
ir išeivijoj turi būti kartu, ir tai 
iš tikrųjų, labai sustiprins Lie
tuvą. 

— Pone Antanaiti, ačiū Jums 
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už pasikalbėjimą. Laimingos 
kelionės ir geriausio pasisekimo 
Lietuvoje. 

— Labai ačiū ir Jums. Iš tiesų, 
baigdamas dar kartą norėčiau 
padėkoti visiems tiems žmo
nėms, su kuriais mes susitiko
me, kurie labai mumis rūpinosi. 
Išvažiuojame labai sužavėti, la
bai nustebinti ir labai nudžiu
ginti tuo, ką čia matėme. Ačiū 
visiems. Kalbėjosi 

Petras Petrut is 

PREZIDENTUI NESISEKA 

Prez. George Bush sekma
dienį buvo trumpai sustojęs Eik 
Grove Village Respublikonų 
partijos gegužinėje, bet savo 
viešnagę turėjo dar labiau su
trumpinti dėl staigaus ir 
smarkaus lietaus. Nežiūrint to, 
jis dar spėjo pasisakyti prieš 
savo oponentą Bill Clinton ir 
Demokratų partiją. 

A.tA. 
ROMUALDUI EDELIUI 

savo ilgą žemiškąją kelionę baigus, žmonai MARIJAI, 
jį ištikimai globojusiai, ir šeimai reiškiame užuojautą. 

Draugai iš tolimųjų Raseinių dienų: 
Aleksandra Gylienė 
Povilas ir Birutė Gyliai 
Antanas ir Aldona Minelgai 

Olympia, WA 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL feSTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA m 

HE/M AX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708)425-7181 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

•-» Pensininkams Nuolaida.' 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 8. Kedzto Ava., 
CMcago, IL 80629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX- IM8UHAMCB 

• Namų pirkimas ir pardavimas i 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba-

Vettui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi aaenm katea •tuvttkal 
• Nuolaida pensininkams .1 

MISCELLANEOUS 

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

GntuĮK 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Mfe 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. j i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

T e l . 3 7 0 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 umont. 

10%—20^—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobHio-
aas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V> W M t 95th Strot 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — RATAI6YMA* 

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

312-779-3313 
KLAUOMVf CUMPUTia 

•rovus, 
ant 'h. akro sklypo. Daug 

medžių; 3 ar 4 mieg. kamb.; įrengtas rūsys; 
didelis šeimos kamb.; aptvertas kiemas; 
kieme daržinė; „screen room"; daug prie
dų. Kaina $229,000. 

Skambinti: 70S-2S7-74S1 

HELP VVANTED 

MSCHAMC 
TRAILER CMASSIS 

7 am to 3:30 pm. 
Mušt be able to communicate in 
EngRsn. Own transportation necessary. 
Summit, IL 

70S-S94-12O0 

INTERNATIONAL 
\ 

TRAVEL CONSULTANTS , Z a i / > A i * 

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

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9626 8«uth 791h Avenu* 
Htekory MW. HUnots 66457 
Tetotona* (766) 436-7272 

223 Katvarifų gatvė 
V i i i — , Ltotuva 
Telefoną* 360-115 Ir 776-392 

ŽALIŲJŲ KORTELIŲ LOTERIJA! 
Nuo i .m. Ilapos 29 d. Iki rugpjūčio 28 d. 

Maždaug 50,000 žaliųjų kortelių paskirta laimėjimams. 
Žmonės iš 36 kraštų, įskaitant LIETUVĄ, LATVUĄ, ESTUĄ, 
LENKIJĄ ir SUOMIJĄ, galės dalyvauti šioje loterijoje. 

Loterijoje galima dalyvauti pačiam, arba užpildyti 
pareiškimą (application) savo giminėms ar draugams, kurie 
gyvena šiame ar kitame krašte. Gyvenamoji vieta nesudaro 
skirtumo, pareiškimo pasirašyti nereikia. Taip pat nereikal
ingi nei gimimo, nei kitokį dokumentai. 

Tik po vieną pareiškimą asmeniui! 
GRIEŽTAS DĖMESYS KREIPIAMAS Į PAREIŠKIMO 

PRISTATYMĄ NURODYTU LAIKU. 

International Doeumant Asatetanca Corp. 
16 last 39th 81. #816, Naw York, NY 16016 

Tai. 212-545-0742 212-683-6437 

A.tA. 
Inž. VYTAUTAS PAULIONIS 

Staiga mirė 1992 m. rugpjūčio mėn. 3 d., sulaukęs 49 metų 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kvietkinės vienk., Marijampolės apskr. 
Nuliūdę liko: duktė Elaine, sūnus Michael, tėvai Veronika 

ir Augustinas Paulioniai, sesuo Rimgailė Rėklaitienė su 
šeima, broliai Mykolas ir Antanas Paulioniai, dėdė Vytautas 
Paulionis su šeima, teta Zuzana Dzikienė, su šeima, dėdienė 
Elena Kerienė su šeima ir pusbroliai bei kiti giminės 
Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio mėn. 8 d. 
Kirlen, Egan & Butler Funeral Home, 900 S. 6th St. Spring-
field. IL nuo 2 vai. iki 9 vai. vakaro ir rugpjūčio mėn. 9 d., 
sekmadieni nuo 2 vai. iki 9 vai. vakaro Čikagoje Marąuette 
Funeral Home, 2553 W. 71st Street. 

Laidotuvės pirmadieni, rugpjūčio 10 d. Iš koplyčios 9 vai. 
velionis bus nulydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią ir 
po gedulingų pamaldų palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuliūdę: tėvai, broliai, sesuo ir kiti giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 South Hermitage 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 
Marquerte Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

V i s ų t e l e f o n a s : 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

H312M76-2345 

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 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x „Draugui" dar reikalin
gas viens studentas dirbti laik
raščio ekspedicijoje nuo 3:30 iki 
5:30 vai. po pietų. Jei kas galė
tų nuolatos dirbti penkis kartus 
savaitėje, prašomas atvykti į 
„Draugą" arba paskambinti 
telefonu: 585-9500. 

x Lida (Bakaitytė) ir Da
rius Budriai, gyv. Woodridge, 
IL, liepos 31 d. susilaukė pirm-
gimės dukrelės, kurią pavadino 
Alina-Marija. Pirmąja dukraite 
džiaugiasi Jūra ir Algis Bakai
čiai, Dangira ir Ignas Budriai, 
prosenelės — Vladė (Bakaitienė) 
Erčienė ir Leokadija Laukienė 
(Dangiros Budrienės mama). 

x „Chicago Tribūne", rug
pjūčio 5 d. laidoje išspausdino 
apžvalginį straipsnį apie lietu
viams gerai pažįstamos ir nuo
širdžiai remtos KASOS įstaigų 
uždarymą. Straipsnelyje pažy
mima KASOS reikšmė Mar-
ąuette Parko lietuviams, kurie, 
būdami vyresnio amžiaus, 
dažnai naudojosi KASOS pa
slaugomis. Korespondentės 
gerai susipažinusios su šios 
įstaigos problemomis, savo 
straipsnyje cituoja KASOS 
vartotojų pasisakymus, o taip 
pat ir kai kurių kitų lietuviškų 
įstaigų tarnautojų žodžius (tarp 
jų „Margučio" vedėją P. Petru-
tį, „Draugo" redaktorę ir kitus). 

x Žurnalistas Jurgis Janu-
šaitis, nuolatinis „Draugo" 
bendradarbis, švęsdamas savo 
80 metų amžiaus sukaktį, kaip 
dovaną užsakė „Draugą" viene
riems metams savo vyriausiajai 
dukrelei Teresei Danguolei 
Janušaitytei-Weed, gyvenančiai 
Ventura. CA. Malonu pažymėti, 
kad Veronika ir Jurgis Janušai-
čiai „Draugą" įvairiomis pro
gomis yra užsakę ir kitom 
dukrom — jų šeimom, tuo būdu 
prenumeruodami šeimoje 4 
..Draugus". Ar daug turime 
tokių pavyzdžių? Jurgis Janu-
šaitis laiškutyje rašo: „Tebūnie 
ši dovanėlė ir parama „Drau
gui", kuris neša į jaunąsias 
šeimas gyvą, lietuvišką žodį ir 
ugdo meilę tėvų gimtajai 
žemei". 

x Just inas Milušauskas, 
teologijos-filosofijos studentas iš 
Lietuvos, dalyvaus simpoziume 
„Dvasinio atgimimo prošvaistės 
Lietuvoje" Ateitininkų studijų 
dienose rūgs. 5 d. Dainavoje, MI. 
Jo pranešimo tema: „Iš dvasinės 
tuštumos, žiūrint į tiesą". 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 
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-
niauskienė, tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos valdyba (dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. Petras 
Buchas, Stasys Briedis, dr. 
Laima Šimulienė ir Oskaras 
Krėmeris) ir „Vilties" draugijos 
vicepirmininkė Milda Mar
cinkienė š.m. rugsėjo 8 d. vyks
ta į Clevelandą ir turės bendrus 
pasitarimus su „Vilties" drau
gija bei „Dirvos" redaktorium 
Baliu Gaidžiūnu „Dirvos" lei
dimo klausimais. Rugpjūčio 9 d. 
visi dalyvaus „Vilties" drau
gijos rengiamoje gegužinėje 
„Dirvai" paremti. 

x Gražina Kasperaitienė, 
veikli Korp. Neo-Lithuania 
Chicagos padalinio valdybos 
narė, pakviesta A.L.T. S-gos 
valdybos, mielai sutiko talkin
ti jaunimo reikalams. 

x Jurgis Janušaitis, žinmas 
spaudos darbuotojas, LB Kultū
ros tarybos žurnalisto premijos 
laureatas, aktyvus Daytona 
Beach, FL Tautinės s-gos 
veikėjas, sutiko ateiti A.L.T. s-
gos valdybai į talką informacijos 
direktoriaus pareigoms. 

x Grasilda Meiluvienė, 
Brighton Parko Balfo skyriaus 
pirmininkė, rūpinsis kavinės 
veikimu rugpjūčio 16 d., sekma
dienį, Jaunimo centre įvyk
siančioje Balfo gegužinėje. 
Kavinė bus atidaryta nuo 10 
vai. ryto. Gegužinėje buc ir sma
gios muzikos — šokiams gros 
Kosto Ramanausko orkestras. 

x Antanina Bakaitienė, il
gametė Draugo skaitytoja, iš 
Chicagos persikėlė gyventi į 
Kaliforniją pas dukterį Genutę 
ir žentą Richard Harvey. Jos 
adresas yra 9233 Lemon 
Avenue, Altą Loma, CA 91701. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: dr. A. Domanskis, 
Palos Park, 111., Rūta Traš-
kaitė-dr. Green, Aurora, 111., dr. 
E. Silgalis, Euclid, Ohio, Stasys 
Pečiulis, Kenosha, Wisc„ Stella 
Gencevičius, Chicago, 111., 
Mečys Šilkaitis, Seminole, Fla., 
Aleksas Lapkus, Bridgevievv, 
111., J. Arlauskas, Ann Mockus, 
Chicago, 111., J. Stasiūnaitis, 
Hot Springs National Park. 
Ark. Visiems tariame ačiū. 

x Karolis Milkovaitis, Yar-
ba Linda, Cal., pratęsė pre
numeratą su 20 dol. auka ir 
tokiu prierašu: „....Draugą' 
remiu todėl, kad, mano nuomo
ne, jis yra vienintelis išeivijos 
dienraštis, kuris plačiausiai 
informuoja ne tik apie vietinę 
veiklą, bet nagrinėja ir aiškina 
laisvosios Tėvynės bei pasauli
nius įvykius. Tegyvuoja „Drau
gas"! Dėkojame už auką ir 
gražius žodžius. 

x Girdėjote? Bilietas iš Chi
cago grįžti Vilniun — tik $549. 
Labai patogus susisiekimas, 
jokių sustojimų nakčiai. Pa
skambinkite ATLANTA IM-
PORT EXPORT, (312) 434-2121. 

(sk) 
x JAV LB Vid. Vakarų 

apygardos gegužinė įvyks 
rugpjūčio 9 d-, sekmadienį, 
PLC sode, Lemonte. K. Ječius 
su patyrusiais jaunais pagalbi
ninkais aptarnauja ištroškusius 
su įvairiais gėrimais. Dainomis 
ir linksma muzika visus links
mins A. Barniškis. Laukiame 
visų lietuvių iš Chicagos ir apy
linkių. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Chicagos Kr. Donelaičio pradžios mokyklos mok:aiai, pasiruošę dalyvauti XI Tautinių šokių 
šventėje. Iš k. akordeonistas Dainius Brazaitis, iš dešinės — mokyt. Irena Smieliauskienė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS BIČIULIS D'AMATO 

ATVYKSTA I CHICAGA 

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 bequeath 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. 

Jei dar nesikraustom pasto
viai apsigyventi Lietuvoje, bet 
norim ir toliau padėti Lietuvai, 
reikia aktyviai jungtis į vietinį 
politinį gyvenimą, sudarant 
vaizdą, kad lietuviai domisi 
politine eiga, ne vien kai Lietu
voje būna krizė, ir remia tuos, 
kurie palaiko Lietuvą. Kalbos, 
kad lietuviai nebalsuoja arba 
kad neišmoksta anglų kalbos ir 
gyvena savo uždaram rately, 
mus veikia negatyviai. Kadangi 
Lietuvai reikia visapusiškos 
paramos ir teigiamos reklamos 
tarp kitataučių, neapsiribojama 
vien politine veikla, pvz., su 

amerikiečiais efektyviai veikia 
mokytojų organizacija APPLE, 
Vaikų viltis, ADAL, Mercy Lift, 
Tarptautinio teatrų festivalio 

Lietuvoje komitetas ir t.t. Nors 
kartais atrodo, kad politiniai re
zultatai sunkiau apčiuopiami 
ar kad nedaug pasiekiame, ne
verta nusivilti, nes jie pastoviai 
po truputį neša teigiamus 
rezultatus. 

Sekmadienį, rugsėjo 16 d., į 
Chicagą atvyksta senatorius 
Alfonse D'Amato, pirmas italų 
kilmės senatorius, mūsų amba
sadoriaus žmonos Danielos 
Lozoraitienės bendratautis. 
Balzeko l ietuvių kul tūros 
muziejuje jis tikisi susitikti su 
lietuvių visuomene. Tai mums 
žinomas asmuo, ne rinkiminės 
kompanijos tikslais Lietuvą 
panaudojęs, bet Lietuvos tam
siausiose dienose atkreipęs JAV 
senato ir pasaulio dėmesį į 
sovietų skriaudas Lietuvai. Kai 
demonstravome Washingtone 
Gorbačiovo ir Busho viršūnių 
konferencijos metu, jis jungėsi 
su mumis, ir jo žodžiai mus 
stiprino. 

Senatorius D'Amato, gimęs 
1937 m., baigė Syracuse 
universitetą, įsygydamas verslo 
administracijos ir teisių moks
lų laipsnius. Jis turi keturis 
vaikus ir penkis vaikaičius. 
Senate yra narys įvairių įta
kingų komitetų: kaip „Senate 
Committee on Appropriations", 
„Defense Subcommittee" bei 

x Tik per Baltia Express 
skubiai ir saugiai pasiųsi
te siuntinį į Lietuvą. Laivo 
konteineris rugpjūčio 11 d., 
informacija nemokamu tele
fonu 1-800-SP ARNAI, 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x Naujas, NEBRANGUS, 
MAISTO siuntinys tik $49: 
mėsos gaminiai, cukrus, kava. 
aliejus, vaisiai ir kt. produktai. 
Pats populiariausias 55 SVA
RŲ siuntinys iš įvairių pro
duktų tik $85; 22 SVARAI tik 
mėsos gaminių irgi $85. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60829, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

„Foreign Operations Appropria
tions subcommittee", kurių 
veikla Lietuvai naudinga. 

Būdamas Helsinkio komisijos 
pirmininku, D'Amato dirbo prieš 
žmogaus teisių pažeidimus. Po 
visą Ameriką nuskambėjo, kai 
sovietai jo neįleido į Lietuvą. 
Lietuva 1990 m. kovo 11 d. pa
skelbė Nepriklausomybę, o kovo 
30 d. D'Amato, telefonu kalbė
damas su Vytautu Landsbergiu, 
jau pareiškė Lietuvai savo 
paramą. Landsbergio pakvies
tas, senatorius važiavo į 
Lietuvą, bet Ogorodniki vie
tovėje, prie sienos buvo KGB 
sulaikytas. D'Amato nepasi
davė ir 1991 m. nuvažiavo į 
Lietuvą per Maskvą. 

Senate D'Amato įvedė ar 
rėmė įvairias rezoliucijas už 
Lietuvą. Jis skatino Lietuvos 
pripažinimą, įspėjo sovietus ne
naudoti jėgos, blokados metu 
stengėsi sustabdyti JAV eko
nominį ir technologinį bendra
darbiavimą su sovietais. Sausio 
mėn. 1991 m. laišku ragino JAV 
prezidentą, kad nusiųstų komi
siją į Pabaltijį sustabdyti 
sovietų agresiją Spalio mėnesį 
kreipėsi į Gorbačiovą pradėti 
derybas dėl kariuomenės iš
vedimo iš Pabaltijo. Jau 1992 m. 
sausio mėn. nusiuntė Bushui 
laišką su 36 senatorių parašais, 
kad padidintų spaudimą dėl ka
riuomenės išvedimo. Birželio 
mėn. vėl nusiuntė Bushui pana
šaus turinio laišką su 31 sena
toriaus parašais. Dabar drauge 
su sen. DeConcini ir Pressler 
senatorius Alfonse D'Amato 
stengiasi sąlyginiai jungti 
paramą Rusijai su kariuomenės 
išvedimu iš Pabaltijo. 

Gorbačiovo „glasnost" ir 
„perestroiką" D'Amato priėmė 
pragmatiškai. Laisvės ir 
demokratijos idėja Sovietų 
Sąjungoje sukėlė dideles viltis, 
bet ar tai atitiks tikrovei? 
D'Amato parinko Lietuvą 

įrodyti pasauliui, kad ne žodžiai, 
o veiksmai parodo tikrą žmo
gaus teisių įgyvendinimą. 

Lietuvai reikia asmenų, kurie 
nebijo sutelkti kitus, ginant jos 
išsikovotą laisvę. Kol nors 
vienas sovietų kareivis likęs 
Lietuvoje, negal ime leisti 
pasaulio akims nukrypti nuo 
Lietuvos. Senatorius D'Amato 
tebedirba už Lietuvą, o dabar, 
atvykęs į lietuvių sostinę Chica
gą, tikisi susitikti su kitais, 
kuriems Lietuvos klausimas 
svarbus. Įtakoti politikus ne 
visuomet reikia lėkti į Washing-
toną. Reikia išnaudoti progas su 
jais susitikti, kai jie sukasi 
„mūsų kieme", ir jiems perduo
ti mūsų rūpesčius arba padėką. 

Balzeko muziejuje bus spau
dos konferencija nuo 3:45 iki 
4:15. Būtų gerai, kad visi mūsų 
spaudos bei radijo žurnalistai 
gausiai dalyvautų. Bus 
asmeniškas pabendravimas su 
aukojusiais bent $125.00, o po 
to nuo 5 v.v. iki 6 v.v. susitiki
mas su visuomene. Įėjimo auka 
$35.00. Galime pasikviesti estus 
ir latvius. Tik parodydami savo 
vieningumą Lietuvos atsta
tymui, galime laimėti kita
taučių palankumą. 

Indrė 

LIETUVOS DUKTERŲ 
MARGASPALVĖ VEIKLA 

Mes dirbame, stengiamės, 
aukojamės. Gal per mažai, gal 
laukiame atlyginimo? Į tai gali 
a t sakyt i k iekvienas indi
vidualiai. Tačiau Lietuvos Duk
terys, kurios jaučia kaip tik tą 
meilę ir mato saulę, nelauk
damos jokio atpildo. Ir ne 
gražiais žodžiais jos maitina su
vargusį tautietį, bet paslau
gomis, realia pagalba. Jų su
rinktos aukos nušluosto daug 
ašarų, palengvina gyvenimo 
naštą nelaimėje, paguodžia liku
sius vienišus senelius. Dėl to 
yra rengiami piknikai, susibū
rimai ir t.t. Daug geraširdžių 
siunčia auką, kad pasidalytų 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Šv. Jurgio draugija, vei
kusi Newark, NJ, pereitų metų 
lapkričio mėn. Šventė savo 100 
veiklos metų sutartį, o š.m. 
birželio 28 d. turėjo paskutinį 
susir inkimą. Draugija per 
paskutiniuosius 27 metus ne
gavo nei vieno naujo nario. Se
nieji gyvena toliau nuo 
Nevvarko ir nutarė draugiją 
uždaryti. 

— Kun. Vytautas-Steponas 
Vaičiūnas, atvykęs iš Lietuvos, 
šiuo metu darbuojasi Apreiš
kimo parapijoje Brooklyne, pa
vaduodamas atostogaujanti kle
boną kun. V. Palubinską. Kun. 
V. Vaičiūnas yra Kauno Kuni
gų seminarijos ir Vytauto 
Didžiojo universiteto profeso
rius. Į Lietuvą grįžta rugpjūčio 
13 d. 

— Albertas Misiūnas kal
bėjo apie Dariaus ir Girėno 
skrydį per Atlantą Floridos 
Amerikos Lietuvių klubo 
suruoštame to skrydžio paminė
jime liepos 19 d. Minėjimas 
įvyko klubo patalpose, St. Pe-
tersburge. 

— Kun. Stanislovas Pau
lauskas, OFM, baigęs Salzbur-
go universitete teologijos moks
lus magistro laipsniu, liepos 21 
d. atvyko į New Yorką, svečia
vosi pranciškonų vienuolyne, o 
liepos 24 d. išvyko į Kennebun-
portą, kur įsijungs į pranciško
nų kandidatų auklėjimo 
programą. 

— „Lietuvių žinios", Flo
ridos Amerios Lietuvių klubo 
biuletenio liepos mėn. numeris 
(nr. 195), šią savaitę pasiekė 
„Draugo" redakciją. Biuletenį 
redaguoja P. Jančauskas, o jam 
talkina L. Kynienė. Leidžia 
FAL klubo valdyba. Biuletenyje 
daug žinių iš vietinės lietuvių 
veiklos; leidžiamas St. 
Petersburge. 

— Kęstutis K. Miklas buvo 
Readex Microprint korporacijos 
pagerbtas ir apdovanotas liepos 
27 d. dvidešimt penkerių metų 
tarnybos sukakties proga. K. 
Miklas yra tos korporacijos vi
ceprezidentas ir technikinis 
direktorius. Pagerbimas įvyko 
Charlestovvn miestelyje, New 
Hampshire valstijoje. Ta pačia 
proga K. Miklas pasveikintas ir 
70 metų gimtadieniu. 

— Lietuvių pranciškonų 
vasarvietėje Kennenbunkport, 
Maine kiekvieną vasarą suruo-
šiamas koncertų sezonas. Liepos 
26 d. pirmasis koncertavo solis
tas Antanas Keblys iš Mont-
realio. Koncertų interpretatorė 
ir šiemet yra Elena Vasyliūnie-
nė. 

— Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, liepos 25 d. buvo išvykęs 
į VVashingtoną ir dalyvavo rašy
tojo Antano Vaičiulaičio laido
tuvėse. Drauge su juo į Wa-
shingtoną važiavo ir kun. 
Leonardas Andriekus, OFM, bu
vęs „Aidų" redaktorius. 

— Ateitininkų sendraugių 
studijų ir poilsio savaitė įvyks 
pranciškonų vasarvietėje Ken-
nebunkporte nuo rugpjūčio 8 iki 
15 d. Savaitės kapelionu bus 
kun. Vytautas Pikturna. 

KANADOJE 

— Laima Beržinytė ir Algis 
Šeštokas, abu torontiečiai, 
susituokė liepos 11 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių šventovėje, 
Delhi , Ont. Juos sutuokė 
parapijos klebonas kun. A. 
Simanavičius, OFM. Jaunoji 
Laima yra prancūzų kalbos 
mokytoja, o jaunasis — inžinie
rius. 

— Audra Marija Juraitė 
baigė McGill universitetą šį pa
vasarį magna cum laude pažy
mėjimu. Nuo šių metų rudens 
tame pačiame universitete pra
dės medicinos studijas. 

savo laime ar pasisekimu 
gyvenime, kad pasidalintas 
džiaugsmas būtų dvigubas 
džiaugsmas. Dr-jos narės ne tik 
dalina dovanas, jos duoda daug 
savęs, aukodamas laiką ir užsi
imdamas darbu kitų labui. Jos 
aplanko mirusius narius ar jų 
šeimų narius koplyčioje, kalba 
rožinį, savo rūpesčiu ir lėšomis 
palaidoja likusius varge ir be 
artimųjų asmenis. 

Dabar, atsidarius vartams į 
tėvynę, plaukia siuntinių srovė 
labiausiai jų reikalingiems. 
Juos paruošti, sutvarkyti ir net 
savomis rankomis pataisius 
panaudoti siuntimui yra didelis 
darbas, kurį Dukterys atlieka 
kantriai, su šypsena. Jau pir
majame 1992 m. pusmetyje iš
siųsta vienuolika siuntinių į 
įvairias Lietuvos vietas: vaikų 
prieglaudoms, seneliams ir t.t. 
Taip pat atvykusius į JAV 
gydytis vaikus per „Vaikų 
Viltis" organizaciją ir jų šeimos 

Baltimores Ratelio jaunieji šokėjai prieš IX Tautinių šokių švente. Jų vadovė 
Piliūtė-Vaškienė. 

Vida 

narius priglaudžia draugijos 
namuose. Šiuo laiku yra 2 
tokios šeimos, apgyvendintos 
vad. Nameliuose. Daug net 
užsienyje gyvenančių tautiečių, 
patekusių į vargą, pajunta jų 
gerąją ranką. Siunčiama regu
l iar ia i arba v ienkar t inė 
pašalpa. 

Be abejo, labiausiai lau
kiamos narės yra senelių 
namuose, kur vienatvė ir apa
tija neaplenkia nei vieno, ten 
prisiglaudusio ir, kur nors 
menką žiburėlį uždega nuėju
sios jų aplankyti dr-jos narės, 
atnešdamos mažą simbolinę 
dovanėlę ar mielą šypsnį. Yra 
susidariusi narių grupė, kuri 
kas savaitė aplanko „California 
Gardens" senelius ir ligonius, 
kitos lanko „Šventosios Šeimos" 
ir O. Pranckevičiūtės globo
jamuosius „Crestvvood Terrace" 
ir kitur. 

Didelis pasiaukojimas ir kant
rybė puošia Lietuvos Dukterų 
veidus. Jos nepavargsta ruoš
damos priešvelykinių pyragų iš
pardavimus, pačios prikep-
damos, pačios primargindamos 
margučių, kad vis daugiau liktų 
bedaliams. Tvarkingai vedamas 
garažo senų daiktų pardavinėji
mas taip pat prisideda prie 
kuklių pajamų. Lietuvos 
Dukterys laukia pagalbos iš 
visur, ypač iš dosnių širdžių, nes 
be jų veikla būtų neįmanoma. 
Nors šiemet piknikas, kurį 
kasmet ruošdavo dukterys, 
neįvyks , tačiau bus rudeninis 
balius, kurio nei lietus, nei vėjai 
nesutrukdys. 

I. G. 

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. 
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