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Užsienio reikalų 
ministrų susitikimas 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Viln ius , rugpjūčio 6 d. (Elta) 

— Kaip jau pranešėme, šiandien 
Maskvoje vyksta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos užsienio reikalų 
ministrų susitikimas su Rusijos 
užsienio reikalų ministru. Susi
tikimo išvakarėse trijų Baltijos 
valstybių ministrai , susitikę 
Rygoje, paskelbė bendrą komu
nikatą. J a m e rašoma: „Trijų 
valstybių užsienio reikalų mi
nis t ra i , kviesdami Rusiją j 
būsima Latvijos ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministrų susi
tikima, tikisi sudarysią Rusijai 
progą pradėti realiai įgyvendinti 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo Helsinkio konferencijo
je priimtos Politinės deklaraci
jom įpareigojimus parengti kon-
ktvtu planą, kaip kuo greičiau 
ir s k l a n d ž i a u išvest i visą 
kariuomene iš Baltijos šalių te
ritorijos. Derybų dalyviai tikisi, 
kad ketur ių valstybių užsienio 
reikalų ministrų susitikimas 
padės oficialioms delegacijoms 
abipusėse derybose rasti bendrą 
kalba, atsižvelgiant į dabar jau 
aiškiai suformuotą tarptautinį 
pagrindą". Spaudos konferenci
joje Lietuvos ambasadoje Mask
voje užsienio reikalų ministras 
Atgintas Saudargas pasakė, kad 
jis t i k i s i i šg i r s t i Rusi jos 
atsakymą į pasiūlymą išvesti 
okupacine kariuomenę per ke
turis mėnesius. 

Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Andrėj Kozyrav susiti
kimo išvakarėse žurnalistams 
pareiškė, jog Rusija ketinanti 
..pateiktį variantą, kuris padėtų 
paruošti susitikimą su Baltijos 
valstyl>emis aukščiausiu lygiu". 
•Jo t iks las būtų ..paversti šių 
•ialiu santykius į kaimyniškai 
d raug i škus" . J šį variantą, 
ministro nuomone, būtų įtrauk
ti kariniai klausimai, terito
riniu pretenzijų problemos, 
kurias Rusijos pusė „visiškai 
a tmeta" , kiti klausimai. 

Ž m o g a u s teisių gyn imo 
asoc iac i jos p a r e i š k i m a s 

Lb- tuvos žmogaus t e i s ių 
g\ mnin asociacija paskelbė pa-
n :-kimą. J a m e rašoma: „Mus 
s t -b ina Rusijos Federacijos 
Aukščiausiosios Tarybos 1992 
m. liepos 17 d. pareiškimas „Dėl 
žmogaus teisių Baltijos vasl-
tybėse", kuriame keliamos ne
pagrįstos žmogaus teisių pažei
dimo problemos Lietuvoje. Keis
ta, kad Rusijos Tarprespubliki
nių santykių komitetas kviečia 
imtis priemonių prieš Baltijos 
valstybes šiais klausimais. Tuo 
tarpu jis užmiršta, kad Lietuvo
je neteisėtai tebėra ginkluota 
Rusijos kariuomenė. Tai labai 
padidina įtampą mūsų visuome
nėje ir pažeidžia jos saugumą. 
PAREIŠKIAME: 

1. Lietuvoje gyvenančių nacio
nalinių mažumų, tarp jų rusų, 
niekas nediskriminuoja ir juos 
saugo Respublikos įstatymai, 
kurie yra vienodi visiems Lie
tuvos žmonėms. 

2. Rusijos vyriausybė nevykdo 
Helsinkio pasitarimo įsipareigo
jimų dėl kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos. 

3. Šiuos klausimus spręsti 
padėtų į Lietuvą atsiųsti nuola
tiniai tarptautinių organizacijų 
stebėtojai". 

L ie tuvo je — 71 r ink iminė 
a p y g a r d a 

Kaip jau pranešėme, ši u metų 

spalio 25 dieną įvyks Seimo rin
kimai. Vyriausiosios rinkimų 
komisijos sprendimu, Lietuvos 
te r i to r i ja suski rs ty ta į 71 
vienmandatę rinkiminę apygar
dą. Šios komisijos pirmininkas 
Vaclovas Litvinas pažymėjo, 
kad, sudarant apygardas, buvo 
laikomasi rinkimų į Seimą 
į s t a tymo, kur i s įpareigoja 
atsižvelgti į gyventojų skaičių ir 
administracinį suskirstymą. Į 
apygardas įeina ne daugiau 
kaip du rajonai. Užsienyje gy
venantiems Lietuvos piliečiams 
a t s k i r a r i n k i m i n ė apygar
da nebus sudaryta. Jie prašomi 
praneš t i vietovę, iš kurios 
išvyko ar emigravo. Gavus 
patvirtinimą, šie rinkėjai bus 
įtraukti į sąrašus bendra tvarka 
ir balsuos ui jų apygardose 
iškeltus kandidatus. 

Ketinimą dalyvauti rinkimuo
se yra pareiškę apie 20 Lietuvos 
partijų ir visuomeninių judėji
mų. Partijos, norinčios kelti 
kandidatus, turi apie tai pra
nešti iki rugpjūčio 25 dienos. 

Lietuvoje kyla dolerio ka ina 

Nuo rugpjūčio 6 dienos Lie
tuvos bankas nustatė tokias 
val iutos supirkimo ir par
davimo kainas: JAV doleriai 
superkami po 157,6 rublio, par
duodami po 162,4, VFR markės 
at i t inkamai 106,7 -109,9, Ang
lijos svarai sterlingu 302,6 -
311.8, Kanados doleriai 133,3 -
137.4. Išvakarėse Lietuvos ban
kas už vieną JAV dolerį mokėjo 
138 rublius, pardavė už 160 
rublių. 

Nau ja telefono stotis 

Rugpjūčio 7-ąją Kaune 
atidaroma nauja telefono stotis, 
ku r ios s i s t ema pi rmąkar t 
Lietuvoje per palydovinį ryšį 
automatiškai sujungs telefoni
niams pokalbiams tarp Lietuvos 
ir Europos valstybių, JAV. 
Kanados. Izraelio, kitų šalių. 
Naujosios stoties sistemos pradi
nis ta lpumas 120 kanalų, kurį 
ateityje bus galima padidinti iki 
480 kanalų. Ankstesnė sistema, 
beje. komutuota per Maskvą, 
turėjo 14 kanalų. 

J a v a p j ū t ė Lietuvoje 

Lietuvos statistikos depar
tamento duomenimis, iki rugpjū
čio 3 dienos respublikoje nup
jauta 207,5 tūkstančiai hektarų 
arba 29 procentai žiemkenčių. 
Prikulta 633,5 tūkstančių tonų 
grūdų, vidutiniškai — 30,6 cent
nerio iš hektaro. 

Praėjusių metų duomenimis, 
vidutinis žiemkenčių derlin
gumas buvo 32 centneriai iš 
hektaro. Dėl didelės sausros, 
kokios sinoptikai nėra užre
gistravę per 70 stebėjimo metų, 
labiausiai nukentėjo žiemken
čių derlius Rytų Lietuvos ra
jonuose: čia teprikuliama 17,9-
18,8 centnerių grūdų iš hektaro. 

Dėl sausros laukiama blogo 
vasarinių grūdinių kultūrų 
derliaus, kurios yra mažiau 
atsparios karščiams. 

Stojamieji egzaminai — 
spec ia lybės popul ia rumo 

tes tas 

Baigėsi stojamieji egzaminai 
į Lietuvos aukštąsias mokyklas. 
Vilniaus universitete didžiau
sias konkursas buvo į Teisės. 
Medicinos bei Anglų filologijos 

Romas Ubartas, Lietuvai laimėjęs aukso medalį disko metime. 

AUKSO MEDALIS LIETUVAI 
Barce lona , I s p a n i j a . Rug

pjūčio 5 d. vykusiame disko 
finale Romas Ubar tas laimėjo 
aukso medalį, nuskraidindamas 
diską 213 pėdų ir 8 inčus. 
Praėjusioje 1988 m. olimpiado
je Seoule, Korėjoje, Romas, nu
skraidinęs diską beveik 10 pėdų 
toliau, buvo laimėjęs sidabro 
medalį, tačiau tada jo pastangas 
ir laimėjimą pasiglemžė Sovietų 
Sąjunga. Dabartiniu laimėjimu 
Romas nuoširdžiai didžiuojasi, 
nes ta i jo pirmasis laimėjimas 
Lietuvai, o taip pat ir p i rmasis 
lietuvio laimėtas medalis XXV 

olimpiadoje Barceionoje. 
Pažymėtina, kad XXV olim

piadoje yra oficialiai naudo
jamos šešios kalbos, tarp jų ir 
rusų. Po disko varžybų vyku
siame interviu Romas man
dagiai atsisakė kalbėti rusiškai 
(vienintelė jo mokama svetima 
kalba), kalba, kuria jis buvo 
priverstas kalbėti per beveik 
visą s avo a t l e t i nę karjerą. 
N o r ė d a m a s le i s t i pasaul iui 
išgirsti savo gimtąją kalbą, jis 
kalbėjo lietuviškai, anglų kalba 
vertėju pasikvietęs dr. Edvardą 
Domanskį iš Beverly Hills, CA. 

Krinta Fidel C astro 
populiarumas 

Praėjus 33 metams nuo Kubos 
revoliucijos, kurios me tu įsiga
lėjo komunizmas, k raš tą tebe
vargina ekonominis, ideologinis 
ir kultūrinis nuosmukis . Mėsa 
retai pasirodo ant gyventojų 
stalo, nuolat t rūks ta kuro ir 
kitų būtinybių, tur izmas , iš 
kurio būtų galima pasisemti pa
jamų, beveik neegzistuoja. Šis 
Karibų jūros pakrančių kraš tas 
yra atsidūręs prieš sunkiaus ią 
ekonominę krizę visoje savo is
torijoje. 

Esant tokiai padėčiai, vis dau
giau įtakingų Kubos vyriausy
bės narių pradeda reikšt i nepa
sitenkinimą Fidel Castro dikta-
tūr iška valdymo forma. Sako
ma, kad Castro, šiuo me tu j au 
sulaukęs 65 m. amžiaus, y ra 
praradęs realybės nuovoką, nes 
iki šiol griežtai priešinasi visom 
siūlomoms reformoms, kurios 
pagerintų Kubos ryšius su kito
mis valstybėmis ir krašto komu
nistinė sistema galbūt nesusi-

fakultetus. Mažiausiai preten
dentų buvo studijuoti Fizikos, 
Chemijos ir Geologijos fakul
tetuose. Vilniaus pedagoginia
me universitete stojamuosius 
egzaminus laikė vidut iniškai 
2,26 pretendentų į vieną vietą. 
Populiariausios buvo vokiečių 
kalbos — 5,65 pre tendentų , 
anglų kalbos — 4,40, l ietuvių 
kalbos — 3,45. Nemažai stojan
čiųjų pasirinko pradinio moky
mo pedagogikos 4,08 specialybę. 
Šioje aukštojoje mokykloje ne
buvo konkurencijos į bal tarusių 
kalbos mokytojų — 0,93 bei dar
bų mokytojų — 0,88 specialybes. 

I Vilniaus policijos akademiją 
buvo paduoti 745 pareiškimai , 
priimti 525 būsimieji s tudentai . 
Šiemet policijos akademijoje 
pradės studijuoti 45 merginos, 
nors anksčiau planuota priimti 
tik 30 merginų. Jos t a i p gerai 
laikė egzaminus, jog buvo nu
spręsta šį skaičių padidint i . 
(J.V.) 

lauktų Europos komunizmo li
kimo. 

1991 m. spalio mės. ketvirta
me komunistų partijos kongre
sui nesut ikus svartyti politinių 
ir ekonominių reformų, iš par
tijos pas i t raukė bent 100 narių. 
Castro režimu nepasitenkinimą 
vis drąs iau ima reikšti i r buvu
sieji revoliucionieriai, kur ie jam 
padėjo perimti valdžią. Ypač at
virai protestuoja jų va ika i , 
dabar j a u taip pat įsijungę į 
politinį krašto gyvenimą. Ro
mos ka ta l ikų Bažryčia, ilgus 
dešimtmečius kentusi įvair ius 
persekiojimus, ta ip pat s t ipr iau 
p a s i s a k o už p a s i k e i t i m u s 
Kuboje. 

Kubos gyventojų ir poli t ikų 
nepasitenkinimą atvirai kursto 
pabėgėliai, gyvenantys J A V ir 
kitur. Ypač jų nemažai gyvena 
Floridoje, Miami mieste, i r iš čia 
įvairiais būdais pasiekia Kubą. 
Vyrauja nuomonė, kad Kuba tik 
tuomet žengs kultū'inės, politi
nės ir ekonominės pažangos ke
liu, ka i Fidel Castr) pas i t rauks 
iš pareigų. 

T Y R I M A I Č E R N O B I L Y J E 

Po ketverių ir puses metų nuo 
Černobilio nelaimė? tarptaut i 
nė mokslininkų konisija, tyri
nėjusi aplinkinių kaimų ir mies
tų gyventojus, nesu "ado ypatin
gų tyroidinių liaukų ligų, ky
lančių nuo radiaci.os padidėji
mo. Tyrimuose dal vavo moks
lininkai iš JAV, Arglijos, Japo
nijos, Rusijos ir Uk'ainos. Buvo 
pa t ikr in ta apie 1000 įvairaus 
amžiaus suaugusiųjų ir vaikų, 
kurie nebuvo evakuoti nelaimės 
metu ir tebegyveni Černobilio 
rajone. Apskaičiuojama, kad ra
diacija iš sugedus ų reaktorių 
yra palietusi apie p.isantro mili
jono žmonių, kur.4 tarpe yra 
160,000 vaikų. 

Mokslininkų komisija negali 
užt ikrint i , kad atetyje radiaci
ja apnuodyti žmenės ne tu rės 
tyroidinių liaukų 1 gų, nes į šias 
l iaukas greičiausiai įsimeta vė
žys po didelių radiacijos kiekių 
gavimo. 

Dar vis tiek dvi 
Vokietijos 

Praėjus dvejiems metams nuo 
Rytų ir Vakarų Vokietijos su
jungimo į vieną ekonomišką ir 
politišką valstybę, daug kas 
pasikeitė, ypač buvusioje Rytų 
Vokietijoje, bet išryškėjo ir daug 
skirtumų. Seniai nuslūgo pakili 
nuotaika, apėmusi rytiečius ir 
vakariečius, kai oficialiai nu
griuvo Berlyno siena. Džiaugs
mą daugeliu atvejų pakeitė ne
pasi tenkinimas ir priekaištai. 

Abiejų Vokietijos pusių „su-
klijavimas" į vieną pasirodė 
nelengvas, nes žmonės, nors tos 
pačios kilmės, tautybės ir viena 
kalba kalbantys, buvo vieni nuo 
kitų atskirti ne tik Berlyno, bet 
ir pusšimčio metų užtvara. 
Kiekviena Vokietijos pusė buvo 
sukūrusi savo vyriausybę, pa
saulėžiūrą, vertybes. Vakarų 
pusėje klestėjo moderniškiausia 
pasaul io t e chn ika , ku l tū ra , 
laisvė; rytinėje — sustingimas, 
iniciatyvos stoka, suvaržymas. 

Didelį nepasitenkinimą Vaka
ruose šiuo metu kelia milžiniš
kos pinigų sumos, kurias vy
riausybė turi paaukoti, kad Rytų 
Vokietijos pramonę, prekybą, 
techniką galėtų bent kiek suly
ginti su buvusia Vakarų Vokie
tija. Tuo pačiu rytiečiai nepa
tenkint i per lėtu reformų tem
pu. J ie norėtų kuo greičiau savo 
gyvenimo s tandar tą sulyginti 
su vakariečiais. 

Federalinės Vokietijos vyriau
sybė stengiasi kraštą valdyti pa
gal Vakarų Vokietijos taisykles. 
Pasenusios, neveiksmingos įmo
nės ir įstaigos Rytų Vokietijoje 
yra uždaromos, anksčiau į Va
karus pabėgę vokiečiai grįžta 
atgal ir nori atsiimti buvusius 
namus, žemes, turtą. Rytų vo
kiečiai praranda ne tik darbus, 
bet ir gyvenamą vietą. Visa tai 
kelia nepasitenkinimą. Vaka
riečiai vadina rytiečius tin
giniais ir apsnūdėliais: rytiečiai 
vakariečius — kapitalistais ir 
materialistais pačia blogiausia 
tų žodžių prasme. 

Visa tai, kas vyksta sujungto
je Vokietijoje, vyksta ir Lietuvo
je, ir kitose, dabar jau laisvose. 
Europos valstybėse. Penkiasde
šimt metų komunistinės siste
mos izoliacija pakeitė ne tik 
žmonių gyvenimo būdą, bet ir 
galvoseną, vertybių supratimą. 
Reikės nemažai laiko, kol išsily
gins tarpusavio trintis, nesu
tarimai, nepasitikėjimas vienų 
kitais. Čia gal ima prisiminti 
vokiečių eseisto Peter Schnei-
der, rašiusio apie pokarinę Vo
kietiją, žodžius: „Ar mes galime 
egzistuoti be priešo?" 

Atsakymą tik laikas suras, o 
tuo tarpu vokiečiai, kaip ir 
lietuviai, dažnai ieško ir randa 
priešų savųjų tarpe. 

Mirė tikėjimo laisvės 
gynėjas 

Čekoslovakijos kardinolas 
Frantisek Tomasek mirė rug
pjūčio 6 d. Prahoje, sulaukęs 93 
metų amžiaus. Laidojamas atei
nantį trečiadieni iš Šv. Vito 
katedros Prahoje. 

Kard. Tomasek buvo nepails
tantis katal ikybės ramstis ir 
kovotojas už tikinčiųjų teises 
komunistų valdymo metais. Jis 
taip pat suvaidino svarbią rolę 
vadinamoje taikioje revoliucijo
je, dėl kurios 1989 m. Čekos
lovakijoje žlugo komunizmas ir 
Bažnyčiai grąžinta laisvė. 

Gimęs 1899 m., 1949 m. slap
tai konsekruotas Olomouco vys
kupu ir del to išvengęs privalo
mos lojalumo priesaikos komu
nistų valdžiai, kard. Tomasek 
vėliau 3 metus praleido kon-

Kurilų salos — rakštis 
Rusijos vidaus politikoje 

Rusijos prez. Boris Jelcinas 
ateinančio mėnesio viduryje 
numato vykti į Japoniją. Tai 
būtų pirmas Rusijos vyriausy
bės galvos vizitas tame krašte. 
Japonų politiniai veiksniai pa
reiškė viltį, kad vizito metu Jel
cinas bus pasiruošęs kalbėti 
apie Tokijo reikalavimus, kad 
keturios Kurilų salos, Rusijos 
okupuotos nuo II pasaulinio 
karo pabaigos, būtų grąžintos 
Japonijai. 

Tačiau Jelciną stipriai spau
džia politinės jėgos ir Rusijos 
viduje, tvirtindamos, kad nė 
pėda Rusijos teritorijos neturi 
bū t i atiduota Japonijai. Di
džiausias spaudimas patirimas 
iš senųjų pažiūrų komunistų ir 
kraštutiniųjų nacionalistų. Jie 
Kurilų salų klausimą laiko Ru
sijos stiprumo išbandymu. Rusi
jos Parlamento deputatų pirmi
ninkas Sergei Filatov pareiškęs. 
kad tai labai svarbi korta, var
tojama prieš prez. Jelciną. 

Negana to, Jelcino vyriausybė 
y r a puolama ir viduriniųjų 
pažiūrų politikų, kurie perspėja, 
kad nuolaidos Japonijai kelia 
pavojų Jelcino prezidentūrai ir 
suteikia patogų ginklą konser
va tyv ies iems , kovojantiems 
prieš dabartinę vyriausybę. 

J au ir dabar socialdemokratų 
partijos vadas Oleg Rumyant-
sev, iki šiol tvirtai rėmęs Jelcino 
vyriausybės reformas, vado
vauja opozicijai prieš Kurilų 
salų grąžinimą. J is ir kai kurie 
kit i deputatai tvir t ina, kad 
Užsienio reikalų ministerija tik 
pataikauja japonams, tikėda
masi ekonominės paramos. ..Pa
žadas grąžinti Kurilų salas įvels 
Rusiją ir į kitus teritorinius 
keblumus. Teritorijų grąžinimo 
gali pareikalauti Kinija, Estija. 
Latvija , Lietuva, Vokietija, 
Suomija ir kitos valstybės", 
pareiškė Iona Andronov Parla
m e n t o užs ien io r e ika lų 
komitete. 

Panašios nuomonės uždaroje 
Parlamento sesijoje buvo pa
reikštos Gynybos ministerijos ir 
laivyno atstovų. Karinės val
džios pareigūnai tvirtino, kad 
Kuri lų salos Ru=iįai svarbios 

strateginiu atžvilgiu, nes iš jų 
labai patogu paleisti povandeni
nius laivus. Buvo Jelcinui siū
lyta nutęsti derybas dėl salų 
grąžinimo dar ben t dvejus 
metus. 

Tuo tarpu Jelcinas į Japoniją 
siunčia savo Informacijos minis
trą Mikhail Poltorian, kad pa
ruoštų palankią dirvą jo vizitui. 
Pol tor ian yra v ienas pa t i 
kimiausių Jelcino šalininkų. 

Kard. Frantisek Tomasek 

centracijos stovykloje (1951-
1954). 1965 m. paskirtas apaš
tališkuoju administrator ium 
Prahos archidiecezijai. o 1977 
m. popiežius Paulius VI jį pa
aukštino kardinolu. 

Kardinolas Frantisek Toma
sek, kaip ir Lietuvos arkivysk. 
Julijonas Steponavičus bei kiti 
aukštieji dvasininkai, atvirai 
konfrontavo komunistų drau
dimus ir religijos persekiojimą, 
nors už tai teko nukentėti. J is 
nuolat protestuodavo prieš įvai
r ius partijos kišimusis į reli
ginius reikalus: seminaristų 
skaičiaus mažinimą, kunigų 
veiklos apribojimą, tikinčiųjų 
persekiojimus už religinės prak
t ikos atlikimą. 

Čia minimos keturios salos — 
Shikotan, Kunashiri, Etorofu ir 
Hobomai, esančios Kurilų saly
no pačiame gale. Hokkaido sa
los šiaurinėje pusėje. Iš jų 
negyvenama yra t ik Habomai 
sala. Japonai jas savinasi nuo 
1855 m., kai Rusijos imperijos 
valdytoja i s u t a r t i m i j a s 
pripažino Japonijai. 

Dėl nesutarimų dėl salų nuo
savybės Japonija nepasirašė 
ta ikos su ta r t ies su ru sa i s , 
pas iba igus II p a s a u l i n i a m 
karui, nors 1956 m. Sovietų 
Sąjunga ir Japonija pagaliau vėl 
atgaivino diplomatinius ryšius. 
Tuo metu Sov. Sąjunga pažadėjo 
grąžinti Shikotan ir Hobomai 
salas. Japonai tikėjo, kad ir 
likusiųjų dviejų salų s ta tusas 
tuo pačiu metu bus sutvarkytas. 
Tačiau sutartį Maskva a tšaukė 
1960 m., kai Japonija ir JAV 
pasirašė tarpusavio saugumo 
paktą. Tik 1980 dešimtmečio 
viduryje vėl prasidėjo derybos 
dėl salų nuosavybės. Iki šiol 
Japonija susilaikė nuo paramos 
teikimo Rusijai, kol n e b u s 
susitarta salų klausimu. Septy
nių didžiųjų industrinių kraš tų 
susitikimo metu Miunchene 
Jelcinas aštriai krit ikavo Ja
poniją, kad ji vienintelė nėra 
davusi Rusijai nė cento. Nežiū
rint to. Jelcinas vis tiek ryžtasi 
keliauti i Japoniją, nors nežadė
damas greito teritorinių ginčų 
išsprendimo. ..Yra v is iškai 
aišku, kad prezidentas tu rės 
būti labai atsargus, kai nuvyks 
į Japoniją. Gerą pradžią galėtų 
padaryti grįžimas prie 1956 m. 
sutarties. Jeigu nebus laikytasi 
atsargumo. Jelcinui visai neap
simoka vykti į Japoniją", pa
reiškęs Krašto apsaugos minis
terijos stebėtojas Sergei Blago-
volin, dalyvavęs minėtoje užda
roje Parlamento sesijoje. 

KALENDORIUS 

Rugp jūč io 6 d.: Kristaus 
Atsimainymas. Agapitas. Jau-
gedas. Daina. 

Rugpjūčio 7 d.: šv. Sikstas II. 
Donatas, Kajatonas. Klaudija. 
Sirvydas, Jogilė. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 5:49. leidžiasi 8:03. 
Temperatūra dieną 80 F (28 

C), saulėta, į pavakarę debe
suota; naktį - 66 F (15 C). 
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JIE ATSTOVAUJA 
LIETUVAI XXV-JE 

PASAULINĖJE 
OLIMPIADOJE 

Buriavimas 
Raimondas Šiugždinis ir Vla

das Balčiūnas („470" klasės 
jachta). 

Plaukimas 
Raimundas Mažuolis (50 m ir 

100 m laisvu stiliumi) ir Neri
jus Beiga (100 m ir 200 m 
krūtine). 

Lietuvos futbolo rinktinė, dalyvavusi Chicagos taurės turnyre š.m. liepos 24 ir 26 dienomis. Iš 
k. klūpo — Gintaras Staučė, Tomas Žiūkas, Eimantas Poderis, Ričardas Zdančius, Virginijus 
Baltušnikas ir Vaidotas Šlekys. Stovi Romas Mažeikis, Viačislavas Sukristovas, Stasys 
Danisevičius, Andrius Tereškinas ir Raimondas Vainorius. Nuotr Eu« Butėno 

Futbolas Chicagoje 

LIETUVOS FUTBOLO KOMANDA 
GRĮŽO NAMO. 

XXV-je Olimpiadoje Barcelo
noje Lietuvai 11-je sporto šakų 
atstovavo 47 sportininkai ir 
sportininkės: 

Lengvoji atletika 

Remigija Nazarovienė (sep-
tynkovė), Teresė Nekrošaitė 
(ietis), Nijolė Medvedevą (tolis), 
Nelė Savickytė (aukštis), Sau
lius Kleiza (rutulys), Benjami
nas Viluckis (kūjis), Romas U-
bartas ir Vaclovas Kidykas (dis
kas). 

Irklavimas 

Kristina Paplavskaja (Vien
vietė), Violeta Bernotaitė ir Vio
leta Lastakauskaitė (dvivietė be 
vairininkės), Einius Petkus, 
Juozas Bagdonas ir Valdemaras 
Mačiulskis (dvivietė su vairi
ninku), Zigmantas Gudauskas 
ir Ričardas Buklys (dvivietė be 
vairininko). 

Baidarių ir kanojų 
irklavimas 

Artūras Vieta (vienvietė bai
darė. 500 m ir 1000 m lenkty
nės). 

Dziudo imtynės 
Vladas Burba (iki 95 kg). 

Graikų - romėnų imtynės 

Remigijus Šukevičius (iki 57 
kg). 

Šiuolaikinė penkiakovė 
Gintaras Staškevičius, Vla

dimiras Mocialovas ir Tomas 
Narkus. 

Dviračių sportas 
Rita Razmaitė (trekas, sprin

tas), Laima Zilporytė, Daiva Če-
pelienė ir Aiga Zagorska (plen
tas , 81 km individualios 
lenktynės) ir Saulius Šarkaus-
kas (plentas, 194,4 km indivi
dualios lenktynės). 

Krepšinis 

Arvydas Sabonis, Šarūnas 
Marčiulionis, Rimas Kurtinai
tis, Sergejus Jovaiša, Gintaras 
Krapikas, Alvydas Pazdrazdis, 
Gintaras Einikis, Arūnas 
Visockas, Valdemaras Chomi
čius, Ar tū ras Karnišovas, 
Darius Dimavičius ir Romanas 
Brazdauskis. 

Boksas 
Vitalijus Karpačiauskas (iki 

67 kg), Leonidas Maleckis (iki 
71 kg), Vidas Markevičius (iki 
91 kg) ir Gitas Juškevičius (per 
91 kg). 

Lietuvos delegacijos vadovu 
XXV-je Olimpiadoje yra Lietu
vos Tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) prezidentas Artūras 
Poviliūnas, o olimpinės misijos 
vadovu — LTOK direktorius 
Petras Statutą. 

Į Olimpiadą Barcelonoje iš 
Lietuvos išvyko 95 asmenys. 
Sportininkus oficialioje dele
gacijoje lydi treneriai Roma
nas Pšigockis (lengv. atle
tika), Albertas Palaima ir Kęs
tutis Bartkus (irklavimas), 
Valerijus Konovalovas ir Alek
sandras Danilkinas (dviračių 
sportas), Albinas Grabnickas 
(buriavimas), Jurijus Moskvičio-
vas (šiuolaikinė penkiakovė), 
Nikolajus Jerofejevas (boksas), 
Valentina Kuzmina (plauki
mas), Vladas Garastas, Rai
mundas Sargūnas (krepšinis), 
krepšinio rinktinės treneriai 
asistentai amerikietis Don 
Nelson ir ispanas Javier Imbro-
da. 

Į Barceloną vyksta ir LTOK 
viceprezidentai Kazimieras 
Motieka, Vytas Nėnius, Gintau
tas Umaras, LTOK generalinis 
sekretorius Janis Grinbergas, 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės generalinis 
direktorius Algirdas Raslanas, 
šešių sporto šakų federacijų pre
zidentai — Stanislovas Stonkus 
(krepšinis), Eugenijus Levickas 
(irklavimas ), Stasys Saparnis 
(šiuolaikinė penkiakovė), Danas 
Pozniakovas (boksas), Vitalis 
Vilimas (lengv. atletika) ir Čes
lovas Norkus (dviračiu sportas). 

Žaidynėse akredituotoje dele
gacijoje yra gydytojas ir ma
sažuotojas. Su atskira grupe at
vyko dar keli treneriai, Lietuvos 
sporto veteranai — lengvaatletis 
Algimantas Baltušnikas ir 
krepšininkė Angelė Rupšienė. 

Olimpiados spaudos cent
re yra ir šeši akredituoti Lie
tuvos žurnalistai ir radijo 
— televizijos pranešėjas. 

AT pirmininkas Barcelonoje 

Ispanijos karaliaus Juan 
Carlos kviečiamas, į Barceloną 
išvyko ir Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis ir jo žmona 
Gražina. AT pirmininkas stebės 
žaidynes, dalyvaus Olimpiados 
uždarymo iškilmėse ir kituose 
įvykiuose. 

Su pasididžiavimu išlydėjom 
mūsų jaunuolius tėvynėn. O 
taip norėtųsi grįžti su jais ir 
papasakoti anapus Atlanto kokį 
įspūdį jie mums paliko. Gražų! 
Gražų savo sportiniais sugebėji
mais, kultūringu elgesiu aikš
tėje ir už jos ribų. Nors 
nepilnam sąstate, jie buvo lygūs 
geriausiai Lenkijos komandai ir 
verti bent antros vietos. Pirma 
vieta būtų buvusi pakvietimas 
dalyvauti ateinančiais metais ir 
žymiai geresnėmis sąlygomis. 
Girdėta ir iš rengėjų, kad 
lietuvių komandos pasirodymas 
paliko jiems gerą įspūdį ir, kai 
Lietuva turės pakankamai 
laiko surinkti pilną komandą, 
bus vėl pakviesti. Favoritus — 
meksikiečius mūsų komanda 
sutvarkė įdėjusi pilną savo po
tencialą. Chicagos lietuvių 
grupė, kad ir nelabai gausi (o tai 
tikrai gėda!), savo šūkiais parė
mė mūsų žaidėjus, o Baro 
vedamas choras švelnino 
žaidėjų įkaitusią į tampą. 
Trispalvė, pirmą kar tą is
torijoje, plevėsavo virš stadiono. 

Kaip mes juos priėmėm? 
Gana gausi Chicagos lietuvių 

visuomenė regavo silpnai. Tie, 
kuriems Lietuvos vardas rūpi, 
bandė gelbėti susidariusią 
padėtį. A. Kleinaitis ir jo „šta
bas" rūpinosi svečių programa 
Chicagoje. Povilas Žumbakis 
parūpino restoraną vidurmies-
tyje, kad jaunuoliai susipažintų 
su vakarietiška valgykla ir pa
tarnavimu. Per vakarienę Z. 
Petkus kiekvienam žaidėjui (17) 
dovanojo po 50 dol. Kiekvienam 
svečiui buvo įteiktos dovanėlės 
atminčiai . Po treniruočių 
Kleinaičiai ir Žukauskai 
supažindino visus su naminiais 
piknikais, dosnusis Miceika 
kiekviena proga parūpino 
pakankamai gėrimų numalšinti 
troškulį. Maža to, jis dar pridėjo 
tūkstantinę. Balzeko muziejus 
suteikė patalpas pirmam susi
pažinimui, sportininkams vos 
išlipus iš lėktuvo. Komitetas vi
siems nuoširdžiai dėkoja. Ston-
čiai suvedė čekių sąskaitas ir 
įteikė svečiams viską,kas buvo 
surinkta iš mūsų aukotojų. 

Kaip reagavo 
Chicagos lietuviai 

Liūdnokai! Nežiūrint propa
gandos ir „Margučio" pastangų, 
bilietų į rungtynes parduota ne
daug, o aukų surinkta dar 
mažiau. Sunkūs laikai. Pagailė
ta 20 dol., nors už tą pinigą būtų 
praleista pora smagių valandų 
ir parodyta svečiams šioks toks 
solidarumas. Dalyvavusieji 
prisiekė, kad kitą kartą vėl at
vyks ir atsives draugus. At
sakymo svečiams, kodėl tiek 
maža susidomėjimo sportu, kur 
dalyvauja mūsų tautiečiai, rasti 
nepavyko. 

E. Ringus 
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Gyvena kaip žirnis prie kelio: 
kas eina, tas skina, kas nori, tas 
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Amerika — ne motina, veltui 
dolerių neduoda. 

Liaudies išmintis 

DR. KENNCTH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St. 
Tai. (312)735-5556 

507 S. Gllbart, LaGrange, I L. 
Tai. (706) 352-4487 

ŠALFASS pranešimas 

ŠALFAS SĄJUNGOS GOLFO 
ŽAIDYNĖS 

** •'^•P'T. 

Artūras Poviliūnas. 
LTOK prezidentas 

1992 metų ŠALFAS sąjungos 
27-tos tarpmiestinės ir indi
vidualinės golfo varžybos 1992 
m. rugsėjo 5-6 d. vyks Huron 
Golf Club — Radisson on the 
Lake, Ypsilanti, MI. 

Žaidynės vyks jau mums 
įprastu formatu: vyrų, moterų ir 
senjorų klasėse bei tarpmies
tinės — komandinės. 

Apsistojimo vieta yra liuksu
sinis Radisson on the Lake vieš
butis, 1275 Huron St., Ypsilan
ti, MI, 48197. Tel. 313-487-2000, 
arba 800-333-3333, kuris yra 
viduryje golfo aikštės. Rezer
vacijas prašom daryti Lithu
anian Golf Tournament vardu 
iki rugpjūčio 17 d. Kambarių 
kainos — 79 dol. už naktį dviem. 

Jeigu ta kaina kai kam per 
aukš ta , galite apsistot i 
maždaug šešių mylių atstume 
nuo golfo klubo esančiame Holi-
day Inn, Ann Arbor, US 23 
North ir Washtenaw Rd. iš
važiavime. Kreipkitės telefonu 
313-971-2000 ir prašykite rezer
vacijos Lithuanian Golf Tourna
ment vardu. Čia kaina yra 45 
dol. už naktį. 

Golfo klubas, Huron Golf 
Club, tarp Detroito ir Ann Ar
bor. yra prie pat 1-94 ir išvažia
vimo #183 į p ie tus , tel. 
313-487-2441. Golfavimo kaina 
45 dol. su vežimu ir „driving 
range". 

Registracija ir susipažinimo 
vakaras įvyks penktadienį, rug

sėjo 4 d. Žaidynės šeštadienį ir 
sekmadieni prasidės 8 vai. ryto. 

Šias 27-tas žaidynes rengia 
Detroito sporto klubas „Ko
vas". Platesnę informaciją 
teikia Vytas Petrulis, 30115 
Brookview, Livonia, MI, 48152. 
Tel. 313-525-0294, arba 313-
584-0466. 

KEIČIAMA LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBIŲ 

DATA 

1992 m. Šiaurės Amerikos Pa-
baltiečių ir Lietuvių lengvosios 
atletikos pirmenybės, turėjusios 
vykti š.m. rugsėjo 12-13 dieno
mis, negavus numatytam laikui 
stadiono, yra nukeliamos į rug
sėjo 26-27 dienas. Pirmenybės 
vyks Cuyahoga Community 
College, Western Campus, 
11000 West Pleasant Valley 
Rd., Parma, Ohio. Parma yra 
Cleveland* pietų-vakarų prie
miestis. 

Pirmenybes vykdo Clevelando 
LSK „Žaibas". Lietuvių pirme
nybės bus išvestos iš pabal-
tiečių. 

Pratęsiama ir pirmenybėms 
registravimo data. Registracija 
priimama Iki rugsėjo 21 d. im
tinai. Registruotis pas varžybų 
vadovą Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd!, Euclid, OH 44117. 
Tel. 216 406-0889. Papildomai 
galima kreiptis į Eglę Laniaus-
kienę. tel. £16-731-7464. 

FUTBOLO TURNYRAS IR 
PIKNIKAS LEMONTE 

Šeštadienį, rugpjūčio 15 d., 
Chicagos futbolo klubas „Litu-
anica-Liths" ruošia aštuonių ko
mandų futbolo Žaibo turnyrą ir 
pikniką Lietuvių centro aikš
tėje, Lemonte. Turnyre daly
vaus čekų „Sparta", argentinie
čių „Pampas", graikų „Fal-
cons", Addison vyrų ir vete
ranų komandos. Turnyro pra
džia 1:30 vai. po pietų. 

Futbolo mėgėjai ir nemėgėjai 
— visi laukiami. Bus proga pasi
svečiuoti gražioje aplinkoje. 

J . J . 

AUSTRALIJOS 
SPORTINĖS 
NAUJIENOS 

PARAMA OLIMPIEČIAMS 

Prieš porą mėnesių ALFAS 
paskelbė piniginį vajų padėti 
Lietuvos olimpiečiams, vykstan
tiems į Barcelonos olimpiadą. 
Sis vajus buvo skirtingas nuo 
anksčiau čia turimo, kurį pra
vedė Lietuvos Olimpinio k-to 
įgaliotinis J. Jonavičius ir kurio 
surinkti pinigai eina į Olimpinį 
komitetą. ALFAS vajus buvo 
taip vadinamas „kišenpinigių" 
vajus, nes gauti pinigai bus 
tiesioginiai išdalinti vyks
tantiems į Barceloną, nes kiek
vienas iš jų nėra turtingas ir 
savoms išlaidoms pinigų neturi. 
Per du mėnesius, prisidedant 
paskiriems sporto klubams, bu
vo surinkta 8533 doleriai ir juos 
į Lietuvą vykstantis ALFAS 
pirmininkas Ant. Laukaitis 
įteiks olimpiečiams. 

Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete neseniai įsisteigė 
studentų sporto klubas „Vytis", 
kuris užmezgė draugiškus ry
šius su Australijos lietuviais 
sportininkais, pakviesdamas 
juos atvykti į Lietuvą ir ten 
sužaisti draugiškas rungtynes 
su Lietuvos studentų ir moks
leivių krepšininkais. ALFAS 
pirmininkas plačiau aptars 
šiuos reikalus ir gal jau ateinan
čiais metais bus suorganizuota 
tokia išvyka, pasikviečiant ir 
Lietuvos jaunuosius sportinin
kus i Australiją. 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog i Medicare 

Ipriklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2 4 3 4 W. 71 Street, Chicago 

T o l . (1-312) 434-5349 (veikia 24 vai.) 
• i r m . , an t r . ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

DR. UNAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr P. Toussamt 
1 0 8 3 5 8 . VVestern A v e n u e 

C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 
T o l . ( 3 1 2 ) 2 3 6 - 1 1 3 3 

V a l a n d o s pagal sus i ta r imą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
f tez . (70«)24«-0M7; arba (705)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWPORD MEDICAL BUILOING 

6 4 4 9 6 o . Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIMgott Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave., Orland Park 
705-349-6100 

10 W. Martin, Napervllle 
705-355-5776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-557-5353 

Kab. te l . (1-312) 5554345; 
Rax. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

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

3900 W. 95 51. Te). (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p penktd 

ir SeStd 9 v.r -12 v p p 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . Kedz ie A v e . , 
C h i c a g o . I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (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 

6 1 3 2 S. Kadžio Ava. , Chicago 
1-312) 775-5969 arba (1-312) 459-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGL'A 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 5 . Pufaakl Road. 
Tol . (1-312) 555-2502 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills 
Ta i . (705) 595-6101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

Ta i . kabtnoto Ir buto: (706)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So SOth Ave. , Cicero 

Kasdien 1 H 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Namų (705) 554-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1165 Dundoe Ave., Elgln. IN. 50120 
Tai. (705) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hll ls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (705) 595-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2615 W. 71«t St. 

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

Palo« Vision Center, 7152 W. 1271h St.| 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (705) 445-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2655 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 775-2550. 
Roz. (705) 445-5545 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5535 S. PulMkl Rd., Ch icago 

312-555-1955 
172 Schl l le r St., Ehnhurst, IL 60126 

706-541-2605 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 705-534-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71at Street 
(1 -312)434-2123 
Pirm 2-7 Anlr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus hgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (1-312) 555-7755 

A R A S ŽLIOBA. M . D . 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartten Medical Center-

NapervHle Campue 
1020 E. Ogden Ava., Saite 310, 

Napervllla IL 60563 
Tol. 1-706-327.0090 

Valandos pagal susitarimą 



Pasikalbėkime apie lietuviškų 

LAIKRAŠČIŲ 
KASDIENYBĘ 

Visai nesunku nueiti prie 
savo pašto dėžutės, išsitraukti iš 
jos lietuvišką laikraštį ir, 
ramiai atsisėdus, pavartyti. 
Prieš akis sumirga nuotraukos, 
straipsniai, žinios, skelbimai. 
Prie vienų tuoj pat sustojame, 
kitus atidedame patogesniam 
laikui, o į dar kitus nekantriai 
numojame ranka: kaip gali rim
tas laikraštis tokį „šlamštą" 
spausdinti! 

Reikia manyti, kad taip į dien
raštį reaguoja „Draugo" skai
tytojai, kurie dar dažnai nusi
skundžia, kad, pašto nepa
slankumo ar nepareigingumo 
dėka, dienraštis kartais tampa 
tik savaitraščiu ir pasiekia 
adresatą visu pulku, tarsi po 
vieną bijotų ar vengtų į toli
mesnes vietoves keliauti. Kai 
laikraštyje viskas nuosekliai, 
kruopščiai sutvarkyta ir 
išspausdinta, eilinis skaitytojas 
pavarto, paskaito ir — jokio at
garsio. Bet tegul tik kuriame 
straipsnyje ar žinioje įsivels 
klaida, tegul kam nors „pa
brauks prieš plaukus", kad ir 
menką truputėlį, tuoj pasipila 
priekaištai, nepasitenkinimas, 
kaltininkų medžioklė. Tai visai 
natūralu ir žmogiška. Tokia jau 
paprastai visų mūsų kasdieny
bė. 

Turiu prisipažinti,kad ir aš 
panašiai galvojau, kasdien 
paimdama „Draugą" į rankas. 
Kas jį leidžia, kodėl taip, o ne ki
taip rašo, redaguoja, spausdina, 
nebuvo labai svarbu ar įdomu. 
Daug įdomiau jo turinys: rasti 
lietuviškame laikraštyje tai, ko 
nėra vietinėje amerikiečių spau
doje. Kažkokiu būdu lietuviškas 
spausdintas žodis sujungia su 
visa lietuvių bendruomene, nors 
išsiskirsčiusią, išsibarsčiusią 
milžiniškuose Amerikos plo
tuose. Visi tie, kurie skaito tą 
patį lietuvišką laikraštį, pasi
junta lyg viena, jauki šeima, ne
svarbu, kiek mylių vienus nuo 
kitų skiria. Skaitydami repor
tažus, matydami nuotraukas iš 
kitų lietuviškų telkinių, pasi
džiaugiame veikla, ypač jei 
telkinys negausus, bet jame vy
rauja susiklausymas, vienin
gumas. Juk nėra tokios mažos 
vietovės, kurioje lietuvis, atsi
raitojęs rankoves ir nuoširdžiai 
dirbdamas, stebuklų nepa
darytų! Ir kaip apie tą veiklą 
sužinotume, kaip išjos pasisem-
tume idėjų, įkvėpimo, jėgų, 
jeigu ne lietuviškas laikraštis, 
kuriame tas šviesus mūsų bend
ruomenės veidas atsispindi? 

Šiek tiek kitaip lietuviškos 
spaudos reikalai atrodo, atsisė
dus už redaktoriaus stalo. Iš šios 
perspektyvos stiprios lietu
viškos spaudos reikalingumas 
dar labiau išryškėja. Taip pat 
pasidaro aišku, kad spaudai 
gyvybiškai svarbūs trys pagrin
diniai dalykai: bendradarbiai, 
skaitytojai, lėšos. Galima būtų 
pridurti dar ir ketvirtą — 
redakcinį kolektyvą, bet redak
toriai daugiausia yra tik „diri
gento rankos", sujungiančios 
skaitytojus su bendradarbiais, 
bendradarbius su skaitytojais, o 
žalieji doleriai tampa tik susisie
kimo priemonė vieniems su ki
tais draugėn sueiti. 

Antra vertus, net ir suma
niausias redaktorius neužsiimi
nėja magija: be uolių bendradar
bių talkos laikraščio nebūtų. 
Tad ir pasikalbėkime apie 
bendradarbiavimą lietuviškoje 
spaudoje. 

AR VĖL ISTORIJA NEPASIKARTOS 

Nors čia paminėtas tik „Drau
gas", kurio redakcijai tenka pri
klausyti, bet, manau, panaši 
situacija yra kiekviename lietu
viškame laikraštyje ar žurnale. 
Skirtumas tik toks, kad į 
„Draugo" puslapius telpa neį
tikėtini kiekiai medžiagos, ir 
dar kasdien! 

Pagrindinis prašymas bendra
darbiams: rašykite. Straipsnius, 
nuomones, reportažus, žinias, 
korespondencijas —juo įvairiau, 
tuo geriau. Žinoma, pirmasis 
reikalavimas — kad raštas būtų 
įskaitomas. Apie tai, be abejo, 
jau kalbėta, bet vis dėlto pakar
toti reikia. Sunku įsivaizduoti, 
kad taip paruoštą medžiagą kas 
siųstų laikraščio redakcijai: 
eilutės sukimštos, raidės viena 
ant kitos sugriuvusios, rank
raščiai neįskaitomi, rašomosios 
mašinėlės kaspinas išblukęs... 
Paprastus žodžius dar šiaip taip 
galima iššifruoti. Blogiausia, 
kai susiduri su neįskaitoma pa
varde, vardu, vietovardžiu. 
Nepažįstant vietovės ar žmo
gaus, lengva padaryti klaidą, 
kai visiškai neaišku, kas para
šyta. Na, o klaidų nemėgsta 
redaktoriai, bendradarbiai , 
skaitytojai, o labiausiai tie, ku
rių pavardės neteisingai parašy
tos. Tą pat galime pasakyti ir 
apie aprašomų įvykių datas: jos 
reikalingos. 

Net ir tobuliausias rašytojas 
padaro vieną kitą klaidą, o 
mūsų bendradarbiai, tiek metų 
gyvenę svetimuose kraštuose, 
dar ir taip gerai lietuviškai rašo. 
Tačiau raudono redaktoriaus 
pieštuko daugeliui sunku iš
vengti. Nerūstaukime, jeigu 
vienas kitas žodis ar sakinys iš 
rašinio, redaktoriaus dėka, 
dingsta... 

Sakoma, kad paveikslas ver
tas tūkstančio žodžių, o tie „pa
veikslai", taip vertingi laik
raščiui, yra nuotraukos. Niekas 
taip neryškina įvykio, kaip 
viena kita fotografija. Bet ir 
čia yra minimalūs reikala
vimai. Ne tiek svarbu, ar nuo
trauka spalvota ar ne, daug 
svarbiau parašai. Juk redakto
riai nepažįsta viso milijono 
Amerikos lietuvių, nežino visų 
titulų, pareigų, nuopelnų. Nuo
trauka, išspausdinta be ati
tinkamo parašo, nieko nereiš
kia. Geriausia užrašyti jos an
troje pusėje, per daug nespau
džiant. Visoki prisegti popie
riukai ir lapukai ilgainiui 
mėgsta „prapulti", ypač jei nuo
trauka atidedama vėlesniam 
laikui. Redakcija turi nemažai 
nuotraukų be parašų. Gaila, nes 
žmonės, jas atsiuntę, turbūt 
nesupranta, kodėl jos niekad 
neišspausdintos. 

Ir taip iš pareigingų bendra
darbių bei darbščių redaktorių 
gimsta lietuviškas laikraštis. 
Dabar jau skaitytojų eilė juo 
domėtis, ne tik barti už ne
tobulumus, bet retkarčiais, pro
gai pasitaikius, ir gerą žodį 
pasakyti. Tikėkite, redaktorių 
darbas — ne vyšnias raškyti: ir 
nelengvas, ir gerokai nedėkin
gas, bet vis dėlto malonus, nes 
suteikia progą bendrauti su 
lietuviškąja visuomene. Kiek
vienas lietuvis, į kurio pastogę 
ateina „Draugas", pasidaro arti
mas, savas. Tikiuosi, kad ilgai 
ir našiai man teks draugauti su 
visų mūsų „Draugu". 

D.B. 

Šiuo metu Lietuvos žmonės 
turi daugybę problemų, kurias 
jie privalo artimiausiu laiku iš
spręsti. Tačiau didžiausias blo
gis, kuris krinta į akis, yra 
buvusių sovietų, o dabar 
esančių Rusijos žinioje gerai 
apsiginklavusių divizijų įsistip
rinamas Lietuvos žemėje. Svar
biausia, kad jos visai nenori 
palikti mūsų krašto ir nesi
rengia grįžti į tėvynę. 

Rusijos karinė vadovybė 
visaip mėgina išsisukinėti 
ir pateisinti karinių dalinių 
buvimą Lietuvoje, bet lietuviai 
nėra tokie naivūs, kad negalė
tų suprasti užmaskuoto tikslo. 
Juk dar yra žmonių, kurie pri
simena, kaip Stalinas „mylėjo" 
Lietuvą ir netgi grąžino mums 
Vilnių. Ne be reikalo tada 
juokdariai išgalvojo: „Vilnius 
mūsų, o mes rusų". Nuo mūsų 
buvo slepiamas Hitlerio ir 
Stalino sandėris pasidalinti 
Baltijos valstybes. 

Savitarpinės pagalbos 
sutartis 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Vilniaus miestą ir jo sritį. 
Sutartyje buvo veidmainiškai 

įrašytas nesikišimas į kitos 
valstybės vidaus reikalus ir 
valstybinio suverenumo ger
bimas. Molotovas dargi pato-
siškai pakartojo, sakydamas: 
„Mes stovime už garbingą mūsų 
pasirašytų susitarimų vykdymą 
abipusišku pagrindu ir pareiš
kiame, kad kvailos kalbos apie 
Pabaltijo valstybių susovie-
tinimą yra naudingos tik mūsų 
priešams ir vis kios rūšies 
priešsovietiniams provoka
toriams". 

Tik baigę karą su suomiais, 
1940 kovo 12 d. sovietai Lietu
vos atžvilgiu tapo agresyvūs ir 
ėmė ieškoti priekabių: esą jų 
įgulų kareiviai lietuvių sau
gumo yra pagrobiami... Ir pra
sidėjo drama, kurios finale 
Lietuva neteko nepriklausomy
bės. Tūkstančiai geriausių 
Lietuvos sūnų ir dukterų buvo 
nužudyti, ištremti, suluošinti. 

ciją, kurioje įpareigojo Rusiją 
greitai išvesti kariuomenę iš 
Baltijos valstybių. B. Jelcinas 
ten aiškino, kad Baltijos šalyse 
e s a n t i kar iuomenė nebus 
papildoma naujokais ir po dvejų 
metų tenai nebus nė vieno 
ei l inio. Taigi, Jelcino pa
reiškimu, ta kariuomenė dar 
turėtų būti Lietuvos teritorijoje 
bent dvejus metus. 

Lietuvos delegacijos 
pas tangos Helsinkyje 

Lie tuvos delegacija Hel
sinkyje įteikė pareiškimą, 
kur iame sakoma: „Lietuva 
mano, kad dalyvaujančių šalių 
dėmesys užsienio armijos išve
dimui iš Baltijos valstybių, rodo, 

kad tai nėra tik dviejų šalių pro
blema; jos esmė yra tarp
tautinės teisės pažeidimas ir 
delsimas jį pašalinti. Politinės 
deklaracijos 15 paragrafe 
aiškiai teigiama, kad ši kariuo
menė yra Baltijos valstybių teri
torijoje be šių valstybių su
tikimo". Tolesnis delsimas iš
vesti Rusijos armiją iš Lietuvos 
yra netoleruotinas. 

Pagal Helsinkio rekomen
dacijų 79 paragrafą, šis pa
reiškimas bus įteiktas vykdo
majam sekretoriatui su 
prašymu, kad būtų duota ati
tinkama eiga. 

Šioje politinėje painiavoje 
labai tinka prisiminti posakį 
„Timeo Danaos et dona feren-
tes". Ypač turime saugotis tų, 
kurie neprašomi nori mus glo
boti. 

PENKTA KOLONA 
PABALTIJYJE? 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Eurpoje 

Kai Lietuva, norėdama būti 
neutrali, atmetė Vokietijos 
siūlymą įsijungti į karą prieš 
Lenkiją, Molotovo ir Rib-
bentropo žaidimas pakrypo į 
kitą pusę. Užsienio reikalų 
minis t ras J. Urbšys buvo 
pakviestas į Maskvą pasirašyti 
savitarpinės pagalbos sutartį, 
kuri leistų legaliai įvesti į 
Lietuvos teritoriją sovietų 
karines jėgas. Toks ultima
tumas buvo aiškus pasikė
sinimas prieš Lietuvos nepri
klausomybę. Be to, Molotovas 
ciniškai pareiškė, kad Lietuva 
turės perleisti dalį savo terito
rijos Vokietijai, su kuria tada 
sovietai buvo susibičiuliavę. 

Lietuvos vyriausybė mėgino 
ieškoti kompromisų: Urbšys 
siūlė pasirašyti savitarpinės 
pagalbos sutartį, neįvedant 
sovietinių įgulų, o pasitenki
nant tik sovietų kariniais atsto
vais, prikomandiruotais prie 
Lietuvos kariuomenės. Deja, 
vilkas buvo nepasotinamas — 
nors ir sutiko sumažinti 
įvedamų karių skaičių iš 50 
tūkstančių į 20 tūkstančių. Tai 
buvo maža paguoda, kai šie 
reikalavimai remiami jėga, prie 
Lietuvos sienos sutelkiant 
gausius tankų dalinius. Sutar
tis buvo pasirašyta ministro 
Urbšio ir Molotovo, bet sutarties 
tekstas buvo pagriežtintas, 
išleidžiant ankstyvesnį 
pareiškimą, jog sovietinių bazių 
buvimas Lietuvoje ribojamas 
karo pavojaus metu. Kad Lietu
vos gyventojai būtų apraminti, 
Rusija pažadėjo Lietuvai 
perleisti jos žinioje esantį 

Kai rusų daliniai Baltijos 
valstybėse y ra „kankiniai" 

Kokias išvadas galima pasi
daryti, kai Rusijos gynybos 
ministras karinius dalinius, 
esančius Lietuvoje ir kitose 
Baltijos šalyse, laiko kankiniais. 

Lietuvoje esančios 4 ar 5 rusų 
karinės divizijos, atrodo, pasi
ryžusios amžiams pasilikti, kad 
mus „globotų". Ar čia nėra kas 
nors planuojama, panašiai, kaip 
1939-40 metais Lietuvoje. Teisi
namasi, kad karininkams nėra 
butų, nėra pakankamai trans
porto priemonių išgabenti į 
rytus esančią Lietuvoje rusų 
kariuomenę. Kai armija okupa
vo Lietuvą, tada nebuvo klau
siama, ar Lietuvoje pakaks 
patalpų apgyvendinti jų 
kariškiams. <«. 

Lietuvos ekspertų apskaičia
vimu, kaip rašo „Gimtajame 
krašte" (Nr. 28) Vytautas Siri
jos Gira, armija be jokių 
trukdymu cali būti išvežta per 
4 mėnesius, ir tam reikalingi tik 
224 ešalonai. 

Nuo liepos 1 d. įsigaliojo Lietu
vos valstybinės sienos apsaugos 
įstatymas, Rusija įsipareigojo 
gerbti Lietuvos suverenitetą, 
bet rusų kariuomenė nuo sienų 
nesitraukia, lyg kažko dels
dama. „Pravdoje" ir kituose 
rusų laikraščiuose vis dažniau 
pasirodo straipsnių, inkrimi
nuojančių Lietuvos valdžią 
kitaminčių persekiojimu bei 
kankinimu. Atrodo, vėl ban
doma veikt; ta is pačiais 
metodais, kaip prieš 52 metus. 

Septynių didžiųjų šalių atsto
vai Miunchene priėmė rezoliu-

Atrodytų. kad Vokietijos ži-
niasklaida užmiršo Lietuvos 
reikalus, nes jau ilgesnį laiką 
nesupažindinau skaitytojų su 
įdėtais ilgesniais ar trum
pesniais pranešimais apie Lie
tuvą ne tik spaudoje, bet gir
dėtais per televiziją ir radiją. 
Manding, didesnė Vokietijos 
spauda minėjo Lietuvos vyriau
sybės krizę, referendumą, pra
nešė rusiškos kariuomenės ma
nevrų uždraudimą, visuomet 
iškeldama viešumon svetimų 
ginkluotų pajėgų buvimą Lietu
voje. Tą pastebėjau prieš 
„septynių" konferenciją Miun
chene ir Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenciją 
Suomijos sostinėje. 

Si rusiška kariuomenė ne
duoda ramybės ir Vokietijai. 
Juk jos teritorijoje yra beveik 
300 tūkst. nuo galvos iki kojų 
ginkluotų karių. Taip pat vo
kiečius kutena" rusiška ka
riuomenė Lenkijoje ir Pabaltijo 
valstybėse. 

Rusiškos kariuomenės klausi
mu Lietuvoje pasisako buvęs 
Vokietijos parlamento narys dr. 
Herbert Čaja. Jis liepos mėn. 
buvo išrinktas Lenkijos, Čekos
lovakijos, Lietuvos, Jugoslavijos 
Rumunijos ištremtųjų vokiečių 
organizacijos pirmininku. Dr. 
H. Čaja Rytprūsių vokiečių 
savaitraštyje „Das Ostpreus-
senblatt" liepos mėn. 11d. rašo, 
kad visa Lietuva 90% pasisakė 
už rusiškos kariuomenės greitą 
išvedimą iš Lietuvos, nors kraš
to apsaugos ir saugumo komite
to pirm. Sergiej Stepašin pasa
kė, kad kariuomenės pasitrau
kimo negalima surišti su refe
rendumu. Jam tas nieko nepa

sako. Atsakymai: Rusijoje 
trūksta kareivinių, karininkų 
šeimoms butų. Neatsakė Mask
va į Danijos pasiūlymą — jai 
įrengti patalpas kariams. 

Kokius argumentus stato 
Maskva? Pirmiausiąjį nori lik
ti Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
rusiškos mažumos apsaugai, nes 
pvz, Estijoje ji sudaro beveik 
30%, Latvijoje 34%, mažiausiai 
Lietuvoje — 9%. Įtempimas tarp 
vietinių gyventojų ir kolonistų 
aiškiai pastebimas, ir vieną 
dieną ši bomba gali sprogti. 
Supramonintoje Estijoje ir Lat
vijoje rusams graso bedarbė. 
Antra — štabas sako, kad kariai 
turi saugoti vakarinę sieną nuo 
nelaukto puolimo. O juo yra 
Vakarų pasaulis! Klaidingas 
pretekstas, nes visas pasaulis 
žino, kad Vakarai Rusijos ne
puls. Tačiau rusai jį naudoja 
savo propagandai, galvodami 
kariuomenę ištraukti net 1999 
m.! Nepaslaptis, kad Europos fi
ne ir JAV gerokai spaudžia 
Maskvą atitraukti kuo grei
čiausia kariuomenę iš Pabalti
jo valstybių, jungdamos kartu su 
ekonomine parama Rusijai. 

Kiek rusų karių yra Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje? Vieni 
duomenys rodo 100 tūkst., kiti 
130 tūkst. Vokietijoje 300 tūkst. 
Šį Vokietijos skaičių perkėlus į 
7 mil. gyventojų Pabaltijo vals
tybėse, rusų karių skaičius tu
rėtų būti tik 30 tūkst. (Vokietija 
skaito per 70 mil. gyventojų). Iš 
kitos pusės dr. H. Cajai baimė 
ateina iš Rytprūsių. Kas at
sitiks, jeigu vėl dalį kariuo
menės rusai permes į Rytprū
sius? Ojų ateitį stebi Lietuva ir 
Lenkija. 

Prof. dr. Jokūbas Stukas, „Lietuvos 
atsiminimų" radijo direktorius, su 
kardinolu V. Sladkevičium š.m. 
birželio mėn. Kaune. 

Tas pats savaitraštis liepos 
mėn. 18 d. pirmame psl. rašo, 
kad Lenkijos senatui buvo įteik
tas slaptas projektas, pavadin
tas „Krulevviec 1992" (Kara
liaučius 1992), kurį sudarė 
Vokietijos ir Rytų Europos 
lenkai ekspertai. Jis liečia 
Rytprūsių likimą, iš tikrųjų 
Karaliaučiaus apygardos. Pro
jekte sakoma, kad tolimesniame 
Rusijos „byrėjime" jokiu būdu 
negalima prileisti, kad Kara
liaučius būtų įjungtas į Vo
kietiją. 

Projektas turi penkis varian
tus. Pirmas: Karaliaučiaus apy
garda įjungiama į Lietuvą, ka
dangi iš tos „pusės" vis daugiau 
ir daugiau ateina „signalų". 
Neaišku, kaip tokiu atveju pasi
elgs Lenkija. Antras variantas: 
Karaliaučiaus apygardos daly
bos vyksta tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Karaliaučius priski
riamas prie Lenkijos, kadangi 
„vienu metu" jis priklausė Len
kijos karūnai. Lietuva pasilaiko 
Tilžę, Gumbinę, Įsrutį. Toks 
klausimo išrišimas pozityviai 
paveiktų įtemptus Lietuvos ir 
Lenkijos santykius. Trečias: 
jeigu Karaliaučius patektų į 
Lenkijos rankas, Lietuvos-Len
kijos santykiai dar labiau paaš-
trėtų. Tačiau šį variantą reikėtų 
atmesti, nes į Lenkijos gyveni
mą įsijungtų rusai ir ukrainie
čiai. Ketvirtame variante Kara
liaučiaus apygarda minima 
kaip ,J3usijos Hongkongas". Jis 
būtų Lenkijos remiamas taip 
pat, jeigu ši apygarda būtų pa
versta ketvirta Pabaltijo vals
tybe. Jeigu iš šių keturių va
riantų išsivystytų penktas — 
labai aišku, kad apygarda pa
tektų Vokietijos ūkio įtakon. 
Tokią apygardą galima būtų 
laisvai vadinti „Laisvu Dancigo 
miestu". Prie to Lenkija visom 
galimom priemonėm turi nepri
leisti. 

Kas savo kalbą 
kitos neišmoks. 

Geriau tėvynėje elgetauti, 
niekina — negu svetimoj šaly ponauti. 

Liaudies išmintis 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 
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„Dėl Dievo meilės, ponia Hali, nusiraminkit! Nesi-
jauskit vieniša. Visomis išgalėmis stengsiuos jums 
padėti surasti iš tokios keblios padėties išeitį", kiek tik 
galėdama ir kaip išmanydama, raminau ją. 

„Daktare, aš dažnai būnu depresijoj. Šiandien yra 
mano viena iš tų blogų dienų. Ačiū jums už suteiktą 
man viltį ir paguodą", tarė ji ramiai. 

„Tiesa, jūs minėjote, kad jūsų vyras kartais pasi
daro toks agresyvus, kad ne tik jums, bet ir jūsų 
sūneliui gresia pavojus netekti gyvybės", užklausiau. 

„Deja, taip. Ir tokiais momentais mes stengiamės 
nuo jo pasislėpti". 

„Tik pasislėpti? Mano manymu, nedelsiant iššaukti 
greitąją pagalbą ir kuo skubiausiai atvežti jį į 
ligoninę". 

„Daktare, o į kokį skyrių jis būtų priimtas?, kiek 
nedrąsiai ji paklausė. 

„Tokius neramius ligonius mes priimame tik į psi
chiatrinį skyrių, nes jie..." 

Atrodė, kad toks mano atsakymas ją lyg nudiegė. 
Kiek pašokusi nuo kėdės, ji nukirto mano tolimesnį 
aiškinimą ir griežtai atrėžė: 

„O ne... ne... Jokiu būdu ne. Niekados su tuo 
nesutiksiu". 

„Nesuprantu, kodėl nesutiksite, jei esate pilnai įsi
tikinusi, kad gresia pavojus jums ir sūneliui?" 

„Todėl, kad mano sūnelio gyvenimas būtų 
sugadintas". 

„Kaip tai sugadintas?" susidomėjusi užklausiau. 
Ji padarė trumpą pauzę. Po to kiek ramesniu tonu 

dėstė: 
„Daktare, be abejo, jūs ir pati žinote, kad, užpildant 

anketas valstybiniam ar miesto darbui, reikalaujama 
atsakyti į klausimą: „Ar jūsų šeimoje nebuvo protiniai 
nesveikų giminių? Ir jeigu mano vyras atsidurtų psi
chiatriniame skyriuje, jis būtų užantspauduotas pro
tiniai nesveiko žmogaus antspaudu. Tada sūneliui 
durys į geresnį darbą būtų visam gyvenimui 
uždarytos". 

„Iš tikrųjų, ponia Hali, jūs esate teisi. Deja, toks 
svarbus faktas man buvo visiškai išgaravęs iš galvos. 
Buvau taip susikaupusi atrasti priemonių, kuriomis 
galėčiau apsaugoti jus nuo gresiančios jums kata
strofos, kad apie visa kita net pamiršau. Aišku, kad, 
prieš gaunant valdišką tarnybą, aš irgi turėjau į tą 
klausimą atsakyti. Pasakiusi tai. nebežinojau, ką jai. 
daugiau patarti. Nukreipiau akis tai į žydriame 
dangaus fone pamažėle slenkančius sidabrinius de
besėlius, tai į nuolat nerimstantį, šniokščiantį Atlantą. 
Ir tylėjau. Ji irgi valandėlę netarė nė žodžio, tik 
parėmusi rankomis smakrą, nuleidusi galvą, betiksliai 
žiūrėjo į mano ant rašomojo stalo gulintį medicinišką 
žurnalą. Staiga ji žiūrėjo tiesiai man į akis ir, lyg iš 
baisaus sapno pabudusi, apatiškai paklausė: 

„Daktare, tai ką man dabar daryti?" Ir ji garsiai 
nusižiovavo. 

„Ponia Hali, nesitikėjau, kad susidarys tokia 
komplikuota dilema. Tikra painiava, nes pirmieji 
planai suiro. Palikti šią problemą kitai dienai ne

galima. Todėl neturime gaišti laiko ir rimtai pasvars
tyti, ką toliau daryti? Pradėsiu nuo pradžios. Jūs man 
aiškiai pasakėte, kad jūsų vyras į narkotikų reabili
tacijos kliniką savanoriškai neateis. Priversti jo niekas 
negali. Atvežti jį į psichiatrinį skyrių jūs nesutinka
te. Ir aš pilnai jus pateisinu. Man šiuo metu blikstelėjo 
į galvą nauja idėja. Aš nuoširdžiai patarčiau jums ją 
išnaudoti". 

„įdomu kokią?" ji užklausė. 
„Kreiptis tuo reikalu į narkotikų reabilitacijos 

gydytoją, psichologę panelę Barbarą ir socialinės globos 
atstovą. Esu tikra, kad jie ką nors konkretaus jums 
pasiūlys. Trys galvos geriau gali sugalvoti, negu 
viena". 

„Ačiū, labai ačiū, daktare, už paguodą ir patarimą. 
Mielai pasinaudosiu. Tikėkit manim, kad paskutiniu 
metu nuo nemigos, netikrumo ir savo nedalios esu taip 
išvargusi, kad dažnai būnu depresijoj. Dar kartą dė
koju jums už mano sielos kančių supratimą ir 
atjautimą". 

Tai pasakiusi, ji atsigręžė ir nuėjo iki durų. Tarp
dury minutėlę sustojo. Lyg kažką galvojo pasakyti, bet, -
nė žodžio netarusi, dirbtinai šypelėjo. Nusigręžė ir, 
sunkiai vilkdama kojas, išėjo. 

Kiek vėliau teko patirti, kad į mano rekomenduo 
tus asmenis ji nesikreipė. Kodėl? Taip sužinoti ir ne
teko. 

Bėgo diena paskui dieną tarp nuolatinių darbų, bet 
apie Hali negirdėjau ir negirdėjau. Netrukus sužinojau, 
kad jo ryšiai su narkotikų reabilitacijos gydytoju ir Bar
bara irgi nutrūko. 

(Bus daugiau) 
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RINKIMAI, 
VAKARIENĖ, 

PIRMININKŲ ŽODIS 
J U R G I S J A N U S A I T I S 

Organizacijų suvažiavimuose, 
seimuose papras ta i daug gyvu
mo įneša valdybų ir kitų organų 
r inkimai . Atrodė, kad ir š i ame 
PLB seime sus i lauksime staig
menų ar pla tesnių diskusijų, 
renkant PLB valdybą, kontrolės 
komisiją, garbės teismą. 

Seimą pradedant, seimui orga-
nizoti komite to p i r m i n i n k a s 
..Pasaulio l ietuvio" redaktor ius 
B. Nainys savo žodyje pareiškė, 
kad jis kandidatuoja į P L B 
valdybos p i rmininkus , jau t u r į s 
valdybos sudėtį ir prašė seimo 
paramos. 

Seimui įpusėjus, liepos 2 d., 
Nominacijų komisijos pirmi
ninkas Juozas Polikaitis seimui 
pranešė, k a d yra gautas Bro
niaus Nainio kandidatų sąrašas, 
ir prašė seimo daugiau siūlymų. 
Seimo ats tovai pareiškė įvairių 
nuomonių: valdybą ir ki tus or
g a n u s r ink t i pagal sąrašus a r 
pagal s iūlomų įvairių kandi
da tų va id in ius sąrašus. Po dis
kusijų seimo a ts tovams pasisa
kius, buvo nu ta r ta PLB valdybą 
4 me tams r inkt i t ik pagal sąra-
š is. o ne va rd in ius kandidatus . 

Vistik ats i rado siūlymų rinki
mus vykdyti kitą dieną, liepos 
3. ir iki to laiko duoti progos 
seimui pasiūlyt i ir ki tus sąra
šus. Pagal iau atėjo ir liepos 3 d. 
Pradedami r inkimai . Dar kartą 
duodama proga seimo atsto
v a m s p a r e i k š t i s i ū l y m u s . 
Atstovė G. Kudukienė pasiūlė 
t r is kai d ida tus . bet ne pilną 
valdybo> sąrašą. Se imas šį 
siūlymą a tmetė . Nea ts i radus 
ki tu siūlymų, buvo pr is ta tomi 
kand ida ta i į PLB valdybą. 
Bronius Nainys išsamiai ap ta rė 
savo sąrašo kandidatų visuo
m e n i n i n k ų b e n d r u o m e n i n ę 
veikla ir prašė seimo j u o s 
išr inkt i . Pas iū ly ta šie k a n 
didatai: Bronius Nainys, R imas 
Česonis, Vacys Garbonkus, Vy
t a u t a s K a m a n t a s , dr. P e t r a s 
Kisielius. Bamutė Kronienė, dr. 
Vitalija Vasait ienė. Kandidata i 
lietuvių visuomenei gerai pažįs
tami , visi ak tyvūs bendruome-
nininkai, su didele veiklos patir
t imi. 

Rinkimams pravesti Nomina 
ciju komisi jos pi rmininką?^ 
Juozas Polikaitis pakvietė Man 
datų komisijos p i rmin inką dr 
Vytautą Majauską. MandaU; 
komisija pranešė , kad seime 
balsavimo teisę tu r i 94 seimo 
atstovai. Balsavimas vyko t v a r 
kingai . sk landžia i . Kadang i 

ki tų kandida tų sąrašų nebuvo, 
ta i buvo už t ik r in tas pateiktų 
kandida tų laimėjimas. Kas iš
r ink t i į garbės teismą ir kont
rolės komisiją, j au spaudoje bu
vo parašy ta . 

Po r ink imų nuskardeno pa
stabų, kad vistik būtų buvę 
gera , kad ba lsavimui būtų 
pasiūlyta daugiau kandidatų. 
Renkant PLB valdybą, buvo nu
sis tatyta , kad valdyba būtų 
vienoje vietoje arba artimose 
vietovėse, kad būtų įmanoma 
posėdžius sušauk t i be didesnių 
kelionės a r viešbučių išlaidų. 
Kad ir v ienas sąrašas tebuvo, 
vist ik se imas už jį balsavo 
didele balsų dauguma. Tad ir 
t e n k a pal inkėt i t ik sėkmės. 

Kaip ir dera po sunkių ketu
rių dienų darbų įvyko seimo 
užbaigimo iški lminga vaka
r ienė. Vakar ienė vyko didžiojo
je salėje, dalyvavo seimo ats
tovai, visuomenininkai, spauda, 
svečių gausus būrys. Vakarie
nės programai vadovavo Nainy-
tė -Suš insk ienė . Pala iminimo 
maldą sukalbėjo vysk. Paulius 
B a l t a k i s , OFM. dėkodamas 
Aukščiausiajam už sėkmingą 
seimą. 

Vakar ienės metu atsisveiki
nimo žodį t a rė PLB pirmininkas 
Vytau tas Bieliauskas, nuošir
džiai padėkojo savo valdybos 
nar iams, su kuriais sutar t inai 
dirbo ketverius metus, atliekant 
daug prasmingų darbų išeivijai, 
o ypač Lietuvai , jai atgavus ne
priklausomybę. Išvardino savo 
bendradarbius, komisijų pirmi
ninkus ir narius, kurie paaukojo 
savo patirtį , laiką tėvynės Lie
tuvos šviesesnei ateičiai, o taip 
pat išlaikant kūrybingą išeiviją. 

Savo būsimų darbų credo iš
sakė ir naujasis PLB valdybos 
pirmininkas Bronius Nainys. 
Naujoji PLB tęs buvusių PLB 
valdybų v y k d y t u s d a r b u s . 
Stengsis i š la ikyt i l ietuvybę 
Lietuvių Bendruomenėse-išei-
vijoje visame pasaulyje. Glau
džiai bendradarbiaus , darbus 
planuos drauge su nepriklauso
ma Lietuva. Jai stengsis padėti. 
Stengsis gau t i iš Lietuvos taip 
pat reikiamos išeivijai pagalbos. 
Rūpinsis išeivijos j aun imu, jį 
rems ir t e iks pagalbą jo dar
bams. Stengsis arčiau susipa
žinti su Lietuvos problemomis, 
koordinuos bendrai tiek eko
nominės pagalbos, tiek politinės 
veiklos da rbus . Stengsis išei
vijos kultūrinį , lituanistinį švie-

TAUTIEČIŲ VYKSTANČIŲ į LIETUVĄ, DĖMESIUI! 

Bendra L etuvos-JAV įmonė „Vyt»c«»". J enmteiė Hyundai automobilių parduotuvė Lietuvo-
e c-s:a -o -au|us 1992 Sonata ir Pony Excel automobilius 

' Automobiliai atvežami tiesia: s pietų Korėjos 
• Automobiliai specialiai pritaikyti Pytų Europos klimatui ir benzinui 
' ViS' automobiliai su garantija r garantiniu aptarnavimu 
' Vechanikai ir managemen;' aomokyti Amerikoje 

~aip pat parduodami nau|i visų modei j džypai. ..4-wtieei d n v e " ir su dyzeliniais varikliais 
Nupirkti automobil'ai gali būti Jums p- statyti atskrendant i Lietuvą aerouoste arba bet kur 
Lietuvoje 
P-iedc pranešame «ad leSKome potepe alių prekiautojų automobiliais (dealers) Kaune. Klaipė
doje ir Šiauliuose 

7'sais klausimais prašome kreiptis | 

Aras I n te rna t i ona l . Inc . (Author zes Hyundai Automobile Distnbutor m Lith ) 
Malbourna, Florida, TEL 407-728 3467. FAX 407 727-2655 arba 
. .Vytaras" (Ai/*>0'zed Hyundai Ao-^mobile Dealer). VHnlus, TEL 42-66-03 

Periant tiesiai >s platintojų Sutauoy , *e pinigų' 

timą, visuomeninę veiklą išlai
kyti gyvą, nes to reikalauja lie
tuvių tauta ir išeivijos paskirtis 
už tėvynės ribų. 

Tenka pažymėti, kad pirmi
ninkų žodis buvo giliai išmąs
tytas, dalinai jaudinantis, o taip 
pat ir naujų vilčių teikiantis. 

Ministeris pirmininkas Gedi
minas Vagnorius, ta lkinant jo 
patarėjai Gabijai Petrauskienei, 
įteikė PLB pirmininkams ir ki
tiems seimo darbuotojams žy-
menis-dovanėles ir padėkojo už 
puikiai suruoštą seimą, kuria
me vietos rado ir mūsų tėvynė 
Lietuva. 

Po vakarienės įvyko „Vaidilu
tės" teatro spektaklis — Petro 
Vaičiūno komedija „Patriotai". 
Jame dalyvavo pakankamas 
skaičius žiūrovų, nors kai kurie 
spektakliu buvę nusivylę. Lie
pos 3 d. prie centro vyko su
ruošta jauki gegužinė, kur 
svečiai ir apylinkių lietuviai 
jaukiai praleido gražią popietę. 
Seimas vyko tvarkingai. Daly
vavo 94 atstovai iš viso pasau
lio, nors turėjo jų būti bene 140. 
Bet greičiausia delegatų skaičių 
ribojo didelės kelionių išlaidos. 

Seimo ruošimo šeimininkai — 
komitetas, vadovaujamas pirmi
ninko Broniaus Nainio, Lemon-
to LB apylinkės valdybos darbi
ninkai ir komiteto nariai seimą 
suruošė, globojo, sudarė jaukias 
darbo sąlygas. 

Seimo metu beveik penkias 
dienas veikė pukiai organi
zuota seimo nar iams ir sve
čiams užkandinė. Lietuviškas, 
skoningai pagamintas valgis, 
puikus aptarnavimas patenkino 
visų poreikius. Maistas buvo pa
tiekiamas tris kartus per dieną, 
pusryčiai, pietūs ir vakarienė, 
pirmininkaujant Br. Nainienei 
ir talkininkėms. 

Baigiu aštuntojo PLB seimo 
nuotaikų ir darbų aprašymus. 
Seimas — istorinė praeitis, 
t a č i au šio seimo a ts tovai , 
sugrįžę į savo kraštus, tęs Lie
tuvių Bendruomenės darbus. 

NAUJA PSICHOLOGIJOS 
IR PEDAGOGIKOS 

DAKTARĖ 
CLASSIFIED GUIDE 

Dr. Laura Mačiuikaitė 

1992 metų birželio 4 d. Har
vardo universitetą baigė ir gavo 
doktoratą Laura Mačiuikaitė 
(Ed. D.) 

Dr. Laura mokėsi Storrs, 
Conn., pradinėje mokykloje ir 
gimnazijoje. 1983 m. Provi-
dence, R.L, baigė Brown 
universitetą bakalauro laipsniu. 
Besimokydama Brown, viene
rius metus praleido mokyda
masi vokiečių kalbą Freiburge, 
Vokietijoje. Gavusi bakalauro 
laipsnį, vienerius metus moky
tojavo Alpių kalnuose Faistene 
esančioje tarptautinėje gimnazi
joje, dėstydama vokiečių kalbą 
ir istoriją. Ten pat treniravo fut
bolo komandą. Magistro laipsnį 
gavo Harvarde. 

Besiruošdama doktora tu i , 
Laura dirbo ir kvalifikavosi 
kaip psichologt-terapistė Metro-
west Youth Guidance Center 
Framingham, Mass. Čia Laura 
dirbo su šeimomis, vaikais ir su
augus ia i s , konsu l t uodama 
angliškai ir ispaniškai. Laisvai 

vartoja lietuvių, anglų, vokiečių 
ir ispanų kalbas. 

Laura aktyvi ir lietuviškame 
gyvenime Pirmą kartą lankėsi 
Lietuvoje su močiute dr. An
tanina Mačiuikiene, teturė
dama vos vienuolika metų. 1988 
metų vasarą praleido Vilniaus 
universitete, studijuodama lietu
vių kalbą. 1991 m. vasarą tame 
pačiame Vilniaus universitete 
dėstė Lietuvos mokytojams ir 
psichologams APPLE suruoš
tame L m i n a r e . Šiuo metu 
Laura vėl Lietuvoje. Dėsto AP
PLE seminaro suruoštoj pro
gramoj L i e t u v o s mokyklų 
psichologams ir konsultantams. 
Kartu su Virga Jelionyte-Moh-
sini šią programą ir koor
dinuoja. 

APPLE - ta i ne obuolys! Tai 
sutrumpinimas American Pro-
fesional Partnership for Lithua-
nian Education. (Amerikos pro
fesionalų pagalba Lietuvos mo
kykloms). 

Per diplomų įteikimo ceremo
nijas prof. dr. Carol Cilligen 
nustebino dalyvius, cituodama 
Laurą. Buvo gera , kad iš tūks
tančio studentų buvo cituojama 
lietuvaitė, kuri neužmiršo savo 
kilmės ir nebijojo tai pabrėžti 
savo tezėje „When Their World 
was rocked" (Kai jų pasaulis su
drebėjo). 

Tavo ats iekimais , miela Lau
ra, dž iaugias i ne t ik tavo 
Tėveliai, bet ir visi tavo giminės 
ir draugai. Linkime Tau, Laura, 
iš tvermės t avo darbuose ir 
neužmiršti savo šaknų. 

Birutė Kožicienė 

REAL ESTATE REALESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žeme. 
• Pensininkams Nuolaida. 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzla AV6)., 

Chlcago, IL 6062* 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų [vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba Hatuvtifckai 
• Nuola:da pensininkams 

Labai dažnai savęs pakeiti
mas yra labiau reikalingas negu 
vietos pakeitimas. 

A. C. Benson 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8030 — 9:00 v . vakaro. 

Visos la idos iš VVCEV stot ies 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVillovv Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

Indianoj*, 50 mylių nuo Čikagos, 
parduodamas mūrinis pajamų pasta
tas su 1 akru žemės. Metinės pajamos 
$28,000. Kaina $280,000. Teirautis: 
219-874-7330. Prašyti savininko. 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wsst 95th Strot 
Tsl. - (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ) 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GzntUQ£ 21 
KMIEC1K REALTCRr-

7922 S. Pulasfci .<«:. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei nori te parduot i ar p i rk t i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer . j i 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i i r 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
vel tu i . 

IEŠKO 

Moteris atvykusi i i Lietuvos, 
50 m. amžiaus ieško darbo saugoti 
senelius. 

Skambinti: 312-737-8817 

MISCELLANEOUS 

Richard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žino __ 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randotph, SuMs 2100 

Chlcago, II 00606 
Ta i . 312-357-0033 

U.S. SAYINGS BOND5 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

DON'T SPrIND IT AIL • SAVE SOME AT 

*s>- MUTUAL ? * t V * f l SAVINGS 
AND IOAN A350CIATION 

Charteied and Supervwd by lh» United Slales Government 
22) 2 W CERMAK ROAD • CHICAGO, UNCHS 60608 PHONE (3)2) 847-7747 

.-• 

Movlng — Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas priei
namomis kainomis. Jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. 
Kreipt is: 

Vytas: tai. 312-43S-5219 
Gediminas: tai. 312-925-4331 

^ INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZAJHČ 

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. 

9525 South 7tth Avanua 
Htefcory HIII. Illinois 80457 
Tstofonss (708) 430-7272 

223 Kstv*r% gatvė 
varaus, Ustuva 
Talafonas 350-115 Ir 778-392 

ŽALIŲJŲ KORTELIŲ LOTERIJA! 
Nuo š.m. liepos 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 kitoki dokumentai. 

Tik po vieną pareiškimą samaniui! 
GRIEŽTAS DĖMESYS KREIPIAMAS Į PAREIŠKIMO 

PRISTATYMĄ NURODYTU LAIKU. 

Intarnauonsl Documant Assistanca Corp. 
10 Esst 39th St. #519, Now York, NY 10016 

Tai. 212-545-0742 212-883-5437 

£^j midlcind Fcclcral 

Bendra Lietuvos-JAV Į r onė „ IMEX" UETUVOJE PARDUODA įvairių 
modele „FORD", , ,GM" - „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei ju atsargines detales Karnos tokios pat kaip Amerikoje. Garantuojame 
tų automobilių technin; 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: 
Tol. (312) 434-8618 arba (708) 887-8442 

Fax (312) 434-2655 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 (1 -312) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

EEK f=r 
MMI 
LEN0ER 

SISTERS OF THE 
LITTLE COMPANY OF MARY 

ARE SEARCHING FOR... 

WOMEN CALL TO HEAL... 

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

CALLED TO GROW... 

in a faith response to God; 

CALLED TO LIVE IN V O W E D 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 

i 



Marija Remienė, Lietuvių Fondo Pelno Skirstymo komisijos pirmininkė. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

PASIKALBĖJIMAS SU LF 
PELNO SKIRSTYMO 

KOMISIJOS PIRMININKE 
MARIJA REMIENĖ 

— Spaudo je b u v o s k e l b t a 
( „ D r a u g a s " , 1992.VII.23 d.), 
k a d L ie tuvos K u l t ū r o s ir 
Švie t imo minis t ras , l ankyda 
m a s i s Chicagoje , d a l y v a v o 
L F p a t i k ė t i n i ų t a r y b o s 
1992.VI.24 d. spec i a l i ame po
sėdyje i r p r i s t a t ė Lie tuvių 
F o n d o d o v a n o t o mi l i jono 
do le r ių dalinį p a s k i r s t y m ą 
į v a i r i o m s Lie tuvos šv ie t imo 
i r k u l t ū r o s ins t i tuc i joms. 

— Pasirodžius Antano Juod
valkio straipsniui „Drauge" 
1992.VII.23 d. „Pajudėjo Lietu
vai skirtas Lietuvių Fondo mili
jonas" , tuoj pat pasigirdo įvai
r ių komenta«t^Tai parodo, kad 
tautiečiai skaito spaudą, o LF 
vadovybei reikia džiaugtis, kad 
jo nariai ir nenariai rūpinasi 
Fondu. 

Kiekvienas naujas įvykis vi
suomenėje susilaukia atgarsio, 
o kiekvienas svarbus nutarimas 
— vienokio a r ki tokio at
siliepimo, kartais tuos pačius 
sprendimus vieni giria, o kiti 
kritikuoja. Jau ne kartą spau
doje buvo rašyta, kad L. Fondo 
narių suvažiavime, įvykusiame 
1991 m. liepos 27 d. Čikagoje, 
buvo nutar ta vieną milijoną 
dolerių iš pagrindinio kapitalo 
perduoti Lietuvos kultūros ir 
švietimo reikalams. Dabar tas 
milijonas yra Lietuvos kultūros 
ir švietimo ministerijos žinioje. 
Jos ministras Darius Kuolys yra 
sudaręs skirstymo komisiją iš 
įvairių Lietuvos švietimo ir 
kultūros darbuotojų ir t i k toji 
komisija sprendžia, kaip ir kam 
tą milijono dolerių sumą Lietu

voje paskirstyti. Nei L. Fondo 
pelno skirstymo komisija, nei 
kokia k i ta komisija išeivijoje to 
milijono neskirsto ir jokios įta
kos į skirstymą neturi . L. Fon
do patikėtinių taryba, vado
vaujama dr. Antano Razmos, tik 
prižiūri, kad ministerijos pa
skirstyti pinigai neprasilenktų 
su IRS įstaigos nuostatais . Lie
tuvių Fondas at l ieka tik tech
nikinį administravimo darbą 
pagal tos ministerijos nurody
mus; paskirtas pinigų sumas iš 
Amerikos persiunčia į valiu
tines Lietuvos banko sąskaitas. 

— S p a u d o j e n u s k a m b ė j o 
L F p e l n o p a s k i r s t y m a s , iš
š a u k ę s ka i kur ių komen ta rų . 
S p a u d o s k o n f e r e n c i j o j e , 
d a r y d a m a p raneš imą , pami
nėjote s t ipendi jų k l aus imą ir 
a t k r e i p ė t e dėmesį į v ie t in ius 
l i e tuv ius s t u d e n t u s , n e s su
mažėjo s t ipendi joms gaut i 
p r a š y t o j ų s k a i č i u s . K a i p 
pe lno sk i r s tymo komisi jos 
pirmininkei m a n o k laus imas 

b ū t ų : gal ž i n o t e a r nujaučia-
t e p r i e ž a s t i s , d ė l k u r i ų 
sumažė jo išeivi jos l ie tuvių 
s tuden tų , p r a š a n č i ų s t ipen
dijų, s k a i č i u s ? 

— LF pelno skirstymo komi
sija atkreipė dėmesį į stipendijų 
prašymų gausėjimą iš Lietuvos 
ne t ik šiais metais, bet ir j au 
praėjusiais, kada atsivėrė durys 
s tudentams atvykti iš Lietuvos 
į užsienį tęs t i studijas. Tuo tar
pu išeivių studentų prašymų 
skaičius palaipsniui mažėja, 
pvz. 1991 m. iš vietinių stu
dentų gauta 30 prašymų, iš 
Lietuvos — 76; 1992 m. iš vie-

t ik spėliojimas, o gal, kaip jūs 
sakote, „nujautimas", žvelgiant 
į mūsų išeiviją ir svarstant gali
mas priežastis, kodėl mažėja 
išeivijos s tuden tų p rašymų 
skaičius. 

— Kas n u m a t o m a d a r y t i , 
k a d išeivijos l i e tuv ia i s tu
d e n t a i su s idomė tų L F duo
d a m o m i s s t ipendi jomis? 

— Lietuvių Fondas įkurtas 
t am, kad būtų remiami tie 
mokslo, kultūros bei švietimo 
darbai ir projektai, kurie yra 
vertingi ir reikalingi paramos. 
Į tokių mokslo bei švietimo pro
jektų bei darbų eilę, žinoma, įsi
rikiuoja ir aukštesnio mokslo 
siekiančiųjų studentų rimtos pa
stangos, tačiau vėl — su sąlyga, 
jei jie yra reikalingi paramos. 
Lietuvių Fondas ir ateityje dės 
pastangas kasmet viešai ir, kiek 
reikės, pakartotinai skelbti, jog 
tokias stipendijas studentams 
skirsto, kad — kiek tai įmanoma 
— t a s ske lb imas pas i ek tų 
kiekvieną lietuviškai įsisąmo-
nijusį ir finansinės paramos 
reikalingą studentą-ę. Tačiau, 
kaip jau pastebėjome, toks pra
nešimas jau ir ta ip yra vien 
išeivių spaudoje. Tad studen 
t ams išeivijoje toji informacija 
y ra prieinamesnė negu studen
tams Lietuvoje. 

— S p a u d o j e b u v o p a s i 
s a k y m ų dėl a t m e s t o J A V LB 
K u l t ū r o s t a r y b o s p r a š y m o 
sk i r t i p e n k i a s t ū k s t a n t i n e s 
k u l t ū r o s d a r b u o t o j a m s 
kasmet inėms premijoms. Kas 
p a s k a t i n o pe lno s k i r s t y m o 
komisi ją LB K u l t ū r o s t a ry 
b o s p r a š y m ą a tmes t i , n o r s 
komisi joje y r a i r t r y s LB 
Kraš to va ldybos a t s tova i . Ar 
i r j ie n e p a r ė m ė L B K r a š t o 
v a l d y b o s Ku l tū ro s t a r y b o s 
p r a š y m o ? 

— Jau keli metai iš eilės L. 
Fondo pelno skirstymo komisija 
kreipėsi į LB Kultūros tai ybos 
pirmininkę, prašydama surasti 
kitą būdą atžymėti išeivijos 
kultūrininkus. Priežastis yra ši: 
L. Fondui prašymų skaičius ir 
prašomos sumos didėja. Jų tarpe 

tinių — 16 prašymų, o iš Lietu- yra labai svarbių, kul tūra i ug-
vos — 83. Kodėl mažėja skaičius 
prašymų iš išeivijos lietuvių stu
dentų? Tuo klausimu nebuvo 
daryta jokių viešų apklausų a r 
anketų. Kaip įprasta, k'ekvienų 
metų pradžioje per išeivijos 
spaudą yra skelbiama, kada ir 
kur reikia siųsti prašymus 
s t ipend i joms gau t i . Į tokį 
paskelbimą daugiau atsiliepia 
studentai iš Lietuvos; matyti , 
kad jie tuo labiau domisi ar la
biau j iems pašalpos reikia. 
Skirstant stipendijas vietiniams 
studentams, atsižvelgiama į stu
dento pasir inktas studijas, jo 
pažymius, dalyvavimą lietu
viškoje veikloje, rekomendacijas 
ir tėvų finansinį stovį. Da
bartinių studentų tėvai yra 
jaunesni ir, matyt, finansiškai 
pajėgesni. Dauguma iš jų nėra 
L. Fondo nariai ir, galbūt, 
neskaito lietuviškos suaudos ir 
nesidomi L. Fondo veikla. Tai 

dyti labai reikšmingų projektų, 
kuriuos t ikrai reikia paremti. 
Tuo tarpu banke mokami pro
centai smarkiai nukrito, su
mažėjo ir L. Fondo pelnas, gau
nama mažesnė suma skirsty
mui. Tad L. Fondo pelno skirs
tymo komisijos nariai vienbal
siai, t iek L. Fondo 3 tarybos 
skirti nariai, tiek LB 3 paskirt i 
atstovai nutarė šiais metais ne
skirti penkių tūkstančių doierių 
premijoms, pažymėdami, kad 
kultūrininkai gali būti ir kitaip, 
ne v ien f i nans ine suma 
atžymėti. 

— K a i p v e r t i n a t e šių metų 
p a r a m o s p r a š y t o j u s i r jų 
pa t e ik tų p ro j ek tų re ikal in
gumą (išeivijos i r Lietuvos)? 

— Šiais metais buvo gauta 
238 prašymai. Daugumas pra
šymų buvo labai rimti, gerai iš
planuoti, paruošti ir remtini. 
Komisijos darbas nelengvas, pa-

NOTICE OF LIOUIDATION 
Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Sec-
tion 207 (a) (1) (A) of the Federal Cre*1it Union Act, the Kasa-
Uthuanian Federal CradK Union, Chartar Numbar 
23595, 85-21 114th Straat, Rtchmond Hlll, Naw York 
11418, has been placed into involuntary liquidation by or-
der of the National Credit Union Administration Board. Ali 
creditors having any claim or demand against saki credit 
union are reauired to present their claims, together with pro-
of, to the following address: 

Uųuldatlng Agent 
National Credit Union Administration 

Asset Uųuldatlon Management Centar 
4807 Sp4cewood Springs Road — Sutte 5100 

Austin, Texas 78759 
Telephone: (512) 482-4550 

Under the provisions of the Federal Credit Union Act, all 
claims not flled by November 10,1992, may be barred, 
and claims rejected or disallowed by the Liquidating Agent 
shall be likewise barred. 

John M. Hollla 
Liguidating Agent 

reikalauja iš komisijos narių 
rimto susipažinimo su prašymų 
turiniu bei sąlygomis; laikomasi 
iš aukščiau nustatytų griežtų 
nuostatų. Ypatingas dėmesys 
buvo skirtas švietimui ir jauni
mui , kultūrai ir lietuviškai 
spaudai. Švietimui per LB pa
skirta 45,000 dol., studentų 
stipendijoms 70,000 dol., stu
dentams vasaros metu dirbti 
lietuviškose institucijose 23,200 
dol., kultūros reikalams 25,350 
dol., lietuviškai spaudai ir radijo 
programoms 32,000 dol. Vien 
t ik šie keli skaičiai rodo L. Fon
do reikalingumą išeivijai. 

J au iš 1990 metų gauto pelno 
buvo pradėta remt i pačios 
Lietuvos kultūrininkai, tarp
taut inių konkursų dalyviai, 
teikiamos stipendijos. Komisija 
visus prašymus sprendžia objek
tyviai, kas yra svarbiausia t iek 
Lietuvos, tiek išeivijos rei
kalams. 

— Kokią turite ateit ies L F 
p e l n o pask i r s tymo viziją, 
k a m b u s skiriamas d idesnis 

d ė m e s y s - i š e i v y a i a r Lie tu- DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 7 d. 
n o 

— Lietuvų Fondas nenumato 
likviduotis, nes LF, ka ip šaltinis 
pastoviai gaivina t i ek išeivijos, 
tiek Lietuvos švietimo ir kultū
r in ius pas i r e i šk imus . Pelno 
skirstymo komisija laikosi 1989 
metų metinio nar ių suvažia
vimo nutarimo kasmet skirti iki 
50% Lietuvos re ikalams. Nors 
Lietuva ats ta tė nepriklausomy
bę, tačiau pa t i išeivija dar labai 
reikalinga Lietuvai . Tad, žvel
giant praeit in ir a te i t in , neiš
vengiamai stiprėja įsitikinimas, 
jog L. Fondo derl ius dar ilgai 
bus reikal ingas ir pačiai išei
vijos veiklai remti . Išeivija tu r i 
likti gyva, veikli, nenuskur
dinta, nes, t i k pati būdama stip 
ri, galės r emt i ir Lietuvą. 

— Ką d a r n o r ė t u m ė t e lietu
vių v i suomene i p a s a k y t i a r iš 
jos p a p r a š y t i ? 

— Norisi paprašyt i lietuvių 
visuomenės, ypač jaunesniosios 
kartos, giliau pažvelgti į L. Fon
do veiklą, nuve ik tus darbus, 

gerą teikiamą informaciją ir 
nuoširdžiai apsispręsti remti L. 
Fondą, nes per jį yra remiama 
t iek išeivija, t iek Lietuva; tau
tos gyvybės svarbiose srityse — 
kultūroje, moksle bei švietime. 
Tad ypatingai kviečiami ne
esantieji įstoti į L. Fondą na
riais . L. Fondas tu r i ir toliau 
kaupt i kapitaią, o gautomis pa
jamomis remti lietuvišką švie
t imą, ku l tū rą , mokslą bei 
jaunimą. 

* * * 

Reiškiu padėką ir pagarbą 
dosniems aukotojams — na
riams, kurie įgalina teikti gau
sią paramą išeivijos, o dabar ir 
Lietuvos reikšmingiems sie
kiams. Reiškiu padėką spaudai 
ir spaudos bei radijo darbuo
tojams už teikiamą informaciją 
lietuviškai visuomenei apie L. 
Fondo tikslus bei veiklą. 
Kalbėjosi Antanas J u o d v a l k i s 

A.tA. 
JURGIUI BAGDONUI 

Floridoje mirus, žmonai, mūsų m y l i m a i d r a u g e i , 
RITAI ir visai šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Kauno „Aušros" Mergaičių 
Gimnazijos dešimtos laidos 
„A" klasės draugės 

VASAROS KELIONĖS ( VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $615.00 
Chlcago—Vilnius-Chicago (ten ir atgal) $875.00 
Vilnius-Chicago—Vilnius $918.00 
(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus įVaršuvą) 

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Milwaukee 
Chicago, IL 60630 
Tai. 312-775-5700 

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras & V. Juras). 

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1, 
England. Tol. 081-460-2592. 

Fax 081-318-7643. 

4HB, 

Siūlome pasinaudoti mūsų įvairiapusišku ekonominiu 
bendradarbiavimu su Lietuva. 

I i Anglijos siunčiama: 
Geriausius dabar pasaulyje gaminamus vaistus, 

angliškas ir kitų kraštų medžiagas, avalynę, rūbus, elektro
nines prekes. Rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu. 

Specialu* 1992 siuntinys Nr. 1. 
Vyriška arba moteriška striukė, išeiginiai marškiniai ar

ba biiusKutė, sportinis moteriškas arba vyriškas kostiumas, 
moteriškas arba vyriškas nertinis, vyriški arba moteriški spor
tiniai arba reguliarūs batai. Siuntinio kaina $440.00 (Oro 
paštu). 

Bekonkurenclnls maisto siuntinys Nr. 2 tik už 
$110.00. 

10 dėž. įvairios konservuotos mėsos, 2 sv. ryžių, 4 sv. 
makaronų, 100 gr. tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. 
šprotų, 2 sv. dešros, 2 sv. sūrio, 2 sv. pupelių kavos, 1 bu
tiniai arba reguliarūs batai. Siuntinio kaina $440.00 (oro 
paštu). 

PERVEDAME PAUKIMUS Į Lietuvą arba kitus kraš
tus pageidaujama valiuta, atliekame visas finansines ir 
banko operacijas, aukščiausiu klijentui kursu , priimame 
trumpalaikes arba neriboto laiko investicijas, sudarome 
testamentus bei administruojame nuosavybes, tarpi
ninkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

Už Investicijas mokame 9% metimų palūkanų (bruto). 
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT 

VAKARU BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT 
TRUST AKCIJAS, UNTT TRUSTS. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

We Ship UPS 

Užsiimant maisto tiekimu (catering) 
312 434-9766 

talman 
ddicaUsscH 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

26^4 West 69th Street. Chicago. IL 60629 

1 

A.tA. 
Inž. VYTAUTAS PAULIONIS 

Staiga mirė 1992 m. rugpjūčio mėn. 3 d., sulaukės 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 šeštadieni, 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 i r (1-312) 523-9852 

4005-07 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. K E D Z I E 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų te lefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

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

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laido tuv ių n a m a i Ch icago je ir p r iemiesč iuose . 

V i sus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

I • 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 7 d. 

x Illinois Artisans progra-
ma atstovaujama 1000 meni
ninkų Illinois valstijoje, bet be 
etninių motyvų ir temų — 
menas neatstovauja visiems Il
linois gyventojams. Programa, 
tai Illinois valstijos muziejaus 
dalis, kuri padeda menininkam 
platinti savo darbus per tris 
krautuvėles — Chicagoje. 
Springfield ir Rend Lake. Direk
torė Ellen Gantner kviečia ir et
ninio meno kūrėjus įsijungti ir 
pristatyti savo darbų skaidres 
teisėjų grupei rudens terminui. 
Galima susisiekti su šios pro
gramos direktore Ellen Gant
ner, skambinant 312-814-4945. 

x Valdas Samonis, Ph.D., 
ekonomikos srities specialistas, 
atvyksta iš Kanados į Lietu
viškų studijų savaitę Dainavoje 
ir šeštadienį, rugpjūčio 29, su 
paskaita dalyvaus Lietuvos eko
nominių perspektyvų svarsty-
bose. Studijų savaitė, rengiama 
Lietuvių fronto bičiulių, bus 
rugpjūčio 23-30 dienomis. 

x Jonas Pabedinskas, daug 
spaudoje rašąs ekonomikos 
klausimais , dalyvaudamas 
Lietuviškų studijų savaitėje 
Dainavoje, rugpjūčio 28 ir 29 d. 
kalbės Lietuvos ekonominės 
transformacijos tema ruo
šiamuose pokalbiuose. Lietu
viškų studijų savaitę, kuri 
Dainavoje vyks rugpjūčio 23-30 
dienomis, rengia Lietuvių fron
to bičiuliai. 

x Taiklų Vytauto Volerto 
žodį, aptariantį dabar vyks
tančią kultūrinę transformaciją 
Lietuvoje, bus galima išgirsti 
dalyvaujant Lietuviškų studijų 
savaitėje Dainavoje. Savaitę 
ruošia rugpjūčio 23-30 dienomis 
Lietuvių fronto bičiuliai. 

x Sopbia Alejūnas, East 
Boston, Mass., P. Tijūnėlis, Buf-
falo Grove, 111., Eugenija 
Pažerūnienė, Melrose Park, 111., 
Sofija Bražionienė, Oak Lawn, 
111., Aug. Ašoklis, J. Kviklys, 
kun. Auglys, Chicago, 111., J. 
Bielskus, Hinsdale, 111., buvo 
atvykę į „Draugą" ir pasirinko 
įvairių leidinių. Aug. Ašoklis 
dar paaukojo ir 9.20 dol. lietu
viškos knygos palaikymui . 
Dėkojame. 

x Įvairiomis progomis at
siuntė aukų: Aldona Naudžiu-
vienė, Chicago, 111., 20 dol. Mo
tiejus Miknaitis taip pat iš 
Chicago — 15 dol. 

x IX-tosios išeivijos lie
tuvių tautinių šokių šventės 
video filmą galite užsisaky
ti šiuo adresu: „Laida", P.O. 
Box 29242, Chicago, IL 60629. 
Pasiteiravimui telefonai: 312-
471-1755 arba 708-795-4152. 
Vaizdajuostės ka ina $30, 
persiuntimas $4. Pirkdami pa-
remsite nepriklausomų lietuviš
kų TV programų kūrimą. 

(sk) 

x Dėmesio! Dėmesio! Kas 
nori įsigyti vairavimo teises 
(driver's license), kreipkitės į 
Edvardą Šumaną, te l . 
708-246-8241. 

(sk) 

x Brighton Parko LB apy
l inkės valdyba, kartu su 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonu kun. A. Puchenski, 
skelbia vajų dienraščiui „Drau
gui" paremti. Tam tikslui kle
bonas praves rinkliavą per visas 
Mišias sekmadienį, rugpjūčio 16 
d., o LB valdyba suruoš pietus 
rugpjūčio 30 d. (sekmadienį) po 
lietuviškų Mišių iki 1:30 vai. 
parapijos salėje. Brighton Parko 
LB apylinkės valdybos pirm. 
yra S. Daulienė, kiti nariai: V. 
Dijokas, R. Darienė, A. Vadei-
šienė, E. Majauskienė. D. Ilgi-
nytė, V. Račiūnas ir V. Utara. 

x K. Radvilos laišką rug
pjūčio 5 d. išspausdino „Chica
go Tribūne" skaitytojų laiškų 
skyriuje. Jame Radvila rašo, 
kad JAV ir 7 didžiosios valsty
bės, neseniai posėdžiavusios 
Miunchene, turėtų žinoti tikrąją 
Rusijos finansų padėtį: ji esan
ti ne tokia bloga, kaip Jelcinas 
skundžiasi. Šveicarijos ir kitų 
valstybių bankuose Rusija laiko 
apie 100 bil. dolerių, už kuriuos 
galėtų pirkti maisto ir kitų 
reikmenų, bet nelaukti paramos 
iš pasaulio. 

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 Tautinių šokių ir kultū
ros žurnalo „Viltis" rugsėjo-lap-
kričio numeris <nr. 3(51^ pasiekė 
„Draugo" redakciją, Žurnalą 
leidžia ir redaguoja Vytautas F. 
Beliajus, spausdinamas Denver, 
CO. Tai seniausias Amerikoje 
tautinių šokių temomis žurna
las, leidžiamas nuo 1942 m. 
Žurnalas yra anglų kalba. 

x Kun. Voldemaras Cuku-
r a s šią vasarą atliko ilgesnę 
maldos kelionę po Lietuvą. Atei
tininkų studijų dienose rūgs. 5 
d. Dainavoje. MI, jis praves 
diskusijas simpoziume 
„Dvasino atgimimo prošvaistės 
Lietuvoje". 

x JAV LB Vid. Vakarų 
apygardos tradicinė ge
gužinė bus rugpjūčio 9 d., 
PLC sode, Lemonte. S. Kerely-
tė rūpinsis loterija ir, atsilankę 
į gegužinę, laimingieji džiaugsis 
laimėtomis vertingomis do
vanomis. Laukiame visų! 

(sk) 

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.i 

OLIMPINIS VALGYMAS 

Prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, Vilniuje, prof dr. Jokūbas Stukas (viduryje) tarėsi su prof. 
dr Daumantu Kavoliūnu, Vilniaus universiteto vožtuvo chirurgijos klinikos viršininku (dešinėje) 
ir anesteziologu dr. Kęstučiu Visocku dėl amerikiečiu daktarų ir medikų atvykimo Lietuvon š.m. 
rugsėjo mėn. operacijoms daryti tarp 25-30 vaikų, sergančių ypatingais širdies defektais. 

36-TOJI LIETUVIŠKŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

DAINAVOJE 

Šią vasarą Dainavoje ir vėl 
rengiama Lietuviškų studijų ir 
poilsio savaitė. Tai bus jau 
36-toji tokia savaitė, kurias 
kasmet Šiaurės Amerikoje 
ruošia Lietuvių fronto bičiuliai. 
Šiemet ji vyks rugpjūčio 23-30 
dienomis. 

Programoje numatytos pa
skaitos ir svarstybos, liečiančios 
pagrindinę savaitės temą: Poli
tinės ideologijos bei kultūros 
transformacija Lietuvoje. Taip 
pat bus kalbama apie Lietuvos 
ekonomines perspektyvas bei 
išeivijos ir Lietuvos santykius. 
Prelegentais ir simpoziumo 
dalyviais pakviesti: dr. Valdas 
Samonis, dr. K. Skrupskelis, V. 
Volertas, dr. A. Darnusis, J. Pa
bedinskas, dr. F. Palubinskas, 
dr. V. Vardys, P. Narutis, dr. K. 
Ambrozaitis, dr. A. Musteikis, 
J. Kojelis, J. Ardys, A. Raulinai-
tis. Laukiamas taip pat svečias 
ar svečiai iš Lietuvos. Savaitės 
dalyviais kviečiami visi. 

Vakarinėms programoms va
dovaus dr. V. Majauskas. Lite
ratūros vakare savo kūrybos 
skaitys poetė J. Gylienė, poetas 
K. Bradūnas ir rašytojas Vytau
tas Volertas. Daug laisvo laiko 
numatyta ir poilsiui prie Spyg
lio ežeriuko. Dar turbūt galima 
registruotis rašant ar skambi
nant Jonui Vasariui: 979 Proehl 
Dr., Barberton, OH 44203. Tele
fonas: 216-644-7411. 

CHICAGOS ŽINIOS 

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) 

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

(sk) 

Kad „ D r a u g a s " iš l iktų d i e n r a š č i u , rė
mėjai, bendradarbia i ir skaitytojai prašo
mi paga lbos . R u o š d a m i t e s t a m e n t i n i u s 
pa l ik imus , nepamiršk i te „Draugo" ir jo 
leidėjų. V iename punkte maloniai prašome 
įrašyti: „I g ive and b e q u e a t h t h e s u m of... 
t o „Draugas" (arba to the Lith. M a r i a n 
Fathers), 4545 W. 63th St„ C h i c a g o , IL 
60629". A u k o s „Draugui" ir Mar i jonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių mokes 
č ių . 

x Brighton Parko Liet. 
Namų Savininkų draugijos 
gegužinė įvyks sekmadienį rug
pjūčio 9 d. 12 vai. Šaulių salėje, 
2417 W. 43 St. Visi nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti. 
Valdyba. 

(sk) 

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

(sk) 

x Akcųų, 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 & Renshavv, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kleis 

Dengiame Ir taisome 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

VALSTIJA NEAPMOKA 
SĄSKAITŲ 

Chicagos ir apylinkių vaisti
ninkai skundžiasi, kad Illinois 
valstija ne tik šiais, bet ir anks
tesniais metais nesiskubina 
mokėti sąskaitas už patar
navimus Medicaid pacientams. 
Iki liepos 24 d. valstija buvo 
vaistinėms skolinga apie 67 mil. 
dolerių. Nors, Illinois Vais
tininkų draugijos duomenimis, 
beveik 90% vaistinių teikia 
vaistus nepasiturintiems, tačiau 
nemažai šį patarnavimą jau su
stabdė, kol valstija nesumokės 
skolų. Tarp praeitų ir šių metų 
kovo mėn. mieste turėjo užsi
daryti 150 vaistinių, kai tuo tar
pu prieš metus tebuvo uždaryta 
tik 30. 

ELEKTROS KOMPANIJA 
MAŽINA IŠLAIDAS 

Commonwealth Edison elekt
ros kompanija vėl skundžiasi 
per didelėmis metinėmis išlai
domis, todėl numatoma iki šių 
metų galo atleisti apie 2,250 
darbininkų, sustabdyti rekla
mas televizijoje, nutraukti 90% 
tyrimų laboratorijose ir užšal
dyti likusiųjų darbininkų 
atlyginimus. Visos šios 
priemonės kompanijai sutaupys 
apie 130 mil. dolerių. 

MENO GALERIJŲ 
RĖMĖJAI 

Kai Illinois valstija, taupy
dama pinigus, atėmė meno 
institucijoms paramą, dviem iš 
jų grėsė uždarymo pavojus. Į 
pagalbą atėjo geradariai: Lock-
porte esantį Illinois Valstybinį 
muziejų išgelbėjo spaustu
vininko Gaylord Donnelly 
našlė, o Polk Brothers Founda
tion paskyrė paramą Illinois Art 
galerijai Chicagoje. 

TAISYS MIESTO GATVES 

Daugiau kaip 60 mylių pa
grindinių ir šalutinių miesto 
gatvių bus sutaisytos, naujai 
asfaltuotos ar kitaip pagerintos 
iki šių metų pabaigos. Nors gat
vių taisymas sudaro daug nepa
togumų miesto gyventojams, 
bet rezultatai paprastai verti 
laikino vargo. Gatvių patai
symas kainuos 13.7 mil. dolerių, 
bet sąskaitą padengs ne Chica-
ga, o Illinois valstijos iždas. 

ATSISAKĖ ALGŲ 
PAKĖLIMO 

Penki Illinois valstijos parei
gūnai šiais metais savanoriškai 
atsisakė jiems priklausančio 
atlyginimų pakėlimo, kad dar 
labiau neapsunkintų valstijos 
biudžeto. Atsisakiusieji yra: gu
bernatorius Jim Edgar, valsti
jos sekretorius George Ryan, 
iždininkas Patrick Quinn, kont
rolierė Dawn Clark Netsch ir lt. 
gub. Bob Kustra. Nuo liepos 1 
d. jų atlyginimai turėjo būti pa
kelti 3.4%. 

APSAUGA CHICAGOS 
POLICIJAI 

Meras Richard M. Daley pri
žadėjo nupirkti visiems Chica
gos policininkams apsaugos 
liemenes, kurios gali sustabdyti 
šovinį ir apsaugoti policininkų 
gyvybę. Miestas šiam reikalui 
numato išleisti 2.6 mil. dolerių, 
kad daugiau kaip 1,200 policijos 
pareigūnų gautų liemenes. 

DAUGĖJA STUDENTŲ 

Pereitais metais į Amerikos 
universitetus ir kolegijas įstojo 
42% visų aukštesniąsias mo
kyklas baigusių moksleivių. 
Šiems mokslo metams jau susi-
registravo 53%. 

Illinois gubernatorius Jim Edgar su Anne-Marie Dixon, kuri buvo išrinkta 
„Miss Illinois Teen 1992 metams. 

Nuo liepos 25 d., kai įvyko 
XXV vasaros olimpiados ati
darymo iškilmės, milijonų akys 
kasdien krypsta į Barceloną ir 
į ten vykstančias varžybas tarp 
pranašiausių pasaulio atletų. 
Barcelonos olimpiniame kaime
lyje gyvena daugiau kaip 15,000 
žmonių, kurių tarpe apie 10,000 
atletų iš 170 šalių. Visiems 
šiems žmonėms reikia pa
gaminti kalnus sotaus, skanaus, 
įvairioms dietoms pritaikyto 
maisto. Negana to, reikia 
atsižvelgti į daugybės tautų ir 
religijų poreikius, pvz., žydams 
gaminami „košer" patiekalai, 
musulmonams — „halal" ir pan. 

Maitinimo poreikiams paten
kinti kasdien atvežami trys di
džiuliai sunkvežimiai šviežių 
vaisių ir daržovių, 2,200 svarų 
įvairių makaronų, 40,000 rie
kelių duonos, kuri kepama spe
cialioje kepykloje netoli olim
pinio kaimelio. Be to, 40 akrų 
plotą užimančiuose sandėliuose 

POŽEMINIŲ VANDENŲ 
LYGIS 

Visi Chicagos ir apylinkių 
gyventojai gerai pažįsta savo 
pašonėje tyvuliuojantį Michi-
gan ežerą, bet ne visi žino, kad 
po miestu yra kitas milžiniškas, 
nors nematomas, vandens rezer
vuaras. Valstijos vandenų ap
saugos ir tyr imo įstaigos 
praneša, kad dar neseniai susi
rūpinimą kėlė nuolat krintąs 
požeminio vandens lygis, o 
dabar jis pradėjęs vėl kilti. Tai 
atsitiko daugiausia todėl, kad 
apl inkiniai miestel iai ir 
priemiesčiai, užuot vartoję šuli
nių vandenį kaip anksčiau, jį 
gauna iš ežero. 

Iš dalies požeminio vandens 
lygio kilimas yra gera žinia, nes 
žmonėms, kurie tebevartoja 
šulinių vandenį, nereikės 
rūpintis dėl jų išsekimo. Tačiau 
kyla pavojus greitesniam rūsių 
užsėmimui, kai kurių upių ir 
upelių išsiliejimui ir staigiems 
potvyniams. Chicagoje ir 
apylinkėse požeminio vandens 
gylis yra apie 1000 pėdų. 
Spėjama, kad po visu šiaurės 
rytų Illinois valstijos kampu yra 
apie 16 trilijonų galionų 
vandens telkinys. Tokių telki
nių Illinois turi ir daugiau. Kai 
1864 m. Chicagos apylinkėje 
buvo išgręžtas pirmasis šulinys, 
vandens spaudimas buvęs toks 
stiprus, kad jį šaute šovė iš 
žemės. Metams bėgant, šulinių 
skaičius gausėjo ir reikėjo gręž
ti kaskart giliau, kad pasiektų 
vandens lygį. Lietaus ir sniego 
krituliai nesuspėjo papildyti 
vandens rezervuaro, nes gyven
tojų skaičius daugėjo milžinišku 
tempu. 

1950-jo dešimtmečio pabaigoje 
pradėjo aiškėti, kad požeminio 
vandens lygis nukritęs pavo
jingai giliai ir vis dar krinta 
maždaug 10-15 pėdų per metus. 
Didėjo pavojus, kad vanduo ne
trukus bus sunkiai pasiekia
mas, dažnėjo žemės įgriuvimai. 
1979 m. kasdien buvo išpumpuo
jama apie 182 mil. galionų van
dens, bet nuo 1980 m. dešimt
mečio vidurio daugelis Chicagos 
priemiesčių pradėjo pirkti ir 
vartoti Michigan ežero vandenį. 
Ežero vanduo turi mažiau mine
ralinių priemaišų, neužterštas 
radiumu ir yra daug skanesnis 
gerti. 

Jau 1985 m. iš šulinių buvo iš-
pompuojama tik apie 157 mil. 
galionų vandens, todėl pastebė
ta, kad požeminio vandens gylis 
Cook apskrityje kyla. Šiuo metu 
jis pakilęs apie 80 pėdų, o iki šio 
dešimtmečio galo pakilsiąs 
200-300 pėdų ne tik Cook, bet 
Du Page, Lake ir kai kuriose 
Kane apskrities vietovėse. 
Aukštesnis požeminio vandens 
lygis sudaro pavojų smarkaus 
lietaus ar pavasarinių potvynių 
metu, nes žemė tegali sugerti 
mažesnį vandens kiekį: jis 
išsilieja per upių ir upelių kran
tus, o taip pat veržiasi į gi
lesnius rūsius. 

sukrauti įvairūs sausi pro
duktai, sustatyti milžiniški 
šaldytuvai. 

Maisto pagaminimui pasam
dyta kompanija, maitinusi atle
tus keturiose vasaros ir trijose 
žiemos olimpiadose, taigi turinti 
nemažai patyrimo. Kadangi 
kompanija yra gerai iš anksto 
susipažinusi su visais galimais 
poreikiais ir problemomis, mai
t inimo procesas vyksta 
sklandžiai. Atletai ne tik nesi
skundžia valgiu, bet dažnai 
pareiškia savo pasitenkinimą. 
Maistą daugiausia gamina 
vyresniųjų kursų kuliminarijos 
meno studentai iš Prancūzijos ir 
Ispanijos. 

Ką atletai labiausiai mėgsta? 
Konservatyvaus skonio žmonės 
pasitenkina jautiena, paukš
tiena, bulvėmis ir daržovėmis. 
Drąsesnieji nori išmėginti nau
jus, etninius patiekalus, su 
kuriais neturi progos susidurti 
savo tėvynėje. Labiausiai 
populiarūs yra egzotiški valgiai 
iš tolimųjų Afrikos, Azijos, 
Pietų Amerikos kraštų. Mėgs
tami ir ispaniški patiekalai. 
Gamintojus kiek nustebino 
suvartojamas kasdien nepapras
tai didelis ryžių kiekis. Galbūt 
dėl to, kad šį kartą olimpiadoje 
dalyvauja daug atletų, kurių pa
grindinis maistas savose šalyse 
ir yra ryžiai. 

Olimpinio kaimelio virtuvė ir 
valgykla atdara 14-16 valandų 
per parą. Atletai gali valgyti 
kiek nori ir kada nori. Kadangi 
jų dienotvarkės yra labai skir
tingos ir nepastovios, valgymo 
laikas taip pat nepastovus. 
Sunkiausias darbas virėjams ir 
patarnautojams buvo olimpia
dos pirmąją dieną, kai tuoj po 
atidarymo ceremonijų netoli 
9,000 atletų užgriuvo valgomą
sias sales, ieškodami „ko nors 
užkąsti". Nežiūrint didelio 
skaičiaus išalkusiųjų, visi buvo 
pavalgydinti per dvi valandas. 
Kitomis dienomis valgytojų 
skaičius įvairuoja, ypač į olim
piados pabaigą, kai atletai pra
deda išvažinėti namo. 

D. B. 

NAUJAS ALBUMAS 

Neseniai, 1992 metais, pasi
rodė menininko Prano Gasparo-
nio kūrybos reprodukcijų 
albumas: „Skulptūros ir kera
mikos darbai". Albumas turi 
180 psl. ir marguliuoja įvairiau
sia kūryba religinėmis, patrio
tinėmis, liaudiškomis ir kitomis 
temomis. Čia matome vaizdus jo 
sukurtų lietuviškų kryžių, ant
kapių paminklų, net spalvotą 
lietuviškųjų margučių puslapį. 

Pradžioje pateikta suglausta 
menininko biografija, iš kurios 
sužinome, kad jis meną studija
vo JAV-se: skulptūrą Los 
Angeles miesto kolegijoje, Otis 
meno institute, bronzos liejimą 
pas skulptorių R. Darricariere, 
kompoziciją pas skulptorių R. 
Boyce. Įdėti ir spaudoje pasirodę 
straipsniai apie jo darbus. 

Pr. Gasparonis dalyvavęs 
daugely parodų, jų tarpe ir išei
vijos meno parodose Vilniuje, 
Kaune. Jo kūriniuose yra ir 
rimties, ir įžvalgaus žaismin
gumo bei lakios fantazijos. 
Albumo puslapiai ryškūs tech
nikos, pasirenkamos medžiagos, 
temų įvairumu. Lietuvoje Pr. 
Gasparonis tėvų buvo ra
ginamas rinktis praktiškas stu
dijas ir palinko į inžineriją. At
vykęs į JAV, toje šakoje ir pelnė 
kasdienę duoną, kol perėjo į jo 
širdžiai taip mielą meno sritį. 
Gimęs 1910 m., dabar jau eina 
82-rus metus, todėl džiugu, kad 
jo darbai rado įamžinimą šiame 
albume. Juoz. Pr. 
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