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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuvoje minimas 
Dariaus ir Girėno 

žygis 
Vilnius, liepos 15 d. (Elta) — 

Iš Aleksoto aerodromo Kaune 
skrydžiui į Soldiną liepos 14 d. 
pakilo lėktuvas „Lituanica" — 
tikrosios „Lituanicos" kopija. Ją 
prieš dešimt metų Raimondo 
Vabalo filmui „Skrydis per At
lantą" skūrė panevėžietis lėk
tuvų statytojas ir lakūnas Vla
das Kensgaila. Rengiantis Da
riaus ir Girėno skrydžio 60-me-
čiui, naujoji „Lituanica" buvo 
permontuota, pakeisti kai kurie 
prietaisai, perdažytas korpusas. 

Į Soldiną — drąsiųjų lietuvių 
lakūnų tragiškos lemties vietą 
(dabar — Mislibož, Lenkijoje), 
nulenkti galvas prie kiekvie
nam lietuviui šventos žemės lo
pinėlio, su naująja „Lituanica" 
skrenda Vladas Kensgaila ir 
Edmundas Jasiūnas — Dariaus 
ir Girėno skrydžio istorikas, į 
jubiliejines iškilmes atvykęs iš 
Chicagos. 

Nuskridę į Soldiną, Vladas 
Kensgaila ir Edmundas Jasiū
nas susitiks su šios Lenkijos 
apylinkėse gvenančiais lietu
viais. 

Liepos 17 d. naujoji „Lituani
ca" iš Soldino skris į Kauną — 
simboliškai užbaigs prieš 60 
metų tragiškai nutrukusį Stepo
no Dariaus ir Stasio Girėno 
žygį. 

Liepos 15 d. Vilniuje, Meni
ninkų rūmuose, rengiamas 
iškilmingas vakaras — koncer
tas Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno skrydžio per Atlantą 
60-osioms metinėms ir Pasaulio 
lietuvių vienybės dienai pami
nėti. 

Stepono Dariaus ir Stasio Gi-
tėno 1933 m. didvyriškam skry
džiui per Atlantą įamžinti 
įsteigtas valstybinis apdovano
jimas — Dariaus ir Girėno 
medalis. Iškilmingo vakaro 
metu juos grupei apdovanotųjų 
pirmąkart įteiks prezidentas 
Algirdas Brazauskas. 

Pranešimą apie Dariaus ir 
Girėno skrydį, jo tikslus ir 
reikšmę Lietuvai bei pasaulio 
aviacijai padarys susisiekimo 
ministras Jonas Biržiškis. 
Istorijos mokslų daktaras Alfon
sas Eidintas kalbės apie atgai
vinamą Pasaulio lietuvių vieny
bės dieną. 

Apie derybas su Rusija 

Lietuvos ir Rusijos derybos 
kol kas vyks ekspertų lygiu. 
Valstybinių delegacijų susiti
kimo data bus suderinta vėliau 
per diplomatinius kanalus. Apie 
tai pranešė Lietuvos delegacijos 
vadovas Virgilijus Bulovas lie
pos 14 d. spaudos konferencijoje. 

Paskutinį ir vienintelį kartą 
po Seimo rinkimų delegacijos 
buvo susitikusios gegužės pabai
goje Vilniuje. Nors abiejų dele
gacijų vadovai tvirtino, kad per
nai rudenį praktiškai nutrūku
sios derybos pagaliau pajudėjo 
iš aklavietės, nė viena pusė ne
buvo patenkinta vėl pradėto 
dialogo rezultatais. 

Po to į derybų eigą įsijungė 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, pasiuntęs Rusijos prezi
dentui Boris Jelcinui pataisytą 
susitarimo dėl kariuomenės 
išvedimo projektą. Šis doku
mentas turėjo būti pasirašytas 
užpernai rugsėjo mėnesį, bet dėl 
nežinomų priežasčių atidėtas. 

Derybų delegacijos nariai sa
kė, kad prezidentas jų nesupa
žindinęs su naujuoju tekstu. 

Praėjusią savaitę spaudos 
konferencijoje opozicijos vadas 
Vytautas Landsbergis pareiškė, 
jog vyksta neoficialios Lietuvos 
ir Rusijos derybos. Jo nuomone, 
tai daro prezidento Algirdo Bra
zausko komandos žmonės. 

Penktadienį per televiziją pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
kategoriškai paneigė šį tvir
tinimą. „Aš, kaip prezidentas, 
pareiškiu, kad jokio dvigubo 
žaidimo nėra. Viskas daroma at
virai ir sąžiningai. Taip bus ir 
ateityje", pabrėžė jis. 

Derybų delegacijos vadovas 
Bulovas spaudos konferencijoje 
tvirtino, kad prezidento pataiso
se, kurias jis padarė susitarimo 
projekte, anaiptol neatsisakoma 
reikalauti Lietuvai ir jos žmo
nėms padarytos žalos atlygini
mo. Jose patikslintos nuostatos, 
kuriose minima kompensacija 
ginkluote. Visa kita turi būti 
atskirų tarpvalstybinių derybų 
objektas. 

Naujoji susitarimo projekto 
redakcija, Virgilijaus Bulovo 
nuomone, palengvintų tolesnes 
derybas ir ypač ekonominių 
susitarimų pasirašymą. 

Liepos 14 d. prezidentas pa
sirašė dekretą dėl valstybinės 
derybų delegacijos įgaliojimų. 
Virgilijus Bulovas sakė, kad jo 
projektą delegacijos nariai ap
tarė su prezidentu. Numatyta, 
jog delegacija ruoš Lietuvos 
nuostatas derybose ir, preziden
tui pritarus, jas realizuos. J i 
taip pat koordinuos visų minis
terijų ir žinybų darbą rengiant 
prekybinius, ekonominius, teisi
nius bei kitokius susitarimus 
arba sutartis. 

Esminių nesutarimų tarp pre
zidento ir derybų delegacijos 
narių nėra, pasakė Virgilijus 
Bulovas. 

Lietuva turės p i rk t i 
savo žemėlapius 

Rusijos Gynybos ministerijos 
generalinio štabo karo topogra
fijos valdyba, anksčiau žadėjusi 
Lietuvai grąžinti kartografinę 
medžiagą — apie tai jos atstovai 
kalbėjo ir tarptautiniuose kar
tografijos specialistų forumuose 
— dabar nutarė Lietuvai leisti 
ją nusipirkti. Lietuvos geodezi
jos tarnybos direktorius Zeno
nas Kumetaitis tą sužinojo, nu
vykęs į Maskvą tęsti derybų. 

Užėjus sovietų valdžiai, iš 
Lietuvos geodezinių kartogra
finių tarnybų buvo paimti visi 
žemėlapių originalai, o žemėla
pių leidybą Sovietų Sąjungos 
teritorijoje monopolizavo įslap
tintos karinės įstaigos. Pagal 
žemėlapių gamybos technologi
ją, originalai yra pagrindas iš
leisti naujus, papildytus žemė
lapius patikslintais duomeni
mis. Pasak Z. Kumetaičio, ka
riškiai vieną kartografinį lapą 
įkainojo daugiau kaip 200 do
lerių, o tokių lapų turėtų būti 
tūkstančiai. Manoma, kad ne ką 
daugiau kainuotų ir nauji Lie
tuvos teritorijos geodeziniai 
matavimai, kartografiniai dar
bai. Beje, Rusijos vyriausybė 
dar pernai priėmė sprendimą 
perduoti Lietuvai jos teritorijos 
kartografinę medžiagą. 

Potvyniai kamuoja 
Des Moines JAV 

Vidurio Vakaruose 

Iš Lietuvos karaliaus Mindaugo 740 m. karūnacijos minėjimo iškilmių Medininkuose š.m. liepos 
4 d. Priekyje tarp iškilmių dalyvių matyti buvęs ministras A. Saudargas, JAV ambasadorius 
Lietuvai Darryl Johnson, buvęs Lietuvos prez. Vytautas Landsbergis ir kiti. 

Nuotr. Jono Urbono 

Latvijos didžiausias rūpestis 
— kariuomenės išvedimas 

Ryga, Latvija, liepos 9 d. 
(RFE/RL) — Kaip jau rašėme, 
liepos 7 d. Latvijos naujasis 
Seimas Latvijos prezidentu 
išrinko Žemdirbių Sąjungos 
narį Guntis Ulmanis. 

Liepos: 6 dieną pirmaja
me balsavime jis surinko tik 
12 balsų, likęs trečiuoju iš trijų 
kandidatų. Bet nė vienam nesu
rinkus reikiamos daugumos, se
kančią dieną vyko antri rinki
mai. 

Prieš juos Latvijos Kelias, 
Seime daugumą turinčioji par
tija, atitraukė savo kandidatą 
Gunars Meierovics, kuris pir
muose rinkimuose buvo su
rinkęs 35 balsus. Manoma, kad 
Latvijos Kelias tai padarė, 
norėdamas sustiprinti savo 
koaliciją su Žemdirbių Sąjungos 
partija. Antruose rinkimuose 
Ulmanis jau surinko 46 balsus, 
bet dar trūko penkių balsų iki 
reikiamos daugumos. 

Trečiuose balsavimuose kai 
kurie Latvijos Krikščionių De
mokratų partijos nariai, kurie iš 
pradžių priešinosi Latvijos Kelio 
ir Žemdirbių Sąjungos koalicijai, 
nutarė balsuoti už Ulmanį ir 
tuomet, likęs vieninteliu kan
didatu, jis buvo išrinktas prezi
dentu, 53-26 balsų santykiu. 

Gimęs 1939 m. rugsėjo 13 d., 
Guntis Ulmanis nėra žinomas 
politikas Latvijoje. Jo senelio 
brolis Karlis Ulmanis buvo pa
skutinis nepriklausomos Latvi
jos prezidentas. Guntis Ulmanis 
buvo tremtinys Sibire 1941-

Žydų genocido atminimo 
dienos 

Lietuvoje tęsiasi žydų 
genocido atminimui skirti ren
giniai. Liepos 13-ąją Vilniuje, 
Subačiaus gatvėje, atidengtas 
paminklas 1944 m. toje vietoje 
nužudytiems keturiems šim
tams žydų. Antradienį Lietuvos 
valstybiniame žydų muziejuje 
atidarytos dvi parodos: viena jų 
— apie karo ir pokario metais 
sunaikintą pasaulinio garso Vil
niaus Didžiąją sinagogą, kita — 
medinių skulptūrų judaistikos 
temomis ekspozicija. 

Atvykę į Lietuvą, žuvusiųjų 
artimieji iš Izraelio, JAV, 
Kanados, Prancūzijos ir kitų 
šalių trečiadienį aplankė Vil
niaus žydų kapines, po to išvyko 
į Kauną, kur pagerbė masinių 
žudynių devintajame forte 
aukas. 

1946 metais. Nuo 1965 iki 1989 
jis buvo Latvijos Komunistų 
partijos narys. 1992 jis buvo 
paskirtas Latvijos Banko tary
bos nariu. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
savo pirmojoje spaudos konfe
rencijoje prez. Guntis Ulmanis 
pareiškė, jog Rusijos kariuo
menės išvedimas yra pagrindinė 
Latvijos problema Pasak jo. 
Latvijos politikoje daugiausia 
dėmesio bus skiriama deryboms 
su Rusija. 

Prez. G. Ulmanis mano. kad 
k i t a priori tet inė Latvijos 
užsienio politikos sritis turi būti 
Latvijos bendradarbiavimas su 
kaimyninėmis Baltijos regiono 
šalimis ir Šiaurės Europos Vals
tybėmis. 

Komentuodamas pilietybės 
problemą, prezidentas pareiškė, 
kad, jo nuomone, nevietinės 
kilmės gyventojams pilietybė 
turi būti suteikiama pagal kiek
vienais metais nustatomas na-
tūralizavimo kvotas. 

JT seminaras 
energetikos 
klausimais 

New Yorkas , liepos 9 d.— 
Kaip praneša Lietuvos Misija 
prie Jungtinių Tautų, spalio 
18-22 dienomis Jungtinės Tau
tos rengia seminarą energetikos 
klausimais. Pagrindinis se
minaro tikslas: aptarti dabar
tinės elektroenergetinės sis
temos planavimą balansuoto 
vystymosi rėmuose. Gaires 
balansuotam vystymuisi pernai 
nustatė tarptautinė pasaulio 
gamtosaugos konferencija, vy
kusi Rio de Janeiro mieste Bra
zilijoje, vadinamojoje Prog
ramoje 21 (Agenda 21). 

Kaip praneša Lietuvos Misijos 
JT patarėja Gintė Damušytė, 
Lietuvos vyriausybė yra kvie
čiama į šį seminarą nominuoti 
savo kandidatą. Jei kandidatas 
išlaikys Jungtinių tautų kvali
fikacinę atranką, jai ar jam bus 
padengtos konferencijos išlai
dos, susijusios su kelione ir 
pragyvenimu konferencijoje. 

Rusijos kariuomenė 
šįmet apleis Lenkiją 

Maskva, liepos 9 d. — Rusijos 
gynybos ministras Pavel Gračev 
Maskvoje besilankančiam Len
kijos gynybos ministrui Janusz 
Onyskiewicz užtikrino, kad 
Rusijos kariuomenė bus išvesta 
iš Lenkijos dar šiais metais. P. 
Gračev pasiūlė kartu su Lenki
ja iškilmingai atžymėti šį įvykį. 

Abu gynybos ministrai susi
tarė kartu rengti susitikimą 
Baltijos šalių saugumo klausi
mais. Tačiau Rusijos gynybos 
ministras suabejojo, ar jo šalis 
galės dalyvauti susitikime dėl 
paaštrėjusių santykių su Estija 
ir Latvija. 

— Estijos pre/. Lennart Meri 
liepos 12 d. paprašė galutinę 
versiją Estijos :>'atymo dėl sve
timtaučių regi-'nacijos. Jame 
nebereikalaujama, kad svetim
šaliai registruotus! kas penkeri 
metai, tad daba" įstatymas jau 
panašus į kitų E ropos šalių to
kius įstatymus 

— Britanijos t irlamento Lor 
dų rūmai 445-176 santykiu nu
balsavo nereikalauti viso kraš
to referendumo. *r Britanija tu
rinti pasirašyti rluropos suvie
nijimo Maastricht sutartį. 

Kas populiariausias 
Vilnius, liepos 15 d. (Elta) — 

Lietuvos-Didžiosios Britanijos 
kompanijos „Baltijos tyrimai" 
Lietuvos gyventojų apklausinė
jimas parodė, jog populiariau
sias politikas krašte yra prezi
dentas Algirdas Brazauskas ir 
kad žmonės labiausiai pasitiki 
Bažnyčia. Liepos 15 d. „Respub
likos" laikraščio laidoje at
spausdinti rezultatai sudaryti iš 
liepos 3-10 dienomis įvykdyto 
apklausinėjimo duomenų. 

Po Brazausko antroje vietoje 
populiarumu buvo Seimo vice
pirmininkas Egidijus Bičkaus
kas, trečioje Centro partijos pir
mininkas Romualdas Ozolas ir 
po jo krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius. 

Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis atsistojo šeštoj 
vietoj, po ministro pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus. 

Jei rytoj vyktų rinkimai į 
Seimą, 2 3 . 1 ^ apklaus tų jų 
balsuotų už Demokratinę Dar
bo Partiją, 7.9 * — už Sąjūdį, 
7.7% už Krikščionių Demokratų 
partiją, 6 .8^ — už konserva
torių partiją (Tėvynės Sąjunga), 
6.5% — už Centro sąjunga ir 
4.7% — už Socialdemokratų par
tiją 

Apklausos duomenimis, žmo
nės labiausiai pasitiki Bažnyčia, 
po jos — masinės informacijos 

Des Moines, Iowa, liepos 13 
d. (NYT) — Lietaus liūtys vėl 
merkė Iowa valstijos sostinę Des 
Moines, tad patvinusios upės 
dar aukščiau iškilo ir tai dar 
sutrukdė darbą, bandant išva
lyti užterštą miesto vandenį. 

Dėl potvynių ir užterštos van
dens teikimo sistemos visa Iowa 
valstija yra paskelbta nelaimės 
ištikta vietove („disaster area") 
ir dėl to gali gauti federalinės 
pašalpos bei atsistatymo pasko
las lengvatinėmis sąlygomis. 
Prezidentas Bill Clinton nu
traukė viešnagę Havajuose, kad 
galėtų apžiūrėti patvinusį Mis-
sissippi upės slėnį. Antradienio 
vakarą, lipdamas iš vandens 
paplūdimy Havajuose, kur jis su 
dukra Chelsea plaukiojo ir nar
dė, prezidentas pasakė: „Ten 
padėtis žymiai pablogėjo, tad 
man atrodo, kad turėčiau iš čia 
išvykti šį vakarą, kad ryt rytą 
galėčiau būti Vidurio Vakaruo
se". 

Miesto centras uždarytas 

Trečiadienį daugumas Des 
Moines įmonių bei valdžios 
įstaigų buvo uždarytos, miesto 
gyventojams stebint debesis, 
nešančius audras į rytus iš 
Nebraskos ir vis labiau tvin
dančias per sostinę tekančias 
Des Moines ir Raccoon upes, 
įtekančias į jau patvinusią Mis-
sissippi. Jei ant tų upių esančios 
užtvankos neišlaikys, pavojus 
atsidurti po vandeniu gresia 
visam Des Moines miesto cent
rui. 

Des Moines miesto centre 
kanalizacijos sistemos dangčiai 
gatvėse iššovė, vamzdžiams 
ne iš la ik ius jais tekančio 
vandens spaudimo, kai 20 
minučių laikotarpyje prilijo 2 
coliai lietaus. Debesims prasi
blaškius, Des Moines miesto 
centras buvo nykus, krautuvėm, 
restoranams bei įmonėms užsi
darius ir tik šen bei ten keliems 
žmonėms kraustant dokumen
tus bei brangią aparatūrą — 
kompiuterius ir faksus — iš raš

tinių, nes miesto valdyba ne
begalėjo garantuoti jų apsaugos 
gaisro atveju. 

Pranašaujama dar daugiau 
lietaus 

Daugiau, kaip 3,000 West Des 
Moines gyventojų, kuriems pra
ėjusį savaitgalį buvo įsakyta 
evakuoti savo namus dėl rekor
dinių potvynių, vėl buvo įsakyta 
evakuoti, nors upė nepasiekė 
to lygio, kaip savaitgalio metu. 
JAV oro pranešimo tarnyba 
pranašavo daugiau lietaus tre
čiadienio nakčiai ir numatė 
lietaus galimybę kiekvieną 
dieną iki savaitės pabaigos. 

Gyventojai, trečią dieną 
kentėdami be vandens iš van
dentiekių, rinko lietų kibiruose 
ir vonelėse prausimuisi,, išvie
čių nuleidimui. Daugelis sto
vėjo eilutėse mokyklose ir 
YMCA specialiai įrengtuose 
dušuose nusimaudyti. 

Užtvankos nebeatlaiko 
potvynių 

Vidurio Vakaruose daugybė 
kaimynysčių grūmėsi su kylan
čiomis upėmis, skubėdamos 
krauti smėlio maišų užtvankas, 
bandydami apsaugoti savo 
miestelius, bet daug kur buvo 
neįmanoma pakankamai aukš
tai jas pastatyti, o kitur jos 
pratrūko. Iš Texas atskridę JAV 
kariniai malūnsparniai prie 
užtvankų statymo vietų mėtė po 
70 smėlio maišų iš karto, kad 
apsaugos sienas statantys 
miestų gyventojai turėtų iš ko 
jas statyti. 

Des Moines meras John 
Dorian pareiškė, kad krizė tebe
sitęsia. Des Moines miesto 
pareigūnų surinkti pirminiai 
duomenys rodo, jog vien pats 
miestas patyrė 253 mil. dol. 
žalos, iš tos sumos 30 mil. dol. 
privatiems namams, 100 mil. 
dol. įmonėms, 75 mil. dol trū
kusios upės apsaugos sienos 
atstatymui ir 20 mil. dol. 
vandens valymo ir tiekimo įran
gai atstatyti. 

Nauja respublika Rusijoje 
Maskva, liepos 8 d. (Reuter-

Elta) — Rusijos Tolimųjų Rytų 
s r i t i s , kurios pagrindinis 
miestas yra Vladivostokas, Ra
miojo vandenyno karo laivyno 
centras, pasiskelbė respublika. 
Tolimųjų Rytų srities parla
mentas priėmė deklaraciją, 
kurioje sritis yra paskelbiama 
respublika. Prieš savaitę tą patį 
padarė Urale esanti Sverd-
lovsko sritis. 

Stambesnės Rusijos sritys pro
testuoja prieš Maskvą, kuri, jų 
manymu, negerbia jų ekonomi
nių teisių. Pasiskelbdami res
publikomis — aukščiausiu ad
ministraciniu vienetu Rusijos 
Federacijoje, jie siekia įstatymų 
leidybos teises, kad įgytų di
desnę ekonomine nepriklauso
mybę. 

Interfax žinių agentūra paci-

priemonėmis, o tolilau apklaus
tieji pagal pasitikėjimą išri
kiavo vyriausybę, krašto apsau
gą, bankus. Seimą, prezidento 
tarnybą, policiją. Apklaustieji 
mažiausiai pasitiki teismais ir 
savivaldvbėmis. 

tavo Tolimųjų Rytų parlamen
to deputatų žodžius, jog šis 
žingsnis neturi jokio politinio 
atspalvio, tačiau yra padik
tuotas ekonominio būtinumo. 

Turtingosios šalies sritys 
sumoka daugiau mokesčių 
valstybei negu 20 etninių 
respublikų. Tolimųjų Rytų par
lamentas, pareiškęs, jog jo 
sprendimui patvirtinti bus 
surengtas referendumas, pa
skelbė, jog naująją Rusijos 
konstituciją priims tik tada, 
jeigu joje bus aiškiai pasakyta, 
kad visos respublikos ir sritys 
turi vienodą statusą ir nė vienas 
iš jų negali palikti Rusijos Fe
deracijos. 

KALENDORIUS 

Liepos 16 d.: Švč. M. Marija 
Škaplerinė, Vitalijus, Faustas, 
Kovaldas, Danguolė. 

Liepos 17 d.: Aleksas, Irma. 
Nelda. Darius, Girėnas. Skris
dami į Lietuvą ..Lituanica" lėk
tuvu, Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas žuvo 1933 metais. Pa
saulio lietuvių vienybės diena. 

v i 
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Redak to rė Irena Regienė 

LIETUVOS OLIMPINIO 
KOMITETO PREZIDENTAS 

ATLANTOJE 
JURGIS JANUŠAITIS 

Pasaulinė Olimpiada 1996 
metais vyks JAV-se, Georgia 
valstijoje. Olimpiadai jau spar
čiai ruošiasi Atlantos miestas: 
statomi stadionai, sportinin
kams apgyvendinti kaimelis ir 
kitos įrangos, būtinos Olimpia
dai. 

Olimpiadai sparčiai ruošiasi 
viso pasaulio sport ininkai . 
Olimpiadoje dalyvauti ruošiasi 
ir Lietuva, kuri, atgavusi ne
priklausomybe, po didelių pa
stangų vėl buvo priimta į pa
saulio olimpinę šeimą. 

Birželio mėnesį JAV-se, Day-
tona Beach, FL, sportininkų 
Vytauto ir Joanos Grybauskų 
šeimoje viešėjo Lietuvos Tau
tinio olimpinio komiteto prezi
dentas Artūras Poviliūnas, jo 
žmona Laimutė ir sūnus Aud
rius. 

Buvo malonu su šiuo neeiliniu 
svečiu dažniau susitikti ir patir
ti Lietuvos sportininkų gyvenimo 
nuotaikas bei jo viešnagės Ame
rikoje tikslus. 

— Mano viešnagės Amerikoje 
pagrindinis tikslas — susitikti 
su Pasaulio olimpinio organiza
cinio komiteto nariais Atlanto
je, nuodugniai su jais aptarti 
Lietuvos sportininkų dalyvavi
mo galimybes 1996 m. Pasauli
nėje Olimpiadoje, susitikti ir 
pasitarti su Lietuvių Bendruo
menės Atlantos apylinkės bend-
ruomenininkais dėl mūsų spor
tininkų palydos olimpiados 
metu, — teigė A. Poviliūnas. 

Tą savo įsipareigojimą A. 
Poviliūnas sėkmingai įvykdė, 
birželio 27-30 dienomis lanky
damasis Atlantoje. 

Svečią priimti Olimpiados or-

Al ius Stankaitis, geriausias tarp 3 
milijonų paplūdymio tinklinio 
žaidėjų JAV-se. 

ALIUS STANKAITIS 
GERIAUSIAS TARP 

3 MILIJONU ŽAIDĖJU 

Abiejų didžiųjų Čikagos dien
raščių — „Cbicago Tribūne" ir 
„Chicago Sun-Times" praėjusio 
sekmadien io laidos sporto 
skyriuose buvo išspausdinti 
straipsniai apie naują sporto 
šaką — paplūdymio tinklinį. 
Abiejų dienraščių minėtus 
straipsnius puošia didelės čika-
giečio Aliaus Stankaičio nuo
traukos. Straipsniuose Alius 
vertinamas kaip geriausias šios 
sporto šakos žaidėjas ne vien 
Čikagoje, bet geriausias tarp 3 
milijonu žaidėjų JAV-se. 

ganizacinis komitetas paruošė 
detalų planą, numatė susitiki
mus su organizacinio komiteto 
įvairių komisijų pareigūnais. 

Svarbiausieji pasitarimai ir 
susitikimai vyko birželio 28 d. 
Programa buvo taip suplanuota, 
kad maždaug kas valandą pasi
tarimai vyko su vis kitais ko
miteto ir komisijų pareigūnais. 

Artūras Poviliūnas buvo pri
imtas ir tarėsi su Judy Quick — 
programų ir ryšių direktore; 
Steve Kittell — Olimpinio komi
teto direktorium; Richard Tyler 
— viceprezidento pavaduotoju, 
olimpinio kaimelio paruošimo 
projektų vadovu; Bill Rhodes — 
žaidynių tarnybos direktorium; 
Jack Tyson — programų direk
torium; Ralph Suda — sportinin
kų apgyvendinimo ir aprūpini
mo direktorium; Richard Jonės 
— tyrimų asistentu; Bill Nichol-
son — pagalbos žaidėjams direk
torium. 

Po išsamių pokalbių su A. 
Poviliūnu Olimpinio organi
zacinio komiteto nariai fotogra
favosi, o Olimpinės šeimos 
protokolo direktorė Anne Bed-
doe suruošė bendrus priešpie
čius gražiame restorane. 

Po pasitarimų Olimpinis orga
nizacinis komitetas birželio 29 
d. sudarė sąlygas svečiui arčiau 
susipažinti su Atlantos miestu, 
apylinkėmis, apžiūrėti olimpinį 
kaimelį, Fulton County olim
pinį stadioną, Pasaulio kongre
so centrą, Georgia universitetą, 
parkus ir kitas įžymesnes vie
tas. 

— Pasitarimuose palietėme 
daug aktualių problemų, susi
jusių su Lietuvos sportininkų 
dalyvavimu Olimpiadoje, — sa
ko Artūras Poviliūnas. 

Buvo tartasi akreditacijos, 
sportininkų kvotos, apgyven
dinimo reikalais. Taip pat tar
tasi dėl galimybių panaudoti 
Olimpiados ženklą Lietuvos 
pašto ženkluose bei ant spor
tinių marškinėlių, o taip pat 
panaudojimą olimpiados kitas 
atributikas ruošiantis į olim
piadą. 

— Buvau labai maloniai Orga-
nizacino komiteto priimtas, pro
blemas su prideramu dėmėsiu 
svarstėme nuoširdžiai. Buvo susi
laukta palankaus dėmesio, — 
sako Artūras Poviliūnas. 

Svečias aplankė sporto 
žaidynių stadionus, arenas, 
sportininkų kaimelį. Visa tai 
paliko jam teigiamą įspūdį, liu
dijantį Atlantos rūpestį būsima 
Olimpiada. 

Artūrą Poviliūną viešnagės 
Atlantoje metu lydėjo Olimpi
nių žaidynių Atlantoje atašė 
Remigijus Gaška ir jo žmona 
Aldona. Konkrečią paramą Lie
tuvos sportininkams pažadėjo 
Juozas Juška. 

Pasibaigus pasitarimams su 
Olimpinio organizacinio komi
teto nariais, Artūras Povi
liūnas susitiko su Lietuvių 
Bendruomenės Atlantos apylin
kės bendruomenininkais. Susi
tikimas vyko Evaldo Kazlausko 
namuose. Susitikime dalyvavo 
LB apylinkės pirmininkas prof. 
Pranas Zunde ir keliolika 
bendruomeninkų. 

— Susitikimas su Atlantos 
lietuviais buvo labai nuoširdus 
ir naudingas. Kalbėjome apie 
galimybes priimti Lietuvos 

Du Virgiai — Marčinskas ir Žuromskas 
futbolo klubo vyrų komandos žaidėjai. 

vieni iš pagrindinių „Lituanicos" 
Nuotr. P . B i e l s k a u s 

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA 
Lietuvoje įsteigta krepšinio 

draugija, kurios tikslas yra pa
kelti Lietuvos krepšinio lygį iki 
tarptautinių profesionalinių ri
bų. Iniciatoriai nesnaudžia, 
ieško kelių organizacinei eigai, 
derina būsimos veiklos požiū
rius su Lietuvos krepšinio fede
racija ir net keičia vardą, drau
giją (asociaciją) pavadindami 
Lietuvos krepšinio lyga. Apie 
paskutinius įvykius šiuo klau
simu „Lietuvos aide" rašo Roma 
Griniūtė ir Linas Kunigėlis. Iš
traukos spausdinamos šiame 
laikraščio skyriuje. 

Šarūnas Marčiulionis, kuris 
yra išrinktas Lietuvos krepšinio 
draugijos prezidentu, pareiškė: 
„Bandysime įstatyti Lietuvos 
krepšinį į pasaulio krepšinio 
vėžes. Juk reikia kažką daryti, 
jei norime, kad Lietuva ir atei
ty galėtų pretenduoti į olimpi
nius medalius. Reikia padėti da
bartiniams ir būsimiems krep
šininkams išjudinti potencialius 
žiūrovus. Nenormalu, kai net 
rinktinės pasižiūrėti besusi-
renka keli šimtai žmonių...'' 

Paskutiniame naujosios drau
gijos (LKA) vykdomojo komiteto 
posėdyje, kuriame taip pat daly
vavo ir Šarūnas Marčiulionis, 
buvo sutarta, kad bus geriau ir 
skambiau, jeigu LKA vadinsis 
Lietuvos krepšinio lyga — LKL. 
Buvo aptart i LKL įstatai, 
teisėjavimo problemos, kiti 
praktiniai klausimai, sutarties 
su Lietuvos krepšinio federacija 
ir būsimų varžybų projektai. 
Sudaryta komisija — (A. Ližai
tis, V. Dovidavičius ir V. 
Klimas), kurie eis per LKF 
vadus ir bandys suraišioti sąly
čio mazgus. 

LKL čempionatas turėtų pra
sidėti spalio mėnesį. Pirmame 
etape dešimt lygos komandų 
rungtyniaus keturiais ratais, po 
du kartus susitiks savo, kitus du 

sportininkų palydos narius — 
gydytoją, trenerius ir kitus 
pareigūnus Olimpiados metu, 
juos apgyvendinant lietuvių šei
mose. Tokių asmenų būtų arti 
20. Gavau malonų visų pritari
mą. Prof. Pr. Zunde taip pat 
pareiškė, kad Atlantos lietuviai 
visapusiškai atvykusiems pa
dės, pasirūpins visokeriopa 
globa. Taigi išsprendėme daug 
problemų. Dabar belieka stip
riai ruoštis Olimpiadai, kad 
Atlantoje 1996 m. didingai ple
vėsuotų ir Lietuvos trispalvė 
vėliava. Džiaugiuosi susitiki
mais, visų svetingumu ir paro
dytu dėmesiu, — teigė svečias 
Artūras Poviliūnas, išvykdamas 
į Lietuvą. 

— varžovų a:kštėje. Kiekvienas 
sužais po 36 rungtynes, o iš viso 
bus 180 rungtynių. Į antrą 
etapą iškops aštuonios, daugiau
sia pergalių laimėjusios koman
dos ir čia žais .,Play-Off' sis
tema iki dviejų pergalių. Kas 
įveiks ir šitą barjerą, rungsis dėl 
1-2 ir 3-4 vietų. Čia taip pat 
galios „Play-OfT sistema, ir 
laimės tas, kas pirmas pasieks 
tris pergales. LKL čempionato 
pabaigtuvės numatytos 1994 m. 
gegužės mėnesį. 

LKL paąal Lietuvos įsta
tymus dar Heįregistruota. Įsta
tai parengti, bet registravimui 
reikia Kūno kultūros ir sporto 
departamento pritarimo. Ne visi 
sveikina naujagimę. Baimi
namasi, kų dabar reikės veikti 
žemesnio lygio komandoms? 
Tačiau baiminamasis be pagrin
do. LKL nė nemano trukdyti 
Lietuvos krepšinio federacijai 
rengti pačias įvair iausias 
varžybas. LKL net palengvina 
Lietuvos krepšinio federacijos 
darbą. Ja: nereikės rūpintis 10 
stipriausių komandų varžy
bomis, ji turės daugiau laiko 
studentu bei moksleivių krep
šiniui, kuris re ika l ingas 
didesnio dėmesio. Šarūnas 
Marčiulionis garantuoja krep
šinio federacijai glaudų bendra
darbiavimą. Jis sako: ..Turime 
trečią pasaulyje rinktinę, o 
klubų krepšinis yra labai žemo 
lygio. Norime a tgaivint i 
krepšinio religiją, kokia buvo 
Lietuvoje prieš kelerius metus. 
Neketiname konflikuoti su 
Lietuvos krepšinio federacija ir 
tikimės, kad visus klausimus 
(tarp jų ir lygos komandų daly
vavimą Europos taurėse) iš
spręsime tarpusavio sutartimi". 
LKF ir LKL gali labai gerai 
sugyventi, tiktai reikia, kad abi 
norėtų ir kiekviena dirbtų savo 
darbą bendram krepšinio labui. 

..Tėviškės žiburiai" 

Futbolas Čikagoje 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
JŪRININKUS 

Prieš metus užmegzti sporto 
ryšiai su Michigan ežeru 
praplaukiančiais US Navy lai
vais vystosi ir toliau. Praėjusį 
šeštadienį, liepos 10 dieną, 
Lemonte. Lietuvių centro aikš
tėje, „Liths Club Softball" 
komanda, kuri dalyvauja Mar-
ąuette Park lygoje ir kurios 
vadovu yra daugeliui pažįs
t a m a s futbolo t r ene r i s ir 
„coach" Don, žaidė prieš USS 
Boulder laivo marinus, kuriuos 
įveikė rezultatu 14:5. 

Futbolo rungtynėse laivo ma
rinai žaidė prieš „Liths Club" 
rinktinę, sudarytą iš visų „Li-
tuanica — Liths" komandų 
atstovų, daugumoje veteranų, 
pradedant pačiu „Lituanicos" 
prezidentu Albertu Glavinsku, 
ve te ranų prezidentu Jonu 
Žukausku ir baigiant geriausiu 
lygos įvarčių šaul iu , dvi
dešimtmečiu Virgiu Žuromsku. 
Nepaisant komandos susižai-
dimo ar nesusižaidimo, ir šias 
rungtynes laimėjo šeimininkai 
(„Li ths" ) r ezu l t a tu 5:1. 
Draugiškose rungtynėse 
rezultatas ne taipjau ir svarbu. 
Savaime aišku, kad jūrininkai 
ne daug ką bendro turi su aikš
tėmis. 

Po rungtynių jų atstovas 
į teikė laimėtojams gražią 
„plakėte" ir pakvietė rengėjus 
kelionei laivu nuo Navy Pier 
ligi St. Joseph, Michigan. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„ROYAL WAWEL" 

Šį sekmadienį, liepos 18 d., 
,,Lituanica — Li ths" vyrų 
komanda žais savo priešpasku
tines pirmenybių rungtynes 
prieš kietą lenkų komandą 
„Royal Wawel". Rungtynės 
vyks Lemonte, Lietuvių centro 
aikštėje. Pradžia 3 vai. po pietų. 

Pirmenybių taškai abejoms 
komandoms gyvybiniai svarbūs. 
Kad ir atostogų laikas, yra pa
grindo tikėtis gero lygio rungty
nių, bet be raudonų kortelių... 

J.J. 

NET SU SULAUŽYTA 
NOSIMI MAŽUOLIS 

GREIČIAUSIAS 
PLAUKIKAS 

Naples, Floridoje, dienraštis 
„Naples Daily News" gegužės 
30 d. laidoje išspausdino žinutę 
antrašte: „Worlds fastest svim-
mer with a broken nose". Toliau 
rašoma, kad nepaisant sulaužy
tos nosies, Raimundas Mažuolis 
iš Lietuvos įtvirtino savo sta
tusą kaip greičiausias pasaulio 
plaukikas šeštadienį (gegužės 
29 d. Red.) su lengva pergale 
100 metrų plaukime laisvu 
stiliumi, dalyvaudamas Alamo 
Chalenge varžybose. 

Mažuolis, 21 metų amžiaus, 
buvo 10-tas '50 ir 100 metrų 
plaukimo varžybose Barcelonos 
olimpiadoje. Šią savaitę jis net 
du kartus susilaužė nosį: pirmą 
kartą kilodamas svorius, o 
antrą — kai laike treniruotės 
buvo užgautas alkūne. 

DRAU GA S 
(USPS-161000) 

N THE UTHUAJOAN WORLD WIDE DAILY 

Pubushed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday obaervance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street, Chicago, 1L 60629-5589 

Second claas postage paid at Chicago, IL and additional mailing oftices. 
Subecnption Ratea: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Poetmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO pranumarata mokama I i anksto 

metams Vį metų 3 mėn. 
U S A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol) $90 $50 $30 
U S A . savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U SA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

. Administracija dirba kasdien ' R * * * « * straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotu stra.ps^ 

niu nesaugo Juos gražina tik iš 
nedirba. m . 
. Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcua uz 
8:304:00; šeštadieniais nedirba skelbimu turini neatsako. Skelbi-

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

LIETUVIŲ PASIEKIMAI 
LENGV. ATLETIKOS 

VARŽYBOSE 
STOCKHOLME 

Lengvosios atletikos var
žybose liepos 5 d. Stockholmo 
olimpiniam stadione Lietuvos 
bėgikė Rita Paulavičienė užėmė 
ketvir tą vietą 800 met rų 
bėgime. Laikas: 2 minutės, 1,64 
sekundės. Tose pačiose varžy
bose Tomas Pūkštys, atstovau
damas JAV, ietį nuskraidino 
262 pėdas, 2 colius ir užėmė 
šeštąją vietą. Tose pat varžybose 
Kenijos bėgikas Richard 
Chelimo 27:07.91 la iku 
pagerino 10,000 metrų bėgimo 
pasaulio rekordą. 

I S P A N I J A P L O J O 
SABONIUI 

Ispanijos spauda daug rašo 
apie Madrido „Real" pergalę 
tautiniame čempionate, lemia
mas rungtynes su Badalonos 
„Huventud", kuriose rezulta
tyviausias buvo lietuvis Ar
vydas Sabonis. „Audringai plo
jant salei, — rašo ,Mundo\ — 
padėkot i a i s t ruo l i ams už 
paramą, iš rūbinės į areną išėjo 
Sabonis su sūnumi. Su žurnalis
tais jis buvo lietuviškai santū
rus: „Džiaugiuosi, kad mes 
čempionai, o tai — svarbiau
sia"... („Kauno diena", 05.27). 

Jaunystės didžiausia klaida 
yra ta , kad ji negalvoja pasenti. 

Theognis 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ l igoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Robarts Rd., Pato* Hllls, IL 

Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (700)2464007; arba (700)246-658 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p -7 v.v antrd. 12:30-3 v p p 
trecd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p,. 

penkt. ir iestd 9 v r-12 v.p.p. 

R 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bullding 

6132 S. Kadzla 
Chicago. IL 60629 

Tai . (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, I I I . 
Tai. (312) 925-2670 

1185 Dundaa A v a . , Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

19055 S. Robarts Rd. , Hlckory Hllls, 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

•132 8. Kadai* Ava., Chicago 
(312) 779 9099 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS I 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Tai. kaMfMto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtrt Ava . , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai. p.p 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

Vai PP DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-585-1055 
172 SchlHar St., Elmhurst, IL 60126 ; £ D M U N D A S V I Ž I N A S , M . D . . S . C 

708-941-2606 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

: antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v. 
Šešt. pagal susitarimą 

Kablnato ta i . (312) 776-2880 
Raz. (708) 448-5545 

Dviejų kartu lietuviai golfininkai Čikagoje. Iš k - dr. Ringus, A. Vaitkienė, 
R Karieno ir V. Ringus 

Valandos pagal susitarimą 
Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71 st Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 
Kalbame lietuviška* 

6 1 6 5 S. Archar Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai . ( 312 )585 -7755 

Kab. ta i . (312) 505-0348; 
Ros. (312) 770-5533 

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 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - Š IRD IES L I G O S 

7 7 2 2 S . K a d z l a A v a . , 
Chicago , M . 6 0 0 5 2 

Kab. ta i . 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago. IL 60638 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

r / 



Kodėl Lietuva nepasitiki ir bųo 

IŠEIVIJOS? 
Kada Dovydas nugalėjo Galio

tą, jis nesididžiuodavo savo ypa
tybėmis, tik padėkojo Dievui už 
pergalę, nors ir nelygiomis jė
gomis. 

Kad Lietuva laimėjo prieš 
Sovietų Sąjungą, nėra lietuvių 
nuopelnas. Tai Dievo dovana, iš
maldauta kankinių, partizanų, 
tremtinių auka ir malda. Tary
bų Sąjunga atrodė lyg geležinis 
milžinas, pas ta ty tas ant 
molinių kojų. Tereikėjo visų 
lietuvių susivienijimo, kad 
pastūmėtų milžiną ir jis nuvirs
tų nuo kojų. Tokia lietuvių vie
nybė, visi tą gerai žino, buvo 
antrasis stebuklas, kurio niekas 
kitaip negali nė paaiškinti, nė 
pakartoti. 

Norėtųsi tęsti: „Ir visi paskui 
laimingai gyveno..." Tačiau 
gyvenimas — ne pasaka. Kas
dieninis gyvenimas reikalauja 
vis naujų darbų, maldų ir pa
stangų. Pasakiškos anglų prin
co vedybos iširo, nes jaunieji 
pasirūpinti bendru gyvenimu 
nesistengė. Dovydas nepasiliko 
ištikimas Dievui, nes nusidėjo. 
Ir laisvo lietuvių valstybės 
gyvenimo niekas negarantuoja. 

Prieš dešimtmetį Hollywoodas 
pastatė filmą su austrų akto
riumi Arnold Schwarzenegger, 
pavadintą „Terminator". Šis 
raumeningas vyras vaidina 
robotą žmogaus pavidale, at
siųstą iš ateities nužudyti 
būsimo laisvės kovotojo motiną. 
Ateities laisvės kovotojai, suži
noję apie šį kėslą, atsiunčia savo 
geriausią kariškį, kad moterį 
apgintų. Skirtumas toks, kad 
roboto neįmanoma užmušti. 
Kulkos laikinai suardo robotą, 
bet metalinė roboto šerdis sa
vaime atsistato, ir jis vėl įnir
tingai puola. Narsus gynėjas, 
mirtingas žmogus, turi būti 
nepaprastai apsukrus, siekda
mas išgelbėti moterį ir pats ap
siginti. Padėtį sunkina tai, kad 
moteris iš pradžių neatskiria 
puoliko nuo savo gynėjo ir išsi
gandusi bėga nuo abiejų. 

Manau, kad tai taikliai at
vaizduoja Lietuvos dabartinę 
padėtį. Lietuvą jau šimtmečius 
puola geležiniai milžinai iš rytų 
ir iš vakarų. Ji vos vos atsilaiko. 
Nepaisant dabartinio smūgio, 
rytinis milžinas jau vėl pamažu 
keliasi ir žiūri į Baltijos kran
tus. Lietuvai į pagalbą atsku-

AR MUMS REIKALINGA 
LIETUVIŠKA SPAUDA? 

bėjo kovotojas iš ateities: tai yra 
išeivija. 

Išeivija, tai Lietuvos ateitis, 
nes ji išmokusi ir pasisavinusi 
modernaus pasaulio mokslą, 
techniką, verslą, mediciną, 
bendravimo meną. Ir Lietuva, ir 
Rytai yra bent viena karta atsi
likę. Išeivija siūlo Lietuvai eko
nominius ginkus ir kovos meto
dus, su kuriais ji galėtų at
laikyti būsimus milžino ant
puolius. Panašiai kaip tame 
filme — gynėjas nerobotas, bet 
trapi, mirtinga būtybė. Išeivija 
penkiasdešimt metų laukė, kad 
padėtų Lietuvai, bet toji išeivija 
dabar jau silpsta, byra, nutau
tėją, o išsigandusi Lietuva nuo 
išeivijos traukiasi. 

Lietuva bijo išeivijos, nes 
pareigūnai, kurie anksčiau 
uoliai tarnavo Maskvai, tebe-
valdo lietuviškas įstaigas, me
luoja. Atsirado nauji šūkiai: 
„Mes vieni susitvarkysime", 
„Mes viską žinome", „Išeivija 
nupirks Lietuvą", „Mes atlai
kėme Gorbačiovą, laimėjome 
olimpiadoje ir pasiekėme aukš
čiausią medicinos lygį!" Taip 
nuolat skanduoja stagnatoriai. 
Jų puikybė siekia Olimpo 
viršūnę. „Puikybė atveda prie 
monopolio", rašo Testamentas. 

Ar jie pamiršo, ar nežino, kad 
išeivija palaikė lietuvių tautą 
dešimtmečius per radiją, spau
dą, siuntė pagalbos siuntas? 
Kas sukūrė dinamišką Lietuvos 
krepšinio tradiciją, jei ne 
Amerikos lietuviai sporti
ninkai? Kada prof. Marcinke
vičius ištobulino savo kardio-
chirurginį skyrių, jei ne po 
atsilankymų pas Cooley ir 
Debakey, su išeivijos gydytojų 
pagalba? 

Valdantys stagnatoriai Lietu
vos jaunimui kiša kojas, bet 
savo vaikus siunčia į užsienį 
studijuoti mediciną, ekonomiką, 
diplomatiją. Neturime tiek 
laiko! Kol jie išmoks, sugrįš, pri
taikys, jau bus per vėlu! Stagna
toriai neprisileidžia ir trukdo 
išeivijos ekologams, gydytojams, 
pramonininkams ir inžinie
riams. Tuo tarpu Lietuvos eko
nomika byra, gamtos tarša 
didėja, gyvenimo t rukmė 
trumpėja ir gyventojų skaičius 
mažėja. Ar taip Lietuva ruošiasi 
priimti būsimąjį kylančio 
geležinio roboto smūgį? 

Linas Sidrys 

RUSIJA EKSPORTUOJA NUOTAKAS 

Dabar, kuomet vyksta simpo
ziumai ir yra svarstomos temos: 
„mes ir jie", „Lietuva — išeivija, 
kartu ar atskirai" arba „Lietu
va — išeivija: ryšiai ir neišnau
dotos galimybės", reikėtų su
rengti simpoziumą „Išeivijos 
esmė", kur būtų svarstomos šios 
temos: „Kas yra išeivija", „Ko
kios išlikimo galimybės", „Ar 
mes esame patys sau reikal
ingi". Dar galima ir kitokių 
temų surasti. Manau, kad dėl to 
nereikėtų ginčytis. Jeigu į 
paskutinį klausimą būtų at
sakyta „ ta ip" , tai reikėtų 
ieškoti išlikimo garantų. Ma
nyčiau, kad vienu tų pirmųjų 
garantų būtų lietuviška spauda. 
Ne tik lietuviška, bet išeivijos 
spauda. Spauda, leidžiama Lie
tuvoje, niekuomet mūsų porei
kių visiškai patenkinti negalės. 

Geras pavyzdys yra „Aidai" ir 
„Karys", kurie ne tik savo tu
riniu visai yra pasikeitę, bet 
tikrai nėra pigesni ir dar vis 
aukų tebeparašo. Šių metų pra
džioje „Aidai" prie prenume
ratos dar pridėjo papildomą 20 
dol. mokestį. Mokėdamas praė
jusių metų prenumeratą, tą 
mokestį pridėjau ir paprašiau 
daugiau man „Aidų" nebesiun-
tinėti. Dėl tos aukos prenu
meratos nebūčiau nutraukęs. 
Bet, kuomet savo turiniu teliko 
tik devintas vanduo nuo kisie
liaus, tai 42-jų metų bendra
vimą teko nutraukti. 

Dabar reikėtų dar grįžti prie 
to simpoziumo išeivijos klau
simams svarstyti. Manyčiau, 
kad tai būtų tiesioginė JAV LB-
nės paskirtis, nuo kurios, deja, 
paskutiniu metu yra gerokai 
nukrypta. Ar išeivija tik tuomet 
bus vėl prisiminta, kai bus kiti 
LB-nės rinkimai? Nejaugi vado
vaujantieji asmenys nejaučia ir 
nemato mūsų kultūrinio nuo
smukio? Manyčiau, kad švieti
mo ir kultūriniai reikalai turėtų 
būti dėmesio centre. Dabartinė 
JAV LB-nės Krašto valdyba te
gul nesipuošia praėjusių metų 
Tautinių šokių šventės aureole, 
kadangi jos pareigos tebuvo tik 
tribūnoje pastovėti. Tribūnoje 
stovinčių „deficito" kol kas dar 
neturime! Darbą dirbančių ir 
organizuojančiu tai galime pri
trūkti. 

O belaukdami to vadovaujan
čių asmenų dėmesio, turime pa
tys Jau t į už ragų paimti". 
Neužtenka tik dejuoti, kad skai
tytojų skaičius mažėja, bet rei
kia ir to priežasčių ieškoti. 
Tokiam tikslui simpoziumas ar 
mūsų reikalų svarstybos ir 
turėtų pa ta rnau t i . Jeigu 

JUOZAS ŽYGAS 

svarstydami tuos klausimus, 
turėsime daug „šventųjų ir ne-
liestinų karvių", tai gal jokio 
progreso nepadarysime. Kur 
nors mūsų veikia ir pastangos 
ne ta kryptimi nuėjo. Kuomet iš 
laivų išlipome ir į Clevelandą, 
Bostoną ar Čikagą suvažiavome, 
tai radome klestinčią lietuvišką 
veiklą ir spaudą. Ji gal nebuvo 
tiek kokybiškai, kiek kiekybiš
kai stipri. Tuorret, jokių lie
tuviškų mokyklų nelankę, žmo
nės ją skaitė, rėmė ir bend
radarbiavo. Toks šviesus pavyz
dys kaip tik buvo Antanas Olis, 
kurio mirties trisdešimtmetį ne
seniai paminėjome. 

Jis buvo ne vienas toks, buvo 
tokių ir daugiau. Kur dabar yra 
tie, kurie ne tik baigę lituanisti
nes gimnazijas, bet institutus ir 
naudojosi Lietuvių fondo stipen
dijomis? Yra gražių išimčių, bet 
išimtys dar nesudaro taisyklės. 
Įdomu, ar lituanistinėse mokyk
lose yra įvestas ir lietuviškos 
spaudos skaitymas? Jeigu to 
nėra, tai labai blogai! Išeivijos 
mokyklos negali vadovautis bu
vusiomis Lietuvoje ar esamo
mis mokymo sistemomis. Rašy
damas apie lietuviškos spaudos 
skaitymą, neturiu mintyje pir
mojo puslapio ar vedamųjų. 
„Draugas" turi jaunimo ir 
vaikų skyrius. Jeigu būtų 
daugiau besidominčių ir rašan
čių, tai tuos skyrius mielai 
išplėstų. Taip pat tų skyrių 
bendradarbius reikėtų premi
juoti. Įvertinimus turėtų atlikti 
patys lituanistinių mokyklų 
mokiniai. Premijoms reikėtų 
duoti ne tik lietuvišką knygą, 
bet ir čekį. 

Kaip jau minėjau, neužtenka 
tik dejuoti, bet reikia mesti savo 
žvilgsnį į ateitį, ir kur reikia, 
daug ką reformuoti. Aiškiai 
matome, kad nustojame savo 
jaunimo. Jeigu neturėsime 
priaugančios kartos, tai aišku, 
kad nereikės nė spaudos. Taip 
pat turime aiškiai apsispręsti, 
kad Lietuvos atgimimas neturi 
nuslopinti išeivijos. Po Pirmojo 
pasaulinio karo Lietuva nega
lėjo išeivijos remti, tačiau davė 
išeivijai daug kunigų ir sustip
rino lietuvišką sąmonę. O dabar 
yra priešingai, net norėtų mūsų 
paskutinius kunigus atimti. 
Mūsų vienuolijos reklamuojasi 
apie savo misijas Alma Ata, 
Taškente ir dar kitur, kur daž
niausiai aptarnauja kitataučius. 
Nors tiesiogiai tam tikslui mūsų 
pinigų neprašo, bet „iš kuklu

mo" savo adresų nepamiršta 
pr idėt i . Manyčiau, kad iš 
letargo miego prisikeldami, 
turėtų savo jėgas tausoti, o ne 
svetimiesiems išdalinti. 

Pasvarstę dabarties ir galbūt 
a te i t i es problemas , d a b a r 
pagalvokime, ką šiuo metu 
galime daryti. Tie, kurie yra 
lietuviškos spaudos skaitytojai, 
turėtų pas i rūpint i , k a d ją 
ska i ty tų ir jų va ika i bei 
vaikaičiai. Įviariomis šeimy
ninių švenčių ar įvykių pro
gomis, ar ta i un ivers i te to 
baigimas, vestuvės ar panašūs 
svarbios reikšmės šeimyniniai 
įvykiai, dovanų tarpe turėtų 
būti ir lietuviškos spaudos 
metinė prenumerata. Čia gal
būt reikėtų ir tam tikrą spau
dimą panaudoti, kadangi iki šiol 
naudoti metodai neveikė ir 
ryšių rezultatų nedavė. Matome 
aprašymus ir nuotraukas naujų 
lietuvių profesionalų. Tai, ži
noma, džiaugsmingas įvykis tė
vams, seneliams, giminėms ir 
lietuviškai visuomenei. Bet ar 
aprašomieji yra ir lietuviškos 
spaudos prenumeratoriai? Jeigu 
ne, tai be reikalo mes tokiais 
didžiuojamės ir be re ikalo 
lietuviškos spaudos puslapiai 
yra jiems panaudojami. 

Labai dažnai tenka girdėti ir 
skaityti mirties pranešimus, 
kuriuose giminės, draugai ir 
pažįstami yra kviečiami su 
velioniu atsisveikinti ir lai
dotuvėse dalyvauti. Taip pat 
tenka atkreipti dėmesį, kad 
tuose pranešimuose nėra nuro
dytos jokios organizacijos ar 
draugijos, kurioms velionis 
priklausė. Iš kur gali būti tie 
draugai ir pažįstami, jeigu 
velionis tik sau tegyveno? Mūsų 
nėra daug, tad visi turėtumėme 
būti ak tyvūs l i e tuv iškos 
bendruomenės veikloje. Kaip 
jau buvo minėta, spauda yra 
tokios bendruomenės jungtis. 
Dabartiniu metu, plačiai po visą 
Ameriką pasklidus, spauda yra 
mums informacijos šalt inis. 
Jeigu ji kiek vėluojasi, tai 
nereikia kaltinti mūsų spaudos. 
„Draugas" mus aplanko ir in
formuoja, kaip plačiai pasklidę 
mūsų draugai gyvena. „Drau
gas" yra mūsų visų draugas. J is 
mus lanko visus metus, tad ir 
mes keletą sykių metuose jį 
aplankykime. Rugpjūčio 1 d. 
yra rengiama „Draugo" gegu
žinė Marijonų sode. Visi gausiai 
apsilankykime ir savo dalyva
vimu parodykime, kad „Drau
gas" yra mums reikalingas ir 
mes esame jo draugai! 

VOKIŠKI DEJAVIMAI 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentą^ Europoje 

Prieš keletą metų Vokietijos 
miestuose vyko didelės 
antiamerikietiškos demonstra
cijos, šaukiant Jank i go home". 

Šiandieną, uždarant Vokie
tijoje karines bazes, vokiečių 
akyse matomos ašaros, kadan
gi prieš akis stovi nedarbas, 
netikra rytdienos ateitis. Kodėl? 
Amerikiečiai be jokių demonst
racijų uždaro savo bazes, ati
traukdami kariuomenę j JAV, 
tačiau palikdami vokiečiams 
orauosčius, tuščias kareivines 
ir... darbo stoką. Manding, 
kareivines galima panaudoti 
bu tams (didelis trūkumas 
Vokietijoje), tačiau surasti 
darbą vokiečiams yra labai 
sunku , kadang i bedarbių 
skaičius Vokietijoje siekia be
veik 3 mil. Be to, Vokietiją dar 
laukia atleidimai plieno įmo
nėse, anglių kasyklose, nuro
dant, kad dar šią žiemą bedar
bių skaičius peršoks 9%. 

Kokiuose Vokietijos mies
tuose pirmiausia uždaromos 
karinės bazės? Visiškai netikė
tai šios žinios užklupo Fuldą, 
Frankfurtą ir mano artimą 
Mannheimo miestą. Kaip 
praneša vyriausia karinė būs
tinė Heidelberge, karinės bazės 
uždaromos Fuldoje (11-tas 
šarvuočių regimentas) 3-čioji 
brigada Mannheime ir 2-oji bri
gada Erlangene. Tokiu būdu 
Vokietijoje liks apie 100 tūkst. 
JAV karių, paliekant apie 8 
tūkst. civilių vokiečių bedarbiu-
Bet vokiečiams bus palikta dau
giau kaipč 3,000 butų. Vokiečiu 
spauda pažymi, kad toks ne
tikėtas amerikiečių pasitrau
kimas buvo didelė staigmena 

miestų savivaldybėms, kadangi 
amerikiečiai į ekonominį mies
tų gyvenimą įliedavo mili
jonines markių sumas. 

Tiesa, dalis Dėdės Šamo 
žemės liks Vokietijoje, ypač jos 
finansų centre Frankfurto mies
te, kurį kancleris Adenauer 
norėjo padaryt i naujos, 
pokarinės Vokietijos sostine. 
Tačiau Frankfurtas buvo stip
riai subombarduotas, tad sos
tinė perkelta į Bonną. 

Liepos mėn. 4 d. Frankfurte 
atrodo paskutinį kartą buvo 
švęsta JAV nepriklausomybės 
šventė ir gal netrukus paskuti
nį kartą prie penkto korpo šta
bo pakelta ir nuleista „Stars 
and Stripes" vėliava. 

Nepaisant to, Frankfurtas ir 
toliau liks didžiausiu ameri
kiečių telkiniu Vokietijoje. Ap
skaičiuojama, kad Vokietijos 
finansų centre ir jo apylinkėse 
gyvena apie 11,000 amerikiečių, 
o JAV konsulatas Frankfurte 
priklauso prie didžiausių pasau
lyje. Jame darbą randa 436 
tarnautojai (pusė vokiečių). 
Kad konsulatas yra vienas di
džiausių pasaulyje, nurodo 
pereitais metais išduotų 
23,278,000 pasų skaičius bei 
9,389 vizos (vokiečiams įvažia-

i 
vimo vizos nereikalingos), skir
tos daugiausia Trečiojo pasaulio 
atstovams, Rusijos žydams. 

Vokiečių spauda politinių 
žinių dalyje ir tai labai stam
biom raidėm pranešė apie dujų 
nutraukimą Lietuvai, tačiau jau 
liepos mėn. 3 d. pranešdama, 
kad Lietuva sumokėjo 25 mil. 
dol. skolos. Dujos vėl pradėjo 
plaukti į Lietuvą. 

Stelmužės bažnyčia su varpine. Nuotr. J . Minkevičiaus 

Maskva. Rusija ėmė skatin
ti sužadėtini į eksportą, rašo 
Komsomol ska j a p r a v d a . 
Vidutiniškai kasmet už 
užsieniečio vien tik iš Maskvos 
išteka apie 1500 rusaičių, o apie 
10,000 merginų atitinkamoj 
agentūroj laukia tos laimės. 
Viešosios opinijos tyrinėtojai 
skelbia, kad 23 procentai mo
tinų nori, kad jų dukros ištekėtų 
ir iškeliautų į užsienį. Sužadė
tinių emigracija yra žinoma nuo 
seniausių laikų. Vyrauja opini
ja, kad rusės geros žmonos. 
Ypač australai jas vertina kaip 
geras šeimininkes ir nebi
jančias sunkių darbų. Austra
lietės jau per daug „išsilaisvi
nusios" ir vyrus keičia kaip 
pirštines. 

Rusės seka laikraščių skelbi
mus, kur užsieniečiai paieško 
kandidačių į žmonas. Kai vienas 
australietis pasiskelbė ir nuro
dė, kaip turi atrodyti jo būsi
moji, per porą dienų gavo per 
100 laiškų. Daugiausia rusės 
kreipiasi į vedybų agentūras. Jų 
yra visuose didžiuosiuose mies
tuose ir net užsieny. Maskvoj į 
agentūrą kasdien ateina apie 10 
merginų, bet po apklausinėjimų 
tik dvi ar trys patenka į karto
teką. Yra griežti reikalavimai. 
Pirmiausia profesinis milieu, 

antra — reikia gerai mokėti 
svetimą kalbą, trečia — „atro
dyti europėiškai", t.y. būti blon
dine, mėlynų akių, liekna. Iš tų, 
kurios įtraukiamos į kartoteką 
ir atitinka visiems reikalavi
mams, išteka tik apie 10 pro
centų. Stalino laikais ir to 
nebuvo. Partija leisdavo ištekėti 
ir išvažiuoti į užsienį tik parink
toms šnipinėti merginoms. 

Maskvos kartotekoj visada 
yra apie 700 vyrų pavardžių. 
Daugiausia iš Amerikos, paskui 
Vokietijos, toliau Britanijos, 
Izraelio iš viso iš 96 užsienio 
šalių. Iš vyrų reikalaujama, kad 
jie būtų sąžiningi ir neapgaudi
nėtų. Jų pateiktas pasų žinias 
agentūra patikrina; patikrina 
apie jo elgesį ir darbovietėj. 
Buvęs atsitikimas, kad vyras, 
aprašydamas savo puošnią rezi
denciją, buvo pridėjęs, kad jo 
kieme net įrengtas fontanas, o 
nuotaka rado menką provincijos 
namuką, kur nebuvo net vonios. 
Amerika, Kanada, Vokietija ir 
Prancūzija s ta to griežtus 
reikalavimus importuojamoms 
nuotakoms ir jų kvietėjams apie 
jų elgesį ir sveikatos būklę, no
rima užkirsti kelia vedybas 
panaudoti tik imigracijai. 

C.G. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 
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Kaimynas iš Ukmergės, apie penkiasdešimties. Su 
akiniais. Skaito knygas. Žmona mokytoja. Pats dirbo 
medžio apdirbimo kombinate. Papuolė per kažkokias 
platinines vielas. Aukso neturėjo. Žodžiu, provokacija, 
įkišo jam tas vielas kažkoks tipas iš Rygos, o už poros 
žingsnių jį paėmė. Rygoje jis pažįstąs daugelį. Pamini 
kelias pavardes. Ryga didelė — aš tokių nepažįstu. 

Sėdime ir aiškinamės, kaip jam geriau išsisukti su 
tomis vielomis. Žaidžiame domino. Skaitome. Maisto, 
vargšas, visai neturi. Dalinamės pusiau. Išbalęs, lyg 
nesveikas. Rankos tatuiruotos, bet neprofesionaliai. 

— Karosas, — sako, — iš gimnazijos vadovėlio. 
Ant kitos rankos — jūrininkas su pypke dantyse. 
Žmogelis, baigęs gimnazijos keturias klases, beveik 

inteligentas. Prie vokiečių dirbęs valsčiaus sekreto
riumi ir yra daug gero žmonėms padaręs. Kai sužinojo, 
kur aš gyvenu, paaiškėjo: mano kaimynas Šeštokas jo 
geras pažįstamas. Kartu tarnavę vokiečių policijoje 
tame pačiame valsčiuje. Ar aš bendrauju su kaimynu, 
tokiu draugišku vyru, tikru lietuviu. 

Guodžiasi, kad jam neleidžia rašyti žmonai. 
— Jūs juos paspauskite, — sakau. 
— Kaip? Su jais reikia geruoju. Ir pats labai nešoki

nėk, žinai, jie viską gali. 
— Banditai jie, — sakau. — Ir rupūžės. 
— Nereikia taip. Gal per mikrofonus girdi. 
— Tegu girdi. 

— Aš su jais gražiuoju. Mano tardytojas nepiktas. 
Pagaliau jam leidžia parašyti žmonai. 
— Ką rašyti? 
— Ką reikia. 
— Kaip čia parašius? 
— Tiesiai. 
Kartais kalbamės aštriau. Pa t raukiu per dantį 

šunis. Jis tą jaučia, bet neišsiduoda. Mandagaus „Jūs" 
neatsisakome. Tardo jį retkarčiais. Kartą per savaitę. 
Grįžęs glosto ežiuku sušukuotus plaukus, drėkina juos 
vandeniu. 

— Velniai, — sako, — nukirpo KPZ, tai dabar 
neatauga. 

Nebūtų pasakęs — nebūčiau ir dėmesio atkreipęs. 
Kerpasi žmogus ežiuku, ir tiek... O dabar suprantu — 
iš kalėjimo. 

Štai iš kur apsiskaitymas? Daugumai mūsų inteli
gentų humanitarų nėra ko lygintis apsiskaitymu su 
kriminalistais. Turėdami laisvą galvą ir puikią 
atmintį, kameroje tiek prisiskaito, kad gali kalbėtis 
bet kuria tema. Vienintelė vargšų bėda, kad, neturė
dami jokių pagrindų, negali to savo žinojimo susi
steminti. Visa jiems apsiverčia tokia keista puse, kad 
tereikia truputį įsigilinti ir atpažinsi: zekas. 

Pagaliau Zigmas gauna žmonos laišką. Skaito man, 
duoda pačiupinėti. Greitai atkeliauja ir siuntinys. La
bai keistas, mažas lyg banderolė. Gabalėlis parduo
tuvės lašinių*, kelios galvutės česnako. 

— Iš Ukmergės galėtų atsiųsti ir ko nors geresnio. 
— Tai kad su žmona aš išsiskyręs... 
Kažkokia ten geros širdies senučiukė jam pade 

danti. 
Geriausia, kai nukrypstame į neutralias temas 

Literatūrą, pavyzdžiui, arba jo gyvenimą pokario 
Kaune — aferisto gyvenimą. Iš kar to matyti, kad žmo 
gus kalba apie tai, ką žino. Maitinu jį iš savo siuntini' 

Keista, kad turiu šerti šunį, kuris mane kanda. 
Kartą besimaudant paprašau, kad prižiūrėtojas 

atsuktų vėsesnį vandenį. Nuo karšto man skauda širdį. 
Ir čia Zigmas nebeišlaiko: jis mėgsta karštą vandenį! 
Pratrūksta tokiu profesionaliu kalėjimo matu, kad net 
prižiūrėtojui už durų rūpi, kas čia darosi. 

— Aiškinamės santykius, — atsakiau. 
Stovėjome abu išsimuilinę, žiūrėjome vienas į kitą. 
— Matai, — sakau, — neišlaikei. Dingo tavo inteli

gencija. Seniai taip reikėjo. 
Neatsakė. Tylėjo ir kameroje. Kramtė lūpas. Dar 

kartelį buvo nuvestas tardyti, o po to mus, du knygų 
mylėtojus, išskyrė. 

GARBĖS ŽODIS 
Daugalas pasiūlo: 
— Nori pasimatti su mama? 
— Taip. — sakau. » 
— Tikrai nori? 
— Aišku. 
— Mes norime žinoti, ar tikrai. 
— Kodėl turėčiau nenorėti? 
— Gal atsisakysi? 
— Kokios jūsų sąlygos? • 
— Jokiu sąlygų. 
— Taip nebūna. , ( 
— Mes padarysime. Parašyk laišką namo ir«pra

nešk, kad leidžiama pasimatyti. Kai atneš maistą, tai 
ir susitiksite. 

— Be ko jūs norite. , 
— Nieko. Ji serga. Žinai? * ' 
— Žinau. 
— Nori psimatyti su tavimi. Prašo, kad nemuš-

tume. Tegu pamato, kad nemušame. 
(Bus daugiau) 

*•>« 
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LIETUVIU TELKINIAI 

SEATTLE, WA 
P U I K I PABALTIEČIŲ 

P A R O D A 

Met in i s JAV Šiaurės Vakarų 
Tau tyb ių Gyvenimo festivalis 
(Northwest Folklife Festival), 
Sea t t l e vykstant is gegužės pa
baigoje,y ra vienas iš didžiausių 
Amerikoje. Festivalio organiza
vimo komite tas 1993 metams 
par inko Lietuvą. Latviją ir Esti
ją ypat ingai parodai ryšium su 
šven te . Viet inių pabaltiečių 
organizacijų vardu Washingto-
no valstijos LB pirmininkė Jū
r a t ė Mažeikaitė-Harrison entu
z ias t i ška i vadovavo parodos 
ruošos darbams. Rezultatas — 
„The Singing Revolution" paro
d a , v y k u s i g e g u ž ė s 29-31 
dienomis. Ją aplankė tūkstan
čiai žmonių. 

Prie liaudies meno eksponatų, 
vyko ir foto paroda, veikė 
skyr ius su dabar t inėmis žinio
mis iš Pabaltijo, buvo teikiamos 
is torinės žinios apie vietinius 
pabaltiečių te lkinius. Veikė in
formacijos s ta las , ku r buvo 
galima gauti žinių apie Latviją, 
Estiją. Lietuvą ir apie vietines 
jų bendruomenes. Trijų dienų 
parodos laikotarpyje liaudies 
dai l ininkai rodė lankytojams 
savo meną. į skai tant margučių 
dažymą, pintinių pynimą, gin
t a ro dirbinius^ ir t.t . O pratur
t in t i lankytojų įspūdžius šešta
dienį pasirodė latvių šokėjai ir 
d a i n i n i n k a i , s ekmad ien į — 
esta i , o pirmadienį — lietuviai 
menin inkai . 

„Lietuvių dieną", gegužės 31., 
nuo 11 vai. ryto ligi 5 vai. p.p. 
p r o g r a m ą a t l i k o v i e t i n i a i 
l ie tuviai bei svečiai iš Oregono 
v a l s t i j o s , n e t iš L i e t u v o s ! 
Danu tė Musteikytė-Rankienė 
anglų kalba papasakojo vai
k a m s lietuviškas pasakas. Sma
giai šoko ir dainavo vaikučių 
ratelis „Lankas." vadovaujamas 
V a l e r i j o s S p a r k y t ė s . Buvo 
malonu išgirsti l iaudies dainų 
pynę. atliktą naujai susibūrusio 
S e a t t l e l i e tuv ių a n s a m b l i o 
„Ūkana ' ' , vadovaujamo Rasos 
Matienės . Lietuviškų taut inių 
šokių programą at l iko „Lietu
čio" šokėjai, net į t raukdami 
žiūrovus į l inksmą polkutę. 
Solistė Regina Kungienė, at
vykus iš Eugene, Oregono, jau
t r i a i atl iko lietuviškų dainų 
ciklą. O svečiai iš Lietuvos, 
K a u n o Muziejaus „Tutučio" 
Muzikos mokyklos mokytojai, 
s u ž a v ė j o k l a u s y t o j u s savo 

nuos tab ia 
programa. 

.Tutučio' 

l iaudies muz ikos 

specialybė — 18-to 

MOKYTOJAI A P P L E 
PROGRAMOJE 

I A.P.P.L.E. organizacijos kur
sus, vedamus Lietuvos mokyto
jams, iš Clevelando į Lietuvą 
lektoriais išvyko Irena Ged-
nenė, Danguolė Vodopalienė, 

ir 19-to šimtmečio lietuviškos D a l i a Nasvytytė ir Algis Gedris. 
liaudies dainos ir ins t rumenta-
linė muzika, at l iekama auten
tiškais to laikotarpio muziki
niais instrumentais. Septyni 
„Tutučio" muzikantai at l iko 
net t r i s programas „Lietuvių 
dieną" ir buvo labai šiltai priim
ti amerikiečių žiūrovų. Festiva
lyje „Tututį" dar buvo gal ima 
girdėti per gyvai transliuojamą 
radijo programą ir In t iman 
Teatre-festivalio baigmės pro
gramoje, kur už puikią progra
mą klausytojai dėkojo karš ta i s 
plojimais. 

Po paskutinio pasirodymo 
„ T h e Singing R e v o l u t i o n " 
parodos patalpoe „Tutučio" an
s a m b l i s pas ikv ie t ė scenon 
Jū ra t ę Mažeikaitę-Harrison ir 
jai viešai padėkojo už pastangas 
juos pakviesti į Seattle. Ta pro
ga ji buvo apjuosta spalvinga 
l ietuviška juosta. 

Gegužės 30 d. Inos (Bertuly -
tės) ir J im Bray namuose vieti
niai lietuviai susirinko susi
pažinti su „Tutučio" meninin
kais. „Tutu t i s" ir čia negailėjo 
savo jėgų: svečiai iš Lietuvos 
pradžiugino susibūrusius tau
t iečius , ir ramioj , malonioj 
vasaros naktyje per visa rajoną 
skambėjo lietuviškos dainos. 

J ū r a t ė Mažeikaitė-Harrison 
tvir t ina , kad lietuvių įnašas 
buvo variklis „The Singing Re
volution" parodos įgyvendini
mui. Lietuviškus eksponatus 
rinko ir tvarkė Neris Palūnienė. 
I rena Blekytė paruošė skyrių 
„Rankos skersai Lietuvą, Latvi
ją, Estiją," kur buvo aiškinama 
šiuolaikiniai įvykiai Pabaltijy. 
Suzanne Price vadovavo sky
riui , k u r buvo apibūdinta vieti
nių pabaltiečių telkinių istori
jos. Ina Bertulytė-Bray vadova
vo foto parodai. Annie Totorai
t is vykdė spaudos ryšininkės 
pareigas. 

Seat t le Lietuvos Dukterys ro
dė margučiu dažymą, Irena 
Morkūnienė-gintarinius karo
lius. Bene ir Algis Tekoriai-
l ietuviškus karpinius, Jul ius 
P ine — lietuviškų p in t in ių 
pynimą. Meninę programą pra
vedė Zita Petkienė. Informaci
jos stalą bei vaikams užsiėmi
mus paruošė Valerija Sparkytė. 
Nedidelės Seattle lietuvių ben
druomenės sukauptos bendros 
jėgos dar sykį atliko milžinišką 
uždavinį. 

D A L Y V A U S „EAST 
E U R O P E EXPO 93" 

Ingrida Bublienė, IB Commu
nications prezidentė, išvyko į 
Las Vegas dalyvaut i parodoje 
„East Europe Expo 9 3 " . Tarp 
kitų valstybių Lietuvos dele
gacijai vadovauja Vilniaus Pre
kybos rūmai . Seminare kalbės 
Ingrida Bublienė. 

N A U J A U S I A LIETUVIŠKA 
KNYGA 

Dievo Motinos parapijos kny
gyne, C levelande, plat inamos 
knygos. Ten j a u tur ima naujau
sia l ietuviška knyga — Sibiro 
kalinio — t remt in io mokytojo 
Benedikto Bu tkaus „Laisvės 
ne t ekus" . Norint ie j i knygą 
įsigyti kreipki tės į „Tėvynės 
garsų" radijo programą, 4249 
Lambert Rd., Cleveland, OH 
44121. 

T.G. 

RUOŠIAMAS SMAGUS 
P O B Ū V I S 

Lietuvių kul tūr in ių Darželių 
draugija liepos 24 d. rengia va
saros vakaro pobūvį Gwinn 
Es ta te , 12407 Lake Shore 
Boulevard. Kokteiliai ir užkan
džiai, svečius l inksmins Gold 
Coast Follies. Visi kviečiami. 

R. VODOPALAS TALKINS 
„TĖVYNĖS GARSAMS" 
Išvykus į Lietuvą Algiui Ged-

riui, Romanas Vodopalas per 
savo kompiuterių t inklą per
duoda žinias iš Lietuvos „Tė
vynės garsų" radijo programai. 

TG 

ŠV. MIŠIOS VAIKAMS 

Sekmadienį, liepos 18 d., Cle
velando Šv. Jurg io bažnyčioje 
10:30 vai. r. b u s aukojamos šv. 
Mišios vaikams. Birželio mėnesį 
tokios Mišios buvo sėkmingos. 
Norima jas aukot i kas mėnesį. 

ŠV. J U R G I O P A R A P I J A 
KVIEČIA 

Liepos mėnesį daugelis mūsų 
keliauja atostogauti . Clevelan
do Šv. Ju rg io parapija skat ina 
vasarą jos nepamirš t i . Laukia
mos atostogautojų aukos už va
saros kelionėse praleistas savai
tes, nes parapijos išlaikymo iš
laidos niekados neturi atostogų. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
D R A U G I J O S VEIKLA 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelande renkamos aukos A.P.P.L.E. mokytojų kursams Lietuvoje. Aukas 
įteikia Benius ir Akvilė Karkliai; aukas priima kursų dėstytoja R. Balytė. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

PUTNAM, CT 
SUSITIKIMO ŠVENTĖ PUTNAME 

Šiais metais paskutnis liepos 
mėnesio sekmadienis bus 25 d. 
Tai tradicinio JAV rytų pakraš
čio lietuvių susitikimo diena, 
kurią tūkstančiai lietuvių su
važiuoja į Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserų sodybą pabend
rauti , pasidžiaugti šios šventės 
įdomia ir visuomet nauja pro
grama, pareikšti savo padėką už 
seselių nepailstamą apaštala
vimo darbą P u t n a m e , Le-
monte, Toronte, Montrealyje 
ir kaskar t jų didėjantį įnašą į 
Lietuvos religinį atgimimą. Sis 
jų vis stiprėjantis ryšys su gim
tuoju kraš tu yra naudingas ne 
tik Lietuvai, bet jis labai svar
bus mums Amerikoje, nes jo įna
šas į mūsų lietuviško identiteto 
išlaikymą yra didelis. Šio ryšio 
atspindžiu prasidės ir ši mūsų 
susitikimo šventė. Jos pradžia 
bus šv. Mišios, kurias konceleb-
ruos, kar tu su ki ta is kunigais, 
dalyvausiančiais šibje šventėje, 
iš Lietuvos atvykęs jaunas jėzui
tas kun. Gintaras Vitkus. Jis 
pasakys pamokslą, pabrėžda
mas K r i s t a u s evange l i jos 
reikšmę mūsų gyvenime ir 
geresnės ateities kūr ime savo 
šeimoje, savo apylinkėje ir at
gimstančioj tėvynėj. 

Nors įdomioje šios šventės pro
gramoje ir negirdėsime tarptau 
tinęs premijas laimėjusio Kauno 
religinio choro „Pastoralės" ža
vingų giesmių, tačiau, prisime
nant mūsų ryšį su Lietuva per 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserų veiklą, t i nka pminėti , 
kad jos rūpinasi šio nuostabaus 
jaunimo choro aps i lankymu 
Amerikoje, kad galėtų jie mums 
padžiuginti savo koncer ta is 
įvairiuose mūsų telkiniuose. 

Šios šventės Mišių pamaldos 
bus seselių sodybos žaidimų 
aikštelėje, kurioje paprastai at
liekama Neringos stovykloje 
jaunimo paruošta programa. 
Mišias galėsime išklausyti pasi
slėpę nuo saulės po šiam tikslui 
i š t i e s t a didžiulė p a l a p i n e . 
Vėliau, joje sėdėdami, galėsime 
žiūrėti ir įdomios jaunimo pro-

- gramos, papuoštos tautiniais šo
kiais, kurie šioje šventėje visa

da nuspalvinami kur ia nors 
ak tua l i a lietuviška tema. 

Kaip visada, po šv. Mišių — 12 
vai . vaišinsimės įvairiais ska
n ia is lietuviškais valgiais, pa
ruoš ta is seselių virtuvėje ir jų 
rėmėjų iš Worcesterio, Wa-
terbury, Hartfodo ir Providence 
su reng tuose kioskuose. Tuo 
l a i k u g a l ė s i m e p a ž i ū r ė t i 
neseniai po ilgos viešnagės iš 
Lietuvos grįžusio p. Bružo iš t en 
atvežtų vaizdajuosčių, pasigė
rė t i įvairių dailininkų medžio 
d r o ž i n i a i s bei k i t o k i a i s 
kūr in ia i s . Bus gal ima jų ir 
įsigyti. 

Šiemet sukanka š imtas metų 
nuo dailininko Adomo Galdiko 
gimimo. J isai yra palikęs Ne
ka l t a i Pradėtosios Mergelės 
Vienuolynui didelį savo kūrybos 
tur tą . Todėl šioje šventėje bus 
ypat inga jo darbų paroda; joje 
b u s g a l i m a n u s i p i r k t i jo 
paveikslų su labai didele nuolai
da. Tai vienintelė proga įsigyti 
jo paveikslų su didžiule nuolai
da , kuri skiriama jo jubilie
j iniam gimtadieniui paminėt i . 
Didžiojoj loterijoj kas nors laimės 
vieną iš jo sukurtų didžiulių 
abs t rak tų . 

Tuo pačiu metu galėsime pasi
džiaugti laimėjimais visada la
bai gražiai paruoštoje loterijoje, 
kurioje bus visas tūks tan t i s 
laimikių! 

Po šių mūsų bendravimo įvai
renybių 3 vai. p.p. žiūrėsime Ne
ringos stovyklautojų atliekamos 
programos. Po programos nulei-
sime vėliavas ir 4 vai. p.p. susi
kaupsime valandėlei ir pasi
melsime už Lietuvą. 

Šventę užbaigsime didžiųjų 
dovanų loterijos t r auk imu ir 
atsisveikinimu su savo senais ir 
naujais draugais. Iki pasima
tymo liepos 25 dieną žavingoje 
ir nuostabiai vaišingoje Seselių 
sodyboje! 

Č. M a s a i t i s 

Irena Blekytė, tvarkiusi Seattle Tautybių festivalyje pabaltiečių suruoštos 
parodos „The Singing Revolution" informacijos skyrių apie šiuolaikinius 
įvykius Pabaltik) kraštuose. 

Savo a t a s k a i t i n i a m e susi
r inkime, biržel io 13 dieną, 
Nijolės Ra i š i enės namuose , 
Sea t t l e L i e t u v o s D u k t e r y s 
išrinko naują valdybą ateinan
tiems dvejiems veiklos metams: 
p i rmin inkė Nijolė Raiš ienė, 
sekretorė I rena Morkūnienė, 
iždininkė Dalia Tutlytė-Mro-
wiec. Iše inant i iš pareigų, ilgus 
metus draugijai pasišventusiai 
vadovavusi Alicija Lapatins-
kienė buvo gražiai pagerbta. 
Taip pat širdingai padėkota Ra
mulei Crosby išeinančiai iš 
sekretorės pareigų. Naujoji val
dyba patvirtino savo pasiryžimą 
toliau vadovauti humani tar i 
niai veiklai , vykdant organiza
cijos šūkį: „tiesti pagalbią ranką 
vargstančiam". Buvo apsvarsty
ta a te inančių metų labdaros 
veikla ir ku l tūr in ia i renginiai . 

Zita Petkienė 

sekmadienj, liepos 25 d. 

Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Šventos MIŠIOS - koncelebruotos lauke 
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 PROGRAMA - NERINGOS stovyklautojai 

Vėliavų nuleidimas 
4:00 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
Pasikvieskite ir savo draugus ! 

HELP WANTED REAL ESTATE 

HELP WANTED 
Janitor wanted: $220 per month 
for hallvvay cleaning, grass & snovv 
removal, small repairs & han-
dyman vvork, 312-434-3810. 

Ieškome moters prižiūrėti 2 
vaikus, pamokoms mokykloj pasi
baigus, 3 k. į savaitę, Orland Pk. 
apyl. Skambint: 708-460-9123. 

laikau moters, kuri gali pati pasi
rūpinti transportacija,prižiūrėti 7 mėn. 
mergytę pirmadieniais nuo 10 v.r. — 
4 v. p.p. Gyvename rytiniame Chica-
gos priemiestyje. Kreiptis: 

708-968-0427. 

Reikalingi metalo suvirinto
jai. Angliškai mokėti nebūtina. 
Kreiptis į Rimą: 312-586-3820 
nuo 9 v.v. iki 10 v.v. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba j 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ft Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida."* ...'1 

MI*CELLArteSB** 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20%—-30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel . — (708) 424-8654 

(312) 581-8664 

C j į j O t U I K KMIECIK REALTORS 21 7922 S" PuUski Rd-
^ ™ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

Ar norėtumėte gyventi gražiuo
se Colorado kalnuose? Mes 
parduodam motelius ir kitas 
įstaigas. 

Paskambinkit: 
Irena Totoraitis VVilder, CHA 

Pardavimo Agentas 

STROUT REALTY, INC. 
Licensed Real Estate Broker 

Jeanne M. Foster, 
Corporate Broker 

(303) 539-4334, Box 837, 
Salida, Colorado 81202 

FOR RENT 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A publk service <>f this nevvspapcr 

Gražus 3 kamb. butukas 1 
asmeniui. $275 I mėn. Kreiptis 
t e l . 312 -471-0811 . 

I šnuomo jamas 3 kamb. butas 
prie Marquette Parko su virtuvės 
įrengimais ir šiluma. $380 į mėn. 
Kreiptis tel . 708-425-7160. 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas su baldais 
Brighton Pk. apyl. 

Kreiptis: te l . 312-376-7883. 

P o d a u g i a u k a i p 20 m e t ų 
karo Šiaurės ir Pietų Viet
namas oficialiai vėl susijungė 
1976 m. liepos 2 d. 

NIGHT OF THE HAWK 
Dale Brown 

lt is a story of the crew that undertook a raid into Soviet territory 
and of David Luger who sacrificed his life for his crew members; 
left for dead but nursed back to health by his captors and by the 
KGB, emptied of his mind and then re-programmed and spirited 
away to a top-design facility In Uthuania to advance Soviet state-
of-the-art technology. 

Dale Brown, the author of the famous book „Flight of the OkJ 
Dog", is recognized as the „best military adventure writes in the 
century today". 462 pages, hard cover. Published by Putnam 
Publishing, New York. Book price $22.95. Shipping & handling in 
USA $3.50. Canada — 5.00. Illinois residents add $2.01 sales tax. 
Send order to: Draugas, 4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629-5589 

Angly Kalba 
Sėkmingai 
Darbuotis 
Universitete Ir 
Profesijose 

UIC The Univers<ty of INmo'S 
at Chicago 

The University of Illinois at Chicago 
Tutorium in Intensive English 
(Intensyvūs Anglų Kalbos Kursai) 

. keturių lygių dėstymas vyksta ištisus metus 
• mažos grupes su profesionalais ESL dėstytojais 
• dėstymas surištas su kompiuteriais ir įvairiomis 

vaizdinėmis priemonėmis 
• patarimai imigrac^ reit<alais; I-20 vizos studen

tams 
• visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie but 

užskaitomi lllinojaus Universiteto 
• papildomi kursai. TOEFL Paruosimas. Kalbos 

(gūdžiai Pažengusiems 

Dėl platesnės informacijos, kreipkitės į: 

The University of Illinois at Chicago 
The Tutorium in Intensive English (M/C 324) 
Box 4348, Chicago. IL 60680 USA 
(312)996-8098/Dr Boca 

Deja. universitetas negali duoti finansinės 
paramos 



KALBOS KULTŪRA 
Redaguoja Juozas Vaišnys, SJ 

i 

JUNGTUKŲ „BEI" IR „JOG 
VARTOSENA 

Mūsų šnekamojoje kalboje 
jungtukai bei ir jog nėra dažnai 
vartojami. Kai kuriose tarmėse 
jie visai nežinomi. Be jų galė
tume apsieiti ir mūsų bendri
nėje kalboje, bet kartais jie gali 
būti labai naudingi jungtuko ir 
bei jungtuko kad pakaitalai. 

J . Balčikonio redaguotame 
„Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyne" sakoma, kad jungtukas 
be i vartojamas artimesnėms 
sąvokoms jungti, pvz.: tėvas bei 
motina, diena bei naktis ir 
pan. Taip jį vartojo ir J. Jab
lonskis. Jungtukas bei, gerai 
pavartotas, gali labai pataisyti 
sakinio stilių, jis padeda iš
vengti kartais labai dažno jung
tuko ir pasikartojimo. Stiliaus 
reikalui jungtukas bei jau ir 
senųjų mūsų rašytojų buvo kai
taliojamas su jungtuku ir. Pvz.; 
Nemylėkimės žodžiais bei lie
žuviu tiktai, be t darbu ir 
tiesa (M. Daukša). Bet ir bitins 
j a u šeimyną savo pabudint ir 
pr ie darbo siųst bei ką pelnyt 
n'užsimiršo (K. Donelaitis). 

Jungtukas bei labai tinka 
vartoti ir tada, kai norima su
grupuoti sąvokas, pvz.: Ten 
susir inko daug vyrų bei mo
te rų ir berniukų bei mergai
čių. Čia yra sugrupuoti vyrai su 
moterimis ir berniukai su mer
gaitėmis, bet jeigu nenorėtume 
sugrupuoti, o tik visus išskai
čiuoti, tai šį sakinį taip pasaky
tume: Ten susirinko daug vy
rų, moterų, berniukų ir mer
gaičių. * 

Jungtukas jog kartais gali 
būti vartojamas vietoj jungtuko 
kad , o jungtukas kad visuomet 
gali būti vartojamas vietoj 
jungtuko jog. Jungtuką jog 
galima vartoti papildinio ir 
veiksnio šalutiniams sakiniams 
prijungti. Pvz.: Dabar apsi-

sakiau visai giminei, j og nie
kuomet iš savo krašto neva
žiuosiu (J. Jablonskis). Matai 
pat i , j og aptekome da rba i s 
(Žemaitė). Žinau, jog tu m a n e 
myli. Atsitiko, jog moteriškė 
a p a k o (J. Jabl.). 

Taip pat jungtuką jog, vietoj 
kad , galima vartoti išeities 
reikšmę turintiems šalutiniams 
sakiniams prijungti: Žalčio 
dan tys tokie smulkučiai, j og 
negalėtų jais nė įdrėksti žmo
gui (J. Jabl.). Motina t a ip 
sušuko, jog ir kaimynai išgir
d o (Žem.). Taip išdėjo, t a ip iš
dirbo, j o g šuva mėsos neėstų 
(J. Jabl.). 

Niekada negalima vartoti 
jungtuko jog, jungiant šalu
tinius tikslo aplinkybės saki
nius, čia turi būti pavartotas tik 
jungtukas kad arba senybinis 
idant . Todėl yra taisytini tokie 
sakiniai: Manau, kad va ikas 
prašo tėvą pinigų, jog (= kad) 
galėtų nusipirkti saldainių. 
Girdėjau, kad tėvas uždrau
dė sūnui važinėti automobi
liu, j og (= kad) išvengtų ne
laimių. Norint šiuose sakiniuo
se išvengti du kartu pasikarto
jančio kad , galima vartoti jog, 
vietoje pirmojo k a d . Būtų 
visiškai tikslu taip sakyti: 
Manau, jog vaikas p rašo tėvą 
pinigų, kad galėtų nusipi rk t i 
saldainių. Girdėjau, jog tėvas 
u ž d r a u d ė sūnui važinėti au
tomobiliu, kad išvengtų ne
laimių. 

Pas taba . Čia atkreiptinas dė
mesys į sakinį „Vaikas prašo tė
vą pinigų". Nebūtų gera saky
ti „Vaikas prašo tėvo pinigų", 
nes būtų galima suprasti, kad 
vaikas prašo visų pinigų, ku
riuos turi tėvas. Tad visuomet 
su veiksmažodžiu „prašyti" pa
tart ina sakyti prašyt i ką k o . 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. liepos mėn. 16 d. * 

Cia ne Cabrini-Green Čikagoje ar kuriame kitame Amerikos mieste pastatai, skirti netur
tingiesiems gyventi; tai „naujas gyvenamasis rajonas ir prekybos pastatas" Panevėžyje. 

Nuotr. J. Minkevičiaus 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

• „ A t e i t i s " , 1993 gegu-
žė-birželis, nr. 3. Ateitininkų 
Federacijos leidžiamas katali
kiškos lietuviškos orientacijos 
žurnalas. Redaktorė Danutė 
Bindokienė, tchninis redakto
rius Jonas Kuprys, redakcijos 
narė — Ramunė Kubiliūtė. 
„Ateitį" administruoja Juozas 
Polikaitis, 1209 Country Lane, 
Lernont, IL 60439. Šis numeris 
— 40 psl.; viršelio nuotrauka iš 
Dainavos stovyklavietės — 
Rimos Polikaitytės. Žurnale 
daug kronikinės medžiagos iš 
atei t ininkiškojo pasaulio, 
veiklos aprašymų, ypač iš atei
tininkų veiklos Lietuvoje; iš
trauka iš Giovani Guardeschi 
romano, pateikia kun. V. Bag-
danavičius, MIC (jo vertimas), 
poezijai atstovauja Rasūnas, 
Antanas Miškinis, Angelė Irena 
Budreikienė; yra įprastiniai 
Liaudies lobių, Tikiu, Kreivų 
šypsenų ir kiti skyriai. „Ateitis" 
išleidžiama 6 kartus per metus. 

• „ L a i š k a i l i e tuv iams" , 
1993 m. liepa-rugpjūtis. Tėvų 
Jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros žurnalas, 
redaguojamas Juozo Vaišnio, SJ 
su pavaduotoju Algirdu 
Palioku, SJ ir redakcijos narių 
pulku. Administratorė — Alek
sandra Likanderienė. 

Šiame žurnalo numeryje, kaip 
ir kituose, daug medžiagos 
kultūrinėmis, religinėmis ir vi
suomeninėmis temomis. Yra 
įprastiniai skyriai (kalbos, 
knygų, tėvynėje, šypsulių, 
trumpų kronikinių žinučių ir 
įvairybių). Viršelio piešinys 
dail. Rasos Sutkutės, o žurnalas 
iliustruotas Martyno Vidzbelio 
nuotraukomis iš metinės 
„Laiškų lietuviams" šventės. 

• „Vytis", Lietuvos Vyčių 
leidžiamas žurnalas anglų 
kalba (nors kai kurie tekstai ar 
jų fragmentai yra lietuvių 
kalba). 1993 m. liepa-rugpjūtis, 
nr. 7. Šis numeris papuoštas Da
riaus-Girėno antkapio nuotrau
ka. Žurnalą redaguoja Mary 
(Rusas) Kober su talkininkais. 
Tęsiama straipsnių serija apie 
Lietuvos valdovus — apie kuni
gaikštį Kęstutį rašo Edward 
Baranauskas; galbūt ta pati 
tema atsispindi ir senųjų, isto
rinių Lietuvos pinigų apžvalgoje 
(rašo Aleksandras Radžius). 
Daug vietos skirta Dariaus ir 
Girėno skrydžio į Lietuvą me
džiagai, straipsnyje paminint ir 
lakūną Feliksą Vaitkų, kuris 
1935 m. taip pat skrido per 
Atlantą, bet jo kelionė baigėsi 
laimingai. 

• „Technikos žodis", 1993 
m. nr. 2. Pasaulio ir Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos PLIAS/ALIAS orga
nas. Leidžia ALIAS Čikagos 
skyriaus Technikinės spaudos 
sekcija. Išeina k a s t r y s 
mėnesiai. Spaudos sekcijos 
vadovas yra Kostas Burba, o 
„Technikos žodžio" redaktorius 
— Viktoras Jautokas. Administ
ruoja A. Brazdžiūnas. Žurnalas 
spausdinamas M. Morkūno 
spaustuvėje, Čikagoje. Šiame 
numeryje bendradarbiauja G. J. 
Lazauskas, A. Matukonis, J. B. 
Genys, VI. Butauskas, E. Arbas, 
J. Gimbutas, St. Bačkaitis ir 
kiti. Žurnalas 28 psl., gausiai 
iliustruotas nuotraukomis. Me
džiaga įvairi, ypač dėmesį pa
traukia „Pirmųjų elektrinių 
praeitis Lietuvoje", „Augalų 
jautrumo diversija oro taršai 
sieros dvideginiu", technikinės 
apžvalgos skyrius, paruoštas 
redaktoriaus V. Jautoko. 

• „Šventasis Raštas". Sena
sis Testamentas. Penkiaknygė: 
Pradžios knyga; Išėjimo knyga; 
Kunigų knyga; Skaičių knyga; 
Pakartoto Įstatymo knyga. 
Vertimas iš hebrajų kalbos. 
Išleido „Krikščionis gyvenime", 
Putnam, CT, 1993 m. 

Pirmą kartą visą Senąjį Tes
tamentą į lietuvių kalbą išvertė 
arkivysk. Juozapas Skvireckas 
šio šimtmečio pradžioje, tačiau 
to vertimo kalba dažnai „seno
v i ška" ir „Krikščionis 
gyvenime" knygų serijos lei
dėjai nutarė išleisti naują viso 
Šv. Rašto vertimą, kurį atliko 
kun. prof. Antanas Rubšys iš 
originalių kalbų. Ši Mozės 
Penkiaknygė yra naujausias Šv. 
Rašto serijos leidinys. Ateityje 
numatoma, kai bus išleistos 
visos knygos, kiekviena apie 
500 psl., visą Senąjį Testamentą 
išleisti vienoje knygoje. Šiai 
knyga aprobatur suteikė kar
dinolas Vincentas Sladkevičius, 
Kauno arkivyskupas ir Lietu
vos Vyskupų konferencijos 
pirmininkas. Vertimo kalbą 
tikslino Jurgis Jankus ir Albina 
P r ibušauska i t ė . Spaudai 
paruošė ir apipavidalino Teresė 
Bogutienė, Kovas Desktop 
Publishing, Cicero, IL. 

Knyga gaunama „Drauge". 

• „Ona Dokalskai tė" . The 
Art of Ona Dokalskaitė-Paške-
vičienė. Redaktorius Algiman
tas Kezys. Išleido Galerija, 
Stickney, Illinois ir Ethnos, 
Vilnius. 1993 m. Knyga puošni, 
dovaninė, didelio formato; kie
tais viršeliais su spalvotu ap
lanku. Įvadus parašė Algiman
tas Kezys, Danas Lapkus, o pati 
apie save — dail. Dokalskaitė, 
tačiau garsiausiai apie ją kalba 
kūrinių reprodukcijos, kurių 
knygoje — 74. Puikiame kreidi
niame popieriuje jos ątikrai 
vykusiai perduoda dailininkės 
talento sodrumą. Parašai trimis 
kalbomis: lietuvių, anglų ir... 
rusų! Galbūt tos trečiosios 
kalbos pavartojimas sukelia 
tam tikrą antipatiją šiaip jau 
prabangiam leidiniui , nes 
pasąmonėje nejučiom prasi
veržia tūkstančiai Lietuvoje 
leistų knygų okupacijos metais, 
kai tekstas, įvadai ar bent san
traukos būtinai turėjo atiduo
ti duoklę rusų kalbai. Kodėl to 
reikėjo išeivijoje išleistai kny
gai? Knyga gaunama ir „Drau
ge". 

• „Bridges", nr. 3 (17), 1993 
m. balandis-gegužė. Redakto
rius Joseph Arlauskas, leidžia 
JAV LB Krašto valdyba. Žurna
las išleidžiamas 10 kartų per 
metus anglų kalba, informa
cinio pobūdžio, labai tinkamas 
angliškai kalbantiems kita
taučiams, nes jame yra išeivijos 
ir Lietuvos pasaulio aktualijos. 

• Aleksas Šatas, „Laisvė be 
tiesos — nelaisvė", Lituanica, 
Kaunas, 1993 m. Spausdino 
„Spaustuvė Morkūnas ir Ko", 
Kaune. Pagal autorių, tai pir
masis Mykolo Morkūno spaus
tuvės, gerai pažįstamos išeivijos 
knygų bei kitos spaudos mylė
tojams, darbas Lietuvoje. 

Knygai įvadą parašė kun. Vy
tautas Bagdanavičius, kuriame 
tarp kitko sakoma: „Didelė 
Alekso Šato knygos vertybė yra 
ne tik tame, kad ji pateikia skai
tytojui teisingą krikščioniško 
tikėjimo mokymą. Ji vertinga 
tuo, kad jos autorius drįsta susi
tikti su oponento klausimais". 
O tas oponentas buvo laikraščio 
„Keleivis" redaktorius, A. Ša
tui spausdinant savo straips
nius „Laive". „Keleivis" tuo 
metu (maždaug 1951 m. ir vė
liau) spausdino straipsnius, 
kuriuose buvo išjuokiamas 
katalikų tikėjimas pasikalbėji
mo forma — tėvo su sūnum 
Maikiu. „Nuo pasikalbėjimo su 
Maikio tėvu ir Maikiu jau pra
ėjo 40 metų. tačiau ir dabar ne
tikintieji tuos pačius klausimus 
kelia", — rašo A. Šatas savo 
pratarmėje. 

Knygoje, kuri turi 268 psl., tų 
atsakymų ..Keleiviui" yra net 
85. Gale pateiktas „Svetimžo
džių žodynėlis", kuris, be abejo, 
būtų naudingas ir šiandieni
niams lietuviams, be galo 
„įsimylėjusiems" sulietuvintus 
anglišku? žodžius, kuriuos 
mėgsta vadinti tarptautiniais 
(„frentai'. advertaizai", by-
čius", „beismantas", „senvi-
čius" ir daug kitų). Knyga kol 
kas neparduodama užjūriuose, 
bet, reikia tikėtis, netrukus 
spaustuvė ją atsiųs ir į JAV. 

paprasta ir lengvai jaunes
niems, kiek prasčiau mokan
tiems lietuviškai, „įkertama". 
Geras skaitinys vasaros ato
stogų metų mūsų jaunimėliui. 

• A n t a n i n a Ba l t ruš ienė , 
„Kelionė į niekur ir atgal". 
Atsiminimai. Išleido Tautinė 
Lietuvių studentų korporacija 
Neo-Lithuania, Kaunas, 1993 
m. Knyga, kaip daugelis kitų 
šio žanro pasakojimų, iliustruo
ta nuotraukomis, nedidelė — 
158 psl. Gaunama ir „Drauge". 

Nurimus karo audroms ir lie
tuviams pabėgėliams iš Vokie
tijos stovyklų nutūpus nuola
t iniam apsigyvenimui užjū
r iuose, n e t r u k u s pasipylė 
daugybė šiurpių pirmosios 
bolševikų okupacijos, karo siau
bo, nepriklausomos Lietuvos gy
venimo atsiminimų knygų. Da
bar toks pat antplūdis naujų 
atsiminimų — iš lagerių, sovietų 
kalėjimų, trėmimų ir t.t. Visi 
įdomūs pažintine prasme, taigi 
ir „Kelionė į niekur ir atgal". 

• „Pensininkas", 1993 m. 
birželis. Leidžia JAV LB Sociali
nių reikalų taryba Čikagoje; re
daguoja Karolis Milkovaitis 
(gyv. Kalifornijoje). Administra
torė — Elena Sirutienė. 
Žurnalas išeina kartą į mėnesį, 
skiriama? lengvam ir informuo
jančiam vyresnio amžiaus 
žmonių pasiskaitymui. 

• Audra Kubiliūtė, „Mįslin
gos kaladėlės". Išleido JAV LB 
Švietimo taryba 1993 -
Lietuvos Nepriklausomybės 
deimantines sukakties metais. 
Spausdino Draugo" spaustuvė. 
Knyga iliustruota dail. Rasos 
Sutkutės piešiniais, 110 psl. 
Gaunama Švietimo taryboje, 
13648 Kickapoo Trail, Lockport. 
IL 60441. 

Tai antroji jaunos autorės 
Audros Kubiliūtės knyga jau
nimui. Pirmoji — „Nepaprasti 
įvykiai Aštuonioliktoje gat
vėje", išleist a jau prieš kelerius 
metus. Abiejose knygose tie 
patys veikėjai, tik nuotykiai 
kiti. Veiksnias greitas, įdomus, 
intriguojantis. Kalba sklandi. 

TELEKANALAS KAUNUI 
IR KAUNO KRAŠTUI 

Kaune prezentaciją Daili
ninkų sąjungos „Skliautų" 
kavinėje surengė naujas televi
zijos kanalas „Kaunas plius". 
Žurnalistams buvo pristatyta 
televizijos kūrybinė grupė, 
diktoriai, reklamos specialistai 
ir net operatorius. Naujasis tele-
kanalas pirmąsias laidas pradė
jo transliuoti vasario 17 dieną, 
tačiau pagrindinis laikas pradė
tas skaičiuoti šią savaitę, kai 
išėjo pirmoji žinių laida. Komen
tatorių ir televadovų ateities 
planuose — naujausios žinios ne 
t ik tris kartus per savaitę, bet 
ir tris kartus po 20 min. per 
dieną, net naktį. „Tai bus tele
vizija be politikos ir religijos. Ir 
būtinai su laiminga pabaiga", — 
sakė telekanalo prezidentas H. 
Žukauskas. 

A.tA. 
Dr. Vincentas Raslavičius 
Gyveno Oak Lawn, IL. 
Mirė 1993 m. liepos 15 d., 1:35 vai. ryto, sulaukęs 87 metų. 
Gimė Lietuvoje, Sasnavoje. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: sūnus dr. Polius, marti Susan, anūkai — 

Petras, Aleksandras ir Sonja; Lietuvoje sesuo Ona Orinienė 
ir brolis Jonas su šeimomis; Amerikoje pusbroliai Leonas su 
žmona Regina Raslavičiai ir Vincentas Raslevic su žmona Ber-
nice bei jų šeimos. 

Velionis buvo vyras a.a. dr. Aleksandros. 
Priklausė Amerikos Lietuvių Gydytojų draugijai ir Korp! 

Fraternitas Lituanica. 
Velionis pašarvotas penktadienį, liepos 16 d. nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 17 d. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, anūkai, sesuo, brolis, pusbroliai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donaid M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
dail. VIKTORUI VIZGIRDAI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai ELENAI, 
sūnui RIMTAUTUI, marčiai BIRUTEI, anūkams ir 
artimiesiems. 

Jonas ir Veronika Andrašūnai 
Vytas ir Dalia Cerniai 

MA KIANAPOLIS 
PMPABATOHY 

SCHOOL 
AFFORDABLE. 

ROMAN CATHOLIC. 
COLLEGE PREPARATORY. 

BOARD1NG AND 
DAY SCHOOL FOR 
GIRLSAND BOYS 
CONDUCTED BY 

THEMARIAN FATHER5 

100 PERCENT 
COLLEGE ADMISSION 

Director of Admission - Bro. Donald T. Finney, MIC 
P.O. Box 368 • Thompson, CT 06277 

203-923-9565 days / 203-923-3596 evenings 

r 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 3. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60942 
TEL. (708) 422-3000 < 
FAX (708) 422-3163 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones įLietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad., antrad., 
tračd.. ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., seitd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

iNS'irroBYro»c 

DON'T SPEND IT AIL SAVE SOME AT 

MUTUAL CeJetal SAVINGS 
AND IOAN A3SOCTATKDN 

Charteted ond Supervned by lh» United States (k>vetninent 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO. MINOS 60608 PHONE (312) 847-7747 

INTERNATIONAL ę §̂̂  
TRAVEL CONSULTANTS /Zaifrai*' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS** — virs 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9S25 South 79th Avanue 22) Kalvarijų gatve 
Mlekory HM, NHnola 90487 VUntua, Uatuvs 
T * . 708-430 7272 | T l l l l l — I . 77-7t-a7 Ir 77-
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DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. liepos mėn. 16 d. 
i 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
A t v y k i t e i r d ž i a u k i t ė s 

„Draugo" gegužinėje, nes vie
nintelė tokio dydžio gegužinė 
Čikagos apylinkėje bus rug
pjūčio 1 d., sekmadienį, Mari-
ionų sodelyje prie , ,Draugo" — 
4545 W. 63rd St., Chicago. 12 
vai. šv. Mišios, pietus, atgaiva, 
laimės šulinys bei lietuviška 
muzika. Nuoširdžiai kviečia 
„Draugo" vajaus komitetas ir 
rėmėjai atvykti ir paremt i 
vienintelį išeivijos dienraštį. 

Lietuvių Operos dirigento 
Alvydo Vasaičio pasikalbėjimas 
su žymiosios WFMT radijo sto
ties žurnalistu buvo girdimas 
praėjusio antradienio vakare 
98.7 bangomis. Pokalbio metu 
buvo gerai apibūdinta lietuvių, 
ypač mūsų Operos, meninė 
veikla, kuri paskutiniu metu 
yra tampriai surišta su Lietuvos 
Opera Vilniuje. Tos programos 
metu girdėjome dvi ištraukas iš 
Karnavičiaus „Gražinos" su sol. 
Jonu Vazneliu ir vyrų choru 
„Kove galingas" ir Raudotojų 
chorą, kai tauta, žuvus kuni
gaikščiui, gedi savo valdovo. 

J A V LB Švietimo tarybos 
rengiamos Mokytojų studijų sa
vaitės laikotarpis nesusikry
žiuoja su kitomis stovyklomis. 
Savaitė vyks rugp. 15-22 d. 
Dainavoje. Į savaitę kviečiami 
lituanistinių mokyklų vedėjai, 
mokytojai ir švietimo rėmėjai. 
Bus progų dalyvauti apvalaus 
stalo diskusijose, patobulinti 
savo lietuvių kalbos žinias, iš
girsti paskaitų literatūros ir ki
tomis temomis, peržiūrėti ir pa
diskutuoti Švietimo tarybos 
ruošiamą mokomą medžiagą. 
Savaitės metu taip apt vyks lie
tuvių kalbos kursai besimokan
tiems. Savaitės registraciją 
tvarko Švietimo tarybos narė 
Vida Brazaitytė. 9201 South 
Moody Avenue, Oak Lawn, IL 
60453, tel. 708-598-8331. 

Dr. Stasys S t rasev ič ius iš 
Chicago, 111., p r a t ę sė pre
numeratą, pridėjo 20 dol. auką, 
rašo, kad be „Draugo" būtų 
sunku gyventi ir palinkėjo vi
siems geros sėkmės. 

x Keliaukime s u Šv. Tėvu į 
Lietuvą! Jis ten bus rugsėjo 4, 
5, 6, 7 dienomis. Aštuntosios 
dieną popiežius išvyksta. Su
tikime jį ne tik Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Kryžių kalne, bet ir 
Švč. M. Marijos apsireiškimo 
vietoje Šiluvoje. „Draugas" per 

American Travel biurą orga
nizuoja šią istorinę kelionę, nes 
Bažnyčios galva pirmą kartą 
aplanko Lietuvą. Jau dabar bū
t ina rezervuoti vietas lėktuve. 
Skambinki te šiuo telefonu: 
1-708-422-3000, ir bus suteiktos 
visos šios kelionės informacijos. 
Iš Vilniaus visi bus nuvežti ir 
parvežti kur norės. Tuo pačiu 
metu bus galima keliauti ir į 
kitas Lietuvos vietas. Prašome 
registruotis jau dabar, o ypač 
tie, kuriems bus reikalingos 
nakvynės. 

x Ieškomas J u o z a s Vili
mas , gyvenęs 63 St. ir Artesian 
Ave., Chicagoje. Jis, arba jį 
pažįs tant ie j i p rašomi pa
skambinti Jonu i Gibaičiui, tel. 
312-776-8700. 

(sk) 

x TRANSPAK s iunč ia tal-
pintu vus (konteinerius) į Lietu
vą k a s savai tę . Siunčiame 
„AIR CARGO". P in iga i per 
vedami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

ARAS R O O H N G 
Arvydas Ki* la 

Oanglam* Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel 708 257 0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Šv. Kazimiero seserų va
saros festivalis praėjusį sek
madienį, liepos 11 d., vykęs vie
nuolyno sode, buvo labai 
sėkmingas. Nors vienu tarpu 
prasivėrė debesys ir prapliupo 
lyti, bet trumpas lietus nesuga
dino gausių dalyvių nuotaikos,' 
ir sekmadienio popietė visiems 
buvo labai maloni. Šv. Kazi
miero seserys yra dėkingos 
visuomenei už paramą ir atsi
lankymą, o „Draugui" už 
šventės garsinimą. 

A.a. dr . Vincas Raslavičius 
mirė liepos 15 d. savo namuose, 
Oak Lawn, IL, sulaukęs 87 
metų amžiaus. Pašarvotas D. 
Petkaus Marąuette laidojimo 
namuose penktadienį, o laido
tuvės bus šeštadienį, liepos 17 
d. iš Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios. Platesnė informacija 
randama oficialiame mirties 
pranešime dienraščio 5 pus
lapyje. 

Matematikos mokslų dak
t a r a s , Vilniaus universiteto 
profesorius Bronius Grigelionis 
dalyvaus VIII Mokslo ir Kūry
bos simpoziume ir skaitys 
paskaitą „Markovo adityvūs 
procesai rizikos teorijoje". Tai 
ta rp taut in io masto moksli
n inkas , t ik ras i s Lietuvos 
Mokslų Akademijos, Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos ir 
daugybės kitų mokslinių orga
nizacijų narys. VIII Mokslo ir 
Kūrybos simpoziume paskaitos 
vyks Padėkos dienos savaitgalį, 
lapkričio mėn. 24-28 d., Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. 

„Draugo" antradienio, lie
pos 13 d. laidoje, po trečiame 
puslapyje išspausdinta nuotrau
k a praleista Lietuvos gen. 
konsulo Čikagoje Vaclovo 
Kleizos ir šalia jo esančios Jū
ra tės Jasiūnienės pavardė. 
Atsiprašome. 

Dariaus ir Girėno minėjimo 
komitetas su džiaugsmu pra
neša, kad visi bilietai į vaka
rienę liepos 18 d., sekmadienį, 
jau išparduoti. 

I rma Laisvėnas iš Hickory 
Hills, 111., nuoširdi „Draugo" 
rėmėja, pratęsė prenumeratą su 
100 dol. auka dienraščiui, o už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
dar pridėjo 20 dol. 

Helen Juodvalkis , Burbank, 
111., buvo atvykusi į „Draugo" 
administraciją ir pasirinko įvai
rių leidinių. 

x Va i rav imo teisės (IL Dri-
ver's License) — $100 pas Ed 
Šumaną. Tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių p i rk ime i r pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Alb inas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andr ius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312421-8886 dir 
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų. 10 
cukraus. 5 ryžių, 2 makaronų. 
2 lietuviško sūrio, 1 sviesto, 3 
kumpio rūkyt., 3 dešros, rūkyt.. 
1 pup. kava, 2 kg. apelsinų, 1 
kg. bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt. 
saulėgr. aliejaus, 20 vnt. kiau
šinių. 45 kg., apie 100SVARL", 
TIK $86 U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems j namus 
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytas 
a r Genė Kairys, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario, L8E 5A6. Tel.: (416) 
643-3334; Fax (416) 643-8980. 

(sk) 

ATOSTOGŲ NĖRA, „SERGAME 
LIETUVA 

»* 

„Lietuvos Vaikų vilties" savanoriai (stovi nuotraukos gilumoje) Albinas ir Elena Hoffmanai, kartu 
su komiteto nare Ale Keželiene (I iš dešinės) pasitinka i Čikagos Shriners ligonine atvykstančius 
gydvtis vaikus, Rasą Urbelionyte ir Roką Andriuškevičių. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

SOCIAL SECURITY 
ĮSTAIGA PRANEŠA 

Lietuva yra išimta iš sąrašo 
valstybių, į kurias Sočiai Securi-
ty įstaiga negali siųsti pensijų. 

Lietuviai, išėję į pensiją, norį 
gyventi Lietuvoje ir gauti Sočiai 
Security pensiją, turi susisiekti 
su artimiausia Sočiai Security 
raštine ir ten užpildyti reikia
mus dokumentus. Pensijos gali 
būti siunčiamos gyvenamuoju 
adresu arba į banko sąskaitą. 
Jeigu norite, kad čekiai būtų 
siunčiami į banką, turite turėti 
tame banke sąskaitą. Už per
siuntimą pensijos čekių į 
Lietuvą neimama jokio pri
dėtinio mokesčio. 

Viskas bus jums išsamiai iš
aiškinta, nuvykus į Sočiai Secu
rity raštinę pildyti dokumentų. 
Norint smulkesnių informacijų, 
prašome kreiptis j JAV LB 
Socialinių Reikalų tarybos ra
štine — Seklyčioje, 2711 West 
71st St., Chicago, IL 60629, tel. 
312476-2655. 

Birutė Jasaitienė 

„Gyvybinio reikalo" puota 
įvyks š.m. rugsėjo mėn. 11 d.. 
Lietuvių centre , Lemonte. 
Pelnas skiriamas vaistų į Lietu
vą persiuntimo apmokėjimui. 
Puotą rengia L. Mercy Lift lėšų 
telkimo komitetas. Visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti. 

Dariaus-Girėno paminklinės 
lentos Midway aerouoste ati
dengimo iškilmės bus rytoj, šeš
tadienį, 1 vai. p.p. Visi kvie
čiami dalyvauti. Automobilių 
nemokamas pastatymas gautas 
pagrindinėje automobilių aikš
tėje (Parking Lot A), įvažiuojant 
iš Cicero Avenue. Prie kontrolės 
vartų, pa iman t „Parking 
ticket", reikia pasakyti, kad esi 
lietuvis ten budinčiam tarnau
tojui, kuris bilietėlį atitinkamai 
antspauduos. Į pastatą reikia 
įeiti pro M-9 duris. 

Muz. Alice Stephens (mi
rusios 1984 metais) atminimui 
įsteigta kasmetinė 1,000 dol. 
stipendija, skiriama lietuvių (ir 
lenkų) kilmės dainininkių balso 
lavinimui, bus paskirta šiemet 
pirmą kartą. Sprendžiamasis 
konkursas stipendijai gauti 
įvyks š.m. rugsėjo 11d. Maria 
aukštesniosios mokyklos patal
pose Čikagoje. Konkurse gali 
dalyvauti dainininkai tarp 16 ir 
40 metų amžiaus, gyvenantys 
bet kur Amerikos žemyne (ne
būtina turėti JAV pilietybę). 
Reikia konkursui paruošti tris 
dainas, kurių viena — klasikinė 
'arija) ir viena būtinai lietuvių 
<ar lenkų) kalba. Vertinimo 
komisija bus sudaryta iš žinomų 
lietuvių bei lenkų muzikų. 
Registracijos lapus ir daugiau 
informacijų galima gauti, skam
binant 312-539-4900 (Lira Sin-
gers Ensemble raštinė), o iš 
toliau - 1-800 547-LIRA. 

„LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIES" VAIKAI 

Subruzdo visas Seklyčios ant
rasis aukštas. Aidi siurblys, 
sukiojasi mamos, vaikydamos 
tik jom pačiom matomas dul
kes: užkloja švariai išskalbta 
pa ta l ine didžiajame mie
gamajame dvi lovas. Vaikai, 
pagal visiškai savą tvarką, 
dėlioja žaislus. Atrodytų, lyg tai 
šio eilinio šeštadienio rytą, 
„Lietuvos Vaikų Vilties" glo
bojami vaikai ir mamos ruošiasi 
ypatingai šventei. 

Kad šis šeštadienis svarbi 
diena, negalima užginčyti. 
Grįžta, pustrečio mėnesio 
Shriners ligoninėje praleidusi, 
Rasytė Baronaitė Mergaitė po 
mėnesio stuburo tempimo, 
dviejų sudėtingų ir skaudžių 
operacijų, vienuoliktąjį gimta
dienį šventė ligoninėje. Grįžo 
Seklyčion išblyškusi, bet su 
šviesia šypsena, nes daktarai iš
leido „namo'' laukti trečios 
operacijos. 

Apsuptą lėlių ir kimštinukų, 
lovoje gulinčią mergytę lanko 
draugai. 

Aštoniolikmetė Žydrė, at
gavusi beveik jau visą dešinio
sios kojos jautrumą ir laukian
ti dar dviejų operacijų, bando 
įvesti tarp larkytojų tam tikrą 
tvarką. Tačiau dvejų metų 
Poviliukas nekreipia dėmesio. 
Jį vilioja kimštinukų įvairybė, 
ir jis nuo Rasytės neatstoja. 

Aštuonerių metų Vilma tarš
ka, pasakoja, kad ir jai jau ope
racijos data nustatyta, o trylik-
metė Laura rodo Rasytei, kaip 
jau ji moka vaikščioti be ra
mentų, su laikinuoju kojos 
protezu. 

Kiek toliau atsisėdę. Rasytę 
stebi, tik birželio gale atvažia
vę, vaikai. Trejų metų Rokas ne
vaikšto. Jo gydymo eiga pa
aiškės tik po tiriamosios opera
cijos. Daktarai sako, kad ber
niukas po ilgokos gydymo eigos 

galės vaikščioti. Rasytės lėles 
glosto bendraamžė ir bendra
vardė Rasa. Meningito apga
dintą kojytę ir jai daktarai žada 
patvarkyti. 

Tarpduryje sukiojasi dešim
ties metų Kęstutis. Atsisėda ant 
gretimos lovos, išt iesia 
tempiamą koją. Mūsų Kęstutis 
visuomet labai rimtai nusi
teikęs; taip kaip pridera vienin
teliam „vyrui" tarp vaikų ir mo
terų. Trūksta tik šešiolikmetės 
Lidijos, išvažiavusios aplankyti 
globėją M. Kriaučiūnienę. 

Žaidžia vaikai, šnekučiuojasi, 
beveik kaip suaugę. Mamos 
siurbčioja kavą, vaišinasi 
savanorių suneštais vaisiais, 
dalinasi su grįžusia iš ligoninės 
Danute Baroniene įspūdžiais. 

Namai pilni. O ir širdy 
kažkaip ramiau, kai visa da
bar t inė ,.Lietuvos Vaikų 
Vilties" šeima arti, kartu džiau
giasi po vienu stogu. 

J ū r a t ė Budrienė 

ČIKAGA IR VILNIUS 
PASIRAŠO HRAUGYSTĖS 

SUTARTI 

Š.m. liepos 21 d. Čikagos 
Kultūros centro rūmų RAM 
rotundoje (78 E. Washington 
Ave.) 4 v. po pietų meras 
Richard M. Daley bei Čikagos 
susigiminiavusių miestų pro
gramos komitetas iškilmingai 
pasirašys Čikagos — Vilniaus 
miestų draugystės sutartį. 

Čikagos susigiminiavusių 
miestų programos komitetas 
yra valstybinė organizacija, ska
tinanti kultūrinį apsikeitimą, 
prekybinius, finansinius ir 
vyriausybinius mainus tarp 
žymiausių pasaulio miestų. 
Komitetas nesiekia pelno ir dir
ba vardan tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo, organizuo
damas žmonių apsikeitimą. 
Tarptautinio apsikeitimo su 
dvylika susigiminiavusių 

Nors jau viduvasaris, bet, dir
bantiems padėti Lietuvai bei 
lietuvybės išlaikymui, atostogų 
nėra. Vyksta viešieji renginiai, 
pvz., JAV LB konferencija 
Detroite, stovyklos, informa
cinės paskaitos ir diskusijos apie 
paskutiniuosius įvykius Lietu
voje. Vienas svarbesnių vasaros 
įvykių Čikagoje, tai Dariaus ir 
Girėno skrydžio minėjimas atei
nantį savaitgalį. Jau dabar 
ruošiamasi Mokslo ir kūrybos 
simpoziumui lapkričio gale. 
Kruopščiai tebedirba ir bendra
darbiauja Čikagos labdaros or
ganizacijos „Lithuanian Mercy 
Lift? Lietuvos Vaikų viltis, JAV 
LB apylinkių šalpa Lietuvos 
našlaičiams ir seneliams bei 
PLB „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, kurio 
paskirtis yra pas kitataučius 
ieškoti pagalbos Lietuvos naš
laičiams ir vaikams be tėvų 
globos. 

„Saulutės" birželio 19 d. susi
rinkime buvo pranešta apie 
Christian Children's Fund, 
esantį Richmond, VI. Buvo 
kalbėtasi su Tricia Neale. Jie 
globoja 450 Lietuvos vaikų. 
Fondo tikslas — sustiprinti 
kultūrą, sustiprinant šeimą. 
Lietuvoje pradėjo dirbti 1992 m. 
rugpjūčio mėnesį. Stengiasi ras
ti šeimas („foster families") naš
laičiams. Jų programa apima ir 
vaikus su psichiniais bei pro
tiniais trūkumais. Skatina pri
taikytas klases („Special educa-
tion"), terapiją. Reikia pritaiky
tos transportacijos priemonių. 
Remdami vaiką (po 20 dol. per 
mėnesį), remia jį globojančią 
šeimą arba pagerina vaiko ap
linką, pvz. maistą vaiko lan
komoje mokyklėlėje. Christian 
Children's Fund dirba su Lietu
vos vaikų fondo pirmininku 

miestų programa pagyvino 
Čikagos prekybą ir ekonominį 
vystymąsi, kultūrinį miesto 
gyvenimą, praplėtė lavinimosi 
galimybes Čikagos organizaci
joms ir gyventojams. 

Pasirašyti sutar t ies iš 
Vilniaus atvyksta Vytautas 
Jasulaitis, Vilniaus meras, 
Valentinas Šapalas, Vilniaus 
miesto tarybos prezidentas, 
Danas Ruseckas, vyriausias 
Vilniaus architektas ir Jurgis 
Vanagas, Vilniaus miesto tary
bos narys ir Vilniaus Technikos 
universiteto profesorius. Vizito 
metu Vilniaus delegacija bus 
supažindinta su pirmaujan
čiomis Čikagos kultūrinėmis ir 
verslo institucijomis. 

Pasaulyje yra per 500 miestų, 
laukiančių eilės tapti Čikagos 
miestų draugystės komiteto na
riais. Per metus priimami tik du 
miestai. 

Čikagos ir Vilniaus miestų 
draugystės sutarties pasira
šymas yra penkerių metų šių 
miestų draugystės komiteto ir jo 
pirmininko Stanley Balzeko 
darbo rezultatas. 

PR 

Juozu Nekrošium, su kuriuo 
bendradarbiauja Danutė An-
kaitienė (Šarūno Marčiulionio 
vaikų fondas) iŠ Kalifornijos bei 
Graž ina Landsbe rg ienė 
Lietuvoje. 

Dalia Anysienė pranešė apie 
Panevėž io spec. i n t e r n a t o 
mokyklą , kurioje y r a 182 
vaikai, jų tarpe apie 25 naš
laičiai. Sudaromos 5-6 vaikų 
klasės, ku r mokosi skaityti, 
rašyti , skaičiuoti. Bandoma 
įjungti į bendrą gyvenimą, išve
dant į miestą, karnivalą. Jei 
tur i tėvus, vis tiek visą savaitę 
praleidžia internate. Patalpos 
prižiūrėtos, jaučiama meilė 
vaikui . Kiekvienam vaikui 
valdžia skiria 300 talonų per 
d ieną m a i s t u i , k a i š ia ip 
vidutinė mėnesinė alga Lietu
voje yra 14,000 talonų per 
mėnesį. 

Birutė Jasaitienė (JAV LB 
Socia l in ių re ikalų t a rybos 
pirm.), birželio mėnesį buvusi 
Lietuvoje, pritarė „Sponsor a 
child" programai ir našlaičių 
apgyvendinimui šeimose. Šiuo 
reikalu, pavienių vaikų rėmimu 
j au dvejus metus rūpinasi dr. 
Albina Prunskienė, 123 Acacia 
Circle #507, Indian Head Park, 
IL 60525, tel.: 708-246-5505. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių 
ir visos aukos mielai priimamos. 

Jaučiama stoka vaikų batų, 
ypač kaime. Kun. Kazlauskas 
sudaro mažesnius vienetus, lyg 
šeimas, susidedančius iš keletos 
našlaičių ir poros globėjų. Kun. 
Paulius Kauno Vytauto Didžio
jo bažnyčios rūsyje suorganizavo 
gyvenvietę alkoholikų vaikams. 
Šalta. Reikia maisto ir dra
bužėlių. Garliavos ligoninės 
pediatriniam skyriui reikia pa-
klodėlių („crib sheets") ir žaislų. 
Vaikai guli tiesiai ant plastma
sinių matrasų. 

Michianos apylinkė renka 
žiemienius rūbelius, paltukus 
siuntimui į Kauno lopšelį, pa
ruošti vaikus rudeniui ir žiemai. 
Labai gerai, kad remiantys 
vaikų namus supranta, jog 
„Saulutė" negali atstoti jų dar
bo. „Saulutė" rūpinasi visais 
Lietuvos našlaičiais, stengiantis 
pagerinti visų gyvenimo būvį. 
„Saulutė" bando įvesti savano
rių talką našlaitynams ir ieško 
finansinės paramos iš kita
taučių, ruošiant popietes su žy
miais sportininkais bei kino ar 
TV Žvaigždėmis. Rengiamas pa
skaitų ciklas, kviečiant ame
rikiečius paskaitininkus, naudo
jant gimnazijų arba universi
tetų sales. „Saulutė" kimštinu-
kus ir lavinančius žaislus („stuf-
fed and educational toys"), vita
minus, batus, drabužėlius, ant
klodes bei dantų šepetukus, ku
riuos išsiųs spalio mėnesį, su
dar ius patikimą išdalinimo 
tinklą. Rugpjūčio mėnesį bus 
ruošiamas „Baliukas sodelyje" 
ir neseniai iš Lietuvos grįžusio 
Antano Grinos paskaita. Priim
ta Nijolės Kašubienės mintis 
išleisti kalėdinių sveikinimų 
komplektą. Kiekvienam našlai-
t y n u i bus i šs iųs ta Rūtos 
Šmulkštienės, Laimos Šalčiu
vienės ir Ritos Kisielienės pa
ruošta anketa. Gavus atsaky
mus, bus galima susidaryti tiks
lesnį vaizdą apie jų pagei
davimus. „Saulutės" pirmi
ninkė praleis spalio mėnesį 
Lietuvoje, lankydama vaikų 
namelius. 

Kitas susirinkimas bus ket
virtadienį, liepos 22 d., 7:30 v.v. 
Pasaulio lietuvių centro Lemon
te konferencijų kambaryje. 

I n d r ė 

Lietu\:q Tautinės sąjungos gegužinėje š.m. liepos 11 d. Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Nuotr Edva rdo Šulaičio 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kediie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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




