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Jelcinas: Išves 
dalinius iki 1993 m. 

vidurio 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Viln ius , liepos 9 d. (Elta) — 
Septynių išsivysčiusių šalių 
lyderiai Miunchene priėmė pa
reiškimą dėl kai kur ių tarptau
t inių problemų. Dokumento da
lyje dėl Pabal t i jo valstybių 
„Sep tyne tas" pareiškė: „Mes 
supran tame Pabaltijo valstybių 
susirūpinimą, kad derybos su 
Rusija dėl buvusios Sov. Są
jungos ginkluotųjų pajėgų išve
dimo ats idūrė aklavietėje. Mes 
t a ip pat sup ran t ame prakt ines 
problemas, iškilusias Rusijoj ry
š ium su šios kar iuomenės išve
dimu. Bet negal ima leisti, kad 
šios problemos kliudytų taikyti 
t a r p t a u t i n ė s te isės principą, 
pagal kurį ginkluotosios pajėgos 
negal i būt i dislokuotos kitos 
valstybės teritorijoje be jos suti
kimo. Todėl svarbu kuo greičiau 
sus i ta r t i šiose derybose dėl ka
r iuomenės išvedimo grafiko". 

Prezidentas Boris Jelcinas, 
k u r i s da lyvauja Miunchene 
vykstančiame didžiojo septyneto 
vadovų susi t ik ime, pažadėjo, 
k a d Rusija išves savo kariuo
m e n ę iš Pabaltijo šalių iki 1993 
m. vidurio. Didžiojo septyneto 
vadovams jis pareiškė, kad pir
miaus ia Rusija l iausis siuntusi 
naujus kare iv ius į Lietuvą, 
Latviją i r Estiją, kur ie dabar 
pakeičia a t i t a rnavus ius . 

Y p a t i n g a p a d ė t i s L i e t u v o s 
ž e m ė s ū k y j e 

Šiandien Respublikos vyriau
sybė pasiūlys Aukščiausiajai 
Tarybai paskelbt i Lietuvos že
mės ūkyje ypatingąją padėtį. 

Daug iau kaip du mėnesius 
besi tęs iant i sausra , per kurią 
iškrito apie 5-10 procentų įpras
tos kr i tu l ių normos, padarė 
d a u g žalos visoms žemės ūkio 
šakoms. Specialistai progno
zuoja , k a d b e n d r a s g r ū d ų 
der l ius sudarys t ik apie pusę 
pernai surinkto kiekio. Panašiai 
užaugo cukrinių runkelių, linų, 
da ržov ių , bu lv ių . Ta ip pa t 
smarkia i sumažėjo mėsos, pieno 
gamyba, o gyvulių produkty
vumas ir toliau krenta . 

Žemės ūkio būklę, be to, labai 
pablogino kredi t inių išteklių 
stoka. Rusija ir kai kurios NVS 
vals tybės skolingos Lietuvos 
žemdirbiams už pieną ir mėsą 
apie 3 mili jardus rublių. Nėra 
a p y v a r t i n i ų lėšų sezoninei 
produkci jai — uogoms, vai
s iams, daržovėms supirkti . 

Lietuvos ol impinė de legac i ja 

Lietuvos olimpinę delegaciją 
Barcelonos žaidynėse sudarys 
70 sport ininkų ir t renerių. Šis 
skaičius beveik dvigubai dides
nis nei anksčiau nus ta ty ta 35 
dalyvių kvota. 

Neseniai Barcelonoje įvyku
s iame Lietuvos olimpinio komi
t e t o a t s tovų s u s i t i k i m e su 
žaidynių organizatoriais, buvo 
s u t a r t a , kad j e i k r e p š i n i o 
k o m a n d a p a t e k s į f inalinį 
tu rnyrą , ji neįeis į išankstinę 
kvotą. Prieš kel ias dienas, re
miant tarptautinei irklavimo fe
deracijai, taip pa t leista virš 
nus ta ty tos kvotos registruoti 
akademinio irklavimo varžybų 
dalyvius , nes pastarieji nebus 
apgyvendinami jau ir taip ankš
t a m e pagrindiniame olimpinia
me kaimelyje. 

Ol impieč ių p a r a d i n i a i r ū b a i 
— iš J a p o n i j o s 

Lietuvos olimpiečių paradi
nius drabužius siuva Izi Majaki 
madų namai Japonijoje. Drabu
žių modelius sukūrė šios firmos 
pasaulinio garso dizaineris Izi 
Majaki. Mintis kreiptis į Majaki 
kilo žiemos olimpiados Albertvi-
lėje dienomis lietuvių delegaci
jos gydytojui, JAV lietuviui Ju-
nu i Domanskiui. Japonų madų 
karal ius mielai sut iko tapt i 
Lietuvos olimpiečių rėmėju. Pa
radinė uniforma — jo dovana j 
pasaulio bendriją grįžusiam 
Lietuvos sportui. 

„ O r b i s " a t sk r i s i r į Lie tuvą 

Netrukus į Lietuvą atskr is 
„Orbis" — tarptautinės oftalmo
loginės pagalbos organizacijos 
lėktuvas, kuriame įrengta akių 
ligoninė. Tai per spaudos konfe
renciją pranešė žurnal is tams 
firmos atstovas iš New Yorko 
prof. Steven Laukaitis. Lėktu
vas, finansuojamas tur t ingų 
firmų bei organizacijų, skraido 
po visą pasaulį ir moko vietos 
oftalmologus naujausių metodų, 
kaulu operuoja sunkiausius ligo
nius. Lėktuvas buvo Taiwane, 
Filipinuose, Mongolijoje, dabar 
y ra Kinijoje. Lietuva — pirmoji 
buvusios Sovietų Sąjungos šalis, 
kurioje nusileis „Orbis" lėk
tuvas. 

Rytų Lietuvoje t r ū k s t a 
mokyto jų 

Lietuvos valstybinė regioni
nių problemų komisija praneša, 
kad Rytų Lietuvos mokykloms 
t rūks ta pedagogų. Pavyzdžiui, 
naujoje Eišiškių lietuviškoje 
mokykloje nuo rugsėjo 1 d. rei
k i a anglų, vokiečių kalbų, 
dailės bei kitų dalykų mokytojų, 
Jašiūnų devynmetei mokyklai 
reikia fiziko. Specialiu vyriau
sybės potvarkiu leista prie algos 
šio krašto mokytojams apmokė
t i dar ir kelionę į darbą, jei jie 
gyvena atokiau mokyklos. Iš 
Vilniaus galima kasdieną važi
nėti , pavyzdžiui, į Jaš iūnus . 

Lie tuvos Gene ra l i nė s 
P r o k u r a t ū r o s p a r e i š k i m a s 

Vis nerimsta įvairiausi ta
riamai skriaudžiamų ir perse
kiojamų rusakalbių Lietuvos 
gyventojų gynėjai, sakoma 
i šp la t in tame Lietuvos Res
publikos generalinio proku
roro Artūro Pau lausko pa
reiškime. 1992 m. birželio 12 d. 
laikraštyje „Literaturnaja Ro-
sija" išspausdintame J. Vladi-
mirovo laiške melagingai pasa
kojama apie 1991 m. sausio mė
nesio tragiškųjų įvykių Vilniu
je priežastis. Generalinė pro
kura tūra pareiškia, kad šiame 
rašinyje skelbiami duomenys 
neats i t inka tiesos, jie grin
džiami t ik melu ir prasimany
mais. 

Prez. George Bush sveikina Rusijos prezidentą Boris Jelciną po to, kai jis išgavo 1 bilijoną dolerių 
ekonominės pagalbos iš septynių didžiųjų pramoningų demokratijų trečiadienio vakarą 
Miunchene. 

Jelcino laimėjimai po G-7 
pasitarimų 

Trumpos žinios 

Sao Paulo lietuvių at
siųstą 2,106 dol. auką prez. V. 
Landsbergis siūlo naudoti pra
dėti pagalbos fondą Rytų t rem 
tiniams ir jų palikuonims, no
rintiems sugrįžti į Lietuvą. 

Miunchenas , liepos 8 d.— 
Rusijos prez. Boris Jelcinas pa
reiškė esąs „labai patenkintas" 
tuo, ką gavo Didžiojo septyneto 
pasitarimų išdavoje. „Nesiti
kėjau daugiau ir nenorėjau pri
imti mažiau", jis pareiškė at
skiroje spaudos konferencijoje. 

Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl pranešė, kad pramoningi 
kraštai Rusijai siūlys kreditus 
už eksportus, techninę pagalbą, 
apmokymą privačių ir valdiškų 
!.<taigų valdytojams, pagalbą 
kuriant privačius bankus ir ki
tas finansines įstaigas ir dau
giau laiko kai kurių skolų ati
davimui. 

Kanados ministras pirminin
kas Brian Mulroney pareiškė, 
jog Didysis septynetas pareiškia 
pasitikėjimą Jelcinu ir tuomet 
paskatino jį užtikrinti mažumų 
teises savo šalyje. Britanijos 
premjeras John Major išreiškė 
šiltą priėmimą Rusijos į „de
mokratinių šalių šeimą" ir pa 
siūlė Boris Jelcinui sukurti 
socialines strukrūras, kurios 
apsaugotų bedarbius ir kitus, 
nukenčiančius, Rusijai perei
nant į rinkos ekonomiką. 

Anot amerikiečio stebėjusio 
G-7 vadų susitikimą su prez. 
Boris Jelcinu, Jelcinas žadėjo ir 
toliau stumti pagrindinius eko
nominius pasikeitimus Rusijoje. 
„Septyniasdešimt metų mes gy
venome sistemoje, nušlavusioje 
privataus tur to sąvoką", — 
kalbėjo Jelc inas turtingųjų 
kraštų vadams, — „Mums reikia 

I Kiprą išvyko Lietuvos 
delegacija, vadovaujama vyriau
sybės sekretoriaus Kęstučio Či-
linsko. Prieš keletą mėnesių 
Kipro atstovai lankėsi Lietuvoje 
ir dabar pareiškė norą toliau 
tęsti dialogą dėl abipusiai nau
dingo bendradarbiavimo. Bus 
tikslinami galimų susitarimų 
tarp Lietuvos ir Kipro projektai. 

Jekaterinburge įkurta 
Lietuvos prekybos atstovybė, 
vadovaujama Rimanto Denai-
čio. Atstovybė padės įgyvendinti 
susitarimą tarp Lietuvos res
publikos ekonomikos ministeri
jos ir Rusijos federacijos Sverd-
lovsko srities dėl prekybinio ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
1992 metais. 

pakeisti daug daugiau, negu tik 
taisykles. Mums reikia pakeisti 
žmonių galvoseną". 

Prez. Boris Jelcinas jiems pa
žadėjo ir toliau mokėti užsienio 
palūkanas už Sovietų Sąjungos 
užtrauktas užsienio skolas. J i s 
sakė neprašąs iš viso sustabdyti 
mokėjimus, bet lcai kurių sko
lintojų prašysiąs sutarčių ati
dėti kai kuriuos mokėjimus. 

Boris Jelcinas pirmą kar ta 
pasiūlė svarstyti galimybę kai 
kurias skolas išmokėti Vakaru 
skolintojams, perleisdamas pa? 
tatus, žemės sklypus, kasyklas 
ir naftos laukus. Vienas ameri 
kiečių pareigūnas vėliau išreiš
kė nuomonę, kad ta i labai įdomi 
mintis. 

Spaudos konferencijoje B. Jel
cinas pasakė, jog su tar t i s dėl 1 
bil. dol. pagalbos iš Tarptautinio 
Valiutos Fondo bus pasirašyta 
liepos 12 d. „Tai bus pirmtakas 
būsimų dalykų", — pasakė 
kancleris Helmut Kohl, tuo už
simindamas pramoningų kraštų 
Rusijai atidėtą 24 bil. dol. sumą. 

Walesa nominavo 
naują premjerę 

Varšuva, liepos 8 d. — Po 
savaitės politinių derybų Lenki
jos prez. Lech Walesa nenoromis 
nominavo 46-metę advokatę 
Hanna Suchocka sekančia Len
kijos premjere. Nominacijos 
laišką pasiuntė par lamentui , 
kuris tuo reikalu balsuos liepos 
10 d. Jei ją patvirtins, ji bus pir 
moji moteris Lenkijos ministerė 
pirmininkė. Ji būtų įpėdinė bu
vusio premjero Waldemar P a p 
lak, kuris pereitą savaitę atsi
statydino, po mėnesio tose parei
gose nesugebėjęs sudaryti koali
cijos vyriausybei. 

Hanna Suchockos nominaciją 
rėmė septynios partijos, kilusios 
iŠ Solidamošč sąjūdžio. Tų par 
tijų koalicija sudarytų daugumą 
parlamente, ko dar nėra buvę 
nuo komunis t inės valdžios 
žlugimo 1989 metais. 

H. Suchocka priklauso libera
liškai, rinkos ekonomiką palai 
kančiai Demokratų Unijos par 
tijai, remia ekonominių suvar 
žymų pratęsima ir turi konser 
vatyvias pažiūras socialiniais 
klausimais. Jai parama pradėjo 
plaukti, kai buvęs premjeras 

iŠtii 

Didžiojo Septyneto 
pasitarimų išdavos 

Tik Jelcinui teko kas nors konkretaus 
Miunchenas, liepos 8 d.— 

Baigdami savo pasitarimus, Di
džiojo septyneto pramoningų de
mokratiškų kraštų vadai paža
dėjo visapusišką partnerystę su 
Rusija ir 1 bil. dol. pašalpos, bet 
susitikime su Boris Jelcinu jie 
davė suprasti, kad buvusios ko
munistinės Rytų Europos vals
tybės ir buvusioji Sovietų Są
junga nesitikėtų daugiau pini
ginės pagalbos, kol nepertvar
kys savo ekonomijų. 

Pabaigoje šių tris dienas tru
kusių pasi tar imų išleistame 
bendrame komunikate septynių 
kraš tų vadai pare iškė , jog 
ateityje pagalba Rytų Europos 
ir buvusios Sovietų Sąjungos 
šalims „bus a t i t inkama jų pa
žangai, vykdant reformas ir jų 
tarptaut iniam atsakingumui, 
imtinai ir mažinant išlaidas 
karinėje srityje ,ir vykdant jau 
padarytus įsipareigojimus". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Little Rock mieste, Arkan-
sas valstijas gub. Bill Clinton, 
kuris tikisi būti demokratų par
tijos nominuotas jų kandidatu į 
JAV prezidentinius r inkimus 
per JAV demokratų suvažiavi
mą prasidėsiantį sekančią sa
vai te , pasirinko savo vicepre
zidentu, jei būtų išr inktas, Ten-
nessee senatorių Al Gore, J r . 

— Californijoje prie Big Bear 
Lake liepos 8 d. 6:43 vai. vak. 
buvo dar vienas žemės drebėji
mas 5.4 balų Richterio skalėje. 
J is buvo jaučiamas ir Los Ange
lėje. Big Bear Lake miestelyje 
jis sužeidė 11 žmonių, nuver tė 
namus nuo pamatų, su t raukė 
elektros bei vandens t iekimo 
laidus. 

— JAV miestai, nežiūrint visur 
j au labai mažinamų valdiškos 
pašalpos programų vistiek dau
gelyje atvejų turės s tambius 
deficitus. Deficito 1992 m. tikisi 
54% iš 620 apklausinėtų savi
valdybių, o 71.5% visų apklau
sinėtųjų turėjo kelti mokesčius 
a r uždėti naujus. 

Hanna Suchocka po nominavimo 
I^enkijos ministerė pirmininke. 

Pawlak. 32-metis ūkininkas, ne
tur įs politinio patyrimo, įteikė 
savo atsistatydinimo raštą pre
zidentui VValesai. Bet VValesa 
nenorėjo priimti jo atsistaty-
dinimosi, nes jis pats tikėjosi 
valdyti per jį. Manoma, kad dėl 
t o s priežasties j is nenorėjo 
nominuoti Suchockos. 

I/enkijos konstitucija apriboja 
prezidento galią, o par lamente 

Kitose srityse — nieko 
konkretaus 

JAV, Japonijos, Vokietijos, 
Prancūzijos, Italijos, Britanijos 
ir Kanados vadai komunikate 
pareiškė, jog ateityje pašalpą 
tiksliau taikys besivystantiems 
kraš tams. „Tiesioginę pašalpą 
vystymuisi taikysime neturtin
giausioms šalims. Ypatingas dė
mesys bus skir iamas skurdui, 
gyventojų skaičiaus politikai, 
švietimui, sveikatai , moterų 
vaidmeniui i r vaikų gerovei". 

Apgailestaudami besitęsiantį 
karą Ba lkanuose , ne turė jo 
pasiūlymų, kaip jį užbaigti. 
Nors jie pažadėjo „greitų ir 
konkrečių veiksmų" gamtosau
gos klausimais, įvairūs pike-

— Vienoje buvo prisaikdintas 
naujas Austrijos prezidentas 
Thomas Klestil. Tuo pasibaigė 
Austrijos šešių metų izoliacija 
iš Europos šalių tarpo dėl to, 
kad jos buvęs prezidentas Kur t 
VValdheim buvo laikomas buvęs 
nacių kolaborantu. 

— Pretoria Pietų Afrikoje 
laukia atvykstant Jungtinių 
Tautų pasiuntinio Cyrus Vance 
padėti išspręsti aklavietėje at
siradusias derybas dėl krašto 
demokratinės santvarkos. 

Per Lietuvą negalima 
transportuoti 

atominių ginklų 
Vilnius, birželio 25 d. — Lie

tuvos Aukščiausioji Taryba iš
leido du įstatymus apie Lietuvos 
sienas ir jų gynybą. Įstatyme dėl 
sienų nurodomos žemės, jūros ir 
oro ribos, nustatomi transporto 
per sienas sąlygos ir draudžia
ma per Lietuvą transportuoti 
branduolinius ar ki tus masinio 
naikinimo ginklus. Jame leidžia
ma užsieniečių kariuomenių da
liniams būti transportuojamais 
per Lietuvą t ik pagal tarptau
tines sutar t i s su Lietuva. 

yra 29 partijos, kurios apie 
mažai ką sutarė. Bet trečiadie
nio rytą prez. VValesa pagaliau 
priėmė Hanna Suchocka. Prezi
dento atstovas pareiškė: „Prezi
dentas subordinavosi demokra
tijos p r inc ipams ir p r iėmė 
kandidatę į ministro pirmininko 
postą bei vyriausybės sąstatą". 

tuotojai ir protestuotojai juos 
kaltino nekre ip imu dėmesio į 
svarbiausius gamtosaugos klau
simus. 

Valstybių vadams nepasisekė 
sutar t i ir svarbiausia is ekono
miniais bei polit iniais klausi
mais. Vokietija atsispyrė spau
dimui sumažint i pa lūkanų ra
tas, kas s tumia į krizę visų Eu
ropos kraš tų ekonomijas, Pran
cūzija a ts isakė mažint i subsi
dijas savo ū k i n i n k a m s ir Japo
nija nieko nepadarė sumažint i 
prekybos k l iū t i s užsienio kraš
tams Japonijoje. 

N e p a s i r a š y t a i r p r e k y b o s 
s u t a r t i s 

Kai kur ie k ra š tų vadai pasi
sakė, jog jų didžiausias nusi
vylimas buvo ta i , kad nepadarė 
jokios pažangos dėl GATT — 
Generalinės su tar t ies dėl tarifų 
ir prekybos. Visi sutar ia , kad ši 
sutartis atidarytų naujas r inkas 
prekybai ir tuo būdu žymiai 
sustiprintų pasaul inę ekonomi
ją ir išreiškė viltį, kad dar prieis 
susitarimo iki šių metų pabai
gos. Bet jie i r 1990 m. pareiškė, 
kad ši su ta r t i s tu r in t i „aukš
čiausią priori tetą jų tarptaut i 
nėje darbotvarkėje" ir 1991 m. 
pažadėjo, jog k iekvienas asme
niškai rūpinsis, kad susitarimas 
būtų pas iek tas iki 1991 m. pa
baigos. 

JAV prez. George Bush, nors 
tv i r t indamas, jog spaus, kad 
sutar t is būtų padaryta , sakė 
nesutinkąs priimti kompromiso, 
kuris nuskr iaus tų Amerikos 
ūkininkus. Trečiadienio vakare 
jis išskrido į Helsinkį — į Euro
pos Saugumo ir bendradarbiavi
mo konferenciją. 

Prancūzijos prez. Mitterrand, 
kuris labiausiai priešinasi G. 
Busho pozicijai ūk ių subsidijų 
bei kitais prekybos klausimais, 
pareiškė: ,Mūsų par tner ia i dės 
tas pačias pas tangas , kurias dė
jo iki šiol", kad bū tų pasiektas 
susi tarimas. Abu prezidentai 
grumiasi su stambiomis jų šalių 
vidaus ekonominėmis problemo
mis ir ruošiasi r ink imams , tad 
šiuo metu yra nel inkę daryti 
ekonominių nuolaidų. 

Dėl konflikto buvusioje Ju
goslavijoje Britanijos delegatai 
pareiškė neremsią jokių karinių 
veiksmų išskyrus per Jungtines 
Tautas, o Vokietijos užsienio mi
nistras Klaus Kinkei paaiškino, 
jog jo šalies konstitucija drau
džia siųsti vokiečių dalinius į 
bet kokį uždavinį, ku r yra gali
mybė kad gali t ek t i kar iaut i . 
Prez. G. Bush pasakė , jog JAV 
įsijungs kar i ška i t ik kaip dalis 
NATO pajėgų. „Bet nereikia pa
daryti išvadą, kad aš skirčiau 
JAV dalinius kar iau t i . Aš iš 
viso nesakau, ką darysime tuo 
klausimu". 

KALENDORIUS 

L i e p o s 10 d.: Amalija, Mau
ricijus, Prudencija, Rūgina, Gil-
vainas. 

Liepos 11 d.: Šv. Benediktas, 
Pijus, Kipras, Olga, Vilmantas, 
Šarūne. 

O R A S CHICAGOJE 

Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:27. 
Tempera tūra dieną 90 F (32 

C), naktį 60 F (15 C), karšta, 
tvanku, su galimybe audros. 
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/PORTO APŽVALGA 

LIETUVOS KREPŠINIS VĖL 
EUROPOS VIRŠŪNĖJE 

R E M I G I J U S GAŠKA 

6. Italija - 2 
7. Čekoslovakija — 2 
8. Izraelis — 0 
Pirmosios keturios vyksta j 

Barceloną. 

L ie tuva - Vokieti ja 100:84 

Vokietija į Zaragozą atvyko 
laimėjusi prieš Kroatiją, reiškia 
komanda su kuria reikia skaity
tis. Rungtynės pradėtos aiškia 
vokiečių iniciatyva ir persvara. 
Kaip praeityje dažnai esame gir
dėję, Lietuva nėra pirmojo kėli
nio komanda, todėl ir prieš vo
kiečius pirmąjį pralaimi 40:49. 
Blogiausia, kad Sabonio ne
mėgsta amerikietis teisėjas, ir 
kai tik Sabonis blokuoja prie
šininko metimą, tuoj ir bauda. 
Per trumpą laiką Arvydas su
rinko 3 ir turėjo užleisti vietą 
pakaitalams. Bet antrasis kėli
nys priklausė mūsų Šarūnui. 
Vien tik šio kėlinio metu j is 
surinko 28 taškus. Sulaukęs 
konstruktyvios pagalbos iš savo 
seno Vilniaus „Statybos'' kole
gos Karnišovo, Marčiulionis 
pradėjo eiti pro vokiečius, kaip 
per sviestą, sumažindamas vo
kiečių susikrautą kapitalą. Ant
rąjį kėlinį lietuviai baigia 60:35 
savo naudai! 

Lietuvos krepšininkų pasi
rodymą Ispanijoje per Europos 
a t r ankos tu rnyrus tegal ime 
pavadinti briliantiniu! Iš viso 
„svieto" kampų susirinkę mūsų 
vyrai įrodė, jog Lietuvos vardas 
krepšinio pasaulyje nebuvo ir 
nėra atsit iktinis. Nors treni
ravosi kar tu vos porą savaičių, 
l ietuviai viršijo savo prieši
n inkus iš dešinės ir iš kairės, iš 
ry tų ir iš vakarų. Jei didžiavo-
mės Lietuvos krepšininkų lau
rais 1937 ir 1939 metais, pasiek
ta is dalinai Amerikos lietuvių 
pagalba, ta i lygiai džiaugiamės 
šiais laimėjimais, pelnytais vien 
Lietuvoje gimusių ir ten krepšio 
mokyklą pradėjusių jaunuolių 
dėka. Štai kas per tradicija, 
pradėta prieš 55 metus! Tik 
išsprūdus iš okupacijos nagų, 
Lietuva tuojau vėl iškyla į 
Europos krepšinio viršūnes, 
nepralaimėjusi nei vienų rung
tynių, žaistų prieš vienuolika 
geriausių Europos rinktinių! O 
kiek laurų Europos krepšinyje 
Lietuva būtų nuskynusi per tą 
pusšimtį metų, jei ji būtų buvusi 
laisva? 

Turnyrą Zaragozoje Lietuva 
baigia gražiomis pergalėmis 
prieš Vokietiją, Slovėniją, Čeko
slovakiją ir Italiją, tvirtai at
sistodama pirmoje vietoje. Ko
mandų galutinė padėtis ir pa
skut iniame rate laimėtų rung
tynių skaičius atrodo taip: 

1. Lietuva — 7 
2. Kroatija — 5 
3. NVS - 5 
4. Vokietija — 4 
5. Slovėnija — 3 Arvydas Sabonis 

imami... Jeigu Amerikos profe
sionalų r inktinė spaudoje vadi
nama „dream team", tai Lie
tuvos r inktinės vardas turė tų 
būt i „Cinderella team". 

Šarūnas Marčiulionis, Lietuvos ol impinės krepšinio rinktinės narys, Ispani
joje vykusio Europos valstybių atrankinio krepšinio turnyro vertingiausias 
žaidėjas. 

Lietuviams t a š k u s pelnė: Mar 
čiulionis 40, t a ip pa t jis sur inko 
14 atšokusių kamuol ių , Kar
nišovas 18, Sabonis 16, Krapi 
kas 12, K u r t i n a i t i s 9, Chomi
čius 5. 

L i e t u v a - Č e k o s l o v a k i j a 
80:73 

Rimas Kurt ina i t i s 

L i e t u v a — S l o v ė n i j a 90:73 

Sis l a i m ė j i m a s g a r a n t a v o 
Lietuvai Barceloną. Tai pirmo
ji Europos komanda tai pasieku
si. Lietuviai žaidė be Rimo Kur
tinaičio, kur i s dieną pr ieš ta i 
grįžo į K a u n ą da lyvau t i savo 
brolio la idotuvėse . Tur imom 
žiniom. Rimo brolis žuvo gaisro 
metu Panemunė je , užsidegus 
dviaukščiam medin iam namui . 
Nesant Kurt inaič io , l ietuvių 
treneriams buvo nemaža užduo
tis g t . a i der in t i ir keisti žai
dėjus. Slovėnų pajėgos buvo ži
nomos iš jų laimėjimo prieš vo
kiečius į t ik inančiu 88:76 rezul
tatu. Taigi, mūsų vyrams čia ne
buvo p iknikas . Visai ne laukta i 
į pagalbą šį sykį atėjo rezervai 
ir gražiai padėjo pirmajam pen
k e t u k u i , i špešdami pe rga lę 
prieš gerai sus iža idusius slovė
nus, kur ių d a u g u m a žaidžia už 
Liublijanos klubą. 

Mūsiškiams t a š k u s surinko: 
Sabonis 28, Marčiul ionis 20, 
Chomičius 14, Karn i šovas 12, 
D i m a v i č i u s 6 . E i n i k i s 4 , 
Krapikas , Jova i ša po 2. 

Rungtynes Lietuva pradeda 
su antruoju penketuku. Per 
dvylika dienų sužaidę devy
ner ias rungtynes, mūsų vyrai 
j a u t ė nuovargį. Todėl prieš 
Čekoslovakiją, kur i atrodė kaip 
nepavojingas pr iešas , mūsų 
t r e n e r i a i nu t a r ė p a t a u p y t i 
didžiųjų d a r b i n i n k ų j ė g a s . 
Sabonis, Marčiulionis ir kom
panija pirmą kėlinį išsėdėjo ant 
suolo. Lietuvių antroji neblogai 
laikėsi ir kėlinį pralošė tik 
31:36. Tačiau rungtynes laimėti 
reikėjo! Antrame kėlinyje į 
a ikš tę išėjo mūsų tūzai ir šį 
kėlinį laimųo 49:37. 

Lietuviams taškus pelnė Mar
čiulionis 16. Chomičius 15, Di
mavičius 10. Karnišovas 9, Sa
bonis 8, Einikis 6, Pazdrazdis 5, 
Visockas 4. Brazdauskis, Kra
p ikas po 3, -Jovaiša 1. 

Futbolas Chicagoje 

PADEKIME LIETUVOS 
FUTBOLO KOMANDAI 

monto „tvir tovės" šulai ruošiasi 
svečių pr iėmimui , išleistuvėms 
ir pagerbimui . Kle inai t ienė , R. 
Cibaitė ir Stončiai sprendžia 

Ne tik turime padėti, bet ir pa
skubėti. Chicagos turnyras už 
trijų savaičių — liepos 24-26 d. 
Turnyro Chicagoje organizato
riai be entuziazmo, R. Cibaitės 
skat inami, sutiko pakviesti ir 
Lietuvos rinktinę, sakydami, 
kad nesitiki iš mūsų mažumos 
gausių žiūrovų. Taigi, nedaug 
pajamų ir proporcingai mažiau 
paramos mūsų komandai. Prieš 
daugelį metų, kai futbolas 
pradėjo populiarėti, vyko net 
futbolo karala i tės r inkimai . 
Juškos ir Žumbakio akcija pa
rodė rengėjams, kad lietuviška 
publika, reikalui esant, moka 
susigriebti. Lietuvaitė Gražina 
Juška i tė išrinkta futbolo kara
laite, nes surinko daugiausia 
balsų. Dabar vėl tur ime progą, 
netik parodyti savo organizaci
nius sugebėjimus, bet dvi dienas 

matyti ir Lietuvos komandą 
tarpaut iniame turnyre. Nuo 
mūsų pasirodymo priklausys, ar 
lietuvių komanda bus kviečia
ma būsimiems turnyrams, ruo
š iant is pasauliniam futbolo 
čempionatui, kurio at idarymas 
vyks Chicagoje 1994 m. Lietu
vos komandos dalyvavimas pri
mins Chicagos publikai ir TV 
žiūrovams, kad už Atlanto, prie 
Baltijos jūros yra kultūringas 
sportuojantis kraštas, priau
ginęs geriausius Europos krep
šininkus ir gal futbolininkus. 
Rengimo komitetas telkia visas 
jėgas, kad spėtų surinkti rei
kiamą pagalbą atvykstantiems 
svečiams, jų priėmimui ir išlei
dimui. P. Žumbakis bando nau
doti v isus lega l ius b ū d u s 
daugiau išspausti iš turnyro 
rengėjų. R. Domanskis ir Le-

y i sus p r a k t i š k u s r e i k a l u s . 
Šimtai laiškų išsiųsta mūsų gar- sų vyrai tempė rungtynių žai
bingiems tau t i eč iams , p rašan t dimą labai sąžiningai. Ypač rei-
nors ir kukl iaus ios paramos. 
Visi lietuviai prašomi paskubėti 
ir reaguoti į mūsų prašymą. 
Laiko nebedaug liko. 

Tie, kur ie planuoja matyti 
Liet uvos komandą abiejuose 
pasirodymuose 24-26 dienomis, 
prašomi įsigyti bi l ietus iš mūsų 
šaltinių. Tuo būdu įrodysime 
mūsų dalyvių skaičių rengėjams 
ir komandai . Tegu stadionas ir 
žiūrovų minios išgirsta mūsų 
himną pirmą, be t ne paskut in į 
kartą. Bilietai g a u n a m i „Pat 
r ia" krau tuvė je , „Li tuanicos" 
klube Chicagoje ir Lietuvių 
centre Lemonte . 

A u k a s s i ų s t i : L i t h u a n i a n 
Football Federa t ion , Inc. c/o P 
Stončius 11617 Brookwood Dr. 
Orland Pk.. Illinois 60462. 

D r . E. R i n g u s 

Artūras Karnišovas, Lietuvos olim
pinės krepšinio rinktinės narys. 

O k a s vyks ta d a b a r ? 

Pirmadienio vakare grįžus į 
Lietuvą, komanda buvo tr iukš
mingai sutikta Vilniuje. Iš savo 
t rener ių mūsų vyrai gavo t r i s 
d i e n a s atostogų. Po to j i e 
renkasi treniruotėms j Klaipė
dą, nes Barceloną j au ne už 
kalnų. Ten Lietuvos laukia 
pirmosios rungtynės liepos 26 
dieną. 

Pasibaigus Šiaurės ir Pietų 
Amerikų bei Europos kvalifika
ciniams turnyrams, sekmadie
nio vakare Zaragozoje buvo 
iš t raukt i burtai ir 12 olim-
pijadoje dalyvaujančių koman
dų taip buvo paskirstyta: 

idas Chomičius 

Lie tuva — I ta l i ja 100:87 

Šios paskut inės rungtynės 
prakt iškai nieko negalėjo pa
k e i s t i : L i e t u v a važiuoja į 
Barceloną, o Italija atgal į 
Romų. Tačiau l ietuviams čia 
buvo garbės re ikal rs! Užbaigti 
Europos kvalifikacinius turny
rus nepralaimėjus ir su įspū
dinga 11:0 pasekme būtų didelio 
pasididžiavimo reikalas. Taip ir 
padaryta! Nors ir pavargę, mū-

G r u p ė A 

JAV 
Brazilija 
Angola 
Vokietija 
Ispanija 
Kroatija 

kia pagirti Sabonį. Jis, trečius 
metus žaisdamas Ispanijoje, nė
ra pratęs lošti daugiau vienų ar 
dvejų tun s t yn ių per savaitę. O 
čia rungtynės diena iš dienos. Jo 
kojos nėra geriausioje būklėje 
po 1986-7 metų t raumų. Ir štai 
j is sąžiningai ir noriai išbėgiojo 
beveik visas rungtynes, surinko 
Lietuvai 33 taškus ir pagavo 17 
atšokusių kamuolių. 

Kiti taškų medžiotojai Lietu
vai — Marčiulionis 23, Karnišo
vas 18, Krapikas 13, Chomičius 
9, Pazdrazdis 4, Einikis 2. Tai
pogi Marčiulionis buvo išrink
t a s vertingiausiu turnyro žai
dėju. 

Lietuva išpildė mūsų lūkes
čius - pateko į Barceloną! Ir dar 
kaip! Visus priešus įtikinančiai 
sutr iuškino, belaisviai nebuvo 

G r u p ė B 

Lietuva 
Australija 
Kinija 
Puerto Rico 
NVS 
Venezuela 

Savo grupėse komandos žais 
kiekviena prieš kiekvieną. Po 
ketur ias geriausias iš kiek
vienos grupės patekę į ketvirt
finalius, o tada lošimai vyks 
vieno minuso sistema. Taigi, a r 
Lietuva susitiks su JAV, pri
klausys nuo mūsų vyrų pasiro
dymo. Kokie lietuvių šansai? 
Lietuviškoms laumėms, ta ip 
sunkiai dirbusioms ir teisingai 
išpranašavusioms Zaragozos 
laimėtojus, duosim truputį pail
sėti... Rezultatai gal bus ge
resni. 

Žemiau pateikiame Lietuvos 
ir JAV rinktinių Barcelonos 
O l i m p i a d o s p rad in io r a t o 
žaidimų tvarkaraštį: 

L iepos 26 d. 
Lietuva — Kinija 
JAV — Angola 

L iepos 27 d. 
Lietuva — Venezuela 
JAV — Kroatija 

L iepos 29 d. 
Lietuva — Puerto Rico 
JAV - Vokietija 

L iepos 3 1 d . 
Lietuva - NVS 
JAV _ Brazilija 

Rugp jūč io 2 d. 
Lietuva — Australija 
JAV — Ispanija 

Rugp jūč io 4 d. 
Ketvirtfinaliai 
Rugp jūč io 6 d. 
Pusfinaliai 

Rugp jūč io 8 d. 
Rungtynės dėl bronzos meda

lio ir finalas 
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Sapnas virsta tikrove: 

LIETUVOS 
KREPŠININKŲ 
LAIMĖJIMAS 

Per ilgus okupacijos metus 
Lietuvoje daug kas pasikeitė. 
Tie pasikeitimai jau nemažai 
kartų buvo išskaičiuoti spaudos 
puslapiuose, juos akivaizdžiai 
matome Lietuvos išorėje ir dva
sioje. Ką gi, per pusšimtį metų 
ne tik gimė ir augo, bet ir 
pusamžį persirito ištisa gyven
tojų karta, ir galbūt turės praei
ti bent dar tiek pat metų, kol 
visos žaizdos tautoje bus užgy
dytos. 

Tačiau lietuvių t au ta yra ga
ji ir gyvybinga. Juk anie dvi
dešimt dveji nepriklausomybės 
metai parodė lietuvių gyvastin
gumo bei darbštumo stebuklą 
ne tik j iems patiems, bet ir 
visam pasauliui. Lietuva visai 
natūral iai įsirikiavo į pažan
giųjų, moderniųjų to laiko Eu
ropos valstybių tarpą, nei per 
žingsnį neatsil ikdama mokslo, 
meno, ku l tū ros , p ramonės , 
žemės ūkio ir kitose svarbiose 
s r i tyse . S v a r b u s pažangos 
laukas buvo ir sportas, ypač 
krepšinis. 

Lietuvos jaunimą krepšinio 
ugnimi padėjo tuomet uždegti 
Amerikos lietuviai sportininkai, 
nors ši sporto šaka, kaip ir dau
gelis kitų, ėmė skleistis vos tik 
Lietuvai tapus nepriklausoma 
ir šiek tiek aprimus skaudžioms 
kovoms už laisvę. Sportu pla
čiau susidomėta nuo maždaug 
1919 metų. 

Jaunai Lietuvos valstybei a-
nuomet buvo labai svarbu kaip 
nors prasikišti pro kitas, ta ip 
pat beatsigaunančias po Pirmo
jo pasaulinio karo, Europos tau
tas. Reikėjo, kad Lietuvos var
das būtų pastebėtas, žinomas ir 
minimas su pagarba. Tai ne
buvo lengva, kai žemės ūkis vos 
vos k i lo , p r a m o n ė beve ik 
neegzistavo, o visas dėmesys 
turėjo būti nukreiptas į valsty
bės atstatymą. 

Išeitis atsirado ne pačioje 
Lietuvoje, o tuometinėje išei
vijoje. Kaip ir šiuo metu, tuomet 
Lietuva dairėsi pagalbos tarp 
svetur gyvenančių savo tautos 
vaikų. Ir čia dar kartą tenka pa
brėžti susipratusių, lietuviškai 
nusiteikusių išeivijos lietuvių 
svarbą Lietuvai. Dėl šios — ir 
daugelio kitų — priežasčių turi
me būtinai išlikti ir būti tvirti . 

Amerikos lietuviai krepši
ninkai pradėjo atvykti į Lietu
vą ir pasėjo jaunimo tarpe krep
šinio pamėgimo sėklą. Ne tik 
pasėjo, o padėjo jai augti, kles
tėti, pasiekti žydėjimą 1937 
metais, kai Lietuva pirmą kartą 
tapo Europos krepšinio nugalė
toja. Tie svarbieji krepšinio pra
d i n i n k a i Lietuvoje buvo 
Steponas Darius, Karolis Dinei
ka, vėliau ir kiti. Vienok krep
šinis lietuviams pradžioje nela
bai sekėsi: pirmosiose tarptau
tinėse rungtynėse jie vis išei
davo su skaudžiais pralaimė
jimais. Trūko trenerių, prity
rusių krepšininkų ir t inkamų 
patalpų. 

Geriau pradėjo sektis, kai iš 
Amerikos atvyko Kostas Savic
kus, J. Knašas, o vėliau Pranas 
Lubinas, kuris Berlyno olimpia
doje dalyvavo aukso medalį 
laimėjusioje Amerikos rink
tinėje. 

Turbūt kiekvienas lietuvis 
jaunuolis, bent kiek besidomin
tis sportu, žino, kad 1937 m. 
Rygoje įvykusiose II Europos 
krepšinio pirmenybėse lietuviai 
išėjo laimėtojais ir ,,nusodino" 
latvius, tuo metu turėjusius 
Europos krepš in io me i s t ro 
titulą. Šiose rungtynėse lietu
viams teko rungtis su egiptie 

čiais, estais, i ta la is , lenkais ir, 
ž i noma , l a t v i a i s . L i e t u v o s 
rinktinės pagrindini penketuką 
sudarė: Talzūnas, Puzinauskas, 
Žukas, Kr i auč iūnas ir Baltrū
nas. 

Antrą kar tą Lietuva išgyveno 
laimėjimą K a u n e 1939 m., kai 
vyko III Europos krepšinio 
pirmenybės. Ta i buvo pasku
tinis laisvos Lietuvos krepšinio 
komandos laimėjimas. 

Kodėl nebuvome sąjungininkais 

* * * 

Okupacijos l a ika i s krepšinis 
neišnyko, bet Lietuvos krepši
ninkai daug iau niekuomet ne
turėjo progos kovoti po savo 
tėvynės t r ispalve. Geriausius 
žaidėjus — ka ip ir iš kitų oku
puotų respubl ikų — išsirinkda
vo Sovietų Sąjunga. Jie buvo 
siunčiami į t a rp t au t ines rung
tynes ir o l impiadas , kur padė
davo iškovoti medal ius savo 
„še imin inkams" . Pavyzdžiui, 
1988 m. Pietų Korėjoje vyku
sioje o l i m p i a d o j e , ku r io j e 
sovietų krepš in inka i laimėjo 
aukso medalį, žaidė keturi lietu-
v ia i : Š. M a r č i u l i o n i s , A. 
Sabonis, R. Kur t ina i t i s i r V. 
Chomičius. Ar j ie galėjo bent 
sapnuote sapnuot i , kad dar 
k u o m e t a t n e š l a imė j imo 
džiaugsmą savo tikrajai tėvynei 
Lietuvai? 

Nors ne t rukus po 1988 m. Lie
tuvoje prasidėjo atgimimo sąjū
dis, bet tuo l a iku laisvė ir ne
priklausomybė atrodė ka ip ne
reali svajonė. Tačiau šiems ke
turiems ta len t ing iems krepši
n inkams laisvė nušvito kitokia 
forma: j i ems buvo leista įsi
jungti į Amer ikos krepšinio 
komandas. 

* * * 

Gera p r i s i m i n t i L ie tuvos 
krepšinio istorijos nuotrupas, 
bet dar maloniau, kai tą istoriją 
matome pas ikar to jant mūsų 
akivaizdoje. Spor to pasaulio 
dėmesys s ta iga vėl atsisuko į 
lietuvius krepšininkus, kurie 
šios vasa ros o l impin ius at
rankos turnyrus baigė be pralai
mėjimų. 

Buvo rung tas i su 11 tautų , 
tarp kurių — ir buvusios Sovie
tų Sąjungos į i n k t i n ė (nors 
vadinama kitu vardu). O ta i jau 
šis tas , ypač, kad Marčiulionis 
ir kiti mūsų krepšininkai nela
bai seniai patys buvo šios rinkti
nės dalyviai. Įvyksiančion šį 
mėnesį olimpiadon Barcelonoje, 
be Lietuvos r inkt inės , da r pa
teko Kroatija, Vokietija ir Ne
priklausomų Valstybių San
drauga (buvusios Sovietų Sąjun
gos rinktinė). 

Reikia pastebėti , jog nė viena 
iš keturių, vyksiančių į olimpia
dą Europos r inkt in ių dabartine 
forma neegzistavo prieš dvejus 
metus. Tačiau mums, aišku, 
svarbiausia y ra Lietuvos krep
šininkų pergalė, pasiekta kaip 
tik vėl Amerikos lietuvių spor
tininkų (ypač Ša rūno Marčiu
lionio) dėka. Marčiulionis iš
r inktas ver t ingiausiu turnyro 
žaidėju. 

Mums belieka laukti olimpia
dos ir būsimųjų rezultatų. Net 
amerikiečių sporto žinių komen
tatoriai teigia, kad lietuviai 
olimpiadoje bus vieninteliai 
dėmesio verti pr iešininkai . Jei
gu jiems per t rumpą laiką pavy
ko taip puikiai susiorganizuoti 
ir iškilti Europos krepšinio rink
tinių tarpe , tai būsimosiose 
olimpiadose 2004 ar 2008 me
tais su l ie tuviais turės r imtai 
skaitytis pasaul is . 

D.B. 

„Draugo" skaitytojus sutrum
pintai supažindinau su Longino 
Tomaševskio prisiminimais bei 
„Armia Krąjowa" veikla Vil
niaus krašte ir jos kova dėl 
Vilniaus. 

Toje pačioje „ L i t h u a n i a " 
laidoje Arūnas Bubnys savo 
straipsnyje „Nie bylismy so-
jusznikami — dlaczego" (Kodėl 
nebuvome sąjungininkais) duo
da atsakymą į L. Tomaševskio 
prisiminimus bei AK kovą su 
Lietuvos policija ir Vietine 
r inkt ine . 

Arūnas Bubnys, gimęs 1961 
m. Ignalinoje, gimnaziją baigc 
Lazdijuose, studijas Vilniaus u-
te , susidomėjo Hitlerio laikotar
pio problemom, parašydamas 
tuo klausimu diplominį darbą. 
Gan plačia archyvine medžiaga 
lietuvis bešališkai apžvelgia 
lietuvių-lenkų santykius 1941-
1944 m . laikotarpyje, nors 
aiškiai eilutėse išskaitoma sim
patija mūsų tautai . 

„Nepaslaptis, kad lietuvių-
lenkų santykiai vokiečių okupa
cijos m e t u buvo įtempti ir 
priešiški. Juos galima būtų 
pavadint i konfrontacija." To
kiais sakiniais savo ilgą at
sakymą L. Tomaševskiui prade
da Vilniaus krašto sūnus. Šis 
p r i e š i škumas pas i re ikšdavo 
įvairiuose pavidaluose, prade
dant kasdieniniu gyvenimu — 
muštynėm gatvėje ir baigiant 
atvira ginklų kova. Mėginta 
surasti kompromisą. Be abejo, 
pagr indiniu nesantaikos ob
jek tu buvo Vilniaus kraštas. 
Nacių okupacijos metais Vil
niaus kraštas buvo Lietuvos 
administracinės valdžios kon
trolėj. Atgavus Vilnių 1939 m., 
palaipsniui Rytinės Lietuvos 
dalyje augo lietuvių tarnautojų, 
kunigų i r policininkų skaičius. 
Iš t ikrųjų nei l ietuviai,nei 
lenkai nebuvo t ikrais Vilniaus 
krašto šeimininkais, tačiau jie 
i r t o l i a u kovojo už į t aką 
Lietuvos rytuose. 

Statist iniai daviniai 1941 m. 
sausio mėn. 1 d. nurodo (Stalino 
laikotarpis — K.B.), kad Vilnius 
skai tė 270 tūkst . gyventojų 
(1939 m. - 210 tūkst . - K.B.). 
Lietuvių buvo 65,800 (24,37%), 
lenkų - 113 tūks t . (41,89%), 
žydų - 75 tūkst. (27,78%), gudų 
— 14 tūks t . (5,18% i r kt. 
tautybių — 2,1 tūkst . (0,78%). 

1942 m. gegužės mėn. 27 d. 
lietuviai sudarė 20,5%, lenkai — 
71,9%. Š i s lenkų tautybės gy
ventojų prieauglis priskiriamas 
Lenkijos pabėgėliams. Lietuvių 
persvara vietinėje valdžioje bei 

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s 
Europo je 

augan t i s lietuvių gyventojų 
skaičius Vilniaus krašte žadino 
lenkų nepasitenkinimą. Lenkai 
iš savo pusės stengėsi užimti ad
ministracijoje aukštas vietas, 
kar inėse institucijose (jiems 
pavyko įsijungti į vokiečių ka
riuomenės sandelius, adminis
tracijoje dirbo lenkės, kur ios 
visas žinias perduodavo lenkų 
AK — KB), pramonės įmonėse, 
sėkmingai ginant savo priva
čius ir tautinius reikalus. Abi 
pusės Vilniaus kraštą laikė savo 
t ėvyne , p r ik lausanč ia savo 
valstybei: lietuviai — Lietuvai , 
lenkai — Lenkijai. 

1943 m. buvo įsteigti AK par
t i z a n i n i a i da l in ia i . L i e t u 
v ių - l enkų rivalizacija t a r p 
lietuvių policijos ir AK dalinių 
įgavo t ikrą karinį kovos vaid
menį. Vokiška civilinė valdžia 
ir saugumo policija meistriškai 
išnaudojo šią l ietuvių-lenkų 
nesantaiką, kiršindama ir rem-
dama tai vieną, tai kitą pusę, 
bet ir vėl — ragindama abi 
puses kovai su raudonais par
tizanais, veikiančiais Rytinės 
Lietuvos teritorijoje. Pradžioje 
vokiška administracija daugiau 
rėmė lietuvius, bet jau nuo 1943 
m. ji pradėjo daugiau remti 
lenkus, ypač esant Vilniaus 
apskr. komisarui Wulfui. Lenkų 
gyventojai (gal geriau juos 
vadin t i „ tu te i ša i s" — K.B) 
dominavo Vilniaus krašte , tad 
naciai negalėjo jų visiškai ig
noruoti. Susidarius gausiems 
AK d a l i n i a m s , vokieč ių 
saugumas ir „Civilfervaltung" 
aiškiai buvo suinteresuotas, kad 
lenkai kovotų su bolševikiniais 
part izanais ir net su l ietuviška 
policija. Iš kitospusės, vokiečiai 
panaudojo Lietuvos saugumą ir 
net Vietinę rinktinę kovai su 
lenkiško pogrindžio bei civiliais 
gyven to j a i s , ' t uo g a l u t i n a i 
s u s k a l d y d a m i l i e t u v i u s ir 
lenkus. 

Kalbant apie lietuvių-lenkų 
konfrontaciją, negalima taip pat 
pamiršt i abipusiškų mėginimų 
pasitarimams. Lenkiškas tauti
nis pogrindis Vilniaus kraš te 
įsisteigė 1939 m. pabaigoje, tuo 
t a rpu lietuviškas antinacinis 
sąjūdis atsirado t ik 1943 m. 
pabaigoje. Jais buvo LAF ir 
LLA. Lietuviškas ant inacinis 
sąjūdis neturėjo bendro politinio 
organo iki pat 1943 m., kada 
buvo įsteigtas VLIK'as. Bet ir 
šiuo atveju lenkai turėjo persva
rą, nes j ie priklausė Varšuvos 
centro vadovybei (vadovavo gen. 
M. Tokarzevvski), vėliau Pa

ryžiuje gen. K. Sosnkovvski ir 
Varšuvoje gen. Rowecki. Be to, 
lenkų pogrindis turėjo vieningą 
politinę vadovybę-emigracinę 
Lenkijos vyriausybę Londone. 

Analizuojant lietuvių-lenkų 
santykius, reikia imti t ik lietu
vių tautinį sąjūdį ir gen. P. 
Plechavičiaus Vietinę rinktinę. 
Tad negalima imti lietuvišką 
administraciją su P. Kubil iūnu 
priekyje, lietuvių saugumą ar 
savisaugos dalinius. Fakt iškai 
jie buvo „priedas" prie vokiškos 
administracinės valdžios. Šie 
veiksmai neturėjo savarankiš
kos politikos, išreiškiant tauti
nius lietuvių norus. 

Lietuvos taut in is sąjūdis ir 
AK nepriklausė Maskvai ar 
Berlynui. Jos abi atstovavo tau
tinius reikalus. Lietuvos pogrin
džiui didžiausiu priešu buvo 
Sov. Sąjunga ir nr. 2 — Vokieti
ja. Tuo tarpu AK atvirkščiai. Šis 
pažiūrų ski r tumas išplaukė iš 
vieno fakto: Lietuvą pavergė 
Sov. Sąjunga, Lenkiją-daugiau-
sia Vokietija. Po pralaimėjimo 
prie Stalingrado buvo matomas 
aiškus Vokietijos pralaimėji
mas. Sov. Sąj. pripažino Lenki
jos valstybę (kad ir be rytinių 
sienų), tačiau niekuomet nepri
pažino Lietuvos. Pilnai supran
tama, kad tokioje padėtyje lie
tuviškas sąjūdis Sov. Sąj. laikė 
didesniu priešu už Vokietiją, 
nes Lietuvai buvo antros bolše
vikinės okupacijos grėsmė. Lie
tuviškas ir lenkiškas pogrindis 
naudojo skirtingą taktiką. Prieš 
vokiečius lietuviai naudojo kovą 
be ginklo, kadangi tas iššauktų 
masines vokiečių represijas. Tai 
būtų didelė grėsmė mažai lietu
vių tautai . Lietuvių pogrindis 
rėmėsi prieš vokiška propagan
da, apsunkinančia naujokų šau
kimo akciją į Vermachtą arba 
išvežimą į Reichą. Tuo tarpu 
lenkų pogrindis formavo konspi
racinį tinklą, rengėsi sukilimui 
prieš vokišką režimą, matant 
Hitlerio armijos pralaimėjimus. 

Pabaigoje 1943 m. AK pakėlė 
ginklą prieš vokiečius, lietuviš
ką administraciją, policiją. Lie
tuvos ir Lenkijos pogrindis siekė 
vieno ir to paties tikslo — Lie
tuvos ir Lenkijos valstybių at
statymo. Tačiau, kad ir turėda
mi tuos pačius priešus (Vokieti
ją ir S. Sąjungą), jie netapo są
jungininkais toje kovoje, kadan
gi nesantaikos objektu buvo Vil
nius. Lietuvos sąjūdis buvo ypa
tingai sunkioje padėtyje, netu
rėdamas sąjungininkų rytuose 
ir vakaruose. Dviejų milžinų 
susirėmime lietuvių t au ta ne
galėjo iš anksto nuspręsti bend
ros tarptautinės padėties, nei 
savo tautos likimo, kadangi 

Stanley Balzeko suruoštame prėmime (iš kairės): Gabija Petrauskienė, premj. 
Gediminas Vagnorius, Norman Ross ir Stanley Balzekas. 

Nuotr. Jono Tainulaičio 

visur sprendė kumščio jėga, 
kur i sutriuškino lietuvišką ir 
žymiai stipresnę lenkišką po
grindį. 

Toliau, nagrinėjant lietuvių-
lenkų santykius, j ie lies dau
giausia pogrindžio santykius, o 
ne bendrus lietuvių ir lenkų 
ryšius. 

1942 m. lapkričio mėn. 1 d. 
Vilniuje įvyko vėl pasitarimas. 
Lietuviai pasiūlė, įsiveržus rau
donajai armijai, įsteigti bendrą 
antibolševikinį frontą, taip pat 
reikalaudami Vilniaus krašto 
pripažinimo kaip integralinės 
būsimos Lietuvos valstybės da
lies. Nepriimtas joks nutarimas. 

1942 m. rugpjūčio mėn. „Ne
priklausoma Lietuva" 3-4 nr. 
atspausdino straipsnį „Mūsų po
tvarkiai" . Rašoma, kad nepri
klausomoje Lietuvoje gyvens 
visi lietuviai, ne t ik kalbą lie
tuviškai, bet ir savo kilme, ne
priklausomai nuo kalbos, kuria 
j ie naudojasi. Dėl to reikia ko
voti už nepriklausomą Lietuvą 
su V i l n i a u s i r Kla ipėdos 
kraštais . 

Vilniaus AK apygardos „Nie-
podleglošč" („Nepriklausomy
bė") žiniaraštis atsakė: (...) 3) 
visa lenkų tauta ir jos legali vy
riausybė Londone daro vieną iš
vadą — 1939 m. rugsėjo mėn. 
Lenkijos sienų neliečiamybę ir 
šiuo reikalu disponuoja JAV, D. 
Britanijos garantiją (laidą). Tai 
1941 m. liepos mėn. 1 d. diplo
matinė Anglijos vyriausybės 
nota. 

4) Vilniaus ir Vilniaus krašto 
gyventojai savo norą prisijungti 
prie Lenkijos išreiškė 1922 m. 
Vilniaus seime, išlaikydami tą 
ištikimybę, nežiūrint trejų metų 
lietuviškos okupacijos. Aukš
čiausias laikas lietuviškai pro
pagandai baigti lietuvių tautos 
apgaudinėjimą nerealiom atei
t ies fantazijų temom ir tolimes
nio kiršinimo išbujojusio lietu
viško šovinizmo bei vedimo ag
resyvios politikos. 

1943 m. „už akių" ir toliau 

vedamos lietuviškos-lenkiškos 
diskusijos. Lietuviška ,-,Apžval-
ga" 1943 m. gegužės mėn. 29 d. 
atspausdino iš lenkiško žinia
raščio straipsnį „Mūsų^pažiūros 
(pozicija) lietuvišku re ikalu" . 
Kelios mintys 5 (...) Norime, kad 
Lietuva būtų lojaliu vidurio Eu
ropos konfederacijos nar iu ir 
grąžintų a t imtas iš svetimų 
rankų lenkiškas žemes. 

6) Vilnius ir Vilniaus kraštas, 
organiškai sujungtas su Lenki
jos valstybe, išauklėtas lenkiš
koje kultūroje, žemė, kuri užau
gino žinomiausius mūsų tau tos 
atstovus, laikome už neatskiria
mą Žečpospolitos dalį. 

7) Lenkija pasilieka prie 1939 
m. rugsėjo mėn. neliečiamų 
sienų. 

8) Visus pasikėsinimus mūsų 
valstybės teritorijoje e s a m e 
numatę atremti visom galimom 
priemonėm, įjungiant ir karinį 
pasipriešinimą. 

Lietuviška „Apžvalga" į tuos 
punktus taip atsakė: 
2 (...) Lietuva niekuomet negal
vojo ir negalvoja likti Rusijos a r 
Lenkijos dalimi ar valdoma blo
kų. Lietuvių tauta siekia visiš
kos savo tautos laisvės ir inte
gralinės Lietuvos nepriklauso
mybės (...). 

9. Visas civilizuotas pasaulis, 
pripažįstantis teisę ir teisingu
mą, stebisi tvir t inimu, kad Vil
nius ir Vilniaus kraštas organiš
kai yra surištas su Lenkijos 
valstybe. Gal tai Želigovskio 
eskapadas a r Vilniaus seimo 
parodija. Lenkija jokioje formo
je nereiškė pretenzijų į Vilnių. 
Tik kada atsirado Lietuvos ne
p r ik l ausomybės a t s t a t y m o 
klausimas ir Lietuva nesutiko 
likti Lenkijos vasalu, lenkai 
pradėjo savintis Vilnių (...). 
Panašiai kaip okupavimas len
kiškų etninių žemių nesurišo 
organiškai j a s su Reichu ta ip ir 
visuotinis 1920 m. išprievarta
vimas nebuvo sankcijonuotas 
teisės ir teisybės atžvilgiu 
Vilniuje ir Vilniaus krašte (...) 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 

Jis neramiai sujudėjo kėdėj. Pakrapštė pakaušį. Ir 
įbedęs į mane savo vanagiškas akis , stipriu, galingu 
bosu paklausė: 

„Daktare, ta i ko jūs iš manęs norite? Ko norite?" 
Kelis kartus galvojau, kol pagaliau sugriebusi 

prasmingą mintį, atsakiau: „Noriu, kad jūs į visa ta i 
nežiūrėtumėt pro pirštus ir pakeistumėt taktiką. Pajus-
tumėt atsakomybę, duotą žmonai priesaika, Dievui, 
savo sąžinei, penkioms mergaitėms ir dar negimusiam 
kūdikiui" . 

Jaučiau, kad kai kurie mano žodžiai giliai nudie
gė jam krūtinę. J i s pradėjo kramtyti savo apatine lūpą 
ir nukabinęs nosį tylėjo. Patraukęs paskutinį cigare
tės dūmą, ją tuojau užgesino. Liekaną įdėjo į peleninę. 
Nervingai sujudėjo. Žybtelėjo akimis ir, gestikuliuo
damas rankomis, lyg pasimetęs, paklausė; 

„Daktare, ką man dabar daryti? Ką daryti?" 
„Juk pats žinot, kad šiuo metu jus nuo žmonos 

skiria psichologinis mylių a ts tumas. Nusileiskit iš 
debesų. Panaudokit magišką žodžių galią. Ir pasi
stenkit, jei ne visiškai panaikinti, tai bent sutrumpinti 
tą atstumą". 

„Tai kas iš to, jei dabar bandyčiau atšaukti tai, ką 
per devynis mėnesius bumbėjau", nuleisdamas žemyn 
staiga išraudusį veidą, sumurmėjo jis. „Vis tiek nieko 
gero nebus. Ji man nepatikės". 

„Moters širdis atlaidi. J i lengvai atleidžia ir greit 
pamiršta mylimo asmens jai padarytas skriaudas", žiū
rėdama jam į akis, pasakiau. Ir iš jo veido išraiškos iš
skaičiau, kad jis gaudė mano žodžius. 

Po ilgesnio svyravimo j is nusipurtė. Žvilgtelėjo į 
savo rankini laikrodėlį. Susiraukė. Ir vos suraiz-
gydamas žodžius, prašneko: 

„ J a u gan vėlu. Gailestingoji sesutė neįleis mane 
į palatą". 

„Žmogui su gera intencija palatos durys yra dvi
dešimt keturias valandas atdaros", skubiai pasakiau, 
nes bijojau, kad jis nepakeistų savo nuomonės. „Eikit 
pas ją. Nedelskit!" Atsistojau ir, paduodamajam rnaką. 
palinkėjau sėkmės. 

J i s minutėlę pastovėjo. Kažką pagalvojo. „Gerai aš 
e inu" , ryžtingai pasakė. Ir sunkiais, monotoniškais 
žingsniais, išėjo iš kambario. 

Ką jis jai šnekėjo, sužinoti neteko. Tik kai jam 
išėjus, nuėjau rašyti gimdyvės ligos istoriją ir ją 
pat ikr int i , radau jau giedresnėj nuotaikoj. 

Netrukus ir dr. H. atvažiavo. 
„Daktare, kaip jums pavyko misija?" — entuzias

t iškai jis užklausė. 
„Intenciją, dr. H., turėjau tikrai gerą, bet rezulta

tai? Nežiūrint to, kad kai kurie mano žodžiai atsimušė 
į jį ka ip žirniai į sieną, bet esu t ikra , kad keli vis tik 
rado atgarsį jo sieloj". 

„Tikėkimės, kad šis sūkurys mums laimingai pasi 
baigs", pakreipęs į mane savo galvą, jis optimistiškai 
tarė . 

..Sesute, ar turit gyvybės eleksyro?" (Taip dr. H. 
vadindavo pupelių kavą), užklausė jis. 

„Taip. daktare, tur iu" , atsakė ji. „Ką tik išviriau. 
J u k be kavos nakt in i s budėjimas mums būtų 
sunkiausia kančia". 

Gurkšnojant kavą, dr. H. nukreipė pokalbį į 
linksmesnę temą. 

„Spėkit, kokia gydytojo specialybė yra geriausia?" 
mus paklausė. 

„Mano supratimu ta, kurią pa ts pasirenki", at
sakiau aš. 

„Dr. H., jūs su savo klausimu man visiškai susukot 
galvą", išplėtusi akis, pratarė gailestingoji sesutė. 
„Leiskit šiek tiek susikaupti, tuoj atsakysiu". 

Ir kiek pagalvojusi entuziastiškai sušuko: 
„Chirurgija!" 
Dr. H. parėmė rankomis savo smakrą. Ir pro nukri

tusius an t nosies galo akinius sužiuro į mus. 
„Stebiuosi, kad nė vienai iš judviejų nepavyko 

įspėti", nuoširdžiai šyptelėjęs pasakė. 
„Tai jūs mums pasakykit?" neslėpdama savo 

smalsumo, prašė gailestingoji sesutė. 
„Gerai! Klausykit! Iš visų gydytojo specialybių 

geriausia yra moterų ligų", pabrėždamas kiekvieną 
žodį, a tsakė jis. 

„O kodėl?" nekantravo gailestingoji sesutė. 
„Todėl, kad ji turi daugiausiai pliusų", kilstelėjęs 

galv?,, a tsake dr. H. 
„Kokius?", panorau aš sužinoti. 
Jis nusijuokė. Pakėlė savo kairę ranką ir. užlenk

damas pirštą po piršto, pradėjo skaičiuoti pliusus. 
Pirmas. Kūrėjas, sutverdamas Ievą, tik apie mus te

galvojo. J is pridėjo jai kelis ekstra organus, kad mes 
turėtumėm darbo. 

Antras. Mes neturime leisti pinigus brangioms 
reklamoms. Lošiant bridžą, užtenka vienai poniutei 
pasisakyti, kad ji savo gydytoju y ra labai patenkinta . 
Tuojau mažiausiai trys sužinos ir eis pas tą patį 
gydytoją. 

(Bus daugiau) 

/ 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Omaha Nebr. 

MOKYKLĖLĖS IŠVYKA 

Birželio 6 d. 30 mylių nuo 
Omahos, gražiame Platte River 
parke, lietuviška mokyklėlė 
turėjo mokslo metų užbaigimo 
išvyką. 

Didelių ąžuolų pavėsyje moky
tojos ir mokinių tėvai paruošė 
visiems puikias vaišes. Prieš 
vaišes ir mokinių pramogą eže
rėlyje mokyki, vedėja Aušrelė 
Sakalaitė įteikė mokiniams 
gražiai išspausdintus ir moky
tojų pasirašytus pažymėjimus 
su dovanėlėmis. Mokytojoms: 
Ramutei Mitchell ir Violetai Ro-
tella už kantrumą ir darbą pa

dovanojo po gražų medžio 
drožinį, Gedimino pilį su tau
tine vėliavėle. Dovanas padarė 
Viktoras Aras ir paskyrė tam 
tikslui. V. Aro gražūs dirbiniai 
puošia ne vieno lietuvio namus, 
o taip pat ir Nebraskos 
kongresmano P. Hoagland įstai
gos stalą. 

Lietuvišką mokyklėlę lanko 
ne tik grupelė mažų ir jaunų 
vaikų. Čia randame ne vieną ir 
suaugusį, norintį pramokti 
lietuvių kalbos ir sužinoti Lietu
vos istoriją. Mokyklėlėj mokslo 
priemonių netrūksta. Reikia čia 
tik daugiau mokinių, norinčių 
susipažinti su mūsų kalba — 
pramokti jos ir praplėsti lietu 
vių kultūros akiratį. 

Lietuviškos mokyklėlės mokslo metų užbaigimo iškyloje mokinukai ir moky 
tojos. Iš kairės stovi: mokyt. Ramutė Mitchel, iš dešinės pirmoji stovi: 
mokyklos vedėja Aušrelė Sakalaitė ir mokyt. Violeta Rotella. Nuotraukoje 
nėra vieno kito suaugusio mokinio. ! 

OMAHOS LIETUVIŲ 
PADANGĖJE 

Čia nedidelio lietuvių telkinio 
gyvenimas yra gana judrus: vis 
pilnas naujovių, rūpesčių ir vi
suomeninių darbų bei reikalų. 
Tie, kurie mėgina neapleisti 
visuomeninių ir kitokių su
buvimų, kartais pritrūksta ir 
laiko. 

Pradedant kovo mėn., buvo 
rūpinamasi naujos LB valdybos 
išsirinkimu — sudarymu. 
Buvusioji valdyba su kovo mėn. 
užbaigė ketverių metų ka
denciją ir atsistatydino. Teko 
laukti, kol susifomavo nauja 
valdyba. Gegužės 21 d. visuo
tiniame bendruomenės susi
rinkime prisistatė nauja 
1992-93 metų valdyba. Susi
rinkimo dalyviai džiaugėsi 
valdyba ir stipriai jai paplojo. Ir 
kaip nesidžiaugti. Jau eilę 
metų valdybos rinkimai suke
lia nemažą rūpestį. Atrodo, 
visados yra gerų kritikų, poli
tikų ir visuomeninių reikalų ži
novų, tačiau, kai pasiūloma 
tiems asmenims įeiti į valdybą 
— visi be išimčių atsisako. 

Dabartinę Omahos LB valdy
bą sudaro jaunesniosios kartos 
akademikai. Jie visi, galima 
sakyti, yra naujokai lietuviškos 
veiklos reikaluose. Tačiau jie 
turi gražaus idealizmo ir pasi
tikėjimo žmonėmis, nori dirbti 
Lietuvos ir lietuvių naudai. Už 
tai visuomenė turėtų vertinti 
naują valdybą ir visados jiems 
padėti, jeigu tos pagalbos jie bus 
reikalingi. 

Naują valdybą sudaro: dr. 
Gediminas Murauskas, Nijolė 
Sudavičiūtė (Mac. Callum), Auš
relė Sakalaitė, Angelika Sičiū-
naitė ir Eugenijus Radžiūnas. 

Birželio 14 d. naujosios valdy
bos pastangomis buvo tvarkin
gai pravestas balsavimas dėl iš
vedimo okupacinės kariuome
nės iš Lietuvos. Tą pačią dieną 
po balsavimų valdyba išskubėjo 
j Lincoln, Nebraskos sostinę, 
kur kartu su latviais ir estais 
buvo suruoštos baisiųjų 
birželinių išvežimų paminėji-

* * * 

^SimmvSm 
NAUJI PROFESIONALAI 

Ina Šilgalytė 
Ina Šilgalytė, Reginos ir dr. 

Eugenijaus duktė, baigė John 
Caroll universitetą, ir jai buvo 
suteiktas chemijos mokslų 
diplomas. Studijų metu buvo 
dekano garbės sąrašuose. 

Ina baigė Šv. Kazimiero litu
anistinę mokyklą. Ilgametė 
„Grandinėlės" šokėja. Nuo pat 
pradžios mokyklos priklauso 
ateitininkams. Dabar yra jau
nučių vadovė. 

Ina pradėjo dirbti garsiųjų 
Clevelando klinikų tyrimų cent
re tyrinėjimų asistente raume
nų srityje (muscular skeletai I. 

Vincas Staniškis 
Dalios ir Džiugo sūnus baigė 

Ohio universitetą, įsigydamas 
veterinarijos daktaro diplomą. 
Priešmedicinines studijas baka
lauro laipsniu baigė Daytono 
universitete. 

Studijų metu aktyviai dalyva
vo veterinarijo- profesinėje or
ganizacijoje — Omega Tau Sig
ma, būdamas "fr tos organizaci
jos namų adrr:nistratoriumi. 
Reiškėsi universiteto įvairiose 
sporto varžybose. 

Yra baigęs' 5v. Kazimiero 
lituanistinę mokyklą, dalyvavęs 
ateitininkų ve: k loję, sportavo 
„Žaibo" klube. 

Pr ieš metus veterinarijos 
mokslus baigė Jonas Alšėnas. 
Veterinarijos praktika jau kele
ri metai verčiasi dr. Dalia Blo-
žytė. 

V. R. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Per pirmąjį šių metų pusmetį, 
tarp sausio 1 d. ir liepos 1 d., 
Clevelande mirė šie lietuviai: 
Mikas Špokas, Juozas Gaidelis, 
Rima Petrauskienė, Stasys Ra
dzevičius, Ona Degutienė, Algis 
Kasiulaitis, Vytas Civinskas, 
Petras Milašius, Ona Vinclo-
vienė, Julius Kasiulionis, Timo
tiejus Markelionis, Marija Da-
doraitienė, Mėga Barniškaitė, 
dr. Henrikas Brazaitis, Juozas 
Uičmonas, Vilius Tačkus, 
Raymondas Kudukis, Janina 
Ūsienė, Paulius Šimelionis, 
Aldona Rastenienė, Olivia 
Rumbutienė, Juozas Stempužis, 
Adelė Končienė, Petras Akelis, 
Juozas Pinku° Kazus Gude-
liauskas, Petras Kekelis, James 
Baltrus, Jonas Velykis. 

J . Milas 

CLASSIFIED GUIDE 

mas su atitinkama programa. 
Kalbėjo tautybių atstovai. Bu
vo padėtas bendras vainikas 
prie žuvusiųjų paminklo ir 
atliktos kitos ceremonijos, susi
jusios su liūdnu minėjimu. 
Omahos LB pirm. dr. G. Mu
rauskas pasakė prasmingą kai-
bą. 

Birželio mėnesį valdyba išlei
do informacinį biuletenį „Bal
sas". Jame buvo išvardinti visi 
mūsų organizaciniai vienetai ir 
klubai, nusakyti jų veiklos 
tikslai ir duota kita informacija. 

„Balsas" išleistas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Dvikalbio lei
dinėlio tikslas buvo informuoti 
visus lietuvius, kurie silpnai 
moka arba visai nemoka lietu
vių kalbos. 

Užgirtinas yra valdybos tiks
las suburti. įtraukti į bend
ruomenę ir atsitolinusius nuo 
savo kamieno, plačiai po Oma
hos apylinkę išsisklaidžiusius 
lietuvius. Tokį informacinį 
„Balsą" numatyta išleisti kas 
trys mėnesiai. Valdyba kviečia 
visus rašyti į „Balsą", duoti idė 
jų ir pageidavimų. 

Spaudos ir kituose darbuose 
valdybai talkina reklaminio 
meno specialistė, akademike 
Dal ia Sudavič iūtė. 

-5-

GINKLŲ KONTROLĖ 
• 

Chicagos miesto taryba nu
sprendė įvesti griežtesnę ginklų 
kontrolę, nes jau atsirado per 
daug žmogžudysčių, ginkluotų 
užpuolimų. Leidžiama net kon
fiskuoti automobilius, neteisėtai 
įvežančius ginklus į Chicagą. 
Tai numatoma pradėti daryti 
nuo rugpjūčio 7 d. 

U 

LIETUVIŠKAS 
KRYŽIUS 

Ramioje, gražiais namais ap
statytoje pietų Omahos vie
tovėje, iškilo didelis ir meniškas 
kryžius, kurio pasižiūrėti ateina 
ir atvažiuoja nemažai kita
taučių. 

Šis vienintelis lietuviškas kry
žius Omahoje puošia Laimos ir 
Algimanto Antanėlių namų 
aplinką 

Birželio 21d . dalyvaujant An
tanėlių šeimos nariams ir 
artimiesiems, kun. Petras Žar 

kauskas pašventino tą puikų 
kryžių. Kryžiaus pažiūrėti at
vyko ir „World Herald" repor
teris, kuris labai domėjosi kry
žiaus pastatymo tikslu ir apskri
tai lietuvių gyvenimu Omaho
je. RMojatis dieną milrjonfmVti-
ražo dienraštis per dvi laidas 
įdėjo didelę kryžiaus nuotrąaiką 
su aprašymu, kad kryžius 
Antanėlių šeimai primins 
tėvynę. 

Kryžių padirbo specialis-
tas-menininkas Algimantas Ki
sielius, atvažiavęs iš Lietuvos. 
Jis viešėjo pas savo dėdę Oma
hoje. Kruopštus darbas užtruko 
apie tris mėnesius. Neužteko 
vien kryžiaus: Antanėlis prie 
kryžiaus stiliaus priderino visą 
frontinį įėjimą į namą. Prie kry
žiaus jau žaliavo pasodinti trys 
jauni berželiai, o už tvorelės au
ga rūtos ir kitos gėlės. Žiūrint 
į gražų kryžiaus su namu 
derinį, ne vieną gali apimti 
tylus tėvynės ilgesys. 

Laimutė ir Algimantas Anta
nėliai buvo ir yra veiklūs bend
ruomenės nariai ir nuoširdžiai 
dalyvauja visuomeninėje veik
loje. Lietuviškoje dvasioje jie iš
augino dukrą ir sūnų, kurie 
buvo ir skautai, ir tautinių 
šokių šokėjai, kol sukūrė šeimas 
ir paliko Omahą. 

Paskutinius ketverius metus 
iš eilės A. Antanėlis buvo LB 
pirmininkas. Gana sunkūs buvo 
tie istoriniai metai visiems 
lietuviams. Tačiau dar sun
kesni buvo tiems, kuriems 
reikėjo organizuoti, vadovauti ir 
vykdyti darbus, ginant besilais-
vinančios Lietuvos reikalus. 
Darbus paremti dažnai prireikė 
asmeniškos, piniginės aukos. A. 
Antanėlis yra iš tų žmonių, 
kurie neskaičiuoja dešimtinių, 
o labai dažnai ir šimtinių, dir
bant lietuvių tautos labui. 

Šiuo metu A. L. Antanėliai 
yra Europoje. Lanko savo dukrą 
Londone. Anglijoj ir keliauja per 
Lietuvą. Prieš išvažiuojant j 
Lietuvą, kad atžymėtu atgautą 
nepriklausomybę ir išpildytų 
savo žmonos pageidavimą, pa
statė prie namų lietuvišką 
kryžių, kuris globos jų namus ir 
primins gimtąją žemę 

J . P. 

H 99 
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Garsusis Lietuvos liaudies ansamblis debiu
tuoja JAV-bėse Drury Lane teatre. 
Dalyvauja 30 žymiausių Lietuvos artistų! 
Nepraleiskite šių metų įdomiausio 
kultūrinio įvykio! 

•V 

„LIETUVOS" spektakliai 

prasideda liepos mėn. 8 d 
Ansamblis angažuotas tik 2 savaitėms! 

Spektakliai: 

Trečiadieniais, liepos 8 ir 15 dienomis, 8:30 v.v., 
Ketvirtadieniais, liepos 9 ir 16 dienomis, 2:00 v. p.p. 
Penktadieniais, liepos 10 ir 17 dienomis. 8:30 v.v.. 
Šeštadieniais, liepos 11 ir 18 dienomis 6:00 v.v. ir 9:30 v.v., 
Sekmadieniais, liepos 12 ir 19 dienomis 2:30 v. p.p. ir 7 v.v. 

Prie teatro veikia ir restoranas, bet ten vietas reikia užsisakyti iš anksto, 
o taip pat ir spektaklių bilietus, paskambinus jų telefonais. 

REALESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

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

FOR SALE 
Brlck bungalcm, 4 bdrm 2 
baths., 8 rms. finished basement; 
61 & Kenneth. $119,000. 

Cali: 1-708-301-8663 

C*KWOOKTU<RACE 
100 Drury Lane, Oakbrook Terrace, IL 

708-530-8300 708-530-0111 

Bendra Uetuvos-JAV įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA įvairių 
modelių „FORD", „GaT ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei ių atsargines detales Kainos tokios pat kaip Amerikoje Garantuojame 
tų automob' ų techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais 

Taip pat Lie'uvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius, ,,VAN" ir 
limuziną Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje 

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

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

Amerikoje skambinti: 
Tai. (312) 434-6618 arba (708) 887-8442 

Fax (312) 434-2655 

GznfuiK 21 
KMIECIK REALTOHr. 
7922 S. Pulaski K.J. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

FOR SALE 

Skubiai — pigiai parduodami au
tomobiliai. 

Skambinti 312-778-3455 

HELP WANTED 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

REAL ESTATE 

m 

laikoma moteris prižiūrėti seny
vą moterį, padėti namų ruošoje ir 
gyventi kartu. Skambinti: 

Richard, tai. 708-301-0604 

laikoma subrendusi moteris, kuri 
norėtų gyventi Park Ridge (netoli O'Hare 
aerodromo) ir padėti vyr. amžiaus moteriai 
namų ruošoje, valgio gaminime, apsiren
gime. Maistas ir alga. 

KrsIptJt: 708-825-6404 

FOR RENT 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS; 3 kamb., 
1 mieg., „appliances", pastate gyvena 
pensininkai; sav. užmoka už šilumą. 
$350 į mėn. + ..security". 62 St. ir 
Spaulding apyl. 

Skambinti: 312-434-7100 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Cicero apyl. $200 į mėn. 

Skambinti: 708-652-4943 

Išnuomojamas 4 kamb. butas II 
aukšte Brighton Pk. apylinkėje 
vienam ar 2 suaugusiems. Be 
gyvuliukų. 

Tel. 312-247-3838 

B E L L - B A C F R E A L T O R S 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzla Ava., 
CMcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAM — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną Bllnstrublsne 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzia Ava. 
Tai. 436-7878 

HOUSE FOR SALE 

Lemont. VVooded lot; 4 bdrm. 
„custombilt" brick; in town; 21/2 
bath; full basement. Mušt see. 

Honig Realty 
Tel . 708-257-7333 

Ask for Martha Tettlus 
Ta i . 708-257-2815 

Parduodamas mūrinis namas, 55 Ir 
Lawndale apyl. 3 mieg. $109,000 

Parduodamas 3 butų namas, 59 ir 
Pulaski apyl. 

Išnuomojami 3 Ir 2 miag. kamb. bu
tai Brighton Pk., 59 ir Pulaski 
Skambinti: 

Aušra Padalino 
312-787-2400 

FIRST RATE REAL ESTATE 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Strat 
Tai . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Tunu Chicigos miesto leidimą Dirbti ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTIS. 

Richard Hanus, adv. 
Imigracijos Įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Sufte 2100 

Chlcago, II 60606 
Tai. 312-464-2380 

JMZ ROORNG 6 
CONSTRUCTION CO. 

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

Cali: 312-622 9866 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
PRANEŠA 

kad lėktuvo bilietas jūsų giminėms iš Lietuvos 
į Chicagą arba New Yorką kainuoja tik $1,000 
ten ir atgal. Kreipkitės: American Travel 
Service, 9439 S. Kedzie, Evergreen Pk., 
IL, 60642, tel. 708-422-3000. 



Kazio Daugėlos naują 
albumą pavarčius 

JONAS DAUGĖLA 

Pusės šimtmečio tautos didžio
sios nelaimės ir kančios, o taip 
pat ir tautos atsparumo pasi
reiškimas yra jau gan išsamiai 
atžymėtas mūsų publicistikoje, 
pavaizduotas grožinėje lietuvių 
literatūroje. Tremtinių tragedi
jai pavaizduoti, Sibiro kanki
niam atžvmėti, didvyriškas par
tizaninio karo kovom ir kovoto
jam prisiminti parašyta daug 
literatūrinių kūrinių, o taip pat 
prisiminimų knygų. Gal kiek 
mažiau dėmesio mūsų literatū
roje susilaukė lietuviška išeivija 
Vakarų pasaulyje, ypatingai 
pirmosios jos gyvenimo dienos 
Vokietijoje ir Austrijoje. Be 
kelių Pulgio Andriušio feljetonų 
ir to meto periodinės spaudos, 
kiek išsamesnio veikalo iš tų 
laikų lyg ir neturime. 

Kaip tik šią spragą užpildo 
didesnės apimties Kazio Daugė
los veikalas-albumas „Išeiviai iš 
Lietuvos". K. Daugėlos išskirti
nai kruopščiai paruoštą ir M. 
Šeškuvienės redaguotą veikalą 
šiais metais Vilniuje išleido 
„Minties" leidykla. Sakoma, 
kad gera nuotrauka dažnai at
stoja tūkstančius žodžių. K. 
Daugėla „Išeiviai iŠ Lietuvos" 
albumu tikrai patvirtino šią 
nuomonę ir įrodė foto meno 
nepakeičiamą vertę, vaizduo
jant gyvenimo kasdienybės 
tikrovę. 

K. Daugėla su foto aparatu 
susidraugavo, berods, dar sėdė
damas Šiaulių gimnazijos suole. 
(Mums abiem teko laimė maž
daug tuo pačiu laiku mokytis 
Šiaulių valdžios berniukų gim
nazijoje ir ją sėkmingai baigti). 
Vėliau autorius pasirinko kul-
tūrtechniko profesiją, ogi mūsų 
matininkai ir kultūrtechnikai 
visas vasaras praleisdavo, ma
tuodami ir gerindami Lietuvos 
sodžiaus dirvonus. Tad ir turėjo 
puikią progą gėrėtis mūsų tėvy
nės gamtos grožiu, savo akimis 
stebėti šilojų, upių ir ežerų 
pakrančių pasakiškus vaizdus. 
Nenuostabu, kad daugelis šios 
profesijos bendradarbių panūdo 
nuotraukose užfiksuoti lietuviš
kos gamtos grožį. Matininkų ir 
kultūrtechnikų sąjungoje buvo 
įsteigta foto mėgėjų sekcija. 

Tais laikais jis yra jau padaręs 
tūkstančius nuotraukų, kurio
mis užpildyta pirmoji veikalo 
dalis. K. Daugėla foto meno 
neapleido ir vėlesniais savo 
gyvenimo metais. Per tą laiką 
jis įgijo daugiau patyrimo ir tuo 
pačiu tobulėjo darbai. Išeivijoje 
ir Lietuvoje jis yra surengęs 
kelias savo kūrinių parodas ir 
dalyvavęs eilėje kitų parodų. Be 
to, dar skaitęs paskaitas ir 
parašęs namažai straipsnių. 

„Išeiviai iš Lietuvos" nnidniu 
K. Daugėla neabejotinai ap
vainikavo savo ilgų metų darbą 
ir foto menininko pastangas. O, 
be to, padarė neįkainojamą 

je gimiau, žmones, tarp kurių 
augau, ir jaunystę, kuri žirgo 
šuoliais nudundėjo. Dabar ke
liauju per tą kraštą, žvelgdamas 
į savo nuotraukas" (5 psl.). Šioje 
knygos dalyje 73 nuotraukos. 
Jose matome būdingus Lietuvos 
miestų ir kaimų vaizdus, val
džios pareigūnus, o kaimo žmo
nių portretinėse nuotraukose — 
akylus žiūrovas mokės įžiūrėti 
žmonių charakterio bruožus bei 
jų nusiteikimą. 

Lietuvos karių gyvenimui pa
vaizduoti skirta 17 nuotraukų. 
Būdinga, kadjose nematome iš
pūstų generolų krūtinių, riedan
čių tankų ar parado iškilmių. 
Visose matome šaunų Lietuvos 
kaimo bernelį, tvarkinga karei
vio uniforma, gerai nusiteikusį 
ir žvalų. 

Tolimesnėje dalyje: „pasako
jimai apie žmones, kurie paliko 
savo kraštą, ne geresnio gyve
nimo ieškodami bėgo... nesislė
pė nuo bausmės, nes nebuvo nu
sikaltę" (92 psl.). 

Tačiau: „esant gausiam inte
lektualų būriui, greitai gimė 
profesinių ir kultūrinių organi
zacijų projektai" (152). Šios 
albumo dalies bendroji nuotaika 
ir lietuvių veikla pagaunama 
pirmoje nuotraukoje „Ryto 
malda vaikų darželyje" (153) Be 
abejo, ši albumo dalis yra pati 
svarbiausia ir taip pat užima 
daugiausia vietos. Nuotraukos 
liudija, kad net blogiausiose 
gyvenimo sąlygose lietuviai ne
pasimetė, išsilaikė ir nepasken-
do niūrioje stovyklinio gyveni
mo aplinkoje. Mūsų menininkai 
nenustojo savo įgimtos kūrybi
nės galios. Jie savo talentais ne 
tik paįvairino stovyklinio gyve
nimo kasdienybę, bet ir sklaidė 
nevilties nuotaikas. Šioje daly
je matome mūsų ansamblių ir 
atskirų menininkų nuotrau
kas, mokyklų ir įvairių kursų 
vaizdus. 

„Emigracija į JAV pagyvėjo 
po to, kai 1948 m. buvo priim
tas nutarimas priimti mus nu
vargusius bedalius į laisvę 
besiveržiančias mases trokštan
čias laisvai kvėpuoti" (219 psl.). 

20 paskutiniosios šio leidinio 
serijos nuotraukų vaizduoja jau 
gyvenimą „Pereinamoje stovyk
loje" (221) ir „Kelionė per 
Atlantą" (226-227). Ir pagaliau 
„pamažu organizacinį lietuvių 
veiklos darbą perėmė pokarinių 
ateivių jaunoji karta" (228). 
Nuotraukose matome naujojo 
pasaulio didmiesčių vaizdus, 
senųjų veikėjų nuotraukas. Vei
kėjų posėdžiai, tautinių šokių 
grupės. Albumas užbaigiamas 
nuotaikinga ir meniškai tobula 
nuotrauka „Gubernatorius šok
dina sol. St. Daugėlienę" (233). 

Esu girdėjęs, kad dar kai kas 
abejoja, ar fotografija yra 
menas. Jiems visiems patarčiau 
perversti šį K. Daugėlos pareng 

GERAS 
PAVYZDYS 

Su kokiais sunkumais dabar 
turi galinėtis lietuviškoji spau
da, nežino tik tas, kuriam ji 
visiškai nerūpi. Mūsų spauda — 
laikraščiai, kad galėtų egzistuo
ti ir mus lankyti, turi nugalėti 
didžiules finansines problemas, 
kurių didžiausia — mokesčiai už 
pašto patarnavimą (ir labai blo
gą spaudos pristatymą jos skai
tytojams). Paštui tenka išmokė
ti milžiniškas pinigų sumas! 
Reikia manyti, kad visi „Drau
go" skaitytojai pastebėjo ad
ministratoriaus pranešimą 
(„Draugas", birželio 10 d., Nr. 
113), kuriame jis rašė, kad per
nai metais už „Draugo" per
siuntimą paštui buvo išmokėta 
200.000 dol. o šiais metais už 
pirmuosius keturis mėnesius 
— 72.182 doleriai! Gaila, kad tas 
pranešimas buvo gan kukliai iš
spausdintas paskutiniame pus
lapyje, o reikėjo jį spausdinti ne 
paskutiniame, bet pirmajame 
puslapyje didelėmis, raudono
mis raidėmis. Juk tai labai jau
dinantis pranešimas, pro kurį 
tylomis neturėtume praeiti. Tik 
pagalvokime ir susimąstykime, 
kaip reikėtų gyventi ir jaustis, 
likus be lietuviško laikraščio. 
Nors Lietuva jau yra laisva, bet 
mūsų lietuviškoji veikla nesu
stos. Ją ir toliau reikės tęsti. Gal 
ta veikla šiek tiek pasikeis, bet 
ji nesustos. Kaip sužinosime, 
netekę savųjų laikraščių, kas 
dedasi ir kaip juda lietuviškieji 
vežimėliai Chicagoje, Floridoje, 
New Yorke... Reikalas svarbus. 
Reikia jau dabar susirūpinti, 
kad vėliau netektų gailėtis. 

Daugelis skaitytojų, atnaujin
dami prenumeratas, prideda ir 
didesnę ar mažesnę auką. Jie 
paaukoja ir kitomis progomis. 
Tai sąmoningi ir reikalą 
suprantą skaitytojai. Dabar, kai 
vis garsiau pasigirsta laikraščių 
SOS! šauksmas, reikia manyti, 
jie atskubės su dar didesne 
auka. Laikraščių pagalbos 
šauksmą turėtų išgirsti ir visos 
lietuviškos organizacijos bei 
klubai. 

Gražų pavyzdį rodo Lietuvių 
Moterų Federacijos New Yorko 
klubas, kuris iš savo kuklių iš
teklių laikas nuo laiko paremia 
ir spaudą. 

Gražiai pavykęs ir šventiškoje 
nuotaikoje praėjęs Atvelykio 
stalo renginys atnešė šiek 
tiek pelno, kuris buvo paskirs
tytas taip: dienraščiui „Drau
gui", savaitraščiams „Darbi
ninkui" ir „Dirvai" bei NY tau
tinių šokių grupei „Tryptinis" 
— visiems po 50 dol. 

LMF New Yorko klubo valdy
bą sudaro: dr. Marija Žukaus
kienė — pirmininkė, Malvina 
Klivečkienė — vicepirmininkė, 
Ieva Jankutė — sekretorė ir So
fija Skobeikienė — kasininkė. 

P. Palys 

SIUNTA Į LIETUVĄ IŠ 
BALTIMORĖS 

pirmininku yra Stasys Žukas. 
Siunta turėtų pasiekti Lietuvą 
apie rugpjūčio 1 d. 

Šį savaitgalį A. Grintalis su 
žmona išvyksta į Lietuvą, kur 
jie, drauge su namo grįžtnčia dr. 
Čepukaitiene, apsilankys 
bendrijos būstinėje ir ten pasi
tars dėl siuntos išskirstymo. 

Č. Surdokas 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. liepos mėn. 10 d. 

Ketvirtadienį, liepos 9 d., iš 
Baltimorės uosto išplaukė du 
konteineriai su moderniom me
dicinos mašinom, invalidų 
vežimėliais, vaikščiojimo rams
čiais, 3000 chalatų medikams ir 
kitais reikmenimis ligoninėms. 
Siuntoje yra dovanų našlai
čiams ir seneliams, buv. poli
tiniams kaliniams ir tremti
niams, mokykloms, gimnazi
joms ir universitetams bei pri
vatiems asmenims. Viso apie 
1300 dėžių ir kitokių paketų. 

Ši siunta buvo suorganizuota 
Baltimorės Balfo skyriaus, 
bendradarbiaujant su Balti
morės Lietuvos laisvės komi
tetu, Lietuvių namų bendrovės 
valdyba ir Baltimorės lietuvių 
muziejum bei talkinant Phi-
ladelphijos ir Washingtono 
Balfo skyriams. 

Jos pakrovimą stebėjo: Balys 
Brasauskas, Lietuvių namų 
bendrovės pirm.; Algimantas 
Grintalis, muziejaus kuratorius; 
Jonas Kardokas, Balfo skyriaus 
iždininkas; Marijona Dymšai-
tė-Ogden, Washingtono Balfo 
skyriaus pirm.; Cezaris Sur
dokas, Baltimorės Balfo sky
riaus pirm. ir dr. Lina Čepukai
tiene, viešnia iš Lietuvos, prisi
dėjusi prie siuntos suorgani
zavimo. 

Siuntą priims ir išskirstys 
Vilniaus politinių kalinių ir 
tremtinių bendrija, kurios 

1992-tieji - pabaltiečių 
džiaugsmo švenčių metai 

Ne tik lietuviai išeiviai šiais 
metais šventė džiaugsmo — savo 
tėvynės laisvės — šventę, susi
rinkę Chicagon liepos 5 d. Lat
viai suorganizavo XII vakarinių 
Amerikos pakraščių Dainų 
šventę, kurios pirmininkas yra 
Janis Praudins iš Seattle, Wa-
shington. Nors šventės pro
gramoje propaguojamos dainos 
ir menas, ji ypač pabrėžia, kad 
Latvijoje jau laisvai plevėsuoja 
tautinė vėliava. 

Švenčių ruošimu neatsilieka 
ir estai. Minint Estijos nepri
klausomybės sukaktį liepos 9 d, 
New Yorke ir kitur ruošiamos 
šventės ir eisenos, o taip pat VT 
pasaulio estų sąskrydis New 
Yorke, kur numatoma apie 
20.000 dalyvių. Tuo metu su 
daina ir šokiu bus švenčiama 
Estijos laisvės šventė. 

(American Baltic News, 
July, 1992) 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Irenos-Reginos Bernotavičienės 

S. m. liepos 10 d. suėjo penkeri metai, kai iš mūsų tarpo 
išsiskyrė mylima Irena. 

Liūdnai sukakčiai paminėti, šv. Mišios už jos sielą bus 
atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje liepos 11 d., šeštadieni, 
8 vai. ryto. 

Prašome draugus ir artimuosius, prisimenant a.a. Ireną, 
dalyvauti šv. Mišių aukoje ir bendroje maldoje. 

Nuliūdę: vyras ir sūnūs su šeimomis. 

P A D Ė K A 
Mirus 
A. tA. 

MALVINAI TAMOŠIŪNIENEI 
Nuoširdžiai dėkoju visiems, atsisveikinusiems a.a. 

Malviną koplyčioje ir palydėjusiems Ją i Amžino Poilsio vietą. 
, Dėkoju kleb. kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje ir 

kapinėse. 
Dėkoju už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu, už aukas ir 

gėles puošusias velionės karstą. 
Nuoširdus ačiū karsto nešėjams. 
Ačiū laidotuvių direktoriui Donald Petkui už rūpestingą 

patarnavimą. 
Vyras Vladas 

DEŠIMTIES METTJ MIRTIES SUKAKTIS 
. A.tA. 
PETRAS ŠAKINSKAS 

Jau suėjo dešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvą ir Senelį, kurio netekome 
1982 m. liepos 14 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekad negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Nuliūdusi šeima. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
MARIJAI RAKAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, sūnui VACIUI RAKAUSKUI su 
žmona ONA reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvių Bendruomenės 
Melrose Parko apylinkė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMTESČIUOSE 

4330-34 S. Caliiornia Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741=1 

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

įnašą į lietuvių išeivių kultūri- tą ir „Minties" išleistą kūrinį, 
nių vertybių lobyną. Specialis- savo akimis peržvelgti puikias 
tai galbūt ir ras šiame nuotrau
kų rinkinyje kai kurių techniš
kų trūkumų, tačiau mums, eili
niams skaitytojams, jis palieka 

tik labai malonų, bet ir 

mis klotas. Jie taip pat pamatys, 
kad lietuviai šio kelio klystke
liuose neužmiršo savo tautinių 
įsipareigojimų. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
MARIJAI RAKAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, sūnui VACIUI RAKAUSKUI su 
žmona ONA reiškiame gilią užuojautą. 

Melrose Parko Lietuvių klubas 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

ne 
prasmingą įspūdį, pažadinda
mas nostalgijos jausmus. 

Knyga-albumas yra didelio 
formato, skoningai apipavida
lintas ir rūpestingai paruoštas 
spaudai. Išleistas gerame popie
riuje. Knygoje 241 puslapis, 15 
psl. skirta aprašymų ir paaiški
nimų tekstams. Tuos trumpus, 
bet turiniui būdingus, tekstus 
paruošė pats autorius, anglų 
kalbos vertimus padarė A. 
Bernotas. 

225 puslapiuose yra per 200 
nuotraukų. Veik visos jos yra 
puslapio dydžio. Meninį leidinio 
apipavidalinimą atliko dail. R. 
Duboms. 

Pirmoje dalyje K. Daugėla 
vaizduoja šalį, kuri „nuo rytinio 
Atlanto beveik matoma. Kurio-

nuotraukas ir visos abejonės 
tikrai išnyks. K. Daugėla šiuo 
nauju leidiniu tikrai įrodė, kad 
foto menas yra tikrai kūrybinis 
menas pilniausia šio žodžio 
prasme. Foto menas, be abejo
nės, gali būti įrikiuotas į dailės 
meno sąvoką. O pats „Išeiviai iš 
Lietuvos" albumo autorius tik
rai užsitarnauja gabaus, talen
tingo lietuvio menininko vardą. 

Vilniuje įvyko VLIK-o baigia
masis seimas. Iškilmių metu 
Lietuvos vyriausybės atstovai 
VLIK-o veikėjams įteikė K. 
Daugėlos albumą. Tai buvo 
graži dovana. Tačiau šis leidi
nys yra daug prasmingesnė ir 
reikalingesnė dovana Lietuvos 
lietuviams. Mes, išeiviai, nuo
traukų vaizdus esame patys 
mate ir gerai prisimename, ta
čiau Lietuvos lietuviai iš šių 
nuotraukų galės pamatyti, kad 
kelias nuo Lietuvos iki šios 
šalies dangoraižiu nebuvo 

MąurcosYFoic 

DON-T SPEND IT AIL - SAVE SOME AT 

MUTUAL "pedefuU SAVINGS 
AND IOAM ASSOCIATION 

Giortered anA Superyned by ihe United Statei Govetnment 
2212 W CERMAK ROAD • CHKAGO, IUJNOIS 60608 PHONE |312) 847-7747 

INTERNATIONAL 
THAV1L CONSULTAMTS Ziufc&S*' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Ltetuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAHOO — siunčiame oro linija 
,,ŽAIBAS" — virt 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
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PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. liepos mėn. 10 d. 

x A u t o b u s a s į R a k o sto
vyklą išvyks šį šeštadienį, 
liepos 11 d. 8 vai. ryto. Skautai 
ir skautės renkasi prie Jaunimo 
centro 7:30 v.r. Visi stovyklon 
vykstantieji dėvi stovyklinėmis 
darbo uniformomis ir užkan-
džiams pasiima sumuštinį ir gė
rimo — bus stojama gamtoje 
pasistiprinti ir „pamankštint i" 
kojas. A u t o b u s a s išvyks 
punktualiai — besivėluojančių 
nebus laukiama. 

x LDK „Bi ru tė s" draugi jos 
na rė s dalyvauja „Ramovėnų" 
rengiamoje išvykoje į Interna
tional Fnendship Garden, Mi-
chigan City, Indianoje. Sek
madienį, liepos 12 d., 12 vai. čia 
vyks trumpos iškilmės prie 
Nepriklausomos Lietuvos Pre
zidentų garbei pasodintų eglių. 
Visuomenė kviečiama. 

x Vina ir D o n a l d M. Pet
kus liepos 3 d. susilaukė pirm-
gimės dukrelės. Mažąja Hayley 
Allan džiaugiasi jaunieji tėvai, 
seneliai Adelė ir Vyto Uznis, 
Donald ir Barba ra Petkus . 
Donald Petkus šeima yra Mar
ąuette Funera l — laidotuvių 
įstaigos savininkai. 

x P a r t i z a n o D a u m a n t o 
a te i t in inkų k u o p a Lemonte 
parėmė a te i t in inkų vasaros 
stovyklas Lietuvoje. Jų auka — 
300 dol. — buvo per Lietuvoje 
besilankančią ses. Margaritą 
Bareikaitę į teikta ses. Daivai 
Kuzmickaitei. 

x A t e i n a n t į s a v a i t g a l į , 
liepos 11-12 d. Marąuette Parke, 
prie 71 ir Kedzie gatvės kampo 
bus k a r n a v a l a s , į kur į 
kviečiami ats i lankyti ir toli
mesnių vietovių gyventojai. 
Karnavalą ruošia West Lawn 
Cluster ir skyrius. 

x Č i k a g i e t ė s seselės ka-
zimier ie tės rengia metinę ge
gužinę sekmadienį, liepos 12 d. 
Sv. Kazimiero vienuolyno patal
pose (2601 W. Marąuette Rd.). 
Pradžia 12 vai. dieną. Šalia kitų 
įdomybių ir vaišių seselės 
papras ta i pardavinėja savo 
pačių pagamintus rankdarbius. 
Visas gegužinės pelnas ski
riamas vienuolynui paremti. 

x A m e r i k o s Lietuvių Tau
tinės sąjungos met inė geguži
nė rengiama š.m. liepos 19 d., 
sekmadienį, Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemonte. Karšti pie
tūs, loterija, gera muzika ir k t . 
malonumai. Skyriaus nariai, 
draugai ir plačioji visuomenė 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Pradžia 1 vai. p.p. Kviečia 
Čikagos s k y r i a u s va ldyba . 

(sk) 

x „ L i t h u a n i a n Weekly" — 
naujas s a v a i t r a š t i s , anglų 
kalboje leidžiamas Vilniuje. Jo 
adresas P.O. Box 533, 2024, 
Vilnius, Li thuania, o metinė 
prenumerata oro paštu tik 36 
dol. Šio savaitraščio reikalais 
Amerikoje galima kreiptis į 
įgaliotinį Ed. Šulaitį, 1330 S. 51 
Ave., Cicero, IL 60650, tel. 
708-652-6825. Pasiūlykite šį lei
dinį savo vaikams ir anūkams, 
kurie norėtų daugiau sužinoti 
apie tėvų kraštą. 

(sk) 
x R i c h a r d Hanus . advoka 

tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. R a n d o l p h , Sui te 
2100, C h i c a g o , IL 60606, tel . 
312-464-2380. Pirma konsulta
cija — veltui. 

(sk) 

x „ L i e t u v o s " v a l s t y b i n i s 
dainų ir šokių ansamblis praėju
sio trečiadienio vakare puikiai 
atliko spektaklį Drury Lane 
teatre, Oakbrook Terrace mies
te. Prieš spektaklį buvo Lietu
vos generalinio konsulo Vaclovo 
Kleizos ir Stasio Balzeko su
ruoštas priėmimas ansamblio 
nariams ir kviestiems svečiams. 
Ansamblio artistų direktorius 
yra Pranas Budrius, baletmeis
teris Vytautas Buterlevičius, o 
choro vadovas A l g i m a n t a s 
Kriūnas. Programa padalinta į 
dvi dalis. Joje yra 24 muzikos, 
dainos ir šokio meno numeriai . 
Publika juos labai šiltai priėmė 
ir gausiai plojo. Šis ansamblis 
pirmą kartą lankosi Amerikoje. 
Spektakliai baigsis t ik liepos 19 
d., sekmadienį. Bilietus galima 
užsisakyti, paskambinus teatro 
telefonu: 1-708-530-8300. 

x Šiomis d ienomis „Drau 
gą" aplanko daug skaitytojų iš 
artimesnių ir tolimesnių vietų. 
„Būti Chicagoje ir neaplankyti 
„Draugo'*, būtų t ik ras nusi
kaltimas", teigia iš toliau atvy
kusieji. Kadangi pereitą savait
galį Chicagoje buvo ypač daug 
tautiečių iš įvairių vietovių, t a i 
ir „Drauge" padaugėjo lanky
tojų. Mes ja is visuomet džiau
giamės ir laukiame. 

x Švč. Merge lės Mar i jos 
Gimimo parapijos (Marąuette 
Park) bažnyčios vidus jau visai 
baigiamas remontuoti ir per
dažyti. Klebonas kun . Jonas 
Kuzinskas tikisi, kad ne t rukus 
galėsime melstis labai patrauk
liai išdekoruotoje bažnyčioje. 

x P a k e n a s I n t e r n a t i o n a l 
T rad ing Corp . , turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyti asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus , įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uos tuose , apgyvendins pr i 
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
a smen imis , organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tu s . Skambinti: 407-392-7916 
P e t r u i P a k ė n u i . 

(sk) 

x J e i lankys i tes Lie tuvoje , 
pr ivat i firma „NAKVYNĖ" 
galės jus pasitikti aerodrome, 
a p g y v e n d i n t i p r i v a č i u o s e 
butuose Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje ir t . t . Butas su maistu ir 
kitais patarnavimais $25 asme
n iu i per dieną. Kreiptis: NAK
V Y N Ė , L.Ž.Ū.A. N r . 1-19, 
K a u n o r a j . , L i thuan ia , t e l . 
29-61-39. 

(sk) 

x Akcijų, bonų be i kitų ver
tybių p i rk ime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai pa ta r s ir pa
tarnaus , duodami komiso nuo
laidą, Alb inas Kurku l i s . te l . 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius K u r k u l i s , 
te l . 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
te l . 1-800-423-2294. 

(sk) 

Lietuvos himnas jautriai aidi iš šokėjų lūpų IX Tautinių šokių šventėje. Nuotr. Jono Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS FUTBOLO 

RINKTINĖ CHICAGOJE 

Lietuvos futbolo rinktinė at
vyks ir dalyvaus tarptautinėse 
varžybose — „Chicago Cup 92", 
kurios vyks Soldier Field sta
dione. Liepos 24 dienos vakare, 
6:30 vai., Lietuvos rinktinė žais 
prieš Lenkijos meisterį ,,Lech 
Poznan". 

Antrose rungtynėse tą pati 
vakarą, 8:30 vai., susitiks JA 
Valstybių rinktinė - Meksikos 
didmeisteris „Chivas'*. 

Sekmadienio vakare, 5:30 
vai., vyks rungtynės dėl trečios 
vietos. Dėl jos varžysis penkta
dienio vakaro pralaimėtojai. 
7:30 vai. vakare vyks finalinės 
rungtynės dėl „Chicago Cup 92" 
čempionato. Jose rungtyniaus 
penktadienio rungtynių laimė
tojai. I kurią grupę pateks 
Lietuvos rinktinė, daug priklau
sys ir nuo mūsų. 

Tikimasi, kad lietuviai šiomis 
išskirtinomis rungtynėmis susi
domės ir jose gausiai dalyvaus. 
Nuo žiūrovų reakcijos daug kar
tų priklauso ir vienos ar kitos 
komandos laimėjimas. Į rungty
nes planuojamos kelionės auto
busais. Daugiau informacijų dėl 
au tobusų ar b i l ie tų t e ik ia 
PATRIA - tel. 312-778-2100, 
LITHS Club - 312-476-9100 ir 
ta ip pat Lietuvių centras Le
monte sekmadieniais. 

,MAIRONIO" LITUANISTINE 
MOKYKLA LEMONTE 

NUOTAIKINGAI PRADĖJO 
VASARĄ 

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

x L inksma i ir p rofes iona
l ia i , įvairiomis progomis, jums 
dainuoja ir groja ansamblis 
„Sek l yč i a " . Užsakymai pri
imami: tel. : 1-312-436-5034. 

(sk) 
x TRANSPAK siunčia siun

tinius, baldus; parūpina b u t u s , 
automobi l ius , t r ak to r ius . Per 
vedam do le r ius . T r a n s p a k , 
2638 W. 69 St., Ch icago , IL 
60629, te l . 312-436-7772. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 5865959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Dėmesio! Dėmesio! Kas 
nori įsigyti vairavimo teises 
(driver's license), kreipkitės j 
E d v a r d ą Š u m a n ą , t e l . 
708-246-8241. 

(sk) 

x Nor in t p i rk t i be i p a r d u o 
t i sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r G e n ę Belec
k u s , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
S u n n y Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klala 

Oanglam* Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Diena buvo pu:ki, saulėta ir 
šilta, kai Lemonto „Maironio" 
lituanistinė mokykla užbaigė 
1991-1992 mokslo metus. Gegu
žės 16 d. įvyko iškilminga pro
g r a m a mokykios mažojoje 
salėje, kurioj susirinko daug 
laimingų tėvų, senelių ir mo
kinių. Mokyklos direktorė Lai
ma Trinkūniere pradėjo su 
trumpu sveikinimu, paminė
dama, kad perjos ketverių metų 
kadenciją (1988 iki 1992 metų) 
mokinių skaičius beveik padvi
gubėjo nuo 138 iki 220. Mo
kykla, kukliose sąlygose įsteig
t a Onos Abromaitienės 1959 
metais, dabar jau pirmaujanti 
JAV-se, kaip didžiausia litua
nistinė mokykla. 

Šiais metais mokykloje dėstė 
21 mokytoja su t r imi s padėjė
jomis. Direktorė Trinkūnienė 
padėkojo tikybos pamokų dėsty
tojams: kapelionui Tėvui Za
rembai, ses. Margaritai, Eglei 
Paulikienei ir Jolantai Mockai-
tienei bei visoms mokytojoms už 
pasišventimą ir ištvermę. Prieš
mokykliniam darželyje moky
tojavo Rasa Stasiulytė ir Asta 
Khavakhaitė. Darželyje ener
gingai dirbo Dalia Šlenienė su 
padėjėja Migle Kupšaite. Pir
mam skyriui vadovavo Agnė 
Katiliškytė-Bertier ir pavaduo
tojos — Birutė Navickienė ir Da
nutė Augienė, kurios padėjėja 
buvo Jane Schreckengost. Ant
ram skyriui vadovavo Taiyda 
Ruda i ty tė , t rečiam Mi lda 
Rudaitytė, ketvirtam — Otilija 
Barkauskaitė. Penkto skyriaus 
mokytoja Milda Šatienė, šešto — 
Daiva Marčinskienė; septinto 
skyriaus — Živilė Šilgalienė, 
kuri redagavo ir mokyklos met
raštį. Aštunto skyriaus mokyto
ja Vilija Marchertienė. Aukš
tesniosios mokyklos mokytojos: 
seselė Margari ta ir D a l i a 
Milmantienė. Lietuvių kalbos 
klasėse dėstė: Audronė 
Elvikienė, Milda Praninskienė, 

Jo landa M o c k a i t i e n ė , R ū t a 
Končienė, Eglė Novak ir Milda 
Patrienė. 

Šalia šių visų d i rektorė d a r 
dėkojo dainavimo mokytojai Ra
sai Poskočimienei, k u r i ir pa
ruošė vaikų chorą „Ote l io" 
operos spektakliams, ir taut in ių 
šokių m o k y t o j o m s L id i j a i 
Ringienei bei Jennifer Antanai
tytei, kurios savo d a r b u prisi
dėjo ir t au t in ių šokių šventės 
paruošimui. D i r e k t o r ė Trin
kūnienė pakvietė garbės svečius 
į priekį. Jų t a r p e r ikiavosi LB 
Lemonto skyr i aus p i rmin inkas 
Kęstut is Suš inskas ir PLC 
valdybos p i r m i n i n k a s Rimas 
Domanskis, k u r i e sveikino 8-tą 
skyrių baigusius ir aukš tesn io
sios mokyklos a b i t u r i e n t u s . 
Direktorė ir k lasės mokytojos 
įteikė žymenis š i ems moki
niams: 8-tąjį skyrių baigusiems: 
Nikolas Baltai, Rimai Barkaus-
kaitei, Er ikai B r a u n e , Lydiai 
Dutton, Rasai H a e h n e l , Vytau
tui Ringui, Andr iu i J a r a š iu i , 
Audreai K a n k u t e i , E i r k u i Mi-
kaičiui, Nicolei Naujokaitei, Jo
nui Paulikui . 

Abitureintų laida: Kr i s ta Au 
giūtė, Kęs tu t i s B a r k a u s k a s . 
Janina Braune, Monika Gylytė. 
Nida Janušky tė , Da ina Kaz 
lauskaitė, Kr is t ina Mažeikai tė , 
Vincas Nalis, Darius Nausėdas , 
Daina Volodkaitė. 

Po dovanų į t e ik imo ats i 
sveikinimo žodį tarė aš tun tokas 
Vytautas Ringus ir abi tur ientės 
Nida J a n u š k y t ė i r Monika 
Gylytė. Direktorė T r inkūn ienė 
paskelbė LB Švie t imo Tarybos 
rašinių konkursų laimėtojus To
mą Šatą, Kr i s tą Augiū tę ir 
Dalią Šata i tę , k u r i e m s buvo 
skirtos piniginės premijos. 

L. Trinkūnienė padėkojo Tėvų 
komitetui už sąžiningai a t l ik tas 
pareigas ir į teikė kiekvienam po 
gėlių krepšelį: p i rm. Romui 
Česui, ižd. Ša rūnu i Val iu l iu i ir 
nariams: Pe t ru i Jokubausku i , 

Ju rg iu i Kuzmickui, Alei Liepo-
nienei , Viktorijai Mat ranga . 
Danuei Mikalčienei, Rūtai Milo, 
R i t a i R i š k i e n e i , V ik to r i j a i 
Šaul ienei ir Elizabeth Stare-
wicz. Po oficialios programos 
vyko s v e i k i n i m a i i r apdo
vanojimai. Laima Trinkūnienė 
po ketver ių metų energingo 
vadovav imo p a s i t r a u k i a iš 
pareigų. Tėvų komiteto vardu 
padėkojo pirm. R. Česas ir Alė 
Lieponienė, įteikdami simbolinę 
dovaną. L. Trinkūnienė perleido 
vadovavimą Eglei Novak su 
nuotakingom instrukcijom ir 
l inksmais pa tar imais . 

Visi grei tai skirstėsi iš salės, 
k a d a n g i v a i k a i i r t ė v a i 
nekan t r avo išeiti į lauką, kur 
jau kepė užkandžiai, vyko vaikų 
loterija ir žaidimai. Gegužinė 
l inksmai nute ikė visus moki
n ius ir svečius. Tėvai smarkiai 
sukosi aplink kelis laužus, kepi
mo dūma i kilo aukš ta i ir vilio
jo ape t i tus . Tėvai ir mokytojai 
dal inosi įspūdžiais apie šių 
metų mokyklos veiklą, o vaikai 
t r iukšminga i , su naujai laimė
tais loterijoj švilpukais, linksmi
nosi pievelėje. 

Ši gegužinė ne t ik l inksmai 
užbaigė mokslo metus , bet kar
t u su t iko vasarą. Kitą savaitę 
kelios šeimos keliavo į Lietuvą, 
o d i d e l i s p r o c e n t a s moki
n ių / skautų planavo savo sa
va i tga l inę stovyklą PL centro 
l a u k e . Ši s k a u t ų s tovyk la 
„Camporee" vyko gegužės 29-30 
savaitgalį . 

J a u a te inant į šeštadienį dau
gelis mokinių grįžo į Centrą 
šokių šventės repeticijoms. Dar 
neprasidėjo vasaros atostogos, 
kai ketur ia is šeštadienio rytais 
per 100 vaikų susibūrė į mo
kyklos patalpas . Mokinių drau
gystės, augusios klasės suoluo
se, šią vasarą klestės stovyklose 
ir šokių šventėj. Lemonto „Mai
r o n i o " mokyklos mok in i a i , 
vadovybė, mokytojai ir tėvai 
glaudžiai dirba lietuvių išeivijos 
veikloj ir auklėja va ikus kar tu 
da lyvaut i , b rangin t i lietuvių 
kalbą, vert int i ku l tū rą ir tęsti 
d raug i škus ryšius. Toliau kar
t u d ž i a u g i a m ė s v a s a r a ir 
n e t r u k u s pas imatys im naujais 
mokslo metais . 

V ik to r i j a M a t r a n g a 

LIETUVIO KNYGA 
ENCIKLOPEDIJOJ 

Dr. Antanas J . Van Reenan 
(Antanas Adomėnas) gavo pra
nešimą iš Encyclopedia Britan-
nica, Inc., kad jo knyga „Lithua
nian Diaspora: Koenigsberg to 
Chicago" bus įtraukta į visus 
būsimus Encylopedia Britan-
nica leidinius. 

„Lithuanian Diaspora: Koe
nigsberg to Chicago" tyrinėja ir 
nurodo lietuvių taut iškumo 
koncepcijos šaknis ir išryškina 
pirmuosius tautiškumo prin
cipus toje nematomoje tau
tiškumo verčių konfigūracijoje 
abiejose Atlanto pusėse. Pasi
remdamas komperatyvine in
telektual ine istorija, autorius 
vaizdžiai parodo skirtumus tarp 
amerikiečių ir lietuvių tautiš
kumo pradų. 

Daktaro laipsnį autorius įgijo 
Chicagos universitete trijose in
telektual inės istorijos šakose: 
Europos, Rusijos ir Amerikos. 
Van Reenan šiuo metu ruošia 
knygą „The origins of American 
nat ional i ty" (Amerikos tautiš
kumo ki lmė). „ L i t h u a n i a n 
Diaspora: Koenigsberg to Chica
go" antroji laida jau knygų 
r inkoje . Spaudė Univers i ty 
Press of America, Inc. Lanham, 
Maryland. Taip pat spausdina
ma London, England (Anglijoje) 
ir platinama Europoje ir British 
Commonvvealth valstybėse. 

PERSIKELIA SVARBI 
IŠTAIGA 

Pagrindinė „The American 
Heart Association of Metropoli
t a n C h i c a g o " įs ta iga n u o 
rugpjūčio 1 d. persikelia į nau
jas pata lpas 208 S. LaSalle St., 
Suite 900. Telefonas pasilieka 
tas pa ts . Įstaiga nuo 1976 m. 
veikė Civic operos rūmų patal
pose. Ki tų penkių skyrių, esan
čių įvairiose miesto dalyse, ad-
re; ai nepasikeičia. 

DARBAI JAUNIMUI 
Apie 10,000 Chicagos jau

nuolių šią vasarą gaus darbus — 
nuvalyti neleistinus užrašus, 
vadinamus grafitti, ir valyti 
apleistus namus. 

Direktorė Laima Trinkūnienė perduoda simbolines dovanas — vadovavimo 
reikmenis naujai direktorei Eglei Novak. 

Nuotr. Algio Mockaičio 

1992 Lemonto „Maironio" mokyklos abiturientai. Sėdi iš kairės: Monika 
Gylytė, Nida Januškytė, Janina Braune, Krista Augiūtė, Daina Volodkaitė. 
Stovi iš kairės: Darius Nausėdas, Kristina Mažeikaitė, Daina Kazlauskaitė, 
Kęstutis Barkauskas. 

Nuotr. Algio Mockaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 

— M a n č e s t e r i o l i e t u v i a i 
paminėjo išvežtuosius į Sibirą 
š.m. birželio 14 d. Pamaldas St. 
Mary bažnyčioj laikė kan. V. 
Kamai t i s , organizacijų atstovai 
d a l y v a v o su vė l i avomis , o 
jauniej i skauta i prie altoriaus 
u ž d e g ė l i e t u v i š k ų spa lvų 
ž v a k e s . M i n ė j i m a s ba ig t a s 
g iesme „Marija, Mar i ja" ir 
Lietuvos himnu. 

— J o n a s B a č i n s k a s mirė 
b i rže l io 8 d. Mančes tery je 
(Anglijoje), su laukęs 76 m. am
ž i a u s . P a l a i d o t a s Mostono 
kapinėse prie l ietuvių Aušros 
Var tų paminklo. 

— Birže l io 6 d. po šešerių 
metų ant rą kar tą Mančesterio 
l ie tuvius aplankė vysk. P. Bal
t ak i s . Devintinių šventėje jis 
aukojo l ietuviškas Mišias St. 
Chad bažnyčioje, asistuojant 
parapijos klebonui B. McGarry 
ir kan . V. Kamaičiui . Mišiose 
da lyvavo apie 110 žmonių, 
suvažiavusių iš įvairių vietovių. 

Po pamaldų vyskupui priėmi
mas buvo suruoštas Mančes
terio Lietuvių klube, kur io 
pirmininkas yra A. Podvoiskis. 

— A. a. J o n a s Mac i j auskas 
mirė savo gimtadienio išvaka
rėse gegužės 15 d. Vancouvery. 
Velionis buvo gimęs 1908 m. 
Nauka imio km., Šimkaič ių 
valsč., Raseinių apskr. Po karo, 
brolio Stasio iškviestas, apsi
gyveno Fort Coąuitlam, Britų 
Kolumbijoje. Vertėsi įvairiais 
darbais ir buvo prasimušęs savo 
kalakutų ir bičių auginimu. Pas 
jį būdavo lietuvių susirinkimai, 
gegužinės ir pasilinksminimai. 
Išlydėti jį susirinko nemažai 
žmonių. Prie kapo kalbėjo V. 
Skabeikis ir A. Šmitienė. 

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. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 
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