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Parengta Baltijos 
šalių teisinė 

sutartis 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugsėjo 17 d. (Elta) — 
Rugsėjo 16 d. Lietuvos teisingu
mo ministerijoje suderinta ir pa
rengta pasirašyti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos trišalė tarpvals
tybinė sutartis dėl teisinės pa
galbos ir teisinių santykių civi
linėse, šeimos ir baudžiamosiose 
bylose. Numatoma, kad sutar
ties pasirašymo procedūra įvyks 
Taline. 

Sutartyje užfiksuota, kad 
žmonės, nuvykę į bet kurią 
Baltijos šalį, įgyja tokių pat 
teisinių garantijų, kokių turi tos 
valstybės piliečiai — bus apsau
goti jų interesai, turtas. 

Lietuva yra gavusi teisinių 
sutarčių projektus iš Lenkijos ir 
Bulgarijos. Norą sudaryti tokią 
pat sutartį pareiškė ir Ukraina. 

Baltijos valstybių tarybos 
posėdyje 

Rugsėjo 16 d. Estijos sostinėje 
įvyko Baltijos valstybių tarybos 
posėdis. Jame dalyvavo trijų 
Baltijos šalių Aukščiausiųjų 
Tarybų pirmininkai, buvo ap
tarta Baltijos valstybių tarybos 
pozicija derybose su Rusija, 
svarstytos valstybinės sienos 
demarkacijos ir demilitacijos 
problemos. 

A. Riuitelis, A. Gorbunovas ir 
V. Landsbergis pasirašė kreipi
mąsi j Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo pasitarimą. 
Dokumente sakoma, kad Balti
jos valstybių taryba teigiamai 
vertina Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Federacijos pasirašytus 
dokumentus dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos Res
publikos teritorijos. Kartu at
kreipiamas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo pasitarimo 
dėmesys, jog tai tik ESBP šių 
metų liepos 10 dienos deklaraci
jos nuostatų įgyvendinimo pra
džia. Dar nepasiekta analogiškų 
susitarimų su Estijos ir Latvi
jos Respublika, todėl Baltijos 
valstybių taryba, sakoma doku
mente, ragina visas šalis — 
ESBP dalyves — nesusilpninti 
dėmesio šiam svarbiam Europos 
saugumo ir stabilumo veiksniui. 

Proklamacijų autoriams 
iškelta baudžiamoji byla 

Prieš keletą dienų Klaipėdoje 
pasirodė rusų kalba mašinėle 
išspausdintų lapelių — taria
masis Klaipėdos miesto rusiškai 
kalbančių gyventojų gelbėjimo 
komiteto štabo kreipimasis į 
Rusijos kareivius ir karininkus. 
Vakar vėl rasta panašaus turi
nio atsišaukimų. Juose skelbia
mas nesančio Sovietų Sąjungos 
Klaipėdos rajono karinio komi
saro įsakas dėl SSSR karinių 
pajėgų mobilizacijos. Dokumen
tą pasirašė pulkininkas Igor Bo-
lianovskij. 

Klaipėdos miesto tarybos pir
mininko Vytauto Čepo nuomo
ne, abiejų proklamacijų auto
rius tas pats. Lietuvos vadovai 
kaltinami fašistine diktatūra, 
agituojama kurti „Nepriklau
somos tarybinės Klaipėdos res
publiką". Pasak jo, lapelių au
torių aistros yra susijusios su 
pasirašyta Lietuvos ir Rusijos 
sutartimi dėl kariuomenės išve
dimo 1993 m. Turi įtakos ir ar
tėjantys rinkimai, kuriuose vėl 
agituojama nedalyvauti. 

Klaipėdos prokuratūroje iš
kelta baudžiamoji byla, vyksta 
tardymas, atliekamos eksperti
zės. Pulkininkas Igor Bolianovs-
kij neigia pasirašęs kokį nors 
panašaus turinio dokumentą ir 
dalyvavęs tokiose akcijoje. 

Pokalbis apie Lietuvos ūkį 

Rugsėjo 15 d. ministras pirmi
ninkas Aleksandras Abišala, 
vicepremjeras Bronislovas Lu
bys, kiti vyriausybės kabineto 
nariai susitiko su pramoninin
kų ir verslininkų asociacijų, 
biržų atstovais, bankininkais. 
Pasitarime įvertinta Lietuvos 
ūkio padėtis, tartasi, ką ir kaip 
daryti, siekiant pažaboti inflia
ciją, stabilizuoti ekonomiką. 

Dėl infliacijos trūksta inves
ticijų gamybai pagyvinti, todėl 
reikės riboti subsidijas, įšaldyti 
atlyginimus, imtis kitų griežto 
ekonominio režimo priemonių. 
Dėl tokios ūkio stabilizavimo 
politikos susitarta ir su Tarp
tautiniu valiutos fondu. Jeigu 
ekonominės tarnybos, pramo
nininkai ir verslininkai, visuo
menė pritartų tokiai Vyriausy
bės veiksmų programai, kitą pa
vasarį infliacija per mėnesį būtų 
apie 3 procentus, turėtų didėti 
gamyba. 

Sudaryta sutart is su Kinija 

Šiandien Tarptautinių Eko
nominių santykių ministerijoje 
sudaryta Kinijos Liaudies res
publikos ir Lietuvos respublikos 
sutartis dėl investicijų skati
nimo ir apsaugos. 

Kinija — vienintelė Azijos 
valstybė, su kuria mūsų kraštas 
yra sudaręs ekonominio bendra
darbiavimo sutartį. Ji pirmoji iš 
šio regiono šalių atidarė savo 
ambasadą Vilniuje. 

Kauno seminarijoje mokysis 
40 jaunuolių 

Studijas Kauno tarpdiece-
zinėje kunigų seminarijoje pra
dėjo 40 jaunuolių, panorusių eiti 
kunigo keliu. 10 iš jų papildo
mai priimti rugpjūčio mėnesį. 
Seminarijos dvasios tėvu paskir
tas Leonas Zaremba iš JAV, ku
ris taip pat dėstys asketiką. 

Pagalba Lietuvos medicinai 

Labdaros siuntą, kurios vertė 
siekia vieną milijoną dolerių, iš 
Amerikos į Vilnių atlydėjo gy
dytojas chirurgas Michael Rak-
lewicz, Vilniaus universitetinei 
greitosios pagalbos ligoninei jis 
perdavė modernios chirurginės 
aparatūros kaulų lūžiams bei 
įvairiems susirgimams gydyti, 
brangių dirbtinių kelio ir klubo 
sąnarių — protezų, taip pat ar-
troskopą — 70 tūkstančių dole
rių kainuojantį prietaisą orto
pedinėms bei traumatologinėms 
operacijoms. Tai trečias toks 
prietaisas Lietuvoje. 

Labdara yra ir paties gydyto
jo M. Raklewicz vizitas į 
Lietuvą: Vilniaus universite
tinėje greitosios pagalbos ligoni
nėje jis pradėjo seriją sudėtingų 
operacijų — chirurginio meis
triškumo pamokų, kurias stebi 
iš įvairių Lietuvos miestų su
kviesti ortopedai — traumato
logai. 

VALIUTOS KRIZĖ EUROPOJE 

Uragano Andrew palikimas Homestead, Fla.: 200 pėdų pločio ir 400 pėdų ilgio laužas, kuriame 
sudegintas visas audros suverstas „šiukšlynas". 

Kiek rusų karių Baltijos 
valstybėse? 

Rugsėjo 8-9 d. Maskvoje įvy
kusiame Lietuvos ir Rusijos vy
riausybės atstovų pasitarime 
Rusija pasirašė pareiškimą, 
kuriame pasižadama kariuo
menę iš Lietuvos išvesti iki 
1993 m. rugpjūčio 31 d., o šį 
procesą pradėti vykdyti arti
miausiu laiku. Tačiau iki šiol 
nėra tikrų duomenų, kiek tos 
rusų kariuomenės iš tikrųjų yra 
ne tik Lietuvoje, bet ir kitose 
Baltijos valstybėse. 

Po susitarimo pasirašymo Lie
tuvos Apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius žurnalis
tams pareiškė, kad Lietuvoje 
esą 20,500 Rusijos karių, bet 
nepaaiškino, ar tas skaičius 
naujausias, kiek ir kokių 
karinių dalinių iš viso yra. Skai
čius maždaug sutinka su Rusi
jos vyriausybės paskelbtais duo
menimis, kad š.m. rugpjūčio 1 
d. Lietuvoje buvo 21,000 karių, 
Estijoje — 12,000, o Latvijoje — 
28,000. 

Siunčiamuose į Vakarus iš 
Maskvos pranešimuose apie 
rugsėjo 8-9 d. vykusį Lietuvos-
Rusijos susitarimą dėl kariuo
menės išvedimo datos karių 
skaičius kur kas labiau įvai
ruoja: Lietuvoje yra 20,500 ar
ba 35,000, o gal net 38,000 
karių, o visose Baltijos vals
tybėse — 130,000 arba net 
200,000 kariuomenės. Tai ne
reiškia, kad Maskvos praneši
mų redaktoriai buvę neparei
gingi, bet tik parodo Rusijos 
nenorą pasisakyti apie tikrą ka
riuomenės, esančios Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, stiprumą. 

Superkama ir parduodama 
valiuta 

Lietuvos bankas nuo rugsėjo 
16 dienos nustatė tokias valiu
tos pirkimo ir pardavimo kai
nas: 

JAV doleriai perkami po 
218,5 rb., parduodami po 226,6, 
Kanados doleriai atitinkamai 
180,4 -187, Australijos doleriai 
160,2 - 166,1, Anglijos svarai 
sterlingų 413,7 - 429, Vokietijos 
markės 147,1 -152,6, Suomijos 
markės 41,6 - 43,2, Prancūzijos 
frankai 43,3 - 44,9, Šveicarijos 
frankai 166,5 - 172,6, Danijos 
kronos 37,7 - 39,1, Norvegijos 
kronos 38,1 - 39,5, Švedijos kro
nos 41,2 - 42,7, Olandijos gulde
nai 130,6 - 135,4, Austrijos 
šilingai 21,7 - 22,5. (V.GU.) 

Jau iš Sovietų Sąjungos laikų 
priprasta paslaptimi dengti bet 
kokį kariuomenės kiekį, ginklų 
rūšis, pajėgumą, dalinių išdės
tymą. Šio dangstymo Rusija ne
besilaiko iki šiol, nors tikrus 
duomenis, be abejo. turi. Skai
čių įvairavimas yra tik mėgini
mas nuslėpti tikrąją padėtį. 
Rusija visais laikais buvo gerai 
įgudusi laikyti savo karines 
paslaptis, todėl nereikia stebėtis 
ir skaičių įvairumu. 

Baltijos valstybių apskaičia
vimu, Estijoje yra 33-25 tūks
tančiai rusų karių, Latvijoje 
58-60 tūkstančių, o Lietuvoje 
apie 3443 tūkstančius. Tuo tar
pu Švedijos vyriausybės duome
nimis: Estija turi 43,000 rusų 
kariuomenės, Latvija — 48,000, 
Lietuva - 43,000. Nepaisant 
skaičių įvairumo, jie vis tiek pa-
roao, kad Baltijos šalyse yra 
daug daugiau rusų kariuome
nės, negu Maskva prisipažįsta. 

Ypač dabar, kai Rusija paga
liau nustatė datą galutiniam 
kariuomenės išvežimui iš Balti
jos valstybių ir apskritai dėl 
visos Europos saugumo, tikslus 
kariuomenės skaičius bei pajė
gumas yra labai svarbus. Tik 
turint tikslias informacijas, bus 
galima patikrinti, ar Rusija 
tikrai išvežė visą kariuomenę iš 
Pabaltijo. Lietuva, Latvija ir 
Estija galės tik tuomet pasijus
ti tikrai nepriklausomos ir 
laisvos, kai jų teritorijoje nebus 
svetimos kariuomenės likučių. 

(LAC) 

Jungiasi kurdų 
sukilėliai 

Shaqkawa. Kurdų sukilėlių 
kontroliuojamame šiauriniame 
Irake dvi pagrindinės politinės 
partijos — Kurdistano Demo
kratų partija ir Patriotų są
junga — rugsėjo 15 d. susitarė 
sujungti savo partizanus į 
vieną stiprų junginį, paklusnų 
vienos kurdų vyriausybės įsaky
mams. 

Susitarimas pasiektas po ke
lias savaites trukusių derybų 
tarp šių partijų, kurios ilgą 
laiką tarp savęs varžėsi dėl 
pirmenybės. Sudarytoji koalicija 
turi sustabdyti tarpusavio gin
čus ir skaldymąsi, koncentruo
jant visas jėgas kovai su Irako 
puolimais. 

Pagal susitarimą pradžioje abi 
partijos sutinka jsteigti parti-

Etninių grupių 
pagalba 

Ne tik lietuviai, gyvenantys 
svetimuose kraštuose, rūpinasi 
savosios t a u t o s l ik imu ir 
s t eng ia s i įva i r i a i s būda i s 
pr is idėt i prie jos bui t inės 
gerovės atkūrimo. Vis daugiau 
žinių a t e i n a n t apie l igas, 
skurdą, nepriteklius ir kitokius 
rūpesčius iš komunistų valdžios 
išsilaisvinusiuose Rytų ir Vidu
rio Europos kraštuose, tų etni
nių grupių emigrantai Ameri
koje stengiasi padėtį savo 
tėvų žemėje pagerinti. 

Verslininkai, ūkininkai, gy
dytojai, mokslininkai pradėjo 
gausiai vykti į Lenkiją, Bulga
riją, Vengriją ir kitus, mėgi

nančius tvirčiau demokratijos 
keliu žengti, Europos kraštus. 
Jie savo kilmės tautose pasilie
ka tik ribotą laiką, stengdamie
si pasidalinti profesine patir
timi, įgyta Vakarų pasaulyje. 
Manoma, kad tokie kontaktai 
su užsienyje gyvenančiais tau
tiečiais šių kraštų gyventojams 
yra vertingesni negu finansinė 
parama, nes pirmiausia reikia 
išmokti tą paramą tinkamai pa
naudoti. Čia kaip tik ir pa
sitarnauja užsienio tautiečiu 
patirtis, jų turimi kontaktai su 
Vakarų valstybių technikos, 
verslo ir pramonės šakomis. 

Deportavo lietuvį 
Washington. — Šios savaitės 

antradienį į Lietuvą iš Floridos 
deportuotas Antanas Mineikis, 
anksčiau nuteistas už bend
radarbiavimą su naciais, perse
kiojant žydus. 

Mineikis, dabar jau 74 m. am
žiaus, yra pirmasis lietuvių kil
mės asmuo, kuriam atimta Ame 
rikos pilietybė ir deportuotas dėl 
ryšio su naciais II pasaulinio 
karo metu. I Vilnių Mineikis at
vyko šios savaitės trečiadienį. 

zanų dalinius, susidedančius iš 
maždaug 30,000 karių, tačiau po 
mėnesio jų skaičius padvigubė-
siąs, nes kiekvienos partijos 
žinioje iki šiol buvo po maždaug 
100,000 sukilėlių. 

Netolimoje ateityje susijun
gusių partijų vadai numato 
kreiptis į mažesniųjų partijų 
vadovybes ir pasiūlyti joms 
j ung t i s į vienalytį , tv i r tą 
junginį, remiantį naująją Kur
distano vyriausybę. Mažesnių 
partijų valdžioje yra dar apie 
30,000 partizanų. Manoma, kad 
bent trečdalis jų įsijungs į naujo
sios sąjungos dalinius. 

Trečiadienio įvykiai Europos 
pinigų rinkoje turės lemiamos 
reikšmės ne tik Europos kraštų, 
bet ir JAV ekonominei ateičiai. 
Didžioji Britanija praleido 
dieną, mėgindama apsaugoti 
savo valiutą ir keldama procen
tus, kad tuo būdu sv. sterlingai 
būtų patrauklesni investuoto
jams. Britų ministras pirminin
kas John Major, galima sakyti, 
pastatęs savo vyriausybės pati
kimumą kaip užstatą, stengian
tis išlaikyti valiutos vertę, susi
laukė vidaus politikos nemalo
numų ir aštrios kritikos. Tačiau 
visos vyriausybės pastangos bu
vo bergždžios, ir pagaliau britai 
atskyrė savo valiutą nuo kitų 
Europos kraštų, palikdami sv. 
sterlingus „plūduriuoti" rin
koje, kas šiuo atveju reiškia jų 
vertės kritimą. 

Ketvirtadienį Europos Bend
rijos valiutos komisija po šešias 
valandas trukusių pasitarimų 
nuvertino ispanų pesetą 5% ir 
laikinai išėmė italų lyrą iš Bend
rijos valiutos stabilizacijos sis
temos. 

Visas šis finansinis Europos 
chaosas, atrodo, kilo iš Pran
cūzijos balsavimų dėl Maas
tricht sutarties neaiškumų. 
Jeigu sutartis sekmadienio 
referendume bus atmesta, nu
matomi nauji valiutos nuver
tinimai ir krizės, daug didesnės 
už praėjusio trečiadienio įvy
kius. Maastricht sutartis turėtų 
ne tik sutvirtinti Europos Bend
riją, bet atverti kelius į nu
matytą bendros valiutos steigi
mą visai Europai. Investuotojai 
baiminasi, kad be tokios pini
ginės sąjungos kai kurie kraš
tai, kaip trečiadieni Anglija, im
sis infliacinės politikos, kad 
sustiprintų savo braškančią 
ekonomiją, nepaisant, kiek tokie 
žygiai pakenktų kitiems kraš
tams. 

Iki šiol geriausiai laikėsi vo
kiečių markė, nes aukšti Bun-
desbanko procentai sulaikė 
infliaciją. Rugsėjo 14 d. pagaliau 
ir Vokietijos centrinis bankas 

pasidavė spaudimui, pirmą kai
tą po 5 metų šiek tiek numažin
damas procentus. Buvo tikėta, 
kad tai teigiamai atsilieps į vi
sos Europos Bendrijos ir net 
JAV ekonomiją. Dabar vėl kal
bama, kad Bundesbankas pro
centus dar kartą mažins. 

JAV Federalinio rezervo ats
tovai kol kas tvirtina, kad Euro
poje pasireiškusi valiutos krizė 
turi būti pačių europiečių rei
kalas, nieko bendra neturintis 
su Amerikos doleriu. Tačiau jie 
taip pat pastebėjo galimą naudą 
krašto ekonomijai. 

Trečiadienio pinigų rinkoje 
dolerio vertė, kurį laiką nuolat 
kritusi, staigia pašoko aukštyn, 
nes investuotojai, bijodami dar 
didesnių valiutos nuvertinimų 
Europos kraštuose, vėl dėmesį 
nukreipė į „saugų ir pastovų" 
Amerikos dolerį. Juo labiau, 
kad visur kursavo gandai apie 
galimą vokiečių centrinio banko 
procentų sumažinimą. 

Pinigų rinkos sekėjai ir vers
lininkai išreiškė susirūpinimą 
ne tik sekmadienio balsavimų 
rezultatais Prancūzijoje, bet ir 
šeštadienį įvyksiančių 7 didžių
jų industrinių valstybių susi
tikimu Washingtone. Susitiki
mas buvo jau anksčiau sušauk
tas daugiausia dėl dolerio vertės 
kritimo, bet dabar visas dėme
sys kryps į Europos valiutos kri
zę. Europos kraštų valiutos 
vertė turi daug daugiau įtakos 
tų kraštų politikai, nes europie
čiai savo kasdienybę privalo 
remti daugiausia importuoto
mis prekėmis. JAV stovi nuoša
liau nuo kitų kraštų valiutos 
vertės svyravimų bei nepasto
vumų, nes krašte importuotos 
prekės neturi tiek reikšmės kas
dieninei apyvartai. Svarbiausia 
importo dalis yra alyva, bet už 
ją mokama doleriais. 

Dolerio vertės kritimas tikrai 
turėjo įtakos ir europiečių 
valiutos susilpnėjimui, nes jai 
reikėjo konkuruoti su pastovia 
ir aukštos vertės vokiečių mar
ke. 

TRUMPAI 
, IŠ VISUR 

J u n g t i n i ų Tautų Apsaugos 
taryba nusprendė pasiųsti dar 
kelis tūkstančius karių į Bos-
niją-Herzegoviną, kad būtų ge
riau apsaugoti humanitarinės 
pagalbos transportai. Šiuo metu 
ten yra apie 1,500 JT taikos pa
laikytojų, bet numatoma jų 
skaičių netrukus padidinti iki 
7,500. 

Palestiniečiai vykstančiuose 
taikos pasitarimuose antradienį 
pareikalavo tvirto Izraelio pasi
žadėjimo, kad bus grąžintos 
užimtosios žemės: rytinė Jeru
zalės dalis, Vakarų krantas ir 
Gazos ruožas. Tačiau reikalavi
mas šį kartą nebuvo siejamas su 
taikos pasitarimų nutraukimu. 
Izraelio atstovai reikalavimus 
tuoj pat atmetė. 

M o z a m b i ų u e jau seka 
Somalijos pėdomis į didžiąją 
skurdo ir bado nelaimę. Krašte 
daugiau kaip 15 metų siautėjo 
pilietinės kovos ir nesibaigian
ti sausra, todėl ištekliai visiškai 
išsibaigė, ir gyventojams gresia 
bado šmėkla. Situacija dar kol 
kas nėra tokia desperatiška 
kaip Somalijoje, kur iki šiol 
kruvinos tarpusavio kovos ir 
sausros sukeltas badas išskynė 
daugiau kaip 100,000 gyvybių. 
Pagal JT apskaičiavimus, dar 
dviejų milijonų žmonių laukia 
bado mirtis, jeigu nebus suteik 
ta skubi pagalba. 

Maskva. Vėl siūloma, kad 
Boris Jelcinas susitiktų su Ja
ponijos ministru pirmininku 
0kinawoje kada nors lapkričio 
mėnesį. Šis siūlymas padarytas 
Rusijos vyriausybės, vos sa
vaitei praslinkus po to, kai 
Jelcinas staiga atsisakė vykti į 
Japoniją ir kalbėti apie oku
puotų Kurilų salų grąžinimą 
japonams. Ginčai dėl salų yra 
pagrindinė rusų-japonų nesu
tarimų priežastis. Japonija tas 
salas, sovietų užimtas II pasau
linio karo pabaigoje, vadina 
savo šiaurine teritorija ir rei
kalauja besąlyginio grąžinimo. 
Jelcinas susitikimą su Japoni
jos vyriausybe atidėjo, kilus 
stipriam nepasitenkinimui Ru
sijoje dėl galimo Kurilų ati
davimo japonams. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 18 d.: Juozapas, 
Kup., Irena, Sofija, Mingaila, 
Aura. 

Rugsėjo 19 d.: Amulfas, Ja-
nuarijus, Zuzana, Girvinas, 
Praurimė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:32, leidžiasi 6:57. 
Temepratūra dieną 82 F (22 

C), drėgna, debesuota, gali būti 
perkūnija, po to oras atvės nak
tį - 55 F (12 C). 

.• 
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/PORTO APŽVALGA 

SĖKMINGOS ŠALFASS-GOS 
METINĖS GOLFO 

PIRMENYBĖS 
1992 m e t ų Š A L F A S S - g o s 

me t in ių l i e tuv ių golfo pir
menyb ių , r u g s ė j o o ir 6 die
n o m i s v y k u s i ų H u r o n Golf 
C lub , Yps i lan t i , M i c h i g a n . 

S U V E S T I N Ė 

Dalyvavo 131 (108 vyrai ir 23 
moterys) golfininkų iš: Chicagos 
- 51, Toronto - 38, Detroito - 24, 
Clevelando - 12, Los Angeles -
3, Hamilton - 3. 

LAIMĖTOJAI PAGAL 
KLASES: 

Meis te r ių — G r o s s 
1. Pete Stukas (147) Chicago 
2. Ron Skirpstas (151) Cleve-

land 
3. Antanas Kevėža (152) To

ronto 

Meis te r ių — Net 
1. Mark Petrošius (144) Chi

cago 
V y r ų „ A " - G r o s s 
1. Algis Mikelėnas (161) To

ronto 
2. Romas Šimkus (162) Toron

to 
3. VValteris Ubeika (164) Toron
to 

Vyrų „ A " - Ne t 
1. Audrius Eimantas (142) To

ronto 
Vyrų „ B " — G r o s s 
1. Steve Podsadecki (169) To

ronto 
2. Vikt. Kartavičius (170) To

ronto 
3. Vilius Bendikas (170) Los 

Angeles 
V y r ų „ B " - N e t 
1. Vytas Meckevičius (135) To

ronto 
V y r ų „ C " — G r o s s 
1. Al Mainelis(181)Cleveland 
2. Jonas Zabukas (184) Chi

cago 
3. Petras Striupaitis (187) Chi

cago 
V y r ų „ C " - Ne t 
1. Ray Simokaitis (189) Chi

cago 
V y r ų „ D " - G r o s s 
1. Vaidotas Vaičiūnas (198) 

Toronto 

2. Clem Dauskurdis (200) Chi
cago 

3. P e t r a s Rohel (214) Toronto 
V y r ų „ D " - N e t 
1. V. Virzintas (217) Chicago 
2. R. Rimkus (176) Chicago 
3. Vincas Urbaitis (180) Cleve-

land 
J u n i o r a i — G r o s s 
1. Vytas Ringus (171) Chicago 
2. J o n a s Korsakas (189) Det-

roit 
• 

3. Tomas Janušis (191) Detroit 
M o t e r ų „A" — G r o s s 
1. Roma Stverak (165) Chi

cago 
2. Dari ja Deksnytė (183) To

ronto 
3. Aldona Vaitkienė (188) Chi

cago 
M o t e r ų „ B " — G r o s s 
1. Birutė Eimantienėf 199) To

ronto 
2. Graž ina Vasienė (204) Chi

cago 
3. Ri ta Karienė (216) Chicago 

M o t e r ų — Net 
1. Tanya Eimantienė (222) To

ronto 

A r č i a u s i a i p r i e vė l i avė lės 
v i enu s m ū g i u 

š e š t a d i e n i — vyrai — Jonas 
Kubil iuis , Chicago. moterys — 
Darija Deksnytė. Toronto 

S e k m a d i e n į — vyrai — And
rius Jakimčius. Detroit, moterys 
— Roma Stverak, Chicago. 

I l g i a u s i a s s m ū g i s 

Me i s t e r ių i r v y r ų „A" k l a sė 
— Mark Petrošius — Chicago 

V y r ų k las ių — Darius Mari-
jošius — Toronto 

T A R P M I E S T I N Ė S 
K O M A N D I N Ė S Ž A I D Y N Ė S 

V y r ų : 1. Chicaga - (963); 
Torontas — (971); Clevelandas 
— H023) 

M o t e r ų : 1. Chicaga #1 - (773); 
Torontas - (837); Chicaga #2 -
(959). 

Algis R u g i e n i u s 
Pirmenybių vadovas 

HAM KLASĖ 
MEISTERIU 
VYRU "A" 
VYRU "B" 
VYRU "C" 
VYRU -D" 
SENJORU 
JUNIORU 
HOTERU "A" 
MOTERU "B" 

DALYVIAI 
HANDICAP 
( O - 7 ) 
C 8 - 14) 
(15 - 20) 
<21 - 26) 
(27 - 36) 
( ) 
< ) 
< O - 24) 
(25 - 36) 

PAGAL KLASĘ, PAJĖGUMĄ 
DALYVIŲ CHI TOR 

9 5 2 
25 6 9 
25 9 ĮO 
19 6 4 
16 5 8 
7 2 2 
5 2 -
3 3 -

20 11 3 

IR VI 
CLE 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
— 

1 

ETOVį 
DET 
— 5 
3 
7 
2 
2 
~ 
~ 2 

LA 
— 
1 
2 
— 
— 

— 
~ 
~ 

Futbolas Chicagoje 
„LITHS" 

PASIDALIJO 
TAŠKAIS 

SU „SCHWABEN" 

Po Darbo Dienos laisvojo sa
vaitgalio, praėjusį sekmadienį, 
rugsėjo 13 dieną, „Lituanica" -
„Liths" komanda žaidė antrąsias 
rudens rato pirmenybių rungty
nes Buffalo Grove, IL, Schwa-
ben Center stadione prieš tradi
ciniai stiprią (ar tik taip galvoja: 
ma) vokiečių komandą „Schvva-
ben". Rungtynės vyko neįprastu 
laiku — pačiam vidurdienio 
karštyje. P i rmam puslaikiui 
įpusėjus, Pau l Masnjak iš 
Grigaliūno ilgos pasuotės su 
galva įk i r to pavyzdingą , 
parodomąjį įvartį — 1:0 „Liths" 
naudai. Prieš puslaikio pabaigą 
,.Schwaben" žaidėjas rezultatą 
išlygino „ g a r b a g e " k l a sė s 
įvarčiu. Įvartis yra įvartis, jei 
tik „Referee" jį užskaito. 

Antrame kėlinyje dėl karščio 
abiejų komandų žaidimas sulė
tėjo. Prasižengimai taisyklėms 
prasidėjo. Virgis Žuromskas iš 
baudos rezultatą pakėlė „Liths" 
naudai 2:1. Po kiek laiko, mūsų 
gynimui neišsikrapštant iš bau
dos aikštės ir tr inantis prie savo 
vartų, k a m u o l y s p a t e k o 
,,Schwaben" žaidėjui ant kojos 
ir į mūsų var tus — 2:2! 

Gavę tokią paslaugą, „Schvva-
ben" sukruto ir pradėjo dažniau 
lankytis „Li ths" vartų aplin
kumoje ir gerokai prispaudė. 

Krizei praėjus, „Liths" ko
mandos antpuoliai padažnėjo, 
nuo kurių „Schwaben" bandė 
vyriškai gintis pražangomis, už 
ką rungtynių teisėjas neieškojo 
kompromisų, bet darė, kas rei
kėjo daryti — skyrė 11 metrų 
baudinius. Įsibėgėjęs iš kokių 15 
metrų Aidas Grigaliūnas šovė ir 
nepataikė. Per aukštai ir pro 
šalį. 

Mūsiškių nesėkmės paskatin
ti, ,,Schwaben" sukruto, bet ne 
ilgai. Virgis Žuromskas pavojin
gai ir įkyriai neleido priešinin
kų gynimui atsikvėpti. Likus 
žaisti t ik porą minučių ir vėl 
baudinys mūsų naudai. Kas da
bar šaus? Koks čia klausimas? 
Aišku, kad geriausias koman
dos šaulys Rolandas Urbonavi
čius. Dabar puiki proga laimėti 
abu taškus, nes laiko nedaug. Ir 
kvapo taip pat. Padėjus kamuolį 
ant 11 metrų baudos taško, 
daug kas ušsimerkė. Kai aikte
lėjus atsimerkė, sirgaliai su
sijaudinę šnekėjo, kad ir tas 
nepataikė. Gerai, kad vienas ži
novas paaiškino ir kodėl taip 
atsitiko? Todėl, kad šiandien 
trylikta mėnesio diena... Gal 
tiktai dėl jos. 

Po rungtynių prie a laus bo
kalo ne vienas prisiminė ilga
metį „Li ths" žaidėją Henriką 
Jenigą,Sr., kur i s per 10 metų 
tik du baudinius neišnaudojo. 
Tada „Liths" nebuvo ir pirmo
je vietoje. Gal ir dabar nebebus. 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS L E M O N T E 

Šį sekmadienį, rugsėjo 20 
dieną, „Litanica-Liths" koman-

Arvydo Sabonio i n t e r v i u su Lietuvos televizijos žu rna l i s t e . 

Nuo t r . E u g e n i j a u s O n a i č i o 

LIETUVA IR JOS OLIMPIEČIAI 
JAV SPAUDOJE 

Lietuva ir jos olimpiečiai, ypač 
krepšininkai, buvo dažnai ir 
teigiamai minimi J A V didžio
joje spaudoje dar prieš olimpines 
žaidynes Barcelonoje, Olimpia
dos metu ir jai praėjus. Olim
piada jau praeityje, bet t ie 
straipsniai ir š iandien įdomūs, 
todėl kai kurių san t raukas , iš
t raukas ar mintis mėginsime 
pateikt i „Sporto apžvalgos" 
skaitytojų dėmesiui. 

Alexander Wolf, liepos 6 d. 
„Sports Illustrated" žurnale, ra
šydamas apie Lietuvos krepši
ninkus teigia, kad reklaminin-
kų išliaupsintas J A V krepšinio 
„Dream Team" (kaip geriausia 
pasaulio „sulipdyta"' komanda), 
toli gražu taip gerai neat i t inka 
ta i etiketei, kaip Šarūno Mar
čiulionio ir Arvydo Sabonio 
olimpinėms žaidynėms specia
liai surinkta Lietuvos krepšinio 
komanda. 

Wolf primena, kad per pasku
tinį Lietuvos okupacijos dešimt
metį Lietuva Sovietų Sąjungos 
olimpinėms komandoms davė 
geriausius žaidėjus. Tad atga
vus nepriklausomybę, lietuvių 
didžiausia svajonė buvo krep
šinio aikštėje nugalėt i buvusį 
okupantą. Taip r a šė Wolf, kai 
Lietuvos krepšininkai Badajoz, 
Ispanijoje, vykusiose prelimi
narinėse rungtynėse nugalėjo 
vadinamą Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos (buv. Sov. Są 
jungos) komandą 116-79 san
tykiu. Jo susižavėjimą lietuviais 

da žais Lemonte, Lietuvių Cen
tro aikštėje, prieš fiziniai stip
rią, desperatiškai kovojančią 
išsikrapštyti iš major divizijos 
iškritimo zonos, lenkų komandą 
„Royal Wawel". 

„Liths*" komandai tos rung
tynės ne m a ž i a u svarb ios 
išsilaikyti pirmaujančioje pozici
joje ir įrodyti rėmėjams, kad 
lygiosios prieš „Schwaben" bu
vo tik nelaimingas atsit ikimas. 

Rungtynių pradžia 3 vai. p.p. 
Rezervas žais 1 vai . p.p. 

Rugsėjo 27 dieną pirmenybių 
rungtynes vyks ta ip pat Lemon
te, 3 vai po pietų, prieš pirma 
vieta su ..Liths" besidalijančia 
lenkų „Eagles" komanda. 

J . J . 

krepšininkais pateisino ir pačių 
olimpinių žaidynių krepšinio re
zul tatai . 

Ol impinė Lietuvos krepšinio 
komanda t ikrai puikiai ati t inka 
„sur inktos" komandos epitetui. 
Kad lietuvių komanda iš vis 
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Marčiulionis, kuris su buvu-
, . , . . . . . , , šiais sovietinių laikų kolegomis 
buvo, ir k a d ji i šv i so dalyvavo l i n k s m a i d a l i n o s i n u o t y k i a i s , 
olimpinėse žaidynėse, tai Saru- ž a i d ž i a n t N B A k o m a n d o s e , p a -

LIETUVIAI ALPINISTAI PAKELIUI 
l EVERESTĄ! 

Pagr indin ia i ekspedicijos į Everes tą ek ipos da lyv ia i . Iš k 

R imas S k i r m a n t a s , Aleksas Be r tu l i s ir K ę s t u t i s Baleišis 

Vilius Šedu ik i s , 

Paskutinės žinios ir Katman
du — Hima la jų : l i e tuv ių 
alpinistų ekspedicija j Everestą 
jau šimtaprocentiniai pasiruo
šusį dramatiškajam žygiui! De
ja, dar visi formalūs reikalai su 
kiniečių ir Tibeto nepateisina
ma biurokratija pilnai nesut
varkyta. Viliamasi, jog viskas 
teigiamai išsisprendė ir jau šiuo 
laiku mūsų alpinistai grumiasi 
su didžiuoju milžinu Everestu. 
Ekspedicijos pagrindine ekipą 
sudaro 10 lietuvių alpinistų. 
Vadovauja Aleksas Bertulis iš 
Seattle ir Vilius Šaduikis iš Vil
niaus. Visi kiti iš Kauno, Vil
niaus ir Panevėžio alpinistai ir 

no Marčiulionio ir Arvydo Sa
bonio visą žiemą nenui ls tamai 
vykdytų telefoninių skambini
mų, nežiūrint, kad abu tuo metu 
patys turėjo dalyvauti daugely
je rung tyn ių — Šarūnas su San 
Francisco „Golden State War-
r iors" , o Arvydas su savo ko
manda Ispanijoje. „Kai reikia 
organizuoti , ir tuo pačiu laiku 
žaisti , tai y ra dvigubas darbas, 
— prisipažino Kaune gimęs ir 
augęs Marčiulionis, — bet sma
gu! Tuomet kviekvienas laimė
j imas te ikia dvigubą pasitenki
nimą". 

Iš įvairių pasaulio kampų 
buvo surankioti ir mecenatai. 
Daugiaus ia i jų — Amerikos 
lietuviai, besididžiuoją Lietuvos 
nepriklausomybės ats tatymu, 
tad ir dėkingi, galėdami šį 
t i k s l ą r e m t i . S t a m b i a u s i a s 
rėmėjas buvo netoli Maroko 
esančioje, Ispanijai priklau
sančioje saloje Melilla kuror
t in is miestelis. Melilla lietuvių 
komandai sumokėjo 200,000 
dol.. kad j i ten suloštų parodo
mąsias rungtynes , dėvėdama 
uniformas su Melilla miesto 
vardu. Keisčiausias mecenatas 
— San Francisco įlankos apylin
kių roko dainininkų grupė 
„Gra t e fu l Dead" , paaukoję 
5,000 dol. ir Lietuvos trispalvės 
spalvų mišinio sportinius marš
kinėlius, ta ip išmargintus, kad 
žvelgiant į juos kai kam net 
plaukai garbanavosi. . 

Wolf rašo, kad, nežiūrint dau
gybės priežasčių, leidžiančių 
t ikėt is priešingai, žaidynės su 
N V S pasižymėjo korektiškumu, 
net šventiška nuotaika. Dvi mi
nu tes įsivarius į žaidynes, NVS 
žaidėjas Valerij Tichonenko, 
vydamasis riedantį kamuolį, 
susidūrė su Lietuvos Gintaru 
Krapiku. Jiems beskubant atsi
ke l t i ir vienas už kitą greičiau 
s tengiant is paduoti ranką, sau
sakimšai stadione susigrūdusi 
6,400 žiūrovų minia, abiem žai
dėjams griausmingai valiavo. 

Ka i lietuviai jau lenkė 36 
taškais , belikus t ik 4 minutėms 
ž a i d i m o , l i e tuv ių r e z e r v a s 
įsiliejo į minią, šokinėdami 
„banga". Wolf aiškino: kadangi 
šios žaidynes, ligi šiol pačios 
svarbiausios Lietuvos istorijoje, 
t e p a s i e k s Lietuvą t ik kaip 
abs t a rk tu s taškų santykis (nes 
jos nebuvo transliuojamos ir tik 
saujelė lietuvių jas stebėjo), 
buvo svarbu, kad laimėjimo san-

reiškė: „Keista situacija. Nors 
mums svarbu prisiminti žmones 
Lietuvoje, kurie nukentėjo dėl 
politikos, jokia politika negali 
atskirti žmonių, penketa-šešeta 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAODALCN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
T si. (312) 735-5556 

507 S. Gllbart. UrGrange, I L. 
T s l . (708) 352-4497 

metų praleidusių drauge. Ne 
svarbu, būtų jie rusai , ukrainie
čiai, kazachai —jie vis t iek ma
no draugai. J u k negali kovoti 
prieš savo d raugus" . 

A.Z. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

1530O Wsst A v * . , Ortand P ark 
708-349 8100 

10 W. Martin, Nspervllle 
7 0 8 3 5 5 8 7 7 6 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog i Med<care 

l*riklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2484 W. 71 t trsst , Chleeoo 

T«l . (1-312) 434-5848 (veikia 24 vai.) 
I*irm.. antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v. 

Kab. (1-312) 735-4477: 
(708)248-0067; arba (708)246-6561 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Putsskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tsl . (1 312) 585-0348; 
Rsz. (1-312) 779-8533 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd 8t. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. t s l . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D 

KARDIOLOGAS — Š IRDIES LIGOS! 
7 7 2 2 S. K s d z l s A ve. . 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

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

3900 W 95 St. M (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Bsildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8. Putsskl Road 
Tel. (1 312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm .ant r . penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju *r į namus 
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Ar žodis išeivis tinka mūsų 

JAUNAJAI KARTAI? 
Kažkaip netyčia „įsikan-

dome" žodį išeivija ir vartojame 
jį su nemažu pasigardžiavimu: 
išeivijos lietuviai, išeivijos 
kultūra, išeivijos lietuvių liki
mas... Žinoma, žodis skamba 
gan garbingai ir tarytum patei
sina mūsų gyvenimą svetur, per 
daug neinkriminuodamas ir 
nepriekaištaudamas, kad ne
gyvename savo tėvynėje. 

Ilgai ieškota tinkamo pava
dinimo tiems tūkstančiams 
lietuvių, II pasaulinio karo 
metu atsidūrusių už Lietuvos 
sienų. Pradžioje mėginome 
įpilietinti žodį tremtiniai, tačiau 
jo sąvoka nelabai tiko tiems, 
kur ie nebuvo pr ievar ta iš 
tėvynės išvežti, nepaisant, kad, 
joje pasilikus, laukė mirtinas 
pavojus. 

Pabėgėliais vadintis nuo pat 
pradžių vengėme, nors kai kas 
ir mėgino. Pabėgėlis sukelia 
bailio, besistengiančio tik savo 
kailį išsaugoti, vaizdą. Nors iš 
tikrųjų ir buvome pabėgėliai: 
nuo karo baisumų, nuo raudo
nojo teroro, kurio valdymą teko 
tik metus patirti, bet ir to 
užteko, kad tūkstančių tūks
tančiai, viską palikę, be atodai
ros bėgtų iš savo namų, iš savo 
tėvynės į kraštą, kuriame taip 
pat gyveno priešas. Tačiau iš tų 
dviejų blogybių pastaroji atrodė 
pr i imt inesnė , nes rudasis 
priešas taip pat buvo spaudžia
mas raudonojo, o, besigindamas, 
bekovodamas paskutinę, žūtbū
tinę kovą, negalėjo tiek daug 
dėmesio kreipti į bėglių minias. 
Taip bent tuomet atrodė, nes ki
tos išeities nebuvo. 

Laimei šyptelėjus, prispaudė
jas netrukus tapo prispaustuoju, 
o pabėgėlių būriai rado saugią 
globą užjūrio išvaduotojų įkur
tose stovyklose. Čia vėl iškilo 
deramo pasivadinimo klau
simas. Kurį laiką mėginome 
pasitenkinti pažodiniu „displa-
ced person" vertimu — išvietin-
tieji. Tačiau žodis buvo nepato
gus, nesmagiai slydo nuo liežu
vio, kartais pavirsdamas net 
komišku pakaitalu. 

Su pagalba tų, kurie net skau
džiose aplinkybėse mokėjo 
juoktis (pvz. rašyt. Pulgis And
riušis), pamažu „persikrikšti
jome" dipukais, Dievo paukš
teliais, arba tiesiai — DP. Nors 
šis terminas buvo vartojamas 
pusiau juokais, bet laikinai jo 
pakako, žinoma, gyvenant trem-
t i n i ų - p a b ė g ė l i ų - i š v i e -
t intųjų-dipukų stovyklose 
Vokietijoje. 

Šiapus Atlanto .,dipukas'" 
gTeitai išnyko, nes kai kurie 
senieji ateiviai (ne tik lietuviai, 
bet ir kitataučia) netrukus jį pa
vertė, jeigu ne keiksmažodžiu, 
tai bent paniekos žodžiu. Didžia
jai pokarinei emigracijos bangai 
iš Vokietijos persiritus per 
Atlantą (ir kitus vandenis), 
reikėjo vėl atrasti tinkamą žodį. 

Čia jau gyveno kelios kartos 
senųjų ateivių, tai buvo logiška 
pasivadinti naujaisiais atei
viais. Tik kažkodėl ši sąvoka per 
daug populiari nebuvo ir vi
siškai neprigijo. Emigrantais 
naujieji ateiviai nenorėjo va
dintis, nes, pagal jų įsitikinimą, 
emigrantas savu noru palieka 
tėvyne ir ryžtasi kituose kraš
tuose baltesnės duonos, minkš-
tesnio patalo ieškoti. Jis galėjo 
be didelio asmeniško pavojaus 
toje tėvynėje pasilikti, nors būtų 
tekę ir vargelį vargti... 

Beveik kiekvienas naujasis 
ateivis, Vokietijos stovyklose 
gyvendamas, trokšte troško 
greičiau emigruoti į užjūrius, 
bet jo motyvacija — bent taip at 
rodė — buvo kiek kilnesnė: 
tėvynėje siautėjo tas pats raudo
nasis tero: is. nuo kurio bėgo 
ka ro metu. Okupantas nė 
nemanė atsisakyti savo grobio, 

ir todėl grįžimas namo buvo vi
sai neįmanomas. Net ir tie, 
kurių patys artimiausi, my
limiausi šeimos nariai buvo likę 
už geležinės uždangos, dabar 
kreipė žvilgsnį už jūrių marių, 
o ne į Panerių kalnelius, Žemai
tijos žalumą ir dainingus 
Dzūkijos viensėdžius... Geriau 
jau kęsti skausmingą, bet sau
gią nostalgiją, negu grįžti į 
persekiojimą ir mirtį Lietuvoje. 
Tačiau tas atsivežtasis tėvynės 
ilgesys, netekimo skausmas ir 
tartum prievarta emigravusio 
(kitos išeities nerandant) nuo
skauda vis tiek neleido laisvai 
vadintis emigrantu. 

Beieškant parankaus termi
no, netikėtai prigijo išeivis, išei
vija. Jis dabar (žodis, ne pats 
išeivis) jau grįžo ir į Lietuvą, o 
lietuviai, išblaškyti visame 
pasaulyje, suskilo į kelias gru
puotes: Lietuvos lietuviai, išei
vijos lietuviai, tremtiniai lietu
viai, naujieji emigrantai. Pasta
riesiems be didelio sąžinės 
graužimo taikome žodį emigran
tai, nes jie savu noru ir visokiais 
būdais veržiasi į svetimus kraš
tus, daugiausia į Ameriką. 

Nesigilindami į visus tuos pa
vadinimus, stabtelėkime ties žo
džiu išeivis. Jis visiškai tinka 
tiems, kurie „išėjo iš tėvynės ir 
atsidūrė svetimuose kraštuose". 
Tokių lietuvių užjūriuose dar 
daug, nors jų gretos po kone 
penkių dešimčių metu gerokai 
praretėjusios. O kaip vadinti tų 
išeivių vaikus? Juk jie niekur 
„neišėjo", tik gimė lietuvių tėvų 
šeimoje; tėvų, kurie yra atvykę 
į Ameriką, Kanadą ar kurį kitą 
draugišką kraštą. Sakykime, jie 
yra jaunoji išeivių lietuvių kar
ta, lietuviškasis atžalynas, 
lietuvių tautos tęsinys-ateitis 
toli už Lietuvos sienų. Tai vis la
bai kilnūs, bet nelabai parankūs 
išsireiškimai. Žvelkime dar 
toliau: kaip pavadinti išeivių 
vaikaičius, tolimesnes kartas? 
Čia jau nužygiuotume į visiškas 
kalbos plonybes... 

Atrodo, kad tie jaunieji išei
vijos lietuviai kol kas nepa
galvojo apie išeivio sąvokos ne
tinkamumą. Tie, kurie tebesidi-
džiuoja savo kilme, tebeužsian-
gažuoja lietuviškai veiklai ir no
riai jungiasi į pagalbą Lietuvai, 
per daug nesisieloja tokio ar ki
tokio pavadinimo logika. Jie yra 
lietuviai ir tiek. O tokių 
jaunosios kartos žmonių turime 
nemažai. Turbūt nė sapnuote 
nesapnavome, bedūsaudami dėl 
..plyšio t a r p kar tų" , dėl 
jaunimo, atitolusio nuo tautos 
kamieno, kad tas jaunimas 
nelabai toli. Jam tik nebuvo 
prie širdies „žodžių veikla": 
nuolatiniai posėdžiai, minėjimai, 
kalbėjimai ir ginčai. Tai daugelį 
metų buvo vyresniosios kartos 
mėgstamiausias užsiėmimas. 
Jaunimas neturėjo tam laiko ir 
kantrybės — juo labiau vyres
nieji kri t ikavo jaunųjų 
nutolimą, tuo labiau plyšys 
didėjo. Galime pasakyti, kad per 
metų eilę į tą „plyšį" įkrito 
nemažai gabių jaunuolių ir 
dingo be pėdsakų. 

Situacija pakito prieš maž
daug ketverius metus, kai 
tėvynėje pūstelėjo Atgimimo 
vėjas, laisvės srovė. Tos srovės 
ratilai pasiekė ir užjūrius. Juos 
pirmiausia pajuto kaip tik jau
nosios mūsų kartos. Pajuto ir 
džiaugsmingai priėmė, kibo į 
pozityvų darbą, kol vyresnieji 
vis laikėsi atsargumo. 

Dabar vyresniesiems kaip tik 
reikia t ik ro , protingo at
sargumo, kad, beskubėdami iš 
Lietuvos graibstyti padėkas ir 
nuopelnus už ilgametę veiklą, 
nenuvertintų jaunimo pastan
gų, nenualkūniuotų jo į šalis, 
kaip yra atsitikę praeityje. 

D.B. 

KAS GERIAU PATAISYS 
JAV EKONOMIJA? 

JAV ekonomijai vis tebesant 
įklimpusiai į be galo lėtą eko
nominį augimą, pramonės pla
navimo klausimas tampa vis 
aktualesnis . Washingtone 
tačiau vis bijoma eiti prie to, 
kad valdžia išvystytų planą 
pramonei, prisimenant, kas at
sitiko su komunistų planuojama 
pramone ir visa jų ekonomija. 
Bet dabar, rašo ekonomistas Ke-
vin L. Kearns Christian Science 
Monitor laikrašty (1992.Vin.26), 
kalbėdamas vis daugiau apie 
valdišką pagalbą pramonei, pre
zidentinis kandidatas gub. Bill 
Clinton meta iššūkį prezidento 
Bush laissez-faire laikysenai 
pramonės atžvilgiu. 

Kearns primena, kad ne visur 
pramonės planavimas baigėsi 
taip, kaip Sovietų Sąjungai. Bū
tent Japonijos pramonės vys
tymo strategija išugdė labai pa
žangią ekonomiją. Vokietija ir 
Prancūzija savo nusistatyta 
pramonės ir technikos politika 
skatina augimą raktinėse pra
monėse, kaip aeronautika. 

Dabartinėje pasaulinėje rin
koje, rašo Kearns, užsieniečių 
valstybinėm čempionėms laiko
mos įmonės su pilna valdžios 
parama, pakreipia rinkas savo 
naudai, kad atkovotų didesnę jų 
dalį iš amerikiečių konkurentų. 
O JAV įmonės, veikdamos be 
savo valdžios paramos, nepajė
gia tiems gigantams atsispirti. 

Beveik kas savaitę didžiausios 
JAV įmonės paskelbia naujus 
darbininkų atleidimus. Dešim
tys tūkstančių darbininkų 
neteko darbų tokiose įmonėse, 
kaip GM, IBM, Hughes, United 
Technologies, McDonnell Doug-
las ir Boeing. Kaip Zenith ir 
Smith Gerona, daugelis įmonių 
išsikels į Meksiką, kad suma
žintų gamybos išlaidas ir galė
tų konkuruoti pasaulinėje 
rinkoje. Tačiau pagrindiniai 
JAV konkurentai Europoje ir 
Azijoje nemažina gamybos išlai
dų, bet kelia kokybę ir patarna
vimą, tuo galėdami kelti savo 
darbininkų algas ir jų pragyve
nimo lygį, rašo Kearn. 

Didžiausia prezidento Bush 
nesėkmė — tai mažytis 0.4% 
metinis krašto gamybos augi
mas, žemiau, negu bet kurio 
moderniųjų laikų JAV preziden
to kadencijoje. 1988 rinkimų 
kampanijoje prez. Bush žadėjo 
sukurti 30 milijonų naujų 
darbų. Dabar jau prisipažino, 
kad tik milijoną sukūrė. O tie 
darbai yra daugiausia patarna
vimų ir valdžios sektoriuje. 

ALDONA ZAILSKAIĖ 

Beveik kiekviename kitame 
sektoriuje darbų sumažėjo, ypač 
daiktų gamybos (manufactur-
ing) sektoriuje, kuris nustojo 1.3 
milijono darbų. 

O šie darbai yra kritiški, ra
šo Kearn. Jų vidutinės algos yra 
455 dol. per savaitę, o visų 
darbų vidurkis yra tik 355 dol., 
o patarnavimų sektoriuje tik 
331 dol. per s; vaite. Daiktų 
gamybos sektoriaus darbai 
labiausiai leidžia kelti produk
tyvumą, o tai irgi laiduoja 
aukštesnį pragyvenimo lygį. 
Tad juo daugiau JAV daiktų ga
mybos sunyksta ar išsikelia 
svetur, juo žemiau kris JAV 
algos. 

Tad svarbu žinoti, ką prezi
dentiniai kandidatai galvoja 
apie pramonės planavimą. Pre
zidentas Bush priešinasi pra
monės planavimui kaip to
kiam, nes tai trukdo laisvai pre
kybai, o jis karštai tiki, kad il
gainiui rinka pati išsilygina. 
Tačiau jo vyriausybės pareigū
nai, matydami gyventojų nuo
taikas, vistik iškelia valdiškas 
programas, labai panašias į pra
monės planavimą. Pavyzdžiui, 

prezidento mokslinis patarėjas 
Allan Bromley džiaugiasi Na
cionaline Technologijos Iniciaty
va — tai procedūros paskatinti 
bendradarbiavimą tarp 726 val
diškų laboratorijų ir privačių 
įmonių. Nors ne Baltųjų Rūmų 
sukurta, Sematech, iš dalies re
miama valdžios lėšomis, taip 
pat nemažai padėjo JAV įmo
nėms padidinti savo dalį tarp
tautinėse rinkose. 

Bet prez. Bush administraci
ja netaps stipri pramonės 
gynėja, nes jos tokie veiksmai 
tėra tik išimtys. Prez. Bush 
laiko Šiaurės Amerikos Laisvos 
Prekybos sutartį (angliškai 
trumpinama NAFTA), suku-
riančią nemuituojamą rinką 
tarp JAV, Kanados ir Meksikos, 
savo geriausiu pasiekimu. Si 
sutartis, anot Kearns, ir sudaro 
visą Bush prezidentūros pramo
nės politiką. Derantis dėl sutar
ties, JAV laikėsi pozicijos, kad 
laisva prekyba pati viena duos 
ekonominį augimą, ignoruoda
ma, anot Kearns, kad tikrieji 
augimo faktoriai yra ir sutau-
pos, investicijos ir išradingu
mas, o ne prekyba. Derybose 
JAV taip pat ignoravo faktą, 
kad importai naikina JAV pra
monę ir darbininkus. 

Gub. Bill Clintono pasiūlymai 

pramonei daugiau padės, bet ne 
tiek ją suvaržys, kiek sen. Paul 
Tsongas ar Ross Perot siūlymai. 
Demokratai savo platformoje 
nori, kad įmonės gautų mokes
čių nusirašymus už naujų pro
duktų tyrinėjimo išlaidas, kad 
būtų duodamas mokesčių nusi-
rašymas dėl pelno iš ilgai laiko
mo kapitalo ir kad investuoto
jams būtų duodamas mokesčių 
nusirašymas. Tokie pasiūlymai 
įgalintų JAV firmas pritraukti 
daugiau investitorių, išplėsti 
naujų produktų vystymą ir at
naujinti savo įmones kapitali
niais remontais bei naujausio
mis produktyviausiomis priemo
nėmis. Tokius pasiūlymus re
mia tie, kurie mato, jog JAV ne
galės konkuruoti, jei europiečiai 
ir japonai nuolatos investuoja 
daug daugiau į savo pramonę, 
negu amerikiečiai. 

Clintonas taip pat remtų su
kūrimą civilinės technologijos 
agentūros, kuri koordinuotų ir 
praplėstų tyrimo darbus federa-
linėse laboratorijose ir rezulta
tus padarytų komerciniai priei
namus. 

Demokratai taip pat žada su
mažinti federalinio biudžeto de
ficitą, o tai sumažins valdžios 
profilį kapitalo rinkose ir su
mažins kapitalo kainą įmo
nėms. 

Clintonas taip pat žada re
montuoti kelius, tiltus ir skirti 
lėšų naujausiai susižinojimo 
technikai — optiniams laidams, 
taip pat ir megnetiniams trau
kiniams bei superkompiute-
riams. Visi šie pagerinimai taip 
pat padės JAV-ėms konkuruoti 
su valstybėms, kurios ją jau 
turi, būtent Europa ir Japonija. 

Clintono-demokratų planai ta
čiau turi ir trūkumų, anot 
Kearns, kuris norėtų matyti dar 
daug glaudesnį ryšį tarp val
džios ir didžiųjų pramonių. Nors 
Clintonas žada taip pastatyti 
mokslą, kad amerikiečiai 
būtų „geriausiai išmokslinti, 
geriausiai išmokyti darbinin
kai pasaulyje", jis nenori duoti 
kokių nors lengvatų įmonėms, 
kurios pasamdo ką tik mokslą 
baigusiuosius. 

Pirminių rinkimų net nebai
gęs, buvęs demokratų preten
dentas į kandidatus sen. Paul 
Tsongas argumentavo, kad val
džia turėtų tapti pilna pramonės 
partnerė, jei norima, kad JAV 
firmos galėtų lygiai konkuruoti 
su kitais kraštais. To norėtų ir 
ekonomistas Kearns. Jis, matyt, 
nelabai jaudinasi dėl amerikie-
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RŪKANTI MOTINA IR 
VAIKO ELGESYS 

Rochesterio, NY universiteto 
Medicinos mokyklos vaikų ligų 
skyriaus viceprezidentas dr. Mi-
chael VVeitzman su grupe kitų 
mokslininkų atliko tyrimus su 

tiškos tradicijos ne tik religijos 
nemaišyti su politika, bet ir pra
monės nemaišyti su politika. Jei 
jau dabar įvairūs senatoriai 
traukiami atsakomybėn už savo 
įtakos panaudojimą įmonių 
naudai, kuriose turi savo ar gi
minių interesą, kas prižiūrėtų 
politikierių sąžiningumą, jei jie 
jau atvirai bendradarbiautų su 
pramone? 

Be abejo, kažkokios pagalbos 
Amerikos pramonei tikrai rei
kia, kad ji visa neišsikraustytų 
į užsienį. Bet toli gražu ne taip 
aišku, kokia ta pagalba turėtų 
būti, kad nepažeistų amerikie
tiškosios p r iva taus verslo 
sistemos, su minimumu valdžios 
kišimosi į privatųjį sektorių. 
Matom, kad krašto ekonomijos 
tvarkymas po senovei nenuvedė 
krašto į klestėjimą, bet ar 
tiesioginis valdžios subsidija
vimas pramonės, kaip Kearns 
(ir, pagal jį, demokratai) siūlo, 
tą tikslą pasieks — klausimas. 
Jei valdžia leis pramonei nusi
rašyti visus mokesčius, kad tik 
ji liktų, kas už tas įmones sumo
kės valdžiai reikalingas paja
mas? 

Ekonominių problemų daug, 
siūlomų sprendimų dar daugiau 
— bet kuriame iš jų paslėptasis 
žiedas žydi? 

rūkančių motinų %-aikais. Moks
lininkai vartojo Valstybinės 
Darbo įstaigos statistikas ir 
vaikų apklausinėjimus. Tyri
muose atrasta, kad vaikuose, 
kurių motinos nėštumo metu ir 
po jo daug rūkė. pasireiškia 
dažnesnės elgesio problemos. 
Jie yra neklaužados, nervingi, 
nesugyvena su savo amžiaus 
grupės vaikais ir apskritai turi 
įvairių konfliktų. J au iš 
anksčiau buvo žinoma, kad 
vaikai, kurie dažnai serga, 
kenčia neturtą, kurių tėvai yra 
išsiskyrę arba skiriasi, taip pat 
turi daug elgesio problemų. 
Tačiau rūkančių motinų vaikų 
elgesys pasirodė dar blogesnis ir 
problemos aštresnės mokykloje 
bei visuomenėje. Tyrinėti vaikai 
buvo 4-11 metų amžiaus. 

Tyrimai taip pat parodė, kad 
motinos, metusios rūkyti nėš
tumo metu, o vėliau vėl pradėju
sios, reikalų nepataisė. Juo dau
giau cigarečių motina surūko, 
tuo daugiau problemų vaiko 
elgesyje pasitaiko. Cigarečių 
dūmuose yra tūkstančiai nuo
dingų medžiagų, kurių kiek
viena gali turėti Įtakos vaiko 
elgesiui. 

Dr. VVeitzman mokslininkų 
grupė teigia, kad motinos 
rūkymas nėštumo metu ir po 
gimdymo pakeičia kūdikio sme
genų veikimą ir tai paveikia jo 
elgesį. Nenustatyta, ar tas po
veikis vėliau kiek išsilygina ir 
vaiko elgesys sunormalėja, ar 
pasilieka visam gyvenimui. 
Tyrimų aprašymas ir rezultatai 
išspausdinti rugsėjo mėn. 
..Pediatrics" žurnale. 
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Zakristijoje bažnytiniai rūbai buvo senų laikų, 
apdėvėti. Matyt, senasis klebonas jiems daug dėmesio 
neskyrė. Zakristijonas Zigmundas čia pat priminė, kad 
šeštadieniais 4 vai. po pietų paprastai žmonės renkasi 
mišparinėms pamaldoms ir gieda suplikacijas. Bažnyti
nis choras, kurį jis veda, susirenka tik švenčių pamal
doms — sumai. Padėkojęs savo palydovams už informa
cijas, juos atleidau, o pats, atsiklaupęs prie altoriaus. 
susikaupiau maldai. 

— Ar ne per daug savo pasakojimą išplečiu? — 
paklausiau kavą su likeriais ragaujančius svečius, 
poilsiaujančius salono minkštasuoliuose. 

— Ne, ne!... — pasigirdo balsai. — Mus intriguoja, 
kas nutiko barono žmonai? Iš jūsų pasakojimo 
jaučiame, kad tai bus ne eilinis atsitikimas. — paste
bėjo architektas. 

— Žinoma, žinoma! Vyrus domina juo labiau, ka
dangi pasakojimo objektas yra jauna baronienė ir dar 
gražuolė, kaip kunigas Justinas pažymėjo, — pakomen
tavo dailininkė Gražina. 

— Visai teisingai, maloni ponia! Juk ir mylista, 
kiek žinau, mėgsti piešti tik gražių damų portretus, 
ar ne tiesa? O grožis juk amžinas! Argi ne visi 
džiaugiamės puikiomis rožėmis? Juo spalvingesni jų 
žiedai, tuo aštresni jų spygliai, — atsikirto Gražvydas 
vyrų vardu. 

— Ponai, leiskite kunigui pasakoti. Po to galėsite 
diskutuoti. Dar nežinoma pabaiga, o jau komentarai, 
— subarė advokatas. 

— Apie parapijos įvykius kalbu vien dėlto, kad 
jums būtų aiškesnis vaizdas, pasakojant paskutinį 
įvykio aktą, kurį ir aš betarpiai išgyvenau. Jis rišasi su 
pačiu senuoju klebonu, — paaiškino kunigas Justinas. 
— Taigi, susipažinęs su bažnyčia, sugrįžau į kleboniją. 
Patirties vaizdas nebuvo džiuginantis. Viskas apleis
ta, pasenę, trūko ir tvarkos. Turėsiu daug triūso, kol 
Dievo namai bus tam, kam jie skirti. 

* * * 

Garsas apie mano atvykimą greit pasklido po pa
rapiją. Atvyko būrelis jaunimo mane pasveikinti. 
Pasisiūlė padėti tvarkyti, apšvarinti klebonijos sodelį, 
kiemelį, papuošti gėlėmis bažnyčią mišparams, sekma 
dienio sumai. Mielai pasiūlymą priėmiau, ir visi ben
drai dirbome. Iš jų pavardžių patyriau, kad yra tau
tybių mišinys: gudai, lenkai ir lietuviai. Pastarieji buvo 
kukliausi ir nedrąsiausi. Kalbėjomės tik lenkiškai. La
bai juos nustebinau, prakalbinęs lietuviškai. Siekė 
bučiuoti ranką, skųsdamiesi, kad senasis klebonas 
bažnyčioje buvo uždraudęs ne tik giedoti, bet ir kalbėti 
lietuviškai. Pažadėjau, kad aš nė vienam nedrausiu 
garbinti Dievą tokia kalba, kuria jis kalba su savo 
tėvais. Tas jiems, atrodo, buvo prie širdies ir tapo 
drąsesni. Šeštadienį, man ruošiantis mišparams, šeimi
ninkė pranešė, kad iš Strielčių kaimo su dovanomis 
yra atvykę du ūkininkai ir nori su manim pasikalbėti. 
Prašiau pakviesti į raštinę. Abu vyrai dėvėjo kaimiško 
kirpimo drabužiais, kokiais paprastai dėvi Vilniaus 
kaimų gyventojai. „Pagarbinę" abudu stovėjo prie 
durų, rankose laikydami kepures. Paprašiau atsisėsti 
ir kalbėti lietuviškai. Vyrai tarsi atgijo. Papasakojo, 
kad lietuvių parapijoje yra dauguma. Klebonas 
Vaičiekowski8 nemėgęs lietuvių, pykęs dėl visko, kas 
lietuviška, anot jo pagoniška, buvo uždraudęs lietuvių 
kalbą ir giedojimą bažnyčioje. ,,Mūsų vaikai. 

lankydami tik lenkišką mokyklą, buvo sulenkinti, ir 
jie nežino, kas yra Lietuva", — skundėsi ūkininkai". 
Strielčių kaime mes turime mažą lietuvišką knygynėlį, 
įsteigtą Benekainių Šv. Kazimiero skyriaus, bet mums 
trūksta ir lietuviškų laikraščių, ir naujų knygų. 
Prašome kunigą šiame reikale pagalbos. Taip pat 
prašome, kad suplikacijos mišparuose būtų giedamos 
lietuviškai, o bažnytiniame chore leistų giedoti ir 
lietuviškai. Mes prašome, kad bažnyčioje lietuvių kalba 
turėtų lygias teises su lenkų", — pasakydami, kad jie, 
kaip Strielčių ir Žirmūnų kaimų seniūnai, atstovauja 
visų parapijos lietuvių pageidavimams 

Pažadėjau, kad rūpinsiuosi įgyvendinti jų teisėtus 
reikalavimus, nes Dievo žodis, kaip parašyta 
evangelijoje, turi būti skelbiamas visomis kalbomis. 
Tik prašiau, kol kas dar susilaikyti nuo giedojimo lietu
viškai per suplikacijas, kol aš susitarsiu su vargoni
ninku, kad nebūtų bereikalingų susikirtimų su lenkais. 
Aš sutvarkysiu, kad lietuviškai giedojimas būtų kas 
antrą sekmadienį ir jums pranešiu. Atrodo, kad 
ūkininkai liko patenkinti ir atsisveikinę išėjo. Per 
mišparus žmonės netilpo bažnyčioje, stovėjo švento
riuje. Mano balsas geroje bažnyčios akustikoje, ir gie
dojimas per sumą parapiečius sužavėjo (žinoma, pra
džioje giedojau lenkiškai), ir visi buvo patenkinti. Tik 
vis vargino mintis, kas bus, kai užgiedosiu lietuviškai? 
Ir čia vėl, atsiprašydamas už nukrypimą nuo pa
grindinės pasakojimo linkmės, noriu jums priminti, 
kad šovinistų lenkų, žinoma, vietos valdžios palaikomų, 
pasipriešinimas lietuviškam giedojimui sukėlė parapi
joje tokius neramumus, kad net pats vyskupas 
Jalbzykowskis iš Vilniaus atvažiavo apraminti 
lietuvių, o mane vėliau nukėlė j vien gudišką parapiją 
Sčiutinio apskritin. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGŲ VISADA 
REIKIA 

Kas galėtų dėl to ginčytis. Juk 
niekas , niekur , niekada be 
draugų neišsivertė ir neišsivers 
— nei pavieniai žmonės, nei 
grupės, nei organizacijos, nei 
valstybės. Ne išimtis nė mes, 
lietuviai. Mes gal net dažniau 
už kitų tautų žmones draugais 
pasikliaujam, nes, būdami ne
gausūs , todėl i r negalingi, 
p r ipra tome da i ry t i s į šalis 
visokeriopos pagalbos. Gal ne 
t iek asmeniškos draugystės 
ieškodami, kiek grupinės, tau-
t inės , v a l s t y b i n ė s . I r ta ip 
darėme per ištisus amžius. Net 
ir mūsų žymiausias valstybi
ninkas Vytautas Didysis vienas, 
be draugų, kryžiuočių nebūtų 
nugalėjęs, nors ir labai galingas 
valdovas buvo. 

Tačiau paskiausiais laikais 
mums su tais draugais per daug 
nesisekė. Ne per daug draugiški 
pasidarėm mes vienas kitam, 
nelabai sutarėm nė su kitom 
valstybėm: atvirai pykomės su 
trimis artimiausiais kaimynais, 
ypač su lenkais. Todėl ir vėl vos 
ne stebuklo reikėjo atgauti 
nepriklausomybę, o dabar po 
t rupu t į n i u r n a m ė s su t a i s 
pačiais lenkais ir rusais. 

Tikrai įdomi tema būtų ko
kiam nors istorijos studentui iš
samiau šį klausimą panagrinėti 
ir paieškoti priežasčių, kodėl 
mes draugiškumo šiek tiek 
>tokojam. Į istorijas leistis čia 
neketinu, bet, bent iš ūkiško 
:aško apie draugus noriu pakal
bėti, ypač apie dabartinius, 
kurių irgi labai mažai teturime. 
Ir ne apie asmeniškus, bet apie 
mūsų bendrus politinius drau
gus, kurie mum reikalingi, kad 
padėtų Lietuvos vastybę pasta
tyti an t kojų ir net apsaugoti. 
Kiek tokių mes galėtumėm su
minėti, įskaičiuojant ir asmenis, 
ir valstybes? 

Gal vienos" rankos pirštų ir 
neužteks, vis tiek tų draugų dar 
p r i s i s k a i č i u o s i m . Bet a r 
pakanka juos tik suskaičiuoti ir, 
reikalui atsiradus, tais pačiais 
pirštais pamoti pagalbon? Gal 
čia irgi yra viena iš daugelio 
draugų neturėjimo priežasčių, 
jeigu mes nieko daugiau neda
rom nė turimiems draugams 
i š l a i k y t i . D r a u g a s , prisi
šaukiamas tik pagal reikalą, 
nelabai ilgai su mumis drau
gaus. Draugiškus patarnavimus 
a t l ikdamas mums, savaime 
aišku, kad kokių nors patarna
vimų tikisi ir iš mūsų. Tokiam 
teiginiui įrodyti turime ryškių 
pavyzdžių. 

Dėl Lietuvos laisvės amerikie
tiškuose dirvonuose triūsdami, 
vieni patys juk nieko negalė
jome padaryti. Tai visi žinojome, 
todėl ir visokiais būdais ka-
binomės už Amerikos politikų 
skvernų. Vaikščiojom pas vie
tines valdžias, varstėme sena
torių bei kongresmanų duris, 
l a n k ė m ė s Vas tybės depar
tamente, įsiverždavome ir į 
pač ius Ba l tuos iu s R ū m u s . 
Dažnai iš visur grįždavome 
tuščiomis, bet kartais šį tą ir 
laimėdavome, kai surasdavome 
įtakingesnių, energingesnių, 
mums norinčių padėti valsty
bininkų, ypač iš JAV Senato a r 
Atstovų Rūmų. 

Bet ar ne laikas tokias klaidas 
taisyti? Iš tikrųjų tokių klaidų 
iš viso neturėtų būti, ir jeigu 
staiga jas nustotumėm daryti, 
mums pagalba tikrai dešim
teriopai, o gal net ir šimteriopai, 
padidėtų. Dar visiškai neseniai, 
t,'al prieš kokius metus, vienas 
JAV Atstovų Rūmų narys man 
pas iskundė , kad už patar
navimus lietuviams kritišku 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
įtvirtinimo metu jis, priminęs 
r etolimus rinkimus ir paprašęs 
pagalbos, turėjo pasitenkinti tik 
s a n t ū r i u pažadu „pažiūrė
kim"... Nebegirdėti, kad šis vals

tybininkas dabar kokią n o r s 
rezoliuciją dėl Lietuvos Ats tovų 
Rūmuose siūlytų arba pas iū ly tą 
energingai remtų. 

Už pusantro mėnesio Amer i 
koje įvyks JAV p r e z i d e n t o 
rinkimai. Taip pat bus r e n k a m i 
Atstovų Rūmų nariai i r da l i s 
Senato. Tarp jų yra ir t i e m ū s ų 
draugai, kurie Lietuvai v i s a d a 
padėjo ir dabar padeda, k i e t a i 
kaudamiesi su p r i e š i škomis 
nuota ikomis , nes p a g a l b o s 
Lietuvai klausimas J A V vado
vybėje nėra popul ia rus . A r 
mums nerūpi, kad dėl m ū s ų 
reikalų besikaunantieji b ū t ų iš
rinkti ir į savo vietas sug r į ž tų? 
Rinkimuose visada y r a opo
nentų, norinčių į jų kėdes a t s i 
sėsti, todėl dėl tų kėdžių vis iems 
reikia daug ir papraka i tuo t i , i r 
pinigų išleisti. Patys kand ida t a i 
tai padaryti nėra pajėgūs, todėl 
ir ieško talkininkų. P i rmiaus ia , 
žinoma, jie kreipiasi į t u o s , 
kuriem daugiau pasitarnavo. A r 
gi mus stebina tokių, m u m s 
patarnavusių, pagalbos ieško
jimas pas mus? Tai ar dora b ū t ų 
nuo jų nusisukti ir į p r a š y m u s 
neatsiliepti? 

Visi pripažinsim, kad nedora . 
Bet ir to neužtenka. Reik ia im
tis iniciatyvos ir jiems padėt i . I r 
ne kokiam vienam, bet vis iems, 
kurie padėjo, padeda ir vėl žada 
padėti. Ne vienoje kokioje n o r s 
vietovėje, bet visose Am er ikos 
J u n g t i n ė s e Vals t i jose . J u k 
lietuvių yra visur, daugiau k a i p 
70 Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 
apylinkių. Jeigu jos bent po 
vieną politiką kaip r e i k i a n t 
paremtų, jam uoliai pasidarbuo
tų, gerą sau užnugar į ga lė tų 
susidaryti JAV Kongrese. Ar ta i 
mums per sunku? Aišku, k a d 
ne, t ik reikia supra t imo ir no ro 
padirbėti: skirti t rupu t į l a iko , 
truputį lėšų ir porą lašel ių 
p raka i to , ir t u r ė s i m e g e r ą 
draugą Lietuvai. 

Kol kas labai maža i ap ie 
tokius lietuvių užmojus tegir
dėti. Aš težinau vieną, a ts i ra
dusį Lietuvių centre, Lemon te . 
Čia jį norima pr i s imin t i ir 
paremti savo gerą draugą, J A V 
Atstovų Rūmų narį, Richard J . 
Durbin, Lietuvai l aba i daug 
padėjusį ir padedantį, l ie tuvių 
k i lmės pol i t iką . D u r b i n 
Lietuvai dirba nuo p a t jos lais
vėjimo — nuo 1988 m e t ų pra
džios. Ne vieną rezol iuci ją 
Lietuvos reikalu jis Atstovų Rū
m a m s p a s i ū l ę s , p r i e v i s ų 
pasiūlytų prisidėjęs, daba r kie
tai kaunasi dėl užsi l ikusios 
okupacinės k a r i u o m e n ė s iš
vedimo iš Lietuvos, — dėl to 
parašė laiškus ir Bushu i ir 
Jelcinui — rūp inas i i šgau t i 
Lietuvai material inę, h u m a n i 
tarinę pagalbą, gau t i p inigų 
prekybos centrui Pabaltijo vals
tybėse steigti. Žodžiu, d a r o 
mums tai , ko t ik paprašome: 
uol ia i , n e a t s i s a k i n ė d a m a s , 
dažniausiai net pats savo inicia
tyva Lietuvai naudingo darbo 
imdamasis. Jeigu jis t a i p d i rba 
dėl mūsų, argi mes t u r ė t u m ė m 
nuo jo nusisukti , kai j i s papra
šo mūsų pagalbos? 

Lietuvių centro Lemonte va
dovybė spalio 4 dieną, 6 va lan
dą vakare, tų pata lpų didžio
joje salėje ruošia dviejų valandų 
susitikimą — pokalbį su m ū s ų 
draugu Richard Durbin. B u s ir 
„lengvi" užkandžiai, ir šio to at
sigaivinti. Taip pat ir proga su 
šiuo JAV politiku arčiau susipa
žinti, apie jo p lanus Lie tuvai 
p a k a l b ė t i , n o r s i r k u k l i u 
indėliuku paremti. Šis žmogus 
vertas mūsų dėmesio, pagarbos 
ir paramos. Pasirodykim, kad 
mes esame ir jo vert i . 

B r o n i u s N a i n y s 

Meilė žmogų apak ina , o ypač 
kai įs imylima i s a v e pa t į . 

P. Syrus 

Palesos Gudijoje klebonas kun. 
Balasaitienė. 

Kastytis Kriščiukaitis ir viešnia Aurelija 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 

T A U T O S Š V E N T Ė S 
M I N Ė J I M A S 

Minėjimą rengė Lietuvių Ben
druomenės apylinkė, kurios pir
min inku y ra S tepas Ingaunis , 
i lgamet is Bendruomenės dar
buotojas, v i enas iš pirmųjų 
dešimties vadovavusių J A V LB 
Chicagos apygardos valdybai, 
suda ry ta i prieš 40 metų. 

Minėjimas prasidėjo iškilmin
gomis šv . Mišiomis, ku r i a s 
a tnašavo kun. Andrew Dufault. 
Vėl iavas įnešė Napoleonas Sa
ba l iūnas ir J o n a s Miežinskas, 
palydint Reginai Sabaliūnienei 
i r J a d v y g a i Švi lp ienei . Šv. 
Mišių ska i tymą skaitė Marija 
Radienė. Kun igu i t rumpa i api
būdinus Tautos šventės prasmę, 
meldėmės už visus Lietuvos 
karžygius , laisvės kovotojus, 
dėkodami Viešpačiui už atgautą 
laisvę. Šv. Mišių auką nešė 
Lionė Miežinskienė ir Marytė 
Sadauskai tė . Giedojo nuolatinis 
moterų chorelis, o duetą „Mari
jos varpelis" at l iko L. Gudelienė 
ir R. Saba l iūn ienė . 

Vienuolyno salėje, sugiedojus 
h imnus , kalbėjo S. Ingaunis , 
pakv iesdamas programai vado
vaut i dr. Vik. Kibur ienė . Kun . 
Andrew taipogi dalyvavo minė
j ime ir sukalbėjo invokaciją. 
Poezijos montažą „Mano t a u t a " 
— autor ia i : V. Kazokas, B. 
Gaidžiūnas , A.P . Bagdonas — 
at l iko Sa l . Šmaižienė. Moterų 
dainos v i ene ta s : R. Sabaliūnie
nė , O. Tamošausk ienė , K. Sa
dausk ienė , L. Tamošai t ienė , F . 
Dimgai l ienė, L. Gudelienė, I. 
Sirut ienė padainavo 4 da inas — 
„Su N e m u n u pa teka sau lė" , 
„Ant k a l n o m ū r a i " , „Š lama 
šilko vė jas" ir „ J a u n a sesė ant 
grėblio pa r imus" . Dainą „Saulė
lyd i s t ė v i š k ė j e " a t l i k o K. 
Sadauskienė ir R. Sabaliūnienė, 
akompanavo sesele Mary-Anne. 
Minėjimą užbaigėme visi ben
d r a i s u g i e d o d a m i „ L i e t u v a 
b rang i" . 

Po programos vaišinomės mo
te rų suneš tomis gėrybėmis, pa
bendravome, ne t rūko ir bendrų 
dainų. V a r d u v i n i n k a m s Regi
na i ir Bron iams bei gimta
dienius švenčiant iems L. Gude
lienei ir P r a n u i Švilpai užtrau
k ė m e „ I l g i a u s i ų m e t ų " ir 
„Valio, valio". Skirstantis namo, 
pi rm. S. Ingaun i s pr iminė, kad 
neužmirš tume atvykti į LB-nes 
ruoš iamą gegužinę rugsėjo 16 
Family pa rke . 

R A D I J O V E I K L A 

Radijo valandėlė „Leiskit į 
T ė v y n ę " , v e d a m a Salomėjos 
Šmaižienės, nuo liepos mėnesio 
pradžios g i rd ima iš skir t ingos 
stoties, bū ten t : KXOW „Star 

Dust", 1420 AM banga, vieną 
valandą ankščiau — 8 vai. 30 
min. Spalio mėnesį sukanka 16 
metų nuo jos įsisteigimo. Pro
grama transliuojama kiekvieną 
sekmadienio rytą. Šalia lietu
viškos muzikos ir dainos per

duodami įvairūs paminėjimai, 
pranešimai, gauti per FAX, ir 
garsiniai įrašai iš Vilniaus 
televizijos laidos „Panorama". 
Programos technin į rekor-
davimo darbą atlieka bei angliš
kos dalies pranešėjais pasikeis
dami būna vedėjos dukros Rasa 
ar Vida bei jų vyrai Tom Myers 
arba John Ford. Apsieinama be 
komercinių skelbimų, išsilaiko
ma grynai iš klausytojų aukų ir 
Lietuvių Fondo metinės para
mos. Spalio 14 dieną planuo
jama metinė gegužinė, kuri 
įvyks įprastoje vietoje — Fami
ly parke . Visais radijo reikalais 
kreiptis į S. Šmaižienę, 204 
Broadmoor, Hot Springs, Ar-
k a n s a s 71913. Telef.: 501 
321-9441. FAX: 501 623-9832. 

PATIKSLINIMAS 

„Draugo" š.m. rugsėjo 2 d. 
laidoje 4 psl. prie aprašymo 
„Viešnagė Lietuvoje" atspaus
dinta nuotrauka turėjo netikslų 
parašymą. Vietoj P. Radžius 
Vilniuje... turėjo būti Pranas 
Radis K a u n e su l ie tuvia is 

Sal. Šmaiž ienė 

CLASSIFIED GUIDE 
i REAL ESTATE REALESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

. *E/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba* 
Nuosavybių įkainavimas vaitui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. » 
Pensininkams Nuolaida.' 

\Wž 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzie Ave., 

CMeago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOUE TAX - INSURAHCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba Metuviskai 
• Nuotaka pensininkams 

I 

MISCELLANEOUS 

UŽSAKYKITE DABAR! SIUNTINIUS ARTIMIEJI 
GAUS PRIEŠ KALĖDAS! 

Julės G. Zonn, International Freight Fonearders, 
Federal Marrtlme Commisslon Ucense 

NVOCC #BNS 1317943, (Est. 1980) 
1510 Oak Creek Drive #408, Palo Alto, CA 94304 

Pagrindinis sandėlis ir paskirstymo centras yra Bruninieku iela 47, Rygoje. 
The Zonn Agency siuntė ir skirstė humanitarinę pagalbą Lenkijai bei 
Čekoslovakijai nuo 1981 m., o Latvijai — nuo 1991. 

šįmet mes pasiuntėm ir išdalinom 5 konteinerius šalpos Baltijos 
valstybėms (daugiausia Latvijai) ir 4 konteinerius Lenkijai. Pradžioje spalio 
dar 3 konteineriai bus išsiųsti iš Bostono, Los Angeles ir San Francisco 
į Rygą su šalpa Baltijos respublikų šeimoms. 

Menkas šios vasaros derlius Baltijos rajone pranašauja maisto trūkumą 
šią žiemą, šiuo metu, paruoštas išsiuntimui, turime dideles cukraus, miltų, 
kavos pupelių ir skalbimo miltelių bei pagrindinio maisto produktų atsargas 
Rygos sandelyje. 

Visi produktai geros kokybės, gaminti Vakarų Europoje, paruošti Belgi
joje. Zonn agentūra, palaikydama gerus ryšius su produktų gamintojais 
bei pakuotojais, užsako juos papigintai ir, tuo pačiu, gali aptarnauti savo 
klientus prieinamomis kainomis. 

LIETUVOJE, be specialaus primokėjimo, produktus pristatome į: Vilnių, 
Kauną, Panevėžį ir Klaipėdą. 

ESTIJOJE oroduktus pristatome į: Tallin, Tartu, Parnu ir Valga. 

LATVIJOJE: paskirstymo centras 47 Bruninieku tela Rygoje ir mėnesiniai 
pristatymai į: Cėsis, Liepaja, Madona, Plavinas, Rezekne, Saldus, Talsi, 
Tukums, Valmiera ir Ventspils. 

UŽSAKYMO KUPONAS 
(Užpildykite, rašydami didž.osiomis raidėmis) 

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

Į s i . 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Stret 
M — (70S) 424-8654 

(312) 581-8654 

OntUQ£ 21 
KMIEC1K REALTOT5 
7922 S. Pulasi K>:. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

FOR RENT 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu ChicrKjos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąii-
ningai. * . ) 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS. 

*—._••• s r 
Vilniaus vakarinėje dalyje, pagal in-
divid. projektą, priimamas užsakymas 
gyvenamo namo statybai. Rašykite: 

Bajerčlus, Žaibo 1/42-129, , 
Vilnius, Uthuanla, tel. 45-51-93. 

TOTAL 

1 x 50 kg (114 Ibs) of imported sugar . $50.00. x. 
20 x 1 kg of sugar 25.00. . x. 
1 x 25 kg of vvhite wheat flour 25.00. . x. 
20 x 1 kg of vvhite vvheat flour 28.00. . x. 
2.5 kg of roasted coffe beans 18.50. .x . 
1 x 10 kg box of NITTYMATIC laundrydetergent 
(for hand and machine wash) 26.00. . x. 

BASIC FOOD PARCELS vveight 50 Ibs. . 58.00. x. 

Richard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randotpn, Surte 2100 

Chfcago, II 60606 
Tel. 312-357-0033 

BERYVYN, IL, 21 St. & Grove 
Išnuomojamas didelis 1 mieg. butas; 
kilimai, „appliances", apšildymas, 
skalbykla. „Security deposit", reikalin
ga. $460. Tel. 708-788-9864. Kalbė
ti angliškai. 

Išnuomojamas 1 mieg. 4 kamb. 
butas antrame aukšte pensininkui 
vyrui arba moteriai. 

Skambinti 312-434-2258 

Išnuomojamas 3Vi kamb. modemus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. apyl. 
Su šiluma, oro vėsinimu; moderni virykta, 
šaldytuvas, skalbykla su mašinomis. Suau
gusiems. 

Tai. 708-361-5594 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
antram aukšte, Brighton Pk. apyl. 

Skambinti: 312-376-2397 

IEŠKO 

CONTENTS: 10 kg white vvheat 
flour, 2 kg vvhite beans (rich in pro 
teins), 2 kg lard in tins, 4 kg 
spaghetti, 1/5 kg Ceylon tea, Vz kg 
jar of peanut ; jtter. 48 cubes of 
beef bouillon. 200 g r chocolate, 1 
kg vvhole milk povvder, Vi kg of 
table salt, 50 tbts of Aspirin and 250 
tbts of multivitamin. 

Check enclosed for: $-

Recipient's name: 

Phone. 

Moving — Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas prieina
momis kainomis, Jums patogiu laiku. 
Draudimas garantuotas. Kreiptis: 

Vytas: tel. 312-436-5219 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

Rami seimą ieško išsinuomoti 
gražų butą 2 arba J mieg. Mar-
quette Pk. apyl. Skambinti nuo 6 
v. iki 10 v.v. 312-471-1755. 

HELP VVANTED 

U.S. SAVINOS BONPS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

Reikalinga vlrėja-šeimlnlnkė pran
ciškonų vienuolyne, Kennebunk Port, 
Maine. Gali būti vedusi pora. Kreiptis 
pas vien. virš. tėvą Robertą, 
207-967-2011 arba rašyti: Fr. R. Bar-
bar, P.O. Box 980, Kennebunk Port, 
r^asiiifO v^e^#"e^j. 

Sender's name: 

Tel. 

Pristatymas Į namus $10 ekstra. 

DĖMESIO! Kupone surašytos kainos galioja iki spalio 15 d. Vėliau 
produktų kainos pakils dėl JAV dolerio nuvertinimo. 

SIŲSKITE UŽSAKYMUS 
JULĖS G. ZONN AGENCY 

1510 Oak Creek Drlve #408 
Palo Alto, CA 94304 

fc 
NS^jnfoeyroic 

DON'T SPEND IT Al L - SAVE SOME AT 

MUTUAL 'Pedenai SAVINGS 
ANO IOAN A .SOCIATION 

Chorlered ood Soperyised hy tl.s Unitai Stalpi Covemment 

2212 W CERMAKROAD.CHrCAGO.||||NOIS60608 PHONE (312) 847-7747 
l « " 0 1 | l 

PAREMKIME 
KONGRESMANĄ RICHARD DURBIN 

Jis padėjo Lietuvai, kai reikėjo paramos. Dabar jam reikia 
mūsų pagalbos sunkių rinkimų metu. Ateikite susitiki su 
Kongresmanų Richard Durbin ir finansiškai paremkite jo 
perrinkimą 

SEKMADIENĮ, SPALIO 4 d. , 
NUO 6 IKI 8 V.V. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE 
LEMONT, ILLINOIS 

Siųskite savo auką: 
Uthuanlan-Amertcans for Durbin 
e/o France* Domanskts 
4234 Hsmpton Avenue 
Weatem Springs, Illinois 60558 

Informacijų reikalu skambinkite: 
Vlllgallė ir Jurgis Landralclal 
(708) 388-2041 
Pranutė ir Rimas Domsnsklai 
(708) 248-0049 

Yes, I will attend the reception for Congressman Durbin. 
-Enclosed is my contribution to assist Congresman Durom in his 
reeleetion campaign 

-$30 Supporter $100 Congressional Supporter 
-$50 Patron Other 
No, I cannot attend, but I am enclosing my contribution to show 

my appreciation to Congressman Durbin. 

Please make check payable to: Durbin for Congress Committee 

Name: 
Home address: 

Business/Company Name: 

Business Address: 
e 

Telephone: 
PakJ for by Durbin for Congress Committee 

Ponttcal Contntoutions m* not tax decutibto 



P a t i r t i s t a i t u r t i n g i a u s i a 
kasykla, iš kurios daugelis 
semiasi gyvenimo lobius. 

A. Patoefi 

Religija yra gyvenimo viršū
nė, į kurią t u r i st iebtis visos 
kitos gyvenimo sritys. 

T. Toth 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 18 d. 

Prekybos ir pramonės rūmai Kaune. 

NEPAMIRŠTAMAS ĮSPŪDIS 
Pr ik lausan t l ietuvių draugo, 

Christopher Cox, rėmėjų klubui 
(Congress iona l club), t e n k a 
dalyvaut i įvairiuose to klubo 
susi r inkimuose, ku r svečiais 
kalbėtojais b ū n a muzikai , rašy
tojai, humor is ta i , ne vien t ikta i 
politinio sparno aktyvistai . Vie
name tokių sus i r ink imų priva
čiuose gražios Pacifiko pakran
tės namuose t eko išgyventi ne
pamirš tamą įspūdį, susi t ikimą 
su pasaul inio mas to šachmatų 
meistru Gary Kaparov. 

Kongresmanas Cox patebėjo jį 
Baltųjų Rūmų pr iėmime ir pa
s ikv ie tė į Kal iforni ją . Čia , 
nedidelėje Congressional club 
narių grupėje, svečias iš Rusijos 
kalbėjo angl i ška i , laisvai dėstė 
mintis apie naują šviesesnę atei
tį pr iespaudos i škankin t iems 
žmonėms. 

- Ka ip spor t in inkas ir šach
matų žaidėjas, esu pasiruošęs 
įgyvendinti naują detente , ap
jungti naują de t en te . apjungti 
taip visas šal is ir a t s ikra ty t i 
stereotipinės valdžios. Sportas ir 
ku l tū ra y ra gal pa lankiaus ia 
priemonė pasinaudoti detente ir 
nu t rauk t i vergijos ryšius. 

Iš klausytojų būr io pasigirdo 
klausimai : ,.Kodėl t a ip lengvai 
tapo pale is tas perestroikos ini
ciatorius komun i s t a s diktato
rius? Kodėl j a m nesuruoštas 
teismas? 

Gary Kasparov ramiai atsakė: 
— Rusijoje j i sa i dabar y ra 

bevertis. Nėra j au komunistinės 
s i s t e m o s , ji p r a ž u v o juodo 
dumblo srovėje. Bet už vieną 
nuskaltimą, už vieną paskutinį, 
kurio žymės t i k ra i išliks gyvos, 
jisai t u rė tų būt i te is iamas tarp
taut in io t r ibunolo . Tasai dikta
torius 'be abejo, su jo žinia ir 
palaiminimu) užpuolė n e k a l u s 
žmones Vilniuje 1990 metais 
sausio 13 dieną. Tanka i riedėjo 
per žmones , per beginkl ius 

D A U G N E A P D R A U S T Ų 
A U T O M O B I L I Ų 

Nors automobi l ių apdraudos 
re ikalavimo į s t a t ymas Illinois 
valstijoje pa tv i r t i n t a s beveik 
prieš t re jus me tus , apskaičiuo
jama, kad valstijoje tebėra apie 
450,000 automobilių, važinėjan
čių be draudimo. Tačiau vis tiek 
reikalai pagerėjo, nes prieš įsta
tymo pr iėmimą Illinois turėjo 
apie 1.2 mili jonus neapsidrau
dusių vairuotojų. 

žmones... Vilnius yra Lietuva, 
ne Rusija. Lietuvoje žmonės nuo 
amžių kovoja, kad būtų laisvi. 
Už tą nusikaltimą paskutinysis 
sovietų diktator ius būtinai 
tu rė tų būti teisiamas! 

Gary Kasparov, Armėnų kil
mės rusas, 29 metų amžiaus, 
nuo pat mažens gabus šachmati
n i n k a s , dabar me i s t r a s — 
pasaul io čempijonas, iškėlė 
Lietuvos ryžtą pripuolamai, 
šalutinių klausimų paveiktas, 
nenujausdamas, kad čia pat jo 
klauso, jam su dėkingumu pri
t a r i a keli Lietuvos žmonės 
(Ričardas ir Raimonda Kon
t r imai , S. V. Pautienis). 

Rytojaus dieną teko patirti, 
kad prieš tarptautinį šachmatų 
tu rnyrą Maniloje Gary Kaspa
rov keliauja su paskaitomis po 
Ameriką ir už mėnesio grįžta 
a tgal į Los Angeles. Per agen
tūrą, koordinuojančią jo maršru
tą, buvo gauta proga su juo 
pasimatyti Los Angeles. Biltmo 
re viešbutyje. Nuvykom ten 
keliese. 

— Jūs lietuviai! Aš žinau 
Vilnių, daug kartų ten šachma
ta is žaidžiau, Mikėnas yra bu
vęs mano turnyrų referentas. 
Vilnius senas gražus miestas. 
Vaikščiodavau aš ten prie upės. 
Neries. Mano mama labai mėgo 
tas pakrantes. Lietuviai labai 
narsūs, tvarkingi, — pasisveiki
no Kasparovas. Kalba užsimez
gė, lyg sena gili pažintis būtų 
mus suvedusi po daugelio nesi
matymo metų. Mūsų vizito lai
kas buvo ribotas. Padėkojom už 
Lietuvos vardo paminėjimą pra
nešime pas kongresmaną Cox, 
linkėjom sėkmės sporto tur
nyruose, o taip pat ištvermės, 

tęsiant pranešimų bei paskaitų 
ciklą. J i sa i , savo ruožtu, dėkojo 
už apsilankymą ir pastebėjo, 
kad mums gal buvo lengviau 
prisitaikyti prie naujos sant
varkos, atvykus į nežinomą šalį, 
Ameriką. Jo amžiaus žmonėms 
dabar Rusijoje yra labai sunku 
susigaudyti, gyvenus tiek metų 
komunistų doktrinoje. 

Atsisveikinant dovanų gavo
me autobiografinį leidinį „Unli-
mited Challenge". Šią knygą 
turime vilties išversti į lietuvių 
kalbą. Joje yra keliose vietose 
minimas Vilnius. Šachmatų pa
saulinį, šiuo metu patį iškiliau
siąjį meistrą — Gary Kasparovą 
verta arčiau pažinti Kalbėda
mi ir t rumpai su juo bendrauda
mi, įsitikinome, kad jo žaidimas 
tomis šachmatų figūromis tu r i 
skirtingą dimensiją. Per šią 
sporto sritį vienok Gary Kaspa
rov yra patyręs daug nuoskau
dų ir sov ie t inės s i s t emos 
klastų. QajĮ dėl to laimėjimas 
viename iš sunkiausių, šachma
tų čempionato turnyrų šį jauną 
žmogų pastūmėjo kalbėti apie 
priespaudą, laisvės perversiją 
ne tik Rusijos, bet ir mažesnių, 
kaip Lietuvos, ir kitų. 

Nepamirštamas įspūdis pasi
lieka ir perskaičius jo autobio
grafiją „Unlimited Chal lenge ' \ 
kurios pabaigoje apsispren
dimas akcentuoja jo tvirtą nu
sistatymą būti skriaudžiamųjų 
pusėje. 

S t a s ė V. Š imol iūn ienė 

Didžiausia pasaulyje klaida 
yra mintis, kad pinigai gali žmo
gų padaryti laimingą. Aš niekad 
neturėjau pasitenkinimo iš savo 
pinigų, kol pradėjau jais daryti 
gera. 

C. Pratt 

NEMOKAMAI PAIMAME SIUNTINIUS IŠ JŪSŲ NAMŲ! 

L I T A S 
Tai garantija ir geros kainos: prekyba, butai, namai, 

maisto siuntiniai, pigiausi konteineriai, pinigai už 5%. 
Siuntiniai laivu: nuo $0.39 už sv. iki $0.57 už sv. 
Lėktuvu: (3 sav.) $2.50 už sv. iki $6.50 už sv. 
Žemiausios kainos Amerikoje! 
Pastoviems klientams numatoma kaina tik $0.16 už 

svarą. 
Turime konteinerius ir gyvulių persiuntimui (gali būti 

paukščiai ir naminiai gyvuliai) 

2458 W. 69 St. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-434-5687 

v7 
I N T E R N A T I O N A L 

t _____ 
TRAVEL CONSULTANTS 2aIbilS 

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

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

Lietuvoie per 10 darbo dienų 
6525 South 79th Av*nu« 
Mtr.kory HIII. IHInote 60457 
T«l««onu (706) 430-7272 

223 Katvarift gatvė 
VHnlu«. LMtuva 
Telefonas 350-115 Ir 778-392 

A.TA. 
ONA GADEIKIENĖ 

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1992 m. rugsėjo 16 d., sulaukusi 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Jonas, marti Neda; anūkai Jonas ir 

Dennis; seserys: Phylis Dimgailienė su vyru Stasiu, gyv. 
Arkansas; Vita Simonaitienė ir Zita Viršalienė su šeima 
Lietuvoje; taip pat daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionė buvo žmona a.a. Prano. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, rugsėjo 18 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 19 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, marti, anūkai, seserys, dukterėčios ir 
sūnėnai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

S u skausmu širdyse žmona R A M U T Ė ir d u k t ė 
VIRGINIJA praneša g iminėms i r a r t imies iems, kad 

A.tA. 
JONAS KRIVIS 

po ilgos ir sunkios ligos mirė 1992 m. rugsėjo 15 d., 
su laukęs 78 metų amž iaus . 

Gyveno Largo, FL. 
G i m ė Lietuvoje. 

Liūdėdmi pranešame, kad mūsų brangus, Vyras ir Tėvas 

A.t A. 
JULIUS RŪKAS 

iškankintas ligos ir aprūpintas šv. sakramentais, š.m. rugsėjo 
7 d. užbaigė savo žemišką kelionę. Rugsėjo 10 d., gausiai daly

vaujant šeimos draugams bei parapijiečiams, po gražių 
pamaldų lietuvių parapijos bažnyčioje, velionis Amžinajam 
Poilsiui, buvo nulydėtas į Šv. Jono kapines Omahoje. 

A.a. Julius gimė Lietuvoje 1912 m. Eilę metų jis dirbo 
Lietuvos policijoje. Nuo 1950 m. gyveno Omaha, Nebr. 

Netekties liūdesyje likusi žmona Katryna, sūnus Vid
mantas ir duktė Laisvutė su šeimomis. 

Omaha, Nebr. 

PADĖKA 
A.tA. 

Inž. VYTAUTAS PAULIONIS 
Mūsų mylimas Tėvelis, Sūnus, Brolis, Dėdė mirė 1992 m. 

rugpjūčio 3 d., sulaukęs 48 m. amžiaus ir buvo palaidotas 
rugpjūčio 10 d. Šv. Ka2imiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdus ačiū kun. V. Zakarauskui ir Tėvų Marijonų pro
vincijolui V. Rimšeliui už gedulingas šv. Mišias už Jo sielą 
ir palydėjimą į Amžiną Poilsį bei apeigas kapinėse. 

Velionio vardu nuoširdžiai dėkojame už aukas Lietuvių 
Fondui ir šv. Mišioms. Dėkojam visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems už nepaprastai gražias gėles, maldas ir 
visiems už dalyvavimą laidotuvėse. 

Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu bei spau
doje. Dėkojame sol. D. Stankaitytei už giesmes šv. Mišių metu 
bažnyčioje. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams 
Donald A. Petkui ir Donald M. Petkui už malonų 
patarnavimą. 

Visiems nuoširdus ačiū. 

Giliam liūdesyje likę: vaikai, tėvai, sesuo ir broliai. 

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

JULIJOS RŪTELIONIENĖS 
MALINAUSKAITĖS 

Ji mirė 1991 m. spalio 9 d Rehoboth Beach, Delaware. 

„Kai aš ateisiu, Tu mane 
atpažinsi 

Iš to auksinio žiedo, kurį, 
kaip meilės simbolį. 

Užmovei man ant piršto. 
Ir kuris priaugo neatplėšiamai. 
Nes meilė niekuomet nemiršta". 

Julija Švabaitė 

Ilsėkis nesudrumstoje ir amžinoje ramybėje! 

Julija prisimintina, kaip M. K. Čiurlionio Meno Ansamb
lio dainininkė, kanklininkė ir tautinių šokių šokėja. 
Pasižymėjusi sportininkė. Lietuvoje ir Vokietijoje laimėjusi 
stalo teniso čempionės žymenį. Amerikoje stalo teniso turny
ruose yra išsikovojusi 5-tą vietą. Mėgo tenisą, vandens sportą, 
muziką ir dainą. Karštai mylėjo savo tėvu žemę. 

Mirties metinių dieną už mirusiąją šv. Mišios bus atna 
šaujamos Pranciškonų koplyčioje. St. Petersburg Beach, Flo
ridoje, Kauno katedroje ir Vv'ashingtono bazilikoje, Šiluvos 
Marijos koplyčioje. 

Draugus ir pažįstamus prašome Juliją prisiminti savo 
maldose. 

Nuliūdime likę: vyras Vytautas ir sūnus Alg imantas 
su šeima. J 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\ tarquette Funeral Home 
2533 VVest 7Nt Street 
Chicago, Illinois KKN 

1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois fV0465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South SOth Avenue 

Cicero, Illinois 6(Vo0 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i sus la idotuvių n a m u s ga l i te p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i 1-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

I 

file:///tarquette


DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 18 d. 

x Lietuvių evangelikų re* 
formatų sinodas bus rugsėjo 
26-27 dienomis reformatų 
bažnyčioje Chicagoje, 5230 S. 
Artesian A ve. Rugsėjo 26 d., 
šeštadienį, 2:30 vai. sinodo ati
darymas ir posėdžiai. Sekma
dienį, rugsėjo 27 d., 10 vai. 
pamaldos bažnyčioje, o po pa
maldų pietūs parapijos salėje ir 
sinodo užbaigimas. 

x Ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 20 d., 3 vai. p.p. Jau
nimo centre bus sol. Jolantos 
Stanelytės koncertas. Rengia 
Margutis. Bilietai Vaznelių par
duotuvėje ir Margučio raštinėje. 
Koncerto dieną bus galima 
bilietų įsigyti Jaunimo centre. 

x Kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
po sunkios operacijos sėkmingai 
sveiksta lietuvių jėzuitų 
namuose Chicagoje. Jis labai 
džiaugiasi ir yra visiems 
dėkingas už gausiai parodytą 
dėmesį ligos metu, tikėdamasis, 
kad spalio mėn. gale jau pajėgs 
perimti numatytas pareigas 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 
Lemonte. 

x Muz. Ričardo Šoko vado
vaujamas orkestras gros 
iškilmingame „Draugo" dien
raščio vajaus pokylyje Martini-
que salėje, kuris įvyks rugsėjo 
27 d. Jis taip pat palydės savo 
orkestru dainininkus, kurie 
atliks meninę specialiai šiam 
įvykiui paruoštą programą. 

x Žemaičių Kultūros klubo 
nar ių poatostoginis susi
rinkimas bus trečiadienį, rug
sėjo 23 dieną, 1 valandą po pietų 
Kojak salėje, 4500 So. Talman 
Ave. Nariai prašomi at
silankyti. Ypač svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Stefanija Burba, Oak 
Lawn, UI., buvo atvykusi į 
„Draugo" administraciją, pra
tęsė prenumeratą, pakeitė 
„Draugo" siuntinėjimo adresą, 
o „Draugo" vajaus proga, kad jis 
gyvuotų, įteikė 150 dol. auką. 
Stef. Burbą skelbiame garbės 
prenumeratore, o už mielą auką 
dienraščiui tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Pranė Šošienė su šeima 
savo mirusio vyro agr. a.a. An
tano Šošės prisiminimui savo, 
dukrų ir jų šeimų vardu įteikė 
„Draugo" dienraščio paramai 
šimtą dolerių. Ta pačia proga ji 
rašo: „Mielas , ,Drauge", 
laukiam kasdien ir labai liūdna, 
jei kurią dieną negaunam. 
Linkim Jums daug stiprybės 
tokiam sunkiam darbe". Ji 
gyvena Brighton Parko apylin
kėje, ir jai reiškiame pagar
bą ir padėką už lietuviškos 
spaudos rėmimą. 

x Eglė Novak, Maironio litu-
anistins mokyklos Lemonte di
rektorė, su talka praves žai
dimus vaikams Lietuvių centro 
rengiamoje Derliaus šventėje 
rugsėjo 26 d. 

(sk) 
x GRUNDIG IŠPARDAVI

MAS iki rūgs. 30 d. Nuolaida 
iki 50%; 12 modelių: nešiojami 
ir staliniai. Gradinskas, 2512, 
W. 47 St., Chicago, R 60632. 
Pirmiausia — paskambinkite 
312-376-1998. 

(sk) 

x Meninę programą atliks 
solistai Dana Stankaitytė. 
Margarita Momkienė, Algirdas 
Brazis ir Vaclovas Momkus 
„Draugui" paremti bankete, 
kuris bus rugsėjo 27 d., 
sekmadienį, 4 vai. Martiniąue 
pokylių salėje Evergreen Parke. 
Solistams akompanuos muz. 
Ričardas Šokas iš Lietuvos. 
Bilietus galima įsigyti „Drau
go" administracijoje. 

x Dr. Vanda Vainauskie
nė, motinos-vaiko sveikatos de
par tamento prie Lietuvos 
sveikatos ministerijos vedėja, Il
linois universiteto Chicagoje 
iškviesta, rugsėjo 13 d. atvyko 
į Chicagą. Lithuanian Mercy 
Lift ruošia vakaronę, kurioje 
bus galima išgirsti dr. V. Vai
nauskienės žodžius. Vakaronė 
bus rugsėjo 25 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak. Balzeko Liet. 
kultūros muziejuje. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas bus ateinantį 
pirmadienį, rugsėjo 21 d., 7:30 
vai. vak. Nekalto Prasidėjimo 
Brighton Parke parapijos salėje. 
Čia bus kalbama apie buvusį 79 
seimą, pasveikinta vicepir
mininke išrinkta Evelyn Oželis 
ir ritualo vadovė Anne Marie 
Kassel. Taip pat sveikins visus 
ir visas: padėjusius dirbti, kad 
seimas pasisektų. 

x Feliksas Daukantas, Dai
lės instituto profesorius, po 65 
metų lankosi gimtajam Cicero 
ir yra apsistojęs pas Edvardą 
Šulaitį. Jis aplankė savo pažįs
tamus, ypač iš paskutinės Karo 
mokyklos laidos karininkus ir 
kitus draugus bei žymesnes 
vietas. Išleistuves jam padarė 
pas Reginą ir Bronių Latožus 
prieš jam išvykstant į Vilnių. 

x Vytautas J . Bikulčius iš 
Sunny vale, CA, atvyko į Cicero 
aplankyti savo brolių. Jis ilgą 
laiką dirbo Amerikos karo 
pramonėje ir, išėjęs į pensiją, 
turi daugiau laiko pakeliauti. 
Svečias iš Califoraijos nepralei
džia nė vienų Šarūno Marčiu
lionio žaidžiamų krepšinio rung
tynių Oaklande, CA. Į Chicagą 
jis atvežė nemaža krepšinio 
suvenyrų. 

x Jei Vokietijoje gyven
dami išdirbote nors 18 mėn. 
(arba jei jūsų miręs vyras/žmo
na tada dirbo 18 mėn.) galite 
gauti pensiją. Kreipkitės į: 
tasta Agency of USA P.O. 
Box 346, St. Člair Shores, MI 
48080-0346. Tel. 313-773-7529. 
Kalbame angliškai ir vokiškai. 

(sk) 

x Akcyų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-80O-423-2294. 

(sk) 

KURILŲ SALOS IR 
LIETUVA 

E. RINGUS 

Balfas susirūpinęs, kad rinkliava pasisektų ir kad daugiau vargšų sušelptų. Iš kairės: Viktorija 
ir Antanas Valavičiai, Laima Vaičiūnienė, Danute Pareigienė, už jos Algis Čepėnas, Sofija 
Plenienė, Ona Gradinskienė ir Stasys Vanagūnas 

I Š A R T I I R T O L I 
J.A. VALSTYBĖSE 
— LB New Yorko apygardos 

posėdis įvyko rugpjūčio 28 d. 
Kultūros Židinyje. Posėdžiui, 
kuriame dalyvavo apygardos 
valdybos nariai ir kai kurie apy
linkių pirmininkai, vadovavo 
LB apygardos pirm. Kęstutis 
Miklas. Buvo aptart i arti
mesnės ir tolimesnės veiklos 
planai ir kasdieniniai apy
gardos rūpesčiai. Po oficialios 
posėdžio dalies vyko pabendra
vimas. 

x 55 SVARŲ geriausių mais
to produktų rinkinys - $90; 
22 sv. mažesnis paketas — $55; 
22 sv. mėsos produktų ir alie
jaus — $90. Prie visų siun
tinių galite užsakyti aspirino ir 
vitaminų. Transpak, 2638 W. 
69 st., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Ki«la 

D«ngl»m« Ir taisom* 
HMĮ rttfų stogus 
T*. TOt-257-0746 

x Ieškau John Kirvele-
vich-Kirvel iš Elizabeth, N.J., 
giminių. Jo tėvai Magdalena 
Busilas ir Andrew Kirvelevich. 
Rašykite: Helen Lucius, 560 
Yorktown Rd. Union, N.J. 
07083. 

(sk) 

x JAV LB Vid. Vakarų 
apygardos valdyba rengia 
apygardos 40 m. jubiliejaus 

x 1972 m. laidos abiturien
tai, baigę Kr. Donelaičio aukš
tesniąją lit. mokyklą, išsinešę j 
gyvenimą lietuvišką dvasią ir 
pagarbą lietuvių kalbai, spalio 
10 d., 6 v.v. suvažiuos Lietuvių 
centre, Lemonte. I šią unikalią, 
lietuvišką šventę (su šilta vaka
riene ir pritaikyta programa) 
kviečiami visi abiturientai, 
1968-1972 m. aukšt. mokykloj 
dirbę mokytojai ir tėvų komiteto 
nariai, klasių globėjos. Rengėjai 
— patys abiturientai — kviečia 
visus atsiliepti registruojantis 
pas Jonę Kliknaitę-Vaznelienę 
tel. 708-986-5056. 

x Dail. Ada Sutkus, Home-
vvood, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles su 50 dol. auka. A. Sut
kus taip pat įsigijo bilietą ir 
dalyvaus „Draugo" bankete 
Martiniąue. 

x „Keramika 1992" — gru
pinės septynių dailininkų kera
mikos darbų paroda. Atidary
mas rugsėjo 25 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Paroda tesis iki 
spalio 4 d. Visi kviečiami ati
daryme dalyvauti. 

(sk) 

x Viešbutis „Šarūnas" Vil
niuje. Naujausias, moderniš
kiausias su vakarietiškais pa
tarnavimais Šarūno Marčiu
lionio statytas viešbutis laukia 
Jūsų! Informacijai skambinkite 
„collect" Danutei Ankai-
tienei, tel. 510-943-1666. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

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

(sk) 

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

(sk 

x Lietuvoje pageidaujamą 

— Lietuvos Dukterų buvo 
priimtos naujos narės Ina Gyly-
tė-Coldwll, Karen Roman ir 
Renee Roman, pasveikintos ne
galėjusios susirinkime dalyvau
ti, bet taip pat naujos, būtent 
Mary Bardon, Toni Chevis, 
Violeta McElreath ir Reda Ra-
džiuvienė. Pirmininkė yra Ali
sa Lapatinskienė. sekretorė 
Ramulė Crosby. 

x Standard Federal Bank, 
vienas iš didžiųjų lietuvių 
taupymo įstaigų ?u 12 atskirų 
skyrių Chicagoje ir jos priemies
čiuose. Prezidentas ir direktorių 
pirmininkas yra David Mac-
kievich, Rūta Juška, vicepir
mininkė, Sr., paėmė visą stalą 
į „Draugo" banketą rugsėjo 27 
d., sekmadienį, Martiniąue 
pokylių salėje. D Mackiewich 
yra nuoširdus ..Draugo" rėmė
jas, o R. Juška aktyviai daly
vauja lietuviškoje veikloje, ypač 
Lietuvių Fonde. 

x Valentinas Saladžius iš 
Miami Beach. Fla., yra atvykęs 
į Chicagą ir apsistojęs kaip sve
čias pas dr. J. Adomavičių. Sala
džius lankėsi „Draugo" redakci
joje, pasidalino kelionės ir pra
eities prisiminimais, admi
nistracijoje pratęsė „Draugo" 
prenumeratą ir įteikė 50 dol. 
auką. Lietuvos nepriklausomy
bės laikais Vai. Saladžius moky
tojavo Kaune, buvo veiklus 
Blaivybės draugijos narys, ruoš
davo kilnojamas parodas apie 
alkoholizmo pasekmes. 

— Jūratė Veblaitytė-Litch-
field yra visų R^chesterio die
cezijos bažnytiniu chorų direkto
re. Be savo tiesioginių pareigų, 
ji dar vadovauja diecezijos cho
ru i , sus idedančiam iš 20 
asmenų, parinktų iš įvairių 
parapijų chorų. Š s choras pasi
rodo kelis kartu? per metus ypa
tingų švenčių pr->ga ir atlieka 
bažnytinės muzikos programa. 

— Dr. Antanas Musteikis, 
profesoriavęs Buffalo, NY uni
versitete, rugsėjo 3 d. išvyko į 
Lietuvą. Jis metus dėstys 
sociologiją Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. 

— Dail. Elenos Urbaitytės, 
gyvenančios Wantach, Long 
Island, skulptūra pastatyta 
Vilniuje prie Spaudos rūmų. 

— Lietuvos atsiminimų ra
dijo valanda nuo rugsėjo 13 d. 
girdima sekmadieniais, nuo 2 
iki 3 vai. po pietų. Valandą prieš 
programą transliuojama laida 
anglų kalba, pavadinta „Music 
of Lithuania". Lietuvos atsi
minimų radijo programos direk
torius yra dr. Jokūbas Stukas. 

— A. a. Kazimieras Skobei-
k a iš Richmond Hill, N Y mirė 
rugsėjo 1 d. Velionis yra daina
vęs V. K. Banaičio vadovau
tame vyrų oktete, Perkūno vyrų 
chore, Apreiškimo parapijos 
chore. Palaidotas rugsėjo 4 d. 
Cypress Hills kapinėse. 

— Teatro festivalis lietuvių 
išeivijos teatro grupėms yra 
numatomas 1994 metais 
Chicagoje. 

— Vinco Krėvės ir jo žmo
nos palaikų pagerbimas įvyks 
Philadelphijoje Šv. Andriejaus 
parapijoje spalio 10 d., šešta
dienį. Rašytojo ir žmonos palai
kai buvo atkasti ir sudeginti, 
kad būtų galima juos lengviau 
nugabenti į Lietuvą ir ten palai
doti. Kaip tik tą spalio mėnesį 
sukanka 110 metų nuo didžiojo 
rašytojo gimimo, o pelenai bus 
Lietuvon išlydėti spalio 15 d. 
Pagerbimas prasidės 10 vai. šv. 
mišiomisŠv. Andriejaus bažny
čioje (VVallace ir 19th St.). Daly
vaus Rašytojų draugijos išei
vijoje pirm. P. Jurkus ir poetas 
kun. Leonardas Andriekus, 
kuris pasakys pamokslą. Po mi
šių programa bus tęsiama pa
rapijos klebonijoje. 

Beveik juokinga, bet ne visai, 
gretinti šias dvi problemas. Ru
sija, nutarus galutinai atsikra
tyti Lietuvos, pažadėjo ištraukti 
savo dalinius. Kitaip sakant, at
sisakyti užgrobtos teritorijos 
Vakaruose. Todėl sekantis eis
mas, pagal japonus, turėtų įvyk
ti Rytuose. Taip ir susiriša Lie
tuvos ir Kurilų salų klausimai. 
Lietuva užgrobta 1940 m. Kuri
lų salos 1945 m. to pačio Stalino j 
komunistinės sistemos. Dabar 
ta sistema jau nebeegzistuoja, 
todėl sutartys, sudarytos su ja, 
turėtų būti peržiūrėtos, nes žlu
gus sistemai, sugriuvo sovietų 
imperija. 

i 

Truputis istorijos 

Apie Kurilų salas sužinota tik 
17 šimtmetyje, kai kazokų dali
nys, užėmęs Sibirą, išplaukė to
liau į Rytus. Pakeliui į Alaską 
jie aptiko Kurilų salas 1648 m. 
Ten jau gyveno gentis, vadina-
ma-ainu. Jie nebuvo japonai. 
Tik 1785 m. kažkoks japonų 
drąsuolis, nes tada japonams 
buvo uždrausta vykti už Japoni
jos valstybinių sienų, pirmas pa
sirodė vienoje Kurilų saloje. Ten 
be vietinių jis dar rado mažą 
skaičių užsilikusių rusų. 1875 
m. pasirašyta sutartis tarp Rusi
jos ir Japonijos, pagal kuria 
pietinės Kurilų salos buvo pri
jungtos prie Japonijos. Po karo 
tarp Rusijos ir Japonijos 1905 
m. pietinis Sachalinas ir visos 
Kurilų salos atiteko Japonijai. 
1945 m. Jaltos konferencijoje 
Stalinas išsiderėjo, kad jeigu jis 
paskelbs karą Japonijai, gaus 
teisę atsiimti Sachaliną ir Ku
rilų salas. Sachaliną ir salas so
vietai užėmė be vieno šūvio. Tuo 
veiksmu jie sulaužė 1940 m. pa
darytą nepuolimo sutartį, kurią 
Stalinas maloniai pasirašė, ma
tydamas Hitlerio pasisekimus 
Europoje ir bijodamas, kad, Hit
leriui užpuolus Sąjungą, Japoni
ja nepultų iš Rytų. 1956 m. 
Chruščiovas, norėdamas paro
dyti „gerą valią", pažadėjo 
grąžinti Japonijai porą mažų 
salų. Ta „gerą valią" jis vėliau 
atšaukė, kai Japonai pasirašė 
draugiškumo sutartį su JAV. 

Japonų reikalavimai 

Japonai, stebėdami įvykius bu
vusioje imperijoje ir kitur Eu-

— Jau pasveiko sirgusios po 
operacijų Alisa Lapatinskienė, 
Emilija Tutlienė ir Zita Pet
kienė, „Tulpės" redaktorė ir 
„Lietučio" ansamblio vadovė. 

— Nordic Heritage muzie
juje vyko „Lietučio" ansamblio 
tautiniai šokiai. Programą pra
vedė „Lietutis", vadovaujamas 
Zitos Petkienės, jai talkinant 
Danutei Musteikytei-Ran-
kienei, kuri padeklamavo ir 
eilėraštį. 

minėjimą rugsėjo 20 d., sekma- plombinę medžiagą, tinkančią 
dienį, Lietuvių centre, Lemont. 
Bus pietūs, žymenų įteikimas, 
meninė programa. Pradžia 12 
vai. 

(sk) 

visiems dantims galima gauti 
už $30. Tel. 312-767-7575 darbo 
laiku arba 708-257-7352 po 8 
v.v. (sk) Valstybės teatras senajame Kaune, nepriklausomybės laikais. 

ropoję, kur padaryti nutarimai 
prieškariniame ir pokariniame 
laikotarpiuose laužomi viens po 
kito, neranda reikalo laukti il
giau. Jau Gorbačiovui jie aiškiai 
pasakė ir, be abejo, ketino pana
šiai pasielgti su Jelcinu: grą
žinkit Kurilų salas, o tik tada 
kalbėsime. Jelcinas savo kelio
nę turėjo atšaukti, nes japonai 
būtų rėmę savo reikalavimus, 
sakydami Jelcinui, kad pats 
Gorbačiovas pasirašė dokumen
tus 1989 m„ kuriuose Molotovo-
Ribbentropo sutartis pasirašyta 
1939 m. pripažinta neteisėta. 
Japonai būtų sakę, kad, jeigu 
anuliuojat vieną sutartį, tai 
kodėl neperžiūrėti ir visus 
Jaltos nutarimus. Prentenzijų į 
Sachaliną japonai nereiškia, bet 
reikalauja, kad pietinės Kurilų 
salos būtų grąžintos. 

Dar viena smulkmena. Eina 
gandai, kad po pučo, kai Jelcino 
populiarumas buvo aukštumoje, 
kažkoks Japonijos atstovas siūlė 
naujai Rusijos vyriausybei pa
reikšti visuomenei, kad naujoji 
valdžia nori atsikratyti komu
nistinio režimo padarytų klaidų 
ir grąžinti salas Japonijai. At
rodo, kad toks trikas būtų pasi
sekęs, nes Japonija būtų už tokį 
gražų žingsnį gražiai atsilygi
nus. Atmetus tokį pasiūlymą, 
japonų padėtis gerokai sukie
tėjo. Bet jie vis dar pažada 
apmokėti persikėlimo išlaidas. 

Rusų reakcija 

Rusų opozicija ieško bet kokių 
Jelcino klaidų juo atsikratyti. 
Opozicija jau seniai platina gan
dus visuomenėje, kad Jelcinas 
beveik visiškai parsidavė Va
karams, kad toliau prisideda 
prie imperijos skaldymo, kad jis 
negina interesų rusų, gyvenan
čių už jos ribų. Žodžiu, jis nėra 
patrijotas. Opozicija reikalauja, 
kad būtų pravestas referendu
mas Kurilų salų problemai iš
spręsti. Admirolai irgi stipriai 
priešinasi, nes pagal juos Rusi
jai reikalingi neužšalantys 
uostai ir atviras langas į Ramųjį 
vandenyną. Prie triukšmo prisi
deda Sachalino „gubernatorius", 
grasindamas atsiskyrimu iš Ru
sijos federacijos. 

Faktinai Kurilų salų inciden
tas tapo prestižiniu reikalu 
abiems valstybėms. Argi Japo
nijai tos mažos, skurdžios salos 
labai reikalingos? Strategiškai 
tikrai ne. Karines ambicijas ji 
jau seniai prarado. Išlepę 
japonai nelabai norės krausty
tis toliau į šiaurę, kur patogumų 
nedaug, lygumų irgi nėra, kad 
galėtų panaudoti golfo laukams, 
be kurių jaunoji karta, ypač po 
apsilankymo Amerikoje ir Ha
vajuose, gyventi negali. Turbūt 
svarbiausia priežastis japonų 
nenuolaidumui tai noras paro
dyti rusams, kad jie jau ne tie 
patys, kuriais buvo 1956 m. Be 
to jie gali pasiteisinti prieš kitus 
finansinius galiūnus, kodėl jie 
neprisideda prie Rusijos ekono
minės padėties pagerinimo. Juk 
Rusija prisidėjo prie Japonijos 
išvarymo iš Azijos žemyno. Ja
ponija irgi nepamiršta sulau
žymo nepuolimo sutarties, pasi
rašytos 1940 m. 

Atrodo, reiks plaukt, kol "Ru
sijos visuomenė bus pribrendusi 
kritiškai ir logiškai galvoti ir at
sikratyti buvusių komunistų 
propagandos. Dabartiniai Rusi
jos politikai Jelcinas ir kiti 
neturi nei drąsos, nei galios. 
Kažkas siūlo nuplauti rankas ir 
perduoti bylą Hagos Tarptauti
niam tribunolui. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


