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Lietuvoje rubliai 
išimami iš apyvartos 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, rugsėjo 25 d. (Elta) -

Nuo spalio 1 d. Lietuvoje bus 
išimti iš apyvartos sovietiniai 
rubliai. Iki įvedant litą, Respub
likoje cirkuliuos tik laikini pini
gai — talonai. 

Rubliai į talonus bus keičiami 
santykiu 1:1. Keičiamų rublių 
kiekis neribojamas. Po rugsėjo 
30 dienos,24 vai. keitimas bus 
nutrauktas. Rublius supirks ir 
parduos komerciniai bankai rin
kos kursu. 

Talonai, pakeisiantys rublius, 
buvo išleisti 1991 metais ir 
šiemet. Jie yra 1,3,5,10,25,50, 
100, 200 ir 500 nominalų ir yra 
plačiai paplitę cirkuliacijoje. 

Pirmąją dieną bankuose ir 
prie taupomųjų kasų susidarė 
nemažos eilės. Pranešta, kad 
šios įstaigos dirbs prailgintas 
dienas, taip pat šeštadienį ir 
sekmadienį. Tačiau tikimasi, 
jog valiutų keitimo bumą amor
tizuos tai, kad atžymos indėli
ninkų knygelėse bus daromos 
po rugsėjo 30 dienos, kai indė
lininkai atliks pirmąją opera
ciją. 

Rusai reikalauja peržiūrėti 
sutartis su Lietuva 

Rusijos parlamento tarptau
tinių reikalų komitetas prašys 
Boris Jelciną, kad būtų atidėtas 
Lietuvos ir Rusijos politinės su
tarties dėl kariuomenės išve
dimo pasirašymas. 

Sutarties tekstas paruoštas 
dar vasarą. Ją pasirašyti buvo 
numatyta rugsėjo 9 d. Vytauto 
Landsbergio ir Boris Jelcino 
susitikimo Maskvoje metu. Ta
čiau Rusijos prezidentas sakė 
norįs ją kiek pataisyti. Tuo pat 
metu abiejų šalių krašto ap
saugos ministrai pasirašė susi
tarimus, kuriuose numatyta 
Rusijos kariuomenę visiškai 
išvesti iš Lietuvos ne vėliau 
1993 metų rugpjūčio 31 dienos. 

Rusijos konservatoriai sako, 
kad pasirašytieji susitarimai ir 
politinės sutarties projektas 
„pažeidžia Rusijos politinius ir 
turtinius interesus ir ypač žmo
gaus teises". Jie reikalauja 
atšaukti visus įsipareigojimus 
dėl kariuomenės išvedimo. 

Vytautas Landsbergis ryšium 
su tuo padarė pareiškimą, ku
riame, be kita ko, sakoma: „Tą 
daro imperinio mąstymo atsto
vai, suinteresuoti ne taika ir 
bendradarbiavimu, o tik įtam
pos didinimu ir ekspansija. Visi, 
kurie dabar svarsto pagalbos 
Rusijai programas, be abejo, 
stebės įvykius, kad žinotų, 
kokiai šaliai rengiasi padėti". 

Lietuvoje prasideda 
rinkiminė kampanija 

Rugsėjo 25 dieną Lietuvoje 
prasidės oficiali rinkiminė kam
panija. I seimo deputatus įregis
truota 1,192 kandidatai. Treč
dalis jų balotiruojasi vienman
datėse apygardose, kiti — 
daugiamandatėse pagal partijų, 
visuomeninių politinių judėjimų 
ir organizacijų sąrašus. 

Spėjama, kad daugiausia man
datų seime gaus Sąjūdžio koalici
ja, kurios sąraše pirmas — Vy
tautas Landsbergis, tačiau 
jos dauguma, tikriausiai, nebus 
absoliuti. Maždaug po 20% 
vietų seime tikisi laimėti 
Socialdemokratų bei Demokra
tinė darbo partijos, vadovau
jamos Aloyzo Sakalo ir Algirdo 

Brazausko. Realių kandidatų į 
141 vietą turi Liberalų sąjunga, 
Nuosaikiųjų judėjimas ir ypač 
centristai, tarp kurių išsiskiria 
Romualdas Ozolas, Kazimieras 
Motieka, Egidijus Bičkauskas ir 
Mečys Laurinkus. 

Kandidatu į deputatus įregis
truotas ir paskutinis VLIK'o 
pirmininkas Kazys Bobelis. Jis 
balotiruojasi vienmandatėje 
Marijampolės apygardoje bei 
įrašytas pirmuoju koaliciją 
sudariusiame Krikščionių de
mokratų sąjungos ir Jauna
lietuvių koalicijos sąraše. Tarp 
Kazio Bobelio oponentų Mari
jampolėje bus Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas Justas Vin
cas Paleckis bei dar devyni 
kandidatai. 

Renkama medžiaga apie 
Lietuvos gyventojų genocidą 

Lietuvoje ne t rukus bus 
išleista knyga apie gyventojų 
genocidą pirmaisiais sovietinės 
okupacijos metais. Jos pagrindą 
sudarys represuotų asmenų, 
daugiausia 1940-1941 metų 
tremtinių prisiminimai, taip pat 
duomenys apie lageriuose žuvu
sius žmones. 

Knygą paruošė Represijų Lie
tuvoje tyrimo centras, susikūręs 
1988 metais. Jis surinko dau
giau kaip 120,000 stalinizmo 
aukų anketų. Centrui nuo pat 
jo darbo pradžios vadovauja 
kompozitorius Julius Juzeliū
nas. 

Dabar renkama medžiaga 
apie pokario metais vykdytas 
represijas, įskaitant ir tas, 
kurias sovietiniai organai taikė 
iki 1990 m. kovo, kai buvo pa
skelbtas Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo aktas. 

Lietuvoje t rūks ta d i rbamos 
žemės 

Sį rudenį atgaus žemę dar 
30,000 buvusių savininkų, ir 
metų pabaigoje jų skaičius 
viršys 50,000. Savininkai tada 
valdys beveik pusę milijono 
hektarų. 

Lietuvoje yra 4.5 milijono 
hektarų dirbamos žemės. Dau
giau kaip ketvirtadalis jos 
nebus privatizuojama: apie 
400,000 hektarų skir iama 
tiems, kurie neturi žemės nuo
savybės (2-3 hektarų sklypai) ir 
beveik 500,000 hektarų tam, 
kad galėtų normaliai veikti 
dideli gyvulininkystės komp
leksai. Likusi neprivatizuota 
žemė atiduodama mokslo ir mo
kymo įstaigoms. 

Tačiau susumavus visų asme
nų, pagal įstatymus turinčių 
teisę gauti žemės, prašymus, jos 
reikia 3.5 milijono hektarų. 
Žemės ūkio reformos projektus 
rengusių institutų balanse jos 
trūksta daugiau kaip 350,000 
hektarų. 

J užsieni — tik su lietuviškais 
pasais 

Galimas dalykas, nuo šių 
metų lapkričio 1 dienos Lie
tuvos gyventojai į užsienį vyks 
tik su lietuviškais pasais. Ar
timiausiomis dienomis šiuo rei
kalu bus priimtas vyriausybės 
nutarimas, kurio projektą 
pateikė vidaus reikalų minis
terija. 

Lietuvos Respublikos pasus 
jau turi 230,000 gyventojų (10% 

Bangkok, Tailande ministru pirmininku buvo paskirtas Chuan Leepkai, po to, kai jam pavyko 
sudaryti vyriausybe. Jis pats buvo nuolatinis kovotojas prieš kariuomenės vaidmenį valdžioje, 
bet į jo koaliciją įeina viena didžiausių, kariuomenės rolę palaikančių partijų. 

Proga įrašyti Rusijos dalinių 
išvedimą i JAV užsienio 

paramos projektą 
W ashington, DC, rugsėjo 24 

d. — Senatorius Robert Byrd (D-
WV), Senato Lėšų komisijos pir
mininkas, prie įstatymo, tei
kiant pašalpos lėšas įvairiems 
užsienio kraštams, įrašė žo
džius, kuriais nurodoma, jog 
, jokios šio fondo lėšos, išskyrus 
humanitarinės pagalbos, negali 
būti duodamos Rusijai, kol visos 
Rusijos bei NVS ginkluotos 
pajėgos nebus išvestos iš Balti
jos kraštų, nebent bus priimta 
išsiderėta sutartis, nurodanti 
konkretų tvarkaraštį tų pajėgų 
išvedimui". 

Šis nurodymas dabar yra įra
šytas vadinamajame „Foreign 
Operations Appropriations bill" 
ir senatorius prašo, kad kuo 
daugiau žmonių skambintų sa
vo senatoriams, kad jie balsuotų 
prieš bet kokius bandymus šį 
nurodymą susilpninti ar iš
braukti. Bet tą būtina padaryti 
nevėliau pirmadienio, rugsėjo 
28 d. 

suaugusiųjų). Ministerijos nuo
mone, tokio kiekio užtenka, kad 
būtų galima atsisakyti dabar 
dar naudojamų sovietinių užsie
nio pasų. 

Naujas Lietuvos piliečio pasas 
išduodamas vidutiniškai per 6 
savaites nuo pareiškime įtei
kimo. Labai būtinais atvejais 
tai padaroma per kelias dienas. 

Lietuviai futbolo 
pirmenybėse 

Po tašką Vilniaus ir Rygos 
stadionuose prarado pasaulio 
futbolo pirmenybių 3-osios 
atrankinės grupės favoritai 
Danijos ir Ispanijos komandos. 

Lygiomis be įvarčių jos su
žaidė atitinkamai su Lietuvos ir 
Latvijos komandomis. Rungty
nės Vilniuje vyko danams turint 
teritorinę persvarą. Lietuvių 
vartininkas Valdas Martinkė
nas atmušė uš 11 metrų baudi
nio smūgiuotą kamuolį. Tačiau 
ir aikštės šeimininkai turėjo 
mažiausiai dvi realias progas 
pasiekti įvartį. 

Lietuviai, sužaidę keturias 
rungtynes ir surinkę keturis 
taškus, tarp septynių grupės ko
mandų užima antrą vietą. Į 
finalinį etapą, kuris vyks JAV 
1994 m., iš grupės pateks dvi. 

(B.B.) 

JAV Lietuvių Bendruomenė, 
savo aplinkraštyje, prašant 
lietuvių pagalbos pravesti šią 
akciją, sako, kad tie žodžiai 
aiškiai parodys, jog JAV rimtai 
reikalauja, kad rusų daliniai 
būtų kuo greičiau išvesti iš Pa
baltijo. Šių žodžių išbraukimas 
būtų interpretuojama:, kaip 
JAV sutikimas su Rusijos ka

riuomenės pasilikimu Pabaltijy. 
JAV LB pabrėžia, kad skam

binimas savo senatoriams šiuo 
reikalu dabar yra ypač svarbus, 
nes prezidentas Bush ir Baltie
ji rūmai sako, kad Rusija pakan
kamai daro, savb dalinių išve
dimo iš Pabaltijo reikalu. Tad 
svarbu, kad šie žodžiai pasiliktų 
lėšų skyrimo dokumente, nežiū
rint to, kad tikrai bus spaudi
mas juos išbraukti. Kiekvieną 
senatorių galima pasiekti skam
binant JAV Kongreso telefonu 
centrinei (202) 224-3121. 

Spekuliantams nepavyko 
pasipelnyti iš Prancūzijos 

valiutos 
Paryžius, rugsėjo 23 d. — 

Prancūzija ir Vokietija tre
čiadienį dėjo visas pastangas iš
laikyti franko vertę, bandydami 
išsaugoti nukentėjusią Europos 
piniginę sistemą, kuria remiasi 
planai suvienyti Europą. 

Šie du kraštai, sudarantys 
branduolį pokarinės Europos 
pastangų susivienyti, ėmėsi 
veiklos tiek finansinėje, tiek ir 
politinėje srityje. Trečiadienį jie 
išleido bendrą komunikatą 
Oabai retas reiškinys), kuriame 
jie prisiekė tvirtai ginti Pran
cūzijos valiutą, ir taip pat 
supirko didelius kiekius frankų. 
Tai laikinai vėl pakėlė frankų 
kainą, palyginus su Vokietijos 
markėmis. 

Prancūzijos bankas taip pat 
pakėlė raktinę palūkanų ratą, 
kad frankas taptų patrauklesnis 
investitoriams. Tuo tarpu fran
kas laikosi, bet Europos rin
koms tebesant neramioms, dar 
neaišku, ar frankai tik laikinai 
atsigavo, ar išsikovojo pasto
vesnį atsigavimą. 

Prancūzija ir Vokietija ėmėsi 
šių bendrų veiksmų po to, kai 
rinkoje buvo pradėta smarkiai 
spekuliuoti franko nenaudai, 
panašiai kaip įvyko su Britani
jos svaru ir Italijos lira praėju
sią savaitę ir dėl to jos buvo 
priverstos išeiti iš Europos pini
gų rinkos. Ekonomistams prana
šaujant, kad franko nuvertini
mas būtų tolygus sunaikinimui 
Europos piniginės sistemos in
tegravimo vilčių, šie du kraštai 
ėmėsi bendros veiklos to iš
vengti. 

„Aš kovosiu, mes kovosime, 
Prancūzija ir Vokietija kovos 
prieš šią spekuliacija., nesire
ngiančią jokiais ekonomijos ro-

Vokietija prašo 
narystės JT Saugumo 

taryboje 

dikliais", kalbėjo Prancūzijos 
finansų ministras Michel Sapin. 
„Prancūzų revoliucijos metu 
tokie spekuliantai buvo vadi
nami ,agioteurs' ir jiems buvo 
nukertamos galvos", pasakė 
ministras Sapin. 

Europos piniginė sistema bu
vo sukurta 1979 metais, norint 
sukurti stabilios valiutos zoną, 
kuri paruoštų kelią suvienytos 
rinkos kūrimui Europos Bendri
jos kraštuose. Bet per paskuti
nes dešimt dienų Europos pini
ginė sistema pergyveno visą eilę 
smūgių ir nedaug kas mano, 
kad ji galėtų pakelti dar vieną. 

Šioje sistemoje šalys privalo 
išlaikyti esminiai stabilias kei
timo ratas saviems pinigams, 
kurių vertei leidžiama svyruoti 
tik labai ribotai. „Jei prancūzai 
pasiduotų ir nuvertintų savo pi
nigus", kalbėjo vienas ekono
mistas, „tai visiškai sunaikin
tų pasitikėjimą Europos pinigi
ne sistema. Iš esmės tai būtų 
sistemos galas". 

Užsidirbę bilijonus dolerių 
spekuliuodami prieš svarą ir 
lirą, spekuliantai dabar ėjo 
lažybų, kad užsidirbs ir iš fran
kų, manydami, kad Prancūzija 
neturi politinės valios imtis 
brangiai kainuojančios veiklos 
gelbėti franką. Bet šįkart Vo
kietijos Bundesbankas pakeitė 
savo nesikišimo poziciją, kurios 
laikėsi kai buvo spekuliuojama 
prieš Britanijos ir Italijos 
pinigus. Matyt, rašo Roger 
Cohen New York Times laik
raštyje, jie skaito Prancūzijos 
ekonomiją iš esmės tvirta ir, be 
to, Vokietija turi ypatingą ryšį 
su Prancūzija, kuriant Europos 
Bendriją. 

New Yorkas, rugsėjo 23 d. — 
Vokietija Jungtinių Tautų Ge
neralinėje asamblėjoje pirmą 
kartą pasakė norinti nuolatinės 
vietos JT Saugumo taryboje ir 
pažadėjo pakeisti savo konsti
tuciją, kad Vokietijos kariai 
galėtų dalyvauti JT karinėse 
operacijose. Šis Vokietijos 
pareiškimas, kurį padarė užsie
nio ministras Klaus Kinkei, 
buvo interpretuojamas kaip 
ženklas, kad praėjus dviems 
metams po Vokietijų susijungi
mo, Vokietija jaučiasi galinti 
pasiimti vaidmenį pasaulio 
politikos reikaluose, atitinkantį 
jos ekonominei galiai. 

Ministras Kinkei tačiau davė 
suprasti, kad šiuo metu Vokie
tija tos vietos. dar nesieks 
aktyviai, o palieka iniciatyvą ją 
kviesti kitiems. Jis tačiau taip 
pat pastebėjo, kad svarstybos 
apie šiuo metu 15 narių turin
čios Saugumo tarybos praplėti
mą jau yra prasidėjusios ir jei 
„iš tikrųjų bus svarstoma 
praplėsti narystę Saugumo ta
ryboje, mes taip pat prašysime 
nuolatinės vietos". 

Vokietijos užsienio ministro 
pareiškimas buvo padarytas se
kančią dieną po to, kai Japoni
jos užsienio ministras Michio 
Watanabe gana aiškiai užsimi
nė (kaip jis padarė ir per
nykštėje kalboje), kad Japonija 
taip pat tiki, jog jos ekonominė 
svarba pateisina jai nuolatinę 
vietą Saugumo taryboje nuo 
1995 metų, kai Jungtinės Tau
tos švęs savo 50 metų sukaktį. 

JAV ligšiol rėmė jų narystę 

Praeityje JAV rėmė mintį, 
kad reiktų duoti Japonijai 
nuolatinę vietą Saugumo tary
boje ir kad po Vokietijos susi
jungimo reiktų duoti vietą ir 
Vokietijai. Bet tuo pačiu JAV 
patylomis abi šalis atkalbinėjo 
nuo aktyvaus reikalavimo nuo
latinės narystės, bijodama, kad 
bandymai modifikuoti JT Char
tiją šiuo tikslu nepadidintų 
spaudimo daryti daug dides
nius, organizacinius pakei
timus. Dabar, kai ir Vokietija ir 
Japonija jau aiškiai pareiškė 
savo norus, JAV-ėms gali tekti 
aiškiai pasisakyti už ar prieš jų 
narystę. 

Dabartinė ST sudėtis 
neatspindi tikrovės 

Dabar JT Saugumo tarybai 
priklauso JAV, Britanija, Pran
cūzija, Rusija ir Kinija — penki 
II Pasaulinio karo nugalėtojai. 
Šios šalys taip pat turi veto 
teisę, darant nutarimus Saugu
mo taryboje. Be to, dešimt šalių 
turi pasikeičiančias narystes 
Saugumo taryboje, dviejų metų 
kadencijomis. 

Daug šalių mano, kad ši sant
varka nebeatspindi šių laikų 
t ikrovės. Tad dabar auga 
spaudimas iš daug gyventojų 
turinčių neturtingųjų kraštų 
praplėsti ar pakeisti JT ST 
narių sudėtį. Japonijoje ir Vo
kietijoje taip pat auga visuo
menės noras, kad jų valstybėms 
priklauso vietos JT Saugumo ta
ryboje. 

Ministras Kinkei savo kalbo
je pastebėjo, kad Saugumo tary
bai yra svarbu būti efektyviai ir 
turėti patikimumą, kad ji galėtų 
vykdyti savo uždavinį būti tarp
tautinės taikos užtikrintoja. 
Vokietįjoe pareigūnai sako, kad 

šie spaudimai privers Jungtines 
Tautas pergalvoti ST narystės 
klausimą sekančių kelių metų 
eigoje ir kad tuo metu Vokieti
ja aktyviai sieksianti narystės. 

Pasikeitimai ST narių sudė
tyje beveik tikrai iššauks komp
likacijas ir ginčus. Daugelis 
Trečiojo pasaulio kraštų pikti
nasi dabartinių penkių nuolati
nių ST narių privilegijuota pozi
cija ir nori, kad būtų geriau 
atstovaujama neturtingosioms, 
daug gyventojų turinčioms ša
lims. 

Šią savaitę Brazilijos užsienio 
ministras parėmė planą, kuris 
dabar jau vadinamas Brazilijos 
planu, pagal kurį Vokietija ir 
Japonija gautų nuolatines vie
tas Saugumo taryboje, bet be 
veto teisės, kartu su Brazilija, 
Indija, Egiptu ir Nigerija. Bet 
pridėjimas penkių ar šešių nuo
latinių vietų padidintų spaudi
mą padidinti pasikeičiančiųjų 
narysčių skaičių. Tuomet Sau
gumo taryboje jau būtų apie 25 
nariai ir kai kurie diplomatai 
mano, kad tai labai apsunkintų 
sprendimų darymą. 

Vokietijos vaidmuo auga 

Vokietijos pareigūnai sako, 
kad jų valdžia nutarė šiuo metu 
reikšti savo norą gauti nuolati
nę naryste, ne" tiki, jog Bri
tanija ir Prancūzija niekuomet 
nesutars dėl alternatyvinio pla
no, pagal kurį juodvi savo atski
ras vietas sujungtų į vieną, ats
tovaujančią visai Europos Bend
rijai. 

Ministras Kinkei taip pat nu
rodė, kad dabartinė valdančioji 
Krikščionių demokratų ir Lais
vųjų demokratų koalicija yra 
pasiryžusi „Jungtinių tautų 
dispozicijai duoti savo ginkluotų 
pajėgų, su parlamento sutiki
mu, kad jos būtų naudojamos JT 
taikos palaikymo veiksmams". 

Iš tikrųjų, Vokietijos kareiviai 
jau dabar dalyvauja JT taikos 
palaikymo veiksmuose pagelbi-
nėje rolėje, anot Vokietijos dip
lomatų, tam, kad paruoštų 
vokiečių viešąją opiniją matyti 
Vokietiją didesnėje rolėje Jung
tinėse Tautose. Vokietijos ka
riuomenė yra pasiuntusi savo 
karo lauko ligoninę į Kambodi-
ją, pavyzdžiui, ir JT ginklų in
spektoriai keliauja po Iraką 
Vokietijos parūpintuose kari
niuose malūnsparniuose, ku
riuos valdo uniformuoti Vokie
tijos pilotai ir užlaiko vokiečiai 
specialistai. 

Šiuo metu stengiamasi Vokie
tijos parlamente pravesti spe
cialų leidimą Vokietijos kari
niams daliniams dalyvauti JT 
veiksmuose, bet kol kas sunkiai 
sekasi sudaryti reikiamą 
daugumą tam pravesti, nes tam 
priešinasi Socialdemokratų kai
rysis sparnas. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 25 d.: Kleopas. 
Aurelija, Vaigirtas, Želvė. 

Rugsėjo 26 d.: Šv. Kozmas ir 
Damijonas, Kiprijonas, Justina, 
Vydenis, Gražina. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:40, leidžiasi 6:45. 
Temperatūra dieną 79 F (26 

C), naktį 52 F (11 C), dalinai 
saulėta, vėjuota, šilčiau. 

mm 
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MINTYS APIE RINKTINE 
Kaip tik dabar bene ryškiau

siai prisimenu tuos laikus, kai 
krepšinis labiausiai kėlė žmo
nėms dvasią, kai dėl krepšinio 
rungtynių žmonės atidėdavo 
darbus ir sėsdavo prie televizo
rių. Istorija kartojasi. Bet jau 
kitaip. I didžiąją areną išeina 
Lietuvos olimpinė krepšinio 
rinktinė. J i turi didelį šansą ir, 
tikiuosi, jo nepraleis. Nors sporte 
visko būna... Būna ir taip, kad 
kuo daugiau nori, tuo labiau ne
siseka. Gaila, žinoma, kad taip 
ilgai mūsų krepšininkai netu
rėjo galimybės dalyvauti tokio 
masto varžybose su Lietuvos 
vėliava. Juk Seule galėjo būti 
sugrotas ne SSSR, bet Lietuvos 
himnas! To meto mūsų rinktinė 
buvo taip pat stipri, o olimpi
nėse žaidynėse dar negalėjo 
dalyvauti tikrieji krepšinio pro
fesionalai. Dabar auksas sun
kiau pasiekiamas, jei nesakyt — 
nepasiekiamas. Bet dėl medalių 
kovoti galima ir reikia. Bus 
sunku? O kodėl turi būti lengva? 
Medaliai juk ne bet kokie — 
olimpiniai... Gali nepasisekti? 
Žinoma, gali. Žaidėjai gali pri
t rūkti ir fizinių jėgų. Daug lems 
ir tai , kiek komandos lyderiams 

Saboniui, Marčiulioniui ir 
mūsų „auksinei rankai" Kurti
naičiui padės kiti, kas dar stos 
į lyderių gretą. 

Kaip ten bebūtų, aš laukiu 
olimpinių žaidynių su didele 
viltimi. 
Lietuvos krepšinio federacijos 
trenerių tarybos pirmininkas 

Vytautas Bimba 

Mūsų krepšininkams ne tik 
Barcelona pasiekiama, bet ir 
ten gerai apčiuopiami dalykai 
pagal jėgas. Komanda stipri, 
galinga. Neramu tik dėl to, kad 
pagrindiniai komandos žaidėjai, 
baigę sunkų sezoną užsienio 
klubuose, beveik neturėjo poil
sio. Ar užteks jėgų Marčiulio
niui? Saboniui? Tarp žaidimų ir 
disko metimo, kitų individualių 
rungčių yra vienas esminis skir
tumas . Disko sektoriuje esi 
vienas, visa atsakomybė — tau 
vienam, prašovei — niekas tavo 
klaidos neištaisys. Krepšinyje 
a t sakomybe dalijasi penki, 
dešimt ar visi dvylika žaidėjų, 
priklausomai nuo to, kiek žai
džia, kokią atsakomybės dalį 
kiekvienas prisiima. Stipriau
siems visuomet tenka didžiau
sios dalys. Todėl jiems sun
kiausia. Užtat, jeigu viskas 

gerai — jiems ir garbė didžiau
sia. Aš linkiu labai didelės gar
bės visai Lietuvos olimpinei 
vyrų krepšinio rinktinei. 

Seulo olimpinių žaidynių 
sidabro medalio laimėtojas 

Romas Ubartas 

Mes tokie visi pavargę, nuo
vargis jaučiasi visoje Lietuvoje 
ir taip reikia, kad šie vyrai 
pakeltų mūsų sielas, prikeltų 
jas šventei. Per politinės krizės 
debesis ir ekonomikos sunkumų 
darganas, per buitinius rūpes
čius dažnas nebematome arba 
nebenorime matyti Lietuvos 
veido — tik raukšles, spuogus, 
karpas. Šie aukšti galingi vyrai, 
į kuriuos žiūrime iš apačios į 
viršų, šie milžinai padeda mums 
ūgtelėti iš buities, pakylėja virš 
kasdienybės. Ir nesvarbu, ar jie 
laimės viską ar tik dalį to, ko iš 
jų tikimės, ar kam nors skau
džiai pralaimės, man jie vis tiek 
bus artimi ir gražūs, vis tiek at
gaivins. Prisimenu, kai anks
čiau „Žalgirio" krepšininkams 
atsitikdavo pralaimėti, stebėda
vau jų veidus ir matydavau juo
se būsimų pergalių ženklus. Ne 
tik krepšininkų pergalių — vi
sos Lietuvos. Dabar taip pat jau
čiu: vis tiek laimėsime! 

Rašytojas, Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos 

deputatas 
Saulius Šaltenis 

Tokia komanda... O kas ją 
anksčiau matė? „Žalgirio" krep
šininkai pliekėsi su CASK kaip 
maiše. „Žalgirio" komandos 
pergalės prieš CASK buvo 
Lietuvos pergalės prieš okupa
ciją. Kai kauniečiai ištrūko į 
Europos taur ių varžybas. 
Europa pradėjo prisiminti 
Lietuvą. Bet Lietuvos rinktinė 
buvo uždaryta kaip kokioj 
belangėj. O juk ši rinktinė jau 
seniai galėjo stebint pasaulį. 
Daugelis puikių žaidėjų padėjo 
krepšinio kamuolius taip ir 
nesulaukę progos atstovauti 
Lietuvai pasaulinėse varžybose. 
Kai dabar išgirstu, kad mūsų 
rinktinė laimėjo, man ne tik 
smagu, bet ir graudu. Sulaukė 
vyrai savo valandos. Sulaukė 
Lietuva... 

Nijolė Zalubaitė, 
dėstytoja 

Krepšininkas — puikiausias 
pavyzdys, kaip būtų galima 
žaisti politikoje, ekonomikoje ir 

Vilniaus aerodrome iš Barcelonos grįžę Lietuvos olimpiečiai. Priekyje Valdas 
Chomičius. 

Nuutr. E u g e n i j a u s O n a i č i o 

visur kitur, kur komandinis žai
dimas yra pagrindinė sąlyga 
sėkmei. Juk kiek žaidėjų — tiek 
asmenybių, charakterių. Bet jie 
sugeba suderinti veiksmus, pa
remti savo lyderius ir 
pasinaudoti jų pranašumais. 
Seku jų žaidimą kupinas vilčių. 
Sportas, kaip toks, sunkiai 
sutelpa į meno rėmus. Išla
vintas žmogaus kūnas — dir
vonai, kurių menas turbūt 
niekuomet nebaigs plėšti. 
Daugumos krepšininkų kūnai 
gali būti lyginami su tobulumo 
etalonais. 

Petras Mazūras, skulptorius 
(Iš „Olimpinio krepšinio 

rinktinė '92") 

Futbolas Chicagoje 
LIETUVOS VALDŽIA 

PAGEIDAUJA IŠEIVIJOS 
TALENTŲ 

Alfredas Kleinaitis, Illinois 
State Director of Referee In-
struction, ir Jonas Žukauskas, 
abu buvę Chicagos futbolo klu
bo „Lituanica" žinomi žaidėjai 
ir darbuotojai, Lietuvos Futbolo 
Federacijos pakviesti, Vykdo
mojo komiteto posėdyje š.m. 
rugsėjo m. 2 d. patvirtinti LFF 
viceprezidentais. Tai iš Vilniaus 
pranešė Vytautas Dirmeikis, 
Federacijos prezidentas. Ta 
pačia proga jis dėkoja visiems, 
suteikusiems materialinę para-

LIETUVOS NARDYTOJAI JAV 
NARDYTOJŲ VARŽYBOSE 

mą Lietuvos futbolo rinktinei 
jos viešnagės Chicagoje metu. 

Kas sakė, kad Lietuvos val
džia nepageidauja išeivijos 
talentų? 

LYGIOSIOS IR PRIEŠ 
„ROYAL WAWEL" 
• 

Praėjusi sekmadienį, rugsėjo 
20 d., ,Xituanica-Liths" koman
da žaidė trečiąsias rudens rato 
pirmenybių rungtynes prieš len
kų „Royal Wawel". Rungtynės 
vyko Lemonte, Lietuvių centro 
aikštėje. Nors ir šimtatūkstan
tinėmis algomis apmokami TV 
oro pranešėjai kalbėjo tik apie 
gražų savaitgalio orą, bet 
neatspėjo. Lengvas lietus lyno
jo dar rungtynėms neprasidėjus 
ir krapino beveik visą žaidimo 
laiką. Tas, žinoma, neprisidėjo 
prie žiūrovų entuziazmo ir 
aikštės pagerinimo. 

Žaidimas nuo pat pradžios ligi 
pat baigiamojo sušvilpimo buvo 
kietas ir permainingas, kaip ir 
buvo t ikėtasi , nes „Royal 
Wawel" komandai gresia iškri-
timas iš „major" divizijos. Šį 
kartą jų komandoje buvo naujų 
veidų, kas rodo, kad pasirūpinta 
pastiprinimu. 

Dvyliktoje rungtynių minutė
je R. Urbonavičius, gavęs iš G. 
Kavaliausko tikslią, ilgą pasuo-
te, vikriai susitvarkė „R.W." 
baudos aikštėje ir iš apie 12 
metrų atstumo įšovė nelaikomą 
įvartį — 1:0 „Liths" naudai. 

Po keliolikos minučių, mūsų 
gynikui ir vartininkui neryžtin
gai tvarkantis su kamuoliu ar
ti savo vartų, svečių komandos 
žaidėjas susidariusią padėtį vy
kusiai išnaudojo ir privertė 
vartininką J. Putną išimti ka
muolį iš tinklo — 1:1. Apylygis 
žaidimas vyko visą likusį rung
tynių laiką. Turėtos progos liko 
neišnaudotos ir rungtynės bai
gėsi lygiomis. Šaudymas iš 
toliau į vartus, atrodo, lyg ir 
pamirštas ir reikalingas vadovų 
(coach) priminimo. Šiaip koman
da sužaidė ryžtingai. 

Rezervo komanda prieš 
„R.W." rezervą laimėjo užti
krintai, 3:1. 

Amerikos veteranų nardytojų 
varžybos rugpjūčio 28-30 
dienomis vyko pietinės Cali-
fornijos Pasadena mieste. 
Varžybose dalyvavo ir Lietuvos 
atstovai, vadovaujami trenerės 
Brigitos Jakubonienės. Šių spor
tininkų išvyką rėmė Lietuvos 
firmos LIT* POLINTER savi
ninkas Romas Bubnelis. 

Lietuvos nardytojai šiose 
varžybose pasiekė gražių 
rezultatų. 25-29 metų amžiaus 
grupėje Jolanta Railienė 
laimėjo aukso medalį šuolyje 
nuo 10 m bokšto. 30-34 metų 
amžiaus grupėje Asta Gir-
dauskienė laimėjo sidabro 
medalius nuo 1 m. 3 m 
tramplynų ir nuo 10 m bokšto. 
50-54 metų amžiaus grupėje 
Brigita Jakubonienė sidabro 
medalius laimėjo šuoliuose nuo 

1 m tramplyno ir 5 m bokšto. 
30-39 metų amžiaus grupėje 
Jonas Marozas paėmė šeštą 
vietą nuo 10 m bokšto. Sinchro
niniuose šuoliuose nuo 10 m 
bokšto Jolanta Railienė ir Asta 
Girdauskienė laimėjo pirmą 
vietą. Sportininkai dėkoja 
sponsoriui ir Lietuvių Bend
ruomenei už suteiktą galimybę 
šiose varžybose dalyvauti, o 
Californijos lietuvių sporto klu
bui „Banga" labai dėkingi už 
prieglaudą viešnagės Cali-
fornijoje metu. 
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Pavasario rato rungtynėse 
„Liths" laimėjo prieš „Eagles" 
labai aukštu rezultatu 4:0. Be 
abejonės, „Eagles" to ilgai 
nepamirš, ypač šį sekmadienį. 

Kas laimės šį sekmadienį, 
sunku atspėti. Būti pranašu 
savo kieme — rizikinga. Pra
našystės gali neišsipildyti. 
Kviečiame atvykti į rungtynes 
ir įsitikinti. Jei dar pasipuošime 
„Lituanica-Liths" spalvų kepu
rėmis, kurias bus galima vieto
je įsigyti, visi žinos, kad esame 
„Lituanicos" šalininkai — en
tuziastingi rėmėjai. 

J . J . 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGOALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gl lbar t . LaGrange. IL. 
Tai . (708) 352-4487 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog j Medicare 

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
Į 2434 W. 71 t t rae t . Chicago 
[ T a i . (1-312) 434-5848 (veikia 24 vai) 
•Nrm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„EAGLES" 

Šį sekmadienį, rugsėjo 27 d., 
„Lituanica-Liths" komanda 
žais pirmenybių rungtynes prieš 
lenkų „Eagles". Rungtynės 
vyks Lemonte, Lietuvių centro 
aikštėje. Pradžia 3 vai. p.p. 
Rezervas žais 1 vai. 

Rungtynės turėtų būti gero 
lygio* gyvos ir įdomios, nes 
susitiks pirmaujančios koman
dos, kurios šiuo metu Metropo
litan lygos „major" divizijoje 
stovi pirmoje vietoje, turėdamos 
po 16 taškų ir panašų įvarčių 
santykį. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
tat. '708)248-0087; arba (708)2488581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFOftD MEMCAL BUILDING 

• 4 4 8 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West A v a . , Ortend Parfc 
708-349-8100 

10 W. Mart in, Napervllle 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. ta i . (1-312) 585-0348: 
Ras. (1-312) 778-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-8; antr. 12-6; penki 10-12; 1-6. 

K a b . t a i ( 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 . 

K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L IGOS 
7 7 2 2 S . K e d z i e A v a . , 

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

D R . A . B . G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. »5 St. T«l (708) 422 0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir seStd 9 v r -12 vpp 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

6132 8. Kedzie Ava. , Chicago 
1-312) 778-8888 arba (1-312) 488-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8. Pulaskl Road. 
Tai . (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

titfA 
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DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 478-2112 

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 588-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kaMneto Ir buto: (708)852-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Ch icago . I I I . 
Te l . (1-312) 825-2870 

1185 Dundės Ave. , Elgtn, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8055 S. Roberto Rd. , Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Te l . (708) 588-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Te l . (1 -312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vtoton Center, 7152 W. 127th St. 
Pdlos Hgts. III. Ketv. vai 3-6 v v 

Tel. (706) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 83rd Street 

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

Kabineto tel . (1 -312) 778-2880. 
Rez. (708) 446-5545 

Or. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago 

312-585-1655 
172 Schlllsr St., Elmhurst. IL 60126 

706-841-2666 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W 71st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

EDMUNDAS VIŽINAS, M D S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Te l . (1-312) 585 7755 

A R A S Ž L I O B A , M . D . 
A K I Ų C H I R U R G I J A 

AK IŲ L I G O S 
Good Samartten Medtcsl Cettter-

NepervHle Campus 
1020 E. Ogden Ave . , Sarte 310 , 

Tel 1-706-627-0080 
Valandos pagal susitarimą 



Deja, lituanistinių mokyklų 

MOKYTOJAI 
NESTRETKUOJA 

GINKLAI, BAISESNI IR 
UŽ BRANDUOLINIUS 

Paprastai pajuntame, kad 
mokslo metai tikrai prasidėję, 
kai žinių laidose ir laikraščių 
skiltyse sumirga pranešimai 
apie mokytojų streikus. Dar tur
būt nebuvo nei vieno rudens pa
starųjų dešimtmečių Amerikos 
švietimo istorijoje be pike
tuojančių mokytojų ir dūsau
jančių dėl lėšų stokos švietimo 
įstaigų. Iš tikrųjų kartais atro
do, kad šiame krašte pinigų 
pakanka įvairių įvairiausioms 
programoms, projektams, suma
nymams, bet jų amžinai trūks
ta švietimui. Nenuostabu, kad 
ir mokytojų algų pakėlimas daž
niausiai nustumiamas pasku-
tinėn vieton, nors senatoriai, 
kongresmanai, valstijų ir mies
tų savivaldybės nariai nie
kuomet per ilgai nesvarsto, kai 
sumano prisidėti kelis šimtus ar 
tūkstančius prie ir taip nešykš
čiu savo atlyginimų. Tačiau tie 
patys valdžios žmonės pirmieji 
piktinasi mokytojų „idealizmo" 
stoka, nes vaikų mokymas yra 
kilni profesija ir to žinojimo 
mokytojams turėtų visiškai 
užtekti. 

Su šia mintimi yra susigyve
nusi ir Amerikos visuomenė, 
nors dalis prieštaravimo dėl 
mokytojų atlyginimo kyla 
grynai savanaudiškais sumeti
mais: jeigu bus daugiau pinigų 
skiriama švietimui, tai, be abe
jo, bus užkrauti dar didesni nuo
savybės mokesčiai. Taip ir 
sukasi ra tukas kiekvieną 
rudenį — mokytojai streikuoja, 
žmonės piktinasi, o vaikai 
džiaugiasi prailgintomis atosto
gomis ir dykinėja. Be visų šių 
įvykių mokslo metų pradžia 
prarastų įprastą tvarką. 

Palyginti su amerikietiško-
mis, lituanistinių mokykų 
mokslo metų pradžia praeina 
beveik nepastebimai. Viena 
kita žinutė laikraštyje, kad tą ir 
tą šeštadienį bus mokinių re
gistracija, vienas kitas nusi
skundimas, jog mokinių vėl 
sumažėjo. Tai ir viskas. Retas 
rūpinasi ar net pagalvoja, kas 
surinko mokytojus, kas paruošė 
vadovėlius, kiek už mokslą mo
ka tėvai ir kodėl iš viso jie savo 
vaikus leidžia į lituanistines 
mokyklas. Yra ir tokių tau
tiečių, kurie prie geriausių norų 
negalėtų pasakyti, ar jų mieste 
veikia lituanistinė mokykla. 
Lietuviškos mokyklos yra tik 
šeimoms, kurios turi mokykli
nio amžiaus vaikų, o visiems ki
tiems ši tema neįdomi. Tik kai 
pasigirsta pernelyg pesimistiški 
balsai dėl lietuviškų mokyklų 
išlikimo, tuomet pasipila ir prie
kaištai: girdi, kaip gali lietuviai 
tėvai išdrįsti savo vaiku? lietu
viškai nemokyti! 

Deja, ir lietuviškųjų mokyklų 
mokslo metų pradžia kasmet 
sukasi tame užburtame ratelyje: 
mokinių skaičius mažėja, vado
vybė rūpinasi mokyklos išlai
kymu, mokytojai sielojasi pras
tu vaikų lietuvių kalbos 
mokėjimu, o visuomenė skęsta 
apatijos ūkanose. Skirtumas tik 
toks, kad lituanistinių mokykų 
mokytojai nestreikuoja... Jeigu 
jie išeitų streikuoti, tai ne dėl 
atlyginimo pakėlimo, nes šie 
žmonės tikrai dirba iš idealiz
mo. Jų atlyginimai tokie menki, 
kad apie tai nėra ko kalbėti. 
Šiuo atveju mūsų lietuviška 
biurokratija gali visiškai lygia
grečiai stovėti su amerikietiš-
kąja, nes lėšų švietimui nie
kuomet nepakanka. Pinigų 
užtenka ilgom kelionėm į pasi
tarimus (net ir Lietuvoje!), posė 
džius, kompiuteriams, telefak 
sams, ilgų distancijų telefoni
niams pasikalbėjimams, bet li
tuanistiniam švietimui — ne. 
Čia ta pati daina: vaikų mo
kymas (lituanistinis ar kitas) 
yra tėvų pareiga, tegul jie ir 
rūpinasi... 

Vadinasi, pagaliau atvynio
jome visą kamuolį ir atradome 
„pavijuką" — lituanistinėse 
mokyklose mokiniai mažėja, jie 
prastai moka lietuviškai tik dėl 
to, kad tėvai nesusipratę. Jeigu 
juos kaip nors galėtume privers
ti kas šeštadienį vežti vaikus į 
lietuvišką mokyklą, problema 
būtų išspręsta ir visuomenei ne
reikėtų nuolat klausytis pesi
mistiškų pranašysčių apie 
lietuviško švietimo ankstyvą 
mirtį. 

Laikas suprasti, kad lietuviš
kas švietimas nėra kelių šimtų 
tėvų ar mokytojų rūpestis, o 
kiekvieno išeivijos lietuvio rei
kalas. Nesvarbu, ar turi vaikų, 
ar senas, ar jaunas — tai visos 
lietuvių bendruomenės pro
blema. Apie tai jau daug kartų 
kalbėta, laikas pradėti veikti. 

Šiandien jau aišku, kad lietu
viškos mokyklos mums išaugino 
daug susipratus ių jaunų 
žmonių. Jie pirmieji stojo į 
pagalbą, niekad nematytai, bet 
lituanistinės mokyklos suole 
pažintai ir pamiltai, savo tėvų 
žemei. Daug tų pačių žmonių, 
kurie dabar taip noriai darbuo
jasi Lietuvos gerovei, buvo labai 
priešingi šeštadienių rytų litu
anistikai. Ne vieną ir ne du 
mokslo metų šeštadienius 
kildavo konfliktai tarp vaikų 
nenoro lankyti lit. mokyklą ir 
tėvų nusistatymo jon vaikus 
leisti. Antra vertus, turbūt iš 
viso nedaug yra vaikų, kurie 
liepsnote liepsnoja meile 
mokslui ir su džiaugsmu kas 
rytą skuba į mokyklą. Tai gali
me pastebėti iš didėjančio 
skaičiaus jaunuolių, kurie, 
sulaukę 16 m. amžiaus, palieka 
mokyklą, jos nebaigę. 

Lietuviukai nėra išimtis, juo 
labiau, kad visi kitataučiai 
draugai džiaugiasi šeštadienio 
ryto laisve, o ką bekalbėti apie 
sportą, išvykas ir kitus įdomius 
užsiėmimus šeštadieniais? Jų 
lietuviukai turi atsisakyti kaip 
tik dėl lietuviškos mokyklos. 
Yra visai suprantama, kodėl 
vaikams mokslas šeštadienio 
ryte nelabai patrauklus. 

Žvelgdami iš laiko per
spektyvos, jaunuoliai jau kitaip 
galvoja. Lituanistinė mokykla 
jiems neatrodo tokia neįdomi, 
nereikalinga ir nepatraukli, o 
mokslo metai, joje praleisti, 
sukelia švelnią nostalgiją. Be
veik visi pasisako, kad jie ir 
savo vaikus l«isią (arba jau 
leidžia) į lietuvišką mokyklą, 
nesvarbu, kiek vaikai dėl to 
purkštautų. 

Neseniai teko pastebėti žinu
tes, kad viena Chicagos Kristi
jono Donelaičio aukštesniosios 
mokyklos abiturientų laida 
ruošia 20-mečio sukakties pro
ga susitikimą su buvusiais 
draugais ir net mokytojais, 
kurie juos „kankino" ketverių 
mokslo metų šeštadienius. 
Vadinasi, taip blogai lituanis
tinėje mokykloje nebuvo, jeigu 
po 20 metų su malonumu ją 
prisimena ir nori bent kelias 
valandas pabendrauti su anų 
laikų draugais ir mokytojais. 

Išeivijos lietuvių lietuviškumo 
ateitis remiasi dviem rams
čiais: sava spauda ir lituanis
tinėmis mokyklomis. Turime 
pripažinti, kad lengviau nega
luojantį gydyti, negu mirusį 
prikelti. Mūsų spauda dar tik 
sirguliuoja. Ją galima pagydy
ti skaitytojų pagausėjimu ir 
visos lietuvių bendruomenės 
parama. Lituanistinių mokyklų 
negalavimai kiek rimtesni, bet 
vaistų jiems taip pat yra, tik 
reikia pašalinti abejingumą ir 
peržiūrėti tautinio išlikimo sve
timuose kraštuose pirmenybių 
sąrašą, kurio pačiame viršuje 
reikia įrašyti l i tuanistinį 
švietimą. 

D.B. 

Besidžiaugiant dviejų didžiųjų 
pasaulio galiūnų — JAV ir Rusi
jos susitarimais dėl nusigink
lavimo ir dalies turimų bran
duolinių ginklų sunaikinimo, 
vis didesnis rūpestis pareiš
kiamas dėl galimo dar baisesnės 
ginklų rūšies panaudojimo kari
nio konflikto atveju. Tai bakte-
riolginiai ir cheminiai ginklai, 
daugelio laikomi tiek pat pavo
jingais, arba net pavojingesniais 
už branduolinius. 

Pirmojo pasaulinio karo metu 
vokiečiai pradėjo naudoti chemi
nius ginklus-nuodingas dujas. 
Ypač 1915 m. Belgijoje Vokieti

jos kariuomenė pasižymėjo daž
nu cheminių ginklų panaudoji
mu fronte. Pasibaigus I pasauli
niam karui, tarptautinė bend
ruomenė pareiškė pasipiktini
mą cheminiais ginklais ir suda
ryta sutartis, draudžianti juos 
vartoti. 

Tačiau sutarties, buvo laiko
masi daugiau savanoriškai, nes 
nenustatyta aiškių taisyklių, 
kontroliuojančių cheminių gink
lų bandymus, gamybą bei san
dėliavimą. Tuo būdu Irakui 
pavyko sukaupti dideles at
sargas cheminių ginklų, kuriais 
buvo grasinama Jungtinių Tau
tų kariuomenei Persų įlankos 
kare. Į Irako grasinimus žiūrėta 
labai rimtai, nes tarp 1980 ir 
1990 m. irakiečiai jau buvo pa
naudoję nuodingas dujas ne tik 
Irane, bet ir savo krašte prieš 
kurdų sukilėlius. 

Persų ilankos karas baigėsi 
taip greitai, kad Irakas nespėjo 
panaudoti cheminių ginklų 
prieš sąjungininkus. Karui 
pasibaigus, ginklai turėjo būti 
sunaikinti pagal JT nustatytas 
paliaubų taisykles. 

Pagaliau po ilgų derybų Gene-
voje manoma visiems laikams 
užbaigti cheminių ginklų 
grėsmę. Šį mėnesį priimtas su
sitarimo projektas, pagal kurį 
tarptautiniams nusiginklavimo 
reikalams komitetas rūpinsis 
nuodingų dujų atsargų sunai
kinimu. Truko net 24 metus, kol 
toks susitarimas pasiektas. Pro
jektą dar turi patvirtinti Jung
tinių Tautų Generalinė asamb
lėja ir tuomet jis bus pateiktas 
pasirašymui. Jeigu greitu laiku 
bus surinkti 65 valstybių para
šai, susitarimas įsigalios po 6 
mėnesių, kitu atveju jis pradės 
veikti po dvejų metų. 

Pagal šią sutarti cheminių 
ginklų gamyba ir eksporta
vimas yra draudžiamas visuose 
pasirašiusiuose kraštuose. Taip 
pat bus daromas spaudimas ne
pasirašiusiems kraštams, kad 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

jie sutiktų sunaikinti savo I 
cheminių ginklų atsargas ir 
negamintų naujų. 

Sutartį pasirašiusios valsty
bės iki 2005 m. turi sunaikinti 
visus turimus cheminius gink
lus. Žinoma, ne visos galės tai 
atlikt i iki nustatyto laiko. Ma
noma, kad nemažai sunkumų 
sudary.» pasirašiusiųjų kraštų 
ginklų dirbtuvių inspektavi
mas, nes daugi is nenorės 
įsileisti JT inspektorius į tokią 
jautrią valstybės gynybos sritį. 
Nežiūrint numatomų ir nenu
matomų kliūčių, cheminių 
ginklų eliminavimo sutartis vis 
dėlto yra pozityvus žingsnis 
pasaulinės taikos keliu. 

Šalia branduolinių ir chemi
nių dar yra ir bakteriologiniai 
ginklai, kurių vien paminėjimas 
sukelia šiurpą. 1972 m. daugelis 
pasaulio tautų — jų tarpe JAV 
ir Sovietų Sąjunga — pasirašė 
sutartį, draudžiančią gaminti ir 
naudoti bakteriologinius gink
lus. Tačiau sutartis nedraudė 
šios rūšies tyrinėjimų, jeigu jie 
atliekami, ieškant veiksmingų 
apsisaugojimo priemonių prieš 
galimą bakterinių ginklų pa
naudojimą karo metu. 

Šio mėnesio pradžioje Rusijos 
Užsienio reikalų ministras 
Gregory Berdennikov, Maskvo
je kalbėdamasis su žurnalistais, 
išsitarė, kad Sovietų Sąjunga, o 
vėliau Rusija sulaužė pasirašytą 
bakteriologinių ginklų draudi
mo sutartį ir gamino tuos 
ginklus nuo 1946 iki 1992 m. 
kovo mėnesio pabaigos, kai 
Jelcinas pareikalavo gamybą 
sustabdyti. Norėdama jrodyti 
Vakarams , kad biologinių 
ginklų gamyba tikrai sustab
dyta, Rusija pasižadėjo įsileisti 
inspektorius. 

Slaptuose JAV, Anglijos ir 
Rusijos pasitarimuose, užsibai
gusiuose antrąją rugsėjo mėn. 
savaitę, susitarta ir dėl Rusijos 
bakteriologinių ginklų gamyk
lų bei laboratorijų patikrinimo. 
Jelcinas prisipažino, kad biolo
ginių ginklų programos buvo 
vykdomos iki š.m. balandžio 
pradžios, kai jis įsakė tas pro
gramas nutraukti. JAV ir Ang
lija išreiškė susirūpinimą, kad 
Rusijos kariuomenės vadovybė 
galėjo ir nepaklusti savo pre
zidento įsakymui, nes tokių 
atvejų pasitaikė praeityje. 

Biologinių ginklų sutarties 
laužymas yra tarytum buvusio 
šaltojo karo liekana, trukdanti 
glaudesnį bendradarbiavimą 
tarp Jelcino vyriasuybės ir 

JAV.Rugpjūčio mėn. Valstybės 
departamentas viešai pareika
lavo įrodymų, kad biologinių 
ginklų gamyba Rusijoje tikrai 
sustabdyta. 

1972 m. sutartyje nebuvo nu
matytos taisyklės biologinių 
ginklų įmonių inspektavimui, 
todėl šis naujasis trijų didžiųjų 

valstybių susi tar imas labai 
svarbus, nes suteik a įvairių 
karinių įrengimų vizitavimo 
teises. Pasitarimų metu Rusija 
pareiškė sumažinanti savo bio
loginių ginklų programos perso
nalą net 50% ir uždaranti ginklų 
bandymų įrengimus Kazaksta-
ne. Jeigu Rusija šį kartą tikrai 
laikysis žodžio, ilgus dešimt
mečius Vakarų pasaulį kama
vęs rūpestis dėl galimo bakterio
loginių ginklų panaudojimo pa
galiau išnyks. 

ANT MICHIGANO EŽERO 
KRANTO TEBEŠVIEČIA 

„GINTARAS" 
J U R G I S JANUŠAITIS 

Po Antrojo pasaulinio karo 
Chicagon atvykę Viktutė ir 
Algirdas Karaičiai, kiek padir
bėję savoje maisto prekyboje, 
pasiryžo pasukti naujo verslo 
keliu — į vasarvietės biznį. 
Union Pier jie įsigijo vasarvietę, 
o vėliau ją pavadino „Gintaro" 
vardu. 

Tai buvo prieš maždaug tris 
dešimtmečius. Tuo laiku Union 
Pier vietovėje vasarvietes įsigijo 
ir keletas kitų lietuvių — „Ram-
byną" Kinderiai , „Ventą" 
Odinai, Dimgailai ir kiti. Union 
Pier ant Michigano kranto tapo 
lietuvių vasarojimo vieta. Čia 
atostogauti vyko gausūs čika-
giečiai, detroitiečiai, klevelan-
diečiai ir net iš tolimų vietovių. 

O kur lietuvių didesnis telki
nys, žiūrėk, ir prasideda veikla. 
Taip nutiko ir Union Pier. 
„Gintaro" vasarvietė tampa lyg 
tos veiklos ir lietuvių pabend-

Turėjo progos ir mūsų šeima 
„Gintare" su draugais praleis
ti apie trylika metų. O va-
sarojant tekdavo sutikti daug 
mūsų žymių žmonių. Čia visada 
lietuviškojo gyvenimo aktuali
jomis dalinomės su mūsų žy
miuoju h u m o r i s t u Albinu 
Valentinu, per anksti amžiny
bėn išėjusiu, žurnalistu-rašytoju 
Vladu Būtėnu-Ramojumi, kurie 
savo plunksna yra daug ir 
dažnai kalbėję apie Union Pier, 
o ypač apie gražų „Gintarą". 
Tad po daugelio išgyventų metų 
Chicagoje, į ją retkarčiais su
grįžtant, ima pagunda pasukti 
seniai bekeliautais keliais ir 
aplankyti Union Pier, pabuvo
ti „Gintare". 

Šią vasarą t a proga ir pasi
naudojome. Union Pier gerokai 
pakitęs. Ant ežero kranto buvę 
senųjų šeimininkų senos vilos 
gražiai restauruotos. Nemaža 

ravimo centru. Čia įsipilietino jau ir lietuvių šeimų susisuko 
lietuviškos pamaldos , kas 
sekmadienį laikomos vasarvie
tėj. Pradėtos organizuoti savait
galiais pramogos; sušvi to 
penktadieniais laužai, pradėjo 
eiti „oficiozas" „Ešerio uodega", 
kuriame buvo sutelkta įdomios 
Union Pier vasarotojų nuo
taikos, nuotykiai. Prie laužų 
skambėjo lietuviškos dainos, 
buvo pagerbiami veikėjai, pasi
rodydavo mūsų mažieji su savo 
programomis. Į laužų pro
gramas ir į pamaldas susirink
davo po keletą šimtų vasarotojų. 

Per eilę metų „Gintare" vyko 
įvairių organizacijų suvažia
vimai, literatūros vakarai su 
poetais K. Bradūnu, Henriku 
Nagiu ir kitais, o laužų progra
mose dainas dainuodavo mūsų 
balsingieji: Vanda Stankienė, 
Galina ir Pranas Gobiai, Biru
tė Sekmakienė ir kiti. Tai buvo, 
atrodo, patys gražiausi ir malo
niausi vasarojimų metai. 

sau lizdus. Keleriopai pabrango 
nuosavybės. Tik, man rodos, čia 
galėtų dar daugiau lietuvių 
įsikurti, nes vieta arti Chicagos, 
graži, gamta maloni. 

Aplankome „Gintaro" šeimi
ninkus, Viktutę ir Algirdą Ka-
r a i č i u s . P a t s vasarojimo 
sezonas. Besi vaišindami gir
dime, kaip nuolatos skamba ir 
skamba telefonas. Vis nauji 
būsimi vasarotojai ieško vietos. 
Pavėsiuose, kaip ir anksty
vesnia is laikais , poilsiauja 
žmonės. Gaila, jau nepažįstami 
veidai, nors šeimininkai sako, 
kad vasaroti sugrįžta dar anų 
laikų mūsų pažįstamieji, jų 
vaikai ir net vaikaičiai. Gal net 
daugumą vasarotojų jau sudaro 
kitataučiai. 

— Dar kas sekmadienį turi
me lietuviškas pamaldas. Ap
t a r n a u j a jėzu i ta i . Kar t a i s 
sušvinta teniso aikštelėje ir lau
žai, — sako Algirdas Karaitis. 

Viktutė ir Algirdas Karaičiai, 
karštai mylintys savo tėvų žeme 
— Lietuvą, jos gerovei per įvai
rius fondus, LB ar asmeniškai 
yra išdalinę stambias aukas. 
„Gintare" ir dabar tėvynainiai, 
atvykę iš Lietuvos, randa 
malonią globą, poilsį ir paramą. 
Jų ramus būdas, tolerantiš
kumas, kitų žmonių darbų įver
t inimas, ir užtikrina jiems 
sėkmę gražiame „Gintare", kur 
nuskubėjo jų keletas dešimt
mečių. 

— Algi, ar manai čia ir pasi
likti visam laikui gyventi? — 
pasiteirauju šeimininką. 

— Žinote, Daytona Beach, 
Fla. turime irgi savo gūžtelę. 
Ten praleidžiame žiemos mėne
sius. Bet „Gintaras" lieka mano 
ir mūsų gyvenimo neišskiriama 
dalis ir, manau, kad mes čia ir 
gyvensime". 

Maloni popietė ir viešnagė 
„Gintaro" vasarvietėje baigėsi. 
Saulutė ritosi Michigano ežero 
horizontu, skelbdama artėjančią 
naktį. Palinkime Viktutei ir Al
girdui sėkmės ir atsisveikina
me. Paliekame melsvų bangų 
gražųjį Michigano ežerą, dai- j 
nuojantį amžiną dainą, palie
kame gerokai pasikeitusį, 
„Gintarą". 

Seniai užgeso lietuviškieji ži
buriai „Rambyne", „Ventoje", 
Dimgailų vasarvietėje, t ik tebe
šviečia ant Michigano kranto 
lietuviškasis „Gintaras". 

PAVOJINGIAUSIOS 
VIETOS VAIRUOTOJAMS 

Ill inois Transportacijos 
departamentas pranešė, kad 
septynios iš 10 pavojingiausių 
kryžkelių vairuotojams (iš 6 
Chicagos apylinkių apskričių) 
yra Cook apskrityje, o kitos trys 
— Du Page apskr. Jau ketvirti 
metai iš eilės daugiausia eismo 
nelaimių pasitaiko 127 ir Cicero 
gatvių kryžkelėje Alsip mies
telyje, po to — Ogden Ave. ir 
Naperville Rd. (Naperville, IL), 
Schiller Parke — Mannheim Rd. 
ir Irving Park Rd., netoli 
O'Hare aerodromo. Tai trys 
pačios pavojingiausios vietos, 
kur vairuotojai turėtų būti ypač 
atsargūs. 

JANE BYRNE NEMOKA 
SKOLŲ 

Apeliacijų teismas įsakė 
buvusiai Chicagos miesto merei 
Jane Byrne apmokėti 1983 m, 
nepavykusių rinkimų kampa
nijos skolas, ypač spaustuvei, 
kuri spausdino rinkimines 
rek lamas ir a ts išaukimus. 
Skola yra apie 91,000 dol., bet 
Byrne aiškinasi, kad ji apie šias 
išlaidas nieko nežinojusi, todėl 
mokėti neturinti. 

apie nieką galvoti, nebėra kovos draugų — užmušti 
kautynėse... 

Jis negalėjo būti vienas, mintys apie namus, dar
bo pasiilgimas darėsi tolydžio stipresnis už neapykantą 
ir baimę. Iššliauždavo jis į laukus ir žiūrėdavo, kaip 
eina su dalgiais kaimiečiai, kaip guls geltonas, 
prinokęs javas. 

Sykį, nusižiūrėjęs nuošalų svetimo sodžiaus skly-
pą, kur pjovė keturi nepažįstami kaimiečiai, Kazys 
priėjo prie žmonių. Jie pamatė jį ir susigrūdo į krūvą, 

Jis susisupo skylėta miline ir atsigulė ant žolės. j ų dalgiai riogsojo numesti ant plikos žemės. Baisi buvo 

VIENAS PATS 
JAUNIUS KUNDROTAS 

Apsakymai 

kam buvo reikalingi tie 
latakai kraujo ir ašarų? 

tūkstančiai 
Tos gaisrų 

Galas! 
Kodėl ir 

gyvybių, tie 
liepsnos? 

Kodėl ir kam reikalingas visas jo gyvenimas, su
teptas žmonių krauju? Visą gyvenimą aplink jį sukio
josi kažkokie žmonės, o jis buvo vienas. 

Ir štai prisiminė Kazys savo svajones, kada jis, 
nepriklausomos Lietuvos kareivis, energingai, su pasi
tenkinimu pražygiuodavo pro savo vadovybę. 
Nepavyko su Lietuvos armija pasipriešinti rusų 
okupantui, nepavyko pradėti žygį prieš rusų invaziją. 
O dabar bolševikai sodžiuose tauškia apie klasių kovą. 
Kokia čia klasių kova? Kiekvienas, kurio tik skylėta 
šimtasiūlė, galvoja, kaip įsigyti naujus marškinius, 
užgriebti žemelės, aptverti ją, paleisti jon šunis, krau
ti į puodynę rublius ir visą gyvenimą gulėti šalia 
kiaulių ir veršiukų. Štai ir visa klasine kova, visa 
primityvi siela. Nuo senų senovės ji gina tik savąjį 
kailį, o savo artimo kailį taikosi nudirti „Na ir kas 
toliau?, — mąstė Kazys. — Ką gi aš toliau veiksiu? 
Ieškosiu visur išsimėčiusių miško partizanų likučių". 

Ne, Kazys daugiau nieko nebežinojo, nieko nebe
galėjo atsakyti, ką jis toliau veiktų. Ir štai nebereikia 

Kazio išvaizda žmonėms, pradėjusiems primiršti 
neramų laikotarpį. Jo drabužiai buvo sudriskę, akys 
įkritusios, varinis veidas apžėlęs juoda, žilstelėjusia 
barzda, gremėzdiškai kabojo ginklas. 

— Eik sau! — rūsčiai pasakė žilas aukštas vyriškis, 
— rėžtelsime dalgiu... 

Kazys pasižiūrėjo į juos. Nelabos akys slypėjo po 
paniurusiais, piktais antakių lankais. 

— Eik iš čia, ko valkiojies, kaip vilkas! — sušuko 
seniokas. - Netrikdyk mūsų ramybės, nekelk nerimo., 
Ramybės mes norime, dirbti trokštame, javus reikia 
doroti. Eik iš kur atėjęs. 

Kazys, nieko nesakęs, apsisuko ir nuėjo. J ie ilgai 
žiūrėjo įkandin, klausėsi, kaip čiuža krūmai, praleis
dami svetimą ir baugų žmogų. Paskui, pasispjaudę 
delnus, jie vėl užsimojo dalgiais. 

Tris dienas iš eilės lijo. Lietaus suplūkti, glaudžiu 
sluoksniu gulėjo pasėliai. Pačia pažeme vėjas grūdo pri
tvinkusius debesis, saulė pasirodydavo valandėlei, bet 
piktas vėjas iš anapus horizonto nešė vis naujus, pur
vinai rusvus debesis. Jie apklojo dangų ir laukuose ėmė 
šniokšti lietus. 

Ūkanos ir drėgmė klydinėjo ežiomis ir keliais. Pro 
krūmus sunkiai ritosi vežimas. Berniukas, apsigaubęs 

maišu, valdė arklį. Užpakalyje ant šiaudų, tartum 
juodas paukštis, tupėjo dvasininkas. 

Kazys iš tolo nugirdo ratų šliurpsėjimą per purvą. 
Jis išėjo ant kelio. 

— Palaiminkite, šventas tėveli. Noriu atlikti 
išpažintį ir priimti komuniją. 

Kunigas palaimino Kazį. 
— Eik ramus, — sumurmėjo jis, — eik neturiu 

laiko, važiuoju pas mirštantįjį. 
— O kaip su komuniją? 
— Kitą kartą, kitą kartą, — skubėjo kunigas. — 

Eik, eik. Dievas palaimins. Dievas atleis. 
— Tai ką, tėvuti, jaudinatės? Komunistų šunys 

tamstos nelies, aš su ginklu. Taip ir pasakyk — pri
vertė, atseit. 

— Eik mielasis. Pats žinai, abu to paties siekiame. 
Betgi reikia žinoti, kada ką daryti. Reikia būti apdai
resniam, mano bičiuli. 

— Gerai, — kiek pagalvojęs tyliai tarė Kazys. — 
Nekvailas tu, šventas tėveli. O aš bijojau, išklausyki 
mano išpažinties. Man ant kulnų mirtis lipa. Antai ji, 
kaulėtoji, krūmuose slypi. Taip ir kimba, neatstoja. 
Išklausyk! 

Berniokėlis sėdėjo nejudėdamas, tik tirtėjo jo 
smakras ir veidu tylomis riedėjo ašaros. 

Jis subliuvo. Kazys smagteĮėjo jam — vaikinukas 
nutilo. 

Lyjant smulkiam šiltam lietui, po pilka, šlapia 
dienos skraiste kunigas paskubomis Kaziui atleido 
nuodėmes, įbruko į burną šventą komuniją. 

Paskui veikiai įsirito į vežėčias ir nudardėjo. 
Kazys pasižiūrėjo jo įkandin ir taip sunku pasidarė 

jam ant širdies, norėjo šaukti, kad išgirstų visas 
pasaulis, visi žmonės. 

Bus daugiau) 
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ŠIEK TIEK APIE 
M.K. ČIURLIONIO 

KŪRINIŲ KAUPIMO 
ISTORIJĄ 

Kauno valstybinio M.K. Čiurlionio 
dailės muziejaus, M.K. Čiurlionio 

galerijos veiklą 
MILDA MILDAŽYTĖKULIKAUSKIENĖ 

Valst. M.K. Čiurlionio dailės 
muziejaus M.K. Čiurlionio gale
rijos fonduose bei pastovioje 
ekspozicijoje saugoma pagrin
dinė šio didžiojo Lietuvos meni
ninko išlikusio palikimo dalis. 
Nors palikimas neviršija 500 
eksponatų, tačiau realus kūri
nių skaičius didesnis. Neretame 
gaidų sąsiuvinyje yra keletas 
muzikos kūrinių, o ką ir kalbėti 
apie piešimo albumėlius, laiškų 
knygą. 

M.K. Čiurlionio kūrinių ke
lias į šį muziejų buvo ilgas ir 
sudėtingas. Po Čiurlionio mir
ties, jau 1911 m. Lietuvių Dai
lės Draugija sukaupė dalį šių 
kūrinių. Pasibaigus pomirti
nėms parodoms Vilniuje, Mask
voje ir Peterburge, paveikslai 
buvo susandėliuoti minėtos 
draugijos patalpose. 1913 m. 

j sausio 13 d. prie šios draugijos 
j įkurtoji Čiurlionio kuopa ir fon

das turėjo rūpintis paveikslų 
įgijimu ir jų tolesniu likimu. 
Tada buvo sudaryta pirkimo 
sutartis su S. Čiurlioniene. 
Galvota, kad šie kūriniai bus 
numatomos kurti Lietuvių Tau-

j tos galerijos pagrindas. Tais 
pačiais metais Vilniuje buvo 
įkurta nuolatinė Čiurlionio 
kūrinių paroda, kuri su per-

] traukomis tęsėsi iki 1914 m. 
Kilęs Pasaulinis karas visus 
pradėtus darbus sutrikdė. 1915 
m., artinantis vokiečiams prie 

. Vilniaus, M.K. Čiurlionio 
kūriniai nuo karo ugnies buvo 
evakuoti į Maskvą. Reikia 
paminėti, kad jauna menininko 
sesuo Valerija, atsiskyrė nuo 
savo šeimos ir padėjo rūpintis 
paveikslų išvežimu. Maskvoje 
jie buvo patalpinti Meno mo-

! kykloje, kur 1916 m. Lietuvių 
Eomitetas karo aukoms šelpti 
suorganizavo parodą. Vėliau, po 
Spalio revoliucijos, šie kūriniai 
buvo pervežti į specialiai tam 
rekvizuotą J. Baltrušaičio butą. 
Ir tuomet Maskvoje M.K. Čiur
lionio kūryba buvo domimasi. 

Labai daug rūpesčio Lietuvos 
kultūros veikėjams teko patir
ti dėl paveikslų parvežimo 
Lietuvon. Pagaliau, 1920 m. jie 
atgabenti į Kauną, nes Vilnius 
buvo lenkų okupuotas. Jie vėl 
pateko Lietuvių Dailės draugi
jos, o vėliau Lietuvių Meno 
draugijos žinion. Laikinai buvo 
priglausti Užsienio Reikalų 
ministerijos patalpose, kurį 
laiką net ir V. Čiurlionytės-
Karužienės bute. 

Laiškas 
Mieli Tėveliai, 

„Draugo" dienraštis kreipiasi į 
savo rėmėjus, bendradarbius ir 
skaitytojus pagalbos. Gresia 
rimtas pavojus šio dienraščio 
išsilaikymui. Ar nebūtų gražu, jei 
Maironio lituanistinė mokykla 
prisidėtų prie šio svarbaus va
jaus? Parodykime, kad mūsų 
jaunimui ir jų tėveliams rūpi 
lietuviškas žodis. Kviečiame 
kiekvieną mokinį ar šeimą pri
sidėti prie vajaus su savo auka 
<pvz. doleris nuo vaiko ar nuo 
šeimos — nesvarbu kiek). Šešta
dienį, rugsėjo 26 d., bus einama 
į klases, kad kiekvienas moki
nys galėtų pasirašyti kortelėje 
kuri kartu su pinigais bus įteik-
ta „Draugui". 

Ačiū! 
Eglė Novak 

Mokyklos direktorė 

1921 m. sausio 7 d. sutartimi 
M.K. Čiurlionio broliai ir se
serys padovanojo savo turėtus 
paveikslus M.K. Čiurlionio 
dukters Danutės naudai. 1921 
m. gruodžio 21d. Lietuvos Stei
giamasis Seimas priėmė M.K. 
Čiurlionies Galerijos įstatymą, 
pagal kurį Galerijai 1921 m. 
LDD perdavė dalį, o 1922 m. va
sario 27 d. Švietimo ministerija 
pagal sutartį įgijo visus, S. 
Čiurlionienės nuosavybėje bu
vusius, paveikslus, iš viso 193 
vienetus, tame tarpe 149, ta
pytų aliejumi ir tempera. 

Toks tai buvo didžiosios M.K. 
Čiurlionio kūrinių dalies kelias 
į muziejų. 

Šiame periode daug dailinin
kų ir visuomenės veikėjų rūpi
nosi didžiojo menininko kūrybi
niu palikimu. Tarp jų paminė
tini: Čiurlionio žmona, broliai, 
seserys, ypač sesuo Valerija, 
dailininkai — P. Rimša, A. 
Žmuidzinavičius, I. Šlapelis. 
Vėliau daug energijos atidavė, 
1924 m. Galerijos direktoriumi 
paskirtas, P. Galaunė ir Galeri
jos sekretorius V. Kuprevičius. 
Dar nebaigtuose statyti Galeri
jos laikinuose romuose, kuriuos 
suprojektavo architektas V. Du
beneckis, 1925 m. rugsėjo mėn. 
24-29 d. buvo suorganizuota 
Čiurlionio kūrinių Jubiliejinė 
paroda, o tų pačių metų gruo
džio 13 d. Galerija buvo ati
daryta nuolatiniam visuomenės 
lankymui. 

Įsikurdama naujuosiuose rū
muose, Galerija turėjo 208 M.K. 
Čiurlionio kūrinius. 1936 m. 
lapkričio 1 d., atidarius Vytau
to Didžiojo muziejų, pastatytą 
taip pat pagal V. Dubeneckio 
projektą, Čiurlionio Galerija 
buvo perkelta į šio muziejaus 
dalį — Vytauto Didžiojo Kultū
ros muziejaus meno skyrių, pa
liekant jam Čiurlionio galerijos 
vardą. Po 1940-ųjų metų Lietu
vos okupacijos, buvo stengia
masi naikinti Lietuvos istorijos 
pėdsakus, todėl ir iš šio mu
ziejaus pavadinimo buvo ištrin
tas Vytauto Didžiojo vardas. Jis 
buvo pavadintas Kauno Valsty
biniu Kultūros muziejumi, o 
1944 m. spalio mėn. 11d. tam 
tikrų pastangų dėka, LTSR 
Komisarų Liaudies Tarybos nu
tarimu, jam buvo suteiktas 
M.K. Čiurliono vardas. 

Daug negandų paveikslams 
teko išgyventi karo laikotarpiu. 
1946 m. juos, nuo karo netikė-

- tumų paslėptus Kauno Valst. 
Banko seife, užklupo Nemuno 
potvynis. Po karo, 1947 m. rug
pjūčio 31 d. muziejų vėl atida
rius lankytojams, Čiurlionio kū
riniai su pertraukomis iš dalies 
eksponuojami, nežiūrint kad 
laikas nuo laiko taryb. ideologai 
juos puldavo. Galutinai reabili
tavus Čiurlionio kūrybą, buvo 
įrengta pastovi ekspozicija ir 
pradėta galvoti apie spec. gale
rijos statybą. Toks specialus 
priestatas prie Kauno Valst. 
Čiurlionio Dailės muziejaus 
buvo baigtas statyti 1969 m., 
pagal architekto V. Vito pro
jektą. Šis priestatas turi 300,8 
kv. m ekspozicinio ploto, vėsi
nimo sistemą, specialų išsklai
dytą matinį apšvietimą, kūri
niai kabo atitraukti nuo sienos. 
Priestatas atidarytas lankyto
jams tų metų gruodžio 31 d. Jo 
pirmame aukšte, muzikos salė
je, skamba muzikos kūrinių 
įrašai, rengiamos muzikinės po-
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pietės, koncertai, o antrame 
aukšte — tapybos kūrinių eks
pozicijos. Šiomis sąlygomis M.K. 
Čiurlionio kūriniai pilniau negu 
iki tol prabilo į žiūrovus savo 
formos ir turinio grožiu. 

Dar anksčiau, 1963 metais, 
lankytojams buvo atidaryti, per 
karą sudegę, atstatytieji Čiur
lioniu nameliai Druskininkuo
se. Jie tapo labai reikšmingu 
kultūros židiniu. 

Visi šie darbai buvo vykdomi 
Kauno Valstybinio M.K. Čiur
lionio dailės muziejaus direk
toriaus P. Stausko, pavaduoto
jo mokslo reikalams K. Žitkaus, 
nuolatinės Čiurlionio kūrinių 
globėjos V. Čiurlionytės-Karu-
žienės pastangų dėka. Kai rei
kėdavo, nuoširdžiai talkinin
kaudavo ir tuometinis Vilniaus 
Dailės muziejaus direktorius P. 
Gudynas, taip pat ir kiti muzie
jininkai. Ilgametės muziejaus 
vaizduojamosios dailės sky
riaus, o vėliau ir M.K. Čiur
lionio galerijos, vedėjos V. Čiur-
lionytės-Karužienės vadovavi
mo metu buvo nustatytos ir toli
mesnės kūrinių saugojimo bei 
restauravimo gairės. Sukūrus 
M.K. Čiurlionio kūrybos saugo
jimo ir eksponavimo sąlygas, 
buvo galima daugiau dėmesio 
skirti šio palikimo tiriamajam 
darbui. Pastoviai tikrinamos 
kūrinių sukūrimo datos, pavadi
nimų autentiškumas, kaupia
mos žinios apie parodas. Ypač 
sėkmingai šioje srityje pasidar
bavo skyriaus darbuotoja B. 
Federavičienė. Šiuo metu jau 
beveik baigiamas rengti M.K. 
Čiurlionio kūrybinio palikimo 
mokslinio katalogo juodraštis. 
Numatytas keturių dalių ka
talogas su kiekvieno kūrinio 
informacinėmis foto nuotrau
komis, tačiau galutinis me
džiagos sutvarkymas ir patiks
linimas užims dar nemažai lai
ko. 

Kaip jau buvo minėta, 1925 
m. laikinoji Čiurlionio Galeri
ja turėjo 208 šio menininko 
kūrinius. Vėliau po kelis arba 
didesnėmis grupėmis jie būdavo 
įgyjami iš menininko pažįstamų 
bei giminių. Pagrindinis muzi-

Čiurlionių nameliai Druskininkuose. 

kos kūrinių rankraščių fondas 
sukauptas 1939 , 1948, 1969, 
1980, 1987 ir kt. merais, laiškai, 
atvirukai bei piešinių albumė
liai daugiausia pyti 1948 ir 
1980 metais, o nuostabusis 
tapybos darbas „Žinia" muzie
jaus ekspoziciją papuošė 1972 
metais. Tebeįgyjami pavieniai 
eksponatai, kaupiama ir bib
liografinė bei memorialinė me
džiaga. 

* * * 
\ 

Valstybinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus. centriniuose 
rūmuose (V. Putvinskio g. Nr. 
55), esanti ekspozicija ir fondai 
atstovauja lietuvių liaudies ir 
20 a. pradžios |Lietuvos pro
fesionaliajam menui. Iš pastarų
jų tarpo M. K. ČiųiHionis išsiski
ria kaip savito ryikaus meninio 
talento, filosofinės krypties as
menybė. Jo kūrinių eskpozicija 
domina ir jaudina įvairių tautų 
žmones. Todėl muziejuje, o ypač 
ekspozicijoje, gausu lankytojų. 
Juos čia pritraukia ir pagal pa
geidavimus skambantys Čiur
lionio muzikos įrašai, taip pat 
rengiami jo ir kitų kompozitorių 
koncertai. 

Neretai ir toli nuo Kauno, ki
tose šalyse, įvyksta gražūs ir 
vertingi renginiai apie šį Lietu
vos menininką. Pasitaiko Čiur
lionio tema rašančių diplomi
nius ar mokslinius darbus, gau
su propaguojančių ar tyrinėjan
čių jo dailės bei muzikinę kūry
bą, filosofines idėjas. Tokių 
žmonių yra Italijoje, Prancūzi
joje, Vokietijoje. Japonijoje, 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, Rusijoje ir kitur. Tai ne 
vien lietuviai išeiviai, bet ir kitų 
tautų atstovai. Yra įsikūrę M. 
K. Čiurlionio klubai Odesoje, 
Kazanėje, Japonijoje bei kitur. 
Anksčiau visa tai vienijo V. 
Čiurlionytė-Karužienė, Čiurlio
nio tėvų namelių Druskininkuo
se vedėjas A. Nedzelskis, vėliau 
šį darbą tęsė ir kiti galerijos dar
buotojai. 1987 m. spalio 5 d. 
įkūrus M. K. Čiurlionio draugi
ją, ši veikla įgavo naują koky
binę ir kiekybinę apimtį, 

įkūrus Laikinąją M.K. Čiur

lionies Galeriją, jos direktorius 
P. Galaunė didelį dėmesį skyrė 
leidiniams. Jo rūpesčiu buvo iš
leisti M.K. Čiurlionio kūrinių 
katalogai, reprodukcijos bei jų 
aplankalai, atvirukai, išspaus
dinti straipsniai. Iš jų labiausiai 
paminėtina autorių kolektyvo 
sudaryta ir P. Galaunės reda
guota monografija „M.K. Čiur
lionis" (1938 m.). Vėliau leidy
binį darbą tęsė ir V. Čiurliony
tė-Karužienė. Jai vadovaujant, 
skyrius paruošė nemažai knyge
lių, padedant „Vagos" leidyklai 
— kelis reprodukcijų aplankus. 
Jai bendradarbiaujant su kitais 
autoriais išleistas Čiurlionio 
laiškų ir straipsnių rinkinys 
„M.K. Čiurlionis. Apie muziką 
ir dailę", 1960 m., „M.K. Čiur
lionis. Bibliografija", 1970 m. 
Buvo išspausdinti du dideli, 
Čiurlioniui skirti , albumai: 
1975 metais — Vokietijoje, 1977 
metais — Prancūzijoje. 

I Čiurlioniui skirtų leidinių 
sąrašą labai svariai įrašyti ir 
kitų įžymių Lietuvos, mūsų išei
vijos bei kitų tautų įvairaus 
laikmečio atstovų rengti leidi
niai bei straipsniai. 

Šiuo metu M.K. Čiurlionio ga
lerijos darbuotojų grupė, be 
minėto mokslinio katalogo, ren
gia bibliografinio pobūdžio albu
mą, spausdina atskirais klausi
mais straipsnius. 

M.K Čiurlionio kūrinių paro
dos, kaip žinoma, prasidėjo dar 
jam būnant studentu Varšuvos 
dailės mokykloje. O pirmoji pa
stovi ekspozicija, veikusi neil
gai, buvo įrengta Vilniuje 1913 
metais. Bet tik nuo 1925-ųjų 
metų. pastačius Laikinąją M.K. 
Čiurlionies Galeriją Kaune, su
kauptasis šio menininko kūry
binis palikimas pateko į profe
sionalių muziejininkų rankas. 
Ankstesnis kūrinių vežiojimas 
į parodas, netinkamas sandėlia
vimas paliko paveiksluose nei
giamus pėdsakus. Tai dažų nu
braukimai, įdūrimai kampu
čiuose ir kiti defektai. 

(Bus daugiau) 

. RE7MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių įkainavimas valiui 
• Perkame ir Parduodame Na#nu% 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida." 

MISCELLANEOUS 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Vytas: ta i . 312-436-5219 
Gediminas: tai . 312-925-4331 

Rlchard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Sutts 2100 

Chlcago, II 60606 
Tai. 312-357-0033 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir taisau 
pečius ir kranus 

A. Banys 
Tai. 708-447-8806 

>>^-r. 

INS^jr* O BY FOtC 

DON-T SPEND IT Ali SAVE SOME AT 

MUTUAL *?e<{vutt SAVINGS 
AND IOAN A.,SOCIATION 

Chortced or>d Supervised by I*,, (j„*ed Stote* Govctnment 

22! 2 W CERMAK ROAD • CHKIAGO. HINOfS 60608 PHONE (312) 847-7747 
i^'o-a 

V 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą r visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
C ARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virs 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
6529 South 76th Avanua 
Hlclioi 'y MHI, IVHnot* •0*»57 
Telefonae (706) 430-7272 

22» Kafvartų ostv* 
VNnaja, Lietuva 
Telefonas 350-115 Ir 778-392 

REAL. EST A T I 

MHB 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6526 8. Kedrta Ava., 

^ " ••^^a^^R^^ aa* ŝ̂ â ô̂ aaay 

(312) 778-2233 
INCOME TAX-JNSUBAMCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba; 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
» VTsI agentai kates aaajaaaaa" 
• Nuolaida pensininkams 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
_ ^ t t 

10<W>—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio^ 
-oas mus. 

FRANKZAPOUS 
3208V2 West 95ttt Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

REALMAKT, I N C 
6602 S. PuUsJci, 

Chicago, l t 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3971 

PARDUODAMAS NAMAS 
8326 S. Komensky 

St. Badas 
3-4 mieg. kamb. 2 vonios kamb. iškloti ptyteJėmis, 
cemraiinis saldymas, 2 auto. garažas, foninis 
įvažiavimas ištisas. įrengtas rūsys. Daug priedų. 
PUIKUS PIRKINYS. Skambinti: 312-5*24 
Kalbėti angliškai. 

jOntus; 2! 
KMIEC1K KALTO^Šf, 
7922 s. M a a f M j 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

.Kilu \ i > , . - ,- \ i . i i --

PAŠAUKI 
MANE 

Pašaukė mana... 

ši knyga — tai dabartinio I 
i iaus Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystes draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugelį kalbu- Iš lenku kalbos į 
lietuviu kalbą išvertė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliust
racijų. 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
CMceoo, IL 80620 

Lemonte-i 
levai" namas ant 'h akro sklypo. Daug 
medžių; 3 ar 4 mieg. kamb.; įrengtas rūsys, 
didelis šeimos kamb.; aptvertas kiemas; 
kieme daržinė; „screen room"; daug prie
dų. Kama 220,000.00. 

Skambinti: 708-257-7481 

FORRENT 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Marquette Pk. apyl. 

Tel. 312-737-7200 arba 
312-737-7202 

Išnuomojamas Vh kamb. modemus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. apyl. 
Su šiluma, oro vėsinimu: moderni virykla, 
šaldytuvas, skalbykla su mašinomis. Suau
gusiems. 

Tel. 708-381-5594 

BERWYN, IL, 21 St. A Grova 
Išnuomojamas didelis 1 mieg. butas; 
kilimai, ..appliances". apšildymas, 
skalbykla. „Security deposit", reikalin
ga. $460. Tai. 708-788-9864. Kabė
ti angliškai. 

Išnuomojamas butas 4 kamb. 1 mieg. 
pirmame aukšte, 70 St. ir Calrfornia Ave. 
Su šiluma, virimo plyta ir šaldytuvu. Nau
jai dekoruotas $350 į mėn. Pageidaujami 
vyr. amžiaus žmonės be gyvuliukų. Teirau
tis vakarais, tai. 708-430-2137. 

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

Skambinti: 312-370-2307 

HELP WANTED 

RetkaSnse vaaja ialmlnlnata pran
ciškonų vienuolyne, Kennebunk Port, 
Maine. Gali būti vedusi pora Kreiptis 
pas vien. virš. tėvą Robertą, 
207-987-2011 arba rašyti: Fr. R. Bar-
bar, P.O. Box 980, Kannabunk Pert, 
"a* i m a w*»v*a*j. 

FOftSALE 

Parduodu bulvių 
tarkavimo mašJnM. 
Skambinti nuo 6 v.v. 
tat 312-770-1705 

file:///i.ii


A. A. PLK. P. SALADŽIŲ 
PRISIMENANT 

Buv. Šaulių sąjungos vadas 
pik. P . Saladžius j a u 20 metų 
iškeliavęs į amžinybę. J is baigė 
savo gyvenimą Rochestery, 
N.Y. Su šia garbinga asmenybe 
visą laiką susirašinėjau. J is 
m a n buvo atviras i r nuoširdus. 
Malonu šia proga jį prisiminti. 

Pik. P. Saladžius gimė 1893 
m. v a s a r i o 27 Vyžuonose , 
Utenos apskr. I r gyvenimas 
buvo įvairus ir įdomus. J is visą 
laiką kovojo už mūsų tautos 
teises ir laisvę. Besimokydamas 
Panevėžio mokytojų seminari
joj, uoliai dalyvavo slaptoje 
l ietuvių veikloje. Vadovybei 
pastebėjus, buvo nubaustas ir iš 
elgesio gavo 3. Baigęs semi
nariją, buvo mokytoju Anykščių 
dviklasėj mokykloj. Rasdavo 
progų moksleivius pamokyti 
l ietuvių k. ir istorijos. 

Kilus karui , buvo mobilizuo
t a s i r greit pr i imtas į karo 
mokyklą, kurią baigęs, daly
vavo smarkiuose mūšiuose. Už 
pasižymėjimą buvo apdovanotas 
ordinu. 1918 meta is grįžęs į 
Lietuvą, užsiregistravo Lietuvos 
taryboje kar in inku. Trūkstant 
lėšų pragyvenimui, išvyko į 
gimtinę. Vyžuonose gavo pa
skyrimą pr. mokyklos moky
toju. Gerai jį prisimenu, nes bu
vau šios mokyklos mokinys. 
Vaikai lankė mokyklą iš tolimų 
vietų. Trūks tant suolų, buvo 
pjaustomi rąstai i r gabenami į 
klasę. J is vaikų nebaudė: ne
varė už durų ir neklupdė. Kla
sėj vis būdavo tyla. 1919 metais 
įstojo į Lietuvos kar iuomenę. 

Kariavo su bermontininkais 
ir lenkais. Esant didžiam puska
r in inkių t rūkumui , jam teko 
vadovauti mokamoms kuopoms. 
Su jomis gynė Širvintus. 1920 
meta is jis buvo perkeltas į karo 
mokyklą, k u r buvo rikiuotės 
k a r i n i n k u ir dės tė l ietuvių 
kalbą. Prisimenu 1921 metais 
savanorių dragūnų pulką,pava-
dintą Geležinio Vilko vardu. Jo 
vienas eskadronas buvo prie 
Vyžuonų miestelio dvare. Jie 
dėvėjo juodos spalvos uniformą, 
aukštom kepurėm, su kuokais. 
Raiteliai labai gerai atrodė. De
ja , t rūko drausmės. Sekma
dieniais jodinėdavo risčia ir zo
vada miestelio gatvėmis. Kar
ta is sudainuodavo populiarią 
r u s i š k ą k a v a l e r i j o s da iną . 
Vėliau jodami giedodavo tautos 
himną. Kar tą Kalėdų atosto
goms a tvyko P . Saladžius . 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Miami, Florida 
„ A n d r i a u s " p a s e k m ė s 

J au visi esame susipažinę su 
uragano „Andr iaus" pasekmė
mis. Tai vyko rugpjūčio 23 d. 
Floridos ir Louisianos valstijo
se. Palietė ši nelaimė ir Miami 
apylinkių l ietuvius. Nukentėjo 
ke le tas šeimų. Nukentėjusiųjų 
lietuvių tarpe y r a likusių ir 
visiškai be namų — tai Vilijos 
Ramūnaitės-Burnham ir Vytau
to Dubausko šeimos su mažu
čiais vaikais. 

Paskl idus žinioms apie šių 
šeimų nelaimę, tuojau pat atsi
liepė daug mūsų nuoširdžių tau
tiečių, apie kurių užuojautą ir 
paramą parašysime vėliau. 

Klubo at idarymas 

Miami Lietuvių-amerikiečių 
pi l iečių k lubas po vasaros 
atostogų bus at idaromas spalio 
18 d. 

Šiais metais atidarome vėliau, 
kadang i su t rukdė u raganas 
„Andrius" . Mūsų laimei klubo 
pas ta tas nenukentėjo. 

Spalio 18 d. 12 vai., įvyks 
Lietuvių-amerikiečių piliečių 
klubo narių susir inkimas. Po 
susir inkimo bus pietūs. Visus 
maloniai kviečiame apsilankyti. 

V. D. 

m** 

A.a. pulk. P. Saladžius 

Vietos jaunimas buvo suruošęs 
šokius. Į salę įžengęs, P. Sala
dž ius p a m a t ė d r a g ū n u s , 
šokančius su kepurėmis, ir gar
siai riktelėjo: „Kepures nusiim
t i !" Nė vienas nepaklausė, net 
griebėsi ginklo. Saladžius turėjo 
pasišal int i . Rytojaus dieną j is 
nuvyko į dvarą ir pasiskundė 
eskadrono vadui, kuris, išrikia
vęs eskadroną, sukomandavo: 
„Kas įžeidė šį karininką, išeiti 
į priekį". Nė vienas neišėjo. 
Tada Saladžius parašė gen. 
Bikauskui raportą. 

1922 metais jis buvo paskirtas 
drausmės bataliono vadu. Sep
tyner ius metus buvo K a u n o 
karo komendantu. 

1935 metais buvo paski r tas 
Šaulių sąjungos vadu. Savo 
ryžtu, didžiu darbštumu gerokai 
sustiprino sąjungą. 1938 m. 
kovo 17 d. Lenkijos vyriausybė 
į t e i k ė m ū s ų v y r i a u s y b e i 
u l t i m a t u m ą , r e i k a l a u d a m a 
užmegzti diplomatinius san
tykius , jo nevykdžius, gras ino 
Lietuvą užpulti. Sutikau pulk . 
Saladžių, einantį iš seimo posė
džių. Susijaudinęs m a n kalbėjo: 
„Seimo nariai verkė pri imdami 
u l t imatumą, o reikėjo jį a tmes
t i ir mobilizuotis. Bū tume pa
rodę pasauliui, kad mokame 
ginti savo žemę ir savo garbę" . 

Ne kar tą teko pastebėti i lgas 
šaulių sąjungos eiles prie jo ka
b i n e t o . Daugiaus ia iš pro
vinci jos su įvair iais n u s i 
skundimais ar norinčiais gau t i 
darbo. Kiek galėjo, visiems pa
dėjo. I r man tekdavo jį t rukdyt i 
organizaciniais reikalais. Teko 
surengti šaulių būrio šventę su
lenkėjusiuose Skaruliuose prie 
Jonavos. Dalyvavo apl inkiniai 

būriai ir miesto šaulių kuopa su 
orkestru. Po parado buvo mis
terija „Mūsų laimėjimas", daly
vaujan t š a u l i a m s , Jonavos 
šaulių chorui ir vietinėms me
no pajėgoms. Šaulių sąjungos 
vadą pulk. Saladžių, važiuojantį 
į Šventę, sutiko šauliai raiteliai. 
Šventė turėjo didelį pasisekimą. 

Jo tėviškės Tautinės sąjungos 
sky r iu s organizavo Tau tos 
dieną. Man gyvenant Jonavoje, 
rengėjų pirmininkas prašė, kad 
jo vardu paprašyčiau pulk. Sala
džių pakviesti ministrą pirm. J. 
Tūbelį atvykti į šventę. Sutikau 
tarpininkaut i . Jo dėka J. Tū
belis atvyko. Tautos dienoj daly
vavo Taut. sąjungos nariai , 
vietos šauliai ir nemažas skai
čius ūkininkų. Tautos dienos 
rengimo pirmininkas mok. Br. 
Put r imas , rusams okupavus 
Lietuvą, buvo su šeima ištrem
tas ir žuvo. Okupacijos metu 
visų organizacijų veikla buvo 
sustabdyta. Likvidavus Šaulių 
sąjungą, pik. Saladžius išvyko į 
savo tėviškę — Vyžuonas. 

Po kiek laiko atvykus iš 
Kauno, nuvykau pas jį. Papasa
kojęs visas naujienas, patar iau 
pasi traukti iš šios vietos, nes 
kiekvienu momentu galįs būti 
a r e š t u o t a s . J i s n e s u t i k o 
t raukt is . Net ir tada jis gerai 
atsiliepė apie buv. prezidentą A. 
Smetoną. Paminėjo b. minis-
terį pirm. Merkį, kuris įtikino 
gen. Skučą išvažiuoti į pasienį 
į Povilavičių ūkį, ir laukti jo pa
rėdymo. Je i bus pavojus, ža
dėjo jį įspėti. Skučas patikėjo ir 
apsigavo. Atvažiavęs Raseinių 
apskrities viršininkas su poli
cija jį ir Povilaitį areštavo. II 
Skyr i aus v i r š in inkas pulk. 
Dulksnys patikėjo rusų karo at
stovui, kur is jį užtikrino, kad 
visas skyr ius bus p r i imtas 
t a r n y b o n s ek t i Ry tp rūs ių . 
Dulksnys suk la id ino pulk. 
Kirlį, Matusaitį ir ki tus . J is 
j iems patarė nebėgti, užtikrino 
tarnybą. Dulksnys žuvo, apgau
tas bolševikų, ir kitus pražudė. 

Vietos komunistų partijos 
sekretorius, sužinojęs, kad aš 
buvau pas Saladžių, mane 
įspėjo, kad aš persiorientuočiau. 
Liepos 31 d. pulk. Saladžius 
buvo suimtas ir atgabentas į 
Kauno sunkių darbų kalėjimą, 
kur teko pat i r t i bolševikų žiau
rumus. 1941 m. birželio 22 d. jis 
drauge su ki ta is išsilaisvino iš 
kalėjimo. 

Pulk. Saladžius Kaune ir 
k i tur nebuvo įsigijęs nuosavy
bės. Prie pat Vyžuonų buvo 
keliolikos ha ūkis. Jame ūkinin
kavo jo sesers vyras su gausia 
šeima. Atostogų metu pulk. 

Laiškas 

PATIKSLINIMAS 

„Draugo" dienraščio rugsėjo 
22 d. laidoje yra atspausdintas 
„Margučio" surengto sol. Jolan
tos S t a n e l y t ė s konce r to 
aprašymas, pasirašytas Juoz. 
Pr. J a m e yra įsivėlusi nemaloni 
klaida. Rašoma, kad sol. Jolan
ta Stanelytė 1991 m. Washing-

„DRAUGO" VAJUS BRIGHTON PARKE 
Nekalto Prasidėjimo Švč. M. Marijos parapijos 

bažnyčioje, jos klebonui kunigui Antanui Pučenskiui leidus, 
buvo pravesta rugpjūčio 16 dienos sumos metu rinkliava 
„Draugo" dienraščio paramai, šios rinkliavos metu Nelė 
Paulauskaitė paaukojo 100 dol. Po 50 dol. įteikė B. Čižikai-
tė, J. ir P. Gruodžiai, W. Liauba, J. ir B. Šlajai, L. Zurlis, o 
po 30 dol. S. ir K. Dauliai ir J. ir A. Šėmai. Po 25 dol. skyrė 
I. Radienė ir D. ir J. Vidžiūnai. Su 20 dol. auka prisidėjo S. 
ir O. Burbai, Drūčiai, A. N. Dumbrys, J. Karsas, B. 
Kašinskienė, A. Kazlauskas, L. Kodis, J. Lungienė, G. Mar-
tinkus, P. Mažrimas, J. Paulauskienė, T. Rūta, G. V. Senke-
vičiai, V. V. Šilai, J. Tamaševičienė ir F. A. Zailskas. 

Rinkliavoje po 15 dol. aukojo M. Krūsnis, V. Milavickienė 
ir E. Sparkienė, o po 10 dol. įteikė J. Arlauskas, E. čižikai-
tė, Z. čižikienė, E. Gaška, A. Gedaminas, O. J. Gradinskai, 
D. Ilginytė, V. Išganaitis, S. Jakūbonienė, P. Jocius, K. 
Kielius, S. Mackonienė, F. Mačiulienė, K. E. Majauskai, M. 
J. Mikutaičiai, S. I. Miliauskai, S. Miliauskienė, N. Norris, L. 
Paketurienė, A. Pretkelis, M. Radzevičienė, A. Raubiškis, B. 
V. Siliūnai, M. Totoraitienė, J. B. Veiveriai, P. Virpšienė, J. 
Žadeikis. 

Penkiais doleriais „Draugo" paramai prisidėjo P. Balšai-
tytė, S. Ilginienė, J. D. Jonsonas, E. Litvinas, G. Meiluvienė, 
I. Mironas, M. Naujalienė, K. Sakalauskienė, A. Sereika, J. 
Sodaitis, J. Sudeikis, M. šembrotaitė, A. šuopienė, V. Utara, 
o S. B. Jurėnas skyrė 4 dol., o M. O. Gabino 3 dol. Kiti 
asmenys aukojo mažesnes sumas. Ne visi pasirašė. Iš viso 
buvo gauta 1,608.00 dol., kurie jau įteikti ,,Draugui". 

Po pamaldų parapijos salėje dar Lietuvių Bendruomenės 
skyrius suruošė pietus ir Brighton Parko apylinkės valdybai 
talkininkavo E. Paketurienė, V. Urbonienė, M. Radzevičienė, 
V. Milavickienė, L. Kodis, M. Krūsnis, K. Majauskas, E. Da
rąs, O. Gradinskienė, A. Gedaminaitė ir L. Balnienė. 

„Draugo" administracija visiems aukotojams ir pietų 
rengėjams bei talkininkams reiškia njoširdžią padėką. 

Saladžius jam padėdavo darbuo
tis. Vyžuonose jo vardu buvo pa
vadinta gatvė. Gyvendamas Ro
chestery. įsteigė Lietuvių karių 
veteranų sąjungos skyrių, radijo 
valandėlę, organizavo Vasario 
16 d. gimnazijos rėmėjus ir 
j iems vadovavo. Buvo didis 
patr iotas ir toks pasiliko iki 
mirt ies. 

Va len t inas Sa ladž ius 

tone t a rp tau t in iame vokalistų 
k o n k u r s e l a imė jo pi rmąją 
premiją. Tai yra nevisiška tiesa. 

VVashingtone s u r e n g t a m e 
Marian Anderson vardo tarp
taut in iame vokalistų konkurse 
pirmoji premija iš viso nebuvo 
p a s k i r t a . Š i a m e k o n k u r s e 
g e r i a u s i a d a l y v e buvo 
pripažinta sol. Sigutė Stonytė. 
Tačiau ja i buvo paskirta t ik an
troji premija. Konkurse daly
vavusi solistė Jolanta Stane
lytė, ne t ikėta i sunegalavusi, 
pa teko į pus iau baigmę ir 
laimėjo The Howard & Geral-
d i n e P o l i n g e r fundaci jos 
premiją. Jaučiu malonę pareiga 
p r i m i n t i , kad sol. J o l a n t a 
Stanelytė, šiemet dalyvaudama 
Italijoje surengtame Flaviano 
Labo tarptaut iniame konkurse, 
pelnė aukščiausią įvertinimą — 
pirmąją premiją. 

Šia proga reiškiu nuoširdžią 
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padėką Juoz. Pr. už „Margučio" 
rengiamų koncertų ap rašymus 
bei įvertinimus. „Draugo" dien
raščio leidėjams ir redaktoriams 
l i nk iu g e r i a u s i o s s ė k m ė s . 

Linkiu, kad „Draugo" dienraš
t i s dar daugelį metų džiugintų 
ir lankytų lietuvių namus . 

Petras Petrutis, 
„Margučio" vedėjas 

A.tA. 
NIDA MISIULYTĖ 

Miela N idu te , t a ip n e t i k ė t a i išėjai pas Dievulį , 
p a l i k d a m a dide l iame s k a u s m e tėve l ius ADĄ ir 
DOMĄ, brolį VYTĄ su ž m o n a , t e t a s J A N I N Ą i r DA
NUTĘ su šeimomis. Šio l iūdesio valandose r e i šk iame 
mūsų užuojautą ir k a r t u l i ūd ime . 

Jane Merkienė ir sūnūs 
Stasė Sakavičienė ir dukros 

A.tA. 
JONUI KRIVIUI 

mirus, jo broliui dr. DOMUI KRIVICKUI 
ir mirusiojo šeimai bei artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Elena ir Jonas Baliai 
Laima ir Aleksandras Plateriai 
Aleksandra ir Romualdas Zalubai 

Šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje. 

Mylimam Broliui 

A.tA. JUOZUI 
Lietuvoje m i r u s , jo seseriai D A N U T E I DARIENEI, 
Dzūkų draugijos valdybos narei , ir jos vyrui VLADUI 
reiškiame gilią užuojautą ir k a r t u liūdime. 

Dzūkų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - (1*312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

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

4348 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE 

VAISTAI 
Pristatme įvairių rūšių receptinius ir visus kitus, Vakarų 

Europoje gaminamus, vaistus. 
Receptai nereikalingi, jei žinomas vaistų pavadinimas. 

MAISTAS 
Siuntinys Nr. 10. 

Praktiškas ir įvairus maisto siuntinys. Konservuota mėsa 
(6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 stiklinė tirpstančios arbatos, 
1 stiklinė tirpstančios kavos, 2 sv. pupelių kavos, 4 sv. 
cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus pieno, 2 dėž. šprotų, 1 
dėž. saldainių, 2 lt. valgomos alyvos, 4 sv. geros rūšies 
dešros, 1 butelys alkoholinio gėrimo. $130. 

RŪBAI 
Vietoje rūbų, avalynės, medžiagų siuntimo mes 

patariame pervesti tam tikslui skirtą sumą pinigais, doleriais, 
markėmis. Bus praktiškiau ir naudingiau dovanų gavėjams. 
Mes galime tai padaryti greitai ir taupiai. 

Parduodame ..Olympia" (portable) rašomas mašinėles 
ir „Optima" (portable electronic) raš. mašinėles su lietuvišku 
šriftu. 

Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą 
arba kitus kraštus klientui pageidaujama valiuta, atliekame 
finansines ir kt. banko operacijas. Patariame ir atidarome 
..Offshore" deposito sąskaitas įvairia valiuta, tarpi
ninkaujame vakarų bendrovių, „investment trusts", ,,unit 
trusts" akcijų įsigijime ir kt. įvairių dokumentų sudaryme. 

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

11 London Lane. Bromley, 
Kent, BR1 4HB, England. 

Tolof. 081-460-2592. 
Fax. 081-318-7643. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S . K E D Z I E 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * 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. 

Marquette Funeral Home 
2533 YVê t 71 st Street 
Chkago, Ill inois 60629 

1-<3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
11)201 South Roberts Road 
[\ilos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

( icero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių 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 l a ido tuv ių n a m u s gal i te pa s i ek t i 
s k a m b i n d a m i 1-(3l2)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DON/.LD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

file:///ilos
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x Stasys Džiugas, „Draugo" 
administracijos reikalų vado
vas, po širdies operacijos guli 
Christ Community ligoninėje. 
Jis pamažu sveiksta, bet reikės 
ilgesnį laiką pasigydyti. 

x Aktorė Gintarą Kižytė 
vaidina Desdemonos role Court 
Theatre Chicagoje statomoje 
Šekspyro dramoje „Othello". 
Kritikai ypač teigiamai at
siliepia apie jos finalines scenas 
su įtarimų įsiutintu vyru. 

x Sol. Jolanta Stanelytė šį 
sekmadienį, rugsėjo 27 d., 11 
vai. šv. Mišių metu Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
giedos lietuviškas giesmes. Jai 
akompanuos muz. Alvydas Va-
saitis. 

x Jaunimo centro Moterų 
klubas spalio 2 d., penktadienį, 
rengia įdomią vakaronę, kurioje 
kalbės inžinierius ir kunigas 
apie skirtingus miestus, gyve
nimo sąlygas ir skirtingus 
žmones. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus spalio 18 
d., sekmadienį, nuo 1 iki 3 vai. 
po pietų Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Bus 
kaldūnų pietūs, laimėjimai. 
Reikia iš anksto rezervuotis vie
tas ir maistą skambinant Julie 
Zakarka tel. 312434-7785. 

x Chicagos pašto blogas su
tvarkymas trečiadienio vakare 
buvo pradėtas vaizduoti žinių 
metu per CBS televizijos stotį. 
Žurnalistas Walter Jacobson šio 
miesto antrajame kanale pra
dėjo pasakoti, ką jis patyrė 
šiame milžiniškame pašte, per 
kurį per parą praeina 8 mili
jonai laiškų ir daugybė laik
raščių siuntų. Šimtai žmonių 
kasdien skundžiasi dėl tos ne
tvarkos, rašo laiškus ir į Wa-
shingtoną. Vieno tarnautojo 
išsireiškimu: „Negalime niekuo 
padėti, nes nėra su kuo kalbėti, 
negalima nė kieno paklausti, 
kas ir kodėl taip darosi..." 
Sakoma, kad Chicagos paštas — 
didžiausias pasaulyje, todėl ir 
pasitaiką klaidų. „Draugo" 
skaitytojai tai gerai žino ir 
mūsų administracijai net neat
sakoma į laiškus, kai buvo tos 
negerovės iškeltos Chicagos 
pašto viršininkui. Vakar vakare 
turėjo būti daugiau apie mūsų 
paštą Jacobsono pranešime. 

x Dr. A. Vanagunas, Oak 
Park, 111., Augusta J. Šaulys, 
San Francisco, ZzUil grąžino 
laimėjimų šakneles^su 25 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Beliko t ik dvi dienos iki 
„Draugo" vajaus pokylio Mar-
tiniąue salėje. Bilietus į banke
tą galima įsigyti „Draugo" 
administracijoje. Banketo ren
gėjai praneša, kad bilietus 
galima įsigyti taip pat prie 
įėjimo į salę. Prašome nepraleis
t i progos paremti dienraštį 
„Draugą". 

x Muziko Ričardo Šoko or
kestre, kuris gros šokiams šį 
sekmadienį „Draugo" dien
raščio vajaus pokylyje Martini-
que pokylių salėje, be paties 
vadovo, groja Rimvydas Blistru-
bas, Aras Biskis ir Gintautas 
Vasiliauskas. Orkestras spe
cialiai ruošiasi šiai programai. 

x Jonišk ieč ių S a m b ū r i s , 
t ęsdamas tėviškės tradicijas, 
spalio 4 d., sekmadienį, rengia 
Angelų Sargų atlaidų mi
nėjimą. Pamaldos Jėzui tų 
koplyčioje 11:15 vai. Po to visi 
susir inks prie Laisvės pa
minklo, bus bendravimo pietūs. 
Pirmininkas Vytautas Ripskis 
pranešė, kad keli joniškiečiai 
lankėsi tėviškėje: Antanina Da
gienė, Vyt. Kasniūnas, Juozas 
Vaineikis, kuris kalbėjosi su 
vietos Sąjūdžio veikėjais ir Jo
niškiečių Sambūrio vardu pa
liko didesnę auką, ruošiantis 
rinkimams. 

x Balfas ir baltininkai, visi 
aukotojai, šv. Kalėdas švęs 
Lietuvoje, pasiųsdami dovanas 
tremtiniams, politiniams kali
niams, seneliams ir ligoniams. 
Pradžiuginkime vargšus našlai
čius, pamestinukus, kurių tiek 
daug Lietuvoje. Daug iš jų 
ruošiasi krikštui, būkime dvasi
niais jų krikštatėviais. Balfas 
laukia aukų, laukia žiemos dra
bužių, avalynės. Kasdien į Balfą 
ateina daug laiškų. Išgyven
kime Kalėdų švenčių džiaugs
mą kartu su Lietuva. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje spalio 11 d., sekma
dienį, 12 vai. kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, atnašaus šv. Mi
šias. Po pamaldų Gražinos ir Jo
no Stankūnų restorane bus Be
verly Shores Lietuvių klubo me
t inis susir inkimas, naujos 
valdybos rinkimai. Susirinkimo 
globėjai Jadvyga Dambrauskie
nė ir jos dukra Onutė Stephens. 
Jos abi yra aktyvios narės ir 
įvairiopai veiklai talkininkės. 

x „Keramika 1992" - gru 
pine septynių dailininkų kera
mikos darbų paroda. Atidary
mas rugsėjo 25 d., penkta
dienį, 7:30 v.v. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre. Kalbės 
dail. K. Musteikis, kuris šiuo 
metu stažuojasi Lakeside 
Gallery. Taip pat bus rodomos 
skaidrės iš dail. R. Vizgirdos 
darbų šią vasarą Lietuvoje. Pa
roda tęsis iki spalio 4 d. Visi 
kviečiami atidaryme dalyvauti. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

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

(sk) 
x Akcijų brokeriai , Albi

nas Kurkulis ir jo sūnūs And
r ius ir Paulius praneša savo 
klientams ir draugams, kad 
priėmė tas pačias pozicijas su 
Oppenheimer & Co., Inc. 1 S. 
Wacker Dr., Chicago, IL 
60606, tel. 312-621-6800, arba, 
iš kitur skambinant, veltui tel. 
1-800-621-2103. 

(sk) 
ARAS ROOFING 

Arvydas K I « I » 
D«nglam« Ir taisome 

vl»g rūelų stogu* 
Tsl. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

x Kas vyksta Pasaulio Lie
tuvių centre? Derliaus šventė. 
Kada? Rugsėjo 26 d., šeš
tadienį nuo 6 v.v. — 12:30 v.v. 
Programa vaikams: „Stebuk
lingas burtininkas" apatinėje 
valgykloje 6:30 v.v. - 7:30 v.v. 
Gimnastikos pratimai apatinėje 
sporto salėje 7:30 v.v. — 8:30 v.v. 
Šokiai jaunimui apatinėje 
valgykloje 8:30 v.v. Muzika 
pagal jaunimo pageidavimus. 
Programa suaugusiems: geras 
maistas, baras, šokiai ir Didžio
jo Laimėjimo traukimas didžio
joje salėje 6:30 v.v. — 12:30 v.v. 

(sk) 

x Dėmesio! Dėmesio! Kas 
nori įsigyti vairavimo teises 
(driver's license), kreipkitės į 
E d v a r d ą Šumaną , te l . -
708-246-8241. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800621-2103. 

(sk) 

x I rena Alant ienė su savo 
artimais giminėmis iš Toronto 
Ada ir Aleksu Juciais buvo at
vykusi į Chicagą. Apsistojo pas 
Ameliją Baleišienę ir Vitaliją 
Baleišytę. L Alantienė aplankė 
lietuviškas įstaigas Chicagoje 
ir, lydima Vitalijos Baleišytės, 
lankėsi „Draugo" redakcijoje ir 
administracijoje, papasakojo 
savo įspūdžius iš Lietuvos ir 
apie savo gyvenimą Detroite. 
Rugsjėo 24 d. ji su savo gimi
nėmis išvyko atgal į Detroitą. 

x Nekal to Prasidėj imo pa
rapija Brighton Parke šiandien 
turi karnavalus, kurie bus šešta
dieni ir baigsis sekmadienį po 
pietų. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje dail. Nijolės Ba
nienės meno paroda iš šios 
dienos, rugsėjo 25 d., nukeliama 
į ateinančių metų gegužės 14 d. 

x Bronė Karaškienė, Del-
ran, N.J., pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 25 dol. auką dienraščiui 
ir 10 dol. už loterijos bilietus. Br. 
Karaškienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už aukas ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Stasys ir Sofija Džiugai, 
Oak Lawn, 111., kiekvienais 
metais suorganizuoja į „Drau
go" metinį banketą pilnus 
stalus iš tolimesnių vietovių 
gyvenančių „Draugo" rėmėjų. I 
šių metų lėšų telkimo vajaus 
banketą, kuris bus rugsėjo 27 d., 
sekmadieni, Martiniąue sudarė 
taip pat kupiną stalą. Džiugai, 
dėl rimtų priežasčių negalėdami 
šiame baliuje dalyvauti, įteikė 
100 dol. auką „Draugo" stip
rinimui. 

x Inž. S tasys i r sol. Pru-
dencija J o k u b a u s k a i , Palos 
Hills, 111., „Draugo" nuoširdūs 
rėmėjai, grąžindami laimėjimų 
šakneles paaukojo ir 60 dol. La
bai dėkojame. 

x St. ir Z. Žilevičiai, Ruth 
Daukus, Jonas Kasčikas, visi iš 
Chicago, 111., Stasys Liepas, 
New Buffalo, Mich., Joseph 
Lukas, Grand Rapids, Mich., 
Julius Gelažius, Hickory Hills, 
111, grąžindami laimėjimų šak
neles, atsiuntė po 25 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

x Ieškau John Kirvelevich-
Kirvel iš Elizabeth, N.J., gimi
nių. Jo tėvai — Magdalena Busi-
las ir Andrius Kirvelevičius. Ra
šykite: He len Lucius , 560 
Yorktown Rd., Union, N.J. 
07083. 

(sk) 

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

(sk) 

CHICAGOS ŽINIOS 

Sol. Jolanta Stanelytė 
scenoje. 

.Margučio" surengtame koncerte Jaunimo centro 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
BAIGIAMASIS ŠOKIŲ 

ŠVENTĖS POSĖDIS 

Vasaros atostogos, kelionės į 
Lietuvą, stovyklos, studijų sa
vaitės ir iškylos į gamtą tuoj po 
IX Lietuvių tautinių šokių 
šventės liepos 5 d. išsklaidė 
visus šventės rengimo komiteto 
narius. Po įtemptd, tačiau labai 
sėkmingo tautinių šokių šven
tės suruošimo, po metus truku
sio intensyvaus darbo visiems 
norėjosi atostogauti per vasa
rėlę. 

x Antanas Masionis, Phila-
delphia, Pa., rašo: „Siunčiu 100 
dol. čekį „Draugui" paremti. 
Nors jis ir nereguliariai mus 
lanko, bet vis tiek yra geras 
draugas, ir būtų sunku be jo 
apsieiti, jei jo nebūtų... Norėjau 
patarti, kad nesivėluotumėt su 
kalėdiniais atvirukais... Ne tik 
aš vienas, bet ir kiti „Draugo" 
skaitytojai norėtų juos gauti 
anksčiau"... Nuoširdus ačiū už 
malonų laiškutį ir auką savai 
spaudai. Malonu paminėti, kad 
A. Masionis yra artimas „Drau
go" bendradarbis. „Ateities 
leidykla" yra išleidusi jo atsimi
nimus „Ateitininkų dvasia 
nepalūžo", kurią galima gauti 
ir „Draugo" administracijoje. 

x Dr. Birutė Kasakaitis iš 
Chicago, 111., atsiuntė 50 dol. 
čekį kaip auką ir gražino laimė
jimų šakneles. Labai dėkojame 
už mielą paramą. *. 

Vasarai baigiantis, rugpjūčio 
19 d. Seklyčios patalpose buvo 
sušauktas šventės rengimo 
komiteto baigiamasis posėdis. 
Jame, be arti gyvenančių komi
teto ir spaudos komisijos narių, 
dalyvavo ir iš Hartfordo atvy
kusi šventės programos vadovė 
ir Lietuvių tautinių šokių ins
tituto pirmininkė Dalia Dzi-
kienė. Dalis komiteto narių bai
giamajame posėdyje nedalyvavo 
dar nesugrįžę iš vasaros atosto
gų-

Posėdžio tikslas buvo aptarti 
atliktą pasiruošimo darbą, šven
tės eigą, visuomenei paliktas 
šventės nuotaikas ir pažvelgti į 
šventės finansinę padėtį. 

Posėdį atidarydamas ir už
baigdamas šventės rengimo 
komiteto pirmininkas dr. Petras 
Kisielius šventę įvertino kaip 
labai gerai pasisekusią, gal 
vieną iš geriausių meniniu, or
ganizaciniu, programos pra-
vedimo, dalyvių ir žiūrovų gau
sumo, jaunimo elgesio rengi
niuose bei viešbučiuose, svečių 
priėmimo, pokylių surengimo ir 
finansų sutelkimo požiūriu. 
Šventė praėjo sklandžiai, numa
tytu laiku, be nesėkmių, be 
šokėjų, žiūrovų, Rosemont Hori-
zon salės ir viešbučių bei Jauni
mo centro administracijos nusi
skundimų. Visi kvietė šventę 
suruošti ir patalpomis pasi
naudoti kitais metais ar po 4 
metų, sužinoję, kada ši tautinių 
šokių šventė yra rengiama. Pir
mininkas nuoširdžiai dėkojo 
rekordiniu skaičiumi suvažia-

NUGAISO BANGINIAI 

Du iš keturių, neseniai į 
Shedd akvariumą atvežtų, bal
tųjų banginių (beluga) dėl neži
nomų priežasčių staiga nugaišo 
antradienio ryte po to, kai jiems 
buvo suleisti vaistai nuo parazi
tų. Rugpjūčio mėn. Shedd akva
riumo mokslininkų ekspedicija 
su Kanados indėnų pagalba su
gavo keturis laukinius bangi
nius, kurie turėjo būti apgyven
dinti naujuose akvariumo įren
gimuose. Atrodė, kad banginiai 
greit prisitaikė prie naujų 
gyvenimo sąlygų ir jautėsi 
gerai , todėl žinia apie jų 
nugaišimą buvo sutikta labai 
skaudžiai. Du likusieji ban
giniai kol kas yra sveiki, nors 
jiems taip pat buvo numatyta 
duoti tuos pačius vaistus, bet 
nespėta. 

PER DAUG PARADŲ 

Šiais metais Chicagos vidur-
miestyje įvyko net 24 paradai. 
Per pastaruosius kelerius metus 
jų skaičius patrigubėjo (pvz., 
1986 m. buvo tik 8). Paradų 
metu uždaromos kelios gatvės ir 
su t rukdomas įprastasis 
judėjimas. Dėl to vairuotojai 
pradėjo reikšti protestą, ypač 
kai paradas vyksta šiokiadienį. 
Atsižvelgdamas į tuos protestus, 
meras Richard M. Daley pavedė 
miesto įstatymų tvarkytojams 
pasirūpinti, kad paradai vyktų 
tik savaitgaliais. 

Kas Chicagos vidurmiestyje 

vusiems šventės šokėjams, ben
dro choro dainininkams, gausiai 
susirinkusiems žiūrovams, daly
vavusiems Lietuvos valdžios at
stovams ir „Vėtrungės" šokėjų 
grupei bei šokėjams iš tolimos 
Pietų Amerikos. 

Pirmininkas dr. Petras Kisie
l ius ypač dėkojo šventės 
rengimo komiteto ir komisijų 
nariams. Šimtinė šventės ren
gimo narių buvo pajėgiausi ir 
patyrę pasisekusios šventės dar
buotojai. Pirmininkas išreiškė 
didelę padėką Lietuvių tautinių 
šokių institutui, jo vadovybei ir 
prašė pirm. D. Dzikienę jo 
padėką perduoti visoms tau
tinių šokių grupėms, jų vado
vams ir vadovėms, kad jų dar
bas būtų ir toliau intensyviai tę
siamas, dalyvaujant ne tik Lietu
vos dainų ir šokių šventėje 
Vilniuje 1994 metais, bet ir X 
lietuvių tautinių šokių šventėje 
1996 metais. 

Šventei atlikto darbo praneši
mus pateikė visi posėdyje daly
vavę komiteto nariai. Nedaly
vavusieji pranešė raštu. Visus 
juos suminėti reikėtų atskiro 
plataus straipsnio. 

Visus domino finansinė apy
skaita. Ji dar nėra užbaigta ir 
posėdžio priėmimui nebuvo 
pateikta. Šventės iždininkas K. 
Dočkus pareiškė, kad šventė tu
rės gražų pelną. 

Bronius Juodel is 

ruošia paradus? Šiais metais 
paradavo filipiniečiai, korė
jiečiai, pakistaniečiai, puerto-
rikiečiai, meksikiečiai; buvo In
dijos dienos veteranų, lenkų 
konstitucijos, serbų vienybės, 
svajonių, Brach saldainių 
dienos ir daug kitų paradų. 

ALIGATORIUS 
CHICAGOJE 

Aligatoriai siejami su Floridos 
ar kurios kitos pietinės valstijos 
pelkėmis, todėl šio roplio 
netikėtas atsiradimas Chicagoje 
kažkaip nesiderino su pagrin
dinėmis gamtos taisyklėmis. 
Vis dėlto trečiadienio ryte 
pietinėje miesto dalyje prie 
namų ant pievelės pastebėtas 
trijų pėdų ilgio aligatorius, besi
šildantis saulutėje. Kai susi
rinkusi minia pradėjo jį gaudyti, 
roplys pasislėpė po pastatytu 
automobiliu. Imtynės pasibaigė 
nelaukto svečio nenaudai ir ali
gatorių išsivežė gyvulių 
kontrolės draugija. Niekas iš 
gaudytojų nebuvo sužeistas, 
nors tokio dydžio aligatorius 
lengvai galėtų kam skaudžiai 
krimstelėti į koją ar ranką. 
Kaip jis Chicagoje atsirado, 
nežinoma. 

NAUJA SANITARIJOS 
VADOVĖ 

Eileen Carey, 45 m., paskirta 
nauja Chicagos gatvių ir sani
tarijos vadove su metiniu 95,448 
dol. atlyginimu. Tai pirma 
moteris, pasiekusi šį aukštą 
postą Chicagoje. Anksčiau ji bu
vo mero informacijų ir pasitei
ravimų įstaigos direktorė. 

NELAIMĖ SU MICHIGAN 
AVE. TILTU 

Sekmadienį bebaigiamas per
statyti pakeliamasis Michigan 
Ave. tiltas per Chicagos upę dėl 
nenustatytų priežasčių staiga 
atsidarė ir pakilo. Metalo ga
balai ir kitokios tilto dalys 
nutiško į visas puses, sužeis-
damos 6 žmones. Laimė, kad ne
buvo užmuštų ar didesnių 
sužeidimų, nes sekmadienį 
aplinkui mažiau praeinančių ir 
pravažiuojančių, o prie tilto 
remonto nedirbama. Persta
tytas tiltas turėjo būti užbaigtas 
ir atidarytas lapkričio mėnesį, 
dabar darbo užbaigimas užtruks 
dar pusmetį ar ilgiau. Dėl 
nelaimės pirmadienį Chicagos 
vidurmiesčio eismas labai su
triko ir Michigan gatvė iš viso 
uždaryta pravažiavimui. 

x P r a n ė Lukenskaitė-Tei-
berienė ieško tėvo Lukensko 
brolių: Lukensko Juljono ir Lu
kensko Vilhelmo, gyvenusių 
Lietuvoje, Kaišiadorių rajone, 
Palomenės apylinkėje, Geguži
nės kaime, vaikų: Lukensko 
Vaclovo, Lukenskaitės Pavlinos 
ir Lukensko Jono. Rašyti: Tebe-
rienei Pranei, Kaunas Parti
zanų gatvė 170-53, Lithuania. 

(sk) 

x 56 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. T ranspak , 2638 W. 
69 st., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

ĮDOMI BAUSMĖ 
IŠDYKĖLIAMS 

Kai Riverside-Brookfield 
aukštesniosios mokyklos 
mokiniai klasėse nusikalsta, 
mokytojai jiems pritaiko įdomią 
bausmę: mokinys uždaromas 
tuščioje klasėje ir nustatytą 
laiką turi klausytis įrekorduo-
tų Frank Sinatros dainų. 

Šią bausmę sugalvojo moky
tojas Bruce Janu, ieškodamas 
naujų „saugių" disciplinos 
priemonių, kurios mokinius 
tikrai įtikintų, kad mokykla 
skirta mokymuisi, o nei išdyka
vimams. Gerai žinodamas, kad 
paaugliai nemėgsta „seno
viškos" Sinatros muzikos, ryžo
si ją panaudoti įprastesnės 
bausmės vietoje. Atrodo, kad 
bausmė savo tikslą pasiekia ir 
jaunuol ia i t i k ra i jaučiasi 
nelaimingi, kai reikia klausytis 
Sinatros dainavimo. 

Sol. Jolanta Stanelytė dainos mėgėjų tarpe. Iš kairės: Petras Petrutis, Marija Remienė, Alma 
Adamkuviene. Valdas Adamkus, solistė Jolanta Stanelytė, Alvydas Vasaitis, Dalia Kucėnienė. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

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. 


