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Sąjungų su Rytais 
nebus, sako LDDP 

vadas 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, spalio 29 d. (Elta) — 
Trečiadienį vakare į spaudos 
konferenciją Aukščiausiojoje 
Taryboje žurnalistus pakvietė 
Lietuvos Demokratinė Darbo 
partija. Jos vadas Algirdas 
Brazauskas pažymėjo, kad ne
turi pagrindo kai kurių politikų 
tvirtinimai, jog rinkimuose 
laimėjus jų partijos kandida
tams, užsienio valstybės nusi
suks nuo Lietuvos. Vakarų vals
tybės bendradarbiauja su val
džia, kuri yra demokratiškai 
išrinkta, o mūsų rinkimai vyko 
demokratiškai ir be pažeidimų, 
ką patvirtino apie 100 stebėto
jų iš užsienio šalių, priminė 
LDDP pirmininkas. 

A. Brazauskas pakomentavo 
savo anksčiau pasakytą frazę, 
kad reikia sudeginti KGB ar
chyvus. Savaime suprantama, 
kad taip pasakęs aš neturėjau 
mintyje, jog šiuos archyvus — 
milžinišką Lietuvos istorijos 
palikimą — reikia sunaikinti. 
Tai buvo pasakyta perkeltine 
prasme: „Mes turime susitaiky
ti ir nustoti vaidytis", pabrėžė 
A. Brazauskas. 

Daug klausimų LDDP lyde
riui buvo pateikta, klausiant, 
kas atsitiktų, jeigu jų partijos 
kandidatai turėtų daugumą Sei-
une. Vienas iš jų — kaip būtų for
muojama vyriausybė? A. Bra
zauskas pabrėžė, kad pirmasis 
reikalavimas vyriausybės na
riui — kompetencija, ir nesvar
bu, kokios partijos nariu jis esąs 
ar kokios jo politinės pažiūros. 
Jis pasakė, kad bet kokiu atve
ju naujoji vyriausybė nebus 
suformuota tik iš LDDP narių, 
nes, pavyzdžiui, ir dabartinėje 
Vyriausybėje yra kompetentin
gų vadovų. 

Kalbėdamas apie santykius 
su Rusija, A. Brazauskas dar 
kartą pabrėžė, kad juos būtina 
gerinti. Jis paneigė kalbas apie 
bet kokias politines sąjungas su 
Rytų kaimyne. Jo įsitikinimu, 
dabartinėmis sąlygomis Lietu
vai būtini glaudesni ir geriau 
sureguliuoti ekonominiai san
tykiai su Rusija, ypač prekyba. 

Atsakydamas į klausimą apie 
išeivijos dalyvavimą valdžios 
struktūrose, LDDP lyderis 
pabrėžė, kad „išeiviją reikia 
priimti su visais jų norais ir 
pasiūlymais kaip politikos, taip 
ir ekonomikos srityse. Su išeivi
ja reikalingas žymiai glaudesnis 
bendradarbiavimas, atmetus 
bet kokias politines ambicijas". 

Ne visi sveikina galimą 
LDDP pergalę 

Šaulių sąjunga, kurios 
būstinė yra Kaune, išplatino 
pareiškimą, kuriame pateikta 
reakcija į situaciją Lietuvoje, 
susidariusią po pirmojo rinkimų 
į Seimą turo. Jame rašoma: 
„Šaulių sąjunga — viena iš 
labiausiai nuo sovietų okupa
cijos nukentėjusių organizacijų 
— nelinkusi tikėti naujosios 
galimos neokomunistinės Seimo 
daugumos pareiškimais „nuo
sekliai tęsti nepriklausomos 
Lietuvos valstybingumo įtvirti
nimo procesą". Visus Lietuvos 
žmones, visas partijas, politi
nius ir nepolitinius judėjimus, 
sąjungos šauliai pakvietė jung
tis į antikomunistinę santarą. 

Vilniaus dailės akademijos 
studentai savo nusistatymą 

prieš LDDP išreiškė eitynėmis 
sostinės gatvėmis ir piketais 
prie Aukščiausiosios Tarybos 
rūmų bei LDDP būstinės. Tre
čiadienį keli šimtai studentų 
susirinko buvusioje Lenino aikš
tėje, plevėsavo raudonomis So
vietų Sąjungos ir Sovietinės 
Lietuvos vėliavomis, o Lietuvos 
Respublikos geltona-žalia-rau-
dona vėliava buvo perrišta 
juodu kaspinu. Jie nešė Markso 
ir Lenino plakatus, LDDP lyde
rių karikatūras, skandavo „Bra
zauskas — šalin", „Komunistai 
— lauk". Viena gi studentė 
pasakė: „Mes ne prieš tautos 
valią, o prieš Brazausko padėką 
jaunimui už atiduotus balsus". 
Komentuodamas šį mitingą 
Brazauskas pareiškė, kad jų 
partija padėkojo tik tam jau
nimui, kuris balsavo už LDDP, 
o į eitynes susirinko tik maža 
dalis Lietuvos jaunimo. 

Atgausime savo žemėlapius 

Rusija jau šiais metais pa
žadėjo atiduoti Lietuvai visą jos 
geodezinę, kartografinę medžia
gą. Šios medžiagos sugrąžinimo 
Baltijos valstybėms reikalai 
buvo svarstomi Švedijoje Gavle 
mieste vykusiame Šiaurės, Bal
tijos šalių ir Rusijos geodezijos 
bei kartografijos valstybinių in
stitucijų vadovų susitikime. Ja
me dalyvavo Lietuvos genodezi-
jos tarnybos direktorius Zeno
nas Kumetaitis. 

Švedijoje organizuotame susi
tikime taip pat buvo konkretinti 
pagalbos Baltijos valstybėms 
projektai, geodezijos, kartografi
jos ir žemės reformos eiga Balti
jos valstybėse. 

Lietuvoje nėra politinių 
kalinių 

Rusijos politinių kalinių 
gynimo komitetas išplatino pa
reiškimą, neva Lietuvos kalėji
muose yra 13 politinių kalinių. 
Komitetas teigia, kad už polti-
nių partijų įstatymo pažeidimus 
jiems net gresia mirties bausmė. 

Komentuodamas Eltai šį pa
reiškimą, Lietuvos generalinis 
prokuroras Artūras Paulauskas 
pasakė: „Yra sulaikytų asmenų, 
kurie kaltinami padarę valsty
binius nusikaltimus. Jų bylos 
baigiamos nagrinėti. Pareiški
me minimi žmonės yra buvę 
draugovininkai, Komunistų 
partijos veikėjai. Jie kaltinami 
organizavę sausio įvykius, 
palaikę rugpjūčio pučą. Tam jie 
buvo pasitelkę sovietų armiją, 
kitas represines struktūras. Tai 
— ne politiniai kaliniai. Nuro
dyti asmenys kūrė organizaci
jas , siekusias smurtu, jėga 
nuversti valdžią, pakeisti visuo
meninę valstybinę santvarką. 
Tuo užsiėmė Sovietų Sąjungos 
Komunistų partija, Sovietinės 
Lietuvos prokuratūra, draugo
vės. Už tokią veiklą pagal Bau
džiamojo kodekso straipsnius 
gali būti taikoma bausmė iki 15 
metų laisvės atėmimo. Mirties 
bausmę Lietuvoje galima skir
ti tik išimtiniu atveju — už 
tyčinį nužudymą. Tokia bausmė 
už valstybinius nusikaltimus 
buvo panaikinta praėjusių metų 
pradžioje". 

Pareiškime minimas Sergej 
Nagornij — Sovietų Sąjungos 
Komunistų partijos Vilniaus 

Paskutiniai Rusijos kareiviai 
apleidžia Lenkiją 

Rusų kareiviai atstumia nuo kranto paskutinį Rusijos karinį laivą iš Swinoujscie uosto, kuriame 
buvo Rusijos karo laivyno bazė. Laive buvo ir paskutinieji rusų kareiviai apleidžiantys Lenkiją. 

Jelcinas įsako išformuoti 
savo konkurento sargybinius 

Maskva , spalio 28 d. 
(Reuters) — Rusijos prez. Boris 
Jelcin įsakė išformuoti 5,000 
karių turinčią ginkluotą sar
gybą, kurią valdo Ruslan Khas-
bulatov, Rusijos parlamento pir
mininkas ir galingas B. Jelcino 
konkurentas. Ši sargyba popu
liariai yr?. vadincma „kardinolo 
gvardija". 

Tiek šios sargybos išformavi
mas, tiek ir atskiru įsakymu 
uždarymas Nacionalinio Išgel
bėjimo Fronto organizacijos, 
kuri tik pereitą savaitę susikūrė 
ir kurios pagrindinis uždavinys 
yra nuversti Jelciną, yra dalis 
augančio įtempimo, didėjant ne
pasitenkinimui Jelcinu. NIF 
pareiškė, kad jie tęs savo veik
lą, net ir jei bus uždrausta. 

Jelcino vyriausybės pareigūnė 
pareiškė: „Prezidentas pasirašė 
įsakymą, kuriame pažymėta, 
kad šie sargybos daliniai nėra 
pavaldūs prezidentui ar Vidaus 

miesto komiteto antrasis sek
retorius, Aleksandr Kondrašov — 
buvęs Vilniaus miesto draugo
vės štabo vadas. Jie, kaip ir 
buvęs sovietinės Lietuvos ge
neralinio prokuroro pirmasis 
pavaduotojas Nikolaj Krem-
povskij, buvo suimti, surinkus 
pakankamai įrodymų apie jų 
nusikalstamus veiksmus. 

JAV Katalikų Medicinos 
Misijos programos 

Lietuvoje baigė vizitą vienos 
iš svarbiausių JAV labdaros or
ganizacijų — Katalikų Medici
nos Misijos delegacija. Misijos 
vadovas kunigas James J. Yan-
narell pasakė, kad jų organi
zacija New Yorke įsikūrė 1928 
metais. Tai — katalikų pasau
liečių organizacija, remianti 
šalis, kurių būklė sunki, taip 
pat nuo stichinių nelaimių nu
kentėjusias pasaulio šalis. Misi
jos lėšas sudaro JAV gyventojų 
katalikų ir farmacijos firmų 
aukos. Po tragiškų 1991 m. 
sausio įvykių pagalba pradėta 
teikti ir Lietuvai: jau atsiųsta 
daugiau kaip 10 milijonų dole
rių vertės labdaros — įvairių 
vaistų, skiepų, medicinos reik
menų. Dabar misijos nariai 
buvo atvykę pažiūrėti, kaip jie 
skirstomi, naudojami, taip pat 
pasiūlyti naujų programų. 
(A.M.) 

ministerijai ir dėl to yra nele
galios ginkluotos grupuotės". 

Prez. B. Jelcin taip pat subarė 
Vidaus ministrą Viktor Jerin, 
kad atidavė jiems valstybinius 
pastatus j ir įsakė jam įsakyti 
policijai perimti pastatus. 

Temstant, Khasbulatov sargy
biniai tebepatrulh vo parla
mento rūmus, vadinamuosius 
Baltuosius rūmus, tikrindami 
visų įeinančių dokumentus. R. 
Khasbulatov įstaigos pareigū
nas pasakė, jog jis nematęs prez. 
Jelcino įsakymo. 

Į Khasbulatov'o sargybą jau 
seniai šnairavo liberalūs parla
mento nariai. Ši sargyba gavo 
savo pravardę iš A. Durnas ro
mano Trys muškietininkai, 
kuris tebėra populiarus Ru
sijoje. Romane kardinolo Riche-
lieu sargyba kasdien susirem
davo su Prancūzijos karaliaus 
muškietininkais. 

Prez. B. Jelcino kantrybė 
pasibaigė, kai šie sargybiniai 
antradienį atvyko į Izvestija 
dienraštį įvykdyti parlamento 
teigimą, kad laikraštis priklau
sąs jiems. Ši sargybinių inter
vencija pažeidė 3 . Jelcino duotą 
garantiją, užtikrinant šio res
pektuojamo liberalų dienraščio 
nepriklausomumą. 

Trečiadienio rytą Khasbula
tov sargybos prie laikraščio 
pastatų nebebuvo, jų vietas jau 
buvę užėmusi reguliari policija. 

Lietuvoje algų 
užšaldymas 
neįmanomas 

Vilnius, spalio 28 d. - Lie
tuvos Aukščiausiojoje Taryboje 
surengtoje spaudos konferenci
joje stebėtinai daug balsų ga
vusios Lietuvos Demokratinės 
Darbo partijos vadas Algirdas 
Brazauskas pareiškė savo nuo
monę, kad Tarptautinio Valiu
tos Fondo reikalaujamas visų 
algų užšaldymas nėra įmano
mas ir kad yra svarbu padaryti, 
kad ekonominės reformos būtų 
netaip skaudžios žmonėms. 

Brazauskas pareiškė nieko ne
žinąs apie Rusijos pastangas 
įtakoti Lietuvos Seimo rinki
mus ir jis sakė manąs, kad Lie
tuvos žmonės yra per daug 
inteligentiški bandyti daryti 
perversmą prieš demokratiškai 
išrinktą valdžią. 

Naftos siunta 
Lietuvai 

Viln ius , spalio 28 d. — 
Lietuvos Radijas pranešė, kad 
trečiadienio vakarą Mažeikių 
rafineriją pasieks 700,000 tonų 
naftos apdirbimui. Lietuvos už
darbis už jos rafinavimą bus 
pasilaikyti 20% rafinuotos aly
vos Lietuvoje. Visa kita liks 
tiekėjo dispozicijai ir greičiau
siai bus pasiųsta į Kaliningra
dą. Ši naftos siunta įgalina Ma
žeikių rafineriją dirbti iki gruo
džio vidurio. 

Swinoujscie, Lenkija, spalio 
28 d. (Reuters) — Paskutinieji 
Rusijos kovai paruošti daliniai, 
laikomi Lenkijoje, apleido kraš
tą trečiadienį, tuo užbaigdami 
Maskvos politinę ir karinę Len
kijos dominaciją, kuri tęsėsi 
beveik 50 metų. 

Rusijos vėliava buvo nuleista 
paskutinį kartą Rusijos laivyno 
bazėje Svvinoujscie ir, grojant 
kariuomenės orkestrui, keturi 
Rusijos kariniai laivai išplaukė 
į Baltijos jūrą su paskutiniais 
dar Lenkijoje buvusiais Rusijos 
kariais. Lenkijos prezidentas 
Lech Walesa pareiškė: „Lenki
jos suverenumas pagaliau yra 
patvirtintas". 

Kokie 6,000 Rusijos kariuo
menės darbuotojų — ne karei
viai — komunikacijos ir trans
porto vienetuose pasiliks Lenki
joje iki 1993 m. pabaigos padėti 
Rusijos dalinių evakuacijai iš 
rytinės Vokietijos. Lenkijos 
Gynybos ministro pavaduotojas 
Bronislaw Komorowski per iš-

Bulgarijos 
vyriausybė 

atsistatydino 
Sofija, Bulgarija, spalio 28 d. 

(Reuters) — Bulgarijos nekomu
nistinė vyriausybė atsistatydino 
trečiadienio vakarą, kai pasiti
kėjimo pareiškimo balsavimas 
parlamente nepraėjo. Slaptame 
balsavime 120 balsų pareiškė 
nepasitikėjimą, 111 pareiškė 
pasitikėjimą. 

Parlamento nariai iš opozici
jos Socialistų partijos (buvusios 
komunistų partijos) susidėjo su 
Turkų Sąjūdžio už Teises ir 
Laisvę, balsuojant prieš minis
trą pirmininką Filip Dimitrov ir 
jo vyriausybę. 

Parlamente debatų metu mi
nis t ras p i rmininkas buvo 
kaltinamas nepajėgumu sustab
dyti Bulgarijos ekonomijos žlu
gimą ir pardavimu ginklų Ju
goslavijoje bekovojantiesiems. 

leidimo ceremonijas pareiškė: 
„Svarbus poskyris centrinės Eu
ropos istorijoje yra užverčiamas 
prieš mūsų akis". 

Nuo komunizmo sužlugimo 
rytinėje Europoje 1989 ir 1990 
metais, rusų daliniai jau išsi
kraustė iš Vengrijos ir Čekoslo
vakijos. Dabar jau ir iš Lenki
jos. Jų pasitraukimas iš rytinės 
Vokietijos numatomas pabaigti 
1994 metais. 

Vietiniai gyventojai džiaugė
si, matydami rusų dalinių 
47-erių metų buvimo pabaigą. 
Svvinoujscie, kuris dabar turi 
44,000 gyventojų, prieš karą 
buvo Vokietijos uostamiestis 
Svvinemuende. „Aš manau, kad 
dabar jaučiame atsigavimo 
nuotaiką, nes iki šiol miestas 
nebuvo suverenus", pasakė 
miesto tarybos narys Stanislaw 
Mozejko. Lenkai negalėjo eiti į 
kelis miesto kvartalus, kurie 
buvo kontroliuojami buvusios 
sovietinės armijos, paaiškino S. 
Mozejko. 

Ar delsiamas 
kariuomenės 

išvežimas? 
Viln ius , spalio 27 d. — 

Lietuvos pareigūnas Rusijos ka
riuomenės dalinių išvedimui 
Stasys Knesys pastebėjo, jog 
nežiūrint to, kad dal inių 
išvedimas tebeeina pagal tvar
karaštį, kai kurie kariuomenės 
daliniai tuo tarpu nėra padavę 
reikiamų prašymų gauti leidi
mus išvežti kai kuriuos ginklus 
ir įrengimus. 

Beliko tik du mėnesiai užbaig
ti aviacijos dalinių išvežimą 
pagal sutartą tvarkaraštį, ta
čiau nei vienas aviacijos dalinys 
nėra padavęs reikiamų prašy
mų. Be to, Panevėžio transpor
to aviacijos divizijos vadai minė
jo 1993 m. gegužės 30 d., kaip 
savo išvažiavimo termino pa
skutinę datą. 

Apkaltintas šnipas — nekaltas 
New York, spalio 28 d. — 

Rusijos žvalgybos karinių ar
chyvų pirmininkas gen. Dmitri 
Volkogonov pareiškė, jog prieš 
40 metų byla prieš amerikietį 
Alger Hiss , ka l t inan t i jį 
šnipinėjimu sovietams yra visai 
be pagrindo. Ši byla, kurios ei
goje jaunas Richard Nuconas 
pasidarė žinomas visoje Ameri
koje, tuo laiku buvo didelė sen
sacija Amerikoje. 

Gen. Volkogonov pareiškė: 
„Nei vienas iš daugybės studi
juotų dokumentų, ryšium su ta 
byla, neįrodo kaltinimo, kad A. 
Hiss kolaboravo su Sovietų 
Sąjungos žvalgybos tarnybo
mis". 

Tačiau sovietinių reikalų 
mokslininkus nustebino gen. 
Volkogonovo kategoriškumas, 
daran t tokį pareiškimą. 
Kadangi generolas yra pasi
žymėjęs istorikas ir raktinis 
prezidento Boris Jelcino pata
rėjas, sako mokslininkai, jo 
pažiūros turi būti priimtos rim
tai. 

Bet atsižvelgiant į sovietinės 
biurokratijos labirintinį sudė
tingumą ir karinių bei užsienio 
žvalgybos operacijų jautrumą, 
yra glimybė, kad Volkogonovas 
per daug stipriai pasisakė. „Aš 
neabejoju, kad jis padavė teisin
gą raportą to, ką jis matė, bet 
gali būti ir daug dalykų, kurių 
jis nematė", pasakė Richard 
Pipes, sovietinių dalykų moksli
ninkas Harvard universitete. 

Volkogonovas padarė šį pa
reiškimą šį mėnesį Maskvoje 
istorikui ir filmininkui John 
Lovventhal, kuris jau ilgą laiką 
studijuoja Alger Hiss bylą. Prieš 
40 metų Alger Hiss, kuris dabar 
yra 87 metų, ir kuris bylos 
iškėlimo metu buvo aukštas 
JAV Valstybės departamento 
pareigūnas, buvo nuteistas už 
priesaikos sulaužymą teisme dėl 
to, kad jis išsigynė buvęs sovie
tiniu šnipu. Pereitą gegužės 
mėnesį jis paprašė gen. Volko-

Nors Lietuva yra davusi lei
dimą kai kuriems Rusijos laivy
no laivams įplaukti į Klaipėdos 
uostą dalinių išvežimui, jokie 
laivai dar nėra atplaukę. Ten 
dislokuota 3-oji Pakrančių 
sargybos divizija dar nėra 
padavusi prašymo savo įrangos 
išvežimui. 

gonovo peržiūrėti sovietinius ar
chyvus, ieškant medžiagos apie 
save ir jo kaltintoją Whittaker 
Chambers. 

Chambers. 1930 dešimtmety 
buvęs Komunistų partijos na
rys, kaltino Hiss ir buvimu ko
munistu ir teikimu JAV Vals
tybės departamento dokumeKU, 
Chambers'ui, kad jis juos per
duotų Sovietų Sąjungai. Hiss vi
suomet gynėsi nekaltas. „Šis pa
reiškimas nieko neišpręs mano 
kaltintojams'", pasakė Alger 
Hiss. ,.bet tai galutinis spren
dimas šiuo reikalu. Aš visuomet 
buvau tikras, kad kaip nors bū
siu išteisintas", jis pareiškė. 

Sušaukta ypatinga 
parlamento sesija 
Vilnius , spalio 27 d. — 

Lietuvos radijas praneša, kad 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumas sušaukė Lie
tuvos parlamento ypatingą se
siją spalio 29-ajai. Dabartinis 
Aukščiausiosios Tarybos sąsta
tas galioja, kol bus išrinkti du 
trečdaliai naujojo Seimo narių, 
būtent 94 atstovai. Tai grei
čiausiai įvyks lapkričio 8 d., kai 
pasibaigs antrasis rinkimų tu
ras, kuriame Lietuvos balsuo
tojai pasirinks iš daugiausia 
balsų gavusių, bet daugumos 
nesurinkusių kandidatų. 

Ypatingoje sesijoje bus svars
tomi įstatymų projektai dėl val
džios įstaigoms skiriamų lėšų iš 
1992 m. biudžeto, apygardų teis
mų kūrimo. Apeliacinio teismo 
ir Aukščiausiojo teismo, apie 
pakeitimus Lietuvos civilinia
me kodekse, socialiniai garan
tai Seimo ir valdžios nariams ir 
taip pat bus ratifikuojamos kai 
kurios tarptautinės sutartys. 

KALENDORIUS 

Spalio 30 d.: Alfonsas Rodr., 
Arilda, Zenobija, Minvainas. 
Validė. 

Spalio 31 d.: Volfgangas, 
Liucilė, Mastvilas. Tanvilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:19, leidžiasi 4:49. 
Temperatūra dieną 47 F (9 C\ 

dalinai debesuota, gali pasnigti. 
Naktį - 32 F (O C). 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. spalio mėn. 30 d. 

/PORTO APŽVALGA 

Futbolas Chicagoje 
„LITUANICA" -

„GREEN-WHITE" 2:1 

Pirmenybių rungtynės prieš 
vokiečių Green-White" koman
dą niekada nebuvo pikniko sti
liaus žaidimas. Tai dar kartą 
teko įsitikinti praėjusį sek
madienį, spalio 25 d., kai 
„Lituanica-Liths" susitiko su 
,.Green-White" jų aikštėje, Pa
latine priemiestyje. Rungtynės 
nebuvo nei žiaurios, nei barba
riškos, ir net visai nepanašios į 
vietinį futbolo žaidimą, bet su
žaistos vyriškai, taisyklių ri
bose, nuo pirmos ligi paskutinės 
sekundės. Laimėtoja tapo 
„Liths" komanda rezultatu 2:1. 
Įvarčiai Rolando Urbonavičiaus 
ir Toni Maestre. Laimėjimą šį 
kartą nulėmė meistriškas var
tininko Jono Putnos žaidimas. 
Jis sulaikė 34 tokius šūvius, 
kurie dažniausiai atsiduria 
vartų tinkle. 

Laimėjus prieš „Green-
White", „Liths" vyrams kelias 
į Chicagos futbolo čempionus 
dar šiek tiek prasilaisvino. 

Rezervas sužaidė lygiomis 0:0. 
J . J . 

RUNGTYNĖS DĖL 
ČEMPIONATO 

Šį sekmadienį, lapkričio 1 d., 
„Lituanica-Liths" žais paskuti
nes šių metų pirmenybių rung
tynes prieš stiprią čekų koman
dą „Spartą". Rungtynės vyks 
Lietuvių centro aikštėje, Le-
monte. Pradžia 2 vai. p.p. Rezer
vas žais 12 vai. 

ŽVILGSNIS I PADĖTĮ 
Futbolo k lubo „L i tuan i 

ca-Liths" komanda nuo įsistei-
gimo dienos buvo stiprus varžo
vas Chicagos futbolo aikštėse, 
dažniausiai pirmoje divizijoje. 
Major divizijoje — aukščiausioje, 
kurioje ir dabar rungtyniauja, 
turėjo sunkumų išsilaikyti, nes 
neturėjo užtenkamai tos klasės 
žaidėjų. Lietuvai išsilaisvinus iš 
komunistų priespaudos, „Lithu-
anica" susilaukė stiprių žaidėjų 
iš tėvynės ir todėl jau trečią se
zoną iš eilės varžosi pirmaujan
čių komandų tarpe. 1990 metų 
pirmenybes baigė antroje vieto
je, praėjusių metų — ketvirtoje 
ir šįmet, jau šį sekmadienį, žais 
dėl Major divizijos čempionato. 
Žais prieš „Spartą". Tačiau ne 
„Sparta" yra konkurentas į 
čempionus. J i gali užimti t ik 
trečią vietą. Tikrieji konkuren
tai yra „Pegasus" ir lenkų 
„Eagles" komandos. Jos šį sek
madienį rungtyniaus tarpusa
vyje. Mūsiškiai pirmauja dviem 
taškais prieš „Pegasus" ir 4 
taškais prieš „Eagles", bet 
paskutinieji dar turės 1 rungty
nes. Jei „Pegasus" laimėtų 
prieš „ E a g l e s " . o „ L i t h s " 
pralaimėtų prieš „Spartą", taš
kai susilygintų ir padėtis šiek 
tiek susikomplikuotų. Geriau
sia išeitis — laimėti prieš 
„Spartą" ar bent sužaisti lygio
mis ir tada pamiršti visus rūpes
čius. Pasilikti vienintelį rūpestį, 
būtent — kaip atšvęsti pirmąjį 
čempionatą „Lithuanicos" tra
diciniame pokylyje, kuris lap
kričio 28 d. vyks Lietuvių cent
re, Lemonte. j . j . 

KAUNO „ŽALGIRIS" SVEČIUOSIS 
CHICAGOJE 

Kauno „Žalgirio" krepšinin
kai, jų tarpe ir trys olimpiečiai, 
atvyksta Amerikon dalyvauti 
lapkričio mėn. vykstančiame 
JAV universitetų krepšinio tur
nyre. Pakeliui į turnyrą, žalgi
riečiai tris ir puse dienos viešės 
Chicagoje. Ta proga sekmadie
nį, lapkričio 15 d., 12 vai. numa
tomas visuomenės su sportinin
kais susitikimas Lietuvių centre, 
Lemonte. Sportininkai Chica-
gon atvyksta ketvirtadienį, lap
kričio 12 d. Atskrenda O'Hare 
aerouostan 4:30 vai. p.p., skrai
dą LO 001. 

Kas atvyksta? 

Žaidėjai — Gintaras Einikis, 
Arūnas Visockas, Rimas Kurti

naitis, Darius Lukminas, Vai
das Jurgilas, Tauras Stumbrys, 
Gintaras Staniulis, Algirdas 
Brazys, Žydrūnas Ilgauskas, 
Darius Maskoliūnas, Saulius 
Štombergas, Gintautas Šivic-
kas. 

Su žaidėjais atvyksta vyr. tre
neris Henrikas Giedraitis, tre
neris Modestas Paulauskas, ko
mandos gydytojas Juozas Petke
vičius, klubo direktorius Vydū
nas Banelis, klubo vicepreziden
tas Vytis Maleckas, klubo me
nedžeris Arūnas Šerberis ir 
FIBA te i sė jas Romualdas 
Brazauskas. 

Daugiau informacijų paskelb
sime, jei ir kai jas gausime. 

IR 

Clevelando LSK „Žaibo" kval i f ikanta i , su t rener iu Algi rdu Bielskum, 1992 m. Ohio Sporto 
festivalio f inal inėse lengv. a t le t ikos varžybose, š.m. liepos 25 d., Toledo Ohio. Iš k. — Mikas 
Rukšėnas , Pau l ius Rukšėnas, Ma tas Laniauskas (aukso medal is šuolyje į tolį) ir Laura Rukšėnaitė 
(sidabro medal i s 800 m bėgime). 

1992 M. S. AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBIŲ LAIMĖTOJAI 

(17'-9V4"). +#Beisbolas: J. Pet
rauskaitė (A) 34.67 m (113'-9"). 
4 x 100 m estafetė: LSK „Žai
bas" (G. Tamošiūnaitė, V. La-
niauskaitė, S. Tamošiūnaitė, L. 
Rukšėnaitė) 1:19.9 min. 

Matas Laniauskas, 12 metų amžiaus , Cleve lando „ Ž a i b o " l engva t l e t i s , ( a n t 
centr inė* pakopos) laimėjęs aukso medalį už šuoli į tol į , Ohio valst i jos 1992 
m. Sporto festivalio finalinėse varžybose, liepos 25 d. vykus iose ' >iedo, ( 

Paaiškinimai: žemiau pateik
ta 1992 m. Š. A. pabaltiečių ir 
lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybių laimėtojų pasek
mės. Lietuvių pirmenybės buvo 
išvestos iš pabaltiečių. Jei pa
baltiečių pirmenybių laimėtojas 
nelietuvis, tuomet pažymėta ir 
geriausią vietą užėmęs lietuvis. 
Jei lietuvio pasekmės nėra. reiš
kia, kad toje rungtyje lietuvių 
nebuvo. ,, + " prieš rungti 
reiškia naują pabaltiečių pirme
nybių rekordą; ,,#" reiškia 
naują lietuvių pirmenybių re
kordą. Po pavardės: (E) reiškia 
estą, (La) — latvį. Lietuviams: 
(A) — Toronto „Aušrą", (Ž) -
Clevelando „Žaibą" 

Pastabos: dėl mažo dalyvių 
skaičiaus, mergaitės (13-14 m.) 
automatiškai kvalifikavosi ir 
moterų atvirai klasei, išskyrus 
ritulio stūmimą. Taipogi sen
jorų klasių dalyviai kvalifika
vosi ir atvirai vyrų bei moterų 
klasei. 

Atvira vyrų klasė 
(neriboto amžiaus) 

100 m: A. Penkauskas (Ž) 12.3 
sek. 400 m: A. Penkauskas (Ž) 
55.4 sek. 10,000 m: A. Mali
nauskas (A) 1.04:25 vai. 'Master 
2A — 50-54 m.). Ritulys (16 lb.): 
P. Kijauskas (Ž) 10.23 m 
(33'-7"). Diskas: S. Kijauskas (Ž) 
35.12 m(115'-3"). 

Atvira moterų klasė 
(Neriboto amžiaus) 

100 m, 200m, 400 m, 800 m ir 
į tolį bei 4x100 estafetę — žiū
rėkite mergaičių C klasėje. Ri
tulys (4 kg): R. Maželytė (Ž) — 
8.91 m (29'-3"). Diskas: A. Arai-
tė (Ž) 25.70 m (84'-4"). 10,000 m: 
R. Malinauskaitė (A) 57:59.6 
min. 

J a u n i ų C (Youth) klasė 
(1978-79 m. gim.) 

100 m: A. Ignatavičius (A) 
14.4 sek. 200 m: A. Ignatavičius 
(A) 30.6 sek. 400 m: A. Ignata
vičius (A) 1:14.1 min. 800 m: A. 
Ignatavičius (A> 3:17.1 min. Į 
toli: A. Ignatavičius (A) 4.60 m 
(15'-1"). Trišuolis: P. Leknickas 
(A) 8.99 m f29'-6"). Ritulys (4 
kg): 8:56 m (28'-1"). Diskas (1 
kg): T. Skrinskas (A) 22.70 m 
(74'-6"). 4x100 m estafetė: LSK 
„Žaibas" (M. Tamošiūnas. M. 
Laniauskas, M. Rukšėnas, E. 
Leparskas) 1:00.3 min. 

Mergaičių D (Youth) klasė 
(1978-79 m. gim.) 

100 m: A. Teteris (La) 14.4 
sek., 2) E. Stempužytė (Ž) 15.1 
sek. 200 m: A. Teteris (La) 29.1 
sek., 2) V. Taraškaitė (Ž) 32.1 
sek. 400 m: A. Teteris (La) 
' •<* : - ) G Uiblytė (?' 

1:21.1 min. ^800 m: A. Teteris 
(La) 2:33.3 min. Ritulys (6 lb.): 
E. Stempužytė (Ž) 7.50 m. 
(24'-7y4w). I tolį: A. Teteris (La) 
4.15 m(13'-7y4"), 2) E. Stempu
žytė (Ž) 3.92 m. (12'-10y4"). Dis
kas: V. Taraškaitė (Ž) 15.44 m 
(50'-8"). 4x100 m estafetė: LSK 
Žaibas (L. Rukšėnaitė, G. Bub-
lytė, E. Stempužytė, K. Kliory-
tė) 1:01.3 min. 

Jaunučių D (Midget) klasė 
(1980-81 m. gim.) 

100 m: M. Rukšėnas (Ž) 14.3 
* 200 m: M. Laniauskas (Ž) 

30.1 sek. 400 m. Laniauskas (Ž) 
1:06.6 min. 800 m: M. Laniaus
kas (Ž) 2:49.1 min. \ tolį: M. La
niauskas (Ž) 4.50 m (14'-9"). f # 
Trišuolis: L. Giniotis (A) 8.92 m 
(29'-3"). +# Ritulys (6 lb.): J. 
Petrulis (Ž) 10.23 m (33'-7"). 
diskas 'I kg.): J. Petrulis (Ž) 
20.25 m. (66'-5"). 4x100 m esta
fetė: LSK „Žaibas" (P. Taraška, 
M. Rukšėnas, P. Rukšėnas, M. 
Laniauskas) 1:01.9 min. 

Mergaičių D (Midget) klasė 
(1980-81 m. gim.) 

100 m: K. Kliorytė (Ž) 14.8 
sek. # 200 m: K.Kliotrytė (Ž) 
30.7 sek. 400 m: K. Kliorytė (Ž) 
1:16.9 min. 800 m: I. Kongats (E 
& A) 3:14.4 min. Į tolį: K. Klio
rytė (Ž) 3.73 m U'-3"). Ritulys (6 
lb.): O. Smalenskaitė (A) 7.37 m 
(24'-2"). +# Diskas (1 kg): O. 
Smalenskaitė (A) 15.68 m: 
(51'-5"). +# 4x100 m Relay: 
LSK „Žaibas" (R. Švarcaitė, L. 
Rukšėnaitė, D. Leparskaitė, K. 
Kliorytė) 1:04.0 min. 

Jaunučių E (Bantam) klasė 
(1982-83 m. gim.) 

50 m: S. Kliorys (Ž) 8.0 sek. 
100 m: S. Kliorys (Ž) 15.5 sek. 
200 m: S. Kliorys (Ž) 32.7 sek. 
400 m: P. Rukšėnas (Ž) 1:14.3 
min. 800 m: P. Rukšėnas (Ž) 
3:02.9 min. I tolį: S. Kliorys (Ž) 
3:58 m ai'-9"). +# Ritulys (6 
lb.): T. Tamošiūnas (Ž) 7.58 m 
(24'10V/'). # Beisbolas: T. 
Tamošiūnas (Ž) 44.57 m (146'-
3"). +# 4x100 m est.: LSK „Žai
bas" (T. Tamošiūnas. S. Kliorys, 
S. Laniauskas, P. Rukšėnas) 
1:05.7 mm. 

Mergaičių E (Bantam) klasė 
(1982-83 m. gim.) 

60 m: !,. Rukšėnaitė (Ž) 9.4 
sek. +#100 m: L. Rukšėnaitė (Ž) 
15.1 sek 200 m: L. Rukšėnaitė 
(Ž) 32.1 <>ik. #400 m: L. Rukšė
naitė (Ž) i :14.2 min. +800 m: M. 
Teteris (U) 2:52.6 min., #2) L. 
Rukšėnnitė (Ž) 2:58.5 min. J to
lį: M. Teteris (La) 3.40 m 
(ll'-2"), 2) J. Petrauskaitė (A) 
2.63 m (8 -7% "). Ritulys (6 lb.): 
L. RukAė-.įaitė (Ž) 5.42 m. 

Jaunučių F (Pee-wee) klasė 
(1984 m. gim. ir jaunesnių) 

60 m: L. Laniauskas (Ž) 11.0 
sek. 100 m: L. Laniauskas (Ž) 
18.2 sek. 200 m: L. Laniauskas 
(Ž) 38.0 sek. 400 m: T. Tatarū-
nas (Ž) 1:32.9 min. I tolį: G. 
Civinskas (Ž) 2.85 m. (8-4lA"). 
Beisbolas: G. Civinskas (Ž) 
29.82 m (97'-10"). 4 x 100 m: 
LSK „Žaibas" (A. Idzelis, A. 
Aukštuolis, G. Civinskas, L. La
niauskas) 1:19.0 min. 

Mergaičių F (Pee-wee) klasė 
(1984 m. gim. ir jaun.) 

60 m: Alaną Teteris (La) 11.5 
sek., 2) T. Stempužytė (Ž) 12.9 
sek. 100 m: A. Teteris (La) 19.5 
sek., 2) T. Stempužytė (Ž) 20.7 
sek. 200 m: A. Teteris (La) 40.1 
sek. 2) T. Stempužytė (Ž) 45.6 
sek. +400 m: A. Teteris (La) 
1:29.4 min. +800 m: A. Teteris 
(La) 3.19.6 min. Į tolį: A. Tete
ris (La) 2.62 m (8'-7"), 2) T. 
Stempužytė (Ž) 2.52 m (8'-3"J>. 
Beisbolas: T. Stempužytė (Ž) 
15.08m(49'-5"). 

Specialus 50 m. bėgimas 
„pipirams" 

(1986 m. gim. ir jaunesniems) 
Berniukams: Kristupas Mo

tiejūnas (Ž) 10.8 sek. 
Mergaitėms: Tiffany Stempu

žytė (Ž) 10.1 sek. 
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JAU RUOŠIASI ŽIEMAI 

Nors ruduo dar nenudraskė 
medžių lapų ir oras malonus, 
Chicagos mies tas ruošiasi 
žiemai. Praėjusios savaitės pa
baigoje 18-koje miesto vietovių 
buvo sukaupta 204,000 tonos 
druskos, skirtos išbarstyti gat
vėse ir keliuose, kad nebūtų sli
dūs, kai pasnigs. Dar bus at
vežta apie 56,000 tonų, kad 
užtektų visai žiemai. Nors per 
pastaruosius 15 metų Chicagos 
žiemos buvo gana švelnios ir 

sausos, atsarga gėdos nedaro, o 
gyventojai dar tebeprisimena 
žiemas, kai visas susisiekimas 
buvo suparalyžuotas dėl gilaus 
sniego. 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
IpfikJauso Holy Cross ir Chrišt ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chlcagc 
Tai. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai) 

i»irm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
p a x . : 708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOINC 

8449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McE'llgott Ir Dr. Adams 
VIDA'JS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 VVast Ava , Ortand Park 
708-349 8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. ta i . (1-312) 565-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOSI 

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652 

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS 

Šiaurės Amerikos lietuvių al
pinistinio slidinėjimo 1993 me
tų pirmenybes jungtinėmis jėgo
mis vykdo Clevelando LSK 
„Žaibas" ir Toronto LSK „Jung
tis". Pirmenybės vyks 1993 m. 
kovo 6 d. Holyday Valley Ski 
Resort, Elicottville, NY. Smul
kesnės informacijos bus skelbia
mos ateityje. 

SENJORŲ-VETERANŲ 
KREPŠINIS 

Clevelando LSK „Žaibas" pla
nuoja surengti „Žaibo dienas" 
1993 m. vasario 26-28 dienomis. 
Ta proga norima suruošti 1993 
m. Šiaurės Amerikos lietuvių 
vyrų senjorų (34 metų ir vyres
nių) ir veteranų (49 metų ir 
vyresnių) krepšinio žaidynes, jei 
atsiras tam pritariančių. 

DR. KENNETN J. YERKES 
DR. MAGOALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panalnlnkama nuolaida 

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

507 8. ONbart, LeGranga, IL. 
T»«. (706) 352-4467 

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

3900 W. »S St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susftann.ą 
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Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

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 S. Kadzla Ava., Chicago 
1-312) 776-6969 arba (1-312) 489-4441 

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 S. Pulaakl Road. 
Tai . (1-312) 565-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarime 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652 41S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Ctcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ.PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago 

312-565-1955 
172 Schlllar St., Elmhurat. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais .r savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOr 

2454 w 71at Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7 Antr k 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Robertą Rd., Hickory HINa, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Patoa V M o n Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v.v 

Tai. (706) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 83rd Straat 

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

Keblnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 446-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus l>gų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austinj 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (1-312) 565-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Canter-

NaparvfPe Campua 
1020 E. Ofdan Ava., Sarta 310, 

Naearvflle IL 60863 
Tai . 1 706-827-0090 

Valandos pags' 

i . 



Kas mus skiria 

IR KAS JUNGIA 
Tiek draugai, tiek daugelio 

pažįstami tautiečiai pereitą va
sarą buvo apsilankę Lietuvoje. 
Vieni domėjosi tik savo gimtais 
namais, žemės atgavimu, kiti 
važiavo pažiūrėti galimybių ten 
praleisti čia likus gal gana 
vienišą senatvę, dar kiti atkrei
pė ir akį, ir širdį lietuviškam 
žmogui. Tačiau įspūdžiai, gir
dimi iš sugrįžusių lūpų apie 
savo pirmąsias keliones tė
viškėn, dažniausia buvo dvi
lypiai. Ai, kokia graži Lietuvos 
gamta! Kaip rūpestingai mane 
globojo giminės, apdovanojo 
gintarais ir puikiomis tau
tiškomis juostomis. Skaniai 
maitino ir troškulį malšino ska
niais gėrimais! Vėl klūpojau 
bažnyčioje, kurioje buvau krikš
tytas, gėrėjausi gausiais an
sambliais ir teatrais. 

Kai po kelių mėnesių nuo su
grįžimo žmogus susėda su kitu 
ten buvusiu tautiečiu, dažnai 
girdime ir labai neigiamų 
pasisakymų. Blėstant prisimi
nimams, ypač dabartinių poli
tinių rinkimų daugžodžiavime, 
pradeda prasiskverbti ir kylan
čios abejonės, ar norėtume da
bar ten gyventi, ar suprantame 
dabartinį Lietuvos žmogų, visą 
pusšimtį metų iškentusį storą 
komunisto puspadžio spaudimą. 
Iškyla net klaustukas, koks aš 
dabar būčiau, jei būčiau ten 
likęs ir išlikęs, ar irgi būčiau 
toks egoistas, skubiai prisi
taikantis, užmiršęs lietuvišką 
darbštumą, kilnumą ir savo ar
timo atjautimą bei meilę? 

Kaip ten buvusi 1989 metais, 
taigi dar rusų galybės laikais, 
aš dažnai svarstau tą klausimą. 
Tylūs tada buvo sutikti seniai 
bematyti draugai, giminaičiai, 
niekas net namų privatume 
nelietėme tų jautrių temų, vien 
džiaugėmės pasimatę, ranka 
palietę Vilniaus pilies sienas, 
pastovėję prie jau nugriauto 
gimtojo namo ir pasisėmę iš ten 
bent saują žemės. Bet nuo to 
laiko praėjo keleri metai, ir 
pasikeitusi politinė padėtis į ten 
sugrąžino laisvės pradžią, nors 
nesugebėjo tinkamai paliesti 
laisvės žodžio prasmę ir jos 
pasekmes. Todėl dabar vis 
ryškiau iškyla reikalas kalbė
tis ne apie „mus ir juos", o apie 
tai, kas mus teberiša ir kaip tą 
giliai glūdintį jausmą išnaudoti 
tikram į tėviškę sugrįžimo ne 
tik džiaugsmui, bet ir įsiparei
gojimui. 

Pirmas žvilgsnis visgi turėtų 
būti į saviškius išeivijoje. Ar 
tikrai galime didžiuotis šimta
procentiniai išlikę lietuviais? 
Gal turime suprasti mišrias 
šeimas, kur rasime ir tokių, ir 
kitokių. Sunkiau gal ir tuos, 
kurie tada jau bent pirmuosius 
savo gyvenimo metus dar leido 
tėviškėse, ten baigė net gim
nazijas ir ne vienas studijavo 
universitetuose, į čia gal atvyko 
jau su gyvenimo drauge arba čia 
sukūrė lietuviškas šeimas ir au-

AR PAGERĖS LIETUVIŲ IR 
LENKŲ SANTYKIAI 

Amerikon prezidento rinkimų 
įkarštyje 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

gino grynakraujus lietuviukus. 
Mat būna ir kitaip. Man nuolat 
grįžta vienos bendraamžės drau
gės posakis, bekalbant tomis 
temomis. Posakis trumpas ir 
man tada tikrai užčiaupęs 
burną: „Betgi aš jau esu ameri
kietė!" 

Malonu, kad tą jausmą atsve
ria daugelis mišrių šeimų, ben
dromis jėgomis dalyvaujančių 
mūsų renginiuose, netgi su 
didele energija prisidedančių 
prie mūsų veiklos, besisielojusių 
mūsų valstybės okupacija ir da
bar džiaugsmingai vykstančių 
susipažinti su savo gyvenimo 
draugės-draugo tėvyne, netgi 
išmokusius mūsų kalbą ir ger
biančius mūsų šventes bei 
papročius, leidžiančius savo 
vaikus į lietuviškas mokyklėles. 

Tad, nuvykę į Lietuvą, irgi 
turėtume ieškoti to, kas mus 
jungia, o nes kas mus skiria, kas 
gi yra to nelaimingo pusšimčio 
prievartos palikimas. Metai bė
ga, ir tauta pamažu atsigaus, 
kaip įvyko mūsų istorijoje jau ne 
vieną kartą. Ne visi gimėm 
idealistais, o ilgas pavergimas 
irgi turi savo pasekmes, ypač 
kada ir mokyklos, ir darbovie
tės siūlė arba prisitaikymą, ar
ba šaltąjį Sibirą. 0 tačiau 
idealistų yra, ir štai turiu tam 
apčiuopiamą įrodymą. Iš Lietu
vos grįžtantį mano šeimos narį 
ten susirado jaunas žurnalistas, 
skaitęs mano redaguojamą 
žurnalą bei apie mano premiją, 
ir įteikė man parvežti puikius 
gintarinius karolius. 

Taigi ir tokių tauta išaugino, 
nepalūžusi nei Sibire, nei vėl 
naujuose prievartavimuose. Tas 
pakelia mūsų nuotaiką, pri
verčia numoti ranka į dabarties 
gana suprantamus nukrypimus, 
ypač politiniame susiskaldyme, 
palaikomame iš tamsumos 
mūsų žemės siekiančių svetimų 
rankų. Tačiau vien neigiamos 
pažiūros irgi nieko gero 
neatneš, o nepasidavimu mūsų 
tauta per tiek šimtmečių yra 
įrodžiusi, kad stiprus nugar
kaulis padeda išlikti. Tam te-
reikalingas tik padėties supra
timas ir pasiryžimas. Ir savo 
krašto meilė. 

Tikra tiesa, kad daugelis atei
vių čia užaugino vaikus profe
sionalus, kur ie , nuvykę į 
Lietuvą ir pajutę, kad savo pro
fesijoje gali savo tautai ką nors 
naudingo duoti, liko ten profe
soriauti ir mokytojauti universi
tetuose ir mokyklose, ypač 
mokydami pasaulyje jau taip įsi
galėjusią anglų kalbą. Kiti susi
rūpino pramone ir prekyba, kad 
padidėtų ne tik gintaro ekspor
tas. Viskas tas kelia didelį 
džiaugsmą ir pasitikėjimą, kad 
nenuskendome susiliejimo jū
roje. Tačiau ir ten, gimtoje 
žemėje, jie turės minutėlei susi
mąstyti ir paklausti savęs, ką aš 
rengiuosi duoti tautai, o ne tik 
bandyti kaip nors pasiekti 
Ameriką ir ten praturtėti. 

RKV 

Lietuva Lenkijai yra davusi 
Jogailaičių dinastiją, kurios val
dovai iškėlė ją į pirmaeilių Eu
ropos valstybių tarpą. Lietuviai 
su lenkais sutriuškino kry
žiuočių ordino galybę. Jo pasku
tinis magistras, tapęs pasau
liečiu kunigaikščiu, prisiekė 
kaip Lenkijos vasalas. Rusų ca
rams veržiantis į Vakarus, 
Lietuva ir Lenkija bendrai prie
šinosi prieš rusų ekspansiją, kol 
pagaliau, bajorams besirūpi
nant savais reikalais, neteko 
nepriklausomybės. Lenkai ir 
lietuviai ilgėjosi prarastos lais
vės ir priešinosi prieš paver
gėjus. Pralaimėję sukilimus, 
vieni žuvo, kiti buvo nužudyti ir 
ištremti, o likusieji pasitraukė 
į užsienį. 

Kai po I pasaulinio karo 
Lenkija ir Lietuva, pasinaudo
jusios palankiomis aplinky
bėmis, išsikovojo laisvę, atrodė, 
kad sena draugystė tarp lenkų 
ir lietuvių turėtų tęstis. Bet 
Lenkijos politikai nenorėjo res
pektuoti nepriklausomos Lietu
vos. Jie klastngu būdu rengė 
sukilimą Lietuvoje, organizuo
dami „Polska Organizacija 
Wojskowa". Deja, planai buvo 
laiku išaiškinti ir sukilimas su
trukdytas. 1920 m. buvo in
scenizuotas gen. L. Želigovskio 

! sukilimas, kuriuo buvo atplėš
tas Vilnius ir didelė dalis apie 
jį esančių žemių. Per tą laiką 
Vilniaus krašto lietuviai paty
rė sunkius persekiojimus, kal
tinant juos ne tik dėl tautinės 
ir kultūrinės veiklos, bet iš viso 
kad jie yra lietuviai. 

Antrojo pasaulinio karo metu, 
keičiantis okupacijoms, rytų 
Lietuvos lietuviai pergyveno 
daug skriaudų nuo lenkų „Ar-
mia Krajowa". Užuot kovojusi 
prieš bendrą priešą, ši lenkų ar
mija nukreipė savo veiksmus 
prieš lietuvių įstaigas ir parei
gūnus. Skriaudos atsimenamos 
dar ir dabar, todėl tebėra išlikęs 
tautinis antagonizmas, kuris 
pasireiškė ypač paskutiniuoju 
metu, atstačius Lietuvos nepri
klausomybę. Nors Lenkija ir 
pripažino Lietuvos nepriklau
somybę, bet šiltų santykių ne
buvo. 

Užmegzti geresnius kontak
tus ir išsiaiškinti kylančius 
nesusipratimus rugsėjo 28 d. 
Varšuvoje lankėsi oficiali Lietu
vos delegacija, vadovaujama 
ministro pirmininko A. Abiša
los. Į delegaciją įėjo ministrai A. 
Saudargas, J. Biržiškis, P. 
Valiukas, A. Butkevičius ir 
keletas kitų oficialių asmenų. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Jau aerouoste Lietuvos delega
ciją sutiko Lenkijos premjerė H. 
Suchocka, Užsienio reikalų 
ministras K. Skubiszevskis, 
Lietuvos įgaliotas ambasado
rius D. Junevič ius . Buvo 
iškeltos Lietuvos ir Lenkijos 
valstybės vėliavos, grojami 
abiejų Talių himnai, išrikiuota 
garbės sargyba. 

Svečiai trumpaii U ikui buvo 
sustoję Varšuvos lietuvių klube. 
Iš čia nuvyko į Lenkijos Minist
rų Tarybą, kur įvyko oficialus 
premjerų susitikimas ir derybos 
dėl dokumentų. Po delegacijų 
posėdžio premjerai ir žinybų 
vadovai pasirašė suderintus 
dokumentus, ypač dėl abiejų 
valstybių policijos bendradar
biavimo, valstybės sienos kont
rolės ir kitų reikalų. Buvo svars
toma lenkiškų ir lietuviškų teri-
torijų problema, taut inės 
mažumos, jų teisės ir padėtis. 

Pasirašius dokumentus, mi
nistras pirmininkas A. Abišala 
pareiškė, kad jam didelė garbė 
pradėti tokio lygio santykių is
toriją. Lenkijos premjerė Hanna 
Suchocka pažymėjo, kad šis vizi
tas yra labai svarbus, o po
kalbiai priartino daugelio pro
blemų sprendimą. 

Vėliau Lietuvos premjeras A. 
Abišala ir jo delegacija susitiko 
su seimo maršalu V. Chrzanovs-
kiu ir senato vicemaršale A. 
Grzeszkoviak, H. Suchocka su
rengė iškilmingus pusryčius A. 
Abišalos garbei. Po to Lietuvos 
ministras pirmininkas susitiko 
su K. Skubiszewskiu ir surengė 
spaudos konferenciją. Žurnalis
tai kėlė blogą Lietuvos lenkų 
padėtį, ypač vykdant privatiza
ciją Vilniaus ir Šalčininkų ra
jonuose. Abišala paneigė, kad 
vietos lenkams atimta galimy
bė dalyvauti privatizacijoje. Jis 
sakė, kad šiuose rajonuose įsi
gijusių asmenų nuosavybę są
rašuose daugiausia vyrauja 
lenkiškos pavardės. Privatiza
cija vykdoma įstatymo numa
tyta tvarka ir principais. 

Vienas iš Chicagos atvykęs 
lenkas Lietuvos premjerą 
paklausė, kodėl Lietuvoje išlei
džiami tik 4 lenkiški laikraščiai, 
o Kanadoje lenkų kolonijoje net 
16. A. Abišala atsakė: „Kodėl 
Chicagos lenkai nepadeda 
Lietuvos lenkams įsteigti 
daugiau laikraščių?" Dėl lenkų 
universiteto ministras pirmi
ninkas aiškino, kad aukštąsias 
mokyklas gali steigti bet kas, 
prisilaikant įstatymo nuostatų. 

Dėl Armija krajova — jos 
veiksmai turėtų būti įvertinti 
teisine prasme. 

Premjero A. Abišalos nuo
mone, Lietuvos vyriausybės 
pozicija tautinių mažumų, įskai
tant ir lenkus, atžvilgiu, ati
tinka tarptautinius standartus, 
o lietuvių padėtis Lenkijoje 
turėtų labiau pagerėti, kad 
pasiektų Europos standartą. 
Abišala sakė, kad svarbu 
tiksliai ir vienodai įvertinti pra
eitį, būtent gen. Želigovskio 
avantiūrą ir Vilniaus okupaciją 
1920 metais. 

Charakteringa smulkmena, 
kad prie Lietuvos Respublikos 
ambasados Varšuvoje Vilniaus 
krašto gynimo komitetas 
surengė 3 žmonių piketą su 
šūkiu: „Kaunas — jūsų, Vilnius 
mūsų". 

Delegacija susitiko ir su 
Lenkijos prezidentu Lech Wa-
lesa, kuris apie praeitį ir isto
rijos reikšmę kalbėjo: „Esame 
kaimynai, to negalime pakeis
t i . Lenkijos neperkelsi į 
Ameriką. Reikia bendradar
biauti, kad kaimynystė būtų 
malonumas. Istoriniai santykiai 
buvo įvairūs. Galime turėti įvai
rių abejonių. Jei šiuo metu per 
daug žiūrėsime į praeitį, pra
rasime ateitį". 

Ar po šio susitikimo santykiai 
lietuvių ir lenkų pagerės, per 
anksti spręsti, bet nuomonių 
pasikeitimas buvo naudingas. 
Reikia tik geros valios. Tačiau 
lenkai turėtų neužmiršti, kas 
yra jų draugai ir priešai. 
Užtenka pažvelgti į II pasau
linio karo įvykius. Kai Vokietija 
ragino Lietuvos vyriausybę įsto
ti į karą prieš lenkus ir jėga atsi
imti Vilnių bei kitas etnogra
fines žemes, Lietuva atsisakė, 
paskelbė neutrali tetą, ir 
kritišku momentu daugelis 
lenkų rado prieglobstį Lietu
voje, iš kur galėjo emigruoti į ki
tas šalis. Kai prie Varšuvos 
artėjo sovietų armija ir Var
šuvoje įvyko sukilimas prieš 
vokiečius, lenkai prašė sovietų 
skubios pagalbos. Deja, jie tyčia 
sustabdė žygį, kad daugiau 
lenkų vokiečiai išžudytų. Iš ki
tos pusės, Vilniaus kapinėse 
kuklūs paminklai ant lietuvių 
karių, žuvusių 1920 m., kapų 
visad primins Želigovskio klas
tingą ir beprasmišką žygį. 

Finansai yra tokia sistema, 
kai pinigai eina iš rankų į 
rankas, iš rankų į rankas, o 
paskui kažkur dingsta. 

John Morgan 

Visi lietuviai, kurie pasiren
gę dalyvauti prezidentiniuose 
rinkimuose, skirtingai pasi
renka kandidatus nuo amerikie
čių. Mes nepasiduodame jų 
peršamai propagandai. Lietuvio 
būdas yra atskirti pelus nuo 
grūdų ir būti realistais. 

Vykstantieji prezidentinių 
kandidatų debatai yra noras 
įpiršti ir jų siūlomas idėjas ar
ba pakeitimus, kurie atneš 
didesnę gerovę į visų gyvenimą. 
Norint susidaryti a iškesnę 
nuomonę, kuris kandidatas 
priimtinesnis, patartina pastu
dijuoti jų tikruosius tikslus, apie 
kuriuos jie kalba bendrybėmis, 
tačiau konkrečiai nieko 
nepasako. 

Jeigu norima patikėti poli
tinių analistų straipsniais spau
doje, visuomet reikia atsiminti, 
kuriai politinei partijai jis atsto
vauja. 

Kiekvienos partijos kandida
tas turi savo žmones, kurie 
jiems atstovauja ir nori viešąją 
nuomonę palenkti savo naudai. 
Šių prezidentinių rinkimų svar
biausi kandidatų pasisakymai 
yra naujų pakeitimų būtinybė 
Amerikos gyvenime. Tačiau nei 
vienas kandidatas t iks l ia i 
nepasakė, kiek tie nauji pakei
timai kainuos eilinio amerikie
čio kišenei. 

Eilinį amerikietį domina tik 
turėti pastovų darbą, savo 
namus, pajėgti savo vaikus 
išmokslinti, mokėti mažiau 
mokesčių, uždirbti daugiau pini
gų ir turėti geras atostogas. 
Užsienio valstybės ir jų vedama 
politika jau antraeilis reikalas. 

Tačiau tas prezidentas, kuris 
bazuojasi tik vidaus reikalais, 

užsienio vals tybėse yra 
nepopuliarus. Todėl Amerikos 
dalyvavimas ir pirmavimas 
užsienio politikoje yra neišven
giamas. 

Mano nuomone, nei vienas da
bartinis prezidentinis kandida
tas nepasako tikros teisybės. 
Visi rašeivos, kurie spaudoje 
giria a r peikia vieną ar kitą 
kandidatą, yra šališki, jais ne
galima šimtu procentų pasitikė
ti. 

Mums, lietuviams, yra svar
bu, ką būs imas padarys 
politiškai ar ekonomiškai lais
vai Lietuvai padėti. Deja, to dar 
nepatyrėme nei iš vieno prezi
dentinio kandidato. 

Daugeliui vyresnio amžiaus 
lietuvių (ir, žinoma, ameri
kiečių) yra svarbu, kad nebūtų 
sumažintos jų pensijos, nepa-
brangtų pragyvenimas ir pasi
liktų socialinis ligos draudimas. 
Jaunesnioji kar ta yra užinte-
resuota baigti mokslus, gauti 
gerai apmokamus darbus ir 
naudotis visomis kitomis eko
nomiškomis gerovėmis. 

Baigiant peršasi išvada, kad, 
nepaisant, kuris prezidentinis 
kandidatas laimės rinkimus, 
nebus didelio pas ikei t imo 
Amerikos kasdieniniame gyve
nime. 

ĮSTAIGOS BUS 
UŽDARYTOS 

Visos valdiškos įstaigos Il
linois valstijoje, taigi ir Chica-
goje, bus uždarytos rinkimų 
dieną, lapkričio 3. o taip pat Ve
teranų dienos proga lapkričio 11 

Janina Adickaitė dainuoja Jaunųjų talentų popietėje dienraščiui „Draugui" 
paremti. 

Nuotr. Jono Kuprio 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 
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Generalinis Lietuvos konsulas Vaclovas Kleiza kalba vyresniųjų lietuvių cen
tre — Seklyčioje. 

Kai nuėjom, vakarienė jau buvo dalinama. Apie 
kelias karines virtuves spietėsi būriai žmonių. Tokie 
pat kiti samčiais pilstė baltą sriubą į indus, kas kokius 
turėjo: į puodus, dubenis, lėkštes, įvairių dydžių ir 
formų skardines dėžes. Mudu neturėjom nieko, bet 
vienas iš ką tik šnekėtų vyrų pakišo abiem po metalinį 
dubenėlį ir po šaukštą. 

— Maniškės jau pavalgiusios, — pasakė. — Mė-
ginkim prisigrūsti, kad spėtumėm ką gauti. 

Gavom. Vokiečių papročiu pasaldintų, pabaltintų 
makaronų. Čia pat stovėdami, išsrėbėm savo dubenė
lius ir dar prilindom po kitą. 

Apie vakarienės dalinimo vietą žmonių minia 
stoviniavo, šnekėjo, vienas pro kitą šmižinėjo. Mes irgi 
stovinėjom, o aš atvėriau ausį kalbom. Buvo ir įdomu, 
ir keista: savo gyvenime tokiam kalbų babelyje nebuvo 
pasitaikę būti. Žodžiai ir sakiniai vienas su kitu 
maišėsi, vienas per kitą lipo. Išskyriau rusiškus, 
lenkiškus, prancūziškus ir dar kažin kokius, ir vėl 
kažin kokius. Mėginau spėti, kurie žodžiai galėtų būti 
gal itališki, gal ispaniški. Tik rusiški, lenkiški ir pran
cūziški, nors ir atskiri, buvo prasmingi, o visi tik greta, 
beprasmė mišrainė. Atėjo galvon mintis, nebe mintis, 
bet apčiuopiamas vaizdas: koks žmogus didelis, koks 
platus, koks pajėgus, jeigu tam pačiam daiktui pa
vadinti galėjo sugalvoti, sukurti tiek žodžių, ir kartu 
koks menkas, kad negali suprasti, ką čia pat šalia jo 
kitas žmogus kalba, nors greičiausiai kalba apie tuos, 
čia pat esančius, daiktus. Sriubos katilai jau buvo iš
tuštėję, bet daugelis žmonių dar nesiskirstė, dar turėjo 

vienas kitam, kartais ir labai karštai, ką pasakyti. Tar
pais atrodė, kad italai, gal ispanai, gal graikai tuoj kibs 
vienas kitam į kaltūnus, o jie staiga pratrūksta gar
siu juoku. Vadinasi, jie nesibarė, o ką nors labai juo
kinga vienas kitam pasakojo. Jei taip mokėčiau visų 
jų kalbas, taip, kaip moku savąją, jeigu viską supras
čiau, ką jie šneka ir galėčiau taip pat laisvai su kiek
vienu įsišnekėti, koks didelis galėčiau būti. Tik 
valandėlę tepasimaišyčiau jų tarpe, ir visi tuoj žinotų, 
kad yra žmogus, kuris vienodai kalba visomis 
kalbomis. 

— Prašom duoti, aš išplausiu, — prašneko 
moteriškas balsas šalia. 

Savo kalbą taip staigiai išgirdęs, krūptelėjau. 
Atsigręžiau. 

Šnekino lieknutė šviesiaplaukė mergaitė. Iš tikrųjų 
pirma pamačiau ne ją, bet labai mėlynas akis ir 
šypseną. 

Ji rankose turėjo porą dubenėlių, ant peties buvo 
užsimetusi baltą drobinį rankšluostį. 

— Tamstos draugas jau susirado tuščią vietą. Savo 
kuprinę padėjo šalia, kad ir tamstai būtų užimta, — 
šnekėjo, kai aš nesumečiau ką pasakyti. 

— Gerai, einam kartu. Juk aš savo irgi galiu 
išsiplauti. 

— Tai pasakė. Duok. — ištiesė ranką. 
— Gerai, — nusijuokiau. — Mainykim. Imk 

dubenėlį, duok rankšluostį. 
Abu nuėjom prie čiaupo. Čia turėjom valandėlę 

lukterėti, kol priėjom. Per tą laiką sužinojau, kad jie 
iš Lietuvos ligi čia atvažiavo arkliais. Žiemą praleido 
pas vokietį ūkininką. Dirbę visus darbus, bet sugyvenę 
neblogai. Ji net vokiškai gerokai pramokusi. Kiek 
mokėjo gimnazijoj, buvo tik juokai. Iš pradžių net 

susišnekėti buvę nelengva. Kai frontas buvo netoli, 
susidėję ir ligi čia atvažiavę. Buvo nuvažiavę ligi Elbės, 
bet per tiltą amerikiečiai neleido, o paelby buvo nežmo
niška kamšatis, tai tėvas sugrįžo atgal. Nevažiuodami 
prie Elbės, čia buvo sustoję pernakvoti. Kai čia jau 
amerikiečiai, tėvas galvoja, kad čia galėtų pasilikti ir 
dirbti, kol viskas paaiškės, bet ji pati norėtų, kad tė
vai apsigyventų kur prie miesto, kur netoli universi
teto, bet ką gali pasakyti, kaip apsivers rytojus. 

Ji stebėjosi, kad aš pėsčias beveik ligi Berlyno 
atėjau, o paskum iš Berlyno ligi čia. 

— Kai arkliai pavargdavo, ęjau pėsčia ir aš, bet ne 
visą laiką. Jeigu visą laiką būtų reikėję, tai nežinau. 
Kojos būtų į užpakalį susmegusios, — nusijuokė. 

— Man nesusmego, — nusijuokiau ir aš. 
Daržinėje parodė, kur atsigulė Mikas, o pati nuėjo 

prie savųjų, bet greitai sugrįžo. 
— Mama davė abiem po gūnią, — pasakė. — 

Užsiklok, naktį gali būti šalta. 
Pasakė ir vėl dingo nakties prieblandoj. 
Nusiėmiau kuprinę. Ant Miko kuprinės radau 

sulankstytą apklotą. Pasitiesiau jį ant šiaudų 'pagalvo
jau apie tas utėles, kurių žmonės prisirinko Rytprū
siuose), kuprinę pasidėjau po galva, laisvą apkloto 
kraštą užsimečiau ir taip į jį įsisukęs mėginau užmigti, 
bet negalėjau. Akyse stovėjo plėšikaują zebrai. Taip 
juos vienu tarpu pavadino Mikas. Žinojau, kad jie buvo 
kankinami, bet niekaip negalėjau suprasti, kad 
apsisukę taip lengvai galėtų kankinti kitus. Ir ta nu
galėtojo amerikiečio akmeninė statula, net akim nesu-
mirksinti, kai apie jį susitelkusių padaužų būrys tik 
ir laukia, ką galėtų užpulti. Čia irgi girdėjau, kad 
visiems vokiečių nuskriaustiesiems yra duotos laisvos 
r a n k o s (Bus daugiau) 

\ 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. spalio mėn. 30 d. 

JAV Lietuvių jaunimo sąjungos pirm. Gailė Radvenytė daro pranšeimą JAV 
LB XIII Tarybos sesijoje. Sėdi (iš kairės): V. Kamantas ir dr. V. Narutis. 

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA APIE SEIMO RINKIMUS 

Springfield, Virginia, 1992 m. 
spalio 27 d. — Sulaukus rinki
mų į Lietuvos Seimo rinkimus 
pirmųjų rezultatų, Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdy
ba šiandien paskelbė kreipimąsi 
į Lietuvos jaunimą: 

Brangusis Lietuvos jaunime! 

Sveikiname sėkminga i 
pravestus Lietuvos Seimo rinki
mus ir Lietuvos naujos Konsti
tucijos priėmimą! Lietuvos ke
lias į nepriklausomybe, kuriuo 
mes su Jumis žengėme Sąjūdžio 
dvasios įkvėpti, š.m. spalio 25 d. 
pasuko nauja kryptimi. 

Seimo rinkimai, be abejonės, 
davė progą Jums, Lietuvos jau
nimui, pristatyti iš savo tarpo 
atstovus į aukščiausius Lietu
vos valstybės valdymo organus. 
Sveikiname jaunuosius naujojo 
Seimo narius, priėmusius didelę 
atsakomybę ne tiktai prieš visą 
Lietuvos tautą, bet l t prieš savo 
bendraamžius. Jausdami savo 
artimą ryšį su Tauta ir būdami 
tos tautos sudėtine dalimi, no
rime susipažinti su savo kole
gomis naujajame Lietuvos Sei
me ir tikimės vaisingo ir abipu
siškai naudingo bendradarbia
vimo. 

Mūsų organizacija, priglaus-
dama per pasaulį pasklidusį 
lietuvių kilmės jaunimą, akty
viai ruošiasi savo VHI-ajam 
Kongresui, kurį numatome 
rengti kartu su Jumis Lietuvo
je. Reiškiame viltį, jog naujoji 
Lietuvos vadovybė rems Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
įdėją su tokiu pat entuziazmu, 
kokio sulaukėme iš Aukščiau
siosios Tarybos. 

Brangusis jaunime! Žinote, 
kad sunkioje kovoje už Nepri
klausomybę mes rėmėme Jus 
daugeliu darbų. Svarbiausias 
jų, atstovauti laisvos Lietuvos 
idėjai savo gyvenamuose kraš
tuose, informuoti savo šalių 
vyriausybes apie Lietuvos padė
tį. Susipažinę su pirmomis po 

rinkimų paskelbtomis žiniomis, 
negalime Jums nepranešti savo 
gyvenamųjų šalių vadovaujan
čių asmenų rūpesčio, jog Lietu
va gali dabar pasukti nuo refor
mų kelio. 

Klestinčiai ir sveikai Lietu
vos valstybei ypač svarbi tvirta 
ekonomija. Tikimės, kad ambi
cinga, drąsi ir sėkminga, lig šiol 
vykdyta ekonominės reformos 
programa, kurią pradėjote pir
maisiais nepriklausomybės me
tais, bus vykdoma ir toliau. 
Ekoniminių reformų sulėtini
mas gali tiktai sulaikyti Lietu
vos vystymąsi ir Lietuvos vals
tybės visišką integravimą į pa
saulinę bendriją. 

Reiškiame savo susirūpinimą, 
jog viena rinkimų rezultatų 
pasekmė gali būti desovietizaci
jos sulėtėjimas. Mūsų ir Jūsų 
likimą nulėmė žiaurūs okupaci
jos metai, ir manome, kad Lie
tuvos gerovė priklauys nuo to 
laikotarpio pilno ir teisingo 
įvertinimo. Tikimės, kad Jūs, 
turėdami stiprų ir įtakingą 
piliečių balsą ir nepamiršdami 
savo tėvų kančių bei pasiauko
jimų, užtikrinsite šio proceso 
įgyvendinimą. 

Raginame savo bendraamžius 
Lietuvoje nepaklusti pesimizmo 
dvasiai, kuri šiuo sunkiu visai 
Rytų Europai laikotarpiu dau
gelį veda į neviltį. Raginame 
Jus, Lietuvos jaunimą, gausiai 
dalyvauti ateinančiuose antro 
turo Lietuvos Seimo rinkimuo
se, vadovaujantis kilniais Są
jūdžio ir Nepriklausomybės ide
alais. Pasaulis atidžiai seka ir 
seks Jūsų pasirinkimą. 

PLJS valdyba reiškia savo gi
lią pagarbą ir padėką pirmajai 
ir paskutinei Lietuvos Respub
likos Aukščiausiaajai Tarybai 
už drąsą ir pasiaukojimą atei
nančioms lietuvių tautos kar
toms. 

Linkime Jums ištvermės ir 
sėkmės darbuose — iki pasima
tymo Lietuvoje 1994 metų vasa
rą! 

IŠKELS PASKENDUSIUS 
LOBIUS 

Antrojo pasaulinio karo metu 
— 1944 m. rugpjūčio 28 d. — 
amerikiečių karinio transporto 
laivą Arabų jūroje užpuolė trys 
vokiečių povandeniniai laivai. 
Netrukus jis buvo torpedų per
skrostas pusiau ir nuskendo su 
visu kroviniu pusantros mylios 
gylio vandenyje. Žuvo du ameri
kiečiai jūrininkai, bet apie 60 
išsigelbėjo. 

Tokie įvykiai karo metu nėra 
reti, tačiau šio laivo krovinys — 
300 milijonų dolerių vertės 
sidabrinės lazdelės ir monetos, 
specialiai nukaltos vienam Ara
bijos karaliui. 

Amerikiečių laivas „John 
Barry" išplaukė iš Phila-
delphijos į Saudi Arabijos uostą 
Ras Tanura. Specialiai įtaisy
tuose ir sutvirtintuose san
dėliuose jo viduje buvo sukrauta 
2,000 tonų sidabro, siunčiamo į 
Indijos Valstybinį banką. Tai 
maždaug trečdalis viso sidabro, 
parduodamo pasaulio vertybių 
rinkose per vienus metus. Kar
tu buvo vežama apie 3 milijonai 
naujų sidabrinių monetų, 
nukaltų tuometiniam valdovui 
Abdel-Aziz ibn Saud. 

Nuskendusio laivo ir jo lobių 
buvo ieškoma daug metų. Šei-
kas Ahmed Farid al-Aulaqui, 
buvusio karaliaus palikuonis, 
rūpinasi laivo iškėlimu ir lobių 
atgavimu. Jo vadovaujama 
bendrovė jau išleido apie 7 mil. 
dolerių, laivo ieškodama ir 
betyrinėdama iškėlimo galimy
bes. Prie lobių ieškotojų 1989 m. 
buvo prisijungusi amerikiečių 
verslininkų grupė, bet dabar 
savo dalies atsisakė už nepa
skelbto dydžio pinigų sumą. 

Lapkričio mėn. prancūzų ir 
omanų pastangomis bus pradėti 
laivo iškėlimo darbai. Sakoma, 
kad laivas gerai išsilaikęs, nes 
virvės tebetabaluoja nuo jo 
šonų, todėl ir iškėlimas netu
rėtų sudaryti ypatingų sun
kumų. D # 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Lapkr ič io 1 d. Tradicinis — Lietuvos Kariuomenės atsi-

Vėlinių minėjimas Šv. Kazimie- kūrimo minėjimas Šaulių na
ro lietuvių kapinėse. Praveda muose. 

_ . j -

CLASSIFIED GUIDE 

Menas yra dieviškoji kibirkš
tėlė žemėje, ir žmogus per jį la
biausiai panašus į savo Sutvė
rėją. J is teikia ramybę ir skaid
rina sielą. 

Č. Grincevičius 

Kapų savininkų draugija ir 
Bendruomenės pasauliečių ko
mitetas, garbės sargyboje — 
uniformuoti šauliai ir šaulės. 

—ALSM vaikų popietė Lietu
vių centre, Lemonte. 

Lapkr ič io 6 d. — Budrio var
do Lietuvių Foto archyvo vaka
ronė Jaunimo centro kavinėje. 
Bus premijų įteikimas foto pa
rodos laimėtojams ir vaizdajuos
tės „Kazys Bradūnas" premje
ra. 

Lapkr ič io 7 d. — Zarasiškių 
klubo pusmetinis susirinkimas 
Šaulių namuose. 

— Chicagos Lietuvių Golfo 
klubo pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Lapkr ič io 8 d. — „Lietuvių 
balso" laikraščio metinė vaka
rienė 6 vai. vak. Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 

L a p k r i č i o 13-15 d. — 
„Ateities" savaitgalis Jaunimo 
centre, Chicagoje ir Ateitininkų 
namuose, Lemonte. 

Lapkričio 14 d. — LB Lemon-
to apylinkės pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— Lietuvių Operos balius Jau
nimo centre. 

— „Ateities" žurnalo Premijų 
įteikimo vakaras Ateitininkų 
namuose, Lemonte. 

Lapkr ič io 15 d. — „Nauja 
Rytų ir Centrinė Europa" — tri
jų žinovų svarstybos 7:30 v.v. 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje. 

— Visuomenės susitikimas su 
Kauno „Žalgirio" krepšinio 
komanda 12 vai. Lietuvių cent
re, Lemonte. 

Lapkr ič io 20 cL — Moterų 
la isvala ik io darbų parodos 
at idarymas Jaunimo centre. 
Ruošia Jaunimo centro Moterų 
klubas. 

Lapkr ič io 21 d. — Lietuvių 
Fondo veiklos 30-mečio sukak
tuvinis pokylis Martiniąue sa
lėje. 

Lapkr ič io 22 d. — „Mar
gučio" radijo 60 metų sukaktu
vinė šventė Jaunimo centre. 
Pradžia 4 vai. p.p. 

Lapkr ič io 28 d. - LSK 
„Lituanicos-Liths" tradicinis 
pokylis Lietuvių centre, Lemon
te. 

— Labdaros vakaras 
„Seklyčioje". Rengia LB 
Socialinė taryba. 

Lapkričio 29 d. — Tilžės 
Akto paskelbimo 74-os sukak
ties minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose. Rengia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis, da
lyvaujant šauliams, ramovė-
nams ir visuomenei. 

Gruodžio 4 d. — Lietuviškų 
kalėdinių šiaudinukų pamoka, 
pravedama Helen Pius, 7:30 v.v. 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. 

Gruodžio 6 d. — Metinė 
Jaunimo centro vakarienė Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
narių metinis susirinkimas 
Jaunimo centre. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus metinis banketas. 

Gruodžio 11d. — Lietuviškų 
kalėdinių šiaudinukų darymo 
pamoka, pravedama Helen 
Pius, 7:30 v.v. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 

Gruodžio 13 d. — Dainavos 
ansamblio religinis koncertas 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. 

Gruodžio 18 d — Lietuviškų 
kalėdinių šiaudinukų darymo 
pamoka, pravedama Helen 
Pius, 7:30 v.v. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 

Gruodžio 20 d — Ateitinin
kų Kūčios Jaunimo centre. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų metų sutikimas 
Jaunimo centre. 

Kas pasako kitų paslaptis, yra 
išdavikas, kas išpasakoja savo 
paslaptis, tas yra kvailys. 

Fr. Voltaire 
Tol klausiau tėvų, kolei vištų 

bijojau. 
Gražumu glostomam 

dygsta. 

REAL ESTATE RE AL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

. HE/MAX 
REALTORS 

(?12) 586-5959 
(708) 425 -7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 

' • MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba ,̂ 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Klajnus,% 

• Apartmentus ir Žemę. '> 
• Pensininkams Nuolaida.1 

I m 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 8. Km*** Ava., 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
IMCOME TAX-«IN8URANCe 
Namų pirkimas ir pardavimas 

• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vtel agentai kalba 6»tuvl*WH 
• Nuola:da pensininkams 

WESTLAWN parduodamas gražus 4 
mleg. namas; virtuvė-valgomasis, deng
ta veranda gale namo; įrengtas rūsys. Pa
liekami visų langų papuošimai ir dauguma 
namų apyvokos daiktų. $124,900. Infor
macijai kreiptis į: Stsva, Csntury 21 
Dabos, tol. 708-479-2575. 

OntuiK KMIECIK REAITf T : 
7922 S. Pulaslu ».:.' 

4365 S. Archer A\e. 
r2l 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

REALMART, INC 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 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 

MISCELLANEOUS 

A V I L Į M A S , 
M O V I N G 

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208Va W e s t 9 5 t h Strat 
To l . - ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

SURBANK.IL 
Cozy brick home wrrh reiated Hving for sale; 
5 bdrms; 4 baths; c/air, firoptaoe; double 
drive. 2 car garage; fuN fin. basement; large 
deck + much more. Priced in tow 190's. 
CaM aftor 5 p.m. Tol. 708-030-2002. 

FOR RENT .7 
t 

I š n u o m o j a m i 3 k a m b . moder
n u s b u t a s , pirmas aukštas. 
Šaldytuvas, virykla ir skalbykla su 
mašinomis. 

T o l . 7 0 8 - 3 6 1 - 5 5 9 4 

PATOGIA I OYVCNKrra 
namvfyjv, Dnyrnon ra rev i 

Nauja; įremontuotas, ramus ir Šviesus; 2 rroeg.. 
veranda (porch) priekyje ir gale namo. ..Space 
neater". Nuomininkas užsimoka už elektrą, du
jas ir šilumą. Arti 43 ir Wasntenaw; dviems vvr. 
amžiaus žmonėms Tel. 312-Ti7-! 

i : 
HELP WANTED 

ragai 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
NUTARIMAS 

1992 m. rugsėjo 3 d. Nr. 647 
Vilnius 

Dėl p a r a m o s užsienio lietuvių studijoms 
Lietuvoje 

Pritardama Valstybinės tarp
t au t in ių studijų komisijos 
pasiūlymui ir siekdama paremti 
buvusioje TSRS Rytų Europo 
je. Lotynų Amerikoje ir kitose 
šalyse gyvenančių lietuviu stu
dijas Lietuvoje, Lietuvos Res
publikos Vyriausybė nutaria: 

1. Nustatyti, kad: 

1.1. užsienio lietuviai Lietu
vos Respublikos aukštosiose mo
kyklose studijuoja Lietuvos 
Respublikos piliečiams taikomo 
mis sąlygomis; 

1.2. Valstybinės tarptautiniu 
studijų komisijos sprendimu už 
sienio lietuviams gali būti ski
r iama finansinė parama 
mokesčiui už trumpalaikius 
kursus sumokėti, be to, šių 
kursu ar studijų Lietuvoje me
tu jiems gali būti mokama sti

pendija, ne didesnė už asisten
to tarnybinį atlyginimą. 

Analogiška finansinė parama 
komisijos sprendimu gali būti 
skiriama ir kitiems užsienie
čiams, studijuojantiems lietuvių 
kalbą ar literatūrą. 

2 Rekomenduoti aukšto
sioms mokykloms nustatyti 
lengvatines šio nutarimo 1 
punkte nurodytų asmeny priė
mimo mokytis sąlygas. 

3. Pavesti Finansų ministeri
jai ir Valstybinei mokslo, studi
jų ir technologijų tarnybai nu
matyti 1993 metu Lietuvos vals
tybės biudžete lėšas užsienio 
lietuvių trumpalaikiams kur
sams ar studijoms Lietuvoje fi
nansuoti 

Aleksandras Abišala, 
Lietuvos Respublikos 

Ministras Pirmininkas 

Nuoširdžiai dėkoju Draugo redakcijos, administracijos ir spaustuvės personalui už 
atsiųstą bendrą prisiminimą, mielus linkėjimus, gražias gėles, ypatingai už manės 
priėmimą j Draugo ,,Širdžių klubą". 

Nuoširdi padėka priklauso mane lankiusiems ligoninėje, namuose, atsiuntusiems 
gėlių, įteikusiems dovanas: dr. Kaziui ir Marytei Ambrozaičiams, Paul Balučiui, Onai ir 
Juozui Baužiams, rašyt. Česlovui ir Aldonai Grincevičiams, dr. Džonui ir Irenai 
Kriaučeliūnams, Joanai ir Jonui Krutuliams, Vytautui Kaveckui, Broniui ir Bronei Nai
niams, Pilypui ir Elvyrai Naručiams, Aleksui Lauraičiui, Adai ir Domui Misiuliams, Hildai 
ir Zigmui Paulauskams, Vytautui Radžiui, sol. Danai Stankaitytei, dr. Adolfui ir Algei 
Šležams, sol. Jonui ir Natalijai Vazneliams ir Marijonų ordino nariams — Vincui ir Tadui, 
MIC. 

Dėkoju kitu būdu mane prisiminusiems: prel. kun. J. Prunskiui, kun. J. Vaišnhii, SJ, 
kun. P. Cibulskiui, MIC, žurn. Vladui Butėnui, dr. Justinui Dėdinui, Alei ir Stasiui Brie-
džiams, Birutei ir Petrui Bučams, Laimai ir Leonui Bildušams, Norman ir Sofijai Burs-
tein, Jadvygai ir Povilui Balučiams, Teodorui Blinstrubui, Salomėjai Endrijonienei, E. 
Diminskienei, Ark., Kostui Dočkui, Valei ir Mečiui Javams, Jonui Juškai, John ir Louise 
Batler, Bernice Lenkard, Romui Kasparui, VVa., D.C., Birutei ir Jonui Prakapams, Cal., 
Albinai ir Jonui Martinkams, Aldonai ir Vladui Stropams, Butegeidžiui Misiūnui, Silvijai 
šatraitis, Valantinui Saladžiui, Fla., Kaziui Skaisgiriui, Valerijai ir Jonui Žadeikiams, dr. 
Petrui Žliobai, dr. Pranui Zundei, Ga„ žurn. Juozui Žygui ir Matui Paulauskui, MIC už 
nuoširdų laiškuti. 

Apgailestauju, jei kurią pavardę būsiu praleidęs. Jūsų visų nuoširdumo ir prisiminimo 
niekada neužmiršiu. Dar kartą Jums visiems nuoširdus ir didelis AČIŪ. 

Jūsų 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ-

Turiu Chicigos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, tjarantuotai ir sąži
ningai '. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS . 

*-=r- — "ZEs/ 
We atslst non-LIthuanian speak 
Ing Amerlcans of Lith. descent in 
search of their relatives and roots of 
origin. We can provide overnight ac-
commodations at lower prices thant 
hotels. Call Da iva in Vllnlua: 
r 5*O5*06. 

Valymo kompanl j J Mfco 3 dar* 
blninkų (moterų). Skambinti: 

708-820-9770. 
Palikti ..message" 

IEŠKO BUTO 

2-Jų asmenų aalma ieško mažo 
pigaus (gali būti ir rūsyje) buto 
Gage ar Brighton parko apylinkėje. 
Skambinti vakarais 470-4304. 

Rlchard Hanus, atfv. 
ImtgracHoa įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randotph, Surta 2100 

Chlcago, II 00008 
Tai. 312-357-0033 

FOR SALE 

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

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

PARDUODU LIETUVIŠKUS ATVIRU
KUS (poetcerds). Senesni, iki 1940 m., 
$5 už vieną, $20 už penkis. Naujesni, 
$3 už vieną, $12 už penkis. Norint 
užsisakyti daugiau, Kalėdų ar Vely
kų dovanoms, skambinti tel. 
813-433-3403 arba rašyti: Vleter ZBat- • 
tfs, 201S HeetfriteM Orele, Sun Ci
ty Cerrter, FL 33873. Taip pat turiu 
medalių ir senų dokumentų iš Lietuvos. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Ž a i b a i ' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Uetu/ą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 

, , Z A I R A S " — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo d>enų. 

•S28 South 79th Avenue 

Telefoną* (709) 430-7272 

223 Katvartm gatve 
88*099, Uatava 
Telefoną* 390-115 Ir 771-392 

Angly Kalba 
Sėkmingai 
Darbuotis 
Universitete Ir 
Profesijose 

• 11 ̂ % The University n* Iltines 
at Chicago 

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

• keturių lygių dėstymas vyksta ištisus metus 
• nalos grupės su profesionalais ESL dėstytojais 
• dėstymas suristas su kompiuteriais ir (vairiomis 

vaizdinėmis priemonėmis 
• patarimai imigracijos reikalais; 1-20 vizos studen

tams 
• visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus 

užskaitomi lllinojaus Universiteto 
• papildomi kursai: TOEFL Paruošimas Kalbos 

Įgūdžiai Pažengusiems 

Dėl platesnės informacijos, kreipkitės į: 

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

Deja. universitetas negali duoti finansinės 
paramos 



DAR APIE VADOVĖLIUS 
Su dideliu dėmesiu perskai

čiau Nijolės Nausėdienės pasi
sakymą apie mokyklų vadovė
lius („Draugas", spalio 14 d.). 
Dėsčiau 30 metų lituanistinėse 
mokyklose, turiu artimą pažintį 
su tais vadovėliais ne vien kaip 
mokytoja, bet ir kaip lituanis
tinę mokyką lankiusių vaikų 
motina. Nenorėdama užgauti 
vadovėlių autorių, vengsiu 
minėti vadovėlių pavadinimus, 
bet turiu pareikšti aštroką kriti
kos žodį dėl jų turinio ir bendros 
atmosferos. Visi vadovėliai, nuo 
pat pirmųjų skyrių, yra per
krauti žemės ūkio darbais, ūkio 
trobesių ir grybų pavadinimais, 
padargais, gyvulių ir vabzdžių 
vardais... Argi ne todėl toli nuo 
tėvynės gimę vaikai turėjo pasi
tenkinti „virtuvine kalba"? Pa
keliui į mokyklą jie mato ugnia
gesius, policininkus, sunkveži
mius, greitosios pagalbos auto
mobilius. Žino, kad yra inžinie
rių, gydytojų, mokytojų, profe
sorių, kurių taip pat nestigo ir 
Lietuvoje. Deja, iš vadovėlių at
rodo, kad Lietuva buvo vien ar
tojų, vabzdžių ir gyvulių kraš
tas. Vietomis net pabrėžiama, 
kad žmonės Lietuvos kaime gy
vena švariau ir gražiau „negu 
Chicagoje". Net ir tokie „dia
logai", kaip „Paršiukas žviegia. 
Ką virsi, ką virsi? Kiaulė at
sako: grūšių, grūšių", jauno 
lietuviuko vaizduotėje nesuke
lia nieko estetiško nei gražaus. 
Ir kodėl kiaulė turi virti „grū-
šias"? Kalba avis: „Mė, mė"; 
kalba veršiukas „mū, mū"; 
kalba vištos „kapa, kapa su 
dešimčia"... Ir nereikalinga 
jiems skaityti, kaip „varnas 
kranktelėjo", jei j ie negali 
namuose atpasakoti savo dienos 
įspūdžių, neužtikę svirplio, 
negrybavę, o kelionių metu ma
tydami traktorių kabinose pato
giai sėdinčius ūkininkus. 

Ne geriau su tautosakos ar 
mūsų klasikų raštų parinkimu. 
Viename literatūros vadovėlyje 
yra vysk. Valančiaus „Gerosios 
Onelės" apsakymas: ji tvarsto 
dešimtmečius neplautų „ubago" 
kojų žaizdas ir votis ir renka iš 
galvos... utėles... O kokių gražių 
pasakojimų yra jo „Paaugusių 
žmonių knygelėje"! Užtenka 
klėčių, svirnų, avių, kiaulių, 
lepšių, baravykų. Laikas atsi
rasti dvidešimtame šimtmetyje, 
kuris jau artinasi prie pabaigos, 
kad mūsų vadovėliai pagaliau 
išsilaisvintų iš akmens amžiaus 
mentaliteto. 

Vargau su savo lituanistinę 

mokyklą lankiusiais vaikais, 
kai jiems aiškinau apie gražią 
Lietuvą, jos miestus, telegrafą, 
telefoną, radiją, greitus tarptau
tinius traukinius, muzikos inst
rumentus, muziejus, operą, teat
rus, simfonijos orkestrus... Ne
pamiršau ir jos pasakiškos gam
tos, nupasakodama apie Palan
gos pajūrį, Nidos kopas, Biršto
no mineralinius šaltinius, gra
žias vasarvietes, restoranus ir 
kino teatrus... Kai mano vyriau
sioji dukra prieš dvejus metus 
su Čiurlionio ansambliu gastro
liavo Lietuvoje, ji mane nudžiu
gino, sakydama: Mamyte, tu 
tiesą sakei apie Lietuvą. Ji ne 
tokia, kaip vadovėliuose aprašy
ta"... 

Mano manymu, lituanistinių 
mokyklų uždavinys nėra vien 
jaunimą išmokyti kalbos, supa
žindinti su jos literatūra, istori
ja ir geografija, bet taip pat 
juose sukelti pasididžiavimo 
jausmus savo kilme. Tą galima 
padaryti tik tada, kada Lietuva 
jiems atrodys patraukli, graži ir, 
svarbiausia, kultūringa. 

Savaime suprantama, kad visi 
vadovėliai privalo būti atnaujin
ti iš istoriško požiūrio, nes Lie
tuva jau atgavo savo nepriklau
somybę, bet lygiai svarbu ją 
parodyti kultūringą, pažangią, 
išsimokslinusią. Juk visi žino
me, kokią didelę reikšmę moks
lui teikia mūsų žmonės. Laikas 
į ūkininką žiūrėti ne kaip į 
romantišką Lietuvos simbolį, 
bet kaip į profesionalą verslinin
ką, kurio gamybos produktai 
ateina į maisto krautuves ir už 
kuriuos gautos pajamos jį įgali
na įsigyti televizijos aparatą, 
knygas ir kitus civilizuotam 
žmogui reikalingus dalykus. 
Savo viešnagės metu šių metų 
vasarą aplankiau ir mažažemį 
ūkininką, kuriam pavyko at
gauti savo Sibire žuvusio tėvo 
nedidelį ūkelį. Stebėjausi gra
žiais baldais, didoku spalvotos 
televizijos aparatu, knygų ir 
laikraščių gausa, o savininkas 
smulkiai nupasakojo savo pro
duktų pardavimo problemas ir 
už juos gaunamų pinigų numa
tytą sąmatą, kurioje yra ir jo sū
naus universiteto mokslapini-
giai. 

Džiugu, kad vadovėlių perra
šymo klausimas yra keliamas 
spaudoje. Būtų praktiška, kad 
juos vertinančios komisijos na
riai turėtų progą pamatyti da
bartinę Lietuvą iš arti, ir iš 
laiko perspektyvos bei istorinės 
medžiagos įsisąmoninti, kad 

Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai (Lemont, IL) pasirašo sveikinimą 
„Draugui" jo vajaus metu. 

„Draugo" vajaus pradžios bankete susitiko (iš kairės): „Draugo" renginių 
vadovė Marija Remienė, paramos vajaus komiteto pirm. Vaclovas Momkus 
ir banketo rengimo pirm. Stasė Semėnienė. 

Lietuva vos per du nepriklauso
mybės dešimtmečius padarė ne
paprastai didelę pažangą visose 
mokslo ir meno srityse, lengvai 
konkuruodama su kitomis, il
gus metus laisvę turėjusiomis, 
valstybėmis. Nepriklausomos 
Lietuvos inteligentija studijavo 
užsieniuose, dalyvavo tarptau
tinėse parodose, sporto olimpia
dose, spausdino didelio tiražo 
knygas ir laikraščius, o vienu 
metu dienraštis „Lietuvos ai
das" buvo pristatomas į namus 
tris kartus per dieną. Kuris 
kitas kraštas gali tuo pasigirti? 

Dar kartą reiškiu padėką Ni
jolei Nausėdienei visų 
jaunesnės kartos tėvų vardu už 
realistišką ir labai naudingą pa
tarimą vadovėlių perrašymo 
klausimu. 

Aurelija M. Balašaitienė 

LAIŠKAS 
1992.X. 14 „Draugo" dienraš

tyje išspausdintas N. Nausė
dienės straipsnis „Vadovėlių 
klausimu", kur ne vieną kartą 
minima mano pavardė. Nieko 
prieš neturėčiau, jei ji būtų mi
nima pagrįstai, todėl jaučiu 
pareigą atitaisyti, kad visuo
menė nesusidarytų klaidingos 
nuomonės. 

Pradžioje straipsnio rašo, kad 
tai atsakymas į mano spalio 
mėn. 1 d. straipsnį, spausdintą 
„Draugo", „Lietuviškas švie
timas už Lietuvos sienų". Ten 
buvo kliudytas knygų ir vadovė
lių klausimas, kur pateikiau ir 
savo nuomonę. Aš manau, kad 
kiekvienas žmogus demokratiš
kame krašte spaudoje gali kelti 
įvairius klausimus įvairiomis 
temomis. Aš nežinojau, kad 
N.N. rašo Švietimo tarybos įga
liota, tik dabar paaiškėjo iš šios 
citatos: ,Jeigu LB Švietimo 
Taryba nutarė, kad pigiau leisti 
vadovėlius Lietuvoje, tai, nema
nau, kad šiuo klausimu reikia 
aiškintis su manim. J. Plačas, 
kaip pats buvęs Švietimo tary
bos narys ir jautriai domėda
masis šiuo klausimu, visados 
gali dalyvauti Švietimo tarybos 
posėdžiuose ir ten iškelti savo 
mintis". Ačiū už paaiškinimą. 
Taip, buvau Švietimo tarybos 
narys visą laiką nuo jos įsistei-
gimo, tik šiai kadencijai ne

priklausau, todėl negaliu daly
vauti posėdžiuose ir tik iš 
spaudos puslapių sužinau apie 
švietimą. 

Antru kartu neteisingai pa
naudota mano pavardė. Štai 
citata: „Dar J. Račkausko vado
vavimo Švietimo tarybos metu, 
ir J. Plačui priklausiusiam 
Švietimo tarybai, „Gintarėlių" 
vadovėlis buvo išleistas suma
žintu formatu ir be spalvotų pie-
šinų. Autorė j tai labai jautriai 
reagavo, ir tada buvo sustab
dytas tolimesnis leidimas. Nesu
prantu, kodėl tada J. Plačas, 
būdamas pats Švietimo tarybos 
narys, nekėlė šio vadovėlio 
leidimo klausimo..." 

Taip, tiesa, ̂ buvau tuometinės 
Švietimo tarybos nariu ir kėliau 
tą klausimą, tačiau Švietimo 
tarybą sudaro daugiau narių ir 
visi klausimai sprendžiami 
balsų dauguma. Laimėjo piges-
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nis išleidimo būdas. Aš esu 
visada už spalvotus vadovėlius 
ir esu dėkingas J. Kavaliūnui 
už ryžtą tuo keliu. Ir po dr. Rač
kausko kadencijos iš kai kurių 
vadovėlių išnyko spalvos ir net 
Lietuvos vėliavai pr i t rūko 
spalvų. Kažin, ar ir dabar 
Švietimo taryba tarsis su 
autoriais dėl spalvų grąžinimo? 

Apskritai, mes negalime pri
lygti amerikiečiams, kur ie 
dažnai keičia vadovėlius, nes 
mes neturime milijoninių sumų. 
Tiesa, laikai keičiasi ir taip 
greitai, bet prie jų prisitaikyti 
būtų sunku dėl lėšų stokos. Gal 
pigiau kainuotų išleisti brošiū
rėles su naujais paaiškinimais 
apie įvykių pasikeitimus prie 
dabartinių vadovėlių. Nors 
Lietuva ir atgavo laisvę, tačau 
dar nemažai liko ir vergijos lie
kanų. Okupacija paliko daug 
skaudžių dvasinių padarinių, 
tad toji dvasinė okupacija dar il
gai tęsis. 

Nežinau, kodėl prigijo ter
minas „virtuvinė kalba", ir aš tą 
terminą panaudojau. Tiksliau 
būtų išsireikšti „mažai žodžių 
vartojimo kalba". Ta kalba 
dabar populiari ne tik mokinių, 
bet ir jaunų tėvų bei jaunų mo
kytojų tarpe. Dažani jauni tėvai 
su savo vaikais kalbasi angliš
kai net ir mokyklos koridoriuo
se. Paklausus kodėl, paaiškina, 
kad taip lengviau išsireikšti. 
Vadinasi, pritrūksta lietuviškų 
žodžių. Pedagoginis institutas, 
gaudamas studentus su mažu 
žodynu, per trumpą laiką negali 
dauug pasiekti. Be to, labai 
nedaug mokytojų yra baigusių 
Pedagoginį institutą, nes šis in
stitutas yra tik Chicagoje. 

Rašydamas pirmąjį straipsnį, 
išreiškiau savo nuomonę, kaip, 
mano manymu, būtų geriau. 
Neturiu teisės nieko įpareigoti, 
kad visi taip darytų, kaip aš 
manau. Ypač man neaiškus pa
skutinis N. Nausėdienės saki
nys: „Netgi, jeigu taip ir būtų, 
tai aš vadovaujuosi mintimi, 
kad .nešvarius skalbinius rei
kia plauti savame kieme' " .Ar 
kultūriniais klausimais kalbėti 
reiškia tą patį, ką plauti ne
švarius baltinius savo kieme? 

J . P lačas 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. spalio mėn. 30 d. 

Mielam Dainavos ansamblio rėmėjui, 

A.tA. 
GEDIMINUI MICKEVIČIUI 

per anksti iškeliavus iš šios žemelės, žmonai SOFI
JAI, sūnui BERNARDUI, dukrai NIJOLEI su šeima 
bei kitiems giminėms ir artimiesiems, reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir kar tu liūdime. 

L. M. A. Dainava 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 

Vėlinės yra Jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra didžioji rimties švente, kurioje katalikai organizuota malda 
nukrypsta j tuos, kurie. iŠ Sio pasaulio atsiskyrė, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie „Draugo")lpradedant Vėlinių dieną, per 8. 
dienas, bus atnašaujamos sY MIŠIOS ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus Įsijungti j šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite; 

Marlan Fsthers, 6336 8o. Kllbourn Ave., CMcago, III. 60626 

šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

Mano vardas ir pavardė — 

Adresas 

Pridedu auką bendr. šv Mišioms $ 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEOZIE AVENUE 
EVEROREEN PARK. IL 90642 
TEL (709) 422-3000 
FAX (709) 422-3193 

* 
* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-709-422-3000. Darbo vai.: pJrmad., «n-
trad.. ketvirtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tr«čd. 9 v.r.—7 v.v. 

Mielai Mamytei 

A.tA. 
ELENAI ŠUOPIENEI 

Lietuvoj mirus, jos liūdintį sūnų JUOZĄ SUOPĮ giliai 
užjaučiame. 

Eugenija Bulotienė 
Salomėja ir Albinas Grigaičiai 
Teresė ir Adolfas Merkevičiui 
Lidija Mingėlienė 
Regina ir Šarūnas Mingėlai 
Onutė Selenienė 
Aldona ir Kazys Stašaičiai 
Aldona Vilkauskienė 
Anelė Ziedienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

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

4346 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest 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 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois b0629 

l-(312)-476-2345 

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

708-43O4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x L ie tuvos K r a š t o Apsau 
gos minis t ras Audrius But
kevičius pagerbs žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Birutininkėms 
asistuojant, padės vainiką prie 
Lietuvos laisvės kovų paminklo 
Jaunimo centro sodelyje š.m. 
lapkričio 1 d. 11 vai. ryto. 
Visuomenė yra kviečiama daly
vauti apeigose. Rengia Chicagos 
karinis sektorius. 

x B r i g h t o n P a r k o M o t e r ų 
klubo priešmetinis narių susi
r i n k i m a s bus ketvirtadienį, 
lapkričio 5 d., 1 vai. p.p. Kojak 
salėje 4500 S. Talman Ave. Na
rės prašomos dalyvauti. Po susi
r inkimo bus vaišės. 

x A l to 52-sis met in is su
važiavimas šaukiamas spalio 31 
d., šeštadienį, Lietuvių Tau
tiniuose namuose, Chicagoje. Po 
suvažiavimo 7 vai. vakare toje 
pačioje salėje įvyks iškilminga 
v a k a r i e n ė . Suvaž iav ime ir 
vakarienėje dalyvaus Lietuvos 
Respublikos Krašto Apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius. 
Meninę programą atl iks sol. 
Praur imė Ragienė, Manigirdui 
Motekaičiui akompanuojant . 
Alto vadovybė maloniai kviečia 
visus dalyvauti suvažiavime ir 
vakarienėje. Savo dalyvavimu 
moraliai ir materialiai parem-
sime Altą. kur is šios paramos 
labai reikalingas, ypač dabar, 
kada Lietuvoje vyksta tokie ne
tikėti pasikeitimai. 

x I š s p a u s d i n t a s vė l i aus i a s 
„ A t e i t i e s ' žurnalo numer i s 
(rugsėjis-spalis, Nr. 5), papuoš
tas Viktoro Kučo fotografuotu 
„Rūpintojėliu". Žurnalas yra 44 
psl., j a m e gausu medžiagos iš 
Lietuvos ateitininkų gyvenimo, 
spausdinamas kalbos skyrius, 
liaudies papročių ir tautosakos 
skyrelis, o ta ip pat svarstybos 
apie A. Masionio knygą „Atei
t i n i n k ų dvas i a n e p a l ū ž o " , 
kuriose pasisako ir skautas fil. 
Vytenis Statkus. Daug nuotrau
kų ir kitokios įdomios medžia
gos. „Ateitį" redaguoja Danutė 
Bindokienė, techninis redak
torius — Jonas Kuprys. Leidžia 
Ateitininkų Federacija. 

x D r . P e t r a s K a u f m a n a s 
'mokslininkas U.S. National 
Health Institute), prof. dr. Jonas 
R a č k a u s k a s ( L i t u a n i s t i n i ų 
Tyrimų ir Studijų centro prezi
dentas) ir prof. dr. Rimas Vaičai
tis (Vytauto Didžiojo universi
teto Senato narys) š.m. lapkričio 
7 ir 8 d. Washingtone, D.C., 
įvyksiančioje Lietuvos amba
sados ir JAV LB-nės organi
zuojamoje konferencijoje ap
žvelgs išeivijos Lietuvai tei
kiamą paramą akademinėje ir 
mokslo srityje. Simpoziumui 
vadovaus ir savo ruožtu prane
šimą pateiks dr. Vitolis Vengris, 
JAV LB Krašto valdybos vice
pirmininkas ir mokslininkas 
U.S. Food and Drug Administ-
ration. 

x V ie šbu t i s „ Š a r ū n a s " Vil
niuje . Naujausias, moderniš
kiausias su vakarietiškais pa
tarnavimais Šarūno Marčiu
lionio s tatytas viešbutis laukia 
Jūsų! Informacijai skambinkite 
„ c o l l e c t " D a n u t e i A n k a i -
t iene i , tel . 510-943-1666. 

(sk) 
x G e r a nau j iena Bostono i r 

a p y l i n k i ų l i e t u v i a m s ! J e i 
n o r i t e p a s i ų s t i s i u n t i n į į 
Lietuvą per Baltia Express. 
galite tai padaryti vietoje. Jums 
pagelbės mūsų atstovai Bostone 
— firma Bal t ic Associa tes . J ie 
visą spalio mėn. priims kalė
dinius siuntinius į Lietuvą. Tie
sioginis laivo konteineris iš Bos
tono — lapkričio 5 d. Visi siun
tiniai apdrausti. Garantuojame 
siuntinių pristatymą į namus 
iki šv. Kalėdų. Svaro kaina t ik 
99 e t . Atvežkite arba siųskite 
UPS adresu: Balt ic Associa
tes, 368 W. B r o a d w a y , So . 
B o s t o n , M A 02127 (Lie t . 
Piliečių k lubo II a.>. T e l . 
617-269-4455. 

(sk) 

x Vėlinės Šv . Kaz imiero lie
t u v i ų kap inėse bus švenčiamos 
šį sekmadienį, lapkričio 1 d. 
Visi mūsų tautos mirusieji bus 
prisiminti t rumpomis iškilmė
mis, 12 vai. vyksiančiomis prie 
k a p i n i ų Steigėjų paminklo . 
Iški lmes praves Kapų sklypų 
savininkų dr-jos pirm. Stasys 
Valinskas. Religinei daliai va
dovaus kun. Vytautas Bagdana-
vičius. pasauliečių vardu žodį 
t a r s Algis Regis. Bus įžiebta 
Vėl in ių žvakė, v a i n i k o pa
dėj imu pagerbt i amžinybėn 
išėjusieji. Šventę organizuoja 
Kapų sklypų savininkų drau
gija ir Bendruomenės pasau
liečių komitetas, garbės sargy
boje dalyvaujant šaul iams ir 
šaulėms. Visi kviečiami daly
vau t i iškilmėse ir aplankyti 
savo artimųjų ir draugų kapus. 

x Da i l i n inkės D a n g u o l ė s 
J u r g u t i e n ė s naujausių darbų 
paroda šiuo metu vyksta At-
r i um Gallery, Northville, MI. 
Čia išstatyta dviejų ciklų dar
bai: tapyba „Vasaros vaizdai" ir 
mišrios technikos kūr in ia i „At
spindžiai". Paroda tęsis visą 
mėnesį. 

x Muziko R i č a r d o Š o k o va
dovaujamas estradinės muzikos 
ansamblis gros svečiams Lietu
vių operos baliuje, kur i s įvyks 
lapkričio 14 d. Jaun imo centre. 
Baliaus reikalus, kaip ir per eilę 
metų praeityje, tvarko Operos 
vicepirmininkas Jurg is Vidžiū
nas . Laukiama gausiai atsi
l ankan t į šį neeilinį renginį ir 
tuo paremiant Lietuvių operos 
darbų barą. 

x Lietuvių F o n d u i vajaus 
proga aukojo: $5,000 X. $200 dr. 
Petras Ironis ir Elena Jokubkai, 
po $100 Ona Adomaitienė. Si-
mon ir Betty Gary, Jurgis ir Ma
rija Gliaudai, Kazys ir Teresė 
Kazlauskai. Algirdas ir Aman
da Mulioliai, Vladas ir Adelė 
Varneckai. Dėkojame ir prašo
me aukas siųsti ir įsigyti bi
lietus lapkričio 21 d. pokyliui 
LF būstnėje - 3001 W. 59th St„ 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 . telef. 
312-471-3900. 

x H a l i n a B a g d o n i e n ė iš 
Oak Lawn, IL, nebe pirmą kartą 
paremia „ D r a u g ą " . Lanky
damasi administracijoje, vėl 
iteikė 30 dol. auką spaudos dar
bams paremti. 

x Brighton P a r k o Liet. Na
m ų Sav. draugija rengia 31 ju
biliejinį balių spa l i o 31 d. šeš
tadienį. 7 v.v. Šaul ių salėje. 
2417 W. 43 St. Bus meninė 
programa, šalta-šilta vakarienė, 
veiks baras. Šokiams gros K. 
Ramanausko orkestras. Kvie
čiame visus narius ir svečius 
gausiai dalyvauti. Rezervaci
joms skambint i : V . U t a r a . 
312-847-0664. (sk.) 

x Mūsų O p e r o s tradicinis 
balius su labai idomia meni
ne dalimi įvyksta l apkr ič io 
14 d. 6:30 vai. vak. Jauni
mo centre. Prašome Jus daly 
vauti ir vietas užsisakyti pa 
skambinus Jurgio Vidžiūno šei
mos telefonu: 312-767-5609. Jū 
sų daly\ avimas padės išsilaikyti 
mūsa Operai. 

(sk) 

x Akcijų, bonų be i kitų ver
tyb ių p i rk ime i r p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai pa ta rs ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Alb inas K u r k u l i s , tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: A n d r i u s Kurkul is , 
te l . 312-621-8999 ir Pau l iu s 
Kurkulis , tel. 312-621-8886 dir 
bą su O p p e n h e i m e r & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: te l . 1-800-621-2103. 

(sk) 

Kapela linksmina publiką Jaunųjų talentų popietėje. Viduryje — vad. Algimantas Barniškis. 
Nuotr. Jono Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
P U I K U S JAUNIMAS! 

Spalio 25-tą dieną Jaunimo 
centre Korp! Giedra surengė 
Jaunųjų talentų popietę pa
remti „Draugą". Įdomu, kad, 
pradėjus sudaryti programos 
sąstatą, tik vienas asmuo nesu
tiko dalyvauti, o, popietei artė
jant, net nebebuvo galima pri
imti visų norinčių dalyvauti! 
Pasirodymas apjungė mėgėjus ir 
profesionalus, išeivijoj augusius 

x Lapk r i č io 7 ir 8 d. Lietu
vos Ambasados ir JAV LB So
cialinių ir Visuomeninių rei
kalų tarybų Washingtone, D.C. 
ruošiamoje konferencijoje bus 
aptar iama išeivijos Lietuvai 
teikiama parama krašto admi
nistravimo, įstatymleidybos, in
formatikos ir krašto apsaugos 
srityse. Pranešimus pateikti 
pakviesti U.S. Baltic Founda
tion prez. Linas Kojelis, JAV 
Kongreso bibliotekos pareigūnė 
ir kelių JAV delegacijų į Bal
tijos valstybės atstovė Felicija 
Giedrytė-Kolp, Baltic Institute 
direktorių tarybos pirm. pulk. 
Jonas Kronkaitis ir Lietuvos 
teisininkė advokatė Eglė Mac
kevičiūtė, moksliniais reikalais 
šiuo metu viešinti JAV-se. Sim
poziumui vadovaus adv. Regina 
Narušienė, JAV LB Krašto 
valdybos vykdomoji vicepirmi
ninkė. 

x A . J . Antanaič io gyv. La-
Porte, IN ieško Bronislava 
Gudelevičienė, Marijonos Urli-
kienės dukra, o Konstancija Žu
kauskienė, Katrynos Baliuke-
vičienės dukra, ieško: A. Karo
so, Muskegon, MI, Agnieškos 
BudzinskL Muskegon Hts., MI 
ir A n t a n i n o s Benak, M i am i. 
FL. Atsiliepiančius prašome 
rašyti: Leonardas Žukauskas, 
P u š y n o 60-1, Kaunas 3002, Li-
t h u a n i a . Tel . 74-07-50. 

(sk) 

x Dai l . G. Žumbak ienės 
grafikos paroda Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, IL. Ati
darymas spal io 31 d., šešta
d i e n i 7:30 v.v. Tuo pačiu metu 
fotografijos galerijoje atidaroma 
jaunųjų fotografų paroda „Upės, 
ežerai, jūra ir laivai". 

(sk) 

x 55 SVARŲ geriausių mais
to produktų rinkinys - $98; 22 
sv. mažesnis paketas - $65; 22 
sv. mėsos produktų ir aliejaus — 
$98. Prie visų siuntinių ga
l i te užsakyt i aspir ino ir 
vitaminų. Transpak , 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x R i c h a r d 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) 

ir neseniai iš Lietuvos atvy
kusius, skautus, a te i t in inkus ir 
kitų organizacijų na r ius . Visi 
aukojo savo laiką i r j ė g a s 
sukelti lėšų „Draugu i" . She i la 
ir Marius Gražuliai ryžosi at
važiuoti net iš Dainavos (prie 
Detroito) ir po 4 su puse vai . 
kelionės Marius grojo violonče
le, Sheila akompanavo, o po 
pasirodymo vėl išvyko į n a m u s . 
Tikrai negalime sakyti, kad jau
nimui l ietuviškumas ne rūp i ! 

Nors buvome iš anksto „gerų
jų fėjų" perspėtos, kad a r t i s t a i 
t e m p e r a m e n t i n g i , v i s i pro
gramos dalyviai buvo labai pa
slaugūs, at laidūs ir visi s ten
gėsi, kad kompl ikuo ta pro
grama praeitų kuo sk landž iau . 
Pasirodo, kad kai k u r i e m s 
užsceny ir persirengimo kamba
riuose buvo šaltoka, bet j ie savo 
eilės kantr ia i laukė, užsivi lkę 
švarkus ir užsimovę pi rš t ines ir 
gerdami šiltą vandenį. 

Užkulisiuose paaiškėjo, koks 
svarbus Vidos Momkutės vaid
muo. Ant jos pečių k l i uvo 
garsinė ir apšvietimo s is tema ir 
scenos įrengimų t v a r k y m a s . 
Nors daug buvo iš a n k s t o pa
ruošusi, per visą programą Vida 
i n t e n s y v i a i d i r b o . S c e n ą 
patraukliai papuošė R a s a Sut-
ku tė , an t t ams i a i m ė l y n o s 
užpakalinės užuolaidos pusra
čiu sukabindama s idab r in ius 
sp indu l iu s ir d i d ž i u l e s si
dabrines raides: D R A U G A S , 
tuo i š r y š k i n d a m a p o p i e t ė s 

t ikslą ir sudarydama pakilią 
nuota iką . 

Kadang i salėje t a m s u ir iš
spausd in tas p rogramas būna 
s u n k u įskai ty t i , A leksandra 
Gražytė buvo pakviesta pro
g r a m a i vadovau t i , t uo pri-
duodant gyvo žodžio ši lumos. 
Programa buvo tikras „šmorgas-
bordas" . Girdėjome eilėraščių 
(kai ku r i e savos kūrybos), grojo 
smuiku ir violončele, skambino 
p i an inu ir g i tara , l inksmino 
kapelos, dueta i ir solo a t l ik t i 
numer ia i . Buvo humoro, buvo 
k l a s i k i n ė s i r p o p u l i a r i o s 
muzikos . Nors rengėjai tokios 
sąlygos nesta tė , daugelis norėjo 
savo a t l i ekamon programon 
į t raukt i lietuvišką kūrinį. Kiek
v ienam skoniui kas nors galėjo 
a t i t ik t i . Po programos, su per
t r a u k a užsitęsusios 3, vietoj 
n u m a t y t ų 2xh. su puse valandų, 
publikoje buvo girdėti kalbos, 
kad ka i kur iuos mūsų j a u n u s 
men in inkus žada samdyt i ves
tuvėms, ki tus atlikti ateinančių 
rengin ių programas ir t . t . 

Įdomu, kad jautėsi , jog pro
gramos dalyviams buvo smagu 
vieniems su ki ta is susipažint i , 
a r b a sen ia i nes imač ius i ems 
paž įs tamiems vėl sus i t ik t i . 

Tokiai programai negal ima 
ta ikyt i griežtos koncertinės kri
t ikos, o t ik nuoširdžiai įvert inti 
ka ip tyrą norą geru darbel iu 
paremt i labdaros tikslų. Po pro
gramos svečiai ir dalyviai dar 
šnekučiavosi prie Onos Nor

vilienės paruoštos arbatėlės ir 
Racine Bakery sausainėlių. 

Korp! G i e d r a nuoširdžiai 
dėkoja visiems, prisidėjusiems 
p r i e p o p i e t ė s pas isekimo. 
Dėkojame „Draugo" administ
ratoriui Vytautui Radžiui už 
bi l ietų ir p rog ramų spaus
dinimą, „Rytmečio ekspresui" 
ir „Margučiui" už garsinimą, 
Vaznelių parduotuvei už bilie
tų platinimą ir Salomėjai Endri-
j o n i e n e i už sa l ė s nuomos 
sumažinimą. Dėkojame visiems, 
kurie, nepaisant , renginių gau
sumo, atėjo į Jaunimo centrą. 
Visų m a l o n i a m nustebimui 
pildėsi balkonas, o didžiojoje 
salėje teko dar pristatyti kėdžių. 
Ačiū už paramą „Draugui" ir 
gražių j aun imo pastangų įver
tinimą! 

I n d r ė Tijūnėlienė 

A T I D A R Y T A 21-OJI 
L I E T U V I Ų FOTOGRAFŲ 

P A R O D A 

21-oji lietuvių fotografijos pa
roda buvo a t idary ta spalio 23 d. 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje. 
Šių metų parodos tema yra 
„Upės, ežerai, jūra ir laivai". 
Tardama at idarymo žodį, Bud
rio Lietuvių Foto archyvo tary
bos p i rmininkė dr. Milda Bud
rienė pastebėjo, kad savo temos 
patrauklumu ši ekspozicija susi
laukė p la taus atgarsio: per 60 

CHICAGOS ŽINIOS 

A P G A U D I N Ė J A NAUJUS 
N A M Ų P I R K Ė J U S 

Vakar inė je miesto dalyje 
apgavikai sugalvojo naują būdą 
išvilioti pinigus iš pirkėjų, kurie 
perka namus pirmą kartą. Par
duotuvėse ir kitose viešose vie
tose dalinami lapeliai, kad nau
j iems pirkėjams yra numaži
nami nuosavybės mokesčiai net 
33%. Iš lapelio atrodo, jog tai 
Chicagos miesto valdžios nuo
statas, o iš tikrųjų iš šio sukčia
vimo pasinaudoja t ik nuosavy
bių pardavėjai, nes tuo sugun
do žmones pirkti namus. Jeigu 
kam pasitaikė toks atvejis, ar 
pasitaikytų ateityje, patariama 
kreiptis į „Chicagos Depart
ment of Consumer Services" ir 
pranešti . 

A R TEBEVEIKIA 
BATERIJOS? 

Atėjus vėsesniems orams ir 
pradedant šildyti namus, mies
te kyla daug daugiau gaisrų. 
Ugniagesių įstaigos pataria pa
t i k r i n t i tu r imų aparatėlių, 
pranešančių žmonėms, jeigu 
namuose pasirodo dūmai ar 
ugnis, baterijas. Sakoma, kad 
80% turimų aparatėių neveikia 
dėl pasenusių baterijų, todėl iš 
jų jokios naudos. 
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Vilija Bogutaitė deklamuoja savo eilėraščius Jaunųjų talentų popietėje „Drau-

Smuikininkė R; 
centre 

a Kazlauskaitė Jaunųjų talentų popietėje Jaunimo 

Nuotr. Jono Kuprio 

gui paremti. 

fotografų atsiuntė daugiau kaip 
300 įvairių savo darbų. Parodos 
rengėjams — Budrio Lietuvių 
Foto archyvui — ekspoziciją 
reikėjo skelti net į tris dalis. 
Pagrindinė paroda vyksta Čiur
lionio galerijoje; fotografijos lais
va t ema eksponuojamos „Lion 
F rame" galerijoje (3125 W. 71 
St.); jaunųjų foto menininkų 
darbų apie upes, ežerus, jūrą ir 
laivus paroda bus atidaryta 
spalio 31 d. Lietuvių Dailės 
muziejuje Lemonte. 

Pagal parodos kataloge pa
teikiamą sąrašą, 24 jos dalyviai 
yra iš Amerikos, 36 — iš Lietu
vos. 

Čiurlionio galerijoje ekspo
nuojami 45 foto menininkų dar
bai. Kiekvienam autoriui buvo 
leista pateikt i ne daugiau kaip 
6 nuot raukas . Jos visos sudėtos 
kar tu , kad žiūrovai ir balsuo
tojai (paroda yra ir konkursas) 
galėtų nuspręst i apie darbų 
kokybę estetiniu bei techniniu 
požiūriu. Balsuoti už geriausius 
kūrinius kviečiama į parodą 
ats i lankant i visuomenė. Kon
kurso rezultatai bus paskelbti 
per parodos uždarymą, kuris 
įvyks lapkričio 6 d., 7:30 vai. 
vakaro Budrio Lietuvių Foto 
archyvo rengiamoje vakaronėje 
Jaunimo centro kavinėje. 

Parodos temat inė idėja kilo 
n e a t s i t i k t i n a i . Vanduo — 
amžina t ema meno istorijoje. J i 
tarsi banguoja nuo seniausių 
la ikų iki šios dienos, gai
vindama dvasinį bei estetinį 
troškulį savo nuolatiniu švie
žumu ir neišsenkamumu. Van
duo pagimdo ir pagirdo, užau
gina ir numarina, atskiria ir su
jungia, šėlsta ir ramina. Van
dens patrauklumas ir paslaptin
gumas vilioja neatrastų žemių 
ir nuotykių ieškotojus, maisto 
gamintojus ar šiaip paplūdymio 
gerbėjus. P la tus vandens ale-
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goriškumas įkvepia dailininkus 
ir poe tus , r e l i g i n i n k u s ir 
moks l in inkus . Fotografams 
vandenys taip pat nuo seno yra 
tapę kūrybingumo versme. 

Šioje parodoje iškabinti darbai 
atspindi , kad lietuviai foto 
menininkai vandens temą trak
tuoja gana stichiškai. Ko čia tik 
nėra: jūros, ežerai, upės, paplū-
dymiai , pakrantės , vandens 
gelmės ir paviršiaus atspindžiai, 
plačiai aprėpiami vaizdai ir 
s iauri fragmentai, žmogaus įsi
terpimu sukurtos vandens for
mos ir nepaliesta gamta. Taik
liai pagautas momentas dažnai 
vienoje akimirkoje sukaupia iš 
amžinybės prasismelkiančius 
universaliausius vandens įvaiz
džius. 

Atidarant parodą, kalbėjo il
gametis jos rengėjas Algiman
t a s Kezys. Sveikindamas daly
vius ir svečius, j is supažindino 
visus su naujomis fotografijų 
knygomis: Lietuvoje išleista 
Kazio Daugėlos „Išeiviai iš 
Lietuvos", Aleksandro Maci
jausko Anglijoje išėjusia mono
grafija „My Lithuania", Juozo 
Polio fotografijų knyga apie 
Lietuvą ir su naujausia savo pa
t ies poetinės fotografijos esse 
„Caged-in" (eilėraščius šiai kny
gai sukūrė Zita Sodeika). Algi
man tas Kezys painformavo ir 
apie spaudai rengiamą didžiulį 
(200 puslapių apimties) šios pa
rodos katalogą, kurį įsigyti bus 
galima jau parodos uždarymo 
metu. 
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