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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Karaliaučiaus 
demilitarizavimas 
laikomas Rusijos 

vidaus reikalu 
Vilnius, spalio 14 d. (Elta) — 

„Santykiai su Lietuva ir kito
mis Baltijos valstybėmis ir 
toliau lieka Danijos užsienio po
litikos priori tetas", pareiškė 
Danijos užsienio reikalų minist
ras Niels Helveg Petersen. Tre
čiadienį a tvykęs į Lietuvą su 
oficialiu vizitu jis susitiko su 
prezidentu Algirdu Brazausku. 

Prezidentas ir Danijos užsie
nio re ikalų minis t ras gerai 
įvertino Lietuvos ir Danijos 
bendradarbiavimą visose srity
se. N.H. Petersen pažymėjo, jog 
Danija ir toliau dės pastangas, 
kad Baltijos valstybės sparčiau 
eitų į asocijuotą narystę Eu
ropos Bendrijoje, kad toliau 
būtų deramasi dėl laisvos pre
kybos sutar t ies . 

Pasikeista nuomonėmis dėl 
Kal in ingrado srities demili-
tarizavimo. J i s neabejotinai pa
didintų regiono saugumą. Ta
čiau ši problema, pažymėjo N.H. 
Petersen, tai pirmiausia pačios 
Rusijos vidaus reikalas. 

Pokalbyje buvo paliesta ir dar 
viena svarbi t e m a — NATO na
rys tės perspektyvų. Svečias 
nurodė, kad po įvykių Rusijoje 
NATO, svarstydama galimybę, 
kas galės būti šios organizacijos 
nar ia i , bus i t in atsargi. 

Po to aukštą svečią priėmė 
Lietuvos Seimo pirmininkas 
Česlovas J u r š ė n a s . Danijos 
užsienio reikalų ministras ypač 
domėjosi Seimo kontrolieriaus 
institucijos įvedimo Lietuvoje 
perspektyvomis . Par lamento 
vadovas pasakė , kad Seimo 
kontrolieriai darbą pradės jau 
nuo k i tų metų pradžios. 

Lietuvos ir Danijos politinio 
bendradarbiavimo perspekty
vos, kiti klausimai aptarti Dani
jos užsienio reikalų ministro 
N.H. Peterseno susitikime su 
Lietuvos užsienio reikalų minis
t ru Povilu Gyliu. Abiejų valsty
bių užsienio žinybų vadovai 
pas i rašė dvišalę sutart į „Dėl 
pajamų ir kapi talo dvigubo ap
mokestinimo bei fiskalinių pa
žeidimų išvengimo". 

Trumpoje spaudos konferenci
joje savo šalies vyriausybės var
du N. H. Petersen garantavo, 
kad Danija ir toliau rems Bal
tijos šal ių siekius. Jis taip pat 
pabrėžė didesnės regioninės Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos integ
racijos svarbą. P. Gylys infor
mavo, kad Danija suteiks Lietu
vai konkrečią pagalbą tolesnėse 
derybose su Europos Bendrija, 
konsultuos, rengiant atitinka
mus dokumentus . 

Nusika l tė l iams nepavyks 
įbaugint i Lietuvos 

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pareiškė gilią užuo
jautą Žurnal is tų sąjungai, vi
siems šalies žurnal is tams, tra
giškai žuvus nuo žudikų kulkų 
„Respublikos" laikraščio vy
riausiojo redaktoriaus pavaduo
tojui Vitui Lingiui. „Nusikaltė
lių pasaulis, jo vadeivos, pakel
dami kruviną ranką prieš laisvą 
žodį, peržengė visas įmanomas 
ribas", pažymima užuojautoje. 

„Tačiau teroristai ir nusikals
tamo pasaulio vadeivos labai 
klysta: jiems nepavyks įbaugin-
ti nei Lietuvos piliečių, nei val

džios. Su visa atsakomybe pa
reiškiu, kad šis iššūkis valstybei 
ir jos demokratinei sanklodai 
susilauks griežto ir teisingo 
teisėsaugos institucijų atsako. 
Manau, kad vykdant šią misiją 
neliks abejingų. Tikiuosi, kad 
Lietuvos žurnalistai ir toliau 
padės visuomenei ir valstybei 
nesuklupti šventoje ir negailes
tingoje kovoje prieš blogį", 
rašoma užuojautoje. 

„ R e s p u b l i k o s " la ikrašč io 
vyriausiasis redaktorius Vitas 
Tomkus kategoriškai paneigė 
versi ją , kad Vito Lingio 
nužudymas susijęs su jo komer
cine veikla. Velionis ja niekada 
neužsiiminėjo. Pagrindinis ir 
vienintel is jo ginklas buvo 
žurnalistika ir pirmiausia ta jos 
sritis, kuri susijusi su kova prieš 
organizuotą nusikalstamumą 
bei korupciją, pabrėžė j is spau
dos konferecijoje trečiadienį. 

Pasak „Respublikos" žurna
listų, buvo ir grasinta Vitui 
Lingiui. Ypač grasinimų padau
gėjo po to, kai pernai laikraštyje 
paskelbtas straipsnis apie va
dinamąją Vilniaus brigadą. 
„Respublikos" žurnalisto Re
migijaus Barausko nuomone, 
visai realu, kad vilniškė nusi
kaltėlių grupuotė organizavo ar
ba prisidėjo prie Vito Lingio nu
žudymo. 

„Respublikos"' žurnal is ta i 
sakė. kad Vito Lingio nužudy
mas nesulaikys jų nuo tolesnių 
publikacijų, demaskuojančių 
nusikaltėlių grupes, išsikero
jusią korupciją, ypač tarp aukš
tosios valdininkijos. Redakcijo
je sukaupta daug informacijos, 
pavyzdžiui, apie piktnaudžiavi
mus perkant ginklus. Su nusi
kaltėlių pasauliu, „Respubli
kos" duomenimis, susiję dauge
lis buvusių Vidaus reikalų 
ministerijos pareigūnų. J i turi 
svarių įrodymų, kad metalais 
prekiavo buvęs ministras Petras 
Valiukas (mirė nuo infarkto 
trečiadienį) bei vienas jo pa
vaduotojų. 

Vito Lingio nužudymas, sakė 
„Respublikos" žurnalistai, yra 
mafijos grupių bandymas nutil
dyti spaudą. „Tačiau mūsų 
plunksna", pabrėžė jie. „nesu
drebės". 

P a l a i d o t a s žurn. 
Vitas Lingys 

Trečiadienį 3 vai. p.p. prasi
dėjo atsisveikinimas su „Res
publikos" dienraščio leidėju, 
žinomu Lietuvos žurnalistu Vi
tu Lingiu, nužudytu spalio 12 d. 
Vilniuje, pakeliui į darbą. 

Velionis pašarvotas „Respub
likos" redakcijos patalpose. Ati
duoti pagarbą drąsiam žurnalis
tui nenutrūkstamu srautu ėjo 
žmonės. Žuvusiojo karstas pa
skendęs gėlėse ir vainikuose. 
Atiduoti pagarbą velioniui at
vyko ir prezidentas Algirdas 
Brazauskas. 

Laidotuvės įvyko spalio 14 
dieną. Ryte Vilniaus Arki
ka t ed ro j e buvo Mišios už 
mirusįjį. Karstas buvo išneštas 
iš „Respublikos" redakcijos 3 
vai. po pietų. Velionis palai
dotas Vilniaus Antakalnio kapi
nėse. 

JAV sieks paliaubų su 
somaliečiais 

Trys Baltijos valstybių prezidentai (iš k. į d.) Lietuvos Algirdas Brazauskas, Latvijos Guntis 
Ulmanis ir Estijos Lennart Meri rugsėjo 27 d. Jungtinėse Tautose pasirašė Pasaulinę deklaraciją 
dėl vaikų išgyvenimo, ugdymo ir saugumo. Dešinėje JT vaiku fondo UNICEF direktorius J. Grant. 

Nuotr. D. Širvytės 

Gruzija įstos į NVS 
Tbilisi, Gruzija, spalio 10 d. 

(RFE/RL) — Po trijų Užkaukazės 
prezidentų susitikimo, įvykusio 
spalio 8 d., Gruzijos parlamen
to pirmininkas Eduard Ševard
nadze spaudos konferencijoje 
pranešė, kad Gruzija įstos į Ne
priklausomų Valstybių San
draugą. 

Šį sprendimą, kuris , matyt, 
buvo padarytas jaučiant grubų 
ekonomnį spaudimą (, je i norite 
dujų, naftos, žaliavų ... junkitės 
į NVS), Eduard Ševardnadze pa
vadino paskutine proga išvengti 
civilinio karo ir ekonominės sui
rutės. Sprendimą įstoti į NVS 
dar turi priimti Gruzijos parla
mentas. 

Paskelbus sprendimą sostinė
je daugumas žmonių buvo su
krėsti, reiškė pyktį. 

Jelcino partija turės 
konkurentą 

M a s k v a , spal io 11 d. 
(RFE/RL) — Būsimuose Rusijos 
rinkimuose, numatytiems gruo
džio 12 d.. Rusijos Demokratinių 
Reformų Sąjūdžio partija nutarė 
savo kandidatus statyti atskiru 
bloku. St. Peterburgo meras 
Anatolij Sobčak bus pirmasis 
partijos kandidatų sąraše. 

Spalio 10 d. numery spausdin
tame pasikalbėjime Vokietijos 
„Bild am Sonntag" žurnale, 
Sobčak neatmetė galimybės, 
kad kandidatuotų į prezidentus 
1994 m., bet tuo metu jis taip 
pat sakė, kad ir parlamento rin
kimai turėtų būti atidėti iki 
1994 m. pavasario. 

Partijos vadas Gavril Popov 
sakė nekandidatuosiąs į par
lamentą. Partija numato staty
ti 150 kandidatų į parlamentą 
ir gali sudaryti rimtą konku
renciją Boris Jelcino partijai — 
„Rusijos pasirinkimas". 

LDDP išreiškė 
pasitikėjimą 

G. Kirkilu 
V i l n i u s , spalio 6 d . — 

Uždarame LDDP prezidiumo 
posėdyje spalio 4 d. buvo 
svarstomas keturių Seimo Na
cionalinio saugumo komiteto 
na r ių V. Pe tkev ič iaus , A. 
Ivaškevičiaus, K. Gaškos ir A. 
Bendinsko pareiškimas, kuria
me siūloma apsvarstyti blogai 
organizuotą Gedimino Kirkilo 
vadovavimą šiam komitetui, ne
priimtiną jo darbo stilių. Buvo 
reiškiamas ir nepasitenkinimas 
dėl G. Kirkilo kreipimosi į 

Lietuvos Banko valdybos pir
mininką Romualdą Visokavičių 
dėl prašymo įregistruot: „Eks-
pres" banką, ku r i ame dirba G. 
Kirkilo žentas. Vis t ik posėdžio 
metu buvo n u t a r t a išreikšti pa
sitikėjimą partijos pirmuoju pir
mininko pavaduotoju Gediminu 
Kirkilu. 20 iš 25 valdybo- narių 
balsavo už; susilaikė tik Vytau
tas Petkevičius. 

Pradėjęs daugiau rūpintis par
t i jos r e i k a l a i s , Gediminas 
Kirkilas pareiškė, '.ac arti
miausiu metu nu ta r ta vengti 
partijos tarybos posėdi, kuriame 
pranešimus apie rinkimų prog
ramos vykdymą padarytų par
tijos p i rmin inkas Adolfas Šle
ževičius ir LDDP programinės 
grupės LDDP frakcijoje atsto
vai. 

Smunka 
valdančiosios 

partijos 
populiarumas 

Vilnius, spalio 6 d. - Viešo
sios nuomonės tyrimo centro 
prie Filosofijos, Sociologijos ir 
Teisės instituto atliktos apklau
sos rugsėjo 14-20 dienomis rodo, 
kad LDDP populiarumas nuo 
birželio iki rugsėjo mėnesio su
mažėjo 30%, dešiniųjų ir centro 
partijų ver t in imui iš esmės ne
paki tus . Neapsisprendusiųjų 
skaičius padidėjo iki pusės visų 
apklaustųjų skaičiaus. 

Tarp geriausiai rinkė ų inte
resams atstovaujančių politikų 
Algirdo Brazausko populiaru
mas sumažėjo 20%, nepasikei
tus antroje vietoje esančio Vy
tauto Landsbergio ir pagerėjus 
Romualdo Ozolo vertinimui. Ne
paisant šių pasikeitimų, abso
liučioje skalėje tebepirmauja 
LDDP ir Algirdas Brazauskas. 

Banko ir 
pramonininkų 

nuomonės nesutinka 
Vilnius, spalio 7 d. — Rugsėjo 

30 d. susitikime su vyriausybės 
ir Lietuvos Banko vadovais Pra
monininkų Konfederac ios at
stovai pasiguodė savo problemo
mis. Kalbėjusieji išsakė savo 
priekaištus dėl visiška sutri
kusių a ts iskai tymų ir t, rpusa-
vio įs iskol inimų, kurie jau 
pasiekė 800 milijonų litu sumą, 
dėl valiutos kurso nešta' lumo. 
dėl „neįkandamų" banku kredi 
tų bei nepagrįstai didt ų mo
kesčių. 

Premjeras Adolfas Šie/ vičius 
pr ipaž ino , kad vyru. sybei 
nepavyko stabilizuoti ek >nomi-

jos, o Seimas, bankas ir vy
riausybė šiuo metu sprendžia 
problemą, koks kreditinių ištek
lių kiekis Lietuvai reikalingas, 
kad iš sąstingio išjudintų ekono
miją ir nesukeltų didelės inflia
cijos. 

Spalio 5 d. Lietuvos Banke 
įvykusioje spaudos konferenci
joje Juozas Sinkevičius, laikinai 
e inant is banko valdybos pir
mininko pareigas, sakė, kad 
pramonininkai painioja centri
nio ir komercinio bankų funk
cijas, o dideles kreditų palū
kanas sąlygoja buvę aukšt i in
fliacijos rodikliai ir neoficialūs 
„bankeliai", kurie nemoka mo
kesčių. Anot Sinkevičiaus, „pi
nigus juose laikantys žmonės 
nesuvokia, kad gali pa t i r t i 
nuostolių, jeigu tie bankai bū
tų uždaryti". 

Valiutos kurso svyravimai, 
bankininkų nuomone, dabar 
yra normalūs, o litą susieti su 
kokia nors viena valiuta netgi 
pavojinga. Pasak Juozo Sinke
v i č i aus , tokį p l auk io jan t į 
valiutos kursą šiuo metu turi 
9 8 ^ visų valstybių. 

Žemdirbiai streikuos 
lapkričio mėnesį 

V i l n i u s , spal io 7 d . — 
Žemdirbiai nutarė rengti visuo
tinį streiką. Praėjusią savaitę 
žemdirbiai įteikė vyriausybei 
savo reikalavimus sutvarkyti 
kainų, importo-eksporto poli
tiką, likviduoti įsiskolinimus už 
produkciją, mokėti delspinigius, 
panaikint i perdirbamosios pra
monės monopoliją. Nesulaukę 
atsakymo iš vyriausybės, žem
dirbiai ketina rengti streiką 
lapkričio mėnesį. 

Mogadišu, Somalija, spal io 
14 d. (NYT) - J A V siekia nefor
malių paliaubų n e p a s k e l b t a m 
karui su somaliečių vadu gen . 
Mohammad F a r a h Aidid, pasa
kė ypatingasis JAV pas iun t inys 
Somalijai Robert Oakley. Pa
liaubų tikslas — sudaryti sąlygas 
JAV pajėgoms pasi t raukt i iš So-
malijos sekančių metų pradžio
je . 

Kalbėdamas su repor t e r i a i s 
Oakley pasakė, jog jis ne t ik ne
sipriešintų susitikimui su gene
rolu Aidid, bet kad J A V ir a te i 
tyje nebandys kl iudyt i genero
lui tapti Somalijos p rez iden tu . 
Oakley pripažino, kad dauge l i s 
somaliečių stipriai remia Aidid. 

Išdėstydamas naują J A V poli
t ikos kryptį Somalijoje — sie
k i a n t po l i t in io , ne k a r i n i o 
sprendimo Somalijoje — Rober t 
Oakley pasakė, kad J A V nesi
ims jokių veiksmų suimti gene
rolą Aidid, nors Jung t inės Tau
tos tebesiekia jį areštuoti už ta i , 
kad birželio mėnesį Aidid pajė
gos užpolė ir nužudė 24 pak is 
taniečių taikos pala ikytojus . 
Oakley sakė, jog a t sk i ra komi
sija ištirs, ar užpuolimą įvykdė 
generolo Aidid pajėgos. 

Neoficial ios p a l i a u b o s j a u 
pras idėjo 

Nors pasku t inėmis d ienomis 
JAV pare igūnai sakėsi ne tu r į 
plano suimti Aidid, bet neats i 
sakytų pasi ta ikiusios progos jį 
paimti savo priežiūron, sekma
dienį Somalijon a tvykęs Rober t 
Oakley įtikino generolo šali
ninkus, kad prezidentas Bill 
Clinton iš tikrųjų nori pakeis t i 
savo uždavinį Somalijoje. 

Pastebėdamas, jog per pasku
tines penkias d ienas nuti lo šau
dymai i r puldinėjimai, Robert 
Oakley pažymėjo, jog ta i rodo, 
kad tiek JAV pajėgos, t iek ge
nerolo Aidid, laikosi pa l iaubų. 
J i s sakė, kad jo n u s i s t a t y m a s 
susitikti su generolo „užsienio 
ministru" Issa Mohammed Siad 
rodo, jog atgyja pas i t ikė j imas 
„iš visų pusių" . 

„Ženklai padrąs ina" , pasakė 
R. Oakley, „be t ženklai y r a 
vienas da lykas , o pas iek imai — 

— Somalijoje spalio 3 d. įvy
kusiose kau tynėse žuvo 300 so
maliečių ir buvo 700 sužeistų, 
pusė jų — moterys i r va ika i . 
Ir JAV Pen tagonas ir t a rp tau
tinės šalpos įs taigos su t inka , 
kad įvyko mas inės žudynės. 
Tose kau tynėse buvo užmušt i 
18 JAV kar ių , v i enas malayzi-
jietis ir daug iau , ka ip 75 J A V 
kariai buvo sužeist i . 

k i t a s " . Oakley numato grįžti į 
JAV ketvirtadienį. 

Robert Oakley ta ip pat pa
sakė , kad pasi tar imai su so
maliečių vadais jį optimistiškai 
n u t e i k ė dėl spalio 3 d. jų 
nelaisvėn paimto JAV malūn
sparnio piloto Michael Durant. 
J i s mano, kad Durant bus išleis
t a s dar šią savaitę i r pabrėžė, 
jog išvadavimui nė ra padaręs 
jokių įkaitų mainų. 

Baltųjų rūmų pasiuntinys Ro
bert Oakley nepaaiškino savo 
optimizmo priežasties, bet jis 
pabrėžė, kad išlaisvinimas Du
r a n t ir nigerijiečio taikos palai
ky to jo , v i e n i n t e l i a i paimti 
nelaisvėn spalio 3 d. susirė
mime, sukurs labai daug pasiti
kėjimo JAV pusėje. 

Atskirai tirs, k a s vykdė 
užpuol imą 

Somaliečių užpuolimas pakis
t an i eč ių t a ikos palaikytojų 
birželio mėnesį ir iššaukė jau 
daug gyvybių pareikalavusį for
ma l i a i nepaske lb tą „karą", 
Jungtinių Tautų daliniams ban
dan t suimti generolą Aidid ir 
įvykdyti J T Saugumo Tarybos 
rezoliuciją, kad užpuolimą įvyk
džiusieji bū tų suimti ir nubaus
t i . 

Leisdamas suprasti , kad kal
t ė s nus ta tymo klausimas dar 
gali būt i persvarstytas , Robert 
Oakley išreiškė pritarimą pa
t ies generolo Aidid padarytam 
pasiūlymui laiške buvusiam 
JAV prezidentui J immy Carter. 
Oakley sakė. kad jo tikslas, atvy
kus į Mogadišu, buvo sugrąžinti 
sos t inę į būklę , kur i buvo 
gegužės mėnesį, prieš tai, kai 
JAV perleido JT pajėgų vadova
vimą Jungtinėms Tautoms. Nuo 
to laiko Somalijoje žuvo 28 JAV 
kar ia i . 

Santūr iau kalba ir kiti 

JAV specialaus pasiuntinio 
Robert Oakley parodytas santū
rumas somaliečių atžvilgiu taip 
pat pasirodė ir aukšto JAV kari
ninko ir aukš to J T pareigūno 
pasisakymuose. JAV brig. gen. 
Greg Giles, vadovaujantis JAV 
dal iniams, nesant iems JT tai
kos palaikytojų tarpe, praėjusią 
savaitę pareiškė, kad JAV ka
r iams buvo įsakyta susilaikyti 
nuo ofenzyvos veiksmų ar to
kiais atrodančių. „Dabar mes 
stengiamės pirmenybę duoti po
l i t iniam procesui", j is pasakė. 
Anot jo. 1.300 JAV karių „grei
to reagvimo pajėgos", kurioms 
j i s vadovauja, liovėsi vykdę 
k r a t a s Mogadišu pastatuose, 
į t a r i a m u o s e e s a n t ginklų 
sandėliais a r generolo Aidid 
pajėgų bazėmis, iš kurių šau
domi patrul iuojantys JAV ma
lūnsparniai . 

J T generalinis pasekretorius 
ta ikos palaikymo operacijoms. 
Ghanos pilietis Kofi Annan 
pasakė, jog didelis skaičius su
žeistų ir užmuštų J T taikos pa
laikytojų privertė JT ieškoti 
„ki tų priemonių vykdyti J T 
rezoliuciją*', re ikalaujančią 
suimti pakistaniečių užpuo
likus. 

Lankydamasis New Yorke Jungtinėse Tautose Lietuvos prezidentas Algir 
das Brazauskas rugsėjo 29 d. susitiko su Kroatijos prezidentu Franjo Tud 
jmati Kairėje prez Brazausko patarėjas Justas Paleckis. 

Nuotr. D. Širvytės 

KALENDORIUS 

Spal io 15 d.: Šv. Teresė 
Aviliete; Leonardas. Gailimi
nas , Ina. 

Spalio 16 d.: Šv. Jadvyga, šv. 
Margari ta Marija Alacoųue; 

Aurelija, Gailius. Gaudvilė. 
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POKALBIS SU VYTAUTU 
GRYBAUSKU 

Vytautas Grybauskas, maž
daug prieš dešimtmetį pasi
traukęs iš keliolik? metų jo 
kruopščiai redaguotos „Sporto 
apžvalgos" redaktoriaus parei
gų, liko šio lietuviškam sportui 
skirto puslapio ištikimu bend
radarbiu. Išėjęs pensijon ir 
apsigyvenęs Floridoje, naudojasi 
proga dažnai pakeliauti. Skris
damas pro šalį, kiekviena pro
ga stengiasi „nutūpti" Čikagoje, 
o taip pat apsilankyti „Draugo" 
redakcijoje ir pasidalinti minti
mis apie lietuviškąjį sportą. 
Neseniai, grįždamas iš ilgesnės 
viešnagės Lietuvoje, vėl susto
jo „Drauge". Ta proga sutiko at
sakyti į klausimus apie savo ke
lionę ir Lietuvos sportą. 

— Vytautai, neseniai grįžai 
iš Lietuvos ir, vos spėjęs Flo
ridoje nupjauti žolę, vėl esi 
Čikagoje. Kokie vėjai ir rei
kalai blaško Tave po pasaulį 
ir kada žadi nurimti? 

— Lietuvoje norėjau dalyvau
ti Pirmose Fasaulio Lietuvių 
Teniso varžybose, o taip pat ir 
Lietuvos veteranų pirmenybėse 
Palangoje. Gero teniso buvo 
daug, ir man dar gana gerai 
pasisekė, o žmona tuo tarpu 
turėjo progos gerokai pakeliauti 
po Lietuvą. Grįžus sūnūs 
pakėlė „vėją", kad turime ir 
juos aplankyti, tai vėl sėdome į 
lėktuvą. New Yorke pasidžiau
gėme dviejų sūnų šeimomis, o aš 
dar patraukiau į Čikagą pas 
trečią sūnų, na, ir į „Draugą"... 

Nurimti nei negalvojame, kol 
turėsime sveikatos. Juk Penk
tosios Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynės ne už kalnų (1995 m.), 
po jų — Pasaulinė olimpiada 
Atlantoje. Tačiau labiausiai 
rūpi dar kartą aplankyti drau
gus Prancūzijoje. Juk praėjusį 
mėnesį buvęs mano sporto klu
bas FC Mulhouse šventė savo 
100 metų jubiliejų. Pakvietimą 
gavome po to, kai jau turėjome 
bilietus kelionei į Lietuvą, o 
pakeisti buvo per komplikuota. 
Su pakvietimu atėjo ir kelios 
laikraščių iškarpos, kur buvo 
aprašyta to klubo veikla. Di
džiausi klubo laimėjimai pasiek
ti 1949-53 m. laikotarpyje, kuris 
pavadintas „Grybausko 
epocha". 

— Puikūs prisiminimai. bet 
grįžkime atgal į Lietuvą. Pir
mieji žingsniai į demokratinį 
Vakarų pasaulį Lietuvai tiek 
politiniame, tiek socialiniame 
ar ekonominiame gyvenime 
yra labai sunkūs. Gal sporti
ninkams sekasi geriau? 

— Tai labai plati tema. Bet 
nors keliais bruožais. Lietuvos 
sportas netūpčioja, net per petį 
nebežiūri į rytus, o drąsiai 
pasuko vakarų link. Todėl 
nusmuko bendras sporto lygis, 
nes porą metų nebuvo rimtesnių 
varžybų, pirmenybių. Be to, ar
ti 150 geresnių sportininkų iš
keliavo į užsienius. Keletas jų 
gauna milžiniškus atlyginimus; 
dauguma žaidžia antrose ar tre
čiose lygose, bet ir tai uždirba 
daugiau negu Lietuvoje. Nėra 
ko stebėtis, kad po pasakiško 
blykstelėjimo Barcelonoje, šie 
metai nelabai sėkmingi. Krepši-
nyje skaudžiai pralaimėjo vyrų 
rinktinė, nepasisekė jauniams, 
jaunučiams bei mergaitėms. 
Lengvojoje atletikoje Ubartas 
turėjo pasitenkinti 4-ta vieta 
pasaulio pirmenybėse, o iš plau
kikų tik Mažuolis pasipuošė 
bronza. Bet tai normalu, ypač. 

kad visur jie kovojo lygiai su ge
riausiais. Tai teikia vilčių atei
čiai. Gal tik vyrų krepšiniui 
truks ilgiau, nes rinktinės tre
neris Garastas tuoj po Barcelo-
nos nepadėkojo Saboniui, Mar-
čiulioniui, Chomičiui ir nepra
dėjo su jaunais. 

Kas liečia pačią sporto struk
tūrą, jau gana gerai veikia visų 
šakų sporto federacijos, kuriasi 
klubai. Valdžia jų neremia, tai 
jie ieško mecenatų, turtingesnių 
savininkų. Štai, Kauno „Žalgi
rio" klubas — vienas jo savi
ninkų yra A. Sabonis. Turi jau 
ir tokių sponsorių, kad galėjo 
pasisamdyti estą trenerį ir du 
gerus žaidėjus — vieną iš Esti
jos ir vieną amerikietį. Tokių 
klubų yra daugiau. Jų sporti
ninkai pilni profesionalai, pa
našiai kaip ir kitur Europoje. 

Perėjimas į šią naują struktū
rą dažnai buvo skubotas ir neap
galvotas. Uždarant „Žalgirio", 
„Dinamo" ir panašias sporto 
sąjungas, ne viena jų sporto 
bazė buvo privatizuota ne spor
to tikslams. Skubiai uždarant 
sporto mokyklas (vietoj jas per
reformuojant moksliniu pagrin
du), daug jaunimo ir trenerių 
atsidūrė gatvėje. 

Atskirai paminėtina lauko te
niso federacija, kurios prezi
dentas yra A. Putramentas, la
bai energingas ir sumanus. Jis 
Pirmųjų Pasaulio Lietuvių Te
niso varžybų organizatorius. 
Man esant Lietuvoje, per tas 
penkias savaites su tuo turnyru 
įvyko dar kiti du turnyrai. O 
spalio gale numatomas pirmas 
profesionalų („sa te l i tų" — 
pradedančių profesionalų) tur
nyras. 

Šiauliuose jau yra 4 vidaus 
aikštės, o Vilniuje neseniai pa
ties prezidento buvo atidarytas 
liuksusinis „Karolinos" klubas 
su 4 vidaus ir 8 lauko aikštėmis 
bei 104 kambarių viešbučiu. 
Didesni teniso klubai Lietuvoje 
turi ir teniso mokyklas, kurių 
labiau pažengę jauni tenisinin
kai siunčiami į turnyrus užsie
nyje. Lietuvos čempionas R. Mu-
raška, laimėjęs tris didesnius 
„satelitų" turnyrus, jau yra 
pirmame tūkstantyje geriausių 
pasaulio tenisininkų, o Laba
nauskas — 45 m. amžiaus gru
pėje yra antras Europoje. Ti
kimasi, kad tenisas netrukus 
pasivys visas kitas sporto šakas. 

Bene sunkiausiai sekasi golfo 
federacijai, numačiusiai bent 
kelias geras vietas, tačiau dar 
neranda sponsorių jas įrengti, o 
dar sunkiau jas vėliau prižiūrėti 
ir išlaikyti. 

— Ar jau ruošiamasi atei
nančiai olimoiadai ir kaip? 

— Lietuvos Tautinio Olimpi
nio k-to pirm. A. Poviliūnas 
neseniai lankėsi JAV-se. Atlan
toje jis gana iškilmingai buvo 
priimtas Atlantos organizacinio 
komiteto if gavo visus prašytus 
užtikrinimus. Gavo ir Atlantos 
Tietuvių pažadą, kad Atlantoje 
bus priglausti reporteriai ir tu
ristai. Tačiau Los Angeles pasi
sekimas buvo dar didesnis: dr. 
J. Domanskio dėka, A. Poviliū
nas kalbėjosi su kelių didelių 
firmų atstovais. Iš pasitarimo 
grįžo šypsodamasis — pažadėta 
didžiulė parama doleriais ir ap
ranga. Lietuvoje Artūras taip 
pat turi „primedžiojęs" nemažai 
sponsorių. Taip, kad visi spor
tininkai, kurių sportiniai pasie
kimai yra tarptautinio lygio, 

Šiaurės Amer ikos lietuvių krepšinio rinktinė Columbijoje 1959 m. Dešinėje - teisėjas R. Gaška 

ir t r ene r i s V. Grybauskas . 

yra globojami, prižiūrimos jų 
treniruotės, gauna vadinamas 
stipendijas. Žiemos olimpiadai, 
1994 m. vasario mėn. vyksian
čiai Norvegijoje, rinktinė jau 
sudaryta. Ji beveik tokia pat, 
kaip praėjusioje žiemos olim
piadoje, Prancūzijoje. 

Tuo tarpu Atlantos olimpia
dos rinktinę ištiko didžiulis 
smūgis — Barcelonoje aukso 
medalio laimėtojas R. Ubartas, 
po Vokietijoje vykusių pasaulio 
pirmenybių, kur laimėjo tik 
ketvirtą vietą, buvo diskvali
fikuotas 4 metams, pas jį radus 
steroidų pėdsakus. Sprendimas 
apeliuotas, bet pats faktas yra 
liūdnas. Jau minėto „Karoli
nos" teniso klubo vadovai Ubar
tui ir jo žmonai buvo prižadėję 
pilną maitinimą iki Atlantos 
olimpiados ir po 200 dol. į 
mėnesį pinigais. Bėjo, žinoma, 
šansai medaliui nedideli. Tiki
masi geresnio pasirodymo iš 
plaukikų (Mažuolis), irkluotojų, 
gal net boksininkų. 

— Skaitėme, kad Lietuvoje 
jau padaryta oficiali pradžia 
V PLS žaidynėms. Gabenai 
daug sportininkų į III žaidy
nes Australijoje, o dar dau
giau jų nuskraidinai į Lietu
voje vykusias IV PLS žaidy
nes. O kaip su ateinančiomis? 

— Lietuviškam sportui ati
davęs 50 metų ir dar 5 Prancū
zijos, jokių oficialių pareigų 
ŠALFAS sąjungoje nebeturiu ir 
į V žaidynes gal vyksiu tik kaip 
žiūrovas. Esant Lietuvoje, neti
kėtai teko dalyvauti pirmoje 
konferencijoje dėl V PLS žai
dynių. Jos įvyks 1995 m. liepos 
gale - rugpjūčio pradžioje. Ten 
paaiškėjo, kad sntykiai tarp 
LTOK ir ŠALFASS centro val
dybos šiuo metu šaltoki. Prie
žastis — LTOK pasiskyrė savo ~ 
atstovus Kanadoje ir JAV-se, 
nepasitaręs ir neatsiklausęs 
ŠALFASS centro v-bos. Tie 
atstovai artimesnio ryšio su 
klubais ar sportinnkais neturi 
ir daug padėti negali. ŠALFAS 
s-gos metinis suvažiavimas 
įvyks š.m. lapkričio 13 d. 
Clevelande. Ten svarbiausias 
darbotvarkės punktas bus bend
ravimo su Lietuva klausimas, 
ypač svarbus, ruošiantis V PLS 
žaidynėms. Nuo jo sprendimo, 
nuo CV pastangų sudarant ge
rus išvykos komitetus, pri
klausys ir dalyvių skaičius V 
PLS žaidynėms. Sakau gerus 
komitetus, nes turiu mintyje, 
kad šį kartą reikėtų atskirų 
komitetų JAV ir Kanadai. 

Toje konferencijoje, Vilniuje, 
buvo nutarta, kad V PLS žai
dynės vyks tik Kaune ir Vil
niuje ir jose numatoma daugiau 
pramoginių ir kultūrinių va
karų bei šokių, kad jaunimas 
galėtų daugiau susipažinti ir 
pabendrauti. Iš rv PLS žaidynių 
susikūrė 3 lietuviškos šeimos. Šį 
kartą tikimasi daugiau. 

(Bus daugiau) 

CROSS COUNTRY 
VARŽYBOS 

III Kviestinės Š. Amerikos 
baltiečių ir lietuvių Cross-
Country varžybos vyks 1993 m. 
lapkričio 13 d., šeštadieni, 
Clague Road Park, Westlake, 
Ohio, 

Futbolas Čikagoje 
.LITUANICA" -»»j >> PEGASUS" 0:1 

Žaisti prieš „Pegasus" nie
kada nebuvo lengva. Praėjusį 
sekmadienį, spalio 10 d., „Litu-
anica-Liths" vyrams pirmąjį 
puslaikį teko žaisti prieš vėją ir 
saule, kas žaidimą dar sunkino. 
Nepaisant to, visą puslaikį vyko 
apylygis, gyvas ir permainingas 
žaidimas, bet be ryškių progų 
įvarčiams. 

Antrojo puslaikio 6-je 
minutėje „Pegasus" puolimui 
manevruojant prie „Liths" var
tų ir mūsų saugui nepataikius 
kaip reikiant į kamuolį, svečių 
žaidėjas išnaudojo momentą ir 
įkirto pergalę nusinešusi įvartį 
- 1:0. 

„Li ths" komandos ant
puoliams trūko užbaigimo. Be 
puolimo, kad ir geriausias 
gynimas ir vartininkas, kokį 
dabar turi „L", laimėti bus 
sunku. Artūro Savukyno 2 
netiesioginių baudų šūviai iš 
beveik 20 jardų atstumo pra

zvimbė tik per inčą virš vartų 
kampo. 

Komanda sužaidė ryžtingai, 
bet to šį kartą neužteko — pri
trūko laimės. Nors buvo saulėta 
ir graži diena, bet žiūrovų į 
rungtynes atvyko mažokai. Gal 
nujautė pralaimėjimą? Kažkas 
aiškino, kad „Barakudos" nu
viliojo juos į Jaunimo centrą... 

Rezervas laimėjo 3:1. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„UNITED SERBS" 

Šį sekmadienį, spalio 17 d., 
„Lituanica-Liths" vyrų koman
da žais pirmenybių rungtynes 
prieš „United Serbs" . 
Rungtynės vyks Lake Villa, 
Serbian Brothers Help Field, 
Gurnee, IL. 

Rungtynių pradžia valanda 
anksčiau — 2 vai. p.p. Rezervas 
žais 12 vai. 

J . J . 

SUSIŽEIDĖ ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
Šarūnas Marčiulionis, 

„Golden State Warriors" puo
lėjas, rugsėjo 27 d. žaisdamas 
treniruočių pobūdžio rungtynes 
Maranga St. Marie's kolegijoj, 
nutraukė dešinės kojos kelio 
raiščius. Dėl šios priežasties, 
atrodo, negalės žaisti visą atei
nantį NBA sezoną. 

Iš pradžių buvo manyta, kad 
Šarūnas tik patempė kelį. 
Klubo gydytojams nustačius 
diagnozę ir pripažinus rimtą 
susižeidimą, numatoma opera
cija, kai tik atslūgs sutinimas. 
Šarūnas buvo gerai pasiruošęs 
sezonui, todėl šis susižeidimas 
sukėlė jam gilią depresiją. 

1991-1992 metų NBA sezone 
Š. Marčiulionis per vienerias 
rungtynes vidutiniškai pelny
davo 18.9 tašo. Praėjusiame 

sezone dėl įvairių t raumų 
Šarūnas praleido net 52 susi
tikimus: lygos čempionato iš
vakarėse, dar būdamas Lietu
voje, jis bėgdamas slystelėjo ir 
susilaužė dešinę koją, vėliau, 
jau išgijęs, patempė vėl tos 
pačios dešinės kojos Achilo 
sausgyslę. 

Iš viso 1992-1993 metais NBA 
Š. Marčiulionis sužaidė 30 rung
tynių, kiekvienose jų viduti
niškai atlikdamas 3.5 rezulta
tyvius perdavimus, atkovo
damas 3.2 nuo lentos atšokiu-
sius kamuolius bei įmesdamas 
po 17.2 taško. Šis Š. Marčiu
lionio rodiklis praėjusiame 
sezone „Golden State Warriors" 
komandoje buvo trečias. 

IR 

1993 M. METINIS VISUOTINIS 
ŠALFASS-GOS SUVAŽIAVIMAS 

Metinis visuotinis ŠALFASS-
gos suvažiavimas įvyks 1993 m. 
lapkričio 13 d., šeštadienį, 
Clevelando Lietuvių namuose, 
877 East 185th St., Cleveland, 
Ohio. Telefonas (216) 531-2131. 

Suvažiavimo pradžia — 11 vai. 
ryto. 

Pagal ŠALFASS-gos statutą, 
suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja: sporto klubų 
rinktieji atstovai, sporto klubų 
pirmininkai ar jų įgaliotiniai, 
ŠALFASS-gos rinktieji bei skir
tieji pareigūnai ir ŠALFASS-gos 
garbės nariai. 

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, 
fizinio auklėjimo mokytojai, 
sporto veteranai, lietuvių or
ganizacijų bei spaudos atstovai 
ir visi lietuvių sportiniu gyveni
mu besidomi asmenys. 

Smulkios informacijos prane
šamos sporto klubams ir 
ŠALFASS-gos pareigūnams. Or
ganizacijos ar asmenys, norį gau
ti smulkesnių informacijų ar pa-
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KREPŠINIO 
TRENIRUOTĖS 

„Lituanicos" krepšinio treni
ruotės prasideda šeštadienį, 
spalio 16 d., Lemonto Park 
District salėje (ant 127 St., 1M> 
myl. į vakarus nuo Lietuvių 
centro). Treniruotės vyks: šešta
dieniais 3-4 v. p.p. jaunučiams 
(gimusiems 1979 m. ir jaunes
niems) 4-5 v. p.p. jauniams 
gimusiems (1978 m. ir vyres
niems). 

Informacijų kreiptis į Algį 
Tamošiūną, tel. 708-354-2516, 
arba Donatą Siliūną, te l . 
708-968-0427. 

MEDŽIOJA 
SVETIMTAUČIAI 

Radviliškio rajono Šeduvos, 
Aukštelkių, Gudžiūnų giri
ninkijose komercijos medžiokles 
pradėjo 4 vokiečių komersantų 
grupė. Užsieniečiams pastaty
tas aštuonvietis viešbutukas su 
4 kambariais, dušais, garažais. 
Tikimasi, kad šį sezoną sume
džioti žvėrys padengs viešbučio 
statybos išlaidas, o kitąmet — 
jau duos pelno. 

• 1945 m. liepos 28 d. B-25 
bombonešis atsimušė į Empire 
State pastatą New Yorko mies 
te. Žuvo 13 asmenų. 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Cllnic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tai. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS | 
7 7 2 2 S. K e d z l e A v e . , 

Ch icago , I I I . 6 0 6 S 2 

tiekti pasiūlymų, prašomi kreip
tis į ŠALFASS-gos Centro 
valdybos pirmininką Audrių 
Šileiką, 150 Colbeck St., To
ronto, Ont. M6S 1V7, 
Canada. Tel. (416) 767-6520. 

Šalia rutininių, einamųjų 
ŠALFASS-gos reikalų, vienu iš 
svarbiausių šio suvažiavimo 
punktų bus sportinis bendra
vimas su Lietuva. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

Kab. 312-735-4477; 
R*z. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. ML (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeštd 9 v r - 1 2 v p p . 

Cardlac Olagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Chicago, III. 
Tel. (312)925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadrte Av»., Chlcigo 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls. U 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tol. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

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

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

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

GOLFO KLUBAS KVIEČIA 

Čikagos Lietuvių Golfo klubas 
kviečia visus linksmai praleis
ti vakarą, užbaigiant š.m. gol-
favimo sezoną šeštadienį, 
lapkričio 6 d., Lietuvių centre, 
Lemonte. Pradėsime kokteiliais 
6:30 vai. vak. Vakarienė — 7:30 
v.v. Šokiams gros Sauliaus Gy
lio „Hot, Hot, Hot" orkestras. 
Rezervacijoms skambinti tel. 
708-584-0158. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

E D M U N D A S V I Z I N A S . M . D . S . C . 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai . (312) 585-0348: 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 126. penkt 10-12. 1 6 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar-

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

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



Reikšmingo simpoziumo « 

BELAUKIANT 
Ne be pagrindo buvo rašoma 

ir ka lbama apie užsienio lietu
vių tarpe kilusią kultūrinio ir 
visuomeninio 'gyvenimo apatiją, 
kurios priežastimi esąs Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
a t s t a t y m a s , Lietuvos meni
ninkų ir ansamblių antplūdis, iš 
scenų i š s tūmus mūsų meni
ninkus, savaitgalius užpildžius 
s u s i t i k i m a i s s u svečiais iš 
Lietuvos. Tačiau atrodo, kad tai 
per daug pesimistiškos išvados, 
nes vis t i k atsiranda pozityviai 
n u s i t e i k u s i ų organiza tor ių , 
kur ie tęs ia mūsų veiklos tra
d ic i jas . N e s e n i a i praėjo 
sėkminga ekonomikos ir preky
bos konferencija su amatų paro
da Los Angeles mieste, ta ip pat 
i š k i l m i n g a i š v e n č i a n t Los 
Angeles ir Kauno miestų turi
ningą ir plačios apimties „sese-
rystės" programą. 

Š.m. lapkričio 24-28 d. Čika
gos Jaun imo centre ir Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte įvyks 
aš tun tas i s mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, kur į organizuoja 
L i t u a n i s t i k o s i n s t i t u t a s , 
P a s a u l i o l ie tuvių gydytojų, 
inžinier ių ir archi tektų są
jungos ir J A V LB Kraš to 
valdyba. Simpoziumo tarybos 
daugumą sudaro Lituanistikos 
ins t i tu to atstovai, ir j a i pirmi
n i n k a u j a Alber tas Kere l i s . 
Mokslinės programos komitetui 
pirmininkauja Kęstutis Keblys, 
organizacinio komiteto pirmi
ninku y r a Albinas Karnius . 

Lapkričio 24 dienos vakare 
B a l z e k o L ie tuv ių k u l t ū r o s 
muziejuje rengiamas simpo
ziumo dalyvių susipažinimo po
būvis, kurį globoja Lietuvos 
konsula tas . Lapkričio 26 dieną 
Jaunimo centre vyks literatūros 
i r muzikos vakaras , o lap
kričio 27 dienos vakare Lexing-
ton House bus užbaigimo poky
lis. Paroda ir paskaitos vyks 
Pasaulio lietuvių centre Lemon
te . 

Iš gautos informacijos paty
riau, k a d į simpoziumo apimtį 
įeina l i tera tūros , kalbotyros, te
ologijos, istorijos ir griežtųjų 
mokslų temos. Nagrinėdama 
programą, pasigedau vienos 
gyvybiškos temos: žurnalizmo 
bei spaudos klausimų nagri
nėjimo. Tai sritis, be kurios 
jokia veikla negali gyvuoti ir 
kur i y r a pagrindinė visame 
pasaulyje pasklidusių lietuvių 
sus i ž ino j imo pr iemonė bei 
gyvast ingumo ryšys. Skaitome 
lietuvišką spaudą abipus Atlan
to, sielojamės išeivijos spaudos 

skaitytojų skaičiaus mažėjimu 
i r j aunesnės bei vidurinės 
išeivijos k a r t o s . skaitytojų 
trūkumu. Būtų svarbu išanali 
zuoti priežastis ir ieškoti me
todų tai problemai spręsti. Be 
to , ar rengėjams nerūpi, kad jų 
veikla būtų garsinama spau
doje? Juk ir žurnalistika pri
klauso kūrybos sričiai, yra svar 
bi kultūros dalis. 

Žvelgiant į praeitį, įdomu pa
stebėti, kad pirmasis mokslo ir 
kūrybos simpoziumas įvyko 
1969 metų lapkrčio mėnesį 
Čikagoje, kurį suorganizavo 
JAV LB pirmininkas Bronius 
Nainys, i lgametis ir nepails
tantis veikėjas, o mokslinei 
sričiai vadovavo prof. Algirdas 
Avižienis ir Arvydas Kliorė. To 
simpoziumo programoje randu, 
kad net šeši redaktoriai disku
t a v o „ i še iv i jo s l ie tuvių 
periodinės spaudos užduotis 
mokslinėje ir kultūrinėje srity
j e " . Antrasis simpoziumas vėl 
vyko Čikagoje 1973 metais, 
kuris buvo dedikuotas „Lietu
vių išeivijos organizuoto gyveni
mo JAV šimtmečiui paminėti". 
Trečiame simpoziume 1977 
metais keturių sesijų metu bu
vo s v a r s t o m o s įvai r ios 
mokslinės ir literatūrinės temos 
ir paminėta Vilniaus universi
teto 400 metų sukaktis. Ketvir
tame simpozume 1981 metais 
aštuoniose sesijose buvo svars
tomas lietuvių įnašas į mokslą. 
Po to vyko penktas ir šeštas 
s impoziumas . P a s t a r a j a m e , 
buvusiame 1989 metais, daly
vavo net 114 mokslininkų iš 
Lietuvos, nes t ada dar kelionės 
buvo apmokamos rubliais. Sep
t intasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas įvyko 1991 metais 
Lietuvoje, bet j a m e buvo labai 
mažai da lyvių iš užsienio. 
Dabar artėja aštuntasis mokslo 
ir kūrybos simpoziumas, kurio 
tema y ra „Išeivijos įnašas į 
Lietuvos kul tūrą '" . Iš Lietuvos 
y ra pakviesti 5-6 asmenys, 
kurių kelionė bus apmokėta. 
Tikimasi sulaukt i dar keleto 
asmenų, kurie pajėgs atvykti 
savo lėšomis. 

Laukiame to įdomaus simpo
ziumo po ketverių metų per
traukos Amerikoje, todėl reikia 
tikėtis, kad jis neliks „balsu, 
š a u k i a n č i u t y r u o s e " , bf>t 
padarys pozityvią ir konkrečią 
įtaką į užs i en io lietuvi'.) 
kultūrinį ir kūrybinį gyvenimą 
ir ataidės mūsų tėvynėje. 

Aureli ja M. Balaša i t i enė 

KAS VYKSTA 
KAIMYNINĖJ 

LENKIJOJ 
I G N A S MEDŽIUKAS 

PAŠALPOS ŽUVUSI 31 :S 
SOVIETŲ KARIUOMENĖ T 

B u v ę komun i s t a i g r į ž t a 
į valdžią 

Kairiųjų demokratinio susi
vienijimo partija (SLD), vado
vaujama buvusių komunistų, 
neseniai įvykusiuose Lenkijos 
rinkimuose gavo daugiau balsų. 
Tačiau jie vieni, negalėdami 
sudaryti vyriausybės, pasikvie-

infliaciją, Lerkijos ekonomijos 
augimas šiemet numatomas 4% 

Sovietinės okupacijos nualin
ta Lietuva, ap ip^š ta moraliai 
ir ma te r i a l i a i i r žmonių 
gyvybėmis, pagr;stai reikalauja 
kompensacijos iš Rusijos. Tik 
kažin kokie „kompiuter ia i" 
pajėgs apskaičiuoti tos kompen
sacijos dydį už okupa: o atim-

Atrodo, kad daugelis iš anksto t a s žmonių gyvybes? 
per daug tikėjosi. Atleidus Inga Liutkevičienė „L '^uvos 
varžtus, pirmųjų dviejų metų ryte" (93.09.24) aprašo L i-t uvos 
laikotarpis L nkijoje paliko kareivių motinų pastangas (iki 
socialines žyne? ir padidino ne
darbą. Ištikrųjį naivu manyti, 
kad viskas būtų vykę geriau, 

tė į koaliciją Lenkijos valstiečių « * • ^ s u^ ; b ankrutavusi sis 
partiją ir dabar seime turės 303 
ats tovus. Kai kas stebisi, kad 
buvę komunistai gavo daugiau 
kaip 20% balsų ir jie tu rės 
žymios įtakos 460 atstovų par
lamente . Demokratinė unija, 
k i lus i iš Solidarumo, balsų 
skaičiumi pateko į trečią vietą. 
Prezidento Lech Valęsos naujas 
„nepar t inis blokas" tegavo tik 
5% balsų. 

Buvusių komunistų laimė
j imas seimo rinkimuose, Lenki
joje nors ir numatytas , tač iau 
Vakaruose sukėlė didelę nuo
s t abą . Bet Lenk i j a n ė r a 
v ien in te lė valstybė, kurioje 
r e i š k i a s i žymių k o m u n i s t ų 
į taka. Panašiai y ra ir daugely
je kitų Rytų Europos šalių: 
Rumunijoje, Slovakijoje, Serbi
joje, Makedonijoje, Montenegro 
ir Ukrainoje. Jose senoji gvar
dija atgauna savo jėgas. Tuo tar
pu dar neaišku, kad buvusios 
komunis tų partijos tuose kraš
tuose pralenks savo radikalumu 
L ie tuvą ar Lenkiją. V iena 
aišku, kad jos atgavo svarbų 
vaidmenį ir, manoma, tu rės 
įtakos ateinančių metų rinki
mams Vengrijoje bei buvusioje 
Rytų Vokietijoje. 

Kri t iškai žiūrint, Lenkijos 
r i n k i m u o s e nieko nau jo — 
viskas įvyko taip, kaip ir ki
t u o s e k r a š t u o s e . L e n k i j o s 
gyventojai demokratiniu būdu 
pareiškė savo nusistatymą. Čia 
y ra išdava plačiai pasireiškusio 
nepas i t enk in imo p a s k u t i n i ų 
ketver ių metų rinkos refor
momis. Tuo pasinaudojo kai
riųjų demokra t in i s susivie
nijimas ir panaši į jį Lenkijos 
valstiečių partija (PSL). Šios abi 
partijos gavo dvigubai daug iau 
b a l s ų , negu 1991 m. 
r inkimuose. 

Kai kas dėl tokių r ink imų 
r e z u l t a t ų y ra n u s t e b ę s . 
Klausimas, kodėl daugelis y ra 
nus ivylę ekonominėmis re
formomis, dargi t ie . k u r i e 
nenorėtų grįžti į praeitį. Per-

• tvarkius pramonę ir sumažinus 

tema būtų likusi 
Dabartinės, laimėjusios dau 

giausia balsų, partijos žymė yra 

šiol nesėkmingas) paša lpų 
gavimui už žuvusius sūnus. Ne 
prie Medininkų, bet sovietinėje 
armijoje nuo tų pačių rankų, 
kurios a t l iko žudynes prie 
Medininkų. 

„Lietuvos kareivių motinų 
ta, kad ji susidarė iš buvusių ko- sąjungos, vienijančios motinas, 
munistinių partijų. Bet atrodo, 
kad čia esama ir skirtumo, ypač 
vadovybėje, nes senoji gvardija 
buvo nušalinta 1989 m. Jos 
vadas Aleksandras Kvasnięvs-
kis tvirtina, kad jis ekonominėje 
politikoje esąs ortodoksinis li
beralas. Be to, jis teigiamai at
siliepia apie privatizavimą. Taip 
pat jo partija remia Lenkijos 
įstojimą į NATO ir Europos 
bendruomenę. 

G e n . Sikorskis pa l a ido ta s 
Vavelio pilyje 

Maždaug tuo metu, kai vyko 
r inkimai į Lenkijos seimą ir 
buvo susiskaldymas dėl partijų 
p r o g r a m ų , Lenkijoje buvo 
įvykis, sujungęs visus gyvento
jus. Tai buvo gen. Vladislovo 
Sikorskio liekanų parvežimas iš 
Anglijos į Lenkiją. 1943 m. 
liepos mėn. Gibraltare nukrito 
lėktuvas, kuriuo skrido gen. 
Sikorskis i r jo štabo nariai , 
apžiūrėję lenkų dalinius Vidu
riniuose Rytuose. Tik vienas 
čekų- -lakūnas išl iko gyvas. 
Lenkai stengėsi, kad generolo 
kaulai būtų parvežti ir palaido
ti laisvoj Lenkijoj. Pagaliau po 
50 metų gen. Sikorskio kapas 
Anglijoje buvo atkastas ir iš 
kapinių, kur yra palaidota 500 
II pasauliniame k a r e žuvusių 
l enkų lakūnų, pe rvež tas į 
Lenki ją . Generolo k ū n a s 
Krokuvoje buvo vežamas su 
kar ine garbes sargyba iš Dievo 
Motinos bažnyčios į Vavelio pilį. 
Procesi ją ga tvė se stebėjo 
žmonės, atiduodami pagarbą 
žmogui, kuris du kar tus buvo 
m i n i s t r a s p i r m i n i n k a s ir 
vyr iausias I enkijos kar inių 
pajėgų vadas Daugelis lenkų 
įsitikinę, kad Lenkija būtų iš
vengusi sov ų okupacijos po II 
pasaulinio aro, je igu jis būtų 
likęs gyvas. 

Vokietijai Sovietų Sąjungai 

kurių sūnūs žuvo sovietinėje 
armijoje, p i rmininkė Birutė 
Kairienė į redakcijos duris pasi
beldė iš k a r t o po uždaro 
Vyriausybės posėdžio. Rug
pjūčio pabaigoje , posėdyje 
nedalyvaujant kareivių mo
tinoms, buvo nuspręsta, kad 
v ienkar t in ių kompensac i jų 
išmokėjimo klausimas asme
nims, kurie tapo invalidais, 
atlikdami tarnybą SSRS gink
luotųjų pajėgų sudėtyje, ir 
žuvusių a r mirusių šios tarny
bos metu asmenų šeimoms bus 
sprendžiamas tada, kai Rusija 
Lietuvai sumokės už sovie
tiniais metais padarytą žalą. 

Birutė Kairienė sako, jog to 
meto ne visi žuvusiųjų artimie
ji gali besulaukti. Ji dar sykį 
priminė Lie tuvos ka re iv ių 
motinų sąjungos su r i nk tu s 
duomenis: pokario laikotarpiu 
sovietinėje armijoje žuvo 1200 
jaunuolių. Iš jų 129 nušauti , 14 
nudurtų, 22 sudegė, 6 dingo be 
žinios, — jų motinos dar te
pas ida l inus Lenki ją , gen. 
Sikorskis Prancūzijoje sudarė 
egzilinę vyriausybę, su kuria jis 
1940 m. persikėlė į Angliją. 
1942 m. lankėsi JAV, ieško
damas Lenkijai pagalbos. Tuo 
metu jis buvo didelė kliūtis 
vakariečių geriems santykiams 
su Sovietų Sąjunga, nes 
re ika lavo i š t i r t i Ka tyno 
žudynes. Todėl manoma, kad jo 
neaiškiomis aplinkybėmis žu
vimas lėktuvo avarijoje buvo 
politinių intrigų pasekmė, nes 
tuo buvo pašalintas vienas di
džiųjų Lenkijos laisvės kovotojų 
ir Stalinui nemalonių Katyno 
žudynių kėlėjas. Generolo 
Sikorskio kūno liekanos buvo 
palaidotos Vavelio pilyje, km- il
sisi Lenkijos karalių, karžygių 
ir kitų žymių nusipelniusių 
žmonių kūnai. 

belaukia . 800 buvo sužaloti, 
ne teko sve ika tos . Devynios 
Lietuvos motinos iš armijos 
nesu laukė grįžtant dviejų savo 
sūnų. Yri mot< i, kur ioms 
kars te grąžinta vyras , ir 
sūnus . Tai dar egalutiniai 
duomenys. 

„Priverstinėje karinėje tarny
boje sveik^ią aradę žmonės 
r e i k a l i n g i j ' Ibos . Visų 
skausme ir nepritekliuose gyve
nančių neišvardysi , — sako B. 
Kai r ienė , — bet kai ku r i ems ši 
pagalba — mir t ies ar gyvybės 
k laus imas . Du vaik inus re iktų 
s k u b i a i o p e r u o t i u ž s i e n i o 
kl inikose. Vienam reikal inga 
sudėt inga kojos protezavimo, 
ki tam kaulų čiulpų persodinimo 
operacija". 

S ū n ų n e t e k t i s d v a s i š k a i 
sužalojo, palaužė motinas, tė
vus. Ne tekę vaikų, jie sielojasi 
ir gedi jų iki šiol. Gyvenant di
džiuliame dvasiniame skausme, 
sutr iko fizinė sveikata. 1991 
metais išleistoje knygoje „Prašė 
neverkt i" , kurioje spausdinami 
motinų laiškai , skai tome: „Sū
naus ne tek t i s atnešė šeimai 
didelį sielvartą, man sutr iko 
n e r v a i , l i k a u i n v a l i d ė " : 
„Kar inis komisariatas už sūnų. 
už kančią, už praras tą sveikatą 
išmokėjo 100 rublių pašalpą. 
Dabar esu II grupes invalidė. 
P i rmas i s sūnus , kur is grįžo iš 
Afganistano, t a ip pat prastos 
s v e i k a t o s " ; , ,Ka i i š v y d a u 
s ū n a u s k a r s t ą , p r i e š ak i s 
u ž s i d e g ė u g n i e s l i e ž u v i a i , 
atrodė, kad dega visas pasaulis. 

Po laidotuvių ėmiau girdėti 
beldimą į langus, vaiko balsą 
Galų gale atsidūriau Žiegždrių 
psichiatrinėje ligoninėje". 

Tokių laiškų visa stora knyga. 
O B. Kairienė sako: „Sie laiškai 
ne iš praei t ies — juos rašę 
žmonės d a r gyvena . J i e m s 
reikia padėt i šiandien, o ne 
rytoj, po metų ar kitų. Mes, mo
tinos, palaidojusios savo sūnus, 
kaip niekas ki tas supratome ir 
apraudojome vyrus, žuvusius 
sausio 13-ąją prie Televizijos 
bokšto, Medininkuose. Mūsų 
sąjungoje y ra 129 motinos, 
kur ių sūnūs sušaudyti sovie
tinėje kariuomenėje. Toms mo
t inoms Medininkai prasidėjo 
prieš penkiolika metų. Puikiai 
sup ran tame — Lietuva dabar 
ekonominėje duobėje, bet mūsų 
sąjungos motinos į tą eko
nominę duobę pakliuvo tuomet, 
ka i atėjo telegrama iš karinio 
dalinio. Mes pačios laidojom, 
pačios, ieškodamos teisybės, į 
M a s k v ą p a s p r o k u r o r u s 
važinėjom, pačios p a l a i k u s 
ekshumavom. Kodėl valdžios 
vyrai išskyrė motinų skaus
mą?" 

Kaip galima pamiršti motinas, 
žmonas, brolius ir seseris ar 
likusius vaikus pokario Lietu
vos partizanų, politkalinių ir 
t remtinių, kurie ta ip pat žuvo 
nuo sovietinės armijos kulkų, 
dur tuvų ir kankinimųj? Kokia 
k o m p e n s a c i j a ' p r i k l a u s o 
palikuonims, Sibiro ledynuose 
suša lus ių ar badu mi rus ių 
t remtin ių? Ar vos a ts ikur iant 
nep r ik l ausoma Lie tuva , jos 
vyriausybė yra pajėgi kompen
suoti per pusę šimtmečio vykdy
t u s okupanto nusikal t imus? 

B r . J . 

Rusų kareivis neša>: paskutinius savo daiktus, kai pagaliau buvusios Sovie
tų Sąjungos kari-i^r ri yko iš Lietuvos. 

Nuotr. Algirdo Sabaliausko 

Lietinga buvo šiemet vasara, o jeigu ir rudenį užpultų liūtys — Regina 
pasiruošusi. Nuotr. Dainos Čyvienės 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

P R A N A S ZUNDE 
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Netrukus po minėtų įvykių pats K. Norkus išsi

ruošė kelionėn į JAV ir 1925 m. vasario 1 d. j is atvyko 
laivu „America" į New Yorką. Ten jis buvo imigracijos 
valdininkų sulaikytas ir internuotas Ellis saloje. K. 
Norkaus sulaikymo priežastis buvo ta , kad jis bandęs 
neteisėtai įvažiuoti į JAV kaip imigrantas, t .y., 
negalėjęs imigracijos valdininkų įtikinti, jog jis y r a 
t ik ta i ,bona fide' lankytojas. Tik Lietuvos Pasiun
tinybei įsikišus, K. Norkui buvo leista, įmokėjus užsta
tą, 30 dienų viešėti Amerikoje. Apie K. Norkaus 
sulaikymą Ellis saloje rašė didieji New Yorko dien
raščiai „New York Herald & Tribūne" ir „New York 
Times" . 

Dar būdamas Europoje, K. Norkus telegrafavo 
„Naujienų" redakcijai, kad „Lietuvos klerikalų vy
riausybė" daranti jam sunkumų, įtardama jį užsiimant 
„liaudininkų propaganda". Tad jis ir tuomet, kai buvo 
laikomas Ellis saloje, teigė spaudos atstovams, kad j is 
esąs „politinių intrigų a u k a " ir kad , j o politiniai prie
šai įskundę jį imigracijos valdybai". Jis taip pat tei
gė, kad dėl politinių sumet imų jis nesitikįs susilaukti 
savo byloje pagalbos iš Lietuvos Atstovybes. Savo 
ruožtu, vos tik pasirodžius spaudoje žiniai apie K. 
Norkaus* sulaikymą, „Naujienos" išspausdino šį 
vedamąjį (1925.1.19): 

„Labai keista, kad p. Norkui esant Ellis saloje, 
Amerikos klerikalų spauda ėmė skelbti kokius t a i 
kalt inimus jam, dėl kurių jam būsią „blogai'" Norkaus 

skundikai, matyt, turi ryšių su Amerikos k le r ika la i s . 
Dar keistesnis dalykas tačiaus sąryšyje su Norkaus 

byla buvo Lietuvos Atstovybės Washingtone elgesys. 
Lietuvos Atstovybės pareiga, rodos, y r a t e i k t i 

pagalbą Lietuvos piliečiams. Bet ar atstovybė ben t 
pirštu pajudino, kad padėjus p. Norkui atsigint nuo ne
teisingo užpuolimo? Ne. Ji ne tiktai nepadėjo j a m , be t 
išrodo, kad ji net ėjo išvien su tais, kur ie s tengės i 
pakenkti p. Norkui. Apie tai liudija žinios, t i lpusios 
New Yorko anglų laikraščiuose. 

„Tėvynė" užpereitą savaitę padavė i š t r a u k a s iš 
New Yorko dienraščio „Herald Tribūne", k u r sakoma, 
kad Lietuvos Atstovybė Washingtone padedanti suras
ti asmenis, įtariamus pasportų ir visų falsif ikavime. 
Toliau seka šitie žodžiai. 

„Norkų sulaikyti buvo įsakyta remiant is tuo , kad 
jisai atvyko Amerikon kaipo imigrantas, o ne la ik ino 
biznio reikalais. Tvirtinama, kad jisai dal inai ž inąs ir 
apie falsifikuojamų pasportų padėtį Kaune... H e n r i k a s 
Rabinavičius, Lietuvos Atstovybės sekretorius, t a r ė s i 
su Valstybės Departamentu apie žygius a r t i m e s n i a m 
ištyrimui pasportus išduodant. 

Čia aiškiai pasakyta, kad Lietuvos Atstovybė Wa-
shingtone ir ypač jos sekretorius, p. Rabinavičius, veikė 
išvien su Amerikos vyriausybe, kad padėjus jai įrodyti, 
jogei p. Norkus esąs kaltas. 

Šitokia Atstovybės politika pasipiktins k iekvienas 
doras žmogus. Atstovybė yra juk ne šnipavimo įstai
ga. Pirmutinė jos priedermė yra ginti savo k r a š t o ir 
savo piliečių garbę. O tuo tarpu ji šiame a t s i t i k ime 
elgėsi taip, kad prisidėjo prie diskreditavimo a tke l i a 
vusio iš Lietuvos ir nieko nenusidėjusio žmogaus! 

Kodėl ji taip elgėsi? Kas duos p. Norkui satisfakciją 
už padarytą jam skriaudą? 

Šitie klausimai turi būti išaiškinti! Je igu ne , ta i 

lietuvi ma s, jogei dabart iniai Lietuvos 
i. oat - ir ner savo agentus užsieniuos, ne vals-

An, -rik 
vald 
tybės. reikaląis rū; naši, bet užisima kerštu varinėjimu 
prieš nepat inkamus j iems asmenis . 

Jie manys net, kad už tų melagingų skundų prieš 
p. Norkų slepiasi kokių nors valdžios proteguojamų 
gaivalų norai išėsti p . Norkų iš jo vietos ir pasigrobti 
jo biznį. Ar gi tai galima toleruoti?" 

P a ž y m ė t i n a , k a d s o c i a l i s t i n ė s p a k r a i p o s 
„Naujienų" redaktorius išspausdino tą Lietuvos Atsto
vybę kri t ikuojantį ir faktų šviesoje absurd išką 
vedamąjį, visai nepadaręs pas tangų susižinoti su At
stovybe ir tuos kontroversinius klausimus išaiškint i . 
Tad Pasiunt inybės sekretor ius H. Rabinavičius rea
gavo į tą „Naujienų" išpuolį atviru laišku redaktoriui 
P. Grigaičiui (1925 3.4): 

„Tamstos redaguojamo „Naujienų" laikraščio Nr . 
46 iš vasario mėn. 24 d. t i lpo vedamasis s t raipsnis , 
kuriame netiksliai ir neteisingai buvo nušviestas ben
drai Lietuvos Pasiunt inybės Vašingtone ir ypat ingai 
mano elgimasis p. Kas tan to Norkaus sulaikymo 
reikale. 

Visam t a m dalykui išaiškinti ir užkirsti kelią 
visokioms insinuacijoms, kur ių pasekmė yra kenks
minga geram Lietuvos Respublikos vardui ir Lietuvos 
in teresams užsieny, šiuo pranešu tikrą dalykų stovį ir 
p rašau paskelbti šį laišką a r t imiaus iame „Naujienų" 
numeryje. 

Pereitų metų gruodžio mėn. Pasiuntinybė perskaitė 
„New York Times'e" telegramą iš Berlyno, kurioj buvo 
pranešama, kad Berlyne susekta organizacija, kuri ga
bena Amerikon migrantus priešingai Amerikos įsta
tymams , ir kad tame reikale yra įpainioti Lietuvos 
Respublikos valdininkai Amerikoje. 

(Bus daugiau) 

> 
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C L E V E L A N D , O H 

„ P A S T O R A L Ė S " 
KONCERTAS 

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys Put name atsikvietė iš 
Kauno mergaičių bažnytinį cho
rą , ,Pastorale" . Šis choras 
koncertuos Clevelande šeštadie
nį, lapkričio 13 d. 7 v.v. Dievo 
Motinos parapijos salėje. „Pas
toralės" viešnage rūpinasi Die
vo Motinos parapijos choras. Vi
si malonai kviečiami pasidalinti 
religinės muzikos grožiu. Įėji
mas — auka. Po koncerto bus 
kavutė . 

KVIEČIAMI VISI 
V Y R E S N I E J I 

Vyresniųjų popietė, pradedant 
rudens sezoną, spalio 12 d.. 2 
vai. p.p. vyks Dievo Motinos 
parapijos konferencijų kam
baryje. Popiete praves dr. Ele 
na Ceičienė. Visi kviečiami 
dalyvauti . 

P Y R A G Ų I Š P A R D A V I M A S 

,,Our Lady's Guild"i"inkimu 
dieną, lapkričio 2 d., rengia 
pyragų pardavimą. Kviečia vi
sus prisidėti savo auka ar py
ragu. Skambinti Ella Skoda. 
486-4489. Visas pelnas skiria
mas parapijai. 

A.A. J O N A S P A Ž E M I S 

Spalio 8 d. Clevelande palai
dotas a.a. Jonas Pažemis. Buvo 
gimęs 1922 metais. Nepriklau
somoje Lietuvoje buvo Kauno 
valstybės teatro muzikas. Ilgus 
metus dirbo skautų organizaci
joje. 1960 m. suorganizavo 
„Grandinėlės" orkestrą ir su 
pertraukomis jam vadovavo iki 
1980 metų. Liko žmona Birutė . 
duktė Vilija, sūnūs Darius ir 
Valentinas. 

„ G R A N D I N Ė L Ė " KVIEČIA 
J A U N U S Š O K Ė J U S 

Kviečiamas jaunimas nuo 9 
iki 12 metų j Grandinėlės jaunų 
šokėjų grupę. Repeticijos vyksta 
sekmadieniais nuo 6:00 iki 7:30 
vai. vakarais. Jaunų šokėjų gru
pės vadovė yra j a u n a pedagogė, 
i lgametė „Grandinėlės" šokėja 
Aida Bublytė. 

TG 

R I N K L I A V A M I S I J O M S 

Ateinantį savaitgalį parapijo
se bus Misijų sekmadienio 

r ink l iava . V iešpa t s k v i e č i a 
visus skelbti Dievo žodį. Mes 
galime pasireikšti š iame svar
biame darbe, paremdami misijų 
rinkliavą. 

S E M I N A R A S 
V Y R E S N I E M S 

Ateinantį šeštadienį, spalio 16 
d.. J a k u b a u s k ų l a i d o t u v i ų 
namuose bus seminaras vyres
niesiems. 1 vai. p.p. adv. Algis 
Širvaitis aiškins apie Medicaid, 
o 2 vai. p.p. Joan H a r k i n s kal
bės apie Medicare. S e m i n a r a s 
nemokamas: visi kviečiami da
lyvauti. 

ŠV. J U R G I O P A R A P I J O S 
F E S T I V A L I S 

Šv. Jurgio parapijos Rudens 
fes t iva l i s bus s e k m a d i e n į , 
lapkričio 14 d., nuo 11:30 vai . 
iki 3:30 vai.p.p. Visiems para-
piečiams išsiuntinėti praneši
mai ir loterijos bil ietai . K a s jų 
negavo arba nori gauti daugiau 
loterijos bilietų, skambink i t e 
klebonijon 431 5794. Nedelskite 
grąžinti išplat intų bilietų šak
neles. 

G. J u š k ė n a s 

WORCESTER, MA 
L A B D A R O S R E N G I N Y S 

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos Pu tname rėmėjai , 
kar tu su seselėmis, jų d a r b a m s 
paremti spalio 3 d. Maironio 
Parko didžiojoje salėje suruošė 
pie tus , po kur ių p r o g r a m ą 
atliko Etnografinis ansambl i s 
„Sodauto". vadovaujamas Gitos 
Kupčinskienės iš Bostono. 

Svečius šil tu žodžiu pasveiki
no rėmėjų skyriaus pirm. Teresė 
Adomavičienė. Programai vado
vavo Bernade ta Mi l i auska i -
tė-Harris. Maldą prieš p ie tus 
sukalbėjo seselių kape l ionas 
kun. dr. Valdemaras Cukuras iš 
Putnamo, Conn. Vis iems pasi
s t i p r i n u s s k a n i a i s r ė m ė j ų 
paruoštais pietumis, programos 
vedėja supažindino publiką su 
ansambiu ir jo vadove. 

Programa nukėlė publiką į 
tolimą praeit į , gilią senovę. 
Naudodami įvairius muzikos 
i n s t rumen tus , ansambl ieč ia i 
perdavė tos gilios senovės lietu
vių dainas , šokius, į kur iuos 
įjungė ir publiką. Buvo smagu 
kartu su ansambliu keliauti per 
senovės laikus, bet dar smagiau 

buvo ka r tu su jais dainuoti ir 
šok t i . P u b l i k a nesigailėjo 
plojimų. Ansamblio vadovei Te
resė Miliauskaitė įteikė raudo
nų rožių puokštę. 

Žodį t a rė Lietuvių Labdaros 
draugijos pirm. Kazys Adoma
vičius. Pasigėrėjo programa ir 
seselių a t l i ekamais darbais, 
kuriuos Maironio Parko vado
vybė labai vertina ir visuomet 
remia. Savo ir žmonos Teresės 
vardu įteikė piniginę dovaną. 

Buvo malonu mūsų tarpe šiais 
metais tu rė t i proviciolę seselę 
Igne, kurią labai sunku „pagau
t i " , nes ta i skraidanti seselė. J i 
padėkojo p i rmin inku i K. 
Adomavičiui, rėmėjų skyriaus 
pirm. Teresei Adomavičienei, 
visai Maironio Parko vadovybei 
ir visiems. Pareiškė, kad šiais 
metais spalio 15 dieną sueina 75 
metai nuo jų vienuolijos įstei
g imo . Švenč i a Deimantinį 
jubiliejų, kurį paminėti jos 
pakv ie t ė K a u n o mergaičių 
bažnytinį chorą „Pastoralę", 
kur is įvairiuose JAV lietuvių 
telkiniuose at l iks religinius 
koncertus. Worcesteryje kon
certas vyks spalio 24 d., sekma
dienį, Šv. Povilo katedroje. 
Prašė ne t ik dalyvauti, bet ir ki
tus pakviesti. 

Renginyje dalyvavo ne vien 
seselių darbų rėmėjai ir jų ger
bėjai iš mūsų telkinio, bet buvo 
atvykusių iš Putnamo, Bostono 
ir Providence — tai nepavargs-
tantieji, kurie daug metų gausiu 
b ū r i u a t v y k s t a į seselių 
renginius. Atvyko prelatas V. 
Balčiūnas, kun. dr. R. Kra
sauskas, kun . dr. V. Cukuras — 
visi iš Putnamo. Šv. Kazimiero 
parapijos kleb. kun. V. Parulis, 
MIC, as is tentas kun. J. Pet
rauskas, MIC. 

Padėkos nusipelno moterys, 
ruošusios pietus, dirbusios vir
tuvėje, patarnavusios prie stalų 
ir ki tus darbus atlikusios, t a i 
darbščiosios A. Brantienė, R. 
Valinskienė, E. Nalivaikienė, 
R. Šteinienė, V. Ramonienė, I. 
Juodait ienė, I, Parulienė, I. 
Markevičienė, D. Zaleskaitė, A. 
Jakniūnai tė , O. Keršytė, D. Vir-
bašienė, T. Miliauskaitė, T. 
Meiluvienė, J. Miliauskienė. 

P a d ė k a abie jų l ie tuvių 
parapijų klebonams: kun. V. 
Paruliui, MIC, ir kun. A. Volun-
g iu i , r eng in į gars inus iems 
parapijų biuleteniuose. Lietuvių 
radijo programos „Aušra' ve
dėjui inž. E. Meilui, Jr., jį garsi
nusiam oro bangomis. 

Deimantinio jubiliejaus šven
te džiaugiamės ir kartu su 
seselėmis dėkojame Viešpačiui 
Dievui. Gražus amžius žmogaus 
gyvenime, jis gražus ir vie
nuolijos. Tai ilgas rožėmis ir 
erškėčiais nusagstytas kelias, 
kuriuo ėjo seselės, tarnaudamos 
Dievui ir žmonėms. 

1936 m. Dievo Apvaizdos dėka 
vienuolijos atžala — penkios 
seselės iš Lietuvos atvyko į 
Ameriką. Čia įsikūrė. Sunkiais 
Tėvynės priespaudos ir vergijos 
l a i k a i s k a r t u meldėmės, 
sielojomės Lietuvos kančiomis. 
Daug ka r tų važiavome į Wa-
shingtone reng tas demonstra
cijas dėl Lietuvos laisvės. Lietu
va laisva! I lgus metus po
grindyje dirbusios ir vargusios 
seselės išvydo dienos šviesą, bet 
per 50 metų komunistinio tero
ro iš žmon ių širdžių tapo 
išplėšta Dievo, Tėvynės ir ar
t imo meilė. Lietuvai reikia 
Kristaus meilės. Tą meilę, nors 
negausus seselių būrelis, neša 
per Atlantą į Lietuvą. Dvi yra 
atvykusios iš Lietuvos ir čia įsi
jungusios į vienuolijos darbus. 
Remkime seseles , Kristaus 

meilės nešėjas, maldomis, dar
bais, finansine parama, kad jos 
pajėgtų vis plačiau ir plačiau tą 
Kristaus meile skleisti. 

Gėrimės ir didžiuojamės, kad 
Naujoje Anglijoje tur ime įsikū
rusias Nekalto Marijos Pra
sidėjimo vienuolijos seseles. J ų 
vienuolyno durys plačiai atver
tos visiems. Su dideliu pasi
aukojimu, meile ir kantrybe jos 
įsteigė lietuvybės ir katalikybės 
tvir tovę, kurioje įvairiomis 
šventėmis, ar kitomis progomis, 
dažnai lankomės. Ką kalbėti 
apie jaunimo auklėjimą vasaros 
stovykloje. Negalime pamiršti 
gyvenimo saulėleidžio sulau
kusių žmonių, kurie globojami 
a rk iv . J . Matulaičio vardo 
namuose. Padėkime seselėms ir 
toliau išlaikyti čia, Amerikoj, tą 
lietuvybės ir katalikybės tvir
tovę, iš kurios sklinda visoke
riopa veikla ne vien išeivijoje, 
bet pasiekia ir Lietuvą. 

Sveikinam seseles, švenčiant 
Deimantinį jubiliejų, nuošir
džiai l inkime, kad jų našią reli
ginę bei tautinę veiklą ir toliau 
lydėtų sėkmė, Dievo palaima, 
Marijos globa, o praretėjusios 
e i l ė s t e p r a ž y s t a nauja i s 
pašaukimų žiedais. 

L IETUVOS 
K A R I U O M E N Ė S ŠVENTĖ 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa ir skautes,-tai lapkričio 
21 d., sekmadienį, ruošia Lietu
vos kariuomenes atkūrimo 75 
metų sukakties minėjimą. 

10 vai. ryto uniformuoti šau
liai ir skauta i organizuotai su 
vėliavomis dalyvaus šv. Mišiose 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje, kur ias už visus žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės užprašė 
šaulių kuopa. Po Mišių vyks 
trumpos žuvusių pagerbimo iš
kilmės prie paminklo švento
riuje. 

Minėjimas 3 vai. p.p. Maironio 
Parko žemutinėje salėje. Po mi
nėjimo sesės iaulės dalyvius 

pavaišins kavute ir pyragai
čiais. 

Rengėjai kviečia visus minėtą 
sekmadienį pagerbti žuvusius 
kar ius , šaulius, partizanus, o jų 
daug žuvo kovose dėl Lietuvos. 
Dalyvaukime pamaldose bei 
minėjime patys, pasikvieskime 
atvykt i ir draugus. 

J . M . 

ROCHESTER, NY 
„ARMONIKOS" 

ANSAMBLIO KONCERTAS 

Spalio 24-tą pas m u s užsuks 
pro šalį keliaujantis „Armoni
kos" liaudies muzikos ansamb
lis. Turės ime džiugią progą 
išgirsti skambias jų dainas . 

Ansambly je dvi m o t e r y s , 
aš tuoni vyrai, Vadovas Stasys 
Liupkevičius. Su ansambliu ke
liauja aktorius — skai tovas 
Tomas Vaisieta. Grožinio žodžio 
mylėtojai tu rės progos pasi
džiaugti jo meniškai perteikia
mu l ietuvišku žodžiu. 

Koncertas įvyks sekmadienį , 
spalio 24 d., 5 vai. vak. (punk
tual iai) Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Kviečiame visus šią 
popietę rezervuoti š iam kon
certui . Labai jau seniai, rodos, 
nea tmenamais laikais, r inkda
vomės į salę pasidžiaugti m ū s ų 
menininkais . 

Koncertą rengia radijo k lubas 
„Dainos aidas", kur is jau dau
giau negu 40 metų kas sekma
dienio rytą sveikina mus lie
tuvišku žodžiu ir daina. Koncer
to išlaidos didelės, klubo k a s a 
apytuštė . Klubo valdyba ryžosi 
m u m s padovanoti meno puotą. 
Nepal ikime jos vienos. Spalio 
24-tą visais apylinkių kel ia is 
pa t rauk ime į Šv. Jurg io salę! 

Iki pasimatymo! 
Izabe lė Ž. 

„ L a u k i n i a i ž m o n ė s l a ik
raščių neskaito", bet l ietuviai 
nė ra laukiniai : j ie skai to i r 
remia savo dienraštį „Draugą". 

CLASSIFIED GUIDE 

KALĖDINIAI 
SIUNTINIAI IR 

TRANSPAK 
Visi siuntiniai siunčiami BE MUITO. 
Švenčių sezono metu AIR CARGO išeina 
du kartus per savaitę. 

TRANSPAK gali pervesti dolerius 
per 48 valandas. 

• ŠVENTINIS ŽIEMOS SIUNTINYS: $39 — 
aspirino 250 tbl., multivitaminų 250 tbl., tir
pi kava, malta kava, tirpi arbata su citrina, 
kakava, apelsinų koncentratas, vafliai, alie
jus, mėsos konservai, TIK $39 dol. 
Viskas užsienietiška. 

• 55 svarai įvairių aukščiausios kokybės 
maisto produktų, $98. 

• 45 svarai įvairaus maisto be mėsos, $75. 

Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didesnį kiekį 
aspirino ir vitaminų. Rašydami būtinai praneškite savo 
telefono numerį— atsakymą į savo klausimus siųskite 
per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą — 

TRANSPAK 

2638 W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel . 312-436-7772 

ClevHando Ateitininku bendrane susirinkime kalba jaunučiu atstovas Matas 
Laniauskas Nuotr dr. M. Kaniausko 

te 
iN ĵneoBYFDtc 
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FOR RENT rfe AL ĮSTATE 
^ 4 - . .* 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
pensininkų amžiaus asmenims 
Brighton Pk. apyl. Be gyvuliukų. 
$350 į mėn., te l . 312-847-4855. 

HELP VVANTED 

Valymo darbas 
Ieškoma moteris valyti namus bei ra
stines. Alga nemažesnė, kaip $310 iki 
$370 per sav. Reikia gyventi Chicagos 
priemiestyje. Kambarys bus parūpintas 

Skambinti: 1-708-393-3999 

IEŠKO DARBO 

Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo. Gali dirbti namų ruošoje, 
prižiūrėti ligonius arba vaikus. Šiek 
tiek kalba angliškai. 

Tel . 708-499-4558 

50-ies metų medikė iš Lietuvos 
ieško darbo. Turi rekomendacijas. 

Tel . 312-523-7289 

Moteris iš Lietuvos ieško darbo; 
gali slaugyti ligonius, prižiūrėti 
vaikus. Skambinti Valerijai, 

te l . 708-654-2493 

- lflSCELLANEOUS \ ~ 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
•3208 Va West 95th Street 

Tel. — (709) 424-8654 
(312) 581-8854 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mieste leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5958 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas veltui 
Perkame ir Parduodame Namus, 

1 Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 
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KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

FOR SALE 
Near Lemont, IL 11 + aeres, 
vvooded with creek $114,900. 
Century 21/Olsick Co., Inc. 

Tel. 708-257-7100 
Martha Teitlus Emily Mansell 

(home) (home) 
708-257-2815 708-389-2010 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnav imas pr i 
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: t e l . 312-925-4331 

FOR SALE 
Reduced Oak Lawn brick ranch: 3 bdrm., 
Ige. liv. & din. rm. new appliances; eat-in 
kitehen: full basement; window trtmts.; 
garage. fenced yard. Many extras. 
S150,000. Mušt sell now! Make offer. 

Call te l . : 70S-424-1772 

FILMAI VAIKAMS 
Multiplikaciniai filmai (cartoons) lietuvių kalboje. VHS-2 vai. 
Kaina $14.95 + $3 persiuntimas. Puiki priemonė vaikų laisvalaikiui 
užimti ir kalbai tobulinti. Čeki arba „money orders" rašyti ir siųsti: 
Ruth Roberts, 15774 S. LaGrange Rd. 260, Orland Park, IL 
80482 
Name 

Address 

City . . . . State Zip 

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ 

Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje 
Lithuanian Customs and Traditions 

Antroji laida/Second Edition 

Autorė jau knygos pratarmėje rašo: „kad knyga bus 
naudinga tiems, kuriems ji skiriama: lietuviams išeiviams, 
tebeeinantiems lietuviškumo keliu, nuolat kreipiantiems akis 
ir mintis į savo kilmės kraštą — Lietuvą". 

Pirmoji laida išleista 1989 metais turėjo labai didelį 
pasisekimą ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių tarpe ir buvo 
išparduota per trumpą laiką. 

Antrąją laidą išleido taip pat Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Chicago, IL 1993 m. Knyga kietais viršeliais, 
362 psl. Iliustruota. Lietuvių ir anglų kalba. Kaina 15 dol. 
Užsakant paštu, pašto persiuntimo išlaidom pridedama: JAV 
— 2.50 dol., į Kanadą. 3 dol. į kitus kraštus 3.50 dol. Illinois 
valstijos gyventojai dar prideda 1 31 dol. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti Draugas, 4545 W. 63rd St., Chica
go, IL 60629. 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos 
dalyje ir 8-rius metus kalėjimuose. Knygos kaina 8.00 dol. 
111. gyventojams Tax 70 et. Persiuntimo išlaidos: + USA 
— 2.50 dol., Canada - 3.50 dol. 

, f 
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KALBOS KULTŪRA 
Redaguoja Juozas Vaišnys, SJ 

DVIEM AR DVIEMS 

Skaitvardžio du naudininko ir 
įnagininko forma yra dviem. Ši 
forma yra dviskaitinė (be s 
gale). Tokia šio skaitvardžio for
ma ir tėra galima, nes skait
vardis du tik dviskaitos formą 
ir tegali turėti. Šnekamojoje 
kalboje ir spaudoje pasitaiko 
formų ir su s gale: dviems 
Tokia forma yra netiksliai 
pavartojama pagal kitų žodžių 
analogiją. Taip dažnai pasako ar 
parašo asmenys, kilę iš tų 
tarmių (rytų aukštaičių, dzūkų, 
kapsų), kur daugiskaitos naudi
ninkui vartojama dviskaitos for
ma: laukam, vaikam, žmonėm. 
Jie, išmokę bendrinės kalbos 
formą (su s gale: laukams, 
vaikams, žmonėms), mano, kad 
reikia ir skaitvardžio du naudi
ninkui pridėti s (dviems). Tad 
forma dviems bendrinėje kalboje 
nevartotina. 

VIETININKO 
TRUMPINIMAS 

Daiktavardžiai su galūnėmis 
-is, -ys, -uo vietininko linksnyje 
turi galūnę -yje. Bendrinėje 
kalboje galima vartoti ir su
trumpintą vietininko formą su 
galūne -y, tačiau neteiktinas 
trumpinimas su galūne -yj. Tad 
galima vartoti: pilyje arba pily, 
lopšyje arba lopšy, akmenyje ar
ba akmeny, bet neteiktina: pilyj, 
lopšyj, akmeny j . Juk taip para
šytus žodžius būtų sunku ir 
ištarti. 

N E - N E I 

neigti. Tad pirmajame čia 
paduotame sakinyje geriau 
būtų sakyti: Neturiu nei tėvo, 
nei motinos. Paprasčiausia 
taisyklė būtų tokia: neigiamoji 
dalelytė yra nė, o neigiamasis 
jungtukas — nei. Štai keli pa
vyzdžiai: Aš nė negalvojau ten 
eiti. Jis nė tėvo neturi. Jo čia nė 
kvapo neliko. Bet kai tas 
neiginys eina jungtuku (t.y. kai 
sakinyje vartojamas daugiau 
negu vieną kartą), geriau var
toti nei: Jis nemoka nei šokti, 
nei dainuoti, nei groti. Čia nei 
mano, nei tavo reikalas. 

Čia reikia pažymėti, kad nei 
gali būti ir dalelytė, reiškianti 
kaip, lyg, tartum, pvz.: Pasipū
tęs nei kalakutas. Žydi nei rožė. 

PRAEITAS IR PEREITAS 

Kaip yra geriau sakyti: pra
eitą vasarą ar pereitą vasarą? Ir 
vienas, ir kitas pasakymas yra 
geras. Dar galima pasakyti ir 
praėjusią vasarą. Visos šios trys 
formos yra sinonimai —jų reikš
mė yra ta pati. Kai kas mano, 
kad, kalbant apie laiką, 
negalima sakyti pereitas, nes 
laikas ne pereina, o praeina. Bet 
reikia neužmiršti, kad kalboje 
ne visuomet paisoma griežtos 
logikos. Jau Nesselmanno lietu
viškai vokiškas žodynas (1851) 
žodį pereitas vartoja pažymėti 
praėjusiam laikui („die vergan-
gene Woche"). Taip pat ir „Da
bartinės lietuvių kalbos žody
nas" veiksmažodžiui pereiti 
duoda*ir šią prasmę: praeiti, pra
slinkti. Vis dėlto bendrinei 
kalbai teiktinesnė lytis praei
tas arba praėjęs. 

KAIP GARSENYBĖS 
UŽDARBIAUJA 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. spalio mėn. 15 d. 

Lietuvos Respublikos prez. Algirdas Brazauskas, š.m. rugsėjo 28 d. Nevv Yorke 
susitikęs su PLB pirm. Bronium Nainiu. Nuotr Dangės Širvytės 

Galima sakyti, kad nė ir nei 
yra sinonimai, kai jie vartojami 
vienarūšėms sakinio dalims 
neigti. Čia jie atlieka jungtukų 
funkcijas. „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas" (Vilnius, 1972) 
duoda tokius pavyzdžius: Netu
riu nė tėvo, nė motinos. Mėnuo 
nei šviečia, nei šildo. Vis dėlto 
kai kurie kalbininkai nepataria 
vartoti jungtuko nė kelioms 
vienarūšėms sakinio dalims 

Ką reiškia „tamprus"? 
Sis žodis yra susijęs su veiks

mažodžiu tempti. Jo reikšmė: at
sparus, stangus, elastingas. Jis 
netinka tokiuose sakiniuose: 
Tarp jų šeimos narių yra labai 
tamprūs (= glaudūs) ryšiai. 
Amerika ir Kanada labai tamp
riai (= glaudžiai, artimai) bend
radarbiauja. 

LAIŠKAI 
laiškų, nuo birželio mėnesio 
pas'ustų vienam asmeniui, 
adresatą pasiekė tik du. Tad 
dingo 71%? Ir kas yra atsakin
gas už tokį gėdingą pašto 
siautėjimą demokratinėje 
Lietuvoje? 

Birutė Pūkelevičiūtė 
Daytona Beach, FL 

Mažesni nusikaltimai baudžia
mi litų bausmėmis — tas 
palengvintų to statuto pri
taikymą dabartinei monetarinei 
sistemai, juk ir dabar Lietuvoje 
įvesti litai. 

Algis Liepinaitis 
Chicago. IL 

A. BRAZAUSKO KALBA 

Ar autori tar inė valstybė 
užtikrindavo minimalias žmo
nių reikmes jų laisvės są-
skaiton? LR prezidentas Algir
das Brazauskas, kalbėdamas 
Jungtinėms Tautoms rugsėjo 28 
d., užtikrino, jog taip įvyko ko
munistiniais laikais. Iš tikrųjų 
komunizmas kaip tik ir griuvo, 
kad žmonės pateko į didelį eko
nominį nuosmukį. Taigi Bra
zausko tezė yra visiškai nepa
remta. Jis taip pat priminė, jog 
Vakarai turi remti pokomunis
tinius kraštus ekonominėje sri
tyje, nes kitaip gali sugrįžti ko
munizmas. Tai vėl yra nerim
ta. Ne grasinimais bus gauta 
parama iš Vakarų, bet per tu 
pačių pokomunistinių valstybių 
ekonominį planavimą. At
sisakymas planuoti ekonominę 
ateitį yra tikra garantija atei
ties nepasisekimui. Brazauskas 
padėkojo Amerikai, kad ji nepri
pažino Sovietų Sąjungos okupa
cijos Lietuvos atveju. Tačiau jis 
pamiršo padėkoti JAV lietu
viams, kurie tai padarė įmano
ma. Žodžiu, Algirdas Bra
zauskas nesugebėjo pasakyti 
rimtos kalbos Jungtinėse Tau
tose. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

BARAKUDOS SUĖDĖ 
RAŠYTOJĄ 

Teatro mėgėjai aną sekmadie
nį Jaunimo centre matė Kazio 
Sajos komediją „Barakudos". 
Deja, ten nebuvo galima rasti 
nei teatro, nei komedijos. Tie
siog atrodė neįtikėtina, k?'1 ži
nomas rašytojas ir dramatur
gas, daugiau nei dvidešimties 
dramos veikalų autorius, suge
bėjo parašyti taip blogą, pigų, 
nejuokingą ir vietomis net vul
garų farsą. Nebent Kalifornijos 
vynas jį taip buvo paveikęs, kad 
turbūt per vieną vakarą parašė 
šį savo „šedevrą". 

Žiūrovai salėje sėdėjo suakme
nėjusiais veidais ir tik pertrau
kos metu prapliupo juoktis iš 
nejuokingo veikalo. Žodžiu, prie kurnu? Dabartinė Lietuvos 
žiūrovų akių rašytojas buvo su- vyriausybė mažai rūpinasi šiuo 
draskytas savo paties sukurtų 
barakudų. 

Juozas Baužys, 
Orland Park, IL 

SAVIVALĖ LIETUVOS 
PAŠTE 

Pagal KGB duomenis, 1985 
m. Lietuvos susirašinėjimas su 
užsieniu viršijo vieną milijoną 
laiškų. Skelbiama, kad tais 
metais „peržiūros punktas" 
(PK) konfiskavo daugiau kaip 
17,500 siuntų. Atseit, iš šimto 
pasiųstų laiškų dingo beveik du. 
Įdomu būtų paskaičiuoti, kokiu 
nuošimčiu laiškai naikinami 
dabar, jeigu iš septynių mano 

knygų, pinigų, kompiuterių, 
talkininkų ir patarėjų, kartais 
net „ačiū" nesusilaukdami. Tai 
kodėl mes, tos pačios tautos 
vaikai, liekame savo valstybės 
atstumiami, gal net išnau
dojami? Argi todėl, kad karo 
metu buvom priversti emigruoti 
į svetimus kraštus? 

Liūdna, kad. Lietuvą koloni
zavę, kitų tautu atėjūnai geriau 
traktuojami, negu ištikimi, už 
Lietuvos laisvę užsieny kovoję 
lietuviai. Nejaugi Lietuva gali 
taip lengvabūdiškai atsisakyti 
dalies savo tautos? 

Algirdas Šilbajoris 
Ormond Beach, Florida 

„DRAUGUI PINIGU BUS 

Jau kuris.laikas karts nuo 
karto randame straipsnelių 
„Drauge", kad tas mūsų „Drau
gas" nekaip stovi finansiniai. 
Gerai, kad įsteigtas „Draugo 
fondas", ir gražu, kad daugėja 
susipratusių Hetuvių. kurie, 
atsi l iepdami į pagalbos 
šauksmą, „Draugui" daugiau ar 
mažiau paaukoja. 

Čikagos lietuvių radijo stotis 
„Margutis", kai nesuduria galo 
su galu, šaukiasi pagalbos ir per 
trumpą laika surenka reikiamą 
sumą pinigų. Ar nevertėtų 
„Draugui" prieš šventes, ar kitu 
metu. paprasvti visų lietuviškų 
radijo stotelių Amerikoj, kad jos 
radijo bangcais parinktų aukų 
„Draugui"9 

Kol „Draugo Fondas" bus na
šus, tikiu, kad ir tokį kelią pa
bandžius. ..Draugui" pinigų 
bus. 

Pe t ras Peleckas 
Chicago. IL 

Vokiečių savaitinis žurnalas 
„Bunte" (1993.06.03 sąsiuvinis 
23) paskelbė straipsnį „Nuo
mojamieji svečiai", kuriame 
rašo: „Visuomeninio gyvenimo 
reporteriai nuo Los Angeles iki 
Miuncheno nesivaržydami ap
rašinėja jūsų puotas , 
sukaktuves, kai jūs pas save 
turite vieną iš garsiųjų svečių. 
Bet tai kainuoja. Tokių tarpi-
ninkų-agentūrų galite rasti ir 
šitame žurnale, kur galima įre
gistruoti norimus kviest i 
asmenis". 

Žurnalas nurodo nemažai 
asmenų, kuriuos didieji versli
ninkai ar žymūs visuomenės 
asmenys kviečia į savo sukak
tuves bei kitus, visuomenės 
dėmesio vertus, įvykius. 

Štai keletas pavyzdžių. Pagar
sėjusi „Dynasty" TV pro
gramose aktorė Joan Collins už 
dalyvavimą Vienos Operos 
pokylyje gavo 150,000 markių. 
„Nuomos" laikas truko 43 
valandas. 

Buvęs Prancūzijos prezidentas 
Giscard d'Estang gauna iki 
40,000 markių už paskaitas ir 
politinius pokalbius (mėgstama 
tema — Europa). įstaigų vedėjai 
ir didieji „privatininkai" moka 
aukščiausią kainą. Politiniai 
vienminčiai nuo mokesčio 
„atleidžiami". 

Mūsų buvęs prezidentas Jim-
my Carter, žemės riešutų au
gintojas, už „pasirodymą" ima 
25,000 dolerių. Jo mėgstama 
tema — „Mano gyvenimas kaip 
buvusio JAV prezidento". 
Rosalynn Carter, jo žmona, 
gauna 20,000 dolerių už savo 
paskaitas „Mano gyvenimas 
kaip buvusio JAV prezidento 
žmonos". 

Bob Hope visada nori 100,000 
dolerių; Barbara Walters — 
25,000 dolerių. 

Aktorius George Hamilton, 
pagarsėjęs filme „Meilė iš pir
mo žvilgsnio": jo kainoraštis 
rodo 20,000 dolerių. Mėgstąs 
pasakoti apie savo santykius su 
Elizabeth Taylor. 

Tom Wolfe, pasižymėjęs repor
teris ir aktorius, ima 25,000 
dolerių, tik reikalauja, kad ar
ti nebūtų raudono vyno, nes 
„nenori matyti dėmių ant savo 
kostiumo". 

Buvusi D. Britanijos premje
rė Margaret Thatcher gauna 

60,000 dolerių, tik reikalauja, 
kad ji būtų vadinama „Ne Mrs. 
Thatcher, bet Lady Thatcher". 
Tai ji labai vertinanti. 

„Dykumos audros" generolas 
Norman Schwarzkopf i m a 
25,000 dolerių, kai klausytojai 
nori išgirsti jo pasakojimus apie 
Persų įlankos karą. 

Buvęs Vokietijos kancleris 
Helmut Schmidt ima 20,000 
dolerių ir daugiau . K a i n a 
pakyla, kai sutinka pakalbėti 
apie savo oponentą Kohl. 

Jean Kirkpatrick, buvusi JAV 
delegatė Jungtinėse Tautose, 
sutinka priimti 20,000 dolerių. 

Benazir Bhutto, buvusi Pakis
tano premjerė ir Oxfordo auklė
tinė, gauna 20,000 dolerių. Jos 
paskaitų temos: moterys Islamo 
pasauly ir jos nužudytasis tėvas. 
Ją mielai kviečia, nes nereikia 
vertėjų — laisvai kalba prancū
ziškai ir angliškai. Problema: į 
Europą atvyksta tik kas ketveri 
metai. 

Buvęs JAV prez iden ta s 
Gerald Ford gauna 20,000 dole
rių. Mėgstamos temos: golfas, 
politika ir žmonos Betty Ford 
kova su*alkoholiu. 

Henry Kissinger, buvęs JAV 
užsienio reikalų sekretorius, 
gauna 40,000 dolerių. 

Telly Sava las , iš fi lmų 
žinomas kaip Kojak, ima 

100,000 dolerių, dar reikalauja 
priedo — pirmos klasės lėktuve 
bil ietas j am, žmonai ir 3 
vaikams. 

Aktorius Alain Delan ima 
100,000 dolerių. Keliauja tik 
privačiu jet lėktuvu, važiuoja 8 
metrų ilgumo limuzinu su poli
cijos palyda. Kai kada nori 
malūnsparn io . Bū t ina i — 
moteris vertėja. 

Ronald Reagan, buvęs JAV 
prezidentas, ima 100,000 dole 
rių tik už vieną kalbą. Jei, kaip 
svečias, praleidžia 48 valandas, 
ka ina pakyla ik i 500,000 
dolerių. Kvietėjam dar reikia 
apmokėti sargybinių algas. 

Vokietijos astrologė Elisabeth 
Teissier ima 20,000 markių, bet 
duoda ir privatų horoskopą. 

„Bunte" žurnale paminėtos ir 
vokiečių įžymybės iš filmų bei 
visuomeninio gyvenimo, tačiau 
jos Amerikoje mažai žinomos, 
nors jų „ nuoma" taip pat nėra 
žema - nuo 20,000 iki 40,000 
markių. 

V. V. 

• 1977 m. rugpjūčio 20 d. 
pi rmasis JAV erdvėlaivis 
Voyager buvo išsviestaas į erd
ves iš Cape Canaveral, FL kelio
nei į Jupiterį, Saturną ir dar 
toliau. 

A.tA. 
JONUI GUOBUŽIUI 

netikėtai mirus , reiškiame nuoširdžią užuojautą jo 
žmonai MARIJAI ir sūnui POVILUI su šeima. 

Kazys Lukoševičius 
ir duktė Birutė Earl su vyru 

Mūsų klubo nariui 

A.tA. 
KAZIMIERUI POCIUI 

mirus, jo žmonai ELENAI ir sūnui KĘSTUČIUI su 
šeima užuojautą re iškia 

Beverly Shores 
Amerikos Lietuvių klubas 

KAS MES ESAME? 

KODĖL NENAUDOJAMAS 
NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS BAUDŽIAMASIS 
STATU AS? 

Jau beveik praėjo 4 metai nuo 
Nepriklausomybės atstatymo, 
bet Lietuvoje anarchija darosi 
vis aršesnė. 

Lietuvos Seimas priima įvai
rius naujus įstatymus, bet'šios 
problemos beveik neužkliudo. 
Kyla klausimas: kas yra svar
biau, ar išlaikyti Lietuvos Ne
priklausomybę, ar ugdyti anar
chiją, pagrįstą savanaudiš-

reikalu. Šių metų turizmas, 
ypač Palangoje, labai sumažėjęs 
dėl piktadarių sauvaliavimo. 

Nepriklausomybės m'etais 
Lietuvoje teisininkai naudojo 
Lietuvos Baudžiamąjį Statutą 
su maždaug 700 skyrių ir tam 
tikrais papildymais. Įdomu, 
kodėl juridinės valdžios įstaigos 
(Teisingumo ministerija) 
neperžiūri šio statuto, nepasiūlo 
pakeitimų ir nepritaiko šių 
laikų reikalavimams? Nepri
klausomybės laikų Baudžiama
sis Statutas išlaikė tvarką, ir 
visi Lietuvos piliečiai jį 
respektavo. Tikiu, kad ir šian
dien jis būtų naudingas tvarkos 
atstatymui mūsų tėvynėje. 

Paskaičius Lietuvos ir išei
vijos spaudą, susidūrus su 
Lietuvos įstatymais ir susipa
žinus su vyriausybės valdininkų 
elgesiu, ima kilti klausimas — 
ar mes, išeiviai, esame „svetim
šaliai", ar užsienio lietuviai? 

Jeigu mes lietuviai, tokie pat. 
kaip gyvenantys Lietuvoj, tai 
mūsų teisės turėtų būti tokios 
pat. kaip ir jų. Jeigu mes sve
t imšal iai , tai jokių teisių 
neturime ir vargiai turėsime. 

Tačiau svetimšaliai iš Rusijos, 
kolonizavę Lietuvą, turi ir 
Lietuvos pilietybę, ir visas kitas 
piliečių teises. Užsienio lietu
viams aplankyti Lietuvą reikia 
vizų; už viešbučius jie turi 
mokėti dvigubą ar trigubą 
kainą; Lietuvos oro linijos 
mums, užsieniečiams, daug 
brangesnės, negu vietiniams; 
gimimu įgyta pilietybė panai
kinta (ją reikia „atgauti"); ko
munistų valdžios atimta nuo
savybė negrąžinama ir t.t. 

Ne tik Rusijos, bet ir kai kurių 
kitų valstybių piliečiams įvažia
vimo vizų nereikia, o užsienio 
lietuviams reikia. Ar Lietuvos 
valdžia mumis nepasitiki, ar tik 
bijo, kad neužkrėstume Vakarų 
kul tūros ir civilizacijos 
„bacilomis"? 

Lietuvos gyventojai mums 
mieli ir draugiški. Mes nesi-
gailim jiems dovanų, vaistų. 

LIETUVIŲ TAUTINIU ŠOKIŲ 
INSTITl TO NARIAMS 

Lietuviu Tautinių šokių insti
tuto tautiniu šokių mokytojų ir 
vadovų suvažiavime Dainavoje 
buvo sudaryta rinkimų komi
sija, kuri n;:) spalio 7 iki gruo
džio 30 d. priims kandidatus 
į valdybą r revizijos komi
siją. Kandidatus siūlo Lie
tuvių tautinių šokių insti
tuto naria:, gavę raštišką 
kandidato -utikimą. Kartu su 
raštišku - įtikimu prisiųsti 
kandidato tautinių šokių veik
los patyrimo santrauką. Kandi
datai į valdybą turi būti užsi
mokėję nario mokestį. 

Rinkim,: Komisiją sudaro šie 
asmenys: Lidija Ringienė. Vir
ginija Jurcienė ir Irena Smie-
liauskiene Prašome siųsti šiuo 
adresu: Lidra Ringienė, 50 Car-
riage Trail, Palos Heights, IL 
60463. 

NeužsimoKėję iki š.m. gruo
džio 30 dienos nariai neturės 
teisės rinkimuose balsuoti. Na
rio mokesti siųsti iždininkui 
Juozui Ka "lūzai. 140 Thomson 
St. 25H. F,a,t Haven, CT 06512. 
Čekius rašyti „Lithuanian Folk 
Dance Inst H ute". Nario mokes
tis yra 10 dol. metams. 

Lidija Ringienė 
Lietuvių Tautinių šokių 

institut' rinkimo komisijos 
vardu 

City Center GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ! 

SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 

SIŪLOME: 
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado. Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars, Toyota. Dodge ir Mercedes — Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai į visus 1994 DAINŲ ŠVENTĖS 
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasauli, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreipt-s į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

American Society 
of TTavel Agents 

0 City Center GT-International 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 
VILNIUS, UETUVA 
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TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. spalio mėn. 15 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lietuvių Vyčių 112 kuopos 
susirinkimas bus antradienį, 
spalio 19 d., 7:30 vai. vak. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje, Marąuette Parke. Susi
rinkime kalbės vyčiai, kurie šią 
vasarą keliavo į Lietuvą su 
„American-Lithuanian pilgri-
mage". Visiems bus įdomu iš-
girsti,ką jie matė, kokius įspū
džius patyrė. Kuopos nariai ra
ginami susirinkime dalyvauti. 

ALTO Čikagos skyriaus ini
ciatyva ateinantį sekmadienį, 
spalio 17 d., po lietuviškų 
pamaldų (12 vai.) Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salėje 
bus rodoma video filmą (apžval
ga) iš Šv. Tėvo vizito Lietuvoje. 
Ir priede „Paskutiniai įvykiai 
Maskvoje". Visi kviečiami daly
vauti. 

Suvalkiečių draugijos Čika
goje narių susirinkimas bus 
spalio 22 dieną, penktadienį, 
Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Ave. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
išklausyti valdybos pranešimų 
ir pasivaišinti. 

Bronė Nainienė, Pasaulio 
lietuvių centro renginių komi
teto pirmininkė, cepelinų pietų 
metu spalio 17 d., sekmadienį, 
tuoj po pamaldų dalyviams pri
statys pietų kultūrinės pro
gramos atlikėją, „Draugo" 
redaktorę Danutę Bindokienę. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

Sol. Stasys Povilaitis, 1991 
m. valstybinės Antano Šaba-
niausko premijos laureatas, 
gpalio 17 d. 3 vai. p.p. atliks 
programą Margučio rengiama
me estradinių dainų koncerte, 
Jaunimo centre. Visi kviečiami. 

Čikagoje išleistoji daugia-
autorinė knyga „Lietuvių 
egzodo literatūra 1945-1990" 
gerai vertinama ir Lietuvoje. 
Ten žymus literatūrologas dr. 
Vytautas Kubilius, aptardamas 
šį veikalą įtakingam savait
rašty „Šiaurės Atėnai" rugsėjo 
17 d., sako: „Egzodo literatūra, 
buvusi už draudžiamos ribos, 
staiga priartėjo kaip didžiulis 
kalnynas, keldamas nuostabą". 
Šios knygos sutiktuvės Čikagoje 
įvyks spalio mėn. 29 d., penkta
dienį, 7:30 v. vak. Jaunimo cen
tro kavinėje. 

x TRANSPAK ŠVENTI
NIS žiemos siuntinys, $39 — 
aspirino 250 tbl., multivitaminų 
250 tbl., tirpi kava, malta kava. 
tirpi arbata su citrina, apelsinų 
koncentratas, vafliai, aliejus, 
mėsos konservai. TIK $39. Vis
kas užsienietiška. 55 sv. įvai
riausių aukščiausios kokybės 
maisto produktų, $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Gera naujiena Los Ange
les ir apylinkių lietuviams! 
Baltia Express atstovas kas
dien priiminės jūsų kalėdinius 
siuntinius Lietuvių Tautiniuose 
namuose iki lapkričio 1 d. Tei
raukitės tel. 213-661-6028 arba 
pristatykite siuntinius adresu 
3354 Glendale Blvd., Los 
Angeles, CA 90039. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

Dengiama Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel 708 257 0746 

Skambinti po 6 v v 

Šv. Kryžiaus ligoninėje visą 
spalio mėnesį, kuris paskelbtas 
„krū tų vėžio p r imin imo 
mėnesiu", bus daromos mamo-
gramos (krūtų peršvietimas) 
papiginta kaina, tik už 75 dol. 
Reikia paskambinti į ligoninę ir 
susitarti dėl laiko, paminint, 
kad norima gauti papiginimą. 
Amerikos Vėžio draugi ja 
primena, kad moterys, sulauku
sios 35 m. amžiaus, turi iki 
39-tojo gimtadienio persišviesti 
krūtis bent kartą, o ta rp 40-49 
m. amžiaus tai padaryti kas an
tri metai. Sulaukusios 50 metų, 
turi persišviesti kasmet. Norint 
persišviesti šia papiginta kaina, 
nebūtina gauti iš savo gydytojo 
raštelį, galima tik paskambin
ti ligoninei savaitės dienomis, 
tarp 7 vai. ryto ir 8 vai. vakaro, 
tel. 312-471-5605.1 75 dol. kainą 
įskaičiuojamas peršvietimas, 
radiologo paslaugos ir rezulta
tų pranešimas pacientės gydyto
jui. 

Muz. Darius Polikaitis diri
guos mišriajam Dainavos an
sambliui bei solistei Audronei 
Gaižiūnienei per ansamblio 
ruošiamą koncertą — „Unt te
velia dvarą" , ku r i s įvyks 
Jaunimo centre, sekm. lapkričio 
7 d. 

John K. Sullivan, D.D.S., 
dirba su Šarūno Marčiulionio 
Lithuania Children's Fund ir 
parūpino informacinį stalą 
Amerikos Dantų Gydytojų 
metiname suvažiavime (Ameri
can Dental Association Annual 
Convention) San Francisco, CA. 
lapkričio 6-10 d., pakvietė iš 
Čikagos Denta l Assistance 
Foundation to Lithuania or
ganizaciją joje dalyvauti ir kar
tu pristatyti Amerikos dantis
tam bei jų svečiam abiejų or
ganizacijų pas tangas padėti 
Lietuvos atsistatymo darbe. 

Vytautas Bikulčius, anks
čiau gyvenęs Cicero. IL. o dabar 
— Sunnyvale , CA, atvyko 
aplankyti savo brolių bei kitų 
artimųjų ir draugų į Cicero. Jis 
neseniai grįžo iš Lietuvos, kur 
viešėjo pirmą kar tą ir išbuvo 
pusantro mėnesio. Dabar, išėjęs 
į pensiją, jis tur i laiko dažniau 
ir ilgiau pakeliauti, 

i 

Nors jau vasara seniai pra
ėjo, bet Dainavos ansamblis 

.kviečia visus į jų vasaros 
prisiminimų koncertą — ,.Unt 
tevelia dvarą", — kuris įvyks 
lapkričio 7 d., sekm., Jaunimo 
centre. Koncerte taip pat daly
vauja sol. Audronė Gaižiūnienė. 

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

(sk) 

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

(sk) 

ŠEŠTOJI MADŲ PARODA SEKLYČIOJE 

REGtSTRMlUfc 
Atlikę dalyvių registracija JAV LB XIII Tarybos sesijoje (iš kairės sėdi): R. Rimkus, Cicero 
Apylinkės pirm.; M. Baukus, Cicero Apylinkės vicepirm : K. Ječius, Vidurio Vakarų Apygardos 
ižd.; stovi: J. Levickas, buvęs Marąuette Parko Apylinkes valdybos pirm. ir K. Laukaitis Vidurio 

Auka steigiamam ,,Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Vakarų Apygardos pirm. 

SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Sendraugių ateitininkų susi
rinkimas sekmadienį, spalio 24 
d., vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Susirinkimo pradžia 
12:15 v. p.p. Čiurlionistas dr. 
Audrius Plioplys skaitys pa
skaitą apie Čiurlionio kūrybą. 
Visi Čikagoje ir apylinkėse gy
venantys ateitininkai kviečiami 
dalyvauti. Bus susipažįstama su 
nauja ateitininkų sendraugių 
valdyba bei numatytu veiklos 
metu planu. Puiki progi susi
tikti su bendraminčiais* ir bi
čiuliais. Ypatingai kviečiami tie 
, jaunesni" sendraugiai, kurie 
ieško aktualios lietuviškos 
veiklos savo gyvenime, bet nėra 
formalūs sendraugių ateitinin
kų nariai. Pamatysite, kokia 
įdomi ir patraukli yra ši orga
nizacija. 

Gailutė Valiulienė, ilgus 
metus buvusi lietuvių kalbos 
mokytoja, mums rašo: „30 metų 
į klases nešėme „Draugą" ir 
mokėme vaikus taisyklingai 
lietuviškai išsireikšti. Šiandien 
jau matau buvusių savo moki
nių vaikus, bandančius rašyti. 

Jūsų vedamojo paskatinta, 
norėčiau užsakyti „Draugą" 
lietuvių kalbos mokytojai, kuri 
taip pat neštų į klasę savo 
mokin iams vidurinėje mo
kykloje (gimnazijoje) Kaune". 
Nuoširdžiai dėkojame G. Valiu
lienei už dėmesį ir atliktą patar
navimą „Draugui" . O kad 
daugiau skaitytojų pasektų jos 
pavyzdžiu! 

x Dėmesio! Chicagos Šau
lių Rinktinė rengia gegužinę, 
kuri įvyks š.m. spalio 17 d. 
Šaulių namuose. Pradžia 12 vai. 
Geras maistas, gera muzika, 
t u r t inga loterija. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. 
Šaulių Rinktinė. 

(sk) 

x PLC Lemonte spalio 23 
d., šeštadienį, 6:30 v.v. estradi 
nio solisto Stasio Povilaičio 
koncertas. Kviečiame pasiklau
syti linksmų dainų. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
A l b i n a s Kurkul is , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627 dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 
x Vertingas, bet nemižas 

Baltia Express amerikietiško 
maisto produktų siuntiny* tam
pa švente net ir ne švenčių die
nomis: mėsa, dešra, kava. 
apelsinų koncentratas —• visa 
tai tik $38. Pristatome per 2 
savaites jūsų artimiesiems tie
siai į rankas. Informacija ne
mokamu tel. 1-800-SPAJ&TAI 
arba 1-800-772-7624. 

(sk) 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

NUOLAIDA, MOKANT 
DUJU IR ELEKTROS 

SĄSKAITAS 

Spalio mėnesį pagalbos gali 
gauti vyresnieji, kurių 30 dienų 
pajamos neviršija šių sumų: 

vieno asmens — 726 dol.; 
dviejų asmenų — 982 dol.; 
trijų asmenų — 1.238 dol. 
Nuo lapkričio 1 dienos pa

rama, mokant dujų ir elektros 
sąskaitas, teikiama šeimoms su 
mažomis pajamomis, kurios 30 
dienų laikotarpyje neviršija nu
statytos sumos: 

trijų asmenų — 1,238 dol.; 
keturių asmenų — 1,494 dol.; 
penkių asmenų — 1,750 dol. 
Norint gauti daugiau informa-

cijos, prašome teiraut is 
Socialinių patarnavimų raš
tinėje, 2711 VVest 71st, Str., 
Chicago, IL 60629, arba telef. 
312-476-2655. 

Birutė Jasaitienė 

Vidas Dumašius, ku r i s 
atvykęs iš Lietuvos Čikagoje 
studijuoja mediciną, vaidins 
pagrindinę rolę — skulptorių 
Arną Raimundą „Vaidilutės" 
ruošiamoje P. Vaičiūno „Nuo
dėmingo angelo" premjeroje, 
kuri įvyks spalio 31 d. Jaunimo 
centre. Jis pernai sėkmingai 
pasirodė P. Vaičiūno „Patriotų" 
pastatyme. 

x Jūratė Budrienė, „Vaikų 
Vilties" vedėja, tik grįžusi iš 
Lietuvos, papasakos apie 
didelius darbus, atliekamus 
Lietuvos paliegėliams vaikams, 
šį sekmadienį, spalio 16 d. 1 
vai. Balzeko muziejuje, Lietu
vių Moterų Federacijos visuo
tiniame susirinkime. 

(sk) 

x Petro Vaičiūno vienas iš 
įdomesnių kūrinių — melodra
ma „Nuodėmingas angelas" bus 
parodytas pirmą kartą Čikagos 
lietuviams „Vaidilutės" teatro 
pastatyme spalio 31 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Režisuo
ja vilnietė Irena Leonavičiūtė. 
Bilietų jau galima gau t i 
Vaznelių prekyboje Marąuette 
Parke. Tai bus vienintelis šio 
veikalo pastatymas Čikagoje. 

(sk) 

x Jei norite, kad jūsų siun
tinys oro paštu ar laivu grei
tai ir saugiai pasiektų jūsų 
artimuosius Lietuvoje, arba kad 
šventinis maisto paketas ar 
gėlių puokštė būtų pristatyti ar
timiesiems prie šventinio stalo, 
nustatytą dieną ir net valandą, 
jei norit parduoti, pirkti ar 
keisti nekilnojamą tu r t ą 
Lietuvoje ir jeigu jūsų artimie
siems Lietuvoje reikalingi pini
gai ($) 48 vai. bėgyje — skam
binkite tel. 708-852-8180. Mes 
dirbame 7 dienas savaitėje, dar
bo dienomis nuo 11 v.r.-8 v.v. 
Reikalui esant, gahme atvykti 
į jūsų namus (vakarinius Chica
gos priemiesčius). TNA IN
TERNATIONAL TRADING 
CO., 6440 S. Cass Ave., West-
mont, IL 60559. 

(sk) 

DARBINGAS ALTO 
POSĖDIS 

Alto Čikagos skyriaus valdy
bos ir tarybos poatostoginis 
posėdis įvyko spalio 8 d., 
penktadienį, Centro valdybos 
patalpose. Posėdį at idarė 
skyriaus pirmininkė Ant. Rep
šienė, pasveikindama visus, 
taip gausiai susirinkusius, ir 
palinkėjo, kad darbotvarkės 
punktai būtų išmąstyti ir 
padaryti atitinkami nutarimai. 

Minutės atsistojimu ir susi
kaupimu buvo pagerbti šiame 
laikotarpyje į Amžinybę 
iškeliavę, daug Altui nusipelnę 
asmenys: a.a. Juozas Laučka, 
buvęs jauniausias amžiumi iš 
Alto steigėjų 1940 m.; a.a. 
Juozas Lekas, buvęs ilgametis 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
sąjungos atstovas Alto Centro 
valdyboje ir skyriaus taryboje, 
ir a.a. Petras Steikūnas — 
savanoris-kūrėjas, 1919 m. savo 
noru išėjęs ginti Lietuvą nuo 
puolančių priešų. 

Po dr. Petro Jokubkos perskai
tyto pereito posėdžio protokolo 
buvo valdybos narių prane
šimai. Pirmininkė pranešė, kad 
atostogų laiku — rugpjūčio ir 
rugsėjo mėn. teko dalyvauti 
dvejose laidotuvėse ir tarti atsi
sveikinimo žodį Alto vardu: a.a. 
Vlado Išganaičio ir a.a. Juozo 
Leko. 

Numatyta išvyka — gegužinė 
į Lockport pas Aldoną ir Anį 
Grinius rugsėjo 6 d., Darbo 
dienos savaitgalį, praėjo labai 
gerai. Iždininkė Mary Kinčius 
ne visai tiksliai pateikė 
gegužinės apyskaitą, nes dar 
buvo žinomos ne visos išlaidos. 
Pirmininkė padėkojo valdybai ir 
tarybai už gražų, sutartiną 
darbą. Ji taip pat pranešė, kad 
jau yra užimta Maria aukš-

Trečiadienių popietėmis 
Seklyčioje vis būna įvairiausių 
renginių: paskaitininkai ir 
kalbėtojai informuoja apie 
sveikatą, teisę ir saugumą, 
gyvenant dideliame mieste, 
būna literatūrinių, muzikinių ir 
dainų popiečių, įvairių 
minėjimų su atitinkamomis pro
gramomis, vaidinimų, meno ir 
madų parodų. Visa tai or
ganizuoja nepailstanti renginių 
vadovė Elena Sirutienė, kuri 
sugeba į šias popietes įjungti 
Vyr. centro lankytojus bei rėmė
jus, jau seniai čia gyvenančius 
ir naujai atvykusius iš Lietuvos; 
jaunus ir vyresnius. 

Ir ši 6-ji madų paroda, įvyku
si spalio 6 d., kaip tik ir buvo 
gražus pavyzdys, kad galima 
savomis jėgomis surengti 
visiems, o ypač moterims, 
įdomią popietę. 

Joje dalyvavo net 15 
modeliuotojų šia eile: Emma 
Ziobrienė, Liucija Tijūnėlienė, 
Marytė Juknienė , Aldona 
Pankienė, Elena Šniokaitė-Mar-
cinkienė, Gražina Tumosienė, 
Vitalius Lekeckas, Vytas Di-

tesniosios mokykos salė Vasario 
16-tosios minėjimui 1994 m. 
vasairo 13 d. 

Buvo iškelta, svarstyta ir 
nutarta, kad š.m. spalio 17 d., 
sekmadienį, po lietuviškų 
pamaldų (12 vai.) Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salėje 
bus rodomas video filmas iš šv. 
Tėvo vizito Lietuvoje ir dar 
paskutiniai įvykiai Maskvoje. 
Filmo rodymą tvarko Justinas 
Šidlauskas, Alto tarybos narys. 
Po filmo — kavutė. Visi kvie
čiami dalyvauti. Reikia pasi
džiaugti, kad visi, kaip vienas, 
pasiskirstė darbais. 

Buvo svarstomas Alto 53-sis 
suvažiavimas, kuris bus spalio 
30 d. Balzeko L. K. muziejaus 
patalpose. Vakare, 7 vai., toje 
pačioje salėje iškilminga vaka
rienė. Suvažiavimo proga buvo 
paskirta auka Alto centrui. 

Suvažiavimo išvakarėse, t.y. 
spalio 29 d., penktadienį, nuo 7 
iki 10 vai. vakare bus Alto 
suvažiavimo atstovų ir svečių 
pabendravimas su kukliomis 
vaišėmis, kurias rengia Alto 
Čikagos skyrius. 

Bediskutuojant įvairius 
klausimus, pastebėta , kad 
trūksta informacijos apie Altą ir 
jo veiklą. Tuojau savanoriškai 
sutiko teikti informacijas: 
„Laisvajai Lietuvai" — Jero
nimas Gaižutis, „Lietuvių 
Balsui" — Jonas Žebrauskas ir 
„Draugui" — Antanina 
Repšienė. 

Po tokio darbingo posėdžio 
uždarymo visi atsikvėpė prie 
kavos puoduko. 

Ant. Repšienė 

Akimirka iš Kazio Sajos komedijos „Barakudos" Jaunimo centre: Vincas 
Dovydaitis (Antanas Girdžiusi ir Veronika Ragauskienė (Agnė Kibildaitėl 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

jokas, Diana Morkutė, Sabina 
Ručaitė-Henson, Onutė 
Lukienė, Aldona Lekeckienė, 
Petronėė Kinderienė, Irena 
Levickienė ir Elena Šnei
derienė. 

Popietę trumpu sveikinimo žo
džiu pradėjo Elena Sirutienė, o 
po to ji pati, Jonas Levickas ir 
Sofija Plenienė, gražiai pasi
puošę, kartu praėjo pro gausiai 
susirinkusius svečius, lyg norė
dami padrąsinti po jų atei
siančius modeliuotojus. 

Parodoje buvo demonstruo
jami kasdieniniai, šventadieni
niai ir vakariniai rūbai . 
Kiekvieną modeluotoją atskirai 
pris tatė Elena Sirut ienė. 
Nedidelėje salėje modeliai 
neturėjo daug vietos, bet užtai 
buvo labai dėmesingai ir šiltai 
sutikti. Ta mažutė jų pasi
rodymo scena buvo gražiai deko-
ruota Žydrės Tumosaitės, 
„Lietuvos Vaikų Vilties" globo
jamos jaunos mergaitės iš 
Lietuvos, kuri neseniai buvo 
operuota. Čia matėme jos pieš
tus, įvairaus dydžio rudeniškų 
spalvų medžių lapus ir Vilniaus, 
New Yorko, Paryžiaus bei Lon
dono miestų vardus. Nepagalvo
kite, kad čia modeliuojami buvo 
tų miestų garsiųjų mados namų 
kūriniai. Tai buvo tik pa
brėžimas, anot E. Sirutienės, 
kad mūsų moterys keliauda
mos ir tuose miestuose dėvi 
savo kūrybos ir skonio rūbus. 

Tarp kasdieninių rūbų ma
tėme daug dviejų dalių rūbų: 
megztukų ir kelnių, arba palai
dinių ir sijonų. Vyravo rimtos — 
tamsios spalvos, daug juodų ir 
pilkų, nors buvo ir gėlėtų 
spalvingų derinių. Šioje dalyje 
buvo ir puošnios, auksiniais raš
tais paįvairintos, aprangos, tin
kančios sutikti svečius namuo
se. 

Po trumpos pertraukėlės (su
darant galimybę modeliuo
tojams įšokti į naujus rūbus), 
prasidėjo 2-ji dalis — šventa-
diennių rūbų demonstravimas. 
Ir čia matėme gražių išeiginių 
suknelių, kostiumėlių, švar
kelių ir sijonų kombinacijų. 
Vyrai pasirodė pilkais 
kostiumais, o moterų aprango
je vyravo juodos ir raudonos — 
avietinės bei plytinės — spalvos 
su juodais papuošimais ar 
raštais; buvo ir rudeniškai gėlė
tų tamsaus fono suknelių. 
Viskas suderinta: ir skrybėlai
tės, ir pirštinės, ir rankinukai 
bei batukai . Daug moterų 
puošėsi gintaru, kuris tinka 
kiekvienai aprangai. 

Po 15 min. pertraukos, buvo 
demonstruojami vakarinai rū
bai. Čia visus žiūrovus 
modeliuotojai nustebino savo 
rūbų puošnumu. Buvo parodyti 
net keli brangūs kailiniai, vaka
rinės blizgančios ir nebliz
gančios suknios. Ypač iškil
mingai atrodė abu vyrai, juodais 
vakariniai kostiumais. 

Reikia priminti, kad rodomi 
rūbai buvo ne iš krautuvių 
gauti, bet pačių moterų pasiūti, 
numegzti, ar pagal savo skonį 
nusipirkti. Visi modeliuotojai 
grakščiai praėjo ir judėjo 
mažytėje scenoje, o po to grįžo į 
savo vietas. Visi jie susilaukė 
daug šiltų plojimų. Buvo filmuo
jama, fotografuojama, visiems 
modeliuotojams buvo įteikta po 
ilgakotį raudoną gvazdiką. 

Po programos E. Sirutienė 
padėkojo modeliuotojams ir sve
čiams, pakviesdama visus pasi
vaišinti trečiadienių tradicine 
vakariene. Ir skirstantis širdį 
kuteno toks geras, š i l tas 
jausmas, kad tokia graži popietė 
buvo sukurta pačių Vyr. centro 
įvairaus amžiaus lankytojų. Ir 
džiugu, ir sveikintina! 

Aldona Šmulkštienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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