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Žinios iš Lietuvos — Elta
 ♦

Lietuvai būtina 
prašyti NATO

narystės — 
Landsbergis

Vilnius, gruodžio 8 d. (Elta) — 
Jeigu Centrinės Europos šalys 
ir Baltijos valstybės neras prie
glaudos po NATO politinės ap
saugos sparnu, jos bus paliktos 
vis didėjančiam Rusuos spaudi
mui, pareiškė spaudos konferen
cijoje Seimo opozicijos vadas Vy
tautas Landsbergis. „Rusijos 
užsienio politika tampa vis 
aktyvesnė, o pastaruoju metu 
pastebimas ir įžūlumo elemen
tas”, pabrėžė jis.

Vytauto Landsbergio nuomo
ne, ši politika vargu, ar pasikeis 
ir po Rusijos parlamento — Du
rnos rinkimų, nors juos ir demo
kratinės jėgos laimėtų. Tokie 
dokumentai, kaip naujoji Rusi
jos karinė doktrina, įteisinanti 
ginkluotą kišimąsi į kitų šalių 
reikalus, nesukuriama per 
vieną dieną ir yra skirta taip 
pat ne vienai dienai. Pagaliau, 
ir tos pačios demokratinės jėgos 
šiuo atžvilgiu aiškiai nėra de
mokratinės, sakė jis.

Opozicijos vadas dar kartą pa
reiškė kritiką Lietuvos prezi
dento ir vyriausybės adresu dėl 
neapibrėžtos laikysenos narys
tės NATO atžvilgiu. Jis apgai
lestavo, kad negautas atsaky
mas į Seimo opozicijos partijų 
memorandumą dėl pamatinių 
Lietuvos nacionalinės užsienio 
politikos principų, kuriame, be 
kita ko, siūloma pateikti 
oficialų Lietuvos prašymą 
priimti Lietuvą į NATO bei 
padėti konkretų dialogą dėl su
tarties.

Vyšegrado (Varšuvos pakto) 
šalių — Lenkijos, Čekijos, Slo
vakijos bei Vengrijos — jau vien 
siekimas tapti NATO narėmis 
daro visai kitokį jų statusą 
Europos kolektyvinio saugumo 
sistemoje, pabrėžė Vytautas 
Landsbergis. Politinė situacija 
Lietuvoje iš esmės irgi analogiš
ka tai, kuri yra šiose šalyse: 
išvesta svetima kariuomenė, 
neegzistuoja pretenzijų į sienas 
problema.

Vytauto Landsbergio nuomo
ne, Lietuva gali realiai preten
duoti į šių valstybių grupę. Toks 
pasistūmėjimas NATO kryp
timi, sakė jis, būtų visų Baltijos 
šalių laimėjimas.

Seimas atmetė 
administracinio suskirstymo 

projektą

Seimas atmetė Lietuvos ad
ministracinės teritorinės refor
mos projektą. Projektas grąžin
tas tobulinti jį pateikusiam 
Savivaldybių komitetui.

Projektas siūlė Lietuvos teri
toriją padalyti į 10 apskričių ir 
50 savivaldybių arba valsčių. 
Apskričių centrais buvo numa
tyti Alytaus, Kauno, Klaipėdos, 
Marijampolės, Panevėžio, Šiau
lių, Tauragės, Telšių, Utenos 
ir Vilniaus miestai, o savivaldy
bių — dabartiniai rajonų centrai 
ir respublikinio pavaldumo 
miestai.

Šis projektas turėjo būti 
numatomos savivaldos reformos 
sudėtinė dalis. Vietos savivaldos 
ir apskrities valdymo įstatymų 
projektai Seimui pateikti 
praėjusią savaitę. Tikėtasi, kad 
visi dokumentai bus pradėti 
svarstyti vienu metu dar šie

met. Tačiau šį darbą, tikriau
siai, teks atidėti pavasariui, nes 
po Naujųjų metų dirbs tiktai 
Seimo komitetai, o plenarinius 
posėdžius ketinama surengti 
vos kelis kartus.

Geri santykiai sąlygojami 
armijos išvedimu

Talino susitikimas buvo svar
bus, dar kartą derinant Baltijos 
vasltybių užsienio politiką, tre
čiadienį spaudos konferencijoje 
pasakė Lietuvos užsienio reika
lų ministras Povilas Gylys, ko
mentuodamas gruodžio 6 d. įvy
kusį Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos užsienio reikalų ministrų su
sitikimą.

Taline plačiai apsvarstytas 
santykių su Rusija klausimas. 
Ministrai pasirašė deklaraciją, 
kurioje sakoma, jog Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vyriausybės 
yra už geros kaimynystės san
tykius su Rusija, jeigu ši be 
jokių išankstinių sąlygų išves 
savo armiją iš Baltijos valstybių 
teritorijos. Sveikindami Rusijos 
pasiūlymą išvesti kariuomenę iš 
Latvijos ir Estijos iki 1994 metų 
rugpjūčio 31 dienos, ministrai 
pabrėžė, kad armijos išvedimo 
tvarkaraščiai turi būti įtraukti 
į bet kuriuos pasirašomus susi
tarimus.

Deklaracijoje teigiama, jog 
Rusijos „artimojo užsienio” 
sąvoka Baltijos valstybėms turi 
būti suderintos su Jungtinių 
Tautų bei Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijos 
aprobuotais mechanizmais bei 
principais.

Estijos sostinėje užsienio 
reikalų ministrai sutarė, kad 
reikia pradėti ruošti naują 
trišalę politinę sutartį: nutarta 
jos projektą parengti ateinančių 
metų pirmąjį ketvirtį. Nors šiuo 
metu tebegalioja 1934 m. vieny
bės ir bendradarbiavimo sutar
tis, pasak Povilo Gylio, „reikia 
paruošti naują teisinę bazę to
lesnei Baltijos šalių integra
cijai”.

Susitikime ministrai pabrėžė, 
kad labai svarbu nedelsiant ra
tifikuoti trijų Baltijos valstybių 
laisvosios prekybos sutartį. 
Susitikimo dalyviai taip pat 
susitarė pradėti ruošti trišalę 
žemės ūkio sutartį, pabrėžė, jog 
būtina gerinti muitinių bendra
darbiavimą, aptarė kitus politi
nius ir ekonominius klausimus.

Bus plečiami 
telekomunikacijų tinklai

Iki 2005 metų telefonus 
Lietuvoje turės maždaug 40 iš 
100 gyventojų — 14% daugiau 
negu dabar. Mobilaus ryšio 
abonentų bus beveik 5,000 ar
ba penkis kartus daugiau, o 
duomenų perdavimo tinklu 
naudosis 10 kartų daugiau 
abonenetų — apie 1,000. Tai nu
matyta Valstybinėje ryšių ir in
formatikos plėtojimo programo
je, kurią patvirtino vyriausybė.

Pagal šią programą bus mo
dernizuotos arba iš esmės per
tvarkytos visos ryšių ir infor
matikos sritys.

Numatoma, kad televizijos 
1 transliacijos Lietuvoje pamažu 
pereis į PAL sistemą, nors apie

Lapkričio 24 d., įsisteigus Kovo ll-osios akto Signatarų klubui, tariasi jo 
nariai Liudvikas Sabutis, Kęstutis Rimkus, Leonas Apšega ir Liudvikas 
Saulius Razma. Klubo narių uiždavinys — prižiūrėti, kad Kovo ll-osios akto 
principai būtų ginami. Jam gali priklausyti visi, Kovo ll-osios aktą pasirašę 
tuometiniai Aukščiausiosios Tarybos deputatai. Tikimasi apie 120 narių.

NATO rodė didelę pagalbą 
Baltijos gynybos vadams

Vilnius, lapkričio 26 d. — 
Grįžę iš NATO posėdžių Briu
selyje, Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius ir 
kariuomenės vadas Jonas An
driškevičius, dalindamiesi 
įspūdžiais iš tų posėdžių pasakė, 
jog šiandien lietuviams, kaip ir 
anksčiau portugalams, viena iš 
didžiausių kliūčių pakeliui į 
NATO yra anglų kalbos nemo
kėjimas. Kaip rašo „Lietuvos 
aidas”, .jeigu angliškai mokės 
kariai, turės išmokti ir kari
ninkai”.

Lietuvos gynybos vadovams, 
dalyvaujant 17-oje susitikimų 
per dvi dienas, patiko svečių 
garbei išrikiuota garbės kuopa, 
plevėsuojanti Lietuvos vėliava. 
Pasak Lietuvos ambasadoriaus

pusė milijono televizorių dar 
neturi galimybės priimti PAL 
signalą. Matomų programų dau
gės tiesiant kabelinės televizi
jos tinklus, kuriais galima 
transliuoti 30 ir daugiau 
programų. Tokie tinklai di
džiuosiuose miestuose bus nu
tiesti iki 2000 metų.

Europos Rekonstrukcijos ir 
Plėtros Bankas ketina skirti 
lengvatinių kreditų valstybinei 
programai įgyvendinti.

„Jedinstvos” grupės teismas 
visgi prasidėjo

Aukščiausiasis Teismas paga
liau pradėjo nagrinėti buvusio 
„Jedinstvos” (visuomeninė 
organizacija rusakalbių gyven
tojų teisėms ginti, veikusi 
1989-1991 metais) vado Valerij 
Ivanov ir septynių jo bendražy
gių bylą. Ji buvo savaitei 
atidėta dėl to, kad penkiems 
kaltinamiesiems ginti neat
sirado advokatų. Dabar juos pa
skyrė Lietuvos advokatų kole
gija.

Valerijos Ivanovas ir jo bend
ražygiai kaltinami tuo, kad 
1991 m. sausio mėnesį aktyviai 
dalyvavo užgrobiant Vilniaus 
radiją ir televiziją, vadovavo 
parlamento ir vyriausubės rū
mų šturmui. Jie suimti prieš pu
santrų metų. Visi jie kaltinami 
Tėvynės išdavimu. Byloje keti
namą apklausti apie 250 liudi
ninkų bei dalį iš 300 nukentė
jusių. Manoma, kad teismas už
truks mažiausiai pusmetį.

Valerij Ivanov pareiškė, kad 
1991 m. jis buvo Sovietų Sąjun
gos pilietis ir elgėsi pagal šios 
šalies įstatymus. Jis pareika
lavo, kad jį teistų Rusijos arba 
Pasaulio teismas Haagoje, 
Olandijoje.

Europos Bendrijai Adolfo Ven- 
skaus, niekad anksčiau NATO 
generolai nerodė tiek pagarbos 

I Baltijos šalių kariškiams. 
„Sunku suskaičiuoti, kiek iš 
viso sutikome generolų”, sakė 
Linkevičius.

Paskutinis lietuvių susiti
kimas įvyko su NATO genera
liniu sekretoriumi Manfred 
Woerner, kuris anot Lietuvos 
krašto apsaugos pareigūnų, 
pasakė: „Jokių kliūčių bendra
darbiavimui nėra” Woerner do
mėjosi, kokie Lietuvos santykiai 
su Rusija. „Geriau ir būti ne
gali”, jie pasakė, „Rusų armija 
išvesta iš Lietuvos anksčiau nei 
iš Vokietijos”.

Pasak Linkevičiaus, tartasi 
dėl labai konkrečių dalykų: dėl 
lietuvių karių mokymosi NATO 
centruose, ryšių užmezgimo vi
sose sferose, dėl Lietuvos gy
nybos sistemos perorientavimo 
pagal NATO standartus. Dar 
kartą buvo kalbama apie Kara
liaučiaus srityje esančios rusų 
kariuomenės problemą.

Pasiūlyta, kad visos trys šalys 
gali parengti bendrą batalioną 
Jungtinių Tautų taikos palaiky
mo operacijoms. Lietuviai galė
tų parengti vieną tokių kovotojų 
kuopą, o gal net įsteigti tokių 
karių rengimo centrą, pavyz
džiui, Alytuje. Tam reikia pa
pildomo finansavimo — NATO 
dėl to pagalvos.

Į Lietuvą buvo pakviesta tuzi
nas įvairių NATO generolų ir 
patarėjų, taip pat ir JAV amba
sadorius NATO.

Apskritai visos lietuvių idėjos 
sulaukė dėmesio, pasakė Lietu
vos gynybos vadai. NATO gene
ralinis sekretorius net taip pa
komentavo Rusijos interesus

Teismo kambaryje už grotų sėdi ruskalbių gynimo organizacijos „Jedinstvos” nariai, suimti pried 
pusantrų metų už tai, kad 1991 m. sausio ir rugpjūčio mėnesiais bandė nuversti teisėtai išrinktą 
Lietuvos valdžią. Kairėje jų vadas Valerą Ivanov.

„Šiaulių pienas** 
padidino supirkimo 

kainą
Vilnius, gruodžio 2 d. (AGEP)

— „Šiaulių pienas”, rūpindama
sis išvengti galimo pieno pro
duktų trūkumo mieste, nuo 
gruodžio 1 d. didina pieno supir
kimo kainą nuo 25 iki 30 centų. 
Šiaulių pienininkai ir iki šiol 
mokėdavo daugiau nei kiti su
pirkėjai, tad ir parduotuvėse 
pieno nepritrūkdavo, kaip Vil
niuje ar Kaune.

Savo pieną šiauliečiams siūlo 
ir Joniškio, Telšių rajonų žem
dirbiai. Padidinęs supirkimo 
kainas 20%, „Šiaulių pienas” 
8%-9% didina ir gaminių kainas
— grietinė brangsta nuo 66 iki 
72 centų (17-18 JAV centų), 
pusė litro pieno nuo 29 iki 31 
cento. Vilniuje šios kainos ir 
dabar keliais centais didesnės.

Amb. Eidintas
lankėsi Lietuvos

Misijoje JT
Washington, DC, gruodžio 7 

d. — Ambasadoriaus Aniceto Si
mučio kvietimu, gruodžio 6 d. 
Lietuvos Misijoje prie Jungtinių 
Tautų New Yorke lankėsi Lie
tuvos ambasadorius JAV dr. Al
fonsas Eidintas ir ambasados 
Washingtone pirmasis sekreto
rius politikai dr. Vytautas 
Žalys.

Kaip praneša Lietuvos amba
sada Washingtone, ambasado
rius Simutis detaliai supa
žindino svečius su misija, 
pagrindinėmis jos darbo kryp
timis. Savo ruožtu, ambasa
dorius Eidintas papasakojo apie 
ambasados Washingtone darbą, 
jos perspektyvas.

Ambasadorius A. Simutis pa
kvietė svečius priešpiečiams į 
Jungtines Tautas, kuriuose 
dalyvavo taip pat ir misijos 
patarėjai Antanas Gureckas bei 
Gintė Damušytė. Dalykiško ir 
malonaus pokalbio metu, dviejų 
svarbiausių Lietuvos atstovybių 
JAV diplomatai, apsvarstė kai 
kuriuos aktualius Lietuvai už
sienio politikos klausimus, ap
tarė gražias tradicijas turinčius 
misijos New Yorke ir ambasa
dos Washingtone ryšius, bend
radarbiavimo gaires. Po to 
svečiams buvo parodytas Jung
tinių Tautų pastatas. Antanas 
Gureckas papasakojo apie Lie
tuvos misijos darbą, svečiams 
buvo sudaryta galimybė stebėti 
balsavimo procedūrą viename iš 
JT komitetų.

Baltijos šalyse: „NATO nesikiša 
į Rusijos vidaus reikalus, tad 
nebus toleruojama, kai rusai 
bandys lįsti į valstybių, norinčių 
stoti į NATO, vidaus reikalus”.

Jungtinėse Tautose 
priimta Pabaltijui 
palanki rezoliucija

New Yorkas, gruodžio 8 d.— 
Šiandien Jungtinių Tautų Tre
čiasis komitetas konsensusu pri
ėmė stipriai susilpnintą rezo
liuciją dėl žmogaus teisių pa
dėties Estįjoje ir Latvijoje, pra
neša Lietuvos Nuolatinė Misija 
prie Jungtinių Tautų. Priimant 
Rusijos pateiktą rezoliuciją 
nebuvo įprastinių pareiškimų iš 
suinteresuotų valstybių, kas 
aiškiai liudijo šio klausimo jaut
rumą.

Originalus Rusijos projektas, 
kaltinęs Estiją ir Latviją 
žmogaus teisių pažeidinėjimais 
ir diskriminacine politika rusa
kalbių atžvilgiu, buvo suinte
resuotų valstybių pakeistas 
trumpesniu ir praskiestu va
riantu. i

Šiandien priimta rezoliucija 
pripažino Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus re
komendacijas ir išvadas (kurios 
paneigė Rusįjos kaltinimus apie 
žmogaus teisių pažeidinėjimus 
ir diskriminacinę politiką šiose 
Baltijos valstybėse), sveikino 
Estijos ir Latvijos vyriausybes 
už kooperavimą su įvairiomis 
tarptautinėmis žmogaus teisių 
padėtį tikrinančiomis organiza
cijomis bei pažymėjo, kad liko 
neišspręstų klausimų tarp 
„skirtingų tautinių grupių”. 

JT nesiųs naujos delegacijos

Didžiausias nesutarimas tarp 
Estijos, Latvijos ir Rusijos 
delegacįjų rezoliucijos turinio 
atžvilgiu kilo dėl paskutiniojo 
paragrafo, kuris Rusijos pro
jekte reikalavo naujo JT genera
linio sekretoriaus pranešimo 
apie padėtį Estijoje ir Latvijoje. 
Toks reikalavimas įpareigotų 
Jungtines Tautas vėl siųsti kitą 
misiją į Estiją ir Latviją bei 
išlaikytų darbotvarkės punktą 
nr. 115 „Dėl žmogaus teisių 
padėties Estijoje ir Latvijoje”

Antroje dienos pusėje įvyko 
trumpas ambasadoriaus Eidin
to bei Lietuvos Generalinio kon
sulo New Yorke Lino Kučinsko 
susitikimas, kurio metu ap
svarstytos kai kurios konsulinio 
darbo problemos, svečiams paro
dytos būsimos misijos ir gene
ralinio konsulato patalpos 5th 
Avenue.

Ambasadoriaus Alfonso Ei
dinto nuomone, ši darbinė 
kelionė padėjo geriau suprasti 
Nuolatinės Misijos prie Jung
tinių Tautų darbo specifiką ir 
problemas, su kuriomis savo 
darbe susiduria Generalinis 
konsulatas New Yorke.

sekančios 49-osios Generalinės
Asamblėjos programoje, 

i „Tai buvo visiškai nepriim
tina Estijos bei Latvijos ir
Lietuvos delegacijoms”, aiškino
Gintė Damušytė, atstovaujanti
Lietuvos delegaciją Jungtinių
Tautų Trečiame komitete, „nes
Jungtinės Tautos ištyrė padėtį 
ir paskelbė teigiamas išvadas. 
Nepasitikėjimas bei nesiskaity
mas su tom išvadom silpnina JT 
žmogaus teisių mechanizmus,

‘ kuriuos taip vertina tarptautinė 
bendruomenė”.

Kaip tik dėl šio nesutarimo,
Rusija buvo nutraukusi derybas 
su Estija ir Latvija. Tačiau 
kitoms Europos delegacijoms 
spaudžaint, Rusija grįžo prie 
derybų stalo ir buvo priversta, 
Rusijos atstovo Vladimir Par- 
šekov žodžiais tariant, eiti „į 
sunkius kompromisus”.

Pabaltijį rėmė 184 šalys

184 valstybinės delegacijos 
šiandien pritarė Trečiojo komi
teto pirmininko pasiūlytai rezo
liucijos pataisai, kuri prašo 
„Generalinio sekretoriaus infor
muoti valstybes-nares apie 
žmogaus teisių padėtį Estijoje ir 
Latvijoje” ir šį klausimą 
svarstyti kada nors ateityje. Ši 
formuluotė efektyviai sustabdo 
darbotvarkės punkto nr. 115 
eigą ir palieka generalinio 
sekretoriaus nuožiūrai spręsti 
kada šį klausimą toliau, jei iš 
viso, kelti.

„Tai yra diplomatinis laimėji
mas”, aiškino Estijos delegacijos 
atstovas Heino Ainso. „Nesu
laukusi paramos, Rusija turėjo 
atsiimti du griežtus reikalavi
mus — generalinio sekretoriaus 
pranešimą ir darbotvarkės 
punktą, o mes už tai turėjome 
priimti apibendrintą paragrafą, 
liečiantį neišspręstus klausimus 
tarp kai kurių tautinių grupių”.

„Kitos delegacijos, norėjusios 
išvengti balsavimo, įtaigojo 
Rusiją švelninti savo poziciją, o 
Estiją ir Latviją — siekti suta
rimo Jungtinių Tautų kompro
miso dvasioje. Šiame sudėtin
game procese taip pat patyrėme 
vis didėjančią paramą iš ki
tuose kontinentuose esančių 
valstybių, kurios dabar labiau 
supranta mūsų tikrąją padėtį ir 
Rusijos politizuotus kaltini
mus”, pasakė H. Ainso.

Derybose tarp Estijos, Latvijos 
ir Rusijos delegacijų aktyviai 
tarpininkavo Šiaurės šalys, ypa
čiai Švedija, Europos Sąjun
gos pirmininkė Belgija ir Tre
čiojo komiteto pirmininkas, Slo
vakijos ambasadorius Eduard 
Kukan.

Lietuvos delegacija Jungti
nėse Tautose aktyviai palaikė 
Estiją ir Latviją ir dalyvavo 
bendruose Baltijos valstybių 
delegacijų susitikimuose su ki
tomis valstybinėmis delegaci
jomis, iškeliant susidariusios 
situacijos priežastis, tarptau
tinių ekspertų išvadas ir išreiš
kiant susirūpinimą padėtimi, 
kai vienos valstybės gali tapti 
kitos valstybės vidaus politikos 
įkaitais.

KALENDORIUS

Gruodžio 10 d.: Melchijadas, 
Angelina, Spinduolė, Žydrė.

Gruodžio 11 d.: Šv. Damazas; 
Artūras, Valdis, Dirvone.
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/PORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

STALO TENISAS 
LIETUVOJE REIKALINGAS 

PAGALBOS Čikagos A.S.K. „Lituanica” B klasės jaunių komanda, laimėjusi antrą vietą 
1993 m. ŠALFAS s-gos krepšinio pirmenybėse New Yorke. Iš k. sėdi — 
Raimundas Novak, Gytis Vygantas, Aras Nausėdas. Stovi komandos vadovas 
Rimantas Dirvonis, Valteris Neimantas, Rimas Radzevičius, Mikas Shehan 
ir treneris dr. Donatas Siliūnas.

Garbinga yra mūsų stalo 
teniso praeitis. Ar ne antroje 
vietoje po krepšinio? Turėjau 
laimės, kaip ir krepšinyje, 
asmeniškai pažinti beveik visus 
Lietuvos stalo tenisininkus, 
pradedant Remeikiu, Gerulai
čiu, Variakojumi, Saunoriu, 
išeivijoje — Adomavičiumi, 
Meilumi, Garunkščiu, Gvildžiu 
ir Nešukaičiais. Prieš daugumą 
jų net teko žaisti. Todėl pra
džiai, kiek dar liko atmintyje, 
šiek tiek istorijos.

Prieškarinis Lietuvos stalo 
tenisas buvo pasaulio viršūnėse. 
Juk, berods 1939 m., Egipte vy
kusiose pasaulio pirmenybėse 
Variakojis, Dzindziliauskas, 
Duškes, Nikolskis pasipuošė 
4-ta vieta. Po to jų mokiniai, 
ypač Variakojo, kaip Bilaišytė, 
Ramanauskaitė, Saunoris buvo 
vieni iš geriausių Europoje. O A. 
Saunoris net 6 metus iš eilės 
buvo Sovietų Sąjungos čempio
nas. Vokietijoje ir New Jersey 
valstijoje skambėjo Adomavi
čiaus, Garunkščio ir Meilaus pa
vardės, o, berods 1959 metais, P. 
Gvildys ir Kasperavičiūtė iško
vojo Kanados čempionų titulus. 
Tuoj po jų, Violeta Nešukaitytė 
10 metų Kanadoje buvo nenuga
lima ir 4 kartus laimėjo Ame
rikos čempionės titulus. Jos dvi 
seserys — Flora ir Gloria, taip 
pat Plučaitė ir Sabaliauskaitė 
atstovavo Kanados rinktinei.

Deja, po Saunoriaus Lietuvo
je, o Gvildžių ir Nešukaičių 
dinastijos išeivijoje, lietu
viškasis stalo tenisas iš istorijos 
lapų kaip ir dingo. ŠALFAS 
s-gos metinėse varžybose stalo 
teniso jau daug metų kaip ir 
nebėra. O jei kartais (kaip 
praėjusį pavasarį New Yorke) ir 
pasirodo, tai tik keletas pra
džiamokslių.

Lietuvoje jis egzistuoja; įkurta 
stalo teniso federacija, vyksta 
varžybos, dalyvauja net užsieny
je. Tačiau pasiekimais, kaip 
anais laikais, negali girtis. Gal 
net dar liūdniau...

Štai praėjusią vasarą Švedijo
je vykusiose pasaulio pirme
nybėse Lietuvos moterų rinkti
nė baigė 17-je vietoje tarp 68 
valstybių. Tuo tarpu vyrai 
turėjo pasitenkinti 52-ra vieta 
tarp 75 valstybių, o jauniems 
Lietuvos stalo tenisininkams 
baigėsi dar liūdniau.

Š.m. rugpjūčio pradžioje Liub- 
lijanoje vyko 36-sios Europos 
jaunių stalo teniso pirmenybės. 
Lietuvos stalo teniso federacija 
sudarė 2 jaunių ir jaunučių ir 
dvi mergaičių jaunių ir jaunu
čių komandas, su vadovais — 19 
asmenų grupę. Visi susėdę į 
vieną autobusą iškeliavo per 
visą Europą į Liublijaną. Turė
dami užtenkamai pinigų tik 
starto mokesčiui, jie buvo 
nutarę per visas pirmenybes 
(beveik dvi savaites) gyventi 
tame autobuse. Tačiau organi
zatoriams tai buvo nepriimtina: 
jie leido varžybose dalyvauti tik 
jaunių mergaičių komandai, o 
visiems kitiems liepė grįžti į 
namus, neleisdami net į stadio
ną pasižiūrėti varžybų. Tačiau 
Lietuvos sportininkų vadovai 
negalėjo palikti kelių mergaičių 
dalyvauti varžybose, o su kitais 
keliauti į namus. Pasiliko visi 
ir dvi savaites gyveno autobuse 
nežmoniškose sąlygose. Vokie

čių spauda aprašė šį įvykį, kaip 
sukrečiantį ir nežmonišką, ta
čiau nekaltino organizatorių — 
slovakų stalo teniso sąjungos. 
Visiems dalyviams iš anksto 
buvo praneštos dalyvavimo są
lygos ir Lietuvos vadovai gerai 
jas žinojo. Sunku tikėti, kad jie, 
vietoj pasistengę suorganizuoti 
lėšas, ar susirasti sponsorių, 
rizikavo leistis tokiam žygiui su 
tiek jaunų sportininkų. Nese
niai JAV-se viešėjo trys 
Lietuvos krepšinio komandos ir 
dar keli pavieniai sportininkai 
— jie visi turėjo viešbučius ir 
parūpintą maistą.

Tarp kitko, tos kelios mer
gaitės, turėjusios laimę daly
vauti varžybose, pasirodė labai 
gerai. Jos grįžo su sidabro me
daliais. Tarp 32 valstybių, 
lietuvaitės K. Totilaitė ir Rūta 
Garkauskaitė iškopė į finalą, 
kur pralaimėjo Vengrijai tik 
3:2.

Čikagoje gyvena stalo teniso 
entuziastas veteranas Juozas 
Baltrus, dar labai aktyvus ir 
vienas geriausių Illinois vals
tijoje savo amžiaus grupėje. Iš 
III Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių Australijoje ir iš IV 
PLS žaidynių Lietuvoje J. Balt
rus grįžo su sidabro medaliais. 
Jį slegia mintis, kad stalo te
nisas Lietuvoje taip vargsta. Jis 
nutarė kreiptis į visus lietuvius, 
stalo teniso ir bendrai sporto 
mėgėjus, su paramos Lietuvos 
stalo tenisui prašymais.

Dar verta paminėti (iš to pa
ties vokiečių laikraščio), kad 
Lietuvos jauni sportininkai pa
rodė savo gerą širdį tame 
skurdžiame autobuse kelias 
dienas priglausdami jaunas 
Albanijos žaidėjas, kurios po 
varžybų turėjo laukti laivo, o 
nebeturėjo lėšų pragyvenimui.

V.G.

Čikagos A.S.K. „Lituanica” C klasės jaunučių komanda. Iš k. I eil. — Rober
tas Končius, Rytis Dumbrys ir Andrius Matranga. II eil. — klubo vadovas 
Rimantas Dirvonis, Tomas Bucina, Marius Vygantas, Brian Koscis, Dovydas 
Kohut, Vytas Ringus ir Aras Nausėdas.

Čikagos A.S.K. „Lituanica” D klasės jaunučių komanda, laimėjusi antrą vietą 
1993 m. ŠALFAS s-gos krepšinio pirmemybėse, Detroite. Iš k. I eil. — Petras 
Matranga, Justinas Andriušis, Ričardas Končius ir Andrius Paulius. II eil. 
treneris Algis Tamošiūnas, Stepas Tharp, Tomas Rupinskas, Tomas Šatas, 
Vytautas Januškis ir Valdas Vasaitis.

„LITUANICA” UGDO JAUNUS 
KREPŠININKUS

PASAULIO
FUTBOLO

TAURĖS 1994 
FINALISTAI

Viso pasaulio valstybinių fut
bolo rinktinių, norinčių daly
vauti „World Cup 94” turnyre, 
atrankinės varžybos jau pasibai
gė. Baigminėse varžybose, 
kurios bus pravestos JA Vals
tybėse, dalyvaus 24 komandos. 
Europai atstovaus:

1. Italija
2. Olandija
3. Vokietija
4. Norvegija
5. Ispanija
6. Šveicarija
7. Švedija
8. Rumunija
9. Airija
10. Rusija
11. Belgija
12. Bulgarija
13. Graikija.
Iš Pietų Amerikos atvyks:
1. Brazilija
2. Argentina
3. Kolumbija
4. Bolivija.
Afrikai atstovaus;
1. Nigerija, 2. Kamerūnas ir 

TVT ornlč o c
CONCACAF (Karibų sritis) 

atstovaus Meksika ir rengėjai — 
JAV.

Azijai atstovaus Saudi Arabija 
ir Pietų Korėja.

Kaip matome, į finalines 
varžybas nepateko pasaulio fut
bolo garsenybė Anglija, Prancū
zija ir 1992 metų Pasaulio meis
teris Danija.

Pasaulio taurės — ,World Cup 
1994’ — turnyro atidarymo 
ceremonijos ir rungtynės bus 
birželio 17 dieną Čikagos Sol- 
dier Field, kur žais Pasaulio 
meisteris Vokietijos rinktinė 
prieš dar nežinomą komandą.

Dalyvaujančių komandų 
suporavimas ir jų žaidimų vie
tų paskirstymas bus atliktas 
gruodžio 19 d. Las Vegas mįęste.

Po to bus laikas pradėti rū
pintis bilietais. Kas turi sočiai 
pinigų, tai, kaip amerikiečiai 
sako — „No problem”. Sunkiau 
bus čikagiečiams su atidarymo 
dienos įėjimu.

Atrankinėse Pasaulio taurės 
varžybose dalyvavo ir atsikūru
sios Baltijos valstybės — Estija, 
Latvija ir Lietuva. Lietuva ir 
Latvija rungtyniavo trečioje 
Europos grupėje. Sužaidus po 
dvejas rungtynes prieš kiek
vieną grupėje dalyvaujančią 
valstybinę rinktinę, komandos 
pagal įvarčių santykį ir su
rinktų taškų skaičių, išsirikia
vo šia eilės tvarka:
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„LITUANICOS” ŽAIDĖJAI 
UNIVERSITETŲ 

RINKTINĖJE

Virgis Žuromskas ir Gytis Ka
valiauskas, iš „Lituanica— 
Liths” komandos, patekę į St. 
Xavier universiteto (soccer) 
komandą, pasibaigus pirme
nybių sezonui, išrinkti į „All 
District 20 Team”. Puolėjas V. 
Žuromskas išrinktas ir „Rookie 
of the Year”.

J. J.

Tie lengviausiai juda, kurie 
yra išmokę šokti.

Alexander Pope

SPORTINE AVALYNE IR 
APRANGA

Vokiečių firma „Puma”, ga
minanti sportinę avalynę ir 
trikotažą, norėtų aprengti ir 
apauti tautines Lietuvos spor
to rinktines, ypač domimasi 
reprezentacine krepšininkų 
komanda. Per penkerius 
metus „Puma” tikisi pradėti 
gaminti sportinę avalynę 
viename Lietuvos fabrike, o 
pirmiausia „Puma” siekia, 
kad jos gaminiai būtų pardavi
nėjami visoje Lietuvoje.

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Cllnlc 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

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

1 v. p.p —7 v.v.
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus

Kab. tai. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
7915 W. 171at 

Tinloy Park, IL 60477 
(708) 614-6871

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

NAUJI V. VITKAUSKO 
PLANAI

Įkopęs į aukščiausią pasaulio 
viršūnę, V. Vitkauskas planuo
ja keliauti Arktikoje. Latvijos 
sostinėje įvyko tradicinis 35-asis 
Baltijos šalių alpinistų susitiki
mas „Balticum - 93”. Rezultatai 
buvo susumuojami dviejose kla
sėse — aukštuminio įkopimo ir 
techninio. Pirmojoje klasėje tarp 
Baltijos šalių alpinistų geriau
siu pripažintas keliautojo ir 
alpinisto V. Vitkausko įkopimas 
į aukščiausią pasaulio viršukal
nę - Everestą (8846 m) š.m. ge
gužės 10 d. Įkopę į kitą Hima
lajų - Daulagyrio viršukalnę 
(8167 m) - antrą vietą užėmė lat
viai, o trečiąja - lietuvė Aldona 
Skeraitytė, viena pasiekusi 
6995 metrų Chan Tengri viršu
kalnę Tian Sanyje. Beje, latviai 
Daulagyrio viršukalnėje pritvir
tino atminimo lentelę Dainiui 
Makauskui, kuris pirmasis iš 
baltijiečių prieš trejus metus 
pasiekęs aukštesnę kaip 8000 
m viršūnę, bet leisdamasis din
go. Aptariant ateities planus, 
Baltijos šalių alpinistų pirme
nybių nugalėtojas V. Vitkaus
kas sakėsi kitais metais pla
nuojąs kelionę slidėmis į Ark
tiką.

Iš „Kauno Diena”

Akademinis jaunimas Čika
goje 1951 metais sudaręs krep
šinio ir tinklinio komandas, 
pradėjo dalyvauti vietinėse ly
gose ir lietuvių pirmenybėse bei 
turnyruose. Iki 1956 m. klubui 
vadovavo Rytas Babickas, Val
das Adamkus, Sigitas Zupkus, 
Benius Žemaitis ir Jonas Kau
nas. Nuo 1956 metų iki dabar 
(37 metus) vadovauja, jį tvarko, 
organizuoja ir pagrindiniu tre
neriu yra Rimantas Dirvonis. Il
gus metus vienintelis pastovus 
jo padėjėjas buvo Raimundas 
Korzonas. Džiugu, kad pastarai
siais metais susilaukta pagalbos 
iš klube subrendusių jaunų pro
fesionalų.

Ilga ir įdomi „Lituanicos” 
klubo istorija, galinti didžiuotis 
daugybe pergalių, daugelį kartų 
išsikovotu lietuvių krepšinio 
meisterio titulu. Tačiau ne apie 
tai čia norima kalbėti.

ASK „Lituanicos” tikslas — 
išeivjios jaunimo išlaikymas 
lietuviškoje veikloje ir per 
jaunimo įjungimą į lietuviškąjį 
sportą prisidėti prie lietuvių 
tautinių tikslų ir siekių įgy
vendinimo. Tad kalbėsime apie 
jaunimą. Neturint savų salių 
treniruotėms, o taip pat 
trūkstant trenerių bei lėšų, 
platesnę veiklą nelengva vys
tyti. Didelį neigiamą poveikį 
sportinei jaunimo veiklai turėjo

lietuviškų šeimų kraustymasis 
į tolimus priemiesčius, kas ap
sunkino jaunimo subūrimo pas
tangas.

„Lituanicai” likus tik su vyrų 
komandomis, 1988 m. imtasi di
desnių pastangų jaunių koman
dų organizavimui. Pastangos 
apsimokėjo. Jau treti metai 
turima tris jaunių komandas B, 
C ir D klasės (12, 14 ir 16 m. 
berniukų). Bandoma burti ir A 
klasės (17-18 metų) jaunuolių 
komanda. Treniruotės mokslo 
metų laiku vyksta šeštadieniais 
Lemonte, Park District salėj. Už 
treniruotę salės mokestis 50 dol. 
Jaunuolius treniruoja „Lituani
cos” klubo komandose subrendę 
puikūs žaidėjai ir treneriai - dr. 
Donatas Siliūnas, Algis Tamo
šiūnas, Algis Jonynas ir Petras 
Stukas. Komandos jau yra daly
vavusios ŠALFAS s-gos žaidy
nėse ir pasiekusios gražių lai
mėjimų.

„Lituanicos” klubui linkime 
sėkmės darbe su jaunimu, ug
dant susipratusius lietuvius 
krepšininkus. Jaunimą ir jų 
tėvus kviečiame labiau susi
domėti šio klubo veikla, joje 
dalyvauti ir ją remti. Pagei
daujantieji informacijų kreip
kitės į klubo pirmininką Riman
tą Dirvonį, tel. 312-239-2179, 
arba Donatą Siliūną, tel. 708- 
852-7631.

1. Ispanija 27:4 19
2. Airija 19:6 18
3. Danija 15:2 18
4. Šiaurės Airija 14:3 13
5. Lietuva 8:21 7
6. Latvija 4:21 5
7. Albanija 6:26 4

Lietuvos rinktinė lain

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaaki Road
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

prieš Latviją ir Albaniją. Sužai
dė lygiomis prieš Europos meis
terį Daniją, Šiaurės Airiją ir 
Latviją.

J. J.

Čikagos Lietuvių Golfo klubo senjo
rų klasės meisteris Leonas Juraitis. 
Leonas gerai žinomas veiklus darbuo
tojas golfe ir „Liths” futbolo klube.

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

3S00 W. 95 St. Tai. (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.-12 v.p.p.
8132 S. Kadzla Ava., Chicago 

(312) 778-8980 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

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

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p. 
Šeštd. pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center- 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą
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Visame pasauly

VIENA VIENINTELĖ
IŠEIVIJOS REIKALAVIMAI 

IR GYVENIMO REALYBĖ
Švenčių pavartėje net ir kie

tieji individualistai sustoję palū
kuriuoja, nes prieš valią mintin 
skverbiasi apyskaita — kas bu
vau, kas esu, kokia šeima, kokie 
vaikai; kokį jovalą užnugary 
velku, kiek šviesos ar be
viltiškumo laukia ateity... Kas 
nesigėdina savo tautos, taip pat 
ir jai atiduoda vieną kitą 
atodūsį.

Šventėse apyskaitos yra neiš
vengiamos. Gal tik benamiai, 
savu noru kryžgatvy atsigulę, 
gal tik vargšai sukrikėliai, pa
bėgę iš šeimos, iš visuomenės ir 
savimeilei parsidavę, to apy
skaitos jausmo yra aplenkiami.

Šįmet buvo ryžtasi ne vienam 
darbui ir ne vienas jų sėkmingai 
baigėsi. Šiame krašte lankantis 
prez. A. Brazauskui, su juo 
kalbėjo JAV LB ir PLB atstovai. 
Visuomenei jie paskelbė, dėl ko 
tarėsi, ką laimėjo ir ko nelai
mėjo. Atskirai New Yorke 
ir Kalifornijoje su prezidentu 
susitiko Alto žmonės. (Prane
šimas „Drauge” 1993.10.13) Ko 
jie prašė ir ką siūlė, iki šiol 
visuomenei neprasitarė. Štai 
lapkričio 8 d., kartu su estais ir 
latviais Alto pasirašytas 
laiškas JAV prezidentui dėl 
Baltijos kraštų saugumo yra la
bai geras. Gal ką nors panašaus 
Altas ir prez. Brazauskui įteikė? 
Kodėl tylėti, jei atskirai net du 
kartus susitikta? Mums nera
mu, kai Lietuvos vyriausybė yra 
linkusi kurti bendras įmones su 
Rusija. Rusija šiame „artimame 
užsieny” stengiasi visokiais 
būdais įsitvirtinti. O juk atrodo, 
kad šios imperialistinės „glo
bos” reikia kratytis. Ar pre
zidentui apie tai kas priminė?

Gėdingas buvo aukšto KGB 
pareigūno A. Slavino mostas, 
vokiškame žurnale šmeižiant 
lietuvių tautą. Bet kiek 
užuojautos susilaukė lietuviai iš 
Tomo Venclovos, kaltinimus 
metusio 1941 m. sukilimui ir 
nusistebėjusio, kodėl tie suki
lėliai kovojo prieš Raudonąją 
armiją, bet ne su ja? Kažkieno 
„mokslo populiarizatoriumi” 
pavadintas, T. Venclova šį 
titulą viešai paneigė, nes minė
tuose kaltinimuose mokslo 
nerandame. Kreivos mintys 
nėra mokslas, kreivos mintys ir 
spaudos laisvės nerepre
zentuoja. Nejauku, kad T. 
Venclova yra numatytas simpo
ziumo dalyviu, kuriame atei
nančią vasarą bus nagrinėjami 
lietuvių ir žydų santykiai. Kas 
šį simpoziumą organizuoja 
Lietuvoje? Daug svarbesnis 
būtų simpozumas, kuriame 
viešai pasvarstytų sovietinių

nusikaltėlių nusižengimus 
lietuvių tautai ir paruoštų deso
vietizacijos įstatymo projektą. 
Būtų sugrąžintas istorinis tei
singumas, išryškėtų moralinė 
atsakomybė, tauta pademonst
ruotų savo atlaidumą, atsi
sakiusi aiškiems nusikaltėliams 
skirti bausmes.

Kartais ir nejausdamas žmo
gus savyje slepia tiesos 
trupinėlių. Jei pajėgtume juos iš 
sąmonės dugno į paviršių 
iškelti, Lietuva geriau supras
tų užsienio lietuvius, o jie — 
Lietuvą. Lengviau įžiūrėtume, 
kokiose sąlygose anksčiau ir da
bar vystėsi ir vystosi abiejų pu
sių galvojimas, o tada būtų 
galima dar sutartiniau bandy
ti Lietuvą vesti iš jos vargelių. 
Užsienio lietuviai buvusių ir 
esamos valdžios nėra laikomi 
Lietuvos piliečiais. Tasai nusi
teikimas ryškiai pabrėžiamas 
Lietuvoje atsilankančių akyse 
(skirtingos kainos ir pan.). 
Tyčiomis palaikomas rūšia
vimas gali būti nesunkiai 
panaikintas, jei tautos sąmonėje 
tiesos trupinėliai suaktyvėtų. 
Būtų svarbus žingsnis glau
desnio darbo pusėn.

Užsienio lietuvių masė iš 
Lietuvos nieko nesitiki, tik 
viliasi sulaukti kiek broliškos 
šilumos. Jai nereikia tarnybų 
(tiesa, į Seimą kandidatų vėl 
gali atsirasti), ji neištuštins 
parduotuvių, neužpildys 
prieglaudų. Užsienio lietuviai 
nėra nusikaltėliai. Pilietybės 
nepripažinimas, ši paniekinanti 
bausmė, jiems yra nepelnytai 
skirta. Lietuvos valstybingumo 
labui jie be atvangos dirbo, 
aukodamiesi ir vargdami, nesi
tikėdami bolševikinę moralę 
atitinkančio įvertinimo.

Tautinės apyskaitos ir šven
čių pavartės šešėly reiktų prisi
minti, kad tarp svarbių žestų 
Lietuvai iš užsienio lietuvių yra 
pasitaikę ir „netikrų pranašų”, 
ten ieškojusių kažkokių garbės 
pakopų ar materialinių lobių. 
Tai gudruoliai, kurie tarp užsie
nio lietuvių dažnai net nebuvo 
girdėti.

Gyvenimo skuboje daug ma
tome, daug girdime, nemažai 
sąmoningai ir nesąmoningai 
klystame. Tačiau mūsų apy
skaitoje ryškiai pirmauja 
faktas, kad visame pasauly ir 
visais laikais nebuvo nei 
dešininės, nei centrinės, nei kai
rinės, nei užsienio, nei krašto 
lietuvių tautos. Buvo tik viena 
vienintelė patvari ir besi
blaškanti, darbšti ir snūduriuo
janti, teisinga ir paklaidžiojanti 
— vienintelė lietuvių tauta.

Vytautas Volertas

Paskutiniajame „Pasaulio 
lietuvio” numeryje PLB pir
mininkas ištisą vedamąjį pa
šventė savo kelionių į tolimus 
kraštus aprašymui. Jis apke
liavo du žemynus ir, negailė
damas net savo sveikatos, net 
Sibiro stepėse ieškojo tautiečių, 
kurie būtų reikalingi globos ir 
PLB paramos.

Be to, visos šios kelionės pro
ga jam teko susitikti ir su 
dabartinės valdžios aukštais 
pareigūnais, dalyvauti Lietuvos 
Seimo sesijoje, vesti „kautynes” 
su (Lietuvos) valdžia ir „kautis” 
dėl išėjūnų pilietybės atstaty
mo.

Tačiau ir šios „kautynės” bei 
„kovos” Br. Nainiui neatnešė 
jokio laimėjimo, nes „Nelabai 
kas su manimi dėl to norėjo 
kalbėtis”...

Paskutiniu metu panašių nu
siskundimų galime užtikti ne 
vien tik „Pasaulio lietuvyje”. 
Juos nuolat mums kartoja ir 
visų kitų mūsų laikraščių bend
radarbiai; jie minimi veik visuo
se kelionių į tėvynę aprašymuo
se; juos mums primena ir mūsų 
„pagrindiniai kalbėtojai” 
įvairių minėjimų proga.

Visi nusiskundžia ir dejuoja, 
kad dabartinė Lietuvos vyriau
sybė yra išimtinai neigiamai 
nusiteikusi užsienio lietuvių 
atžvilgiu, neįvertina jų praeities 
nuopelnų tautos vadavimo ko
voje ir ne tik neišpildo, bet ir net 
nesvarsto išeivijos reikalavimų. 
O dažnai net nepaskaito įvairių 
konferencijų nutarimų.

Šios visos dejonės kažkaip 
pasidarė jau daugiau panašios 
į nuskriaustųjų verkšlenimą. 
Ogi verkšlentojų dažniausiai 
žmonės tik gailisi, bet neuž
jaučia.

Ilgus metus išeivija rėmė 
tautos išsilaisvinimo pastangas 
ir beatodairiškai smerkė tuos, 
kurie talkininkavo pavergėjui 
žiauriausiomis priemonėmis slo
pino tautos išsilaisvinimo viltis. 
Tačiau taip jau nutiko, kad 
šiandien iš bolševikinės vergijos 
išsilaisvinusi tauta laisva valia, 
demokratiškais rinkimais vals
tybinio gyvenimo vairus pati
kėjo kaip tik tiems patiems 
tautos laisvės priešams.

Metų metais mes juk smerkė
me jų veiklą pavergtoje šalyje. 
Tiesa, nepagailėjo ir jie „gražių 
žodelių” mūsų adresu. Šiandien 
nėra pasikeitusi jų nuomonė 
apie mus, nėra ir mūsų nuomo
nė pasikeitusi apie juos. Dar 
labai daug buvusių KGB parei-
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Vincas grįžo iš gimnazijos nusiminęs. Pykino ne 

vien, kad jo pavardės nebuvo sąrašuose, bet jo draugų 
Felikso ir Kazio džiūgavimas, kad jie jau ten važiuos 
pirma, negu jis.

Atėjo laimingiesiems išvažiuoti diena. Didžiulis 
būrys juos išlydėjo. Veik visi klasės draugai ir drau
gės, ir ne vienas mokytojas. Malonu ir graudu buvo 
skirtis iš šeimos, kurioje tiek laiko praleista. Gimnazi
jos inspektorius Žviblys pasakė jautrią kalbą, pavadin
damas juos tautos elitu ir palinkėjo sėkmės toli
mesniuose jų baruose, dirbant dėl tėvynės gerovės.

Mergaitės segė mažytes trispalves prie jų atlapų, 
o akutės ašarojo. Stebėjo Vincas, stovėdamas šalia savo 
draugų, su kuriais taip artimai gyveno, o dabar turėjo 
skirtis. Ir nepąjuto pats, kaip jo akys prisipildė ašarų.

_ Ne> _ sau vienas pagalvojo Vincas, — tikrai 
nenorėčiau, kad Liucįja ateitų čia prie traukinio manęs 
išlydėti. Teisingai ji sakė: Gali būti per jautru ir 
griaudu.

Grįžo į namus prislėgtas. Jam atrodė, kad su pasku
tiniu traukinio švilpimu nuskubėjo viskas, kas buvo 
jam nepamainoma. Ir taip jis norėjo ten būti, kartu su 1 
jais, nesvarbu, kokius išgyvenimus, kokius vargus 
turėtų pakelti.

Šeimininkė greit pastebėjo jo prislėgtą nuotaiką.
— Palydėjai savo draugus? — įslinkusi į kamba

rį, paklausė.
— Palydėjau... — nelinksmai atsakė Vincas. — Jie 

išvažiavo, o mums nieko nesako. Gaf^ir iŠ viso musų 
nebešauks?

— Nesįjaudink, Vinceli, jūsų nepaliks. Ten visiems

JONAS DAUGĖLA

gūnų sukinėjasi seimo salėje ir 
sėdi aukštų pareigūnų kėdėse 
vyriausybės įstaigose. Tad 
kokios priežastys verčia mūsų 
išeivijos organizacijų vadovus 
taip jau primygtinai tikėtis pa
lankumo iš tos valdžios, ar net 
pagarbos iš tos valdžios pa
reigūnų.

Juk dabartiniai Lietuvos val
dytojai labai gerai prisimena, 
kad tiek seimo, tiek prezidento 
rinkimuose užsieno lietuviai 
veik vieningai už juos nebalsvo. 
Ne tik nebalsavo, bet solidariai 
rėmė jiems priešiškus demokra
tiškus politinius junginius. 
Buvo renkami ir siunčiami pi
nigai paremti tuometinį „Sąjū
dį”. Mūsų žymieji veikėjai 
keliavo per visą Lietuvą, ra
gindami balsuoti už demokra
tinių junginių remiamą kan
didatą. Tad tuo pačiu darė visas 
pastangas, kad LDDP ir jos 
vadovas tuos rinkimus pralai
mėtų.

O, be to, ši partija labai gerai 
žino, kad ir ateinančiuose rinki
muose išeivijos paramos grei
čiausiai nesusilauks. Labai 
gerai žino, kad ir ateityje 
dauguma išeivijos lietuvių 
darys visas pastangas, kad buvę 
komunistai iš valdžios būtų 
pašalinti. Tad kokia prasmė 
dabar išeivijos neva atstovams 
veržtis į seimą ir bandyti, kad 
ir „be portfelio” užimti ministro 
vietą LDDP vyriausybėje? Ar 
nebūtų daug tikslingiau, kad 
PLB ir JAV visuomeninių rei
kalų valdyba bei šių institucijų 
veikėjai savo gyvybines jėgas, 
kelionių ir konferencijų lėšas 
panaudotų išeivijos visuome
ninei ir kultūrinei veiklai 
puoselėti ir lietuvybei šios šalies 
priaugančioje kartoje išlaikyti?

Skurdžiai skamba PLB pirmi
ninko noras, kad „Lietuvos 
seimas įgyvendintų PLB seimo 
pageidavimą turėti vieną ar du, 
už Lietuvos ribų gyvenančių, 
lietuvių atstovus Lietuvos 
seime pilnateisiais nariais”. 
LDDP vadovauja bolševikinio 
auklėjimo politikai. Jie labai 
gerai numano, kad tie du „už 
Lietuvos ribų gyvenančių” 
lietuvių atstovai neįsijungs į jų 
frakciją ir nerems jų pasiūlymų. 
Jie vykdys užsienio lietuvių 
valią ir eis išvien su jų opozici
jos jėgomis. Tad kur gi jūs 
matėte, kad ir demokratiš
kiausiose šalyse, kad valdančioji 
partija savo laisva valia dviem

balsais sustiprintų opoziciją ir 
tuo pačiu sumažintų savo dau
gumą?

Demokratiniuose parlamen
tuose opozicijos vaidmuo yra ne 
tik svarbus, bet ir būtinas. Opo
zicija savaime pastoja kelią 
valdančios partijos diktatūri
nėms užmačioms. Tačiau opozi
cija bendriems tautos reikalams 
pasitarnauja tik tada, jeigu ji 
yra pozityvi ir kūrybinga. Vaka
rų demokratiškose valstybėse, 
jeigu valdančioji partija pra
laimi rinkimus ir atsiduria opo
zicijoje, tai dažniausiai pakei
čiami partijos vadovaujantieji 
veikėjai. Paskutiniais metais 
Anglijoje ir Kanadoje valdan
čiosios partijos net nelaukė rin
kimų. Pąjutę pralaimėjimo gali
mybes, skubiai išrinko naujus 
partijų vadus.

Tačiau Lietuvoje vadovauti 
partijai pasiliko tie patys 
asmenys, kurie nuvedė savo 
partiją į pralaimėjimą. Tad 
nenuostabu, kad opozicija da
bartiniame Lietuvos Seime 
nesugeba sukurti nei kūry
bingos, nei pozityvios veiklos. 
Šias pastangas nustelbia dau
giau keršto ir neapykantos nuo
taikos bei skaudūs pralaimė
jimo prisiminimai.

Be abejo, kad negatyvią šian
dieninės Lietuvos Seimo opozici
jos politiką jaučia ne tik išeivija, 
bet ir visa tauta. Vien tik 
negatyvia kritika vargu ar bet 
kuri politinė partija gali atgau
ti vėl tautos pasitikėjimą ir tuo 
pačiu būsimuose rinkimuose už
tikrinti sau laimėjimą.

Tad būtina mūsų tautos poli

Varnių Žemės ūkio mokyklos siuvimo kabinete vyksta intensyvus mokslas.

— Nieko ypatingo. Mama gal ir nenorėtų, bet 
tėvelis, ypač brolis visai nesipriešina. Net didžiuojasi, 
kad stoju į karo mokyklą. Juk vis tiek ten bus mokykla, 
o ne koks batalionas, — pasididžiuodamas pasakė 
Vincas.

— Mokykla... — nusišypsojo šeimininkė. — O ką 
sako tavo mergaitė? Ar ji pritaria?

— Kokia mergaitė? — žvelgė į šeimininkę Vincas, 
tarytum nesuprasdamas, apie ką ji kalba, bet pajuto, 
kad jo veidai kaista.

— Ko čia paraudai, kaip vėžys? Juk jau nebe pir
maklasis esi, jau vyras. Ko čia slėptis, — linksmai 
pajuokavo šeimininkė. — Manai, kad nieks nepaste
bi. Pastebi, Vinceli, pastebi...

Vincas bandė neprisipažinti, bet šeimininkės 
neįtikino. Kai paliko jį vieną, ilgai knisosi savo galvoje, 
kas galėjo jau taip gerai žinoti apie jųdviejų su Liuci
ja draugavimą, jei jie niekuomet niekur viešai nepasi
rodė. Jam atrodė, kad šeimininkė net ir daugiau žinojo.

Ir apie karo mokyklą šeimininkė kažką daugiau 
žinojo, kad taip atkakliai bandė jį nuo to užsibrėžto 
žingsnio atkalbėti. Jis jautė, kad ji dar kažką slėpė, 
visko atvirai nesakė. Žinojo, kad vieną dieną, prieš jam 
išvažiuojant, neiškentės jam nepasakius, tik bijojo, kad 
nebūtų kas nors nemalonaus. Jis matydavo ir Sirvydį 
apsilankant pas jos vyrą, taip pat karininką, ir jo 
žmoną artimai draugaujant su šeimininke. Vincas ne
abejojo, kad vyrų kalbos joms buvo žinomos.

Slinko Vincui nuobodžios dienos. Jo draugai iš
važiavo, neišskiriamas „geležinis trejetas” suiro, jis 
liko vienas. Slankiojo vienas popietėmis šaligatviais, 
takais, praeidavo ir pro tuos raudonus gimnazijos 
rūmus, kurie dabar buvo vokiečių užimti, žiūrėdavo 
įjuos, mintimis nuklysdavo į praeitį, paskęsdavo prisi
minimuose ir eidavo šalin.

(Bus daugiau)

vietos užteks, jei tik norinčių atsiras, — padrąsino 
šeimininkė.

— Argi ten be skaičiaus ir ims? — rimtai pažvelgė 
į ją Vincas.

— Ims, Vinceli, ims. Dabar ne tie laikai. Pirmiau, 
kada buvo laisva Lietuva, tada rinko į karo mokyklą 
geriausius iš geriausių, dabar visi jūs geri.

— Bet kodėl mus paliko? Juk mes pavėluosime! 
— Niekur jūs nepavėluosite. Ten dar nieko ir nėra. 

Dar džiaukis, kad galėsi vieną kitą savaitę savoje 
padangėje pagyventi, o ten ne su pyragais jūsų laukia.
Jūs idealistai, jauni patriotai, veržiatės, dar iliuzijomis 
gyvenate. Gal dar ir apie baltus diržus galvojate, kaip 
pirmiau buvo. Aš tau sakiau ir sakysiu, jūs nusivilsi
te. Jūs manote, kad jūsų mokytojai iš širdies tam pri
taria! Visai ne, jie jums tik pritaria, nenorėdami jūsų 
užgauti, nes jūs jau per atkaklūs nusileisti. Ateis 
laikas, jūs patys tai pamatysite.

Nustebo Vincas, klausydamas tokių šeimininkės 
samprotavimų. Jis niekuomet pirmiau negirdėjo taip 
karštai ir įtikinančiai jos kalbant, o ji kalbėt dar 
nebuvo baigusi. Tarytum kiek pailsėjusi, lyg daugiau 
oro į plaučius įtraukusi, pradėjo vėl:

— Nemanykit, kad jus čia kelis pamiršo. Visai ne, 
neleido visų kartu važiuoti, kad kokia netikėta nelaimė 
neatsitiktų. Juk girdite, desantininkai deda minas, 
nuverčia traukinius. Jūs nesuprantate, savieji jus ban
do saugoti.

— Iš kur jūs tai girdėjote? — nustebęs paklausė 
Vincas.

— O, Vinceli, moterys kartais greičiau ir daugiau 
sužino, negu vyrai, — įtikinančiai pasakė šeimininkė.

Vincas tik dabar suprato, kodėl komendantūra taip 
padarė. Bet negaljėo suprasti, iš kur jo šeimininkė visa 
tai taip gerai žinojo.

— O ką sako tavo tėveliai, brolis, apie tavo tokį 
sprendimą?

tinio gyvenimo organizacijoje 
ieškoti didesnio centiinių po
litinių jėgų pasireiškimo. Šiuo 
metu Lietuvos Centristinis judė
jimas turi vos tik du atstovus 
(Ozolas ir Bičkauskas). Tačiau 
į demokratinio centro judėjimą 
galėtų susiburti Demokratų 
partija, Tautininkų, Valstiečių 
ir galbūt Liberalų s-gos, ir dar 
kiti tautinio pobūdžio politiniai 
judėjimai. Tuo būdu galėtų būti 
sudaryta Tautiniai Demokrati
nė centro s-ga (LTDCS-ga).

Vargu ar šis tautiniai demo
kratinis centras artimiausiuose 
rinkimuose būtų pajėgus laimė
ti daugumą. Bet jis jau galėtų 
palaužti LDDP-jos daugumą ir 
tuo pačiu įnešti pusiausvyrą į 
nežinioje besiblaškančią „kai
rę” ir „dešinę”.

Praeitis liudija, kad demokra
tinio centro politinės jėgos, 
kurioms anuo metu atstovavo 
Valst. liaudininkai, apsivai
nikavo tautinio kūrybingumo 
nusiteikimais ir sugebėjo 
sunkiausiose tautos gyvenimo 
valandose suburti visas tautos 
gyvybines jėgas didiesiems 
tautos idealams apginti. Centro 
tautinės partijos visada kelia 
tautos išdidumo ir atsparos bet 
kokioms svetimybių įtakoms 
nuotaikas.

Tautiniai demokratinio centro 
organizavimo mintį turėtų puo
selėti bei visomis priemonėmis 
remti iš išeivijos bendraminčiai. 
Juk jie ilgą laiką turėjo progą 
stebėti demokratinės santvar
kos pranašumą ir taip pat susi
pažinti su būdais šią santvarką 
valstybėje išlaikyti. Tektų 
daryti visas įmanomas pastan
gas, kad toks demokratinis cent
ras Lietuvoje susiorganizuotų ir 
jo organizacinis tinklas apimtų 
visą šalį.

1 SUGRIEŽTINTA IMPORTO 
TVARKA

Alkoholinius gėrimus ir ciga
retes į Lietuvą gali įvežti tik ke
lios firmos, turinčios Vyriausy
bės leidimą. Nuo lapkričio 15 
dienos įvežami į Lietuvą šie 
gaminiai turi būti su specialio
mis juostelėmis, kuriose nuro
dyta įvežanti firma. Šis reika
lavimas pakels įvežamų prekių 
kainas, nes reikės susitarti su 
gamintojais, kad jie ruoštų spe
cialią produkciją Lietuvai. Vals
tybinė „Spindulio” spaustuvė 
reikalauja 15 centų už vienos 
juostelės spausdinimą. Tačiau 
naujos tvarkos įsigaliojimas ati
dėtas iki sausio 1 dienos, nes 
įvežančios firmos nespėjo pasi
ruošti. Kol kas juosteles ant ci
garečių „Marlboro” klijuoja tik 
„Philip Morris Lietuva”, nupir
kusi Klaipėdos tabako fabriką. 
Ši bendrovė suinteresuota su
griežtinta importo tvarka, nes, 
pasak jos atstovo, apie 97 proc. 
Lietuvoje suvartojamų atvežtų 
cigarečių patenka čia nelegaliu 
būdu ir už jas nemokami muito 
mokesčiai. Neoficialiomis 
„Lietuvos ryto” žiniomis, biu
džetas netenka apie 100-150 
min. litų.

PALENGVINS ŽEMDIRBIŲ 
DALIĄ

Vyriausybė nutarė, kad žem
dirbiai skolas už pirktus 
degalus pagal skolinius pasiža
dėjimus Žemės ūkio bankui 
galės grąžinti ir natūra — grū
dais, cukriniais runkeliais, 
linais, bulvėmis. Nuo gruodžio 
1 dienos žemės ūkio bendrovės 
už teikiamas bendrovės nariams 
paslaugas neims akcizo 
mokesčio.

Prie kaliforniečių įsteigtos ūkio bendrovės ALIDCORP ženklo pakeliui į 
Šeduvą, iš kairės bendrovės agronomas Zenonas Rožėnas, buhalterė Vladzė 
Zutkienė ir sūrių gamybos viršininkas Kavaliūnas.
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LIETUVIU TELKINIAI

CLEVELAND, OH
DEŠIMT METŲ MALDOS 

BŪRELIUI

Šių metų rudenį suėjo dešimt 
metų, kaip kun. J. Kidyko,S J., 
pastangomis buvo suburta gru
pė norinčių diskutuoti, pasida
linti gyvenimo ir religinėmis 
temomis bei pasimelsti. Ka
dangi man pačiai sunku kitur 
nuvykti, tai kas dvi savaites 
renkamės mūsų namuose. Vie- 
jią kartą, man esant ligoninėje, 
Rinkomės ligoninės koplytėlėje. 
Iš pradžių susirinkimus vedė 
kun. J. Kidykas,SJ., kun. L. Za
remba,SJ., kun. J. Sukac
kas,SJ., dabar pačios — iš eilės.

Kun. K. Žemaitis mielai at
vyksta specialiomis progomis. 
Jis aukoja šv. Mišias mūsų visų 
intencija. Kun. Gediminas Ki
jauskas,S J., irgi yra apsilankęs. 
Turėjome ir svečių iš Lietuvos: 
kun. R. Mikutavičius, kun. K. 
Ralys, Nijolė Sadūnaitė, kun. S. 
Kazėnas, kun. A. Paliokas ir kt.

Būrelis adoptavo vieną naš
laitį Lietuvoje. Jį piniginiai 
remiame kas mėnesį, kiekvie
nai būrelio narei prisidedant. Ir 
kitomis progomis būrelis yra 
prisidėjęs vaistais ir kitokiomis 
mediciniškomis priemonėmis 
Lietuvos žmonėms.

Per dešimtmetį keičiasi vei
dai, bet mūsų tikslas lieka tas 
pats — sueinam, valandėlę susi- 
kaupiam, pasidalinam minti
mis, meldžiamės už Lietuvą ir 
žmoniją. Bandome geriau pa
žinti Dievo pasaulį. Visos narės 
pasisako, kad būrelio suėjimai 
teikia daug dvasinio peno ir yra 
laukiami. Dabartiniu metu 
būrelyje yra dvidešimt narių.

Mirga Kižienė

PHILADELPHIA, PA

LIETUVIŲ NAMŲ 
TRADICINĖ MUGĖ

Lapkričio 6 ir 7 d. įvyko Phila
delphijos Lietuvių Namų (ang
liškai žinoma Lithuanian Music 
Hali) tradicinė mugė. Mugės 
tikslas sutelkti papildomas lė
šas 1909 metais pastatyto istori
nio lietuvių klubo pastato išlai
kymui. Plačiai išreklamuota 
mugė sutraukia arti tūkstančio 
lankytojų, kurių tarpe nemažai 
kitataučių. Mugės metu dviejo
se salėse vyksta prekyba, dali
nama informacija apie Lietuvą 
ir lietuvius, stebimi tautiniai 
šokiai. Šiais metais atsilankiu
sieji galėjo pasidžiaugti dviejų 
tautinių grupių šokiais — LB 
lituanistinės mokyklos grupės 
„Aušrinėlės” (vadovė Estera 
Bendžiūtė-Washowsky) ir „Auš
rinės’ '/„Liepsnos” grupės (va
dovas Eimutis Radžius). Šiais 
metais mugės organizavimo 
darbams vadovavo jaunosios 
kartos atstovas Paulius Kaza- 
kauskas su Philadelphijos lietu
viškojo jaunimo ir Lietuvių 
Namų veteranų talka. Lietuvių 
Namų vadovybė su Vytautu 
Matoniu, Vladu Bagdona

vičiumi, Juozu Mykolaičiu, 
Romu Tautkumi priešakyje, ir 
su gausia čia nesuminimųjų 
talka, metai iš metų, diena iš 
dienos, rūpinasi kasdieniniais 
Lietuvių namų reikalais. 
Dauguma mūsų, kurie naudo
jamės ■■ tų namų patalpomis, 
niekada pilnai neįvertinsime jų 
ir šio klubo steigėjų įdėto dar
bo ir rūpesčio valandų.

ATVYKO GYDYTIS

Š.m. lapkričio 4 d. į Phila- 
delphiją iš Lietuvos atvyko ke
turiolikmetis Tomas Raugale 
gydytis vaikų ortopedinėje Shri- 
ners ligoninėje. Tomą atlydėjo jo 
mamytė gydytoja Angelė Rau
galienė. Iki Frankfurto juos at
skraidino Lietuvos oro linija, o 
nuo ten iki Philadelphijos ke
lionę tvarkė „Lietuvos Vaikų 
viltis” organizacija, veikianti 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bos rėmuose. Philadelphijos 
Shriners ligoninėje Tomo spon- 
sorius yra amerikietis Joseph 
Pugles, Shriners organizacijos 
narys ir už lietuvio ištekėjusios 
Kim Bagdonavičienės tėvelis. 
Tomą ir jo mamytę aerodrome 
pasitiko Philadelphijos LB 
apylinkės valdybos atstovės — 
pirm. Teresė Gečienė ir vice
pirm. socialiniams reikalams 
Jeanne Dorr ir jų vyrai. Pirmie
ji Tomo globėjai Amerikoje yra 
Onutė ir Kęstutis Pliuškoniai. 
Tomas yra pirmasis pacientas iš 
Lietuvos Philadelphijos Shri
ners ligoninėje.

DAIL. A. PUIPOS 
KŪRINIŲ PARODA

Rosenfeldo meno galerijoje, 
Philadelphijoje, nuo spalio 10 
iki 31 dienos vyko 1960-siais 
metais gimusio Lietuvos 
dailininko Audriaus Puipos 
paveikslų paroda. Dailininkas 
išstatė keturiolika savo darbų. 
Parodos ruošoje galerijai tarpi
ninkavo Lietuvos ambasada 
VVashingtone, ir du ambasados 
pareigūnai atvyko į parodos ati
darymą. Philadelphijoje gyve
nantis skulptorius prof. Petras 
Vaškys galerijai talkino parodą 
apipavidalinant, ypač, kad dėl 
dailininką Puipą ištikusios 
ligos, tik ribotas paveikslų 
skaičius galėjo būti pateiktas 
parodai. Patalpai užpildyti 
skulptorius Vaškys parodoje iš
statė keliolika savo keramikos 
darbų. Eilę paveikslų įsigijo 
amerikiečiai kolekcionieriai.

LB INFORMACINIS 
STALAS MUGĖJE

Lietuvių mugės metu Phila
delphijos LB apylinkės valdyba 
turėjo savo informacinį stalą. 
Prie jo sustoję asmenys galėjo 
gauti valdybos sekretorės Ani- 
loros Mašalaitienės paruoštą 
plačią informaciją apie Lietuvos 
ambasadą Amerikoje, generali
nius konsulatus, JAV-se spaus
dinamus mūsų laikraščius, JAV 
LB centrinius padalinius, Phila-

Maldos būrelis Clevelande. Iš k. sėdi — A. Šenbergienė, M. Kižienė, kun. 
K. Žemaitis ir E. Bridžiuvienė. Stovi — O. Žilinskienė, D. Staniškienė, M.
Titienė, A. Ožinskienė, S. Stasienė, 
Petukauskienė.

delphijoje veikiančias lietuvių 
parapijas, „Bendruomenės 
Balso” radijo pusvalandį, ir t.t. 
Prie stalo sustoję buvo 
supažindinami su „Lietuvos 
Vaikų vilties” ir našlaičių 
globos organizacijos „Foster-a- 
Child” veikla ir joms paremti 
buvo priimamos aukos. Vytui 
Mašalaičiui tarpininkaujant, 
Philadelphijos LB apygardos 
valdyba užsakė ir platino 
spalvingus puodukus su „Lietu
vos Vaikų Vilties” emblema. 
Skoningai padaryti puodukai 
platinimui pasiųsti į Čikagą ir 
Los Angeles. Puodukai jais 
naudojantiesiems kasdien pri
mins prasmingą LB-nės ir jos 
padalinio „Lietuvos Vaikų 
viltis” darbą su negalias turin
čiais Lietuvos vaikučiais.

INSURED B Y FOIC

DON'T SPEND IT ALL SAVE SOME AT

MUTUAL 'Jede-raC SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Cliuileied ond Supeivised by įlįs United States Goveinnient 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IUINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

LBNP«n

□ 2 year □ 3 year □ 4 year □ 5 year□ 1 year

□ 6 year □ 7 year □ 8 year □ 9 year □ 10 year

PASIRINKITE BET KURĮ 
TERMINĄ

R. Čepulienė, E. Malskienė ir A.
Nuotr. D. Čipkienės

PAŠVENTINTAS AUŠROS 
VARTŲ MARIJOS 

PAVEIKSLAS

Šv. Andriejaus bažnyčioje 
lapkričio 14 d. lietuviškų šv. 
Mišių metu buvo švenčiama 
Aušros Vartų Marijos šventė. 
Šventės proga parapijos admi
nistratorius kun. kleb. Timo
tiejus Burkauskas pašventino 
Aušros Vartų Marijos paveiks
lą, kurį Šv. Andriejaus lietuvių 
parapija perima globoti iš arki
vyskupijos uždaromos amerikie
čių parapijos Chesteryje.

Paveikslas turi įdomią is
toriją. Jis prieš daugelį metų 
kabojo Chesteryje veikusioje 
Vilniaus Aušros Vartų parapi
joje, kurioje klebonavo Lietuvos 
ateitininkams daug gelbėjęs

kun. E. Paukštys. Klebonui 
mirus, prieš maždaug 25 metus, 
Chesterio lietuvių parapija ar
kivyskupijos buvo uždaryta ir 
įjungta į amerikiečių Šv. 
Mykolo parapiją. Dabar, 
Mykolo parapiją uždarant, 
paveikslas vėl grįžta pas lietu
vius Gemos Kreivėnaitės ir 
Onos Kreivėnienės pastangų 
dėka.

Po šv. Mišių parapijos komi
tetas, vadovaujamas Jono Puo
džiūno, parapijos salėje surengė 
žemaitiškų blynų pietus. 
Skaniai buvo pavaišinta dau
giau negu 200 atsilankiusių 
parapiečių ir svečių. Šio 
renginio pelnas paskirtas labai 
būtiniems bažnyčios remonto 
darbams.

KULTŪRINĖ VAKARONĖ

Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba š.m. spalio 2 d. Lietu
vių namuose surengė kultūrinę 
vakaronę su dviem poetais iš 
Lietuvos: Vytautu V. Landsber
giu ir Sigitu Parulskiu. V. 
Landsbergis parodė savo gamy
bos bei režisūros filmus apie tris 
Lietuvos dailininkus ir apie Per
lojos respubliką. Sigitas Pa
rulskis, kuris šalia literaūrinio 
darbo yra pilnalaikis žurnalis
tas „Lietuvos aido” redakcijoje, 
paskaitė pluoštą savo eilėraščių. 
Visuomenės atsilankė arti 40 
asmenų.

A. Gč.

r
CLASSIFIED GUIDE

- MIŠCELLANEOUJt

1O°/o—2O°/o—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRAflK ZAPOLIS
3208 ’/i Wast 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS

INFLUX Humanlty Association
Pataria emigracijos klausimais, taip 
pat padeda surasti darbą.

Tel. 312-254-2661

Moving—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:
Gediminas: tai. 312-925-4331

U.S. SAVINGS BONOS
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT

LIETUVIU 
EGZODO 

LITERAI URA 
19454990

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo- 
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.

Leidinys gaunamas „Drauge”, 
4545 VVest 63rd Stree, Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — $30.00. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių.

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar Pardbodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100

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

St. Petersburgh Beach, FL par
duodamas „condo” antrame aukšte; 
2 mieg., 2 vonios kamb. Kaina labai 
prieinama. Tel. 813-367-4055 arba 

813-367-7843.

(T'srrfl IRZ KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kfeipkitėš į Danutę Mayer. Ti profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui.

Ford City parduodamae „con
do”, 10 aukštas; 2 mieg., 2 vonios. 
Apie $60,000. Skambinti 
312-778-9027.

FOR RENT

Brighton Pk. išnuomojamas
šviesus 6 kamb. 3 mieg. butas pir
mame aukšte. Informacijai skam
binti: 312-847-2614

Prie Marųuette parko išnuo
mojamas 3 kamb. butas su 
šiluma ir virtuvės įrengimais. $350 
į mėn. Tai. 708-425-7160

Išnuomojamas „garden apt." 4
kamb. 2 mieg. Arti Washtenaw ir 
Pope John Paul II St.

Tel. 312-767-2680

FOR SALE

Parduodu staltieses kalė
diniams stalams 31/2 ir 4 jardų il
gumo, arba ilgesnes. Mezgu 
megztinius, sukneles ir kostiu
mėlius. Kreiptis: Angelė 
312-927-8677.

Naujųjų Metų proga nuoširdžiausiai sveikinam 
atsikėliusią laisvam nepriklausomam ir demokratiniam 
gyvenimui LIETUVOS RESPUBLIKĄ. Linkime jos 
žmonėms darnios kloties siekiant santarvės ir visokerio
pos dvasinės ir medžiaginės gerovės.

Sveikiname visus Amerikos lietuvius, remiančius 
AMERIKOS LIETUVIU TARYBA tęsiant Amerikoje 
reikalingą politinę ir pagalbos Lietuvai veiklą.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Dabar patys galite pasirinkti sa
vo namų paskolos terminą — 
nuo vienerių iki 15 metų. Pasko

los nuošimtis per visą terminą nesikeis. Pasinaudokite šia pro
ga ir pasirinkite sau terminą. Dėl platesnių informacijų skam
binkite 1-800-SFB-2651.

A7The IYourl_____
FIXED-RATE MORTCACE

Terms

Standard Federal Bank
for savings

Regionai lendlng offices: Dovvners Grove. 5100 Forest Avė., Evergreen Park, 3960 W. 95th St.
Assuming a $50.000 mortgage with a minimurn 20% downpayment at an interest rate of 7.125% for 
payment would be $547 49 with an APR of 7.38% A $300 application fee is reguired Rates subject

an 11-year term, the monthly <'"> tFDĮC 
to change without notice. EfiSSi

TIK $2.00 UŽ VIENĄ SVARĄ 
IR JŪSŲ SIUNTINYS PASIEKS LIETUVĄ PRIEŠ ŠVENTES,

JEI PRISTATYSITE JĮ IKI GRUODŽIO 11 D.
BALTIA EXPRESS CO., LTD

PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS

- SIŪLO ŽEMIAUSIAS KAINAS KALĖDINIAMS NAUJAMETINIAMS SIUNTI 
NIAMS LĖKTUVU ( LIETUVĄ.

- VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI GAVĖJUI TIESIAI ( RANKAS.
- ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMSIME SUNTINIUS IŠ JŪSŲ NAMŲ.
- BALTIJA EXPRESS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIUI NĖRA LYGIŲ 

DAUGYBĖ VERTINGŲ PRODUKTŲ TIK UŽ $38.00 SU PRISTATYMU j NAMUS.
- LAIVO SIUNTINIAI TIK $0.69 UŽ SVARĄ. LAIVO TALPINTUVAS GRUODŽIO 

6 D.
IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ GAUSITE PASKAMBINĘ NEMOKAMU TELEFONU:

1-800-SPARNAI
1-800-772-7624

ATVEŽKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS
3782 W. 79th St.

CHICAGO, IL 60652
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DALELYTĖS NE RAŠYBA:
KARTU AR SKYRIUM?

(Pabaiga)
2. Su būdvardžiais. Dalelytė 

ne su būdvardžiais paprastai 
sudaro naują sąvoką, priešingą 
teigiamai, todėl rašoma drauge, 
pvz.: geras — negeras, gražus
— negražus, blogas — neblo
gas, šaltas — nešaltas, baltas
— nebaltas, šakotas — neša
kotas ir kt.

Kartais dalelytė ne gali tik 
neigti būdvardžio reikšmę, bet 
nesudaryti su juo naujos są-

. vokos. Tada ji rašoma skyrium, 
pvz.: Aš juk ne mažas vaikas, 
gali manim pasitikėti. — Aš 
visai ne sena! — atkirto eglu
tė.

Su aukštesniojo ir aukščiau
siojo laipsnio būdvardžiais 
dalelytė ne naujos sąvokos 
paprastai nesudaro, tad yra 
rašoma skyrium, pvz.: Jis už 
mane ne aukštesnis. Jis ne 
geriausias mokinys klasėje. 
Tik labai retais atvejais dalelytė 
ne gali sudaryti vieną sąvoką su 
aukštesniojo ir aukščiausiojo 
laipsnio būdvardžiais, todėl 
rašoma drauge, pvz.: Smūgiai 
į duris darėsi vis nekant
resni. Veidmainiai — tai 
patys negarbingiausi žmo
nės.

3. Su skaitvardžiais. Su 
skaitvardžiais dalelytė ne vie
no žodžio nesudaro, tad papras
tai rašoma skyrium, pvz.: Jau
ne vienas man taip sakė. Jis 
ne pirmas, kurį šiandien 
sutikau.

4. Su įvardžiais. Taip pat ir 
su įvardžiais ne paprastai 
rašoma skyrium, pvz.: Dar ne 
visus aš išskaičiavau. Ji ne 
savo vaikus augina. Ne kiek
vienas tai sugeba.

Su įvardžiais kas, koks, sa
vas dalelytė ne kartais sudaro 
žodžius, turinčius būdvardinę 
perkeltinę reikšmę, pvz.: ne kas 
arba ne koks reiškia „prastas, 
menkas”, o ne savas reiškia 
„keistas, neįprastas”. Grama
tikose dabar paprastai sakoma, 
kad su šiais įvardžiais, kaip ir 

, su visais kitais, ne rašoma 
skyrium, bet mūsų rašytojai 
dažnai rašo ir drauge. Pvz.: Bet 
ir tų buvo nekoks gyvenimas 
(Žemaitė). Šiandien aš 
nesavas (A. Vienuolis). Bet kar
tais net tie patys rašytojai šiuos 
žodžius rašo ir atskirai. Tad 
galima sakyti, kad šios rūšies 
žodžių rašyba dar mūsų 
bendrinėje kalboje nėra nusisto- 
vėjusi. Manytume, kad pagal

LAIŠKAI
TIESKIME MEILĖS TILTUS 

l PIETŲ LIETUVĄ
Kai į Lietuvą raginama ties

ti spaudos tiltus, tieskime juos 
ir į Pietų Lietuvą — į Vilnijos ir 
Gudijos kraštus. Ir ten lygiai 
taip pat reikalingi dvasinio bei 
tautinio atgimimo tiltai. Išlikę 
lietuviškos salos Baltarusijoje 
yra apgyventos susipratusių, są
moningų, užsigrūdinusių lietu
vių, tačiau jiems labai reikalin
ga mūsų moralinė bei 
materialinė parama.

Vien kovodami už išlikimą lie
tuviais, jie negalėjo, arba besi
keičiančios okupacijos neleido, 
susiorganizuoti į kultūrinius, 
savitarpės pagalbos ar politi
nius vienetus. Kokia gi padėtis, 
kai bažnyčią nori paversti cerk
ve? Kai lenkų okupantų areš
tuojamas klebonas, uždraudžia
ma bažnyčioje giedoti lietuviš
kai?

O štai lietuvės rauda: „Senų 
senoliai gynė Lietuvą, jos kalbą,

pirmiau minėtą taisyklę, kur 
buvo sakoma, kad dalelytė ne 
rašoma drauge, jeigu ji su kitu 
žodžiu sudaro naują sąvoką, gal 
būtų geriau ir šiais atvejais 
rašyti nekas, nekoks, 
nesavas.

5. Su veiksmažodžiais ir iš 
jų išvestomis formomis (daly
viais, padalyviais, pusdalyviais) 
dalelytė ne visuomet rašoma 
drauge, išskiriant, žinoma, tik 
jau minėtus prieštaravimo atve
jus, pvz.; Duok, Dieve, rasti, 
bet ne pamesti. Ne stovėti 
mes čia susirinkome. Pa
mokos metu turite klausyti, o 
ne išdykauti.

6. Su prieveiksmiais. Su 
būdvardiniais ir dalyviniais 
prieveiksmiais dalelytė ne 
rašoma drauge, pvz.: Jis nemei
liai į mane pažiūrėjo. Su melu 
netoli tenueisi. Laiškas buvo 
neįskaitomai parašytas. 
Vaizdas buvo neregėtai gra
žus. Su kitais prieveiksmiais rie 
rašoma skyrium, pvz.: Ne visai 
pritariu tavo planui. Ateisiu, 
tik ne dabar. Man ne vis tiek, 
kur važiuosime.

Su aukštesniojo ir aukščiau
siojo laipsnio prieveiksmiais ne 
taip pat rašoma skyrium, pvz.: 
Jis už tave ne mažiau gudrus. 
Jis ne išmintingiausiai kalba.

Prieveiksmiams kaip ir kiek 
dalelytė ne gali suteikti naują 
reikšmę, tada reikėtų rašyti 
drauge, pvz.: Mano sūnus 
nekaip (prastai) mokosi. 
Mano kaimynas nekiek (ne
daug) žemės teturi.

7. Su prielinksniais dalelytė 
ne rašoma skyrium, nes vieno žo
džio su jais nesudaro ir papras
tai neigia ne atskiro prie
linksnio, bet visos prielinksninės 
konstrukcijos reikšmę, pvz.: Ne 
prieš dorą toks šėlimas. Tos 
avižos ne dėl to žąsino. Ne su 
vienu kirčiu medį nukerta.

8. Su kitomis kalbos dali
mis (jungtukais, jaustukais, 
dalelytėmis) dalelytė nę 
rašoma skyrium, pvz.: Kad tu 
būtum, mergužėle, šakoj pa- 
sikorus, ne kad mane ber
nužėlį jauną paviliojus (dai
na). Ne tik man taip atsitiko. 
Ne per daug iš jo gausi.

Tik jungtukas nekaip (varto
jamas vietoj negu) yra rašomas 
drauge, pvz.: Geriau būti pro
tingam, nekaip turtingam 
(priežodis).

Dar galima pridurti, kad yra 
nemaža sudurtinių dalelyčių su 
ne, pvz.; nebe, nebent, negi, 
nejaugi ir kt. Šios rūšies dalely
tės karais neturi net neigiamos 
reikšmės.

būdą. Mes alsavome jos žodžiu, 
giesme. O Lietuva vis bėga nuo 
mūsų”. (Julija Karmazienėe, 
Pelegrindos/Gervėčių liaudies 
menininkė.)

Iš tų vietovių nieko negirdėti 
apie varge esančius. Ar teri nė
ra našlaičių ir vargstančių šei
mų su mažais vaikais? Ar nėra 
paliegėlių ir senelių, ar nėra 
alkanų? Šie lietuviai net ne
drįsta prašyti Lietuvos ar Ame
rikos lietuvių pagalbos, bet jų 
idealas yra išlikti lietuviais, 
žiebti lietuvišką sąmonę vai
kams, ypač lietuviškose mokyk
lose.

Jau vien Amerikos liėtuvio 
laiškas, pasiųstas į Vilnijos ar 
Baltarusijos lietuvių salas, bus 
jiems kaip šviesus saulės spin
dulys, atskriejęs iš Šiaurės 
Amerikos, pasilikęs jų širdyse. 
Tas spindulys nuteiks visus bro
liška lietuvio meile ir šildys.

Adresus, kam rašyti laiškus, 
galima gauti per JAV Švieti
mo tarybą, PLB, o jiems teikti 
materialinę pagalbą galima per 
Balfą, pažymint, kad tai tų vie
tovių lietuviams.

Bronius Krokys, 
Philadelphia, PA

Iš „Pastoralės” koncerto.

ISTORIJA KARTOJASI

Atkreipkime dėmesį į Prano 
Zundės „Draugo” dienraštyje 
spausdinamus įdomius atsimi
nimus apie tuolaikinėje spau
doje pasirodžiusias žinias apie 
atstovybės uždarymą ir atstovo 
Kazio Bizausko atšaukimą, o jo 
vieton skiriamą H. Rabinavičių, 
gen. konsulą New Yorke.

Rašoma taip: „Mums Rabinvi- 
čius mažai apeina, nes žinome, 
kad jis eina pavėjui, - nei savo 
tautos tradicijų, nei religijos 
nesilaiko, bet Amerikos lietu
viai jaučiasi tuo žygiu užgauna
mi ir niekinami”.

Ar dabar ne taip padaryta?
Reikia tik pakeisti pavardes ir 

gausime tikslią padėtį. Am
basadorium paskirtas komunis
tas Alfonsas Eidintas, dirbęs ne 
tautos labui ir gerovei, bet kilęs 
partijos laiptais ir tarnavęs no
menklatūrai, dabar užsimojęs 
sutvarkyti ir išeiviją. Kaip ir 
dera tikram komunistui, jau 
pradėjo prisitaikyti ir stengiasi 
apmulkinti išeiviją, kad šioji, 
visą laiką kovojusi prieš bedie
višką komunizmą, pradėtų rem
ti LDDP vedamą politiką. Pra
sidėjo išeivijos smegenų plovi
mas ir savo užmačioms paramos 
ieškojimas. Ir tokie žmonės jau 
rašo Lietuvos istoriją. Karje
ristų visais laikais nestokojo.

Prez. A. Brazauskas, lanky
damasis Amerikoje, susitiki
muose su lietuviais yra pasakęs, 
kad ambasadoriais bus skiriami 
tik Lietuvos žmonės, atseit par
tiniai, Taip ir vykdo, nors, švel
niai tariant, nesilaiko paties 
pareiškimų, kaip yra įpratę, val
dant komunistams. Ambasado
rių Stasį Lozoraitį perkėlė to
kioms pačioms pareigoms į Ro
mą. Ar Italijos ambasada yra ki
tokia?

Vienaip skelbia, kitaip daro.
Antanas Juodvalkis

Chicago, IL

PATIKTŲ NAUJAS 
SKYRELIS „DRAUGE”

Bevartant storą sekmadieninį 
„Chicago Tribūne” laikraštį, į 
akis krito vienas jo skyrius, 
skirtas kelionėm, keleiviams ir, 
žinoma, tirštai viešbučių, kelio
nių biurų, oro linijų reklamai.

Pagalvojau, kad „Draugui” 
būtų pravartu įsitaisyti skyrelį 
apie keliones. Ne per dažnai ir 
be reklamų, o grynai su prak
tiškas patarimais apie muitus, 
imunizacijos skiepus, susipa- 
kavimą, saugumą ir pan. Atei
nančią vasarą daug kas važiuos 
į Lietuvoje vyksiančią Dainų 
šventę ir šiaip dabar daug dau
giau vyksta į tėvynę pasisve
čiuoti ar su reikalais, tai tokia 
bendra informacija būtų nau
dinga ir įdomi.

„Draugas” jau turi daug 
įdomių nuolatinių skyrelių, bet 
pagalvokite apie šį pasiūlymą. 
Skyrelį būtų galima pavadinti 
tiesiai — „Keliaujame”.

Donatas Žalys 
Chicago, IL

KAIP GREIT PASIKEITĖME

Aną dieną „Drauge” buvo iš
spausdintas skaitytojo laiškas 
su labai taiklia antrašte: 
„Tiems, kurie plojo Bičkaus
kui”, tai šių dienų lietuviška 
politika besidomintiems politi
kieriams ir smalsuoliams. Plo
jau ir aš, nedrįsau neploti, sėdė
damas netoli prelegentui prita
riančių. Bičkausko gerbėjai tu
rėjo persvarą prieš smalsuolius 
Jaunimo centro kavinėje.

Ir koks paradoksas! Taip nese
niai mes aštriai kritikavome ir 
dabar dar tebekritikuojame, kai 
Lietuvos liaudis, rinkdama Sei
mo atstovus ir prezidentą, bal
savo už komunistus, Sakau, už 
komunistus, nes jie raštiškai ar 
žodžiu viešai nedeklaravo išėję 
iš komunistų partijos. Jie tik 
švarkus išvertė. Kas link liau
dies balsavimo, mes turime ne
užmiršti, kad ji (liaudis) per 50 
metų komunistų girnose buvo 
malama, yra psichiniai suluo
šinta. Mes matome kitus, bet 
nematome patys savęs. Kai kam 
nereikėjo 50-ties metų save susi
malti, užteko ketverių, kad jaus
tume komunistams pagarbą ir, 
jiem čion atvykus, keltume gar
sius aplodismentus.

Kasperas Radvila
Chicago, IL

NEŽINOJIMAS AR PIKTA 
VALIA?

Lapkričio 29 d. „Eltos” prane
šime iš Vilniaus skaitome apie 
VLIKo jubiliejaus paminėjimą, 
dalyvaujant aukščiausiems val
stybės pareigūnams.

Gera, kad viešai įvertinami 
VLIKo nuopelnai, bet visai ne
leistina, kad trys buvę VLIKo 
darbuotojai buvo pagerbti tradi
ciniu karo ordinu Vyčio Kryžiu
mi, skirtu pagerbti karininkus 
ir kitus ginkluotų pajėgų virši
ninkus, pasižymėjusius didvy
rišku narsumu ir ištverme kau
tynėse, taip pat vadus, sudariu
sius ir įvykdžiusius ypatingu su
manumu ir sėkmingumu svar
bius karinių operacijų planus 
(Vyčio Kryžiaus ordino statuto 
108 str.).

Visiems gerai žinoma ir ver
tinama VLIKo veikla politinia
me Lietuvos laisvinimo lauke, 
tačiau ta veikla jokiu būdu 
negali būti lyginama su nar
sumu ir ištverme kautynių lau
ke. Posėdžių salėse jų dalyviai 
tikrai nei karto nežvelgė mirčiai 
į akis...

Vyčio Kryžiaus „dalinimas” 
panašiais atvejais jį tik panie
kina, nuvertina ir giliai įžeidžia 
tuos, kurie jį yra nusipelnę kau
tynių lauke. Taip besielgdami, 
valstybės pareigūnai tik parodo 
savo nemokšiškumą, o gal ir 
piktą valią — nuvertinti tai, kas 
buvo anksčiau sukurta.

Čia minimu atveju Vyčio Kry
žiumi pažymėtieji turėtų tos 
garbės, kaip teisėtai nepelnytos, 
atsisakyti ir žymenį grąžinti.

Vytenis Statkus
North Riverside, IL

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ONOS IZOKAITIENĖS

Šių metų gruodžio mėn. 12 d. sueina dveji metai, kai iš 
mūsų tarpo išsiskyrė mylima Motina ir Močiutė.

Liūdnai sukakčiai paminėti šv. Mišios už jos sielą bus 
atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir Lietuvoje.

Prašome draugus ir artimuosius prisiminti a.a. Oną 
maldoje.

Nuliūdę: duktė, sūnus su šeimomis ir kiti giminės.

Nuotr. Vytauto Maželio

DRAUGAVO SU „DRAUGU”

Esu gydytojas iš Lietuvos, 
šiuo metu darbuojuosi New 
York State Health departamen
to imunizacijos programoje. 
Lietuvoje dirbu Respublikinės 
imunoprofilaktikos centre (esu 
skyriaus vedėjas). Į JAV pa
tekau, laimėjęs konkursą At
viros Lietuvos Fonde, per Soros 
fondą New Yorke. Namo iš
važiuoju gruodžio 18 d.

Noriu pareikšti, kad su au
gančiu susidomėjimu sekiau 
labai dalykišką informaciją jūsų 
dienraštyje — visų pirma iš 
Lietuvos, kurios jau labai pasi
ilgau, be to, duomenis apie svei
katos apsaugą, ypač dr. Lino 
Sidrio straipsnius, ministro J. 
Brėdikio kelionės reportažus.

„Draugą” gaunu per Edvardą 
ir Apoloniją Žiaušius (Amster- 
dam, NY), kurie mane globojo 
per visą čia buvomo laiką, o jų 
siųsta medicininė aparatūra, 
reguliai ėjusi į Lietuvą, verta 
daugiau kaip 300,000 dol. Jie 
seniai nebuvę Lietuvoje, bet ja 
gyvena, gaudo kiekvieną žinelę 
iš jos. Kol bus tokiu žmonių 
išeivijoje, gyvuos Lietuva.

Leiskite palinkėti „Draugui” 
ir toliau skelbti tokią dalykišką, 
objektyvią informaciją.

Rimantas Valentelis
Vilnius

AR NE ŠAUKŠTAI 
PO PIETŲ?

Snieguolės Jurskytės straips
nyje („Draugo” nr. 226) apie 
artėjantį 100 metų jubiliejų nuo 
Kražių skerdynių, kurias 
įvykdė Rusijos kariuomenės 
kazokai, ji rašė: „gal Kražių 
skerdynių dvasia paskatins mus 
rimčiau pažiūrėti į mūsų lietu
viškų parapijų nykimą. Rūpes
tis yra labai rimtas, bet ar tik 
ne per vėlu? Dalyvaudami vysk.
P. Baltakio Sielovados suvažia
vime, įvykusiame Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo metu, iš
girdome liūdnas žinias. Lietu
viškos parapijos nyksta dėl lie
tuvių kunigų stokos ir lietuvių 
parapijiečių sumažėjimo. Seno
ji lietuvių karta mažėja: miršta, 
išsikelia į šiltesnes valstijas ar
ba išeina gyventi pas savo 
vaikus. Jųjų jaunasis prieauglis 
nepasilieka senuosiuose telki
niuose, keliasi į priemesčius ar
ba išvyksta kitur. Pasilieka tuš
tuma, o ją užpildo kiti.

Nepadės parapijų atgaivi
nimui jokie minėjimai bei deja
vimai, kol netsiras lietuvių 
kunigų ir lietuvių, norinčių 
priklausyti šioms parapijoms. 
Minėjimais galime tik sukelti 
ilgesį gerųjų laikų, kada lietu
viškoji parapija buvo lietuvybės 
ir katalikybės tvirtovės.

A. Paužuolis 
Chicago, IL

A.tA.
PETRUI ŠILUI

mirus, mūsų draugijos nariui VYTENIUI ŠILUI ir jo 
šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Brighton Parko Lietuvių namų 
savininkų draugija

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR

TRANSPAK
Talpintuvai į Lietuvą — kas savaitę. 
Skubiems suntiniams — AIR CARGO. 

Pinigai pervedami doleriais.
ŠVENTINIAI ŽIEMOS SIUNTINIAI

$39 Aspirino 250 tbl., multivitaminų 250 tbl., tirpi kava, malta kava, 
tirpi arbata „Citron", kakava, apelsinų koncentratas, vafliai, 
aliejus, mėsos konservai.
VISKAS UŽSIENIETIŠKA

$98 Dešra 1.5 kg
šprotai 3 dež.
Margarinas 1 kg
Olandiškas sūris 1.5 kg 
Tirpi kava 200 g
Malta kava 300 g
Kakava 400 g
Makaronai 2.5 kg
Majonezas 0.5 kg
Aspirinas 250 tbl.

Mėsos konservai 
Apelsinų koncentr. 
Aliejus 
Riešutai 
Vafliai
Cukrus
Ryžiai
Džiov. abrikosai 
Konservuota silkė 
Multivitaminai

VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 55 svarai = 25 kg
Dešros lietuviškos, aukščiausios kokybės.

$75 Įvairaus maisto be mėsos.

Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didesnį kiekį 
aspirino ir vitaminų.

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą S
TRANSPAK |

2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 «
Tol. 312/436*7772

• JAV ir Sovietų Sąjunga 
1969 m. lapkričio 24 d. pasirašė 
sutartį nedauginti branduolinių 
ginklų atsargas.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJU 
1994 METŲ

Visiems tautiečiams ir visiems 
Lietuvių Tautinių Kapinių 
sklypų savininkams linki

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ KAPINIŲ 

VADOVYBĖ — DIREKTORIAI:
Pirmininkas Julius R. Kuzas, 

vicepirm. Grožvydas Lazauskas, 
sekr. Motiejus Batutis, ižd. Robert Sebastian, 

direktoriai— Peter Dapser, dr. Vytautas Jankus, 
Bruno Matelis, Emma Petraitis,

Hildė Kuzas, Rūta Šimėnas. 
Administratorius — Saulius Balsys.

(Kapinės įsteigtos 1911 metais)

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS 
8201 South Kean Avenue 

Justice, Illinois 60458-1720
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ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kviečiame į įkurtuves! 
Persikėlę į naują butą, naują 
namą, kitą miestą, paprastai 
stengiamės savo artimuosius 
pasikviesti į įkurtuves, pasi
dalinti įspūdžiais, „sušildyti” 
namą, kad jame būtų jaukiau 
gyventi. Lietuvių fondas, 
neseniai persikėlęs į Lemonto 
Pasaulio lietuvių centrą, taip 
pat nori pasikviesti į įkurtuves 
visus savo rėmėjus, draugus, 
bičiulius, esamus ir busimuo
sius narius. Įkurtuvės bus atei
nantį sekmadienį, gruodžio 12 
d., tuoj po šv. Mišių Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Visi kviečiami, visi laukiami.

„Lietuvių imigracija į 
Ameriką — Pionierių metai 
(1868-1918)” paroda buvo 
atidaryta VIII Mokslo ir kūry
bos simpoziumo proga Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje ir 
susilaukė nepaprasto dėmesio 
ne tik lietuvių, bet ir kitataučių 
tarpe. Paroda tęsiasi ligi kitų 
metų sausio mėn. pabaigos. 
Visiems labai verta ir naudinga 
pamatyti šią istorinės reikšmės 
parodą, kurioje atsispindi 
ankstyvesnės lietuvių imigran
tų kartos veikla ir nuopelnai. 
Parodą labai kruopščiai, iš
samiai ir spalvingai paruošė 
dail. Valentinas Ramonis, 
BLKM vykdomasis direktorius. 
Paroda atidaryta kasdien nuo 
10 iki 4 v. p.p. (7 dienas 
savaitėje).

»1
Karolina Kubilienė ma

loniai sutiko redaguoti šeštadie
ninį skyrių ,,Iš ateitininkų 
|>jy venimo”. Sveikiname ją, įsi
jungusią į mūsų nuolatinių 
bendradarbių šeimą, ir kvie
čiame visus ateitininkus gau
siai siųsti rašinius, nuotraukas, 
įvairią korespondenciją, kad 
šiam skyriui niekuomet nepri
trūktų medžiagos, o naujajai 
redaktorei palengvėtų darbas.

Antanas S. Vaivada, Mc- 
Lean, VA, atsiuntė 20 dol. 
„auką žurnalistui a.a. Vladui 
Būtėnui-Ramojui pagerbti”. 
Taip pat ir Mary Sugintas iš 
Oak Lawn, IL, ta pačia intenci
ja atsiuntė neseniai iš mūsų tar
po išsiskyrusio bendradarbio 
vardu 25 dol. Ačiū.

x TRANSPAK šventiniai 
maisto siuntiniai bus pri
statyti prieš Kalėdas, jei 
užsisakysite iki gruodžio 
18 d. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

x $1.85 už svarą AIR LAR
GO iš Chicagos per TRANS
PAK. Minimumas $30. Ši 
nuolaida tik iki Kalėdų. Talpin- 
tuvai siunčiami kas savaitę. 
Pinigai pervedami doleriais. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312-- 
436-7772.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, 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., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

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.

Gruodžio mėn. 4 dieną 
Lithuanian Mercy Lift išsiuntė 
jau 55-jį talpintuvą su vaistais 
ir medicinine įranga į Lietuvą. 
Brolis Regis iš Salvatorian Mis
sion paaukojo 42,690 svarų vais
tų ir medikamentų. Brolis Regis 
nuolatos padeda Lietuvos ser
gantiems. Per paskutinius šešis 
mėnesius jis LML paaukojo per 
440,000 svarų vaistų ir 
medikamentų už maždaug 2.5 
mil. dolerių. Jo dovanos pripildė 
vienuolika talpintuvų.

Ir ši paskutinioji siunta yra la
bai vertinga, nes joje yra 97,900 
tablečių Methotrexate. Tai vais
tai, naudojami vėžio gydymui. 
Vaistų vertė yra 281,952 dol. 
Siuntoje taip pat yra Osmolite 
skystis, naudojamas ligonių 
maitinimui. Apskaičiuojama, 
kad siuntos vertė yra apie 
462,002 dol.

Hanukkah yra aštuonias 
dienas trunkanti „Šviesos šven
tė”. Ji švenčiama paminėti 165 
m. prieš Kristų įvykusią maka- 
biejų pergalę prieš jungtinę 
Graikijos-Sirijos kariuomenę. 
Nors Hanukkah nėra pagrin
dinė šventė, bet jos metu 
papuošiami namai, giedamos 
tradicinės giesmės, ruošiami 
šventiški valgiai, pasikeičiama 
dovanomis. Kadangi savo skai
tytojų tarpe turime nemažai 
žydų religijos žmonių, sveiki
name juos šventės proga. 
Shalom!

Suvalkiečių draugijos Čika
goje metinis narių susirinkimas 
bus gruodžio 17 d., penktadienį, 
Z. Kojak salėje, 4500 s. Talman 
Avė. Pradžia 1 vai. p.p. Numa
tomi 1994 metams valdybos 
rinkimai, spaudai, radijo valan
dėlėms aukų paskirstymas, 
prieškalėdinis pasivaišinimas. 
Visi dalyvaukime ir pasiruoš- 
kime ateinančių metų veiklai.

P. J. Ilulis, prašydamas pa
keisti dienraščio siuntimo 
adresą, jo paramai atsiuntė ir 
100 dol.

x Irena Šileikienė iš Klai
pėdos demonstruos jos supro
jektuotus švarkelius Čikagos 
Lietuvių Moterų klubo kalė
dinių pietų metu, gruodžio 15 
d., Palos Country Club. Lietu
vių visuomenė kviečiama at
silankyti. Rezervacijoms skam
binkite Verai Paukštienei 
708-614-7073.

(sk)
x Kairys Baltic Expediting 

pristato maisto produktus 
Lietuvoje. Siuntinys Nr. 8 (vis
kas kilogramais): 2 rūkyt, deš
ros, 2 rūkyt, kumpio, 10 cukr., 
5 miltų, 2 ryžių, 1 sviesto, 1 
oland. sūrio, 2 apelsinų, 1 
riešutų, 300 gr. šokolado, 500 
gr. pup. kavos, 200 gr. arbatos, 
5 dėž. šprotų, 2 lt. augalinio alie
jaus, 2 ind. majonezo, 2 ind. po
midorų padažo. Viso 31 kg. (apie 
68 sv.) tik $81 U.S., įskaitant 
pristatymą į namus per 10-14 
dienų. Atsiųsime Lietuvoje pasi
rašytą pakvitavimą. Rašyti: 
Vytas ar Genė Kairys, 517 
Fruitland Rd., Stoney Creek, 
Ont., Canada L8E5A6, Tel. 
905-643-3334; fax 905-643-8980.

(sk)
x LEMONTE, PL centre, 

TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312 - 
436-7772

(sk) (sk)

Korp! Neo-Lithuania Čikagos padalinio metinėje šventėje sėdi iš kairės: vyr. valdybos pirm. Vida 
Jonušienė, padalinio valdybos pirm. Edvardas Kaveckas ir vicepirm. Algis Modestas. Prie vėlia
vos — Gintas Endrijonas ir Rėdą JuocevičiOtė.

SVARBUS
PRANEŠIMAS

„Draugo” administracija 
apgailestaudama praneša, jog, 
ne tik dėl didėjančių dienraščio 
spausdinimo išlaidų, bet ir nuo 
š.m. lapkričio 21 d. padidėjusio 
pašto patarnavimo mokesčio, 
yra priversta nuo 1994 — 
Naujųjų metų — padidinti laik
raščio prenumeratos mokestį 10 
dol. metams.

Naujos „Draugo” prenumera
tos kainos yra tokios:

JAV metams 90 dol., pusei 
metų — 50 dol.; Kanadoje ir 
kitur 100 dol. (JAV pinigais), 
pusei metų — 55 dol. Tik šeš
tadieninė laida JAV — 50 dol., 
pusei metų — 35 dol.; Kanadoje 
ir kitur — 55 dol. (JAV pini
gais), pusei metų — 35 dol.

Užsakant į Lietuvą oro 
paštu, 500 dol. metams, pusei 
metų — 250 dol. Tik šešta
dieninė laida — 160 dol. me
tams, 85 dol. pusei metų. Air 
Cargo į Lietuvą — 100 dol. me
tams, 55 dol. pusei metų. Tik 
šeštadienio laida metams 55 
dol., pusei metų — 35 dol.

Už „Draugo” prenumeratą at
silyginama iš anksto, kai 
užsakomas dienraštis.

x Naujų Metų sutikimo po
kylis Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Pokylio viešnios ir 
svečiai parems Pasaulio Lietu
vių centrą savo atsilankymu. 
Linksma nuotaika, puiki vaka
rienė ir šokiai, grojant populia
riam „Žiburio” orkestrui, lauks 
visų svečių. Pradžia 8 v.v. Dėl 
tolimesnių informacijų ir stalų 
rezervacijoms, nedelsiant skam
binti: Aldonai Weir, tel. 
708-964-9120. Rezervacijos taip 
pat bus priimamos Pasaulio 
Lietuvių centre ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 12 d. po 11 
vai. ryto šv. Mišių.

(sk)

x Jei reikalinga įsigyti vai
ravimo teisės (IL Driver’s Li
cense) — kreipkitės į Ed Šuma
ną, tel. 1-708-246-8241.

(sk.)

x Jau penkti metai, kai 
„ŽAIBAS” sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog į jūsų giminaičių namus 
be jokio muito. VISI MAISTO 
PRODUKTAI IŠ AMERI
KOS. Mėsos konservai iš Lietu
vos. Švenčių proga jums siūlo
me „KALĖDŲ STALAS”: 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 10 sv. 
ryžių, 64 oz. alyvos, 1 sv. drus
kos, 2 dėž. ananasų, 1 dėž. sly
vų, 1 dėž. razinų, 1 dėž. kakavos, 
39 oz. pupelių kavos, liežuvis 
drebučiuose, paštetas „Arkti
ka”, jautienos „Turisto pusry
čiai”, kiaulienos „Turisto pus
ryčiai”, troškinta jautiena ir 
troškinta kiauliena. Pilna kaina 
$100. „Žaibas”, 9525 South 
79th Avė., Hickory Hills, IL 
60457. Telef. (708) 430-8090.

(sk.)

PAMINĖTA KORP! 
NEO-LITHUANIA 

SUKAKTIS

Korporacijos Neo-Lithuania 
Čikagos padalinio valdyba, kaip 
ir kiekvienais metais, šiemet 
paminėjo Neo-Lithuania 71 
metų gyvavimo sukaktį. Mi
nėjimas įvyko 1993 m. lapkr. 
20 d. naujojoje, neįprastoje vie
toje — Lietuvių centre, 
Lemonte. Porą dešimtmečių 
Korporacijos valdyba naudojosi 
Lietuvių tautinių namų pasto
ge. Pardavus namus, o dau
gumai jaunųjų korporantų 
gyvenant Čikagos priemies
čiuose, tenka prisitaikyti prie 
aplinkybių ir glaustis prie šio 
lietuvių centro.

Nauja vieta ar pakitėjusios 
veiklos sąlygos į šių metų 
metinę šventę pritraukė 
mažokai korporantų. Minėji
mas, kaip įprasta, pradėtas 
valdybai užėmus prezidiumo 
vietas, įnešus Korp! vėliavą ir 
pagiedojus Lietuvos himną. 
Į Korp! Neo-Lithuania veiklą 
trumpą žvilgsnį metė padalinio 
pirm. Edvardas Kaveckas ir vi
cepirm. Algis Modestas, vado
vavęs programai.

Apie Korp! mecenatą Simą 
Kašelionį ir jo vardo „Dirvos” 
novelių konkursą kalbėjo vyr. 
valdybos pirm. Vida Jonušienė. 
Simas Kašelionis, miręs 
1986.VII. 16 d. ir palaidotas 
Lietuvių Šv. Kazimiero 
kapinėse, šalia rašytojo Albino 
Valentino, buvo mecenatas 
„Dirvos” kasmetinės premijos, 
pavadintos jo vardu.

S. Kašelionis savo turėtą 
turtą testamentu paliko Korp! 
Neo-Lithuania, įpareigodamas 
ir toliau tęsti novelės konkursus 
ir laimėtojams skirti premijas. 
Korp! Neo-Lithuania suteikė Si
mui Kašelioniui mecenato var
dą, o po jo mirties vyr. valdyba 
stropiai vykdo jo valią ir skiria 
premijas „Dirvos” novelės 
konkurso laimėtojams. Šių 
metų novelės konkursui pa
skyrė net dvi premijas — vieną 
500 dol., o antrą 3Q0 dol., ir 
pakvietė „Dirvos” novelės 
konkurso komisijos sekretorę 
Genovaitę Modestienę perskai
tyti protokolą.

Simo Kašelonio vardo „Dir
vos” novelės konkurso komisiją 
sudarė: poetė-rašytoja Julija 
Švabaite-Gylienė (pirm.), 
visuomenininke Genovaitė 
Modestienė ir žurnalistas Juo
zas Žygas. Konkursui buvo gau
tos 7 novelės, pasirašytos slapy
vardžiais. Pirmoji premija ir 500 
dol. buvo paskirta Kaziui 
Simanoniui (K. Paberžiui) iš 
Viekšnių už novelę „Kąsnis 
juodai dienai”. Antroji premija, 
300 dol. teko Haroldui Pauliui 
(Haris) už novelę „Nepažįstamų 
vaiduoklių žaidimai”. H. 
Paulius yra iš Lietuvos ir dabar

Kalėdaičių galima gauti Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos 
raštinėje darbo valandomis.

studijuoja Amerikoje. Iš premi
juotos novelės ištrauką raiškiai 
paskaitė Jurgis ir Viligailė 
Lendraičiai. Minėjime dalyvavo 
ir kolegos iš Lietuvos: senjore 
Rėdą Juocevičiūtė ir junjoras Ri
mas Užgiris.

Į naująją valdybą išrinkti ir 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Algis Modestas, vicepirm. Ed
vardas Kaveckas, sekretorė 
Kazė Kazlauskienė, iždininkas 
Algis Jonušas ir Gintas 
Endrijonas.

Vakarienės metu staigmeną 
padarė „Pastoralės” daini
ninkės, padainavusios keletą 
dainų. Dalyviai buvo sužavėti. 
Dainininkės sulaukė gausių 
katučių.

Linkėtina naujajai valdybai 
sėkmės ir geros nuotaikos, 
tęsiant lietuvybės išlaikymo 
darbą.

A. Juodvalkis

IŠ ARTI IR TOLI

JAV

St. Petersburg, Fl., lietuvių 
renginiai:

Gruodžio 12 d. pas Masaičius 
įvyks Pietinės New Jersey LB 
apylinkės visuotinis metinis na
rių susirinkimas. Kviečiami ir 
Philadelphijos lietuviai.

Gruodžio 24 d. — Bendros 
kūčios klubo salėje.

Gruodžio 29 d. — V.D.U. rek
toriaus prof. Broniaus Vaškelio 
paskaita.

Gruodžio 31 d. — Naujųjų 
Metų sutikimas.

Tarp šių renginių beveik kas 
savaitę vyks atskirų organiza
cijų kalėdiniai susirinkimai.

Bronė ir Bronius Nainiai 45 m. vedybinės sukakties šventėje lapkričio 7 d. 
Pasaulio lietuvių centre, šventės svečiai jiems padovanojo sukaktuvinę 
dovana.

Jadzė ir Romas Gineičiai, 
Dayton, OH, sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šventom Kalėdom ir linki 
laimingų Naujų Metų! Vietoj 
kortelių skiria auką „Draugui”.

Domicėlė Vizgirdienė iš Au
roros, IL, sveikina savo gimines 
ir draugus Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga su auka „Draugui”.

A. Astraukas ir Jadvyga 
Poškienė, Oak Lawn, IL, Kalė
dų švenčių proga sveikina savo 
gimines ir draugus.
Edmundas ir Aldona Druk- 
teiniai, So. Pasedena, FL, 
švenčių proga sveikina visus 
savo gimines, draugus bei pažįs
tamus ir vietoj kalėdinių atvi
rukų siunčia 75 dol. auką 
laikraščiui paremti.

Aleksandras ir Genovaitė 
Radžiai, Baltimore, MD, svei
kina savo draugus su šv. Kalė
dom ir Naujais metais. Vietoj 
šventinių atvirukų skiria auką 
„Draugui” padėti.

Stasys ir Leokadija Pač- 
kauskai, Union Pier, MI, linki 
linksmų bei sveikų šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujų metų visiems 
draugams ir kaimynams.

Petras Augaitis, Delhi, Ont., 
Canada, sveikina mus: „Drau
go” personalui linksmų šv. 
Kalėdų ir sėkmės bei ištvermės 
Naujiems metams, nes be Drau
go labai nukentėtų kultūrinis 
gyvenimas”.

Irena ir Liudas Kirkai iš
Palos Hills, IL, sveikina visus 
draugus ir prietelius šv. Kalė
dų ir Naujųjų Metų proga, 
linkėdami viso geriausio. Taip 
pat ir visus „Draugo” darbuo
tojus. Auka „Draugui” — 50 dol.

Rita ir Audrius Rusenai
Worth, IL, linki visiems ir 
„Draugo” redakcijai bei admi
nistracijai laimingų švenčių. 
Įteikė „Draugui” 75 dol. auką.

Salomėja ir Antanas Ast
rauskai, Oak Lawn, IL, 
sveikina draugus ir pažįstamus 
su šventėmis. Vietoj sveikinimo 
kortelių skiria 75 dol. 
„Draugui”.

Regina ir Vincas Vaitkai,
New Buffalo, MI, švenčių proga 
sveikina savo draugus bei pažįs
tamus, linkėdami sveikatos ir 
Dievo palaimos.

Sofija Brazionienė, Oak 
Lawn, IL, sveikindama savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujų metų pro
ga, linki visiems viso geriausio.

Vytautas ir Stasė Paulio- 
niai šv. Kalėdų ir Naujų 1994 
Metų proga sveikina savo 
gimines ir prietelius išeivijoje ir 
Lietuvoje, linkėdami jiems iš
tvermės ir sveikatos, o vietoje 
sveikinimo kortelių remia 
Draugą 100 dol. auka. Ta pačia 
proga, prisimindami savo studi
jas V.D. universitete, Kaune, 
užsako Universiteto bibliotekai 
Draugą visiems 1994 metams.

Juoze ir Jonas Daugėlai iš 
Floridos širdingai sveikina 
visus savo giminaičius, draugus 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų proga.

Taip pat linki šauniai, geroje 
nuotaikoje ir šviesiomis viltimis 
pasitikti Naujuosius Metus.

Vietoje individualių sveiki
nimo kortelių aukoja lietuviškai 
spaudai.

Veronika ir Klemensas 
Polikaičiai, sveikina visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdom ir Naujaisiais 
Metais!

Vanda Žolynienė, Chicago, 
IL, sveikina savo gimines, drau
gus ir pažįstamus, linkėdama 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
ateinančiųjų — 1994 metų. 
Vietoje kortelių siuntinėjimo 
„Draugui” aukoja 30 dol.

Filomena Tarulienė ir 
Halina Bagdonienė, Oak
Lawn, IL, linki savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems 
ramių Kūčių, gražių šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų. Vietoj 
kortelių skiria 60 dolerių 
„Draugui”.

Elena ir Paulius Leonai, 
Oak Lawn, IL, šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 
visus savo mielus draugus ir 
pažįstamus, linkėdami vidinės 
laimės, pasisekimo gyvenime, 
tyro džiaugsmo, stiprios sveika
tos ir dar daug daug metelių!

Birutė A. Vindašienė, Palos 
Hills, IL, sveikina visus savo 
artimuosius, draugus ir pažįs
tamus su šventomis Kalėdomis 
ir linki laimingų Naujųjų metų.

Sofija ir Aleksas Kikilai, 
Evergreen Park, IL, sveikina 
draugus ir pažįstamus su 
šventomis Kalėdomis ir Naujai
siais metais.

Marija Mogenis, Belleville, 
IL, „mielam „Draugo” dien
raščio kolektyvui linki malonių 
Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų metų! Telydi Jus Visa
galio palaima”. Auka „Drau
gui” — 50 dol.

Anastazįja Snarskis, Chi
cago, IL, sveikina visus su 
artėjančiom šv. Kalėdom ir 
nuoširdžiai linki sveikų Naujų 
metų.

Nelė ir Jonas Stonkai, Oak 
Lawn, IL, visiems savo prie- 
teliams linki malonių švenčių.

Ona ir Vytas Suopiai, Mel
rose Park, IL, linki nuotaikingų 
švenčių ir laimingų bei sveikų 
Naujų metų savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems. 
Auka „Draugui”.

J. V. Švabai, Chicago, IL, 
sveikina gimines bei draugus su 
šv. Kalėdomis ir Naujais 1994 
metais, linkėdami visiems geros 
sveikatos ir šventiškos ramybės.

Jadvyga Poškienė, Chicago, 
IL, sveikina gimines, draugus 
bei pažįstamus su šventomis 
Kalėdomis ir Naujais 1994 
metais. Linki sveikatos ir 
sėkmės, o vietoj sveikinimo kor
telių skiria 50 dol. „Draugui”.

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose


