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Landsbergis: Rusija 
siekia atkurti imperiją 

V i l n i u s , rugsėjo 24 d. (LA) — 
Rugsėjo 21 d. Rusijos užsienio 
žvalgybos t a rnybos vadovas 
akad. J. Primakov viešai išdėstė 
savo samprotavimus apie Rusi
jos politiką „NVS vidaus ir 
išorės" atžvilgiu. Rugsėjo 23 d. 
prof. Vytau tas Landsbergis pa
skelbė pareiškimą, spausdintą 
„Lietuvos aide", kur iame ko
mentuoja Primakovo išdėstytas 
mint i s . J a m e sakoma, kad „Iš 
to, ką Rusijos užsienio žvalgybos 
vadovas rugsėjo 21 d. pranešė 
žurnal is tams, ryškėja politikos 
dalykai, labai svarbūs nepriklau
somybę atgavusioms Baltijos ša
l ims ir buvusioms sovietų res
publikoms. Jas Rusija vėl sten
giasi re integruot i į savo val
domą sąjungą a rba sandraugą 
bei „erdvių" sistemą. 

„Tarp tau t ine i propagandinei 
kovai Rusijos žvalgybos doku
men te pas i rūpinta naujos orve-
l iškos terminologi jos" , rašo 
Landsbergis . „Taip nepriklau
somybės siekis ir atvirumas 
pasauliui pavadintas „izoliacio-
n izmu". Savo ruožtu Maskvos 
valdymas kaimynams esąs gero
vės šalt inis , tvarkos ir taikos 
garantija. Bet nepriklausomybę 
nuo Maskvos vadint i izoliacija 
gal ima t ik tuo atveju, jei Mask
va suvokiama ka ip vienintelis 
pasaul io centras . Visa ta i jau 
buvo. Iš esmės tokie ideologai 
ne sukur i a nieko nauja, t ik at
šviežina senąjį sovietų žodyną". 

Jei Vakarai remtų Rusijos kai
mynų nepriklausomybę, tai bū
tų „pavojinga", sakoma tiems 
Vakarams . Ir čia iš tikrųjų kar
tojama 1989-1991 m. Sovietų 
Sąjungos propagandos tezė, jog 
Vakara i tur i nepadėti ..respub
l ikoms", o t ik Maskvoje sėdin
čiam biurokratų „centrui" . 

Baltijos valstybėms bus mėgi
n a m a primesti reintegravimo 
procesus, kuriuose vėl numa
t o m a s p a v a l d u m a s Rusijai 
„konfederacine forma". Savo 
žinybos rėmuose J . Primakovas 
draudžia Baltijos valstybėms 
bendradarb iaut i su Vakarais. 
D r a u g i š k a Rusijos žvalgyba 
t u r ė s arba jau t u r i slaptosios 
veiklos monopolį. Mafijų keliai 
per Baltijos valstybes į Vakarus 
tur i būt i ne t rukdomi ir apsau
goti, kontroliuojami pirmiausiai 
Rusijos, rašo Landsbergis. 

Iš ekonominių ir gynybinių 
„ b e n d r ų e r d v i ų " e i n a m a į 
bendrą pol i t inę , j au t iesiai 
vadinamą „NVS erdve". Nerei
kėsią rūpint is naujomis rinko
mis, tarpusavio sienomis, nau
jai suvokiamais gynybos rei

kalais , gyventojų repatriacija. 
Kitaip tariant, „seniau buvo 
ger iau", ir ne veltui J. Prima
kovo žinybos dokumente toliau 
egzis tuoja „buvusi Sovietų 
Sąjunga su savo dabart iniais 
teigiamais „vidaus" procesais 
bei nesupratinga, nedraugiška 
arba kenkiančia „išore". Tai 
„tolimojo užsienio" išorei ir ski
r iamas atviras Rusijos žvalgy
bos dokumentas. Jo tikslas — 
paveikti , kad Vakarai remtų 
Maskvos siekius, netrukdytų 
valdyti ir naudoti visą post
sovietinę erdvę. Toks būtų nau
jas Ja l tos pobūdžio susi tarimas 
de facto, jei Vakarai pri imtų 
Maskvos tezes". 

Kaip jau pranešta, rugsėjo 21 
d. Primakovas pateikė pra
nešimą spaudai „Rusija-NVS: 
ar re ikia koreguoti Vakarų 
poziciją?" Pranešimas įspėja 
Vakarus nekurti naujos pasau
lio tvarkos, kurioje Rusijai būtų 
skirtas antraeilis vaidmuo. Va
karai raginami netrukdyti NVS 
reintegracijai buvusios Sovietų 
Sąjungos teritorijoje, a tmetami 
Vakarų kaltinimai, esą Rusija 
siekianti atkurti imperiją. Eko
nominė, politinė ir karinė NVS 
integracija aktuali ir yra re
giono stabilumo garantas, sa
koma Primakovo pranešime. 

Rusijos užsienio žvalgybos 
vertinimais, galimi trys tolesnės 
NVS raidos scenarijai: pagal 
pirmąjį atsiranda stiprus cent
ras, ir t a ip padedami pagrindai 
sukurt i bendrą ekonominę ir 
karine erdvę. Tuo pačiu neat
metama ir politinė integracija 
konfederacijos forma. Toks 
įvykių scenarijus teiktų ge
r iausias sąlygas padėčiai NVS 
respublikose stabilizuoti. 

Antruoju atveju „su pagalba 
iš užsienio" laimi tos jėgos, 
kurios pasisako už pavienių 
NVS respubl ikų „ a t s k i r ą 
kelią". Tai lemtų ekonominės 
krizės paaštrėjimą buvusiose 
sovietų respublikose. 

Pagal trečiąjį scenarijų viena 
iš NVS valstybių, tačiau ne 
Rusija, perima vadovavimą 
grupės valstybių susivienijime. 
Je i ši grupė nesiektų bendro vi
sos NVS erdvės integravimo, ji , 
be abejonės, patektų i užsienio 
įtaką. 

P r imakovas labai a i šk i a i 
pasisakė už Baltijos valstybių 
įjungimą į integracinius buvu
sios Sovietų Sąjungos procesus, 
rašo Landsbergis. Kartu jis pa
reiškė, kad nenorėtų, jog šiose 
valstybėse būtų kuriamas žval
gybos veiklos prieš Rusiją plac
darmas. 

Priimta Lietuvos miškų ūkio 
atkūrimo programa 

V i l n i u s , spalio 3 d. (Elta) — 
Lietuvos vyriausybė nustatė, 
kad miškų ūkis ir medienos 
p r a m o n ė y r a p r i o r i t e t i n ė s 
Lietuvos ūkio šakos. Taip pat 
p r i t a r ta Miškų ūkio. Pramonės 
ir prekybos ministerijos bei 
Švedijos konsul tacinės kom
p a n i j o s , , I n t e r f o r e s t A B " 
parengta i Miškų ūkio ir medie
nos pramonės plėtojimo pro
gramai ir jos įgyvendinimo prie
monėms. 

Programoje išanalizuota Lie
tuvos miškų ūkio, jo atkūrimo, 
k i r t imo būklė, lentpjūvių dar
bas, popieriaus ir celiuliozės, 
plokščių gamybos plėtojimas. 

Priemonėse, numatytose iki 
2003 metų, planuojama pareng

ti miškų ūkio valdymo reformos 
p r o j e k t ą ir šią re formą 
jgyvendinti, įkurti medžių rūšių 
a t r i n k i m o ir sėkl ininkystės 
centrą, parengti greitai augan
čių plantacinių miško želdinių 
veisimo planą, valstybiniuose 
miškuose organizuoti medienos 
kuro gamybą ir transportavimą. 

Daug dėmesio skiriama me
dienos perdirbimui — vienai iš 
seniausių Lietuvos pramonės 
šakų. Pagal programą didžiausi 
sunkumai Lietuvoje laukia ce
liuliozės ir popieriaus pramonės, 
nes tai daug kapitalo reikalau
jančios šakos, turinčios pasenu
sias technologijas ir žaliavas 
gaunamas iš Rusijos. Jų būklė 
šiuo metu kritiška. Todėl iki kito 

Izraelyje pasirašyti du 
susitarimai 

Haityje dar likusi karinė vadovybė ketvirtadienį daiyvavo kukliose laidotuvėse dešimties Haičio 
karių, žuvusių susirėmime su Amerikos marinais rugsėjo 24 dieną. Haičio policijos viršininkas 
lt. pulk. Michel Francois spalio 4 d. pabaeges j Domininkonų Respubliką, išplatintame jo 
pasitraukimą paaiškinančiame laiške pasmerkė „užsienio pajėgų okupavimą mūsų krašto". Nors 
ruošiantis teisėtai išrinkto prezidento Jean-Bertrano Aristide sugrįžimui spalio 15 d. JAV kariai 
jau iš buvusios milicijos atgavo 4,000 ginklų, jie tebevykdo kratas, ieškodami ginklų civilines 
milicijos narių, vad. atašės, namuose. Spalio 15 d. iš pareigų žada pasitraukti ir dabartinė krašto 
karinė vadovybė. 

Britanija nenori naujos 
sienos tarp Rytų ir 

Vakarų Europos 
Vilnius, spalio 5 d. (Elta) — 

Spalio 5 d. Respublikos prezi
dentas Algirdas Brazauskas pri
ėmė Didžiosios Britanijos gy
nybos ministrą Malcolm Rif-
kind. 

Malcolm Rifkind, prieš atvyk
damas į Lietuvą, lankėsi Esti
joje bei Latvijoje. Jis pasakė, jog 
šie jo vizitai rodo, kad Didžioji 
Britanija skiria didelę reikšmę 
santykiams su Baltijos šalimis, 
tarp jų ir bendradarbiavimui 
saugumo srityje. Ministras pa
brėžė, kad Vakaruose teigiamai 
įvertinta tai, jog Lietuva viena 
pirmųjų pareiškė norą įsijungti 
į „Partnerystės vardan taikos" 
programą. Aktyvus bendradar
biavimas su Vakarų Europos 
saugumo struktūromis, kitomis 
organizacijomis, Malcolm nuo
mone, turėtų paspartinti ir 
Lietuvos žingsnius į Europos 
Sąjungą. Vakaruose neabejoja
ma, kad Lietuva turi tapti pil
nateise vieningos Europos šei
mos nare, pasakė jis. 

Algirdas Brazauskas dar kar
tą patvirtino Lietuvos norą 
bendradarbiauti su visomis 
NATO struktūromis bei jos 
siekį ilgainiui tapti šios Europos 
gynybos organizacijos nare. Jis 
sakė, kad Lietuvai nepriimtinas 
pasidalinimas į blokus ir įtakos 
sferas. ,,Mes vieni pirmųjų 
negatyviai reagavome į Rusijos 
ketinimą tapti tvarkdare bu
vusiose sovietų respublikose", 
kalbėjo Algirdas Brazauskas. 
„ir norime, kad apie tai ryž
tingai pasisakytų ir didžiosios 
valstybės". 

amžiaus pradžios Klaipėdos kar
tono kombinate rengiamasi pra
dėti gaminti cheminę termome-
chaninę medienos masę, Lietu
voje pastatyti naują cheminės 
celiuliozės gamyklą. Rengiama
si siūlyti statyti 300.000 tonų 
celiuliozės per metus pajėgumo 
įmonę, kuri apie pusę savo ga
mybos paliktų Lietuvai (tai 
maždaug patenkintų jos porei
kius), o likusius 100.000 tonų 
galėtų eksportuoti. 

Realizuojant programos pro
jektą tikimasi, kad ats i ras 
papildomų darbo vietų ne vien 
medienos perdirbimo darbuo
tojams, bet ir kitų pramonės 
šakų įmonėms. 

Malcolm Rifkind sutiko su 
prezidento mintimis. J is sakė, 
jog negalima leisti, kad vėl atsi
rastų geležinė uždanga tarp Va
karų ir buvusios Sovietų Sąjun
gos sienų. NATO. nesiruošia 
skirt ingai t raktuoti Vakarų ir 
Rytų Europos valstybių. Jo nuo
mone, neteisinga būtų išskirti 
vieną ar kitą šalį. suteikiant jai 
ypatingą statusą. Juk ir „Part
nerystės vardan taikos" prog
rama numato bendradarbiavi
mo lygiateisiškumą, pabrėžė jis. 

Ministras atkreipė prezidento 
dėmesį į tai, kad Kaliningrado 
srities problemą siūloma svars
tyti „Europos saugumo ir stabi
lumo pakto" rėmuose. Tai irgi 
būtų tam tikra parama Lietuvai 
jos santykiuose su Rusija. 

Malcolm Rifkind ir Lietuvos5 

k r a š t o apsaugos min i s t r a s 
L inas Linkevičius pasirašė 
memorandumą dėl bendradar
biavimo gynybos srityje. 

Europos bankas 
steigs bendras 

įmones 
Vilnius , spalio o d. (Elta) — 

Europos Plėtros ir Rekonstruk
cijos Bankas (EPRB) ket ina su
teikti 10 milijonų ECU (apie 13 
milijonų dolerių) paramą Lie
tuvos valstybinėms įmonėms ir 
padėti parengti jas visiškam pri
vatizavimui. Planuojama įkurti 
pirmąją Lietuvoje bendro kapi
talo (holdingo) kompaniją. Jos 
valdymo sferoje būtų ne dau
giau kaip penkios įmonės ir 
visas jų akcinis tur tas . 

Per pirmuosius dvejis metus 
bankas numato investuoti 10 
milijonų ECU ir steigti bendras 
įmones. Kompanija valdytų visą 
jų akcinį kapitalą — akcijų 
paketą su vienodo balso teise 
turėtų valstybė ir EPRB. Investi
cijos bus skirtos įmonėms iškelti 
į aukštesnį technologini bei 
valdymo lygį. Po penkerių me 
tų, gamykloms ar fabrikams su
tvirtėjus, jų akcijos būtų par
duotos. 

Šį mėnesį turėtų būti pa 
rengta Lietuvos vyriausybės bei 
Europos Rekonstrukcijos ir 
Plėtros Banko sutart is steigti 
bendro kapitalo kompaniją. Ji 
pradėtų veikti nuo kitų metų 
pradžios. 

Lietuvoje švenčiama 
Mokytojo diena 

Vilnius , spalio 4 d. (Elta) — 
„Tarptautinės mokytojų dienos 
proga savo ir ministerijos vardu 
norėčiau nuoširdžiai pasveikinti 
visus Mokytojus", sakė švietimo 
ir mokslo ministras Vladislavas 
Domarkas šios šventės proga. 
Jis palinkėjo mokytojams kant
rybės ir ištvermės. 

Jungtinių Tautų švietimo ir 
kultūros organizacijos UNES
CO inicia tyva spalio 5-ąją 
daugelyje pasaulio valstybių mi
nima Tarptautinė mokytojų die
na. Nuo šių metų Seimo nutari
mu ši diena minima ir Lietu
voje. 

Šių mokslo metų pradžioje 
Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklose t rūko beveik 1.500 
pedagogų, daugiausia užsienio 
ir gamtos bei socialinių mokslų 
mokytojų. Pedagogus dažniau
siai atbaido maži atlyginimai 
bei nekūrenamos patalpos, sakė 
ministras Domarkas. 

Teismo sprendimas 
litų spausdinimo 

byloje 
Vilnius, spalio 5 d. (Elta) — 

Aukščiausiasis Teismas pri
pažino nekaltu dėl nekokybiš
kai išspausdintų litų buvusį 
Lietuvos Banko valdytoją Vilių 
Baldišių. Jis buvo kalt inamas 
tuo, kad nekontroliavo sutarčių 
su Didžiosios Britanijos kom
panijomis, kurios 1991-1992 
metais spausdino Lietuvos litus. 
Dėl to į apyvartą pateko apie 24 
milijonai nekokybiškų litų. Lie
tuvai padaryta žala siekė 2.7 
milijonai dolerių. 

Teismas nustatė, kad banko 
valdybos pirmininkas nežinojo 
pinigų gamybos technologinių 
reikalavimų; tai buvo jo pata
rėjų ir ekspertų kompetencija. 

Buvęs Lietuvos Banko vy
riausiasis ekspertas Rimantas 
P u r t u l i s n u t e i s t a s dviem 
metams laisvės atėmimo, tačiau 
bausmės vykdymas atidėtas to
kiam pat laikui. Iš jo taip pat 
pri teista 100 litų valstybei 
padarytai žalai atlyginti. 

Bėgių dalybos su 
Baltarusija pajudėjo 

Vilnius, spali-' 5 d 'E l ta ' — 
Lietuva perdavė Baltarusijai 63 
kilometrų ilgio geležinkelio 
atkarpą, kuri nuo pokario metų 
ėjo Baltarusijos teritorija, tačiau 

Vi ln ius , spalio 6 d. >'Elta) — 
Trečiadienį pasibaigė Lietuvos 
vyriausybinės delegacijos kelio
nė į Izraelį. Delegacijai vado
vavęs minis t ras p i rmininkas 
Adolfas Šleževičius, šiai temai 
skyręs įprastinę ketvir tadienio 
spaudos konferenciją, ją pavadi
no vienu iš sėkmingiausių vizi
tų. 

Vizito metu Lietuvos minist
ras p i rmininkas Adolfas Šle
ževičius ir Izraelio ministras pir
mininkas Icchak Rabin Jeruza
lės „kara l iaus Dovydo" vieš
bučio oficialiųjų priėmimų sa
lėje pasirašė du svarbius susi
tarimus dėl tolesnio abiejų vals
tybių bendradarbiavimo — abi
pusio investicijų skat inimo ir 
apsaugos sutart į bei sutar t į dėl 
bendrada rb iav imo k u l t ū r o s , 
švietimo ir mokslo srityse. Pir
masis dokumentas reglamen
tuoja dvišalius santykius 10 

metų, o antrasis — 5 metams. 
Specialistams paliktas susita

r imo dėl abipusės teisinės pa
galbos projektas, numatyta taip 
pat pasirašyti susitarimą, kuris 
įgalintų išvengti dvigubo įve
žamų prekių apmokestinimo 
muitais . 

Premjeras sakė, kad išeivijoje 
gyvenančius Lietuvos žydus 
jaudina, kodėl Lietuvos vyriau
sybė atsisako j iems suteikti 
antrąją pilietybę greta Izraelio 
pilietybės ir kodėl Izraelyje 
gyvenantiems žydams negraži
namas Lietuvoje likęs tur tas . 
Buvo pabrėžta, kad tai yra da
roma pagal Lietuvoje veikian
čius įstatymus, ir nė vienai 
buvusių Lietuvos piliečių kate
gorijai išimčių nebus. Norint at
gaut i nuosavybę, reikia būti 
Lietuvos piliečiu ir nuolat 
gyventi Lietuvoje. 

NATO turi naują vadovą 
Vilnius, rugsėjo 30 d. t Eltai — 

„NATO pasirinko garbingą, di
delių diplomatiniu sugebėjimų 
žmogų". O tai y ra tos savybės, 
kurių, norėdama sėkmingai 
susidoroti su atei t ies užda
viniais, NATO tikisi iš savo 
naujojo g e n e r a l i n i o s e k r e 
toriaus. Belgijos užsienio rei
kalų ministro Willy Claes. 

Diplomatai sutinka, kad, ..at
sargiam aljanso išplėtimui į 
Rytus. Jugoslavijos konflikto 
sprendimui ir Rusijos įtrau
kimui į NATO politiką nereikia 
naivaus idealisto". Problemų, 
su kuriomis susidurs 55 metų 
socialistas Willy Claes, yra 
daugiau negu pakankamai : ko 
vertas vien karas buvusioje 
Jugoslavijoje. Šešiolika NATO 
partnerių sutar ia , jog kraujo 
praliejimui Balkanuose turi 
būti padarytas galas ir. jei 
įmanoma, derybų keliu. 

NATO ekspertas iš Amerikos 
David Calleo. John Hopkins 
universiteto Vašingtone profe
sorius, t iki , kad naujasis ge
n e r a l i n i s s e k r e t o r i u s gali 
įrodyti turįs . retą savybių kom
binaciją", juk . j i s turi kur t i 
strateginius ir politinius planus, 
bet tuo pačiu privalo vengti 
dogmatizmo ir problemas spręs
ti ..mažais žingsniais". 

Ankstyvesnysis NATO vado
vas Manfred Woerner pradėjęs 
įgyvendinti iniciatyvą ..Part
nerystė vardan ta ikos" sukūrė 
savotišką ..laukimo kambarį" , 
kuriame galimi nauji NATO 
nariai gali t inkamai pasiruošti 
Tiek Bona, tiek Vašingtonas 

priklausė Lietuvos geležinke
liams. Ji yra geležinkelio trasos 
Vitebskas-Vilnius-Gardinas da
lis. Lietuvos Geležinkeliai iš 
Baltarusijos atgavo 8 kilometrų 
ruožą. 

Baltarusijai t a ip pat per
duotos jos teritorijoje esančios 
Lyntupų bei Porečjes stotys. Kol 
kas neišpręsta Adutiškio gele
žinkelio stoties bei dviejų kilo
metrų prie jos esančio geležin
kelio priklausomybė. Adutiškio 
miestelis visą laiką buvo Lietu
vos priklausomybėje, tačiau i 
stoties pastatą pretenduoja Bal
tarusija. 

Manoma, kad ši problema bus 
i š sp r ę s t a B a l t a r u s i j o s ir 
Lietuvos premjerų susitikime, 
kuris turė tu įvykti Minske šį 
savaitgalį 

Artimiausiu metu. t ikriau
siai, kitą savaitę, žada susitikti 
prezidentai Algirdas Brazaus
kas ir Aleksandr Lukašenko. 

sutar ia , jog laukiančiųjų sąrašo 
priekyje stovi Lenkija. Vengrija. 
Čekija ir Slovakija. Galbūt 
viena ar ki ta valstybė į NATO 
bus pri imta dar iki 2000 metų. 

Svarbi reikšmė t enka NATO 
s a n t y k i a m s su Rusija. Čia 
pagrindinę įtaką generaliniam 
sekretoriui darys JAV. Tačiau 
Rusijos prez. Boris Jelcinas pa
kartojo, jog Rusija tur i teisę 
kiš t is į NVS valstybių reikalus 
ir save pavadino vienintelės 
i š l i k u s i o s s u p e r v a l s t y b ė s 
vadovu. Girdint tokius žodžius. 
Rytų ir vidurio Europos vals-
tvbės norėtų nedelsiant įstoti į 
NATO. 

Konservatorių 
frakcija Seime 

dalyvaus diskusijose 
su LDDP 

Vilnius , spalio 3 d. (Elta) — 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) frakcijos Seime 
seniūnas Andrius Kubilius at
v i rame laiške LDDP frakcijos 
vadovybei sutiko su pastarosios 
siūlymu pradėti dialogą svar
biausiais politinio, ekonominio 
ir kovos su nusikals tamumu 
klausimais . ..Mes visada no
rėjome, kad sprendimai Seime 
būtų priimami konstruktyvaus 
dialogo keliu. į s ik lausant į 
mažumos argumentus, o ne vien 
naudojant vienpart inės daugu
mos balsavimo mašiną", rašo 
Andrius Kubilius. 

Dia logo idėją p raė jus i ą 
savai tę spaudos konferencijoje 
iškėlė naujasis LDDP frakcijos 
seniūnas Gediminas Kirkilas 
bei jo pavaduotojai Just inas 
Karosas ir Juozas Bernatonis. 
LDDP bei jos frakcija Seime 
apskri ta i nori kuo aktyvesnio 
dialogo su visomis politinėmis 
jėgomis, sakė jie. 

Pradėt i dialogą, konservato 
rių nuomone, galima būtų nuo 
Genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro problemų. Pr ie apvalaus 
stalo jie siūlo sėstis jau šią 
savaitę. 

K A L E N D O R I U S 

S p a l i o 7 d.: Švč. M Marija 
Rožanč iaus ' švenčiama nuo 
1572 m) ; Morkus. Renatas. 
Eivenė. Guoda. 1920 m. Suval 
kuose sudaryta Lietuvos ir Len 
kijos sutart is . 

Spa l io 8 d.: Marcelis. Bene 
diktas . Sergijus. Alminas, Dau 
gas. 
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DVIDEŠIMTMETĖ TAEKW0NDO 
PASAULIO ČEMPIONĖ 

Čikagoje gimusi ir Marąuette Orlando, Floridoje, vykusiame 
P a r k e užaugusi grakš t i dvide- Pasaulio kovinio sporto (Martial 
š imtmetė (5 '5" ūgio. 106 svarų) Arts) festivalyje. 
Jennifer Vivero tapo Taekwon- Taekvvondo yra kovinio spor-
do p lunksnos svorio pasaulio to šaka , ypač populiari Korėjoje 
čempione. Sį t i tu lą Jennifer ir ki tose Azijos šalyse. Šįme-
išsikovojo š.m. liepos 23 d. t i n i ame čempionate dalyvavę 

R e d a k t o r ė I rena Regienė 

ATSISVEIKINANT SU 
JONU JUŠKA 

dienraštyje), paminėjo tik vieną 
iš jų — futbolo klubą „Litua
nica". 

Taigi, galima suprast i , kad 
jam „Lituanica" buvo arčiausiai 
širdies ir jai Jonas paskyrė dau
giausiai laiko, dėmesio ir šia 
veikla labiausiai didžiavosi. 

J. Juška aktyviai „Lituani-
coje'" pradėjo darbuotis 1960 
metas, kai jis buvo išr inktas 
penktuoju klubo pirmininku. 
Tai buvo labai darbingas klubo 
veiklos tarpsnis. Tuomet pirmo
ji futbolo komanda žaidė ,,ma-
jor" divizijoje. Tais me ta i s 
laimėtas Š. Amerikos lietuvių 
futbolo meisterio vardas, gerai 
pasirodyta „Peel" taurės varžy
bose. Tais metais buvo sudaryta 
net klubo merginų tinklinio 
komanda. Pirmininku Jonas iš
buvo 2 metus, tačiau po to iš 
valdybos jis nepasitraukė. Vis 
buvo renkamas įvairioms parei
goms. Taip pat tada jis pradėjo 
rašyti apie klubo veiklą į 
..Draugą'" ir sezono m e t u 
kiekvieną p e n k t a d i e n i (su 
mažomis išimtimis) jo rašinius 
matydavome šio dienraščio spor
to skyriuje. Tai irgi didelis 
žmogaus pasišventimas. Savo 
įs ipare igoj imus j i s v i s a d a 
kruopščiai ir s ąž in inga i 
atlikdavo. Ką pažadėjęs, visada 
ištesėdavo. 

Su Jonu teko nemaža dirbti 
kartu, ypač paskutinį penkmetį. 
Su juo teko suredaguoti t r is 
„Lituanicos" klubo leidinius, 
kooperuoti rašant į įvairius 
laikraščius, nes jis rašydavo į 
..Draugą", o man reikėdavo „Li
tuanicos" veiklą pažymėti kitoje 
spaudoje. Visada atrodė, kad 
„Lituanica"' yra neišskiriama jo 
gyvenimo dalis apie kurią j is 
galvodavo guldamas ir kel
damas. Kuris gi mūsų tautiečių 
gali tuo pasigirti? 

Sunku bus ..Lituanicai" be 
Jono. Nelengva bus vienam 
redaguoti „Li tuan icos" lei
dinius, rašyti į spaudą apie jos 
veiklą. Buvusieji talkininkai 
jau anksčiau apleido gyvųjų 
eiles, o naujų talkininkų beveik 
negalima rasti . Bus visiems la
bai sunku be Jono! 

E d. Šulaitis 

Jonas J u š k a 

Prieš dvi savaites teko rašyti 
žinią antraštėle — ..Jonas Juška 
tebeserga", pažymint, kad apie 
jo sveikatą džiugių naujienų 
pranešti negalima. Iš tiesų, jo 
sveikatos padėtis nebuvo gera. 
tačiau niekas tada negalėjo net 
pagalvoti, kad jis mus taip greit 
p a l i k s . Net gydytoja i t o 
nepranašavo. 

Kaip pasakoja, nuoširdi jo 
gyvervno draugė žmona Ada. 
Jonas tą žinią . .Drauge" per
skaitė, nusišypsojo, atsiduso. 
J a m . a t rodo , lyg l engv iau 
pasidarė, kad jis nepamirštas , 
kad bent draugai jį prisimena. 
Tai buvo vienas iš šviesesnių jo 
gyvenimo paskutinių momentų. 
Kitą dieną jis buvo išvežtas 
ligoninėn, kur rugsėjo 25 d. 
iškeliavo amžinybėn. 

Rugsėjo 28 d. Pe tkaus laido
jimo namuose. Marąuette Par
ke, su velioniu atsisveikino gau
sūs jo draugai, pažįstami ir 
ypač su sporto pasauliu susiję 
asmenys. Penktadienį, rugsėjo 
29 d., po gedulingų šv. Mišių 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje, ilgos automobilių 
vilkstinės buvo palydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines 
amžinam poilsiui. 

Apie Joną Jušką būtų galima 
daug. daug rašyti. Per 81-nus 
savo gyvenimo metus jis daug 
gero padarė, jo gyvenimo pus
lapiai išmarginti nemažais nuo
pelnais. J is priklausė daugeliui 
organizacijų, tačiau jis. jo ranka 
parašytame mirties pranešime 
'jis buvo paskelbtas „Draugo" 

Futbolas Čikagoje 

J e n n i f e r Vivero T a e k w a n d o čempionė su v i e n a iš daugelio l a imėtų trofėjų. 

Lietuvos kovinio sporto atstovai ' 
namo grįžo pasipuošę dviem 
a u k s o i r t r i m i s s idabro 
medaliais. 

Taekwondo sportu Jennifer 
susidomėjo būdama 8 metų ant
rojo pradžios mokyklos skyriaus 
mokinukė. Savo mamos ir tre
nerės Kristos Mackevičiūtės 
Vivero ska t inama (jos tėvas 
Pedro Vivero mirė mergaitei 
esant dviejų metų), Jennifer 
e n t u z i a s t i n g a i t r en i r avos i . 
Metų slinktyje dalyvavo įvai
riose varžybose JAV-se ir užsie
nyje, l a i m ė d a m a p i rmąs ias 
vietas ir t i tulus . Laimėjimų liu
dininkai — trofėjai, medaliai, 
pažymėjimai bei dovanos puošia 
mergaitės kambarį ir skatina 
vis naujų pergalių siekimui. 

Baigusi gimnaziją, Jennifer 
persikėlė į Floridą. Gyvendama 
Deltona, FL, lanko Avatar avia
cijos mokyklą ir tikisi tapti 
pilote. Neapleidžia ir pamėgto 
sporto. Nuolat treniruojasi ruoš
damasi (JAV rinktinės sudėtyje) 
dalyvauti 1996 m. Atlantoje 
vyksiančioje Pasaulinėje olim
piadoje. JAV olimpiniai atletai, 
negaudami jokios paramos, turi 
t r e n i r u o t i s savo lėšomis . 
Neturėdama išteklių, Jennifer 
dirba maisto tiekimo pramo
nėje, neatlaidžiai siekdama sa
vo užsibrėžto tikslo — daly
vavimo olimpiadoje. Didžiausia 
Jennifer rėmėja ir skatintoja 
yra jos m a m a Krista Mac
kev ič iū t ė Vive ro , Rea l i t y 
International Inc., prezidentė. 

Sveikindami Taekvvondo pa
saul io č e m p i o n ę J e n n i f e r 
Vivero, l inkime jai pasipuošti 
aukso medaliu 1996-jų metų 
olimpiadoje, Atlantoje. 

IR 
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FUTBOLO MIESTELIS 
LIETUVOS PASIENYJE 

„LITUANICA" TEBEIEŠKO SAVO 
VEIDO 

, ,Lietuvos sporto'* la ikrašt is 
išspausdino rašinį apie 75-sias 
metines minintį Kybartų ^Svei
k a t o s " futbolo klubą, šią su
kakt į šventusį š.m. birželio 4 
dieną. Tai seniausias Lietuvos 
k lubas , tokį ilgą laiką išlaikęs 
savo vardą, klubo spalvas ir be 
pe r t raukos gyvuojąs iki šios 
dienos. 

Birželio mėn. į Čikagoje vyku 
sį Pasau l io futbolo pirmenybių 
a t ida rymą bei rungtynes atvy
kęs Lietuvos valstybinės futbolo 
r inktinės treneris A. Liubinskas 
papasakojo apie jo gimtinės — 
Kybar tų . .Sveikatos" klubo su
kak t i e s minėjimo iškilmes. J i s 
didžiavosi, kad jam tekę žaisti 
šio klubo komandoje, o vėliau 
a ts tovaut i Lietuvos reprezen
tacinei vienuolikei — Vilniaus 
„Žalgir iui" . J is paminėjo, jog 
visų kar tų — nuo vyriausių iki 
j aun iaus ių dalyvių entuziastin
gai plojo čia sus i r inkusiems 
„Sveikatos" klubo veteranams, 
ilgą laiką gars inus iems ne tik 
Kybar tų miestą, bet ir visą Lie
tuvą. 

N"e vien A. Liubinskas poka
rio meta is žaidė „Sveikatos" 
vienuolikeje, o vėliau atstovavo 
Vilniaus „Žalgir iui" . Šį sąrašą 
ga l ima tęsti , paminin t K. Gra
žulį, A. Puodžiūną, V. Levend-
rauską. O kybar t ie t i s E. Glu-

..Lituanicos" futbolo klubas, kurio naujasis vartininkas — 18 
per daugiau negu 40 savo m. amžiaus jaunuolis Edvardas 
gyvavimo metų. pergyveno ne Slušnys, prieš pusmetį atvykęs g a u s k a s , išvykęs i Urugvajų 
vieną krize. Viena jų, atrodo, iš Lietuvos, net pamatyti nesu- žaidė šios valstybės rinktinėje 

spėjo. Iki pirmojo kėlinio pabai persekioja „Lituanica" ir dabar. 
Pagrindinė klubo komanda vis 
dar ,,nesusiklijuoja'" iki tokio 
laipsnio, kad galėtu pradžiu
ginti savo gerbėjus. 

Rugsėjo 25 d. „Lituanica" ar
ti 50 myliu keliavo į Waucondą 
ir r u n g t y n i a v o su v ie tos 
„Chiefs" vienuolike. Čia. kaip 
ir trejuose ankstesniuose bandy
muose, nepasiekta pergalės. 
Pralaimėta 0-2 

Spalio 2 d. keliauta į North-
field miestelį, kur bandytos jė
gos prieš turbūt vieną iš stip
riausiųjų I divizijos raudonosios 
grupės vienuolike — ,,Tre-
vians". Šį kartą žaidėjų susi
rinko gana daug, net 16. tačiau 
komandinio susižaidimo taip ir 
nepamatyta. Jau pirmoje minu
tėje šeimininkai . .Lituanica" 
nustebino net ikėtu įvarčiu, 

ka tos" eilėse pradėjusių futbo
l i n i n k ų dažnai i š s ike ldavo 
į k i t u s L ie tuvos m i e s t u s , 
kur jie gaudavo geresnį darbą 
bei išlaikymą, ir ten pasilikda
vo. Tokiu būdu „Sveikatos" klu
be išaugintų gerų žaidėjų buvo 
g a l i m a ras t i beveik visoje 
Lietuvoje. 

Nemaža „Sveikatos" žaidėju, 
ar tėjant Raudonajai armijai. 
1944 m. pasi traukė į Vakarus . 
Kai kur ie iš jų atvyko Ameri
kon. Ir Čikagoje turėjome vieną 
iš „Sveikatos" komandos buvu
sių pagrindinių žaidėjų — Kazį 
Batramonaitį . Kai prieš beveik 
45 m. čia buvo organizuojamas 
futbolo klubas, vėliau ..Litua
n ica" pavadintas , šis vyras 
dalyvavo steigiamajame susi
r inkime ir buvo pirmosios jo 
valdybos narys. Jis šiame klube 
žaidė beveik iki pačios savo mir
ties (mirė 65 m. amžiaus). 

Žvelgiant į „Sveikatos" klubo 
pradžią reikia grįžti į 1919 
metus, kai vokiečių kilmės žmo
gus — Frei tachas prie geležin
kelio nupirko apžėlusia pievą, 
kurioje vėliau išaugo klubo 
stadionas. Čia pradėjo žaisti 
pirmieji kybartiečiai. futbolo en
tuziastai. Štai jų pavardės (var
dų niekas neprisimena): Petru 
kaitis. Kančius, Kemerzūnas. 
Vilkait is . Radzevičius (varti
ninkas), Sičiovas. broliai Šislos. 
Pirmieji komandos varžovai bu

vo iš kaimyninio Eitkūnų mies
telio ir tolimesnių Rytprūsių 
vietovių, o ta ip pat Vilkaviškio, 
Kauno. Klaipėdos, nes dar ne
daug tada Lietuvoje futbolo ko
mandų būta. 

Vėliau komandon įsijungė 
trys broliai — Vytas. Pranas ir 
Vladas Geležiūnai . Edis ir 
Oskaras Čižauskai. broliai Glu-
gauskai. Kilmonai , Kremeris. 
Vymeris, Aleksa. Daliai žaidėjų 
perėjus žaisti į Vilkaviškio 
jaunalietuvių klubą bei kitas 
komandas, vėl atėjo nauja pa
spirtis: J. Klimas, K. Baltramo-
naitis. Žukas. Ilgūnas. J. Bran 
tas, J. Naceckas. Po pirmosios 
sovietinės okupacijos ir antrą 
kartą komunistams užėmus Lie
tuvą, „Sveikatos" eilėse pasi
žymėjo V. Kochanauskas. Br. 
Šulaitis. broliai Mališkos. Ra
dzevičius. V. Kereiša, S. Žilins
kas. 

1949 m. „Sveikata" neilgai 
žaidė Aukščiausioje lygoje. Ypač 
pasižymėdavo klubo jaunių ko
manda — 1974 m. ji tapo „Ne
muno" draugijos čempionais, o 
Lietuvoje užėmė III vietą. 
Gražiai pasirodydavo ir klubo 
veteranų komanda: 1963 m. ji 
buvo Lietuvos pirmenybių pri
zininkų tarpe , o 1969 m. — pir
menybių nugalėtoja. 1980 m. 
klubo pirmoji komanda trum
pam vėl buvo iškopusi į Aukš
čiausiąją lygą. Šiuo metu 
„Sveikata" žaidžia Lietuvos li
ję futbolo lygoje, kas 7,000 
gyventojų tur inčiam miesteliui 

yra visiškai patenkinama, nes 
dauguma miestų Lietuvoje gero
kai išaugo, o Kybartai gyvento
jų skaičiumi pasiliko maždaug 
tokie pat, kaip ir prieš karą. 

Lietuvos spaudoje rašoma, 
kad „Sve ika tos" ve te ranus 
remia JAV gyvenantieji buvę 
žaidėjai Juozas B r a n t a s ir 
Oskaras Čižauskas. Be abejo, Š. 
Amerikoje gyvena ir daugiau 
buvusių „Sveikatos" žaidėjų. 
Je i tokių atsirastų, būtų gera. 
kad apie save parašytų šių eilu
čių autoriui (irgi kybartiečiui) 
š iuo a d r e s u — 1330 S.51 
Avenue, Cicero. IL 60650. Tai 
patarnautų ateityje rašant Ky
bartų „Sveikatos" istoriją. Bet 
kokia medžiaga — prisimini
mai ar nuotraukos apie Kybar
tų „Sveikatą" labai laukiamos. 

Ed. Šulaitis 

gos varžovai dar „pavaišino" 
vienu įvarčiu, o po pertraukos 
pridėjo dar tr is . Taigi pasekmė 
5-0 nebuvo visai netikėta, nes 
„sulopytos" sudėties „Lituani
ca" turėjo nemažai spragų. 

Tačiau komandos vadovas Ge
diminas Bielskus yra optimis
tas: „Šiuo metu dar neturime 
nei geros komandos, nei daug 
laimės ir gynimas bei var
tininkas lengvai įsileidžia įvar
čius į vartus. Tačiau dabar 
žaidėjų nemažai ir po truputį 
žaidimo kokybė gerėja". 

Kaip komanda atrodo galė
sime pamatyti šį sekmadieni, 
spalio 9 d. n a m u aikštėie. 
Lemonte, 3 v. p.p., kai bus žai
džiama prieš lenkų „Lightning" 
vienuolike. Žinoma, čia kova 
bus nelengva, bet savų žiūrovų 

Nemaža Kybartuose prieš karą 
gimusių ir savo karjerą „Svei-

d r a s i n a m a . „L i tuan i ca" jau 
t u r ė t ų iškovoti b e n t vieną 
tašką. 

Je i šį sekmadienį nepasiseks, 
tai d a r bus galimybė savus žiū
rovus pradžiuginti sekmadieni, 
spalio 16 d.. 2 vai. p.p. Lemon 
to aikštėje vyksiančiame susi
t ik ime su vokiečių „Rams" . 

Taigi a te inančius du sekma
d i e n i u s , , L i t u a n i c a " labai 
l auk ia savo gerbėjų šiame jai 
nelengvame laikotarpyje, kai jai 
l ab i aus i a i r e ik ia mora l inės 
paramos ir padrąsinimo. Savų 
žiūrovų dėmesys tu rė tų padėti 
komandai išbristi iš sunkios 
padėties . 

E.Š. 

PABALTIEČIŲ IR 
LIETUVIV PLAUKIMO 

PIRMENYBĖS 
1994 m. Šiaurės Amerikos 

Pabaltiečių Plaukimo pirme
nybės vyks lapkričio 6 d., Trini 
ty Recreation Centre, 155 Craw-
ford St. . Toronto. Ont. (tarp 
Bathurs t ir Ossington gatvių, 
įvažiavimas iš Queen St.). 
Vykdo — Toronto Estų Plau 
kimo klubas. 

Dalyvių registracija iki š.m. 
l a p k r i č i o 1 d., pas PSF-jos 
P lauk imo Komiteto vadovę: 
Mrs. Mai Kreem, 618 Daven-
port Rd. , Toronto, Ont. M5R 
1K9. Tel . (416) 924-6028. 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn. IL 

Pirmas apyi su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260 

Kab. 312-735-4477: 
Rez. 1708)246-0067; a'oa (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

K a b . tel. (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedz ie Ave . , 
C h i c a g o . III. 6 0 6 5 2 
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BALTIJOS KRAŠTŲ IR 
RUSIJOS SANTYKIAI 

Z E N O N A S P R Ū S A S 

Litmus popierėlio eksperi
mentas yra gal pats p i rmas i s , 
parodomas pirmoje chemijos 
pamokoje . Šis p o p i e r ė l i s 
įmerkiamas į skiedinį ar skystį. 
Pagal spalvos pakitimą ar nepa-
kitimą greit nustatoma, ar skys
t is yra rūgštus, ar šarminis , a r 
neutralus. Carl Bildt, dabart inis 
Švedijos ministras pirmininkas, 
siūlo Vakarų pasauliui naudot i 
Rusijos santykius su Baltijos 
kraštais kaip tam tikrą , , l i tmus 
tęst", kaip metodą nus ta ty t i 
Rusijos intencijas pasaul inėje 
politikoje. J e i ru sa i p a l i k s 
Lietuvą, Latviją ir Estiją ramy
bėje ir su šiomis t a u t o m i s 
bendradarbiaus, kaip su gerais 
kaimynais, t a i ženklas Vaka
rams, kad tu r ime re ikalų su 
demokratine Rusija. O jei Rusija 
t ik ieškos priekabių ir tol iau 
spaus Baltijos k r a š t u s eko
nomiškai, kariškai ar politiškai, 
bandydama jiems primesti savo 
valią — tai įrodymas, kad Rusi
ja dar tebėra imperial is t inė 
v a l s t y b ė . Š iuos s avo iš
vedžiojimus Bildt yra paskelbęs 
savo studi joje į t a k i n g a m e 
„Foreign Affairs" žurnale. J o 
studijos pavadin imas : „The 
Baltic Litmus Tęst" (1994 m. 
rugsėjo-spalio mėn. psl. 72-85;. 
Kadangi atrodo, kad daugel is 
„Draugo" skaitytojų neskai to 
„Foreign Affairs" žurnalo, gal 
verta t rumpai peržvelgti C. 
Bildt mintis. 

Kodėl Rusija neturi reikšt i 
pretenzijų Baltijos k ra š t ams? 
Pirmiausia, šie kraštai yra visai 
kitoje padėtyje, negu dvyl ika 
kitų buvusių Sovietų sąjungos 
respublikų. Visos t rys — Estija, 
Latvija ir Lie tuva — buvo 
visiškai nepriklausomos vals
tybės ta rp 1918-1940 metų ir 
naudojosi visomis nepriklau
somų valstybių privilegijomis, 
kaip ir kitos Europos t au tos . 
Lietuvos atveju, 1918 meta is j i 
t ik atgavo anksč iau t u r ė t ą 
n e p r i k l a u s o m y b ę . K a i p i r 
Lenkija, visos trys buvo nelem 
tos Molotovo-Ribbentropo sutar
ties aukos Antrojo pasaul inio 
karo pradžioje. Visoms t r ims 
buvo padaryta didelė skr iauda , 
neleidžiant a t s t a t y t i nepr i 
klausomybę šiam karui pasi
baigus. Po jo pabaigos d a r 
daugelį metų Baltijos kraštuose 
vyko partizaninis karas . Todėl 
dabar šias t au tas reikėtų t rak
tuoti panašiai kaip ir Vidurio 
Europos valstybes. Visos t rys 
pasiskelbė nepriklausomomis 
dar prieš Sovietų sąjungos su
griuvimą, kai tuo t a rpu kitos 

respublikos gavo nepriklau
somybę tik Sovietų sąjungai 
nustojus egzistuoti. Visos trys 
yra daug toliau pažengusios 
laisvos rinkos ekonomijos sukū
rime ir infliacijos pažabojime, 
palyginti su kitomis buvusios 
Sovietų sąjungos respublikomis, 
įskai tant ir pačią Rusiją. Nors 
ir visų trijų ekonomijos buvo la
bai t a m p r i a i in tegruotos į 
Sovietų sąjungo- ūkį, per labai 
t rumpą laiką buvo rastos nau
jos rinkos Vakarų Europoje ir 
kitur. Šiuo atžvilgiu Baltijos 
tautos yra panašesnės į Vidurio 
Europos valstybes. { Šiaurės 
Europą daugiau besiorientuo
janti Estija gal yra toliausiai 
pažengusi. Latvija ją vejasi. 
Lietuva, atrodo, yra pasirinkusi 
kiek lėtesnį kelią. Visos trys yra 
įsivedusios savo valiutą ir yra 
pasiekusios tokį makroeko
nominį pastovumą, apie kurį 
Rusijos demokratai tik gali 
svajoti. Ekonomijos atstatyme 
baltai esą unikalūs . 

Bildt užsimena ir Karaliau
čiaus problemą. Vienu laiku 
Sovietų sąjunga t en laikiusi 
didelius armijos ir laivyno 
telkinius. J ų paskirt is — kilus 
karu i greit prasiveržt i per 
Šiaurinę Vokietiją į Daniją, 
kad užblokuotų Baltijos jūrą. 
Tam reikalui buvo laikyta daug 
kariuomenės ir Baltijos respub
likose, ypač Lietuvoje. Kadangi 
Rusija sutiko iš t raukt i iš čia 
visą kariuomenę. Bildt spėja, 
kad Rusija y ra apsisprendusi ją 
sumažint i i r Karal iaučiaus 
srityje. 

Bildt t rumpai panagrinėja ir 
rusų mažumos problemą. Ji 
nesanti aktual i Lietuvai, tik 

Latvijai ir Estijai. Bildt pritaria 
CSCE (Conference For Security 
and Cooperation in Europe) 
nuomonei, kad nei latviai, nei 
estai rusų nepersekioja. 

Vakarų demokratijos turėtų 
panaudoti Rusijos santykius su 
Baltijos kraštais ne tik kaip „lit
mus tęst". Jos turėtų ir daugiau 
reaguoti, jei Rusija pradėtu 
ieškoti nepagrįstų priekabių 
Toks kie tesni- r eagav imas 
padėtų netik Baltijos kraštams, 
bet ir demokratinėms jėgoms 
Rusijos viduje. Šios daug padėju
sios Baltijos rūs tybėms jų kely

je į nepriklausomybę, ypač 
Jelcinas. Bildt daug kreditų 
duoda ir CSCE organizacijai bei 
prezidentui C linton, ypač Rusi
jos kariuomenės išvedimo iš 
Latvijos ir Estijos atveju. Bildt 
galvoja, kad C linton administ
racijos „tylioji diplomatija" 
Baltijos kraštų reikaluose yra 
labai daug pada r ius i , kad 
užtikrintų Europos saugumą ir 
pastovumą. Savo vizito metu 
Rygoje Clinton yra pasakęs lat
viams: „Mes stovėsime su jumis, 
mes jums padėsime, mes būsime 
partneriais, kad jūsų tau ta būtų 
visada laisva". 

Bildt išvada: Vakarų valsty
bės, ypač JAV, turi parodyti 
„plieninę valią", kad išsaugotų 
Baltijos tautoms vietą naujoje 
Europoje. Ne tik dėl šių tautų 
gerovės, bet ir kad užtikrintų 
taiką ir ramybę šioje pasaulio 
dalyje. Baltijos kraš tų sau
gumas turi būti užtikrintas, jas 
integruojant su Vakarų insti
tucijomis. Neoimperialistinės jė
gos Rusijos politinėje arenoje 
turi būti sulaikytos su demok
rat inių reformų procesu ir 
pa r tne rys te t a r p t a u t i n ė j e 
kooperacijoje. Jei to nepa
darysime, mes būsime didelėje 
bėdoje. Baltijos sritys yra kri
tiškas išbandymas santykiuose 
tarp Rusijos ir Vakarų. „Mes 
negalime neišlaikyti šio egza
mino", — užbaigia Bildt. 

LIETUVOS SAVANORIAI 
ALPĖSE * 

JAV M&M kariškių rūpesčiu, 
rugsėjo 9-11 d. geriausi žygio 
„Žeimena — 94" savanoriai 
d a l y v a v o 16-osiose t a r p 
taut inėse Minuteman karinėse 
varžybose Vokietijoje. I varžy-
•k s a tvyko 4~ komandos iš 22 
v ybių, viso virš 300 žmonių. 

rodroję, i mus sutiko ir 
vfc..au visą laiką lydėjo l tn. 
G r n. 

V ų rugsėjo 9-osios vakarą iš 
Miuncheno aerodromo atvažia
vome į gražų Ga mish-Panten-
k i r c h e n kuror t in į , b u v u s į 
olimpinį miestelį. Prieblandoje 
matėme iš trijų pusių miestelį 
supančius kalnus. Mes vėla
vome. Užkandome sausos lietu
viškos dešros ir sumigome. 
Rytoj j u k įtempta varžybų 
diena. 

Šeštadienis . Kėlėmės 6:30 
vai.r. Tekanti saulė apšvietė 
plikas Alpių viršūnes. Ryto 
vėjelis išsklaidė iš tarpukalnių 
rūką. Po ankstyvų pusryčių 
išvykome į kalnų poligoną. į 
varžybas. Varžybos mums neži
nomos, niekada tokiose nedaly
vavę. Bet prisiminėme mus 
išlydėjusio Savaaorių vado pik. 
ltn. Arvydo Pociaus žodžius: 

— Svarbu, vyrai, drausmė, 
susiklausymas, draugiškumas 
tarpusavyje ir su kitų valstybių 
komandų nariais . Gerbk i te 
Lietuvos kario vardą. 

K a l n ų poligono a i k š t ė j e 
r ik iuo jas i 22 valstybių 47 
komandos. Pagerbiame JAV7 ar
mijos rezervo vėliavą. Trumpi 
linkėjimai ir visi išsisklaidome 
į varžybų sektorius. 

Vadovaujami viršilos Aidano 
Andz iu l io , savanor ia i v r š . 
Stasys Pledas, vrš. Ar tū ras 
Krušna, pusk. Egidijus Knieta 
ir savanoris Dainius Pašvens-
kas stojo į kovą su „priešu" — 
šturmuoja „priešo" g inamą 
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Lietuvos savanorių komand 
ta, vyr. ltn. A. Indičianskis 
ir mjr. E. Jakimavičius. 

a su JAV rezervo generolais. Iš kairės: 
. gen. R. Diržinis, sav. D. Pašvenskas, 

vrš. A. Andiulis. psk. E. Kme-
vrš. S. Pledas, vrš. A. Krišna 

aukštumą. Laimėti pirmokams 
sunku . Sva rbu pas imokyt i , 
sup ra s t i , l a i k y t i s k iek t ik 
gal ima ir nelikti paskutiniais. 
Alpių šlaitu, gausiai apaugusiu 
puša i t ėmis , š l iaužte , perbė
gimais, t ra tan t „priešo" ir savų 
šūviams, veržėsi j aukštumėlę. 

Baigėsi š turmas. Kita rungtis 
— šaudymas iš prieštankinio 
ginklo į šarvuočius. „Tanką" 
vyrai numuša. Trumpas žygis 
kalnų šlaitais į šaudyklą. 

Išduoda šaudmenis ir į ugnies 
liniją — šaudymas į taikinį 
„bulio akis" iš 3 padėčių, 200 m 
ats tume. Pirmą kar tą rankose 
karabinai M-16. Rezultatai nuo 
to nukenčia. Toliau greitošauda 
iš pistoleto. J a u šaudė 25-ios 
komandos. Suvedus asmeni
nius rezultatus, pistoleto sten
de pirmauja savanoris vrš. A. 
Krišna. (Vėliau, deja, atsirado 
geresnių šaulių). 

Vė l k e i č i a s i s ek to r iu s . 
Mėtome granatas, šturmuojame 
..priešo" į tvirt inimus. Pirmas j 
„mūšį" ir taikliausias vrš. Aida-
nas Andziulis. Puikiai „su
na ik ina" „priešo" kulkosvaidį, 
„priešo" grupę ir surenka 130 
taškų iš 150 galimų. Šturmuoja 
kiti komandos nariai. Gerai. Tik 
„priešo" ugnies taškas sunkiai 
likviduojamas. O ta kariška 
laimė! Tik per keletą centimet
rų nuo ambrazūros angos atšoko 
granata ir 50 taškų nė?a! Kaip 
tik jų ir t rūko iki pergalės. 
Mums teko šeštoji vieta. Varžy
bos baigtos. Dušas. Persirengia
me ir į atsisveikinimo garbingą 
vakarienę. 

Bendraujame su kitų šalių ka
riais , keičiamės suvenyrais. 
Mūsų vis nepamirš ta ir nuola
tos globoja 7-osios armijos re
zervo v a d a s g e n e r o l a s R. 
Diržinis. Susibičiuliaujame su 
mums labai draugiškais danais. 
J ie tokiose, o ir NATO varžy
bose, „seni vilkai", jų krūtines 
puošia laimėjimo ženklai. Žada 
aplankyti ir mūsų Lietuvą. 

Laukdami lėktuvo, aptariam 
varžybų reikšmę. Numatome 
įrengti kai kuriuos sektorius 
rinktinėse ir treniruoti visus 
savanorius. Kai kurias varžybų 
dalis į t raukti į kar ių mokymo 
programą. Mokytis šaudyti ir iš 
kitų modelių šautuvų. Mus 
m a l o n i a i n u s t e b i n o ge ra 
varžybų organizacija, darnus ir 
r amus visų tarnybų darbas. 

Ankstų rytmetį lėktuvas ap
suko pusratį virš kalnų ir skrai
dina mus Lietuvon, mokyti, 
mokytis ir budėt i Lietuvos 
sargyboje. 

Mjr. E. J a k i m a v i č i u s . 
Lietuvos komandos vadovas 

Danutė Bindokienė 

Išorė juk atspindi 
vidų 

Kai skaitome didžiųjų (ir ne 
taip didžių) mūsų tautos žmonių 
atsiminimus a r apskritai bio
grafijas, į akis krinta nepapras
tas veržimasis į mokslą. Nepai
sant pasitaikiusių sunkumų, 
lėšų stokos ir kitų kliūčių, 
jaunos sielos stiepėsi į mokslo 
šviesą lyg daigai, išsikalę tan
kaus miško šešėliuose. Tik 
re tas turėjo geras są lygas 
lankyti gimnazijas ar aukštą
sias m o k y k l a s , b e t t a i 
neužgniaužė troškimo mokytis, 
o savo vaikų siekius, kiek iš
galėdami, rėmė tėvai. J iems ne
būtų j galvą atėję peikti moky
tojus, jeigu nubausdavo sūnelį 
ar dukrelę už mokyklos taisyk
lių pažeidimą. Mokykla, moky
tojas buvo didžiausias autori
tetas. Tai nereiškia, kad Lietu
vos mokyklose nepasitaikė jokių 
drausmės problemų, o jų suoluo
se sėdėjo angeliukai su labai 
spindinčiomis aureolėmis. Čia 
tik verta pastebėti, kad tėvai 
disciplinos atžvilgiu dažniausiai 
pritarė mokyklai. Vaikas ar jau
nuolis tą gerai suprato ir, žino
damas, kad negalės bėdos atve
ju slėptis po mamos prijuoste 
ar už tėvo nugaros, turėjo jaus
ti atsakomybę už savo elgesį. 

Šiame krašte reikalai skir
tingi. Mokyklos nėra vien švie
timo įstaigos, bet kartais t ikras 
karo laukas , k u r vy rau ja 
mokinių anarchija. Mokytojas 
turi stypčioti galais pirštų, kad 
„nepažeistų mokinio teisių". 
Girdint apie įvairias problemas 
Amerikos mokyklose, tenka tik 
stebėtis, kad iš viso lieka laiko 
mokytis. Galbūt dėl to dau
gumas mokinių, baigę ne t gim
naziją, yra beraščiai. 

Jeigu žmogaus vidus atsi
spindi jo išorėje, tai čia mokinių 
apranga nelabai daug gerų 
dalykų sako apie jaunuolio 
vidinį inteligentiškumą bei 
nusiteikimą. Suprantama, kad 
vaikai ir paaugliai stengiasi 
atrodyti „nors nežmoniškai, bet 
kitoniškai", tačiau tokiems in
dividualizmo pasireiškimams 
ne v i e t a klasėje , k u r iš
šaukiantis drabužis apsunkina 
klasės draugų susikaupimą. 
Pastaruoju metu, padaugėjus 
gaujų veiklai, kai kurių spalvų 
apranga tampa net pavojingąją 
dėvinčiam, kai priešingos gau
jos nariai pradeda peštynes, 
kurios gali baigtis tragiškai. 

Tos apsirengimo problemos re-
t a i p a s i t a i k o p r i v a č i o s e 
mokyklose, k u r mokiniai dėvi 
uniformas. J a u seniai pastebė
ta, kad išvaizda tu r i daug įtakos 
mokinio elgesiui . Tuo moty
vuojant, š iais mokslo metais ka i 
kurios valdiškos mokyklos įsive
dė tam t i k r ą uniformą ir suvie
nodino m o k i n i ų a p r a n g ą . 
Žinoma, ši naujovė i š š a u k ė 
nemažą reakciją ne tik mokinių, 
bet ir jų t ė v ų t a rpe . 

Rodos, tėva i turė tų tik džiaug
t is , kad i šnyko nuolat inė m a d ų 
vaikymosi p roblema ir va ikų 
lenktyniavimas su savo mokyk
los d rauga i s dėl vis įvairesnių, 
naujesnių rūbų. Uniforma t a i p 
pat sulygino labiau pasi tur in
čius, k u r i e gali pasididžiuoti 
savo apranga , ir vargingesniuo-
sius, ne tu r inč ius išteklių ma
dingai r eng t i s . Tačiau daugely
je vietų t ėva i stojo vaikų pusėje 
ir reiškia s t iprų protestą p r i eš 
„vaiko pi l ie t in ių teisių pažei
dimą", verč ian t jį rengtis paga l 
mokyklos ta isykles . Prieita ne t 
iki „s t re ikų" , su la ikan t v a i k u s 
namie. Įs ivaizduokime, kok ia 
„ sk r i auda" paaugl iu i berniu
kui , jeigu klasėje j a m draudžia 
pamokų m e t u aus i s papuošt i 
auskarais , sėdėti galvą apvožus 
kepure a r b a dėvėti maršk inė
lius su už raša i s , ku r i e privers
tų „vežikus raudonuoti". Dar ko 
gero mokyklos p radės re ikalau
ti didesnio dėmesio mokslui, a 
tokiu atveju mokinių „ te i ses" 
visiškai šuo a n t uodegos nus i 
neštų... 

Kadangi lietuviškosios mo
kyklos la ikomos privačiomis, 
daugelyje j a u seniai nus t a ty t a 
t a m t ik ra aps i rengimo t v a r k a , 
nepaisant pas i ta ikančio moki
nių murmėj imo ir net re tkar 
čiais va ikams pritariančių tėvų. 
Nemanome, kad ben t vieno lie
tuviuko „ a s m e n y b ė buvo paga
dinta", j e igu į k lasę reikėjo 
atei t i t v a rk inga i aps i rengus . 
Reikia t ikė t i s , kad aprangos su
tvarkymas Amerikos valdiškose 
mokyklose bus pirmasis t i k r a s 
žingsnis į r i m t e s n į dėmesį 
m o k o m i e s i e m s d a l y k a m s . 
Viskam j u k y r a l a ikas ir vieta; 
vaikai gali bū t i vaikais ir po 
pamokų, o mokyklos suole jų 
paskirtis bū t i mokiniais, semtis 
žinių, ruoš t i s suaugusio gyve
nimui. Š iand ienos mokinukų 
rankose j u k bus krašto, o galbūt 
ir viso pasaul io , rytojus. 

• 1833 m. rugpjūčio 5 d. Či
kaga buvo inkorporuota kaip 
kaimas su 200 gyventojų. 

• 1850 m . r u g s ė j o 9 d. Ka
lifornija buvo pr i imta į J A V 
kaip 31-oji valsti ja. 

VAKARAI Į RYTUS, RYTAI 
ATGAL - IR VĖL ATGAL 

V Y T A U T A S V O L E R T A S 

Hitlerio išpaikinta Vokietija nerimo dėl verdančio, 
kunkuliuojančio arijų kraujo. Apsisprendusi sunaikinti 
stalinistinę sovietiją ir gal visą Europą, pradėjo nuo 
Lietuvos, ant jos miestų ir miestelių mėtydama bombas. 
Tada aš jau buvau apytvirčiai įsikabinęs Dvidešimtojo 
amžiaus gyveniman. Tačiau t a sa i gyvenimas t u o metu 
siūbavo kaip išpuvusi ganyklų tvora. 

Buvo praėję dveji mano studijų metai, spėjau 
kalėjime pabūti, žinojau, ką re iškė svetimų okupacija, 
turėjau tarnybą, artėjau prie savo amžiaus pirmojo 
dvidešimtmečio. Po senelio Antano Saltono laidotuvių 
Seirijuose, nugąsdintas kalėj imo ir pirmojo Lietuvos 
žmonių trėmimo į Sibirą, l ikau Alytuje pasišlaistyti. I 
Kauną grįžti bijojau. Įvairiausių „žinovų" slaptos kalbos 
tvirtino, kad karas jau plūduriuojąs virš galvų. Patikėjau 
šioms kalboms, nes jos pranašavo išsigelbėjimą, ir 
žvalgiausi, kas bus, ko nebus. Sustojau pas Pasiaurus, 
toje pačioje šeimoje, kurioje gyvenau 1939 m. vasarą. 
baigęs gimnaziją. 

Šeštadienį , 1941 m. bi ržel io 21 d.. Alytuje 
praslampinėjęs beveik visą savaitę, su Pasiaurais nuėjau 
į Lelijų (Dugnų) gatvę ap lankyt i kažkokių jų giminių. 
Grįžome temstant . V a k a r a s buvo šiltas, ramus, net į 
viršų kėlė. Bet visur viešpatavo įtart ina tyla, o Vilniaus 
gatvėje ant laukujų laiptų sėdinėjo prekybininkai žydai. 

Nusiminę, liūdni ir taip sustingę, jog atrodė panašūs į 
marškomis apsuptas statulas. 

— Dar niekados taip nebuvo, — prasitarė Edmundas, 
jaunasis Pasiaura, kai jau sukome į Seirijų gatvę. — Blo
gas ženklas. 

Kur ten visus gerus ir blogus ženklus suskaičiuo
si... Juk tuo metu ženklų buvo apstu kiekvienoje gat
vėje ir an t visų žmonių veidų. Jau tik vaizdas ruso karei
vio, kurių Alytuje gausiai maišėsi, sudarydavo blogą 
ženklą. Todėl mes ir buvome visi prislėgti, kaip tie varg
dieniai žydeliai. Nedelsę nuėjome gulti, nes birželio 
naktys Lietuvoje yra labai trumpos. 

Kai pažadino stiprus trenksmas, rodėsi, buvau tik 
užmigęs. Sumišęs ir miego sukvailintas, atsisėdau lovoje. 
Už lango vos vos švito. Pusiau atmerktomis akimis 
nespėjau apsižvalgyti — vėl didelis sprogimas. Dabar su
judo visi tų namų žmonės, trinkčiojo durys, girdėjau kori
doriuje bėgiojimą. Iškišau iš kambario galvą ir kažkas 
sušuko — greičiau, greičiau, karas! 

Nebuvo abejonės — karas! Kaip abejosi? J u k tasai 
baisus žodis mums reiškė gyvenimą. Nuo antro aukšto 
metėmės į kiemą, o kelios bombos, mums riedant laip
tais, vėl kurtinančiai supoškėjo. Atrodė, kad jos taikė 
į mūsų užkulnius, tačiau nepataikė. Kieme augo du 
medžiai. Po vienu kritau ant pilvo, užsimerkiau ir 
tylėjau, kad lėktuvai neišgirstų mano kvėpavimo, 
nepamatytų akių blizgėjimo. Prakentėjau dar penkias 
ar šešias bombas, šalia manęs kritusias, bet kai vėliau, 
sprogimams aprimus, apsižvalgiau, nebuvo jokio bombų 
ženklo. Kaip dabar... Krito čia pat, sprogo, nuo žemės 
mane aukštyn pamėtėjo, o nei duobės, nei lavonų, nei 
sugriautų namų ir aš pats gyvas... Ta pirmoji lėktuvų 
banga apdovanoja tik tolėliau esantį Alytaus aerodromą. 

Tai štai kokia buvo mano pirmoji pažintis su oro 

bombardavimais. Už kelerių metų, kai basčiausi griū
vančioje Vokietijoje, gerai skyriau, kuri bomba, arti spro
gusi, manęs pasigailėjo, kuri tolėliau griovė Berlyną ir 
žudė berlyniečius. Nors, tiesa, jau ir 1941 m. turėjau būti 
neblogas ginkluotų konfliktų ekspertas, išugdytas 
karinio parengimo mokytojo Bliūdžiaus gimnazijos 
pamokose ir majoro Bulvičiaus universiteto paskaitose. 

Bombos aptilo, Seirijų gatvė Alytuje dar buvo sveika. 
Pasiaurų šeimos skubi konferencija nusprendė, kad ne
delsiant re ik ia planingai t r auk t i s iš miesto su 
pagalvėmis, antklodėmis, maistu. Apie 7 vai. ryto mūsų 
būrelis, ryšuliais apsikarstęs, pajudėjo Seirijų gatve. Ties 
Beiralo lentpjūve pasukome j Simno plentą, nes Likiškių 
kaime Pasiaurai turėjo giminių a r pažįstamų. Tokių 
ryšuliuotų būrelių buvo daugiau, ir dabar iš jų susidarė 
jau didokas emigrantų pulkas. Buvę išdidūs miestiečiai, 
pirmųjų karo pokštelėjimų nugąsdinti , t raukė į kaimus 
prieglaudos ieškoti . Kas buvo išaukšt intas , bus 
pažemintas... 

O rytas — gražuolis. Šią 1941 m. birželio 22 dieną 
žmonės slinko kažkur ir žvilgčiojo atgal. Virš aerodromo 
kilo dūmai, bet jų neužteko. Vėl atūžė vokiečių lėktu
vai, vėl mėtė bombas, šįkart jau ant miesto. Kritinėjome 
į paplentės javus, šliaužiojome pilvais ir džiaugėmės, kad 
prasidėjo karas. . . Išgelbėjimas nuo mirties kalėjime ar 
Sibire. Žinoma, jei ant galvos neužkris bomba. Juk sovie
tiją visą lietuvių tautą buvo skyrusi sunaikinimui. Rusai 
jau turėjo lietuviams likimą nusprendę — palengva visus 
po žemele sukaišioti , prieš tai nagus palupinėjant, 
nugaras įkaitintais laidytuvais pašildant, badu ir šalčiu 
Sibire leidžiant už nuodėmes atgailoti. Koks kilnumas! 
Visą tautą po velėna, kad švarūs tiesiai prie dangaus 
vartų susir inktų — tėvai ir vaikai, broliai ir seserys, 
priešai ir įsimylėjusieji... Negirdėjau, kad nors vienas 

šių pilvašliaužių po javus būtų dejavęs dėl mieste paliktų 
namų. Sudaužys, tai bus s u d a u ž y s , nes šis k a r a s 
gyvenimą nešė, laukan bolševikus Vi.rė, šis karas su 
geromis žiniomis atėjo... 

Ir nejautėme, kad už poros dienų vokiečiai Alytuje 
nekaltai sušaudys daugiau kaip š imtą žmonių todėl, kad 
kažkas iš pasalų sužeidė jų karininką. . . 

Ryšulius vilkdami ir ka ru džiaugdamiesi , nusistū-
mėme plentu t r i s ar ke tur is k i lomet rus ir dar pus
kilometri pridėjome vieškeliu, kol a t s i r adome Pas iaurų 
artimųjų ūky. I r čia žmonės džiaugėsi , nors rūpinosi 
išlikimu. Iš Alytaus pasitraukę miesčionys landžiojo be
veik visų ūkių patvoriuose, ėjo iš v ieno kiemo į kitą, 
skleidė gandus ir patys jų klausėsi, nes bombos jau buvo 
nustojusios kr is t i , o nukr i tus ios spėjo susprogt i , 
įsiviešpatavo plat i , gili tyla, tik d i e n a skambėjo savo 
nuostabiu grožiu. 

Simno-Alytaus plentas, kuriuo pradėjome „tr ium
fo" žygį. tiesėsi pakalnėlėje ir iš sodybos bu^o gerai ma
tomas. Jame vidurdienio metu nesubruzdo jokia gyvybė. 
Tačiau apie 14 vai . nuo Simno pusės a ts i r i to vdlai t i rš
tų dulkių, o iš jų išniro vokiečių ka r i šk i automobil iai , 
sunkvežimiai, motociklai. Žmones pas iekė antrojo 
džiaugsmo banga — ne t ik prasidėjo ka ra s , bet j au ir 
Lietuva laisva! O kokia ta Lietuvos laisvė, n iekas 
nebandė spręsti. Juk buvo manoma, k a d vokiečiai atėjo 
ne ko ki ta , kaip lietuvių gelbėti. Išgirdo, kad juos rusa i 
baigia užsmaugti, ir užkūrė šį karą. 

Pirmasis nedidelis kar iuomenės v iene tas n u t r a u k ė 
Alytaus pusėn. Po neilgo tarpo pasirodė antrasis . Ir tasai 
nudardėjo tolyn. O trečiasis dalinėlis austojo 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

CLEVELAND. OH 

DR. E. LENKAUSKAS 
DALYVAUJA KAUNO 

MEDICINOS AKADEMIJOS 
KONFERENCIJOJE 

Dr. Edmundas Lenkauskas 
pakviestas į Kauno Medicinos 
Akademijos 8-tą Lietuvos Otor-
hinolaryngologų konferenciją, 
skirtą ausų. nosies, gerklės ligų 
klinikos Kaune septyniasde
šimtmečiui paminėti. 

Spalio 6 d. dr E. Lenkauskas 
pirmininkaus pradinėms svars-
tyboms ir skaitys paskaitą 
tema: ..Implantuojamo elektro
ninio klausos aparato metodas". 

{ Lietuvą dr. Edmundas ir 
Milda Lenkauska i išskrido 
pirmadienį, spalio 3 dieną. 

RAŠYTOJU S-GOS 
RŪMUOSE VILNIUJE 
SUSIPAŽINIMAS SU 

H. STASO KNYGA 

Spalio 5 d. Vilniuje. Rašytojų 
sąjungos rūmuose įvyko susi
pažinimas su klevelandiečio 
Henriko Staso knyga ..Kelionių 
vynas". Knygą aptarė žurnalis
tė Julija Mošinskienė. Renginy
je dalyvavo ir kalbėjo knygos 
autorius Henrikas Stasas. jo 
duk tė Ingr ida Bubl ienė ir 
Vilniuje g y v e n a n t y s kle-
velandiečiai Baly- Gaidž'ūnas 
ir Stefa Gedgaudienė. 

T.G. 

W O R C E S T E R , M A 

KONCERTAS NAŠLAIČIU 
ŠALPAI LIETUVOJE 

Rugsėjo 18 d. Maironio Parko 
didžiojoje salėje įvyko aukšto 
meninio lygio koncertas, kurio 
pajamos paskirtos našlaičių 
Lietuvoje šalpai. 

Koncertą atliko operos solis-
te-sopranas Marytė Bizinkaus-
kaitė ir solistė-sopranas Mary 
Colarusso. Joms akompanavo 
žymus muzikas Bradley Penn-
įngton iš Bostono konserva
torijos. 

Koncertą pradėjo operos solis
tė M. Bizinkauskaitė dainomis: 
..Kaip verkiančio smuiko". — 
liaudies daina. ..Tykiai, tykiai". 
— Budnūno. ..Kur bakūžė sa
manota". — Šimkaus. ..Tulpės"'. 
— Banaičio. ..Mano gimtinė", — 
Kačanausko ..Lietuva iš paukš
čio skrydžio". — Raudonikio. 
Toliau solistės pasikeisdamos 
dainavo arijas iš įvairiu operų. 
Žavingai skambėjo duetas iš 
operos ..N'ozze di Figaro". — 
Mozarto. Solistė M. Colarusso 
padainavo ištrauką iš ..The 
Sound of Music". Operos solistė 
M. Bizinkauskaitė visada ski
ria Vilijos dainą iš Leharo 
„Linksmoji našlė" savo dukrytei 
Vilijai. Vėliau Vilija, šešerių 
metuku amžiaus, su mamyte M. 

B i z i n k a u s k a i t ė p a d a i n a v o 
..Koks mažas pasaulis" ir po jos 
solistė koncertą užbaigė daina 
..Climb Every Mountain". To 
dar neužteko, ji į t raukė visą 
publiką į dainavimą. Dainavo
me visi... Paskutinė daina, ją 
dainavome sustoję, „Lietuva 
brangi . . ." Taip. tai mūsų Tėvy
ne, kuri atgavusi Nepriklauso
mybę, bet dar eina sunkiu ir 
vargingu keliu. 

Solistės ir akompaniatorius 
buvo apdovanoti gėlėmis. Publi
ka dainas ir operų arijas lydėjo 
ilgais plojimais. Džiugu, kad 
solistės rado laiko at l ikt i šį 
gražų koncertą našlaičių Lietu
voje vargų palengvinimui, o 
Maironio Parko pirmininkas 
Kazys Adomavičius ir visa par
ko vadovybė leido veltui pasi
naudoti šia puošnia sale. 

Koncertą ruošė Bostono ir 
Brocktono Lietuvos vaikų glo
bos komitetas, kurio pirmininke 
yra Daiva Neidhardt ir jos pa
vaduotoja Nukryžiuoto Jėzaus 
vienuolijos seselė Elena Ivanau
skaitė, kurių vienuolijos centras 
yra Brocktone. Šį kilnų labdaros 
darbą remia visa jų vienuolija. 
Jos leidžia naudotis vienuolyno 
patalpomis ir pačios prisideda 
darbu. Ypač daug širdies, meilės 
ir pasiaukojimo įdeda seselė 
Elenutė Ivanauskaitė, tai ji 
įrodė ruošiant ir šį koncertą po 
kurio ji pareiškė, kad ši Vaikų 
globos organizacija, įsteigta 
1990 metais padėti našlaičiams 
ir ki t iems pagalbos reikalin
giems vaikučiams Lietuvoje. 
Per š} trumpą laikotarpį organi
zacija išvystė gana efektyvią 
veiklą, remiama ne tik lietu
vių, bet ir amerikiečių. Iki šiol 
pagalbos reikalingiems vaiku
čiams Lietuvoje yra išsiųsta 
įvairi parama siekianti art i 
1.550,000 dol vertės. 

Po koncerto visi buvo pavai
šinti kepiniais, kuriuos, kaip 
seselė Elenutė pareiškė, iškepė 
jos giminaitė. Ji pasidžiaugė, 
kad visur ir visada daug prisi
deda gausi Ivanauskų šeima. 
Viską atsivežė iš Brocktono. 
Publikai teko ne tik gėrėtis 
iškiliu koncertu, kurį atl iko 
operos solistė Marytė Bizinkau
skai tė su savo drauge soliste 
Mary Colarusso. bet ir vaišintis 
skanumynais. Visi dalyvavusie
ji š iame koncerte džiaugėsi 
prisidėję, kad artėjančios šven
tės našlaičiams Lietuvoje būtu 
linksmesnės. 

J . M. 

PUTNAM, CT. 

VĖLINTŲ ŠVENTĖ 
PUTNAME 

Ruduo. Prisimenam ir gyveni
mo rudeni, ir jį užbaigusius savo 
ar t imuosius . Lapkričio 2 d 
Lietuvoje kapinėse degs šimtai 
tūkstančių žvakučių. Degs ir 
mūsų širdyse mirusiųjų at-

Birželio trėmimų minėjimas Vasario 16 gimnazijoje. 

VASARIO 16-SIOS 
GIMNAZIJOJE 

minimas ir sena lietuvių tradici
ja aplankyti kapines ir jungti 
savo maldas už mylimuosius į 
bendrą nuotaiką ir žvakių lieps
neles. Ši tradicija labai įspūdin
gai kasmet prisimenama Nekal
tai Pradėtosios Marijos Seserų 
sodyboje, Pu tname. kurioje yra 
ir gražios lietuviškos kapinės, 
pavadintos Dangaus Vartais . 

Ši šventė pas seseles ruošiama 
šiemet spalio 30 dieną. Šventė 
prasidės 11 vai. r. šventomis 
Mišiomis, kurias kar tu su sese
lių kapelionais koncelebruos 
atvykęs iš Lietuvos studijoms 
svečias kun. Vytautas Sadaus
kas, S J. J is pasakys ir šiai 
šventei pritaikytą pamokslą. Po 
Mišių visus dalyvius seselės 
pakvies kar tu papietaut i ir 
pabendrauti . 

Šios šventės įprastas ant ras is 
pavadinimas yra Rėmėjų są
skrydis. Taigi, ir šiais metais po 
pietų 1 vai. bus rėmėjų susirin
kimas, kuriame provincijoje ses. 
Igne papasakos apie vienuolyno ir 
religinio visuomeninio centro 
statybą Kaune. Bus tar iamasi 
apie mūsų ryšių su seselėmis 
panaudojimą savo dvasiniam 
gyvenimui st iprinti , diskutuo
jama rėmėjų centro valdybos to
limesnė veikla. 

Po susirinkimo 2 vai. p.p. 
vienuolyno koplyčioje bus reli
ginis koncertas, kuri a t l iks 
sopranas Marytė Bizinkauskai
tė. Po to-procesija į kapines, 
maldos už mirusius, paminklu 
šventinimas, kapų lankymas. 
Diena baigsis koplyčioje mišpa
r a i s už m i r u s i u s ir at
sisveikinimo kavute. 

Seselės nuoširdžiai kviečia 
visus rėmėjus ir bičiulius da
lyvauti šioje šventėje. Praneš-
kime seselėms, kad atvyksime 
kartu pasimelsti už mirusiuo
sius, pasiųsdami laišką: 600 
Liberty Hwy. P u t n a m . CT 
06260. arba paskambindami tel. 
203-928-7955. 

Č. M. 

Vasario 16-osios gimnazija 
93 94 mokslo me tus užbaigė 
liepos 1 d. Tai buvo geri mokslo 
metai . Gimnazijoje mokėsi 98 
mokinia i : 50 berniukų ir 48 
mergai tės . Retai kada gimnazi
j a t iek mokinių turėjo. Išleisti 9 
abi tur ienta i . Iš likusių 89, t ik 7 
a te inančia is metais turės klasę 
kar tot i , o visi kiti perkel t i į 
aukš tesnę . Geriausi mokiniai 
buvo: Haroldas Matulevičius , 
Almis Udrys. Jus t inas Namavi-
čius, Viktoras Diavara, R ū t a 
Vi tkauska i t e ir Rasa Markšai-
ty tė . Ateinančiais meta is gim
naziją baigs 15 abi tur ientų , ta i 
mūsų mokyklai rekordinis skai
čius '10 abi tur ientų iš Vokieti
jos ir 5 iš Lietuvos). 

Praeitieji metai buvo labai 
veiklūs. Nors pagal mokinių 
skaičių ta i nedidelė mokykla, 
bet veikė taut inių šokių grupė, 
choras, mergaičių okte tas , jau
nesniųjų ir vyresniųjų mokinių 
orkestrai ir dainų būrelis, kurio 
t ikslas nebuvo ruoštis pasirody
mams, o t ik išmokti senas lietu
viškas liaudies da inas . Keli 
mokiniai lankė muzikos mokyk
las Lampe r ' theime ir Viern-
heime, ku r mokėsi groti muzi
kos ins t rumenta i s . Šokių ir 
muzikos vadovams M. Šmitie
nei ir A. Pal t inui į ta lką atėjo 
Rūta Nemunienė . kur i be jokio 
at lyginimo mokė kank l in inkus 
ir pravedė pianino pamokas . 

Veikė ir t rad ic inės jaunime 
organizacijos — skau ta i ir atei
t in inka i . Skau ta i pravedė Ka
ziuko mugę. Šiais metais ypa
t ingai ak tyvūs buvo ateit inin
kai , kur ie turėjo 20 narių. J ie 
beveik kas sekmadienį rinkda
vosi diskusijom, suruošė talentų 
vakarą, ekskursijas į Speyer'į ir 
Rothenburg 'ą , dalyvavo ateiti
n inkų šventėje pas prel. A. 
Bungą Memingene per Sekmi
nės. Mokslo metų pabaigoj išlei
do savo laikraštėl į . 

Nuotr M. Šmitienės 

Beveik visos klasės pravedė 
savo klasės iškylas. Penktos 
aštuntos klasės mokiniai aplan
kė Bruehl prie Bonos, kur y r a 
ne t ik garsi pilis, bet ir žaidimų 
parkas . Devintokai stovyklavo 
prie Bodeno ežero, vienuolikto
kai — Nekaro slėnyje, o 10b/1 l b 
k lasė aplankė Berlyną. Trylik-
tokai po abitūros pakeliavo po 
Rytų Vokietiją ir Čekiją. 

Šiais mokslo metais teko at
sisveikinti su keliais mokyto
jais . Po pirmo semestro pasi
t raukė kapelionas kun. Edmun
das Putrimas. Jo vieton atėjo 
kun. Gediminas Tamošiūnas iš 
Lietuvos. Ateinančiais mokslo 
metais gimnazijoj nebedirbs ber
niukų bendrabučio vedėjas Leo
nidas Venckus ir mokytojai Al-
ois Weigel ir Ruth Stautfenber-
ger, kuri 23 metus dėstė vokie
čių kalbos pagalbines pamokas 
ir dabar dėl ligos turi pasitrauk
ti. Alois \Veigel gimnazijoj išdir
bo 35 metus. Jis dėstė vokiečių 
kalbą ir istoriją ir buvo mokinių 
labai mylimas. Ilgus metus mo
k i n i a i jį išsir inkdavo savo 
patikėtiniu, kuris pagal įstaty
mus atstovauja mokinių in
teresams prieš mokyklos vado
vybę ir mokytojų posėdžiuose 
bei artimai bendradarbiauja su 
mokinių komitetu. Savo parei
gas jis visuomet gerai atlikdavo. 
Nors jis vokietis, bet savo sūnų 
leido į lietuvių gimnaziją. Taip 
vokietukas Mykolas Weigel pui
kiausiai išmoko lietuviškai ir su 
Argentinos lietuvaite Suzana 
Juknai te (taip pat buvusi moki-
nė> sukūrė lietuvišką šeimą. 

Naujais mokslo metais A. 
Weigel ir R. StaufFenberger 
pamokas perims ponia M. Stern-
hagen ir dr. H. Lissina, kurie 
jau praeitais metai? dirbo gim
nazijoj. Naujuoju be rn iukų 
bendrabučio vedėju bus Edmun
das Jankūnas . 39 metų pedago
gas, tur int is 13 metų patirtį. 
Naujieji mokslo metai prasidės 
rugpjūčio 29 d. 

A. S . 

•' 
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fcS midkind Rzdcrcil 
Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indeliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

Respublikonu partuos rinkiminėje akcijoje i.m 09.24 d. susitikę 'iš kaires): 
JAV Atstovu rūmu mažumos vadas Robert H Michel ir Amerikos lietuvių 
respublikonu federacijos pirm Jonas I'rbonas 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

r708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

CLASSIFIED GUIDE 

R E A L ESTATE REAL E JTATE 

8? 
GREIT 

PARDUODA 

( 

RE/MAX 
REALTORS 

Į(31 2) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•'MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybi'i įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
• Psnsip.inkams nuolaida 

A"10" IN 
NORTH RIVERSIDE 

Custom built Split-Level on prestigious 
country club lane 4 bedrooms. 2% 
baths. quaint family room with natūrai 
fireplace. Oversized built-in garage. 
Many more nice features. Asking 
$269.500 Call Victor for a personai tour 

ALEX 
REALTORS 

5727 Cermak Rd., Cicero 
708-656-2233 

M I S C E L L A N E O U S 

» • . — • — 
10%—20°/o—30^0 pigiau mokė

sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAMK ZAPOLIS 
3208 Va W*st 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

Qntui^ . KMIECIK REALTORS 
" O I * 7922 S. Pulaski Rd. 
* • * ' 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ^r pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asme»i$kai 
patarnaus. įkainavimas vel tu i . 1 

FOR R E N T 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI ' 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

* i i m * 

Norėčiau pirkti Lietuvoje 
gamintą bulv ių ta rkav imo 
mašinėlę. Skambinti Janei: te l . 
708-450-0894. 

FOR RENT 
New apt . gardert ieve l , one bl from 
Orange L, near 48 S Maplevvood. 
Brlghton Pk. vic. Tel . 312-767-2680. 
Responsible or sen lor coup le . 

Išnuomojamas 3 kamb. apši ldomas bu
tas, apyl 71 St. ir Washtenaw Ave., vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta S325 į mėn. + 
secunty dep." Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 

ik i 3 v. p.p., te l . 312-476-8727. 

J M.Z. C o n s t r u c t i o n C o . 
Custom carpeting, rec. rm. addi-

tions; kitchen. bathrm.. basement 
& deck construction: dry-wall hang-
mg & taping: aluminum siding, sof-
fit, facia & seamless gutters: 
replacement glass block windows; 
shingle hot tar & modified oibber 
and roll roofs. Expert at tearoffs; 
complete tuckpointing: all colors; 
chimneys rebuilt. Tel. 
708-620-9942. 

Movtng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:' 
Gediminas: t e l . 312-925-4331 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams. Untytė. ( 
šventę, Kadrilis ir polka. Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiv., Čfčinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. S3rd St. 
Chicago, IL 60629 

1 L I E T U V O S A I D A 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTĖ 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v . v . — 9:00 v. v. 

Visos laidos is VVCfcV stoties 
1450 A M banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Wil!ow Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

JOB OPENING 
Faith in Actlon International, Inc., a year-long Catholic volun!e°r pro-
gram placing Amencans in Lithuanian, Czech and Slovak schools 
hospitals and sočiai service posit.ons and East Europeans m U S volun-
teer service positions. is seeking a full-time director for its U S office 
beg.nn.ng December 1, 1994 Experience needed m volunteer prooram 
management. FUNDRAISING. publ.c relations, recru.tment/onenting 
volunteers, leadership. We are looking for an adventurous faithfilled per-
son for this position. Please contact for further information 

Ellzabeth Fojtu - 2600 S. 16th St. #693, 
Arllngton, VA 22204, 703-892-9751 

ESUC v^S, 
I X * . HO&MC 
UN0ER 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

talman 
ddicaUssen 
Valgis Catering 

312-434-9766 

ŠAJL 

Skaniausi lietuviški gaminiai 
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje1 

2624 West 69th Street. Chicago. IL 60629 

I 

file:///Veigel


LAIŠKAI 
VYČIO KRYŽIAUS ORDINAI 

LEMONTE 

Š.m. spalio 2 d., Lietuvos pre
zidento Algirdo Brazausko susi
tikimo metu su lietuviškąja 
visuomene Lemonte, preziden
tas įteikė aukščiausius Lietuvos 
valstybės žymenis — Vyčio Kry
žius (3-jo laipsnio), dr. Ad. 
Damušiui ir teisininkui Meč. 
Mackevičiui, kaip buvusiems 
kovotojams dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės ir 1941 m. 
suk i l iminės p r i e š sov ie tus 
Lietuvos Laikinosios vyriau
sybės dviems dar išlikusiems 
ministrams, kalėjusiems ir už 
priešnacinę veiklą Vokietijos 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose. 

Dr. Adolfas Darnusis buvo pa
ruošęs pasakyti savo asmeninę 
trumpą padėką, bet esamose 
sąlygose dėl laiko stokos nebuvo 
galimybės jo \it rpti. Todėl jo žo
dis perteikiamas per spaudą ir 
taip pat persiunčiamas Lietuvos 
prezidentui per ambasadorių 
VVashingtone Alfonsą Eidintą. 

O vis dėlto to susitikimo ren
gėjams priderėjo į laiką įskai
čiuoti ir pažymėtųjų tokiu bran 
giu tautos žymeniu padėkos 
žod{. Pagal tokių įvykių proto
kolinę tvarką tas visur ir visa
da daroma. Čia tad ir pateikia
mas dr. Ad. Damušio padėkos 
žodis. 

J a d v y g a D a m u š i e n ė 

PONE. LIETUVOS 
PREZIDENTE. 

Priimu šį žymenį per Jus , kaip 
mūsų tautos įvertinimą ir dė
kingumo ženklą tiems, kurie 
kovojo dėl savo tautos laisvės 
savoje žemėje, kurie už laisvės 
troškimą buvo okupantų per
sekiojami ir tremiami į sve
t imus kraštus, kurie didelių ir 
nežmoniškų kančių keliu ėję 
paaukojo savo gyvybes, kaip 
Tėvynės miškuose, taip ir Sibi
ro taigose ir naciu kalėjimuose. 
AČIŪ! 

1941 m. sukilėlių eilėse ir 
laikinoje Lietuvos Sukilimo 
vyriausybėje, nepaisant poli
tinių įsitikinimų, tautoje visus 
apjungė vienas to sukilimo tiks
las — Lie tuvos va l s tybės 
nepriklausomybės atkūrimas ir 
prisikėlimas taikiam, produk-
t ingam darbui ir laisvam gyve
nimui savoje demokratinėje 
valstybėje. 

Naujiems Lietuvos okupan
t a m s , n a c i a m s , L i e t u v o s 
nepriklausomybė buvo nepriim
tina. Sukilusios tau tos paskelb
t a s Lietuvos nepriklausomybės 
a tkū r imas 1941 m. birželio 23 
d., po šešių savaičių savaran
kiškos veiklos, rugp. 5 d. buvo 
nacių para lyžuotas . Vokiečių 
bandymas įjungti Laikinąją 
Lietuvos vyr iausybę į nacių 
civilinės valdžios aparatą — 
tarėjais Laikinosios vyriausybės 
buvo a tmes ta s . Sukil imo man
datas naciams nebuvo išduotas. 
Laikinosios vyriausybės nar ia i 
išėjo į lietuvių antinacinės rezis
tencijos pogrindį. 

Po trejų su puse metų, Vokie
tijai karą pralaimėjus, Lietuvą 
vėl okupavo sovietai. T a u t a 
buvo ir vėl žiauriai na ik inama. 
Per 50 metų , ir antisovietinia-
me pogrindyje, ir viešai, t a u t a 
gynė savo valstybingumo idėją, 
žmogaus prigimtąją teisę į savo 
kalbą ir tikėjimą, ir teisę į t au
tinį s a v a r a n k i š k u m ą . Gynė 
krauju, kančia ir mirtimi. Impe
rialistų t iks la i , skandinę 20-jo 
amžiaus žmoniją kraujo kla
nuose, baigėsi. Jų palikimas gė
dingas. Daug tau tų ir valstybių 
keliasi iš dvasinio ir ekonominio 
skurdo. Su viltimi žiūrima į 
ateinantį 2I-jį amžių. Žmonija 
pasiilgusi taikingo, produktingo 
ir dvasiniai vertingo gyvenimo. 

Gerbiamas Prezidente, J ū s 
nešate didelę atsakomybę už 
tvirtą Lietuvos Valstybės egzis
tenciją ir jos žmogaus geresnę 
buitį, kur i Tėvynėje labai sun
kioje būklėje. Ieškokime kelių ir 
galimybių apjungti visas tautoje 
esančias pozityvias jėgas dėl 
vieno m u m s visiems brangaus 
tikslo — Lietuvos gerovės. Lie
tuvos ž m o g u s s k a u s m i n g a i 
kantr iai laukia geresnio ry
tojaus. Tegul jis t a m p a tikrove. 
To linkiu Lietuvai iš gilumos 
širdies ir tesaugo ją Dievas. 

A d o l f a s Da rnus i s 
Lemont. IL 

TEISYBĖ AKIS GRAUŽIA 

Nuoširdžiai sveikinu „Drau
go" redaktorę D. Bindokienę, 
turėjusią drąsos pasakyt i t iesą 
prez. Algirdui Brazauskui , kad 
„Jis ne mūsų prezidentas. Lietu
vos — t a i p " (rugsėjo 27 d.). 

Aš visiškai pritariu, kad Čika
gos l ietuviams nereikėjo eiti ir 
jam lankstyt is , panašiai ka ip 
Kaune per dainų šventę. A. Bra
zauską reikėjo ignoruoti pana
šiai, kaip j i s ignoravo ir ragino 
tautiečius neiti , nebalsuoti už 
referendumą. 

A n t a n a s M a r m a 
Chicago, IL 

Philadelphijos. PA, William Penn vardu pavadinta miesto rotuše, tiek patiems 
seniesiems lietuviams ateiviams į šį kraštą, tiek ir naujesnių laikų 
atvykėliams, gyvenantiems Philadelphijoje bei apylinkėse, gerai pažįstama. 

Nuotr Viktoro Kučo 

Philadelphijos lietuvių Šv. Andriejaus parapijos klebonija. Šiemet parapija 
švenčia 70 metų įkūrimo sukaktį. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

N E VISKAS JUODA 

..Draugo"' rugpjūčio 26 nume
ryje laiškų skyriuje Vitas Ma
teika, įver t indamas stilių bei 
įkyrų -.kartojimąsi, pasigenda 
Lino Šidrio straipsnių: „Kur 
dingo Linas Sidrys?". Gegužės 
27 d. Linas Sidrys klausė: „Ka
da išgirsime geras žinias iš 
Lietuvos". 

Ta rp blogybių yra ir švieses
n ių ž in ių : C a r i t o p l a t i , 
s ėkminga ve ik la . Našlaičių 
kaimeliai ( į ska i tant preL V. 
K a z l a u s k o vadovau jamąj į ) , 
vargetų globa, universitetų dės
tytojai iš užsienio, jaunimo ats
tova i i d e a l i s t i n i a m e darbe , 
A . P . P . L . E . , D a i n ų - t a u t i n i ų 
šokių šventės, katechetai ir dau
gelis kitų te ig iamos veiklos 
darbų, įskai tant ambasadoriaus 
dr. A. Eidinto siūlymą įsteigti 
L ie tuvos k u l t ū r o s ins t i tu t ą 
Čikagoje (pagrįstai j is apie ta i 
pakar toja ..Draugo*" rugsėjo 
21-os numeryje). Geraval ia i , 
pajėgūs sugeba dirbti Lietuvoje 
k a n t r i a i , b e p i k t u m o , n e -
revoliuciniu būdu. Kul tūr in is 
bendradarbiavimas veiksmin
gai pagelbėtų. 

Kai kurie iš atvykstančiųjų iš 
L ie tuvos p a d e d a m u m s iš
samiau ir nešališkai susipažinti 
su įvykiais: k u n . A. Gudaitis, 
ses. Daiva, žurnalistas V. Bartu
sevičius, s tuden tas Batavičius, 
j aunas ,vaidila" — kanklininkas 
J o m a n t a s . J i e i n fo rmavo , 
dalinosi naujomis mintimis, sto
vyklautojus nu te ikė ramiai , ne
šališkai, ir ne vien tik juodai, be 
p ik tumo žvelgdami šviesesnėn 
ateitin (iš Sendraugių stovyklos 
Kennebunkpor te rugp. 13-20 
T.T. Pranciškonų sodyboje). 

Lino Sidrio str. balandžio 
„Car i t a s " žurnale „Politinės 
nepriklausomybės dar neužten
k a " — informatyvus, dalykiš
kas. 

Tikėtina, gabus , energingas 
gydytojas vėl atsil ieps. 

A n t a n a s Valiuškis 
Barrington. RI 

DĖKOJAM - PRAŠOM 

Garbingas y r a ministro pirmi
ninko A. Šleževičiaus žingsnis, 
a t s i p r a š a n t žydų t a u t ą už 
žiaurų jų tautiečių naikinimą II 
pasaulinio k a r o metu. Ponas 
vmin. p i rmin inke ir lietuvių 
tautos Prezidente, ženkite dar 
vieną garbingą žingsnį pirmyn: 
atsiprašykite savo tautos , trau-
k i t a t s a k o m y b ė n l i e t u v i ų 
naikintojus i lgais bolševikų 
okupacijos metais! 

T a u t a būtų jums labai dė
kinga ir visų l ietuvių skausmo 
žaizdos pradėtų gyti. 

B r o n i u s Mikėnas 
Woodridge, IL 

KODĖL TAIP, 0 XE KITAIP? 

Prezidentas Brazauskas spalio 
1 d. Čikagos Jaunimo centre 
s u s i r i n k u s i e m s l i e t u v i a m s 
pasakė , kad Lietuvoj buvo 
200,000 komunistų. Taipgi 
aiškino, kad iš to skaičiaus 3 
procentai buvo negerų, o visi 
kiti 97 proc. buvo geri. 

Aš komunistus skirstyčiau ne 
į dvi. bet į t r i s "grupes: beveik 
geri, nei šiokie nei tokie ir blo
gi. Gerų komunistų negali būti. 
Komunisto randą tik jį užkasus 
tepanaikinsi. 

P e t r a s P e l e c k a s 
Chicago, IL 

Kada iš leisi te į s t a t y m ą 
a p k a l t i n a n t į žud ikus ir 
prisidėjusius prie žudynių bei 
trėmimo rusų okupacijų laiku, 
ir paskirsite specialius proku
rorus bei seklius juos demaskuo
ti ir paduoti į teismus, kad būtų 
nubausti? 

Algis Kazlauskas 
Orland Park, IL 

PRISIPAŽĮSTU -
ATSIPRAŠAU - GAILIUOSI 

Spalio 1 ir 2 d., prezidento 
Brazausko lankymosi Čikagoje 
metu, aš paruošiau prašymą, 
bandydamas kuo š v e l n i a u 
pakvies t i prez. B r a z a u s k ą 
atsiprašyti visų lietuvių už 
komunistų padarytas skriaudas 
okupacijos metais (juk jis buvo 
Lietuvos komunistų partijos 
aukščiausias pareigūnas!). Ka
dangi teksto nepavyko (nepri
leido) įteikti viešinčiam prezi
dentui nei Čikagoje, nei Lemon
te, noriu jį viešai paskelbti. Štai 
tekstas: 

„Ne per seniai Jūsų valdžia 
viešai atsiprašė žydų už jiems 
padarytas skriaudas. Norėčiau 
Jums suteikti progą atlikti tą 
pareigą šios viešnagės metu. 
Tik Jūs galite žengt tą pirmą 
žingsnį ir ištiest ranką, atsi
prašydamas savųjų. Daugiausia 
nuopelnų tekų Jums, at l ikus šį 
ilgai lauktą aktą, o visuomenei 
parodytumėt savo žmoniškumą 
ir norą susitaikyti. Jokie išve
džiojimai taip nepadės, kaip šis 
pirmas žingsnis. 

Šiam mažam, bet labai svar
biam re ika lu i a t l i k t i e su 
paruošęs trumpą tekstą, kuriam 
reikia tik viešo Jūsų parašo. 
Kada bus geresnė proga, kaip 
dabar? Neatlikęs šios pareigos, 
liksite nesuprantamas, nepri
einamas ir bauginantis tęsėjas 
tos skriaudos, kuri prasidėjo po 
II pasaulinio karo didžiulei 
daliai savų tautiečių. 

DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. spalio mėn. 7 d. 

„garbės titulas duodamas amba
sadoriams, generaliniams gu
bernatoriams, kai kur ių JAV 
valstijų gubernatoriams, aukš
č iaus iems C o m m o n w e a l t h 
kraštų komisionieriams ir kai 
kuriems kitiems pareigūnams" 
(mano vertimas). Mano supra
timu, vien t ik tituluojant vals
tybės galvą to a r kito krašto pre
zidentu, jį savaime pastatome 
aukščiau už žodyne minėtus 
žemesnio r ango pareigūnus. 
Nemanau, jog nuvert intume 
Lietuvos prezidento vardą, jei jį 
trumpai ir aiškiai vadintume 
„Lietuvos prezidentu". To turė
tume laikytis bent j a m čia lan
kantis. Pagaliau, „ J u k jis ne 
mūsų prezidentas", kartojant 
vyr. redaktorės žodžius „Drau
go" vedamajame. 

J o n a s Šarka 
Omaha, NE 

PRAŠAU INFORMACIJŲ 
APIE LITUANISTINE 

KATEDRĄ 

Iš „Draugo" š.m. rugsėjo mėn. 
20 d. sužinojau, kad Lituanis
tinė katedra gyvuoja 'Karilės 
Vaitkutės. Giedriaus Subačiaus 
atsakymas į Jurgio Gimbuto 
klausimą1. Labai džiaugiuosi, 
tik prašyčiau papildomų žinių: 
kas vadovauja katedrai dabar, 
kai prof. Violeta Kelertienė 
išvykusi į Lietuvą? Ar tie 29 
studentai visi iš Lietuvos? Koks 
lituanistinių kursų kiekis, lygis, 
kas dėsto? Kiek semest rų 
vienas kursas? Ar katedra 
palaiko ryšį su šeštadieninėmis 
lituanistinėmis mokyklomis iar 
vyksta kokie seminarai, ar 
t a r i amas i knygų, t inkamų 
šioms studijoms, leidimu, ko
kybe, tinkamumu?) 

Kadangi dėkojama Lietuvių 
bendruomenei už pagalbą, ar 
galima sužinoti, kiek Lietuvių 
b e n d r u o m e n ė suše lpė nuo 
katedros susikūrimo iki dabar, 
ir kiek gaunama kas metai? 

Laukiu duomenų. Širdingai 
dėkoju! 

V y t a u t a s Kaz lauskas 
Niantic. CT 

Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyriaus vėliava. Ja 
laiko — Janina Stadalninkienė. skyr. pirm. ir arch. Jonas Lukše — vėliavos 
autorius. 

ATVIRAS KLAUSIMAS 
PREZIDENTUI BRAZAUSKUI 

Tenka pateikti prezidentui 
klausimą per ..Draugą", nes per 
susitikimą PLC iš raštiškai 
pateiktų klausimų buvo labai 
šykščiai skaityta. Gal nauda 
bus, kad bent ta rp savęs žinosi
me, kokie tie klausimai yra. o 
gal bent iš dalies jie ir Lietuvoje 
gyvenančius pasieks. Ir būtų 
gerai, jei kitą kartą iš Lietuvos 
atvykstantiems politikieriams, 
organizatoriai daugiau pasi
ruoštų pateikti sunkesn ius 
klausimus ir nesileistų būti pa
naudojami vien politikierių 
naudai. 

Lietuva prarado per karą ir 
per r u sų okupaciją apytikriai 
800.000 lietuvių, priedo apy
tikriai 200.000 žydų. už kuriuos 
ministras Šleževičius atsiprašė 
ir kviečia lietuvius atsiprašyti, 
nors tuo laiku Lietuva buvo 
o k u p u o t a vokiečių. Kada 
ministras Šleževičius panašiai 
prašys, kad rusų vadovai atsi
prašytų lietuviu ir persekiotų 
budel ius , prisidėjusius prie 
lietuvių žudynių, kankinimo ir 
t r ėmimo, ir re ikalaus, kad 
Lie tuvoje t e b e g y v e n a n t y s 
bude l ių kolaboranta i a ts i 
prašytų 9 

Atsiprašymo tekstas t ik toks: 
pr i s ipaž į s tu , a t s i p r a š a u , 
gai l iuosi! , kad pak lusn ia i 
tarnavau marksizmo dievams ir 
Lietuvos okupantams, kurie 
žudė, trėmė ir naikino mūsų 
brolius ir seses Lietuvoje 
(pasižadu daugiau taip neda
ryti). 

Po šiuo tekstu turi būti Jūsų. 
Prezidente, parašas. (Šis tekstas 
buvo įrašytas ir į plakatą, kurį 
nešiojausi prezidento viešnagės 
metu.) 

J u o z a s P. S a b a s 
Burbank. IL 

KAIP TITULUOTI 
PREZIDENTĄ 

Bežiūrint praėjusios dainų 
šventės Vilniuje vaizdajuostę, 
išgirdau gana neįprastą išsi
reiškimą. Kviesdamas sveiki
nimo kalbai, ceremonijų prave-
dejas Lietuvos respublikos pre
zidentą pristatė žodžiais: ..Jo 
ekscelencija Algirdas Bra
zauskas". Jei neklystu, taip ir 
ankstesnieji Lietuvos prezi
dentai būdavo tituluojami, bet 
ar tai priimtina dabar, man 
tenka abejoti. Net šio krašto 
prezidentas tokiu aukštu tonu 
skambančio pagerbimo ne
gauna. Websterio žodynas žodj 
..Exellency" apibūdina taip: 

MODERNI „TECHNIKA" 
AERODROME 

Patikėkite, juk nelengva buvo 
apsispręsti kelti viešumon tai , 
ką mačiau dar nebaigtame sta
tyti Lietuvos sostinėje — Vilniu
je prestižiniame aerodrome, per 
kurį keliauja daugelio valstybių 
diplomatų, vyriausybių parei
gūnai, prekybininkai, turistai ir 
pilkoji publika. Tačiau, kol 
užsieniečiai mūsų šalį „nepa
aukštino" į ketvirtą atsilikusių 
k r a š t ų kategori ją , r e i k i a 
patiems kraštą žeminančias ne
geroves kelti viešumon, kad 
civilizacijos atsilikimai būtų ati
taisyti ir akių nebadytų. 

Šį sykį ak is užkliuvo už 
Vilniaus aerodrome, publikai 
skirtuose tualetuose ..įrangos". 
Vilniaus aerodromo pastatą sta
tantys architektai, užuot, kaip 
c iv i l izuotuose k r a š t u o s e , 
įmontavę sėdynes gamtos rei
kalams atlikti, pasitenkino t ik 
skyles grindyse pa l ikdami . 
Taip. kaip Rusijos carų laikais 
statytose kareivinėse buvo. 
Tokia pati ..įranga'" ir moterims 
skirtuose tualetuose. Nors esu 
tik 80-tojo amž iaus r ibą 
peržengęs, bet ir mano sąnarių 
raumenys yra per silpni atsi
tūp t i ir a t s ike l t i . . . O j u k 
keliaujančių būna ir didesnį 
amžių peržengusių. 

K a s p e r a s Radvila 
Chicago. IL 

• Gotlando saloje. Švedijoje, 
prieš penkeris metus įvyko įvai
rių Lietuvos ir užsienio lietuvių 
politinių jėgų konferencija, ku
rios komunikatą pasirašė 8 poli
tinių sąjūdžių vadai, susivieniję 
kovoti už Lietuvos nepriklau
somybę. Tai buvo laimingaisiais 
1989 m. — rugpjūčio 6 d. 

• 1959 m. rugsėjo 19 d. so
vietų diktatorius Nikita Chruš
čiovas, kuris tuo metu lankėsi 
JAV, pareiškė didelį nepasiten
kinimą, kai jam nebuvo leista 
nuvažiuoti į Disney World par
ką Kalifornijoje. 

A.fA. 
STEPHEN C. LACK 

LACKAWICZ 
Mirė 1994 m. spalio 5 d., sulaukęs 82 metų. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko: žmona Anna Mae Shalna. sūnūs — James 

ir Ronald. marti Carole: anūkai: Christine. Stephen Jennifer. 
Abby Sweeney su vyru Chris. Adam ir Aaron; seserys — 
Sophie ir Tatsie. 

Velionis buvo brolis a.a. Boleslovo ir a.a. Victoria Baloun 
ir svainis a.a. Anthony ir a.a. Charles. 

Priklausė Cardinal Mundelein K of C ir buvo šios orga
nizacijos 4-to laipsnio klubo pirmininkas taip pat buvo pir
mininkas Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Švento Vardo 
draugijos: priklausė Lietuvių Prekybos Rūmams. Lietuvos 
Vyčiams. Balzeko Lietuvių kultūros muziejui ir Funeral 
Directors Service Assoc. of Chicago. 

Velionis pašarvotas penktadieni, spalio 7 d. nuo 3 iki 9 
v.v. S. C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose. 11028 S. South-
west Hwy <7600 W.) Palos Hills. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, spalio 8 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 
šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, seserys, anūkai ir kiti giminės. 

Tel. 708-974-4410. 

A.tA. 
ANTANUI VAIČIULAIČIUI 

mirus, sūnums — ALGIUI ir J O N U I su šeimomis, 
anūkams ir visiems art imiesiems, reiškiame gilią 
užuojautą ir k a r t u liūdime. 

Antanas ir Gražina Stankai 

Toronto. Ont . 

» ' 
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DRAUGAS, penktadienis. 1994 m. spalio mėn. 7 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Nerijos" jūrų skaučių tun
to sueigos kiekvieną šeštadienį 
po pamokų vyksta Jaunimo 
centre, Čikagoje ir Lietuvių 
centre. Lemonte. Visos mokyk
linio amžiaus mergaitės 
kviečiamos įsijungti į jdomią ir 
asmenybę ugdančią veiklą. 
Informacijai kreipkitės į 
tuntininkęjvs Violetą Paulienę. 
tel. 708-584-5527. 

Spalio 6 d. pavakare iš 
Čikagos Lietuvos Respublikos 
prezidento Kazio Griniaus 
palaikai, lydimi Prezidentų at
minties įamžinimo komisijos 
narių Gedimino Ilgūno ir Algio 
Rimo. išskrido į Lietuvą. Čika
gos aerodrome juos išlydėjo 
Lietuvos Respublikos gene
ralinis garbės konsulas Vac
lovas Kleiza. Lėktuvas su pre
zidento K. Griniaus palaikais 
tu r i nusileisti Vilniaus 
aerodrome spalio 7 d.. 17 vai. 30 
min. 

Algimantas Kėželis. vyriau
sias didelės French. Kėželis ir 
Kuminiarek advokatų firmos 
Čikagos miesto centre part
neris, išrinktas prestižinės orga
nizacijos Society of Trial 
Lawyers prezidentu. Ši garbės 
draugija iš visų Amerikoje dir
bančių advokatų išsirenka ir 
pasikviečia ribotą skaičių narių 
— ne daugiau, kaip 250 — 
pasižymėjusių teisingu ir 
sėkmingu teismo bylų vedimu. 

„Rudens simfonija" — tai 
ne naujas ir sezonui pritaikytas 
muzikos kūrinys, o taip pava
dinta madų paroda, kuri įvyks 
Pasaul io lietuvių centre 
Lemonte spalio 23 d.. 12 vai. d. 
Sklinda gandai, kad dar galima 
stalus užsisakyti, paskambinus 
tel. 708-3014260, tačiau, žinant 
madų parodų populiarumą, per 
ilgai delsti nepatariama, nes 
neliks vietų. 

Prez. Kazio Griniaus palaikai Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje 
— spalio 6 d. jie buvo išvežti j Lietuvą. 

x Maloniai kviečiame at
vykti į ..Grandies"" rengiama 
Toronto Lietuvių jaunimo an
samblio „Gintaras"' koncertą, 
kuris įvyks spalio mėn. 9 d., 
sekmadienį. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Čikagoje. Įdomią pro
gramą atliks ansamblio ..Gin
taras" dainininkai, šokėjai ir 
muzikantai. Bilietus iš anksto 
galima įsigyti skambinant p. 
Brazaitienei tel. 708-598-8331 ir 
koncerto dieną prie įėjimo. An
samblio ..Gintaras" vadovai: 
Rita ir Juozas Karasiejai. 

isk) 

x Estrados žvaigždė St. Po
vilaitis, po sėkmingu koncertu 
Vašingtone, Bostone. Detroite ir 
Hartforde, vėl dainuos Čikagoje 
Jį išgirsime ši šeštadienį spalio 

8 d. 10 vai. vakaro „Play 
house" klube. Marquette Parke, 
šokiu metu. 

(ak) 

x Lietuvių Operos nariai 
kviečia Jus dalyvauti Operos 
baliuje lapkričio 19 d. vakarą 
Jaunimo centre. Baliaus metu 
choras atliks specialiai šiam 
pokyliui pritaikytą programą. 
Jūsų 25 dol. dalyvavimo auka 
padės sumažinti ..Perlų žvejų" 
operos pastatymo išlaidas. Tą 
vakarą bus ir laimingųjų bilietų 
išrinkimas. Stalų užsakymus 
arba ir paskiras vietas prie jų 
priima Jurgis Vidžiūnas šiuo 
telefonu: (312) 767-5609. Visų 
laukia mūsų Opera! 

f.sk> 

x Leonas ir Nijolė Maska-
liūnai iš Palos Park, įstojo į 
Lietuvos našlaičių globėjų eiles. 
Našlaičio globos metinis mokes
tis yra $150. Jie ne tik globoja 
našlaitį, bet Nijolė Maskaliū-
nienė taip pat dirba „Lietuvos 
Našlaičiu Globos" komitete. 

(sk) 

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

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, II, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalmių mokesčių. 

ALRK Moterų sąjungos 80 
metų sukakties rengimo komi
tetas stropiai ruošiasi iškil
mėms. Komitetą sudaro Vida 
Sakevičiūtė, pirmininkė; Mary 
Anna Gercius, Sabina Henson, 
Janina Mikutaitienė, Bernice 
Nedzveckas, Dale Murray ir 
Loretta Simon. 

Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje praneša, 
kad Lietuvos Respublikos 
vyriausybė 1994 m. rugsėjo 28 
d. priėmė nutarimą Nr. 909, ku
riuo panaikinamas vizų režimas 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Australijos pil iečiams, at
vykstantiems į Lietuvos Res
publiką ir būnantiems joje iki 
90 dienų per metus a r vyks
tantiems JAV tranzitu. Šis 
nutarimas įsigalioja nuo š.m. 
spalio 6 dienos. 

Dr. Ter r i ir dr. J o n a s 
Prunskiai susilaukė dukrelės, 
kurią pavadino Kristina Gra
žina. Naujagime džiaugiasi bro
liukas Ovven Vytautas, močiu
tė dr. Albina Prunskienė ir 
seneliai Kathy bei Don Dalias. 

Čikagos skautų ir skaučių 
sugrįžimo iš stovyklų sueiga 
sekmadienį, spalio 16 d., vyks 
Lemonte. Lietuvių centro žemu
tinėje salėje. Visi skautai ir 
skautės — uniformuoti renkasi 
8:45 vai. r. ir dalyvauja 9 vai. šv. 
Mišiose Pal. J. Matulaičio 
koplyčioje. Po Mišių — sueiga. 
Visiems skautams,-ėms daly
vavimas privalomas. Tėveliai 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

Prel. J o n a s Kučingis iš Los 
Angeles, kurio dovanomis 
džiaugiasi ne vienas lietuvių 
kultūrinis vienetas, grąžin
damas Lietuvių Operos laimingųjų 
bilietų atkarpėles, dar pridėjo ir 
šimto dolerių auką, kad mūsų 
Opera galėtų tęsti savo kultūri
nę ir meninę veiklą mūsų visų 
labui. Prelatui J. Kučingiui 
nuoširdus ačiū. 

Gediminas Ilgūnas, Lietu
vos archyvų generalinis direk
torius, 1990 m. Lietuvos nepri
klausomybės s ignataras, 
lydimas Mečio Valiukėno spalio 
6 d. lankėsi „Drauge*, žadė
damas bendradarbiauti straips
niais ir archyvine medžiaga. G. 
Ilgūnas tą pačią dieną išvyko į 
Lietuvą — išlydėjo Lietuvos 
Respublikos prez. Kazio Gri
niaus palaikus. 

Operos choras ruošia naują 
programą savo rengiamam 
metiniam baliui, kuris bus 
lapkričio 19 d. vakarą mūsų 
Jaunimo centro salėje. Tą vaka
rą girdėsime tik operų ištraukų 
kūrinius, jų tarpe ir chorą iš 
Bizet ..Perlų žvejų" operos. 

x L i t h u a n i a n Ci t izens 
Society Of Western Pennsyl-
vania pirmininkas Vyto A. 
Yucius rašo: ,,Mes esame orga
nizacija, kurios visi nariai yra 
lietuvių kilmės. Mes rūpinamės 
Lietuvos žmonių gerove ir ypač 
vaikais — našlaičiais. Siun
čiame $150 ir norime globoti 
vieną našlaiti Lietuvoje". Dėko
jame geriesiems Pennsilvanijos 
lietuviams už rūpestį Lietuvos 
ateitimi — vaikais. „Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x PINIGAI pervedami DO
LERIAIS papiginta kaina. 
Mažiausia suma $50. Talpin-
tuvai siunčiami kas savaitę. 
Skubiems siuntiniams — air 
cargo. Maisto siuntiniai nuo 
$29 iki $98. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago. IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiel,i 

Dengiame ir taisome 
visų rūsių stogus 
Tel 708-257 0746 

Skambinti po 6 v v. 



NAUJI „DRAUGO" 
SKAITYTOJAI 

Mr. Edward Grinius, Corona, 
CA 

Joseph Mikalauskas, Papil-
lion, NE; užprenumeravo Vida 
Benedict, Cedar Creek, NE 

Ligia Tautkuvienė, Wheaton, 
IL; užpr. Alex Zotovas, M.D., St. 
Petersburg, FL 

Joe Brazan, Chino, CA 
Jurga Streit, Cincinnati, OH; 

užpr. Julija Gylienė, Chicago, IL 
V. Bakšys, Spnngfield, IL; 

užpr. V. Abramikas, Spring-
field, IL 

G. Gaidelis, Omaha, NE 
T.V. Staskus, Seminole, FL 
Albert J. Navasatis, Payson, 

AZ 
Janina Juozapavičienė, Oak 

Lawn, IL 
Stanley Tamulis. Phoenix, AZ 
E. Tumas, Alamosa, CA 
Gytis Vygantas. N'ewton Cen-

ter, MA; užpr. Austė Vygan-
tienė, Winnetka, IL 

Gražina Grinius. E. Wey-
mouth, MA 

Vilija Thomas (Dr) Irving, TX; 
užpr. J. Mikutaitis, Chicago, IL 

Andrius Stankus. Chicago, IL; 
užpr. K. Stankus Lockport, IL 

Consulate General of the 
Republic of Lithuania in New 
York, New York. NY 

V. A. Daulys, Evanston, IL; 
užpr. Ramunė Kubiliūtė, 
Evanston, IL (tai vestuvinė 
dovana). 

Danutė Kirkickienė, Sintau
tai; užpr. Albina Lingienė, Red-
ford, MI 

Vacys Bortkevičius, Kauno 
rajonas; užpr. dr. Janina Jakše-
vičienė-Yoksha, Oak Lawn, IL 

Virbalio miesto biblioteka; 
užpr. Stefa Mikulskienė, Wood-
haven, NY 

V. Tatarūnas, Kaunas: užpr. 
E. Skiotys, Livonia, MI 

Danutė Didžgalvytė, Pane
vėžys; užpr. Jonas Baranauskas, 
Chicago, IL 

Šv. Kazimiero kolegija. Pane
vėžio raj.; užpr. G. Liautaud, 
Chicago, IL 

Joana Vanagienė, Vilnius; 
užpr. Raimundas Grigaliūnas, 
Forest Park, IL 

Čikagos Lietuvių pensi
ninkų sąjungos narių susi
rinkimas — pobūvis, kuriame 
bus paminėta sąjungos 20 metų 
gyvavimo sukaktis, bus spalio 
13 d., ketvirtadienį, 1 vai. po 
pietų V. D. Šaulių rinktinės 
namuose, 2417 W. 43rd St. Po 
valdybos pranešimų bus šilti 
pietūs, meninė programa, kurią 
atliks A. Barniškis ir dovanų 
paskirstymas. Sąjungos nariai 
ir svečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti. 

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., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui, tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x Teresė ir dr. Algis Les-
niauskai, atsiųsdami $240 
auką, per „Saulutę" remia 
Mažeikių rajono berniuką, 
kurio tėvas miręs, motinos 
teisės atimtos. Berniuką ir jo 
sesutę augina globėjai turintys 
tris savo vaikučius. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. 

(sk) 

x Geriausia proga mote
rims susitikti, pabendrauti ir 
pasigėrėti rudens ir žiemos 
sezono drabužiais bus spalio 23 
d. 12 vai. PLC, Lemont, IL. 
„Rudens simfonija" madų paro
doje. Pietūs, kava, saldumynai. 
Stalus ar pavienes vietas užsi
sakyti tel. 708-301-4260. 

(sk) 

Tai taip skamba kanklės... 
turėjo progą susipažinti su 

P J Ū T I E S ŠVENTĖ 
TĖVIŠKĖS P A R A P I J O J E 

Pirmasis spalio mėnesio sek
madienis lietuvių evangelikų 
tarpe būdavo jau nuo senų laikų 
skirtas Pjūties padėkos šventei, 
kuri būdavo pravedama atitin
kamu iškilmingumu. Ypač Ma
žosios Lietuvos ūk in inka i , 
suvežę javus j daržines, nukasę 
bulves, nurinkę dar laukuose 
užsilikusias kai kurias daržo
ves, vykdavo į bažnyčią 
padėkoti Dievui už visas jiems 
suteiktas laukų gėrybes, už gerą 
derlių. Bažnyčia būdavo jau iš
puošta rudens gėlių spalvomis, 
apie altorių stovėdavo pintinės 
su vaisiais ir daržovėmis, kai 
kur net javų gubos, sustatytos 
s imbol iškam padėkos iš
reiškimui visų tų gėrybių 
suteikėjui, Viešpačiui Dievui. 

Nors kiek ribotesne forma, 
lietuviai evangelikai-liuteronai 
Čikagos Tėviškės parapijoje, 
prisilaikydami šios senos tra
dicijos, taip pat ją paminėjo, tiek 
bažnyčioje, tiek vėliau parapijos 
salėje. Šventės išryškinimui 
Tėviškės parapijos bažnyčia taip 
pat buvo išsipuošusi rudens 
gėlėmis, prie altoriaus taip pat 
stovėjo pintinės su vaisiais ir 
daržovėmis, panašiai kaip anais 
laikais Lietuvos bažnyčiose, 
kaip padėkos aukos jų davėjui. 
O parapijiečiai su savo svečiais, 
lyg giesmėmis vieni kitus para
gindami, giedojo iš 16 ir 17 
šimtmečių sukurtas giesmes: 
„Jau Viešpačiui dėkokim. Jam 
garbę atiduokim, už visas Jo gė
rybes, mums duotas iš aukšty
bės", muz. Arūnui Kaminskui 
pritariant vargonais. Vysk. 
Hansas Dumpys savo pamokslu 
priminė susirinkusiems, kad, 

ŠV. PRANCIŠKAUS 
SES. R Ė M Ė J Ų 

SUSIRINKIMAS 

Šv. Pranciškaus seselių rė
mėjai susir inko metiniame 
seime marijonų vienuolyno 
patalpose sekmadienį, spalio 2 
dieną. Kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, aukojo šv. Mišias už gyvus 
ir mirusius rėmėjus. Po Mišių 
delegatai susirinko pietų. Seimą 
atidarė ir jam vadovavo Sabina 
Henson, apskrities pirmininkė. 

Ses. Felice Juc iū tė , OSF 

Čikagos lit. mokykloje lankantis „Kanklių" ansambliui, mokiniai 
šiuo tradiciniu lietuviu liaudies instrumentu. 

Nuotr. V. Žukausko 
mums besirūpinant nepersi-
valgymu, pasaulio gyventojų 
dauguma kenčia badą. Mes, bū
dami sotūs, dažnai net pamirš
tame padėkoti visų tų dovanų 
davėjui už šių gėrybių 
suteikimą. 

Parapijos salė. Gerdos Gružie-
nės, Vandos Kasiulienės ir Ilzės 
Pėteraitienės meniško pajė
gumo dėka, gėlių spalvų 
gausumu kvietė visus pi.; 
puikiai padengtų stalų pietums. 
Moterų draugijos narės, ypač 
Anna Galinai t ienė, Lėna 
Leipienė, Anita Lekšienė, Lydi-
ja Liubertienė, Marija Liudžiu-
vienė, Zelma Noreikienė, Gerta 
Padagienė ir Ida Pilmoniene, 
jau laukė visų su gardžiai 
pagamintu maistu, kuriam jos 
tiek daug savo laisvalaikio 
valandų buvo paaukojusios. 
Tėviškės parapijos pirmininkui 
Kasparui Vaišvilai pasveikinus 
dalyvius šios šventės proga, ben
drai pagiedojus giesmę ir Tėviš
kės parapijos klebonui vysk. 
Hansui Dumpiui sukalbėjus 
Stalo maldą, visi stiprinosi ir 
kūniškuoju maistu, girdami 
virėju sumanumą, jj pagami
nant. V D 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
• „Lie tuvių fondas" , II 

-1962-1982-1992). Išleido Lietu
vių fondas, I C , spaudė „Drau
go" spaustuvė Čikagoje, tiražas 
1.000 egz., kaina 25 dol. (per 
siuntimas — 3.50 dol.). Gauna
ma ir „Drauge". Tai milžiniškos 
apimties leidinys, redaguotas 
Antano Juodvalkio su redakci
jos nariais: Vaclovu Momkum, 
dr. Antanu Razma, Marija 
Remiene, Ale Steponavičiene. 
Ramoną Steponavičiūtė ir Juo
zu Zygu. Kartu su pirmąja dali
mi, išleista 1983 m., ši knyga 
sudaro nuostabiai margą, {vai
rią ir įdomią Lietuvių fondo is
toriją, nes jos netoli 600 pus
lapiuose galima sutikti daugybę 
„veidų ir vardų", žinomų ir 
mažiau žinomų užsienio lietu
vių gyvenime. Knyga gražiai 
išleista, didelio formato, kietais, 
puošniais viršeliais, o nuo
traukų gausybės ir suskaičiuo
ti nebūtų labai lengva. Leidinys 
— tikras išliekantis paminklas 
Lietuvių fondo nariams ir 
veiklai. 

• „Eglutė", 1994 m. rugsėjis, 
nr. 7 (45). Tai mėnesinis lietu
viškas laikraštėlis vaikams 
užsienyje, išeinantis 10 kartų 
per metus. Redaguoja Nijolė 
Nausėdienė, leidžia ir administ
ruoja JAV LB Švietimo taryba 
'pirm. Regina Kučienė). Admi
nistracijos adresas: 13648 Kic-
kapoo Trail, Lockport, IL 60441 
Pasakėlės , e i l ė raš tuka i , 
galvosūkiai, patrauklūs pieši
nėliai — tai „Eglutės" turinys. 
Neturėtų likti nei vieno jau-
namečio lietuviuko, nesusipa-
žinusio su šiuo žurnaliuku. 

• „Caritas", mėnesinis žur
nalas, leidžiamas Lietuvos Cari
tas federacijos. Po ilgos per
traukos redakciją pasiekė net 
keturi žurnalo numeriai — 
vėliausias — liepos/rugpjūčio 
mėn. Vyriausioji redaktorė 
Vanda Ibianska, dirbanti su 
redakcine kolegija, susidedančia 
iš nemažos grupės asmenų 
įskaitant kun. Ričardą Repšį, 
MIC ir vysk. Sigitą Tamkevičių, 
SJ). Visų keturių numerių 
puslapiai dvelkia artimo meile, 
pasiaukojimu ir gilia religine 
mintimi. 

• Kazė Tolišienė, „Išrautas 
ąžuolas". Agronomo Vlado Tiš-
kaus gyvenimo apybraiža. 
Kaunas, 1993 m. Tai prisimi
nimų, dokumentų rinkinys apie 
agronomo, organizatoriaus, 
visuomenininko, nepriklau
somos Lietuvos jaunųjų 
ūkininkų ugdytojo, Sibiro 
kankinio Vlado Tiškaus veiklą 
ir gyvenimą. Spausdinami ir kai 
kurie jo straipsniai, o taip pat 
knyga „Naujo kaimo kūrėjai", 
pirmą kartą išleista 1936 m. „Iš
rautas ąžuolas" — kietais virše
liais, 191 psl., su daug iliustra-
cijų-nuotraukų, kurios patrau
kia savo istorine verte. Knyga 
gaunama Pasaulio lietuvių cen
tro Lemonte krautuvėlėje. 

• „Katalikų pasaulis", 1994 
m. liepa, nr. 7. Leidžia „Kata
likų pasaulio" leidykla prie 
Lietuvos Vyskupų konferenci
jos. Redakcijos adresas: 2001 
Vilnius, Pranciškonų 3/6, 
Lietuva. Tai religinis žurnalas, 
kurį redaguoja kun. Aušvydas 
Belickas; daugumas iliustracijų 
— spalvotos; didelio formato, 44 
psl. 
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