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Beidžinge išklausytas 
pranešimas apie Lietuvos 

moterų padėtį

Šiuo atveju Lietuva į Rusijos 
pareiškimą reaguoja

Beidžingas, rugsėjo 6 d.— 
Jungtinių Tautų IV Pasaulinėje 
konferencijoje moterų klausi
mais, kuri prasidėjo rugsėjo 6 d. 
Beidžinge, Lietuvai atstovauja 
Valstybės konsultantė moterų 
klausimais Giedrė Purvanec- 
kienė, biuletenio „Moters 
pasaulis” redaktorė Irena Avy- 
žienė-Litvinaitė, Lietuvos 
nuolatinės misijos prie Jung
tinių Tautų Organizacijos pata
rėja Gintė Damušytė, Vidaus 
reikalų ministerijos Policijos 
departamento Savivaldybių 
policijos vyresnioji komisarė 
Leonora Jurėnienė, Statistikos 
departamento Gyventojų sky
riaus viršininkė Marijona Kara
lienė, Lietuvos Moterų Asociaci
jos prezidentė Kazimiera Danu
tė Prunskienė, Lietuvos Res- 

ublikos Seimo narė Irena
iaulienė, Sveikatos apsaugos 

ministerijos Šeimos sveikatos 
skyriaus viršininkė Vanda Vai
nauskienė ir Lietuvos Moterų 
Lygos pirmininkė Ona Voverie-, 
nė.

Kaip praneša Eltos speciali 
korespondentė iš Beidžingo 
Irena Litvinaitė, šioje kon
ferencijoje moterų klausimais 
kasdien rengiami plenariniai 
posėdžiai, kuriuose pagal 
griežtą reglamentą kiekvienos 
iš 185 JT šalies-narės vyriau
sybinių delegacijų vadovai sako 
7 minučių oficialias kalbas. 
Rugsėjo 6 d., po pietų iš 
konferencijos tribūnos kalbą 
Lietuvos vyriausybės vardu pa
sakė Lietuvos valstybės konsul
tantė moterų klausimais Giedrė 
Purvaneckienė.

Atkūrus nepriklausomybę, 
pažymėjo pranešime G. Purva
neckienė, dauguma Lietuvos 
žmonių atmetė lyčių lygybės 
idėją, laikydami ją komunisti
nės visuomenės reliktu. Plačiai 
ėmė skambėti raginimai „grą
žinti moterį į šeimą”.

Dabar Lietuvoje ekonominė 
sankloda iš komandinės siste
mos keičiasi į laisvosios rinkos 
ekonomikos, bet žmonės tuo pa
čiu metu palaiko ir socialistinės 
visuomenės teiktas socialines 
garantijas, kurios buvo for
muojamos lygiavos principais, 
kalbėjo Purvaneckienė.

Tarp aktualiausių Lietuvos
*

Vilniaus savivaldybė 
tebelaukia vyriausybės 

paskirtų lėšų

*

Vilnius, rugsėjo 13 d. (Elta) — 
„Vilniaus savivaldybė toliau 
brenda į skolas”, trečiadienį 
spaudos konferencijoje pasakė 
vicemeras Romualdas Sikors
kis, komentuodamas sostinės 
biudžeto vykdymą. Nors patvir
tintas 350 milijonų litų 
savivaldybės biudžetas galėjo 
tenkinti tik 50% realaus lėšų 
poreikio, savivaldybė šiuo metu 
nėra gavusi daugiau kaip 46 
milijonų litų planuotų pajamų, 
pabrėžė jis.

Pasak Romualdo Sikorskio, 
savivaldybę tebeslegia praėju
sių metų biudžeto skolos, laiku 
nesumokėti mokesčiai jau sie
kia 45 milijonus litų. Be to 
daugelis biudžetinių įstaigų yra 
viena kitai įsiskolinusios, se
niūnijos iš gyventojų negali iš
reikalauti skolų už komunali
nes paslaugas ir 1.1.

Dėl lėšų stokos Vilniuje be
veik nieko nestatoma, neremon
tuojama, pradėtos statybos mer

moterų problemų Lietuvos 
delegacijos vadovė paminėjo 
šeimos problemą. Pastaraisiais 
metais, sakė ji, gimstamumas 
Lietuvoje mažėjo. Dabar dau
giau žmonių miršta, nei gimsta 
Nors vyriausybė sudarė gana 
plačią programą gimstamumui 
skatinti, deja, dėl sunkios 
ekonominės būklės ji nėra 
reikiamai finansuojama.

Kintant ekonominei sanklo
dai, sakė G. Purvaneckienė, 
didėja visuomenėje plyšys tarp 
turtingiausių ir skurdžiausių. 
Pačių skurdžiausių Lietuvos 
sluoksnių daugumą sudaro mo
terys. Apskaičiuota, kad moterų 
atlyginimai vidutiniškai yra 1.4 
karto mažesni nei vyrų. Nors 
valstybės pašalpas gauna dau
giausia moterys, tos pašalpos 
yra menkos, nėra išteklių joms 
didinti. G. Purvaneckienė sakė, 
kad jau pradėta rengti „Lie
tuvos moterų pažangos pro
grama”, kuri numatys konkre
čius būdus, kaip įgyvendinti 
Pekino konferencijoje priimtų 
veiklos programą, kaip gerinti 
moterų socialinę gerovę, vadi
namos „Veiksmų platformos”.

„Tikiu”, pareiškė ji baigdama 
pranešimą, „kad mūsų pastan
goms nebus abejingos tarptau
tinės organizacijos ir kiek 
įmanoma padės įgyvendinti
mūsų sumanymus”.

Pagrindinio Pekino konferen
cijos dokumento — Veiksmų 
platformos — projektas svars
tomas komisijose.

Lietuvos vyriausybinės dele
gacijos narės taip pat aktyviai 
dalyvauja komisijų diskusijose. 
Daug įspūdžių teikia bendravi
mas su kitų šalių delegatėmis.

Maloniai nuteikė JAV prezi
dento žmonos Hillary Clinton 
dėmesys Lietuvos moterims. Po 
savo kalbos plenariniame posė
dyje, praeidama pro Lietuvos 
delegaciją salėje ir išvydusi 
užrašą „Lithuania”, Hillary 
Clinton stabtelėjo, pasisveikino 
su G. Purvaneckiene, Seimo na
re I. Šiaulienė, pasišnekėjo su 
prof. K. Prunskiene, kurią sakė
si prisimenanti iš 1990 m. 
viešnagės JAV, kai Amerikoje 
plačiai skambėjo nepriklau
somybę išsikovojusios Lietuvos 
vardas.

Vilnius, rugsėjo 7 d. (LA) — Il
gai posėdžiavusi, Lietuvos vy
riausybė rugsėjo 6 d. priėmė pa
reiškimą dėl Romualdo Ozolo 
kaltinimų premjerui Adolfui 
Šleževičiui.

Kaip praneša „Lietuvos ai
das”, jame rašoma: „Pastaro
siomis dienomis skandalingu 
pareiškimu save priminė Seimo 
narys, Centro partijos pir
mininkas Romualdas Ozolas. 
Jame yra keliami sunkūs, 
tačiau abstraktūs kaltinimai 
korupcija, grobstymu, valstybės 
alinimu visai vyriausybei ir jos 
pirmininkui.

„Vyriausybė atmeta logikos 
neturinčius kaltinamus ir 
pareiškia, kad visada atsakys į 
kiekvieną iškeltą realaus 
piktnaudžiavimo valdžia pa-

di. Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius lengvai dalina 
pažadus, tačiau Finansų minis
terija net nesirengia jų, vykdy
ti, teigė vicemeras,kalbėdamas 
apie žadėtas ir nesulauktas pa
skolas Vilniaus biologinių valy
mo įrenginių statybai ir miesto 
troleibusams pirkti.

Pasak vicemero, vyriausybė 
didina atlyginimus, mažas pa
jamas turintiems gyventojams 
ruošiasi kompensuoti šildymo ir 
karšto vandens išlaidas, tačiau 
lėšų tam neskiria. „Žmonės ims 
šturmuoti savivaldybę”, prana
šavo Romualdas Sikorskis 
teigdamas, jog nežino, „kaip rei
kės suktis be pinigų”.

Pasak jo, Lietuvos Savivaldy
bių Asociacijos atliktais skai
čiavimais, kitų metų sostinės 
savivaldybės išankstinį biudže
tą turėtų sudaryti 1.2 bilijonai 
litų. „Aišku, taip nebus, ir tai 
tik būtų minimalių Vilniaus 
poreikių tenkinimui reikalingos 
lėšos”, sakė vicemeras.

Granatsvaidžio mesta prieštankinė granata pramušė JAV ambasados Maskvoje sieną ir sudaužė 
viduj buvusią kopijavimo mašiną, bet nesužeidė žmonių. Niekas nepasiėmė atsakomybės už 
trečiadienį, 4:25 vai. p.p. įvykusi sprogdinimą, bet tiek JAV, tiek Amerikos pareigūnai tiria, ar 
tai nebuvo kylančių antiamerikietiškų aistrų dėl NATO bombardavimų Bosnijoje pasireiškimas. 
Rusuos vyriausybės pareigūnas tvirtino, kad tai neatspindi šalių santykių. Ketvirtadienį Maskvon 
atvyksta JAV įgaliotinis Strobe Talbott tartis dėl Bosnijos ir dėl Jelcino ir Clinton susitikimo 
spalio mėnesį.

Opozicinės frakcijos svarsto 
kaip elgtis dėl Ozolo 

kaltinimų vyriausybei

J. Gaidar — už NATO
narystę Estijai

Talinas, rugsėjo 5 d. (BNS) — 
Buvęs Rusijos premjeras, par
tijos „Demokratinis Rusijos 
pasirinkimas” Jegor Gaidar 
neturi nieko prieš Estijos 
stojimą į NATO bei Europos 
Sąjungą, pasakė žurnalistams 
buvęs Estijos premjeras Mart 
Laar.

„Isamaa” partijos vadas M. 
Laar, grįžęs iš Tarptautinės 
Demokratinės Sąjungos (TDS) 
konferencijos Seul, Korėjoje, 
pranešė, jog baigiamajame 
konferencijos dokumente buvo 
pažymėta, kad nė viena NATO 
sąjungai nepriklausanti šalis 
neturi veto teisės šios orga
nizacijos plėtimui. Konfe
rencijoje J.Gaidaro partija tapo 
pilnateise TDS nare.

Mart Laar asmeniškai susitiko 
su Jegor Gaidar ir aptarė padėtį 
prieš rinkimus Rusijoje bei 
NATO plėtimą. „J. Gaidar 
pasakė, kad neturi nieko prieš 
Estijos stojimą į NATO”, pra
nešė M. Laar.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
Rusijoje susiklosčiusi padėtis 
prieš Valstybės Durnos rin
kimus jam kelia susirūpinimą. 
„Rinkimų Rusijoje rezultatai 
gali labai paveikti stabilumą 
mūsų regione”, sakė Mart Laar.

vyzdį, tačiau neketina, metusi 
visus darbus, nagrinėti mįs
lingas pono R. Ozolo užuominas.

„Ponui R. Ozolui pačiam 
reikėtų prisiimti atsakomybę už 
nepagrįstus išpuolius prieš 
draugiškų valstybių amba
sadorius (be įrodymų įvardijant 
juos esant užsienio žvalgybų 
atstovais), už nuolatinę kovą 
prieš normalizuojamus san
tykius su kaimynais, už realy
be nepagrįstas pretenzijas į 
svetimas teritorijas. Kas sus
kaičiuos, kiek lėšų ir svarbiausia
— prestižo — visa tai kainavo 
mūsų valstybei”, rašoma vy
riausybės pareiškime.

„Pono R. Ozolo kaltinimai be 
jokių faktų meta šešėlį ant visų 
ministerijose ar valstybės 
struktūrose dirbančių žmonių”, 
toliau rašoma.

„Nė vienas valstybės pilietis, 
kas jis bebūtų — Seimo narys ar 
partijos lyderis — negali be 
įrodymų apkaltinti kitų vals
tybės piliečių. Tai žalinga 
teisinio nihilizmo praktika”.

„Vyriausybė primygtinai rei
kalauja, kad Seimo narys nuro
dytų konkrečius nusikalstamos 
veiklos faktus, priešingu atve
ju jis privalo kaltinimus viešai 
paneigti ir atsiprašyti.

„Ponas Romualdas Ozolas nė
ra naujokas politikoje ir puikiai 
žino, kad politikai savo žodžius 
privalo sverti, o nepagrįstai 
apkaltinus — atsakyti”, baigia
mas vyriausybės pareiškimas 
dėl R. Ozolo kaltinimų.

Rugsėjo 6 d. popietę R. Ozolo 
sukviesti Seime susirinko visų 
Seimo opozicinių frakcijų atsto
vai. Dalyvavo ir Liberalų Sąjun
gos atstovas. Susitikimo tikslas
— numatyti tolesnius partijų 
veiksmus po R. Ozolo pareiš
kimo.

Partijų vadovai kalbėjo, kad 
Ozolo kaltinimai LDDP vyriau
sybei nėra jokia naujiena, visa 
Lietuva žino apie korupciją 
aukščiausiuose valdžios sluoks- 
nuose. Kitas klausimas — kaip 
pavyks įrodyti konkretų 
kaltinimą Šleževičiui. Turint 
galvoje, kokia Lietuvoje teisė
tvarka, reikia numatyti, kad 
Šleževičius turi daug daugiau

Prekybos sąjunga 
greitai priims ir

Baltijos šalis
Brno, Čekija, rugsėjo 12 d. 

(OMRI) — Keturių Vidurio Eu
ropos šalių, priklausančių 
Vidurio Europos Laisvos Preky
bos Sutarčiai (trumpai vadina
ma CEFTA), ministrai pirmi
ninkai nutarė dar palaisvinti 
prekybą savo tarpe ir artimoje 
ateityje padidinti narių skaičių.

Prekybos sąjungai priklau
sančių Lenkijos, Čekijos, 
Slovakijos ir Vengrijos prem
jerai pirmadienį posėdžiavo 
Brno mieste, pakvietę sesijoje 
dalyvauti ir Rumunijos, 
Bulgarijos, Slovėnijos ir 
Lietuvos premjerus.

Čekijos ministras pirminin
kas Vaclav Klaus pasakė, kad 
visi keturi CEFTA nariai sutarė 
padidinti sąjungos narių skai
čių, netrukus suteikdami na
rystę Slovėnijai ir atverdami 
galimybę narėmis tapti Rumu
nijai, Bulgarijai ir Baltijos 
šalims.

CEFTA narės-valstybės suta
rė sumažinti vadinamų .jaut
riųjų gaminių” skaičių iš pra
monės bei žemės ūkio gamybos, 
kuriuos norima savuose kraš
tuose apsaugoti nuo konkuren
cijos iš užsienio. Jos taip pat 
davė mandatą Čekijos pareigū
nams parengti planus laisvesnei 
prekybai patarnavimais išleido

galimybių teisminiu keliu pasi
tvirtinti nekaltybę, negu pilie
tis Ozolas, nors ir turėdamas pa
kankamai faktų — įrodyti kon
kretų valstybės grobstymo at
vejį.

Susitikime kalbėta ir apie tai, 
kad pati LDDP, norėdama apsi
švarinti prieš Seimo rinkimus, 
gali imti skandinti Šleževičių.

Romualdas Ozolas sakė, kad 
savo pareiškimą jis padaręs ne 
kaip Centro Sąjungos pirminin
kas, o tik kaip pilietis. Dabar 
jam rūpi, kaip toliau elgsis visos 
partijos (tarp jų ir Centro). 
Pasak Ozolo, nereikia, kad par
tijos remtų konkrečiai jo kovą 
prieš Šleževičių.

Centro Sąjungos vadovas Ozo
las buvo parengęs partijų suši- 
tikimo komunikatą, kuriame 
vienas iš punktų — paskelbti, 
kad LDDP esanti nusikalstamų 
Lietuvos Komunistų partijos

Vilnius, rugsėjo 13 d. (Elta) — 
Lietuvos užsienio reikalų' 
ministras Povilas Gylys ant
radienio vakarą spaudos konfe
rencijoje atsiliepė į Rusijos 
prezidento Boris Jelcino nei
giamus atsiliepimus dėl NATO 
plėtimo ir pabrėžimo, jog Rusi
ja neleis spręsti Europos prob
lemų, jai nedalyvaujant. Min. 
Gylio žodžiais, „Mūsų žingsniai 
(į NATO) prieš nieką nenukreip
ti, bet mes turime teisę rūpintis 
savo saugumu ir pasirinkti 
saugumo užtikrinimo kelius”.

Toliau spaudos konferencijoje 
Lietuvos užsienio ministras kal
bėjo: „Pareiškimų dėl NATO 
plėtimo mes girdime dažnai, 
todėl ne į visus pasisakymus 
reaguojame”, tačiau šis pareiš
kimas — jo žodžiais — „tai ne
eilinis pareiškimas”.

Brazauskas: Kodėl Rusija 
vilkina derybas dėl 

Karaliaučiaus sienos?
Vilnius, rugsėjo 6 d. (Elta) — 

„Mūsų kaimynė Rusija — di
džiulė, turtinga ir įtakinga 
pasaulyje šalis, ir santykiai su 
ja visose srityse turi būti nor
malūs. Iš esmės jie tokie ir yra”, 
pasakė Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas išskirtinia
me pokalbyje, duotame Rusijos 
Itar-Tass žinių agentūrai.

Kartu Lietuvos valstybės va
dovas pažymėjo, jog „esama 
niuansų, neišspręstų klausi
mų”. Nebaigtos derybos dėl 
sienos su Karaliaučiaus sritimi. 
„Nesuprantu, kodėl Rusija pri
stabdė derybų procesą, nematau 
tam priežasčių” pasakė prezi
dentas. „Lietuva jau nustatė 
valstybines sienas su visais savo 
kaimynais, bet šito, deja, nega
lime padaryti su Rusija”.

Algirdas Brazauskas sveikino 
Rusijos vadovybės pastangas su
teikti Karaliaučiaus sričiai 
specifinį statusą ekonominiu po
žiūriu.

Atsakydamas į Itar-Tass ko
respondento klausimą, ar 
neplanuojamas jo vizitas į 
Maskvą arba prezidento Boris 
Jelcino vizitas į Lietuvą, Algir
das Brazauskas pareiškė: „Aš 
laukiu Rusijos reakcijos. Ma
nau, jog jeigu tik leistų laikas, 
mes svetingai sutiktume prezi
dentą Boris Jelciną Lietuvoje ir 
skirtume jam kuo didžiausią dė
mesį. Mes tam pasirengę. Aš 
taip pat vykčiau su vizitu į Ru-

Lenkijos pareigūnams paruošti 
panašius planus prekybai patar
navimais finansinėje srityje. 
Bet čekų ministrai atmetė slo
vakų pasiūlymą Bratislavoje 
įsteigti nuolatinį CEFTA są
jungos sekretoriatą.

veiksmų tęsėja. Partijų atstovai 
svarstė galimus LDDP veiks
mus po Ozolo pareiškimo (ko 
gero, Šleževičius nepaduos 
Ozolo į teismą už garbę, bet ir 
prokuratūra iš esmės netirs 
pareikštų kaltinimų Šleževi
čiui). Nenuspręsta, kokie bus 
tolesni opozicijos žingnsiai 
(svarstyta daugelis variantų).

Susitikimo pabaigoje Tauti
ninkų Sąjungos pirmininkas Ri
mantas Smetona pareiškė, kad 
tautininkai remtų piliečio Ozolo 
žingsnį, jeigu žinotų, kokius 
konkrečius faktus jis turi. Tada 
tautininkams būtų net nesvar
bu, ar pavyktų teisme įrodyti 
korupciją. Svarbiausia pakelti 
tautą prieš nusikalstamą LDDP 
veiklą.

„Mes esame apsisprendę — 
norime gyventi saugiai, ir tai 
yra mūsų suvereni teisė”, tvirti
no ministras Povilas Gylys. 
Savo saugumu rūpinasi kiek
viena valstybė, taip pat ir Rusi
ja. „Aš tai suprantu, tačiau 
padėties dramatizuoti nereikia, 
nes NATO yra saugumo organi
zacija”, sakė P. Gylys.

Kaip žinia, praėjusios savaitės 
pabaigoje Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin spaudos konfe- 
rencijoje pažymėjo, kad „pri
mygtinai reikalaujantieji plėsti 
NATO daro didelę klaidą” ir 
tuomet nurodė į Bosniją: „Šiau
rės Atlanto Sąjungos nutarimas 
bombarduoti serbus puikiai pa
rodė, kas galėtų atsitikti, jei 
NATO būtų prie pat Rusijos Fe
deracijos sienų”.

siją, tuo labiau, kad per pus
trečių prezidentavimo metų bu
vau Maskvoje tik vieną kartą, 
ir tai ne visą dieną”.

„Rusija tebėra didžiausia Lie
tuvos prekybos partnerė. Jai 
tenka beveik 30% visos šalies 
užsienio prekybos apyvartos”, 
pažymėjo Algirdas Brazauskas. 
„Mes užmezgėme gerus preky
bos santykius su Baltarusija, 
Ukraina, Kazachstanu, Uzbe
kistanu”. Kartu „smarkiai 
padidėjo prekybos apyvarta su 
Vakarais, ypač su Vokietija. Tai 
reiškia, kad užsienio prekyba 
perorientuojama į Vakarus. Ir 
mes tuo patenkinti”, pasakė 
prezidentas.

Kalbėdamas apie santykius 
su Latvija ir Estija, Lietuvos 
prezidentas pareiškė: „Mes 
stengiamės koordinuoti savo 
veiksmus ir užsienio politikos, 
ir vidaus politikos srityje, bet 
nesiekiame „sulipdyti” kaž
kokios izoliuotos ekonominės, 
politinės ar karinės grupes; 
ieškome galimybių bendromis 
pastangomis išspręsti klausi
mus trijų mūsų valstybių nau
dai”.

Prezidentas pareiškė nesutin
kąs su tais, kurie stoja prieš 
Baltijos valstybių narystę 
NATO bloke. Bet tuo pačiu jis 
mano, jog visos Vakarų Europos 
organizacijos — Europos Tary
ba, Europos Sąjunga, NATO — 
turi būti atviros Rusijai, 
aktyvesniam jos dalyvavimui jų 
veikloje.

— Bosnijoje jau trečią savaitę 
vykdant bombardavimus, serbai 
neatsitraukia nuo Sarajevo, o 
NATO bombonešiams pradėjo 
trūkti necivilių pastatų tai
kinių. NATO dabar turi rinktis, 
ar plėsti karą ir į civilius 
taikinius, kaip šaudmenų fabri
kus ir arčiau gyvenamų centrų 
dislokuotas serbų štabo bazes, 
tuo rizikuojant kai kurių savo 
narių pritarimą, ąr sutikti su 
serbų apsiaustim Sarajeve.

KALENDORIUS

Rugsėjo 15 d.: Švč. M. Mari
ja Sopulingoji; Nikomedas, Eu
genija, Rolandas, Vismantas.

Rugsėjo 16 d.: Šv. Kornelijus 
(mirė 253 m.) ir Kiprįjonas (mirė 
258 m.), kankiniai; Eufemija, 
Liudmila. 1867 m. gimė rašytoja 
Sofija Pšibiliauskienė — Lazdy
nų Pelėda.

1 I
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PO V PLS ŽAIDYNIŲ

DAR KELETAS REZULTATŲ
Dalyvaudamas tokių masinių 

žaidynių kurios nors šakos 
varžybose, pasijunti tarsi 
išjungtas iš aplinkinio pasaulio 
ir kas vyksta ar vyko kitur, 
sužinai iš spaudos, kartais 
žymiai vėliau. O spaudos repor
teriai Lietuvoje labiau domėjo
si įdomesniais įvykiais ar pokal
biais su įvairiais asmenimis, 
negu pateikimu pilnų rezultatų 
iš visų sporto šakų. Tad penkias 
dienas praleidęs Kauno teniso 
klubo aikštyne, nedaug ką galiu 
pasakyti apie kitas varžybas ir 
tik apgraibomis apie senjorų 
lauko tenisą.

Žvelgiant bendrai į visų šakų 
varžybas, kuriose dalyvavo 
Amerikos sportininkai, koman
diniai be jokios abejonės geriau
siai pasirodė Čikagos „Neries” 
moterų tinklinio komanda, 
vadovaujama Zigmo Žiupsnio ir 
trenerio Jono Izokaičio. Ši ko
manda laimėjo visas rungtynes, 
o baigmėje lygioje kovoje pra
laimėjo Kauno „Granitui” 3:2. 
Pagarba ir Rimanto Dirvonio 
„Lituanicos” krepšinio koman
dai, iš 24 dalyvavusių komandų 
iškovojusiai 5-tą vietą. Toronto 
ir Detroito jungtinei ledo ritu
lio komandai, nepaisant pralai
mėjimo Elektrėnams 17:4, teko 
antra vieta. Jungtinei Hamilto
no „Kovo” ir Toronto „Aušros” 
krepšinio komandai 7-ta vieta, 
ir naujai Toronto „Lokio” 
jaunių komandai — 4-ta vieta. 
O Čikagos „Liths” futbolininkų 
laimėtus medalius jų korespon
dentas per visus mūsų laikraš
čius neskoningai išgarsino, tuo 
tarpu, kai „Lietuvos rytas” rašė: 
„...atvyko keli jauni vyrai iš 
Amerikos, dadėjo pusę koman
dos iš Lietuvos ir laimėjo... prieš 
Lietuvos futbolo veteranus...”

Iš pavienių sportininkų reikė
tų sveikinti Juozą Baltrų iš 
Čikagos, laimėjusį du aukso 
medalius stalo teniso varžybose 
70 metų amžiaus grupėje. 
Keletą bronzos medalių laimėjo 
Balys Savickas ir jo draugai iš 
Hamiltono. Tačiau visus savo 
skaičiumi ir laimėjimais pra
lenkė lauko tenisininkai. Jų iš 
Amerikos nuvyko daugiau negu 
20 ir grįžo su 15 medalių:

moterų 40 m. ir jaunesnių 
grupėje V. Vebeliūnienė iš New 
Yorko vienete laimėjo bronzos 
medalį ir antrą bronzos medalį 
dvejete su R. Aleksandravičie
ne;

vyrų 35 m. amžiaus grupėje 
aukso medalis Edvardui Griniui 
iš Los Angelės ir sidabro dve
jete su savo broliu Ričardu.

vyrų 40 m. grupėje auksas 
Rolandui Grybauskui dvejeto

varžybose su G. Remeikiu; 
vyrų 50 m. grupėje V. Gry

bauskui iš Floridos dvejete su R. 
Liubartu;

vyrų 60 metų grupėje dr. Leo
nidui Ragui iš Čikagos bronzos 
medalis vienete ir sidabro — 
dvejete su A. Medniks iš Rygos;

vyrų 65 m. grupėje sidabro 
medalis vieneto varžybose 
Algiui Saunoriui iš Hamiltono;

vyrų 70 metų grupėje bronzos 
medalis Algiui Nakui iš Sunny 
Hills vienete, o aukso medalis 
Vytautui Grybauskui iš Flori
dos.

IR
APDŪMOJIMŲ
Rugpjūčio 25 d. „Draugo” 

skiltyse skaitėme Algio Zapa- 
racko įdomias ir tikslias 
pastabas bei mintis jam grįžus 
iš V PLS žaidynių. Norėčiau jo 
pastabas dar papildyti savo 
grynai asmeniškais apdūmoji
mais.

Rugpjūčio 9 d. „Lietuvos ryto” 
vedamajame „Laiko ženklai” 
keliamas klausimas — ar žaidy
nės vertos 3 mil. litų? Iš karto 
ir gana drastiškai tvirtinama: 
„...Sumažėjęs pasaulio lietuvių 
susidomėjimas pompastiškomis 
žaidynėmis, kurias už mokesčių 
mokėtojų pinigus surengė da
bartinė Lietuvos valdžia, rodo, 
kad toks renginys jau atgyveno. 
Mėgėjiškoms, tačiau be galo 
pompastiškoms varžyboms iš
leisti 3 mil. litų iš valstybės 
biudžeto!... Lietuvos politikai ir 
sporto bonzos įsitikinę, kad 
padarė gerą darbą. O opozicija 
apsimeta nematanti..!”

Sumažėjusiu susidomėjimu 
prikišama atskirai Vokietijos, 
Anglijos, Prancūzijos, o la
biausiai Amerikos lietuviams. 
Kelios nepilnos komandos ir vos 
130 dalyvių aiškiai nepateisina 
tokių išlaidų. Bet, kiek žinau, 
susidomėjimo buvo: tokie klu
bai, kaip New Yorko „Atletas”, 
Detroito „Kovas”, Čikagos 
„Neris” ir Toronto „Vytis”

V PLS Žaidynėse apdovanojami teniso vyriausios grupės (70 metų ir vyresnių) laimėtojai. Iš k. 

U v. laimėtojas H. Medniks iš Rygos, I v. laimėjęs Vytautas Grybauskas iš Floridos, ir III v. laimėjęs
A. Nakas iš Floridos.• t

turėjo norinčių vykti. Iš jų, ben
dromis jėgomis, dar buvo galima 
sudaryti bent kelias krepšinio ir 
tinklinio komandas. Reikėjo tik 
trupučio darbo ir pastangų. To
liau rašoma, kad Lietuvos poli
tikai ir sporto bonzos įsitikinę, 
kad padarė gerą darbą... Neži
nau, kodėl puolami politikai. 
Ministras pirmininkas buvo or
ganizacinio komiteto garbės pir
mininkas ir jis pasirodė tik po 
žaidynių... Viską darė ir orga
nizavo „sporto bonzos”. Pava
dinimas stipriai užgaunantis, 
nors žaidynių organizacija buvo 
be priekaištų; visi užsienio spor
to vadovai buvo patenkinti ir 
dėkingi. O užsienio „sporto bon
zos” — čia, aišku, daugiausiai 
taikyta Amerikos ir Kanados 
sporto darbuotojams — gal ne
padarė, ką galėjo. Tačiau jie yra 
neapmokami, jie aukoja savo 
laisvalaikį ir dažnai priduria iš 
savo kišenės. Taip, kad tiek vie
niems, tiek kitiems, „bonzos” 
vardas netiktų... Tačiau tame 
pačiame straipsnyje nuomonė 
keičiasi, puolimas švelnėja, 
žaidynių nurašyti nebereikia. 
Siūloma jų formatą ir dar kai ką 
pakeisti. Valio ir ačiū! Taipjau 
galvojau po IV PLS žaidynių 
1991 metais. Todėl ir reikia 
sutikti, su keliais priekaištais, 
o formato pakeitimas yra būti
nas. Priekaištai dėl nedidelio 
dalyvių skaičiaus (ypač iš Ame
rikos) ir nepilnų komandų (Či
kagos „Liths”) yra pilnai pa
teisinami. O dėl kitų galima 
diskutuoti arba būtinai kai ką 
pakeisti.

Pirmiausiai 3 mil. litų vals
tybės parama žaidynėms, kuo 
nuskriausti buvo mokesčių mo
kėtojai. 3 mil. litų yra mažiau 
negu litas nuo kiekvieno gyven
tojo, arba vos 25 centai doleriais. 
Iš tų pinigų buvo baigtas įrengti

technikumo bendrabutis, kur 
gyveno sportininkai. Buvo ap
tvarkyti kiti stadionai; į Mask
vą buvo pasiųsti autobusai iš 
ten atvežti Sibiro lietuvius; 
gavo maistą ir nakvynę daugiau 
negu 4,000 Lietuvos sportinin
kų, dauguma iš žemesnių lygų, 
normaliai neturinčių progų 
kitur dalyvauti. Tačiau pilnai 
sutinku, kad su pinigais nebuvo 
skaitomasi. Išspausdinta žai
dynių programa buvo sunaikin
ta,nes keletas nuotraukų kai 
kam nepatiko. Buvo išspausdin
ta kita, o priedo dar leidinėlis su 
visa informacija. Pagaminta 
daugybė įvairiausių suvenyrų; 
neteko matyti ar jie buvo par
duodami ar tik dalinami. O kur 
dar pasaulio lietuvių gražuolės 
rinkimai, bandant pamėgdžioti 
Vakarų stilių; iškilmingi ir pra
bangūs priėmimai, kuriuose 
dalyvavo tik išrinktieji, jų tarpe 
ir eilė Amerikos sporto vadovų. 
Tik niekur nesimatė Zigmo 
Žiupsnio ir A. Veliuonos, kurie 
buvo tarp labiausiai nusipelniu
sių. Nėra jau ką besakyti apie 
pompastiškas atidarymo ir už
darymo programas.

Žaidynių formato pakeitimas 
būtinas. Suprantama, kad visų 
sporto šakų federacijos nori 
dalyvauti, bet tai neįmanoma. 
Beisbolo federacija pati atsisakė 
dalyvauti, kai sužinojo, kad iš 
užsienio niekas nedalyvaus. 
Rankinio federacija skundėsi, 
kad vos 4 komandos, kurios ne
seniai baigė šalies pirmenybes, 
vėl turėjo tarp savęs rungty
niauti. O kur visa eilė sporto 
šakų, kurių užsienio lietuviai 
nėra net girdėję, nekultyvuoja 
ir neturi tam priemonių.

Ir pagaliau užkliuvo vienpu
siški krepšinio rezultatai, kaip 
Sibiro lietuvių pralaimėjimas 
80:25, ar Rusijos lietuvių pralai-

BROLIAI GRINIAI GRĮŽO SU 
MEDALIAIS

Dvyniai broliai Edvardas ir 
Ričardas Griniai iš V PLS 
žaidynių Californijon grįžo 
pasipuošę medaliais. Edvardas 
didžiuojasi auksu, laimėtu Vil
niuje, „Žalgirio” teniso aikštyne 
vykusiose vyrų 36-40 metų am
žiaus grupės vieneto varžybose 
Sidabru abu broliai pasipuošė 
vyrų 26-40 metų amžiaus gru
pės dvejeto varžybose.

PLS žaidynėse broliai Griniai

jau ne naujokai. Pirmą kartą į 
IV PLS žaidynės vykdami 
gabeno ir dovanas — dvi 
pereinamąsias taures, skirtas 
pajėgiausiam teinisininkui ir

nebe du, bet jau trys Griniai — 
Edvardas ir Ričardas — Vilniu
je, varžydamiesi vyrų grupėse, 
o jų tėvas — čikagietis Anis 
Grinius Kaune, veteranų lauko 
teniso varžybose.

Edvardas ir Ričardas gimė či-
geriausiai tenisininkei. Šįmet, kagoje 1959 m. Anio ir Aldonos 

V PLS žaidynes atvyko jau Grinių šeimoje. Anksti susido-1
visą Grinių šeima, ir vėl ne 
tuščiomis rankomis — atgabeno 
vėl dvi pereinamąsias taurės 
pajėgiausiam jaunuoliui ir jau
nuolei. Ir varžybose dalyvavo

Brolaims Edvardui ir Ričardui Griniams Vilniuje įteikiami V PLS žaidynių lauko teniso vyrų 
26-40 m amžiaus grupės dvejeto varžybose laimėti sidabro medaliai

mėjimas 145:20. Žaidynių, kaip 
ir pasaulinių olimpiadų, šūkis 
yra: „Svarbu dalyvauti!” Ir 
olimpiadose Amerikos „Dream 
Team” gali sutriuškinti daugelį 
komandų panašiu rezultatu. 
Bet to vengiant, jau IV PLS 
žaidynėse siūliau dvi grupes —
A ir B. Buvo pažadėta, deja, 
neištęsėta ir nežinia kodėl. 
Aną kartą 32 komandų varžy
bos susikomplikavo, kai reikėjo 
žaisti po dvejas rungtynes per 
vieną dieną. O šį kartą, dvejose 
grupėse po 12 komandų, tokių 
rezultatų nebūtų buvę.

Išvadoje — iš „Lietuvos ryto” 
ir mano asmeniškų minčių: 
būtinas žaidynių formato pakei
timas ir visokeriopų išlaidų 
mažinimas. O kad pinigai nau
dingai investuoti ir žaidynės rei
kalingos ir naudingos, štai, ke
letas pasiūlymų:

PLB valdybos pirm. Br. Nai
nys: „Džiaugiuosi ir žaviuosi 
tokiu Lietuvos ir užsienio 
sportininkų bendradarbiavimu 
ir Penktosiomis pasaulio lietu
vių sporto žaidynėmis. Dėkoju 
organizatoriams už galimybę 
pamatyti tėvų žemę, ja pasi
gėrėti, pasimokyti. Jūs esate 
mūsų atgaiva. Ir ačiū už globą”.

Argentinos lietuvių sporto 
vadovas Aleksandras Mičiudas: 
„Atvykome jausdami meilę Lie
tuvai. Išsivežame maloniausius 
įspūdžius ir prisiminimus. Pini
gai investuoti labai naudin
gai...”

Australijos lietuvių sporto 
sąjungos pirmininkas: „Esame 
laimingi grįžę į tėvų žemę. 
Išeivija — džiūstanti šaka, bet 
tokios žaidynės ją ilgai laikys 
gyvą...”

Tokių ir panašių pasisakymų 
dar daug, o su jais ir keletas 
gyvenimiškų pavyzdžių:

— štai tenisininkė iš Kipro 
salos (ir kur tų lietuvių nėra?) 
Genė Tunkevičiūtė Vaškovič at
vyko su dviem dukromis. Vieną 
jų paliko Lietuvoje, kad išmoktų 
lietuviškai, o kitą pažadėjo 
išmokyti namuose...

— buvęs Sibiro tremtinys 
Pranas Daugnoras buvo lai
mingas sulaukęs savo vaikų ir 
vaikaičių, norinčių įsikurti 
Lietuvoje. Ir buvo dar laimin
gesnis, kai atsirado žmonių, 
pasiūliusių dovanoti jiems savo 
namą ir žemės sklypą...

— P. Andriejūnas, krepšinin
kas iš Australijos, IV PLS 
žaidynėse žinojo vos porą žodžių 
lietuviškai, o į šias atvyko su 
puikia lietuvių kalba.

— kitas australietis sporti
ninkas pardavė savo automobilį 
už pusę kainos, kad tik galėtų

mėję sportu žaidė krepšinį, o 15 
metų būdami pamėgo lauko te
nisą, jam daug laiko pašvęsdavo 
treniruodamiesi, net turnyruose 
dalyvaudami. Tėvų sodyboje,
Lockport, IL., (kurioje dabar 
vasaromis dažnai vyksta 
Čikagos lietuvių visuomeninių 
organizacijų gegužinės) broliai 
Griniai buvo įsirengę net 
nuosavą teniso aikštelę. Domė
josi jie ir slidinėjimu bei golfu.
Illinois universitete baigę elek
tros inžinerijos studijas, broliai aps"imokėti kelionę į Lietuvą.

— o kai susikuria lietuviškaGriniai apsigyveno Californijo- 
je. Įsitraukę į profesinį darbą, 
nebedaug laiko gali skirti ki
toms sporto šakoms, bet tenisui 
stengiasi beveik kiekvieną die
ną skirti laiko.

Sveikindami Edvardą ir Ri
čardą su pasiektais laimėjimais, 
tikime, kad jie tinkamai pasi-
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Futbolas Čikagoje

„LITUANICA” - „LITHS” 
PIRMININKŲ DĖMESIUI

45-jų klubo gyvavimo metinių 
minėjimo pokylyje planuojama 
pagerbti visus buvusius klubo 
pirmininkus. Jų sąrašas yra 
gana ilgas: E. Vengianskas, E. 
Šulaitis, V. Numgaudas, A. 
Visockis, J. Juška (jau miręs) P. 
Ambutas, L. Juraitis, R. Kožė- 
nas, H. Jenigas, J. Pleirys, dr. 
E. Ringus, J. Kaunas, V. Micei- 
ka, G. Bielskus, B. Trapikas, P. 
Stončius, A. Glavinskas.

Ne visų adresus klubas dabar 
turi ir negali juos pasiekti, 
norint sužinoti, ar jie galės at
vykti į šio minėjimo pokylį, 
ruošiamą lapkričio 18 d. Lietu-

šeima iš dviejų skirtingų konti
nentų — ko daugiau begalima 
norėti?

Ar šie pavyzdžiai gali būti 
įkainuojami litais? Niekada!

Tad atsisveikiname, kad ir vėl 
susitiktume, nes žaidynių ugnis

ruošę dalyvaus ir 1998 m. vyk- Kaune per uždarymą nebuvo už- 
siančiose VI PLS žaidynėse ir iš gesinta — ji degs lietuvio spor 
jų grįš su naujais laimėjimais, tininko širdyje iki 1998 metų!

IR V.G.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - SlRDIĖS LIGOS
7722 S. Kadžio Avė., 
Chicago, III. 60652

vių centre, Lemonte, pasiimti 
pažymėjimo ženklus. Kadangi 
tie ženklai bus pagaminti tik 
tiems, kurie patys asmeniškai 
galės atvykti, iš anksto reikia 
žinoti tų pirmininkų pavardes.

Todėl būtų gera, kad planuo
jantieji dalyvauti šiame minė
jime, nedelsdami registruotųsi 
pas klubo iždininką Leoną Ju- 
raitį, 15242 Narcissus Ct, 
Orland Park, IL, 60462, tel. 
(708) 532-7526.

Laukiama greito pirmininkų 
atsiliepimo!

FILMO RODYMAS

Rugsėjo 15 d., penktadienį, 7 
vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje bus rodoma V. Kapočiaus 
nufilmuota vaizdajuostė V pa
saulio lietuvių sporto žaidynių 
praėjusią vasarą vykusių Lie
tuvoje. Joje matomi ir čikagie- 
čiai sportininkai. Filmo rodymą 
rengia Jaunimo centro moterų 
klubas.

E.Š.

Cardlac Dlagnoala, Ltd.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629 
Tol. 312-436 7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, 111.60120 

Tol. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills. IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadžio

Vai anlr 2-4 v p p ir kelv 2-5 vpp 
šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 778-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

PalOS’Ccrmmunily ligoninėms

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA. MD
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Nspervllle Campue
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310. 

Naparvllla IL 60563
Tai. 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą
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ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
KARIUOMENĘ

DONATAS SKUČAS

Išėję iš angaro, priėjome prie 
vienintelio veikiančio lėktuvo ir 
pradėjom jį apžiūrėti. Tai dviejų 
vietų akrobatinis, propelerinis 
lėktuvas, statytas Sovietų Są
jungoje prieš *maždaug dvide
šimt metų. Dabar jis naudoja
mas akrobatikai tobulinti ir 
pradiniam skridimui (Lėktuvo 
serijos numeris buvo 866503, o 
Lietuvos registracija — #11). 
Nors visi instrumentai rusų 
kalba, bet atpažinau daugumą 
rodiklių. Pabaigus lėktuvo ap
žiūrėjimą, pulkininkas Pocius 
paklausė, ar nenorėčiau juo 
skristi. Aš senas lakūnas, 
klausiau ir netikėjau savo au
sim. Žinoma, tokios progos ne
galėjau praleisti. Su dideliu 
pasitenkinimu priėmiau pasiū
lymą. Tuoj „iškraustė” kiše
nes, apvilko lakūno striuke ir 
davė JAV aviacijos ausines, to
kias, su kuriomis aš skrisdavau, 
tarnaudamas JAV aviacijoje. 
Paklausus, kaip įsigytos tokios 
ausinės, man nebuvo atsakyta. 
Leitenante Motiejūnaitė pasi
kišo savo auksinę kasą po Ant
ro pasaulinio karo tipo odiniu 
šalmu ir įlipom į lėktuvą. Man 
atsisėdus lėktuve, reikėjo pri
sirišti prie parašiuto. Tai ne taip 
paprasta. Palyginus daug komp
likuočiau negu Amerikos 
aviacijoje. Prisirišus ir viską 
sutvarkius, užvedėme motorą, 
gavome leidimą iš bokšto (anglų 
kalba) ir pradėjom riedėti į pa
kilimo taką. Pasiekę pakilimo 
taką ir atlikę visus patikrini
mus, gavome leidimą pakilti. Po 
palyginti trumpo riedėjimo, pa
mažu atsiplėšėme nuo žemės ir 
jau skridome virš Lietuvos. Di
deliu ratu iškilome į 2,000 
metrų (apie 6,000 pėdų) ir pra
dėjome daryti akrobatiką, taip 
kaip aš dariau JAV lakūnų mo
kykloje Seimą, Alabama, prieš 
33 metus: kilpas, imelmanus,
„cuban 8” ir, žinoma, mirties 
kritimus (spins). Priminė „geras 
senas dienas” lakūnų mokyk
loje, kada aš buvau leitenantės 
Motiejūnaitės amžiaus. Nieka
dos tuomet nei nesvajojau, kad 
kada nors teks vėl daryti ak
robatiką, ir daryti ją Lietuvos 
padangėse. Kaip lietuvių kilmės 
karininkui, tai buvo nepaprasta 
garbė ir privilegija. Man beda
rant akrobatiką, sugedo mūsų 
radijas ir nutrūko kontaktas su 
kontrolės bokštu. Tas reiškė, 
kad turime leistis. Nusileidome 
be nuotykių, tik nusileidome 
ant pievos greta nusileidimo 
tako. Man vėliau paklausus, 
kodėl nusileidome ant pievos, 
buvo paaiškinta, kad tas mažina 
lėktuvo padangų susidėvėjimą. 
Štai ir aš, jau būdamas pensijo
je, šį tą naujo išmokau apie skri
dimą.

Nusileidus ir atsipeikėjus po 
akrobatikos, užsukom į Kiviš-

kių aerodromo vado kontorą, 
kur palikau „auką” už benziną. 
Benzino kaina — kaip Ameriko
je — ir lietuviams beveik ne
įkandama (tas atsiliepia ir į 
kiek lakūnai skrenda). Po to 
pavalgėm pietus aerodromo val
gykloje. Įdomu, kad keturiese 
valgėm,buvo sriuba, pagrindinis 
patiekalas (karbonadas) ir po 
gėrimą ir už viską šeimininkė 
suskaičiavo 21 litą (5.25 dol.). 
Aišku, kad turistai dar nesi
lanko Kiviškių aerodrome ir 
nėra sugadinę kainų. Atsisvei
kinus su palyda, jų tarpe malo
nia leitenante Motiejūnaite, 
pulkininkas Pocius mane par
vežė į Vilnių. Ta diena iki šiol 
yra išlikus kaip nepaprasta 
mano viešnagės Lietuvoje die
na.

Po SKAT apsilankymo nuvy
kau į Karo akademiją. Ten 
mane gražiai priėmė pulkinin
kas Jankauskas. Jis yra patyręs 
akademikas, praleidęs didelę 
dalį savo tarnybos laiko sovie
tinėje kariuomenėje, dėstyda
mas vienoje techninėje akade
mijoje prie Leningrado. Dabar 
išrinktas Karo akademijos pro
rektoriumi. Bėda su Karo aka
demija yra, kad ji niekam neat
sakinga. Pagal Lietuvos konsti
tuciją, visos aukštosios mokyk
los yra nepriklausomos. Kadan
gi Akademija duoda aukštojo 
mokslo diplomą, tai ji irgi turi 
būti nepriklausoma. Todėl Aka
demija nėra pavaldi nei Krašto 
apsaugos ministerijai, nei Švie
timo ministerijai. Krašto ap
saugos ministerijai gali tik 
„užsakyti”, kiek leitenantų 
Akademija turi paruošti per 
ketverius metus. Kaip ir ką tie 
leitenantai mokosi, priklauso 
nuo Akademijos. Akademija 
turi 60 dėstytojų, kurių 32 su 
aukštais akademiniais laips
niais, sudaro Tarybą. Ta Taryba 
išrenka penkerių metų ter
minui rektorių ir du pro
rektorius, kurie ir tvarko
Akademijos reikalus. Akademi
jos paskirtis yra paruošti būrio 
vadovus. Kai aš paklausiau, ar 
Akademijos paskirtis neturėtų 
būti paruošti Lietuvos kari
ninkus, man nebuvo atsakyta. 
Skirtumas yra tarp specialistų 
ir generalistų. Atsispindi so
vietų galvojimas.

Taip pat krito į akį, kaip jau
nuoliai atrenkami į Akademiją. 
Visoje Lietuvoje yra laikomas 
viešas konkursas ir visi Lietuvos 
jaunuoliai, baigę vidurinę mokyk
lą (ką mes vadintumėme gimnazi
ja), gali laikyti įstojamus egza
minus. Tik apie 200 jaunuoių 
šiais metais išlaikė egzaminus, 
o Akademija priima apie 150 
naujų kariūnų kiekvienais me
tais. Tas reiškia, kad dabar
tinėje klasėje yra kariūnų, kurie 
buvo padavusių prašymus že-

Mažosios Lietuvos Rezistencinio spūdžio ir ML fondo suvažiavimo daly visi Čikagoje rugsėjo 2 d

mesnėje pusėje, o Amerikos Ka
ro akademijos visada bando tu
rėti apie 10 pretendentų kiek
vienai vietai. Toks žemas pre
tendentų skaičius parodo, kaip 
žemai visuomenė laiko Lietuvos 
kariuomenę.

Buvo tartasi, ką Amerikos lie
tuviai karininkai galėtų dėstyti 
Akademijoje. Po ilgų kalbų 
paaiškėjo, kad Akademijai la
biausiai reikia anglų kalbos 
dėstytojų. Kitus kariniams daly
kams, kaip strategiją, taktiką ir 
1.1., nebuvo rodoma daug dėme
sio.

Po pasikalbėjimo pulkininkas 
Jankauskas pakvietė pietauti 
kariūnų valgykloje. Tai vėl iš 
sovietų laikų užsilikusi val
gykla. Vos įėjus, vestibiulyje, 
yra daug kriauklių rankoms nu
siplauti. Užlipus į antrą aukštą, 
yra pagrindinis valgomasis 
kambarys, kurio tik apie pusė 
apstatyta stalais. Kariūnai eina 
per virtuvę, kaip valgykloje, pa
siima valgį ir nešasi prie stalo, 
kur laisvai valgo. Mane nuvedė 
į valgyklos direktorės privatų 
valgomąjį, kur pati direktorė 
mums keturiems patarnavo. 
Laike pietų paklausiau, kodėl 
kariūnai nevalgo „kvadrati
niai”, kaip Amerikos akade
mijose priimta. Pulkininkas 
Jankauskas nežinojo, kas tai 
yra ir aš jam pademonstravau. 
Nemanau, kad jis buvo labai su
žavėtas tuo vakarietišku stiliu
mi. Pietūs buvo tikrai puikūs. 
Man tuoj kilo įtarimas, kad čia 
tik mano garbei. Todėl išeinant 
aš tyčia priėjau prie valgančių 
kariūnų ir pažiūrėjau, ką jie 
valgo. Pasirodo, kad tą patį. 
Taip valgant, tai būtų daugiau 
negu sotu. Pulkininkas Jan
kauskas paaiškino, kad Aka
demija skiria per 8 litų į dieną 
kiekvieno kariūno maitinimui. 
Jeigu tie pinigai „nenuslysta” 
kur nors, tai 8 litai į dieną, ar
ba 240 litų į mėnesį, yra stam
bi suma tik maitinimui, kada 
vidutinė pensija Lietuvoje iš 
viso yra tik 150 litų. Man paaiš
kino, kad kariūnai dar auga, 
daug sportuoja, tai ir reikia 
daugiau valgio. Tikrai nema
čiau jokios problemos su maistu. 
Įdomu buvo ir tai, kad man pri
artėjus prie kariūnų stalo pažiū
rėti, ką jie valgo, jie visai 
nekreipė į mane dėmesio, bet 
toliau valgė ir laisvai kalbėjosi. 
Reikia ir elgsenos pamokų.

(Bus daugiau)

KARALIAUČIAUS 
KRAŠTAS TURI

GRĮŽTI LIETUVAI
Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio tarptautinis 

suvažiavimas Čikagoje reikalauja Karaliaučiaus
krašto grįžimo

Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio sąjūdžio tarptautinis suva
žiavimas Chicagoje, 1995 m. 
rugsėjo 2 d., atstovaujantis toli 
nuo tėviškės nublokštųjų rūpes
čiams genocido nusiaubtoje tė
vynėje, šiuo kreipimusi ragina 
Lietuvos Respublikos preziden
tą, vyriausybę ir visas aktyvią
sias tautos pajėgas neatlaidžiai 
siekti Mažosios Lietuvos — ne
teisėtai pramintos Kaliningrado 
sritimi — demilitarizavimo ir 
priglaudimo prie gyvosios lie
tuvių tautos kamieno. Ten da
bar įsitvirtinusios Rusijos Fede
racinės kariuomenės ginkluoto
sios jėgos ir jų karinė paruoša 
neabejotinai kelia Lietuvos 
Respublikos laisvam gyvenimui 
nuolatinę grėsmę, o kaimyni
nėms šalims' — nestabilumą.

Netolimos praeities faktai 
akivaizdžiai liudija siaubingą 
tikrovę. Sovįętų Sąjungos ka
riuomenės 1944/45 metais įvyk
dytas Mažosios Lietuvos autoch
tonų gyventojų sunaikinimas, 
senųjų prūsų ir lietuvių isto
rinių vietovardžių išplėšimas ir 
krašto kolonizavimas iš Rusijos 
gilumos atkeltais svetimais 
žmonėmis, pąjieka neužgydomą 
žaizdą Europos tautų geopoliti
nėje struktūroje.

Nacių-komunistų vertybių 
skalę vaizdžiai išreiškė Sovietų 
rašytojų pirmininko Ilijos Eren- 
burgo atsišaukimas į okupaci
nius Sovietų Sąjungos karius, 
raginantis juos be atodairos 
žudyti, prievartauti ir naikinti 
visus užimamo krašto žmones, 
nesigailint moterų nei vaikų. 
Toks barbarizmas buvo visu ar
šumu vykdomas Mažojoje Lietu
voje — Karaliaučiaus srityje — 
esminiai lietuvių kilmės gyven
tojų tarpe. Vokietijos gilumon 
besiveržianti sulaukėjusi Sovie
tų kariuomenė ypač nusiaubė 
Gumbinės, Ungurės, Gerduvos, 
Sodėnų-Nemirkiemio ir daugy
bę artimų vietovių. Teritorine 
apsuptimi vykdomas vietinių 
gyventojų marinimas badu, ma
sinis civilinių žmonių, žiemą 
suvarytų ant Kuršių marių le-

lietuvių tautai

do, skandinimas sprogmenimis 
ir žudymas kitomis priemonė
mis — tai vis būdingi sovietinių 
karinių institucijų „išlais
vinimo ir globos” pavyzdžiai 
lietuvių tautai, nedalyvavusiai 
II Pasaulinio karo planuose nei 
jo grobių dalinimesi.

Šimtmečius vokiečių, o dabar 
Rusijos užgrobta ir visokeriopai 
engiama Mažoji Lietuva turi 
turėti pripažintą teisę prisi
glausti prie tautos kamieno, 
kaip akivaizdžiai išreikšta Ma
žosios Lietuvos Tautinės Tary
bos 1918 m. lapkričio 30 d. 
paskelbtu Tilžės Aktu. Nepri
klausomam gyvenimui prisike
lianti Lietuva ir plati pasaulio 
lietuvių bendruomenė neturi 
moralinės teisės likti abejinga 
šiai genocidu nuteriotai tautos 
daliai prie Baltijos krantų. 
Mažosios Lietuvos grąžinimas 
gyvenimui savoje tautoje reika
lauja Lietuvos vyriausybės ir 
visų lietuvių nepaliaujamų pa
stangų.

Ieva Jankutė
Mažosios Lietuvos 

Rezistencinio sąjūdžio 
suvažiavimo pirmininkė

Irena Regienė 
MLRS suvažiavimo sekretorė

DABARTINIAM SEIMUI - 

1,000 DIENŲ

Lietuvos Seimo pirmininkas 
Juozas Bernatonis Seimo įstaty
mų leidybos darbą vertina kaip 
gerą arba labai gerą. J. Ber
natonis priminė, kad rugpjūčio 
21d. sukako lygiai 1,000 dienų, 
kai dirba šis Seimas. Buvusioji 
Aukščiausioji taryba iš viso dir
bo 989 dienas. Kadangi, pasak 
parlamento vicepirmininko, 
priešlaikinių Seimo rinkimų 
pranašystės neišsipildė, šis 
Seimas gali tapti ilgiausiai Lie
tuvos istorijoje dirbusiu Seimu.

Kalbėdamas apie priimtų įsta
tymų kokybę Seimo vicepir
mininkas pažymėjo, kad tobulų 
įstatymų neįmanoma priimti, 
nes nėra idealių sąlygų. Jis 
pripažino, kad įstatymus reikės 
tobulinti. J. Bernatonis tik

Danutė Biadokiapė

Meilė ir tarša
Baltijos jūra lietuviui yra 

daug daugiau, negu vandens 
plotas, į kurį atsiremia va
karinė krašto riba. Meilė tam 
„mėlynam lopinėliui” Europos 
žemėlapyje yra — ir visuomet 
buvo — tokia pat stipri, kaip 
meilė savo tėvynės žemei. Juk 
Baltija — ir gintarus barstanti 
motulė, ir žvejų tinklus pripil
danti maitintoja, ir Jūratės 
nelaimingos meilės žemės sūnui 
Kastyčiui liudininkė, ir Eglės 
Žalčio kraujo puta, ir daugybės 
dainų, pasakų, padavimų širdis. 
Ji taip pat ryšys, jungiantis 
Baltijos pakrančių tautas į tam 
tikrą vienetą, bendrą likimą, 
skatinantį jas vieningai spręsti 
bendras problemas, tarp kurių 
labai svarbią vietą užima tos 
pamiltosios Baltijos jūros tarša.

Žemės ir vandenų tarša šian
dien kamuoja visą mūsų plane
tą. Tai tam tikras modernaus 
pasaulio ir labai pagausėjusio 
gyventojų skaičiaus palikimas. 
Nors vis daugiau sielojamasi 
taršos pavojais ir aplinkos ap
sauga, bet tik labiausiai išsivys
čiusiuose kraštuose įmanoma 
ką konkretaus atlikti. Neturtin
gosios šalys turi svarbesnių rū
pesčių, kuriems reikia skirti 
dėmesį, o tų šalių gyventojams 
dažnai stinga net supratimo 
apie žalą, kurią daro savo ap
linkai, neapdairiai piktnaudo- 
dami jos vandenis ir žemės 
turtus.

Nors Baltijos pakrančių vals
tybes negalėtume priskirti prie 
atsilikusių šalių, bet dėl finan
sinių išteklių stokos jūros išva
lymas nuo pavojingo užteršimo 
šiuo metu nėra pirmenybių są
raše. Reikia suprasti, kad Bal
tijos jūra pati viena jau nebepa
jėgia kovoti su įvairiomis chemi
nėmis bei organinėmis taršo- 
mis, suverstomis ir tebeverčia- 
momis į jos vandenis.

Baltija savo plotu yra viena 
mažiausių jūrų mūsų planetoje. 
Jos vandens pasikeitimas (susi
siekia tik su Šiaurės jūra) yra 
labai menkas — apie 4 procen
tai per metus, tad visam Balti
jos vandens pakeitimui reikėtų 
ketvirčio šimtmečio — 25 metų. 
Kadangi į Baltiją įteka daug 
gėlo vandens upių, jos sūrumas 
taip pat nedidelis, sudarantis 
palankią dirvą veistis bakteri
joms, pvz., salmonella, kurias 
sūresnis vanduo greitai sunai
kina. Kadangi Baltijos jūroje 
vėjai, potvyniai, srovės dažniau
siai nukrypsta į Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos pusę, kartu čia 
atnešama ir didelė dalis taršos
patenkinamai įvertino tai, kaip 
Seimas kontroliuoja vykdomąją 
valdžią.

LDDP frakcijos seniūno pava
duotojas J. Bernatonis nemano, 
kad šį rudenį valdančiojoje frak-

iš pietinių kaimynų. Problema 
dar paaštrinama, kad į Baltiją 
pilamos ir pramonės įmonių 
atliekos, ir mažai išvalytas 
miestų kanalizacijos bei žemės 
ūkių užterštas vanduo. Vien tik 
Lietuva apie 73 proc. nešvaraus 
vandens paleidžia į Baltijos jū
rą, nes „suvartoto” vandens 
išvalymo įmonės veikia prastai, 
dažnai genda ir savo paskirties 
neatlieka. Nedaug geresnė pa
dėtis ir kitose Baltijos valsty
bėse, nes vandens valymo siste
mos visose trijose suplanuotos ir 
pastatytos to paties „architek
to” — Sovietų Sąjungos.

Galbūt didžiausias Baltijos 
taršos šaltinis yra tūkstančiai 
tonų cheminių ginklų, kuriuos 
vokiečiai, pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui, paskandino 
jūros dugne. Šiandien tik kai 
kurios to „laidojimo” vietos ži
nomos. Manoma, kad paskan
dintų chemikalų yra visame 
Baltijos plote, pridedant ir 
Sovietų Sąjungos atliktus pa
skandinimus. Kadangi visi tie 
chemikalai yra mirtinai pa
vojingi, bijomasi, kas atsitiks, 
kai jų apsaugą sugrauš rūdys ir 
sūrumą, o nuodai pradės sunk
tis į vandenį. Rusai yra apskai
čiavę, kad jų paskandinti gink
lai prakiurs tik maždaug atei
nančio šimtmečio viduryje, tad 
iki to laiko bus galima rasti bū
dą juos iš vandens iškelti, bet 
kraštai, žvejojantys Baltijos 
jūroje, jau dabar pastebi didelį 
kiekį užnuodytų žuvų, netinkan
čių maistui. Taip pat nusiskun
džiama žuvų sumažėjimu jūros 
vandenyse. Nors ši problema 
pradžioje mėginta priskirti per 
daug „uoliai” žvejybai, naudo
jant modernias priemones ir pa- 
gaunant daugiau žuvų, negu 
spėja priaugti, mokslininkai 
tvirtina, kad čia kaltas per 
mažas deguonies kiekis vande
nyje. Jis atsiranda tuomet, kai 
vanduo per ilgai neatsinaujina, 
užsistovi, yra „prisisotinęs” 
organinių medžiagų. Žuvys to
kiame vandenyje uždūsta.

Imamasi žygių gelbėti Balti
jos jūrą nuo visiškos mirties. Į 
šią svarbią programą yra įsijun
gusios ne tik visos trys Baltijos 
valstybės, bet ir Lenkija, Dani
ja bei kitos. Baltijos jūros šva- 
rinimo programai, kuri pradėta 
1992 metais, nemažai lėšų ski
ria Pasaulio bankas. Šis milži
niškas darbas numatomas atlik
ti per 20 metų, tad reikia tikėtis 
mūsų numylėtajai „gintaro jū
rai” ir šviesesnės ateities.

cijoje įvyktų kokių nors pasikei
timų. Pasak jo, padėtis frakcijo
je yra pagerėjusi, ir likus me
tams iki Seimo kadencijos pa
baigos, „nėra reikalo ekspe
rimentuoti”. (KL, 08.25)

SOVIETINIS PALIKIMAS
POVILAS VAIČEKAUSKAS

*
✓

•r

4
Visos šitos knygos ir dabar yra ir niekur jos 

nedingo. Visi dirbo mokslinį darbą mokslo įstaigose, taip 
lakoniškai daug kur apibūdina Lietuviškoji Tarybinė 
enciklopedija. O iš tikrųjų? Imkime pavyzdžiu istorikų 
istoriko dr. Juozo Grigulevičiaus atvejį. Pasirodo, jis joks 
mokslininkas, o vienas gabiausių sovietinės žvalgybos 
agentų KGB-NKVD bendradarbių. Lietuviškoji Tary
binė enciklopedija 4 tome, psl. 216, taip pristato Juozą 
Grigulevičių, gimusį Vilniuje 1913.V.5;

„Revoliucinio judėjimo Lietuvoje veikėjas, tarybinis 
istorikas, istorijos daktaras, (1966), RTFSR nusipelnęs 
mokslo veikėjas, TSKP narys. 1926 m. Panevėžyje įstojo 
į LKJS, 1930 m. įstojo į Vakarų Baltarusijos komunis
tų partiją. Nuo 1931 m. Lietuvos komunistų biuro, prie 
VBKP CK narys. 1932-33 kalintas. 1933 emigravo į 
Prancūziją, 1934 išvyko į Argentiną, 1936 m. kovojo 
prieš fašizmą Ispanijoje. 1937m. pabaigoje atvyko į 
Maskvą, dirbo mokslo Įstaigose, Didžiojo Tėvynės 
karo dalyvis. 1956 m. baigė Aukštąją partinę mokyklą 
prie TSKP CK. Dirbo TSRS MA etnografijos Institute. 
Rašo rusų kalba. Svarbiausi darbai: „Vatikanas”, (1957), 
„Ar kardinolai eina į pragarą?” (1961 liet. 1963). 
„Kolonializmas ir misionieriai” (1963, liet. 1964),

„Inkvizicija” (1976)”. Tuo tarpu tikrąjųJuozo Grigule
vičiaus veidą atidengia neseniai JAV ir Kanados knygy
nuose pasirodžiusi knyga „Special Tasks”, parašyta 
Pavel’o Sudoplatov”o (tikroji pavardė Joseph Kogan).

Tai TSRS buvusio Vidaus reikalų ministro L. Berijos 
artimiausias bendradarbis, vadovavęs sovietinei 
užsienio žvalgybai, kartu ir atominės žvalgybos biurui 
iki 1953 m., KGB generolas majoras. Jis savo knygoje 
parodo Juozą Grigulevičių, ne kaip mokslininką istoriką, 
bet kaip vieną savo gabiausių pavaldinių, agentą, šnipą. 
Juozas Grigulevičius buvo Kostarikos pilietis ten prasi
skverbęs ir kaip tos valstybės atstovas buvo paskirtas 
Jugoslavijai ir Vatikanui, su rezidencija Romoje. Iš čia 
buvo galvojama jo rankomis nužudyti Jugoslavijos pre
zidentą Tito. Iš čia Juozas Grigulevičius slaptai siuntė 
žinias į Maskvą apie Vatikano ryšius su Vakarų Ukrai
nos Bažnyčia-Unitais. Jo suruoštoje akcijoje prieš Romos 
arkivyskupą, pastarasis buvo sunkiai sužalotas 
susprogdinant automobilį. Galutinai pribaigtas arkivys
kupas paties Chruščiovo nurodymu, ligoninėje, kur J.G. 
pasidarbavo, suradęs slaugę, kaip KGB agentę, kuri 
suleido arkivyskupui nuodų ampulę, nuo kojis pagaliau 
ir mirė. Juozo Grigulevičiaus slapyvardė buvo „Max”.

Juo žavėjosi ne tik tiesioginiai viršininkai iš KGB, be 
jį žinojo ir pats Stalinas. Štai kokias istorines „įžymy
bes” turi LTSR istorikai-mokslininkai, LTSR en
ciklopedijos to nerašo. Viskas paslėpta, kaip ir pats 
gausus sovietinis palikimas po žodžiais: „dirbo moks* 
lo įstaigose”. Šiandiena, argi nesinaudojama jo

parašytais veikalais? Šituo pavyzdžiu nenorima 
apkaltinti buvusius LTSR mokslininkus ir visus 
traktuoti kaip „Max”, tačiau tuo praskleidžiama tik 
mažytis plyšelis uždangos pro kurį matoma, kaip tamp
riai ir su kuo buvo surištas tarybinis mokslas ir kaip 
toliau reiškiasi sovietinis palikimas. Ne paslaptis 
šiandiena ir vieno iš LTSR akademikų veikla, slapy- 
varde „Ketas” ieškojusio Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos leidimo paslapčių '. Įdomiausia, jog šiandiena 
sovietinis palikimas dar labai stipriai reiškiasi Lietu
vos Seime.

Savotiškas sovietinis palikimas yra du kaliniai, sėdį 
Lukiškių kalėjime Vilniuje. Tai draugai Burokevičius ir 
Jarmalavičius. Jie niekaip negali suprasti, kodėl jie ten 
sėdi? Jie sakosi, kad jiems vadovavęs Lietuvos Komu
nistų partijos pirmasis sekretorius, iŠ jo gaudavę 
įsakymus, visi kartu ruošėsi pašalinti Landsbergį. Tik 
kodėl jie kaliniai, o jis užima Lietuvos prezidento postą? 
Daug įdomių buvusių LKP veikėjų šiandieną sukasi 
Seime ir vyriausybėje. Paminėtinas pirmiausia V. Pet
kevičius, kurio nuotrauka su stribo uniforma nuolat 
kabėjo, gal ir dabar tebekabo, buv. KGB rūmų vesti
biulyje — jis dabar Lietuvos Seime Saugumo komiteto 
pirmininkas. Kitas stribas, NKVD talkininkas, 
anksčiau pašalintas iš pirmojo seimo Aukščiausiosios 
Tarybos — Beriozovas, šiandieną prezidento ryšininkas 
tarp Seimo ir prezidento. Vilius Kavaliauskas, JAV lietu
viams gerai pažįstamas iš jo gyventų anų gerųjų laikų 
New Yorke, kai nuo straipsnių „Tiesoje” ir kitur buvo 
„vanojami” buržuaziniai lietuviškieji nacionalistai, pik-

čiausieji lietuvių tautos priešai. Šiandieną jis 
vyriausybės atstovas spaudai. Arba imkime, kad ir 
užsienio reikalų buvusį ministro pavaduotoją Mali
šauską, Reagano išvarytą iš Washingtono kaip KGB 
karininką — jis vėl sėkmingai besidarbuoja Lietuvos 
Užsienio reikalų yii n isterijoj e. Tokių iš sovietinių 
palikimo daug, visų neišvardinsi. Kitų jau ir amžius 
„rimtesnis”. Jie pensininkai — tik ne su eilinėmis pensi- 
jėlėmis. Tai LKP veikėjai ir jų rašytojai, trubadūrai — 
poetai: L. Diržinskaitė-Pliušenko, Vacys Reimeris, 
Eduardas Mieželaitis. Pastarasis iš visų pavergtų sovie- 
tijoje tautų atstovų, kaip pats tinkamiausias Lenino 
premijos laureatas Maskvoje, rusiškai, užsikirsdamas, 
sveikino dar už save didesnį laureatą tų — laureatą — 
Leonidą Brežnevą 1979 m. už jo tariamai parašytą tri
logiją: „Mažoji žemė”, „Atgimimas” ir „Plėšiniai” Le
nino premijos suteikimo proga „pasaulinio” masto ra
šytojui, garsenybei ir genijui, kur vėliau, kaip žinoma, 
viskas nuėjo šuniui ant uodegos. E. Mieželaičio garsusis 
globotinis Kostas Kubilinskas, NKVD slapyvardė „Var
nas”, o Lietuvos partizanų „Kapsas”, vaikų rašytojas, 
irgi poetas, išdavęs Dzūkijos partizanų bunkerius, o ir 
pats savo ranka nušovęs partizanų štabo darbuotoją 
„Kariūną”, miręs 1962 m. Maskvoje, bet jo knygos, lyg 
kokia likimo ironija, ilgai net ir JAV buvo naudojamos 
lietuvybei ir patriotiškumui skiepyti: „Varlė Karalienė”, 
„Molio Motiejukas”, „Vėjo botagėlis”, „Pumpurėlis” ir 
kt.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DAYTONA BEACH, FL

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIME NAUJOS 

MINTYS

Keliolika metų Tautos šven
tės minėjimus su geromis pro
gramomis suruošdavo Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
Daytona Beach ir apylinkių 
skyrius. Bet šį pavasarį skyrius 
savo veiklų baigė, tad šių metų 
Tautos šventės minėjimų ruošė 
prieš vienerius metus čia įsi
steigęs Tėvynės sąjungos — 
Lietuvos Konservatorių sky
rius, pasivadinęs grupe, vado
vaujamas dr. Sigitos Rama
nauskienės.

Minėjmas rugsėjo 3 d. buvo 
pradėtas lietuviams skirtomis 
pamaldomis, Prince of Peace 
katalikų bažnyčioje, Ormond 
Beach. Šv. Mišias už Lietuvą 
aukojo lietuvių sielovada besi
rūpinantis kun. Ričardas Gras- 
so, savo pamoksle gražiai 
prisiminęs Lietuvą ir šio 
telkinio lietuvius. Pamaldose 
dalyvavo Lietuvos vėliava, 
kurią nešė Donatas Stukas, 
lydimas tautiniais drabužiais 
pasipuošusių Elenos Ambrozai- 
tienės ir Ados Monkienės 
palyda. Šv. Mišių skaitymus 
atliko rašytoja, aktorė Birutė 
Pūkelevičiūtė, savo kūrybos Ti
kinčiųjų maldoje nuostabiai 
jautriai prisimindama mūsų 
Tautos didingą praeitį, karalius 
ir kunigaikščius, kunigaikš
tienę Birutę ir Vytautą Didįjį. 
Auką prie altoriaus nešė dr. 
Aldona Rugienė ir Jurgis Janu- 
šaitis. Choras „Sietynas”, vado
vaujamas muz. Antano Skri
dulio, įspūdingai pagiedojo 
kelias šventės progai tinkančias 
giesmes. Pamaldos baigtos 
giesme „Apsaugok Aukščiau
sias tų mylimą šalį”.

Tuojau po pamaldų salėje, prie 
gėlėmis ir lietuviškomis vėlia
vėlėmis papuoštų stalų susėdo 
arti 70 asmenų.

Tėvynės sąjungos — LK — 
grupės valdybos vicepirm. 
Kazimieras Barūnas pasveikino 
dalyvius, trumpai priminė šią 
Lietuvai reikšmingą dieną, į 
salę buvo įneštos Lietuvos ir 
JAV vėliavos. Sugiedotas Lietu
vos himnas ir susikaupimo 
minute pagerbti visi amžių są
vartoje už Tėvynės laisvę kovoję 
ir žuvę mūsų tautos sūnūs ir 
dukros.

Po to Kazimieras Barūnas, 
vietoje paskaitos, atliko savo pa
ties paruoštą (pagal Balio Sruo
gos dramą „Milžino paunks- 
mė”) labai įdomių minčių pynę, 
kurioje atspindėjo Lietuvos 
valdovų, kunigaikščių, kuni
gaikštienių anų laikų vykę 
pokalbiai apie Lietuvos 
valdymą. K. Barūnas mintis 
išsakė su aktoriaus įsijautimu, 
čia tekstus skaitydamas, čia 
deklamuodamas. Mintys buvo 
įdomios, naujos, su dėmesiu 
išklausytos, už ką dalyviai jam 
gausiais plojimais padėkojo.

Choras „Sietynas”, vadovau
jamas muz. Antano Skridulio, 
drauge su dalyviais padainavo 
„Žemėj Lietuvos”, o pabaigoje 
iškilmingai nuskambėjo „Lietu
viais esame mes gimę”.

Minėjimą užbaigiant, Tėvynės 
sąjungos — LK — grupės pirmi
ninkė dr. Sigita Ramanaus
kienė nuoširdžiai padėkojo kun. 
Ričardui Grasso už gražias 
pamaldas, rašytojai Birutei 
Pūkelevičiūtei už puikiai pa
ruoštas ir įspūdingas skaitytas 
šv. Mišiose maldas, chorui „Sie
tynui” ir jo vadovui muz. An
tanui Skriduliui už giesmes 
bažnyčioje ir dainas salėje,' 
Narimantui Karašai už scenos 
dekoravimą Vytauto Didžiojo 
paveikslu, Lietuvos trispalve ir 
istoriniu Lietuvos žemėlapiu, 
Danutei ir Algirdui Silbajo- 
riams, Olgai ir Narcizui Kreivė

nams, Pranui Damijonaičiui, 
darbščiosioms moterims, už 
pyragus, kavą, visiems prisidė- 
jusiems prie minėjimo ruošimo. 
Padėkojo Alfonsui Bacevičiui, 
Vaclovui Dzenkauskui, Jurgiui 
Janušaičiui, Edvardui Senkui 
už visų dalyvių pavaišinimą 
vynu. Dr. Sigita Ramanauskie
nė painformavo apie TS-LK 
grupės būsimą veiklą, padėko
jo rėmėjams, kurių dėka Tėvy
nės sąjungai — LK — prieš savi
valdybių rinkimus buvo pasiųs
ta 1000 dol. auka.

Pasveikinti Rima ir Antanas 
Gudaičiai, iš New Yorko atvykę 
nuolatiniam apsigyvenimui 
mūsų telkinyje.

Pristatyta viešnia iš Lietuvos 
Dalia Rakauskienė, šiuo metu 
viešinti pas savo giminaičius 
Olgą ir Narcizą Kreivėnus. 
Dalia Rakauskienė, archyvų 
tvarkymo specialistė, arti pus
mečio dirbo Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centre, Čika
goje.

Daytona Beach LB apylinkės 
valdybos sekretorius Algirdas 
Šilbajoris painformavo apie LB 
apyl. veiklos planus, pabend
ravimo pietus Stacey’s resto
rane, kiekvieno mėn. pirmąjį 
trečiadienį Stacey’s restorane. 
Ateinančios lietuviams pamal
dos bus lapkričio 12 d. Tenka 
pažymėti, kad Tautos šventės 
minėjimas, ruoštas naujos or
ganizacijos, praėjo deramoje 
rimtyje ir iškilmingume, su 
naujomis mintimis. Visiems 
talkininkams, kurių nebuvo 
įmanoma visų išvardinti, 
priklauso nuoširdi rengėjų 
padėka.

t

SEATTLE, WA

NAUJA BENDRUOMENĖS 
NARĖ

Andrius ir Neris Palūnai di
džiuojasi dukryte, Vaiva Mari
ja, kuri gimė liepos 18 d. Sesu
te džiaugiasi dviejų metukų 
amžiaus Kovas. Naujagimė svė
rė 9 sv. 2 un. Naują bendruo
menės narę sveikina visa Seatt
le lietuvių bendruomenė.

LANKĖSI
DALILA MACKIALIENĖ

Š.m. rugpjūčio 22 d., grįždama 
iš Europos, porai dienų pavie
šėti į Daytona Beach užsuko 
šiuo metu St. Petersburge gyve
nanti režisierė, aktorė, kultū
rinių programų rengėja ir atli
kėja Dalila Mackialienė. A.a. 
Balys ir Dalila Mackialos keletą 
metų gyveno Daytona Beach ir 
aktyviai reiškėsi šio telkinio 
lietuvių kultūriniame gyve
nime. Akt. Dalila Mackialienė 
buvo tarp choro „Sietyno” 
organizatorių, yra suruošusi 
keletą meninių programų su 
vietinėmis pajėgomis, pa
judinusi šio telkinio veiklą, 
buvo išrinkta ir Lietuvių klubo 
pirmininke.

Prieš maždaug dešimtmetį iš 
Daytona Beach Mackialos per
sikėlė gyventi į St. Petersburgą, 
kur, sunkokai pasirgęs, mirė 
a.a. Balys Mackiala. Akt. ir reži
sierė Dalila Mackialienė ir St. 
Petersburge įsijungė į šakotą 
visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą, ruošia ir atlieka įvai
riomis progomis menines, lite
ratūrines programas. Šiuo metu 
ji suorganizavo moterų „Kvar
tetą”, kur dainas paruošia muz. 
Aloyzas Jurgutis. „Kvartetas” 
turi gražių dainų repertuarą ir 
St. Petersburgo renginiuose 
atlieka programas.

Viešėdama Daytona Beach, su 
draugais Veronika ir Jurgiu 
Janušaičiais, dalyvavo Joanai ir 
Vytautui Grybauskams suruoš
tose sutiktuvėse, pagerbime, 
š.m. rugpjūčio 23 d. Prince of 
Peace parapijos salėje. Čia susi
tiko daug buvusių draugų, 
pažįstamų, pasidalino įspū
džiais, o drauge pasidomėjo apie 
galimybę mūsų telkinyje su
ruošti ir „Kvarteto” koncertą. 
Tai, žinoma, priklausys nuo vie
tinių organizacijų dėmesio ir 
pastangų.

„Kvartetas” savo koncertą 
ruošia lapkričio 15 d. St. Peters
burge. Dalila Mackialienė pa
garbiai prisimena ir mūsų 
telkinį, kuriame turėjo progos 
padirbėti kultūrinėje veikloje.

* Jurgis Janušaitis

TRUMPAI

— Valio, 10 metukų amžiaus 
Ievai Gaurytei, laimėjusiai savo 
amžiaus pogrupyje antrą vietą 
dailiajame čiuožime, ISIA 13 
regiono varžybose, š.m. birželio 
10 d.! Ievutė jau trejus metus 
lanko čiuožimo pamokas.

— Geros kloties Vytautui 
Lapatinskui ir Daliai Tutlytei 
Mrowiec, abiems liepos 1 d. 
išėjus į ankstyvą pensiją iš Bo
eing bendrovės. Vytauto duktė 
Dalia Lapatinskaitė-Hagan 
tėvą pradžiugino, suruošdama 
netikėtą priėmimą liepos 1 d., o 
Dalios Mrovviec draugai ją irgi 
visai netikėtai p eikino, 
suvažiuodami į jos r is liepos 
9 d.

— Per metinį „Lietučio” v 
linksmavakarį Kathie ir Alan 
Moritis namuose gegužės 28 d., 
šokėjai pagerbė ir apdovanojo iš 
vadovavimo pareigų išeinančią 
„Lietučio” steigėją Zitą Pet
kienę. Pagerbimą suorganizavo

Daytona Beach, Floridoje, Tėvynės sąjungos-Lietuvių konservatorių grupės valdyba ir dalis rėmėjų. 
Iš k. sėdi: Edvardas Senkus, pirmininkė Sigutė Ramanauskienė, vicepirm. Kazimieras Barūnas 
ir dr. Aldona Rugienė. Stovi — Elena Ambrozaitienė, Jurgis Janušaitis, Ona Lanienė, Jadvyga 
Barūnienė, ižd. Vanda Bagdonienė, Ada Monkienė ir Vacys Dzenkauskas.

Nuotr. Alg. Šilbajorio

šokėjai Alan Moritis, Steve 
Buck, ir Jeanette Norris.

— San Diego, liepos mėn. pra
džioje, 25-tajame „Alcoholics 
Anonymous” organizacijos 
tarptautiniame suvažiavime, 
dalyvavo trys nariai iš Lietuvos.
Lietuvių tvarkomas susipaži
nimo kambarys buvo gausiai 
lankomas; jame vertėjavo Seat- 
tle lietuvis. Lietuvoje A.A. or
ganizacija veikia 22-juose mies
tuose.

— Linkime kuo greičiau pa
sveikti Vytui Kiserauskui. Jis 
atvyko iš Sitka, Aliaskos, į Pro- 
vidence ligoninę Seattle gydyti 
širdį.

— Seattle lietuvius iš Mar- 
ųuesas salų sveikina Diana ir 
Rimas Palčiauskai, savo burlai
viu keliaujantieji aplink 
pasaulį. Marųuesas salas jie 
pasiekė liepos 4 d., po 25 dienų 
kelionės iš San Francisco. Pati 
kelionė buvo lengva ir be nuo
tykių. Rimas juokauja, kad sun
kiausia juos lig šiol ištikusi pro
blema yra kaip tamsią naktį 
uoste atrasti savo burlaivį, po 
ilgų linksmavakarių su kitais 
jūreiviais. Paičiauskai numato 
baigti kelionę ir į Seattle grįžti 
po penkių mėtų.

LIETUVOS DUKTERYS

Lietuvos Dukterų draugijos 
metinė gegužinė liepos 30 d. 
vyko Dalios Tutlytės Mrovviec ir 
Emilijos Tutlienės ūkyje, Ar- 
lington. Mėlynos lūpos puošė 
daugumą poilsiautojų, atidžiai 
uogavusių mėlynių krūmuose.

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS REAL ĖSTATE

ELEKTROS 
. ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto leidimą. Dir- 
■ bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

313-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS
32081/2 VVest 95th Street 

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

J K 8 CON8TRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2668.
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M^unro ev rote

Sklandžiai pravesti laimėjimai 
sustiprino „Dukterų” labdaros 
iždą, o suneštinių vaišių stalas 
„lūžo” nuo patiekalų gausumo.

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
UNIVERSITETUI

University of Washington 
norėtų padidinti savo biblio
tekos lietuviškų knygų rinkinį. 
Jei turite knygų, kurias galite 
paaukoti universitetui, prašoma 
jas siųsti: Dr. Michael Biggins, 
Director, Slavic and East Euro- 
pean Library, Suzzallo Library, 
University of Wash., Box 
352900, Seattle, WA 98195. Pa
sitaikius daugiau tos pačios 
knygos egzempliorių, universi
tetas savo nuožiūra gali jas 
pakeisti. Ina Bertulytė Bray 
(206-523-1620) turi daugiau 
žinių.

JAUNIMO MIŠIOS KAUNE
Dar viena graži iniciatyva įsi

gali Šv. Arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčioje — šios bažny
čios klebonui kun. Ričardui Mi
kutavičiui pakvietus, sekmadie
niais vyks šv. Mišios, skirtos 
jaunimui. Rugsėjo 3 d. buvo pa
kviesti miesto gimnazijų bei vi
durinių mokyklų atstovai. Rug
sėjo 10 d. šv. Mišios bus skirtos 
akademiniam jaunimui.

Marcinkonyse (Varenos raj.) 
Gedulo ir vilties dieną buvo pa
šventintas Tremtinių kryžius. 
Jį pastatydino geležinkeli
ninkai, o pašventino parapijos 
klebonas Valentinas Virvičius.

DON'T SPEND IT Ali SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Charleied ond Superyned by the United Statei Govei omenį 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IUINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

f\Cl midlcind Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ. 
(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470
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LENDER

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šoklų ansamblis

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

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva čičinskienė. 
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. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

HELP WANTED

Reikalingi virtuvės darbininkai.
Darbas dienomis ir naktimis. Ap
mokysime. 'Kreiptis Nijolė, Un- 
dy’s Chlll, 5401 S. Pulaskl Rd.

RE/MAX 

REALTORS 

(312) 586-5959 

(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS
7922 S. Puladd M,

4365 S. Archej Avė.

DANUTĖ MAYER '
284-1900 ,

jei norite parduoti ar pirkti nardys, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkalftaviroas veltui. ’ >\

IEŠKO DARBO

Dvi. med. seserys ir vyras 
ieško bet kokio darbo. 

Tel. 312-767-5082 
arba

708-974-9848

FOR SALE

Parduodami viso buto baldai: 
stalai, sofos, komodos, ir 

Liet. enciklopedija.

Tel. 708-469-9463

House for Sale
by owner: 3 bdrm. brick ranch; 11/ 
bath; fin. basement; 2 car garage 
centrai air; lot 75x136'. Tel. 708 
636-7304. Price upper $140.

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI

DRAUGE

NAUJASIS GYVENIMAS. Dante Alighieri. Vertė A. Tyruolis. 
96 psl.

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI. Turto paveldėjimas tes- 
tamentų-turto palikimai — jų apsauga. Dipl. teis. Pr. 
Šulas. 88 psl.

ŽVILGSNIS PRAEITIN. Spaudoje skelbtų straipsnių rinkinys. 
Jonas Kutra. 117 psl.

TRYS ŽODŽIAI arba gyvenimo magija. Juozas švaistas. 176 
psl.

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. Kun. A. 
Alekna. 300 psl.

LIKIMO ŽAISMAS. Romanas. H. Lukaševičius. 231 psl. 
LUKŠIŲJAI. Novelės. A. Giedrius. 231 psl.
JAUNUOLIŲ MALDOS. Kun. P. Kirvelaitis. 159 psl. 
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldos ir giesmės. Kun. dr.

P. Aleksa. 254 psl,
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230 psl.
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. Atsiminimai. A. Gervydas. 213 psl. 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Premijuotas romanas. Vacys

Kavaliūnas. 234 psl.
AUKSO KIRVIS. Rinktinės pasakos. J. švaistas. 176 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS. Novelės. H. Mošinskienė. 176 psl. 
ANTANAS KUČINGIS. Biografija-atsiminimai. Ona Nar

butienė. 169 psl.
ANGLŲ NOVELĖ. Novelių antologija. Sudarė P. Gaudys. 459 

psl.
ILGESIO VALANDĖLĖS. Eilėraščiai. Leonardas šimutis. 227 

psl.
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J. Danielius. 80 psl.

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti.
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyventojams pridedame State Sale tax 
8.75% nuo knygos kainos.
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LAIŠKAI
NEJAUGI „ŽINIASKLAIDA” 

PRIVALOMA?

Nors ir nebūdamas diplomuo
tu lituanistu, jaučiuosi turįs 
pakankamai pagrindo statyti 
kalbinius klausimus terminolo
gijos reikalu. Skaičiau „Drau
ge” ginčus lietuviško pakaitalo 
„konteinerio” klausimu. Ne
seniai Zenonas Prūsas pagrįstai 
iškėlė ir mane stebinusį nekri
tišką apsikabinimą su kažkur 
nukritusio „ekonomika” ter
mino. Vienok mūsų žurnalis
tikoje turime kur kas opesnį 
klausimą — lietuviško ati
tikmens amerikietiškai 
„media”.

Prieš kiek laiko išeivijos spau
dos redakcijose, įskaitant ir 
„Draugo”, staiga iškilo „žinia- 
sklaida”. Bent man nežinia, ar 
tas terminas yra parinktas 
redaktorių, ar lituanistų, ar 
abiejų drauge pasitarime, ar tik 
šiaip kieno sugalvotas spaudoje 
panaudoti.

Jau per 20 metų, neturė
damas tikslesnio ir negirdė
damas kalbos žinovų siūlymo 
naudoti kitą terminą, savo ra
šiniuose naudoju „media” ati
tikmenį „žinyba”. Iš dalies 
keblumą sukelia tai, kad šis žo
dis turi ir kitą prasmę. Vienok 
iki šiolei kalbos žinovai ma
tomai nekreipė dėmesio į šį 
mūsų žurnalistikai gan opų ir 
keblų klausimą. Prieš keletą 
metų (berods, floridiškis Miro
nas) pasiūlė, manau, geresnį už 
„žinybą” terminą — „Žinija”. 
Prieš keisdamas termino 
naudojimą, norėčiau sulaukti 
žinovų pasisakymo.

Tarp kitko, „žiniasklaida” 
nėra tikslus terminas. Žinių pla
tinimo sistemoje žinios yra 
skleidžiamos, o ne sklai
domos (čia pat, artumoje). 
Priedu man, buvusiam pieme- 
niokui ir gerokai padirbėjusiam 
ūkyje, tas terminas (atsiprašau 
jautrių miestietiškų nosių) 
primena mėšlasklaidą. Tai pro
cesas, kuriame mergaitės ir 
berniokai prasklaido iš prava
žiuojančio laukų vežimo vyrų 
išmėtytus kupstus.

Vienok, viso to nepaisant, 
nusilenkčiau prieš bet kokį 
viešame pasitarime žinovų 
priimtą terminą. Kol to nebus, 
būtų tikslu, jei redaktoriai 
savus terminus neprimestų 
bendradarbių bei korespon
dentų rašiniams. Ne vien aš 
būčiau dėkingas, jei „Draugo” 
redakcija paskatintų žinovus 
pasisakyti tuo klausimu.

Vilius Bražėnas 
Bonita Springs, FL

REIKALINGAS NAUJAS 
SKYRIUS

Tie „Draugo” skaitytojai, ku
rie praleidžia nemažai laiko, 
skaitydami Amerikos ir kitų 
kraštų spaudą, kartais aptinka 
trumpų žinučių, tiesioginiai ar

<
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.Jaunimo tautinio ansamblio „Grandis" mokytojos ir šokėjai su vadove Violeta Fabianovich, 
dalyvavę rugpjūčio mėn vykusiuose tautinių šokių kursuose Dainavoje.

netiesioginiai susietų su 
Lietuva. Pavyzdžiui, savait
raščio „Human Events”, rugsėjo 
1 d. numeryje yra trumpai 
aprašomas buvusio prezidento 
Bush kabineto posėdis, kuriame 
dalyvavęs pats Bush, valstybės 
sekretorius James Baker, tau
tinio saugumo patarėjas Brent 
Scowcrot, urbanistikos reikalų 
sekretorius Jack Kemp, spaudos 
sekretorius Martin Fitzvvater ir 
kiti. Tas posėdis vykęs tuoj pat 
po Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo. Jame Jack Kemp 
primygtinai klausęs ir Bush, ir 
Baker, kada JAV pripažinsianti 
Lietuvos nepriklausomybę. Ne
gavęs atsakymo, Kemp ir toliau 
klausinėjęs. Tai įerzino Baker, 
ir šis pavadinęs Kemp labai ne
gražiu vardu. Labai supykęs, 
buvęs futbolo žvaigždė Kemp 
peršokęs per Ovai Offices baldus 
ir bandęs sugriebti Baker už 
gerklės.Scowcrot vos ne vos abu 
išskyręs. Taip rašąs Marlin Fitz- 
water savo atsiminimuose.

Aš anksčiau žinojau, kad 
Kemp yra labai palankus Lietu
vai, bet negalvojau, kad dėl 
Lietuvos jis eitų į muštynes. 
Gaila, kad jis nutarė nekandi
datuoti kitų metų prezidenti
niuose rinkimuose. Šis nuotykis 
gal būtų įdomus ir kitiems 
„Draugo” skaitytojams, bet 
nelabai tinka laiškų skyriui. 
Gal dar reikėtų „Drauge” įves
ti naują skyrių, pavadinant 
„Trumpai apie viską”, „Kiti 
apie mus” ar kaip kitaip, kurį 
gal galėtų užpildyti eiliniai 
skaitytojai. Jei kas nenorėtų ra
šyti, gal galėtų atsiųsti tik 
iškarpas „Draugo” redaktorių 
suredagavimui.

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH

Pastaba: labai pritariame Z. 
Prūso minčiai. Lauksime atsi
liepimų. Redakcija.

KOKS TO ŠMEIŽIMO 
TIKSLAS?

Šią vasarą, taip, kaip ir 
daugelį kitų, turėjau progą 
praleisti Lietuvoje savo giminių 
apsupta. Stebėjau savo tėvynės 
besikeičiantį veidą — mačiau 
daug gerovių,o taip pat ir nusi
vylimų. Daugelis žmonių dar vis 
turi viltį, kad bus geriau, tik 
reikia kantriai palaukti, tačiau 
bėga diena po dienos, metai po 
metų ir ta viltis blėsta, atsiran
da nusivylimas ir nepasitenki
nimas rytdiena.

Ir štai vieną dieną, apsupta 
savo artimųjų, stebėjau televizi
jos laidą („Septynios Kauno die
nos”, rugpjūčio 27 d., 11 vai. 
ryte) nepažįstamos moters kalba 
sudomino mane ir mano gimi
naičius. Įsigilinusi, nenuleisda
ma akių sekiau jos kalbą, supra
tau, kad ta moteris yra Nijolė 
Nausėdienė, kuri, mano nuste
bimui, stipriai kritikavo visus 
Amerikoje gyvenančius žmones 
ir jų gyvenimo būdą bei kultūrą. 
Po kiek laiko sužinojau, kad 
Nijolė Nausėdienė atvyko į Va
karų pasaulį vėliau, negu mes, 
išeivijos lietuviai. Ji atvyko ne

komunizmo vejama, bet sužavė
ta Amerikos prabangos. Ir kodėl 
tokia kritika šiam kraštui, ku
ris ją priglaudė, kai jai reikėjo 
pagalbos?

Aš JAV gyvenu 50 metų ir 
jaučiu šiam kraštui didelę 
pagarbą. Niekad neišdrįsčiau 
viešai jo žeminti. Amerika mus 
benamius priglaudė, nežinant 
kalbos, mes dirbome, vargome, 
leidome į mokslą savo ateities 
kartas, skiepijome meilę Lietu
vai ir lietuvių kalbai. Šiame 
svetimame krašte mes steigėme 
lituanistines mokyklas, ratelius 
ir būrelius, šokių grupes, sto
vyklas ir niekada nepraradome 
vilties grįžti į Lietuvą, ten siųsti 
mokslą užbaigusį jaunimą, ku
ris ten skiepytų pagarbą žmo
gui, atgaivintų kultūrą ir tikė
jimą. Ir štai N. Nausėdienė 
sako, kad mes „tinginiai”, mes 
„beždžionės”, mes „valgome iš 
popierinių lėkščių ir neauklėja- 
me savo jaunimo, mes nesame 
europietiškos kultūros”. Mane 
asmeniškai visa tai užgavo ir 
labai suerzino, kad kalbančioji 
Amerikoje neturėjo progos būti 
ten, kur „žmonės valgo su peiliu 
ir šakute ir ne tik iš popierinių 
lėkščių”.

Norėčiau paklausti, kieno 
siųsta N. Nausėdienė atstovavo 
Amerikos lietuviams ir taip 
drąsiai reiškė savo tokią siaurą 
nuomonę.

Pabaigoje buvau vėl nustebin
ta, kai N. Nausėdienė aerodro
me pakeliui į Čikagą surado 
progą ir pradėjo „mokyti” 
grupelę pensininkų lietuvių.

Labai užjaučiu N. Nausėdie
nę, kuri vėl grįžo į „beždžionių 
kraštą”, kur niekas nenaudoja 
nei peilio, nei šakutės... Dabar 
Lietuva laisva ir aš jai patar
čiau gyventi ten su minimaliu 
uždarbiu, su nežinia, dėl ryto
jaus, su rūpesčiais, kurie spau
džia daugelio pečius ir tada ji 
galės kalbėti, kritikuoti, ko
kios „beždžionės” gyvena Ame
rikoje.

Mes visi puikiai žinome, kad 
Lietuva dažnai kreipiasi į 
Ameriką, prašydama pagalbos 
ir dėl to šio krašto, į kurį 
daugelis iš mūsų jau giliai 
įleidome šaknis, kritikuoti, 
žeminti, šmeižti ir menkinti 
tikrai nereiktų.

Ona Čepelienė 
Palos Hills, IL

GERI DARBAI

Laiškų skyriuje „Drauge” 
kun. Česlovas Degutis rašo: 
„Esu labai dėkingas ‘Draugui’
už paskelbtą informaciją, skirtą 
Amerikoje gyvenantiems lietu
viams, apie Rietavo parapijos 
senelių namų statybą. Didelį 
organizacinį darbą atliko JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
pirm. Birutė Jasaitienė, kurios 
rūpesčiu surinkta 1.730 dol.”.

Sovietams okupavus Lietuvą, 
lietuviai pasitraukė į JAV ir 
kitas valstybes. Kovojo prieš 
okupantą ir šelpė likusius 
Lietuvoje. O ALTas ir VLIKas 
nuolat lankėsi valstybių sos
tinėse ir nuolat rengėme de

monstracijas prieš sovietų elgesį 
tėvynėje.

Komunistų valdžiai susvy
ravus, Vytautui Landsbergiui 
vadovaujant, Sąjūdis pasijuto 
laisvesnis, pareikalavo Lietuvai 
nepriklausomybės ir ją laimėjo.

Atgavus Lietuvos nepriklau
somybę, tie prašymai nesuma
žėjo, bet dar padidėjo. Dabar 
prašoma bažnyčių remontui, 
vaikų globai ir senelių prie
glaudos namams. Taigi, kitiems 
aukojame, bet apie save nepa
galvojame, kad mes Čikagoje 
nepasistatėme seneliams prie
glaudos namų. O Viešpats yra 
pasakęs, mylėk savo artimą, 
kaip pats save. Bet mes kitiems 
duodame, o sau prieglaudos 
nepasistatėme, nėra pinigų. 
Lemonte reikia bažnyčią taisyti 
ar naują statyti, bet nėra 
pinigų.

Antanas Marma

Chicago, IL
•

PAAIŠKINIMO

NEREIKALAUJANTIEJI
KLAUSIMAI

Yra džiugu, kad redaktorės 
Danutės Bindokienės iniciatyva 
„Drauge” įvesti laiškai išaugo 
į tikrai įdomų skyrių, kuris 
„Draugo” skaitytojų yra labai 
vertinamas ir mėgstamas. Kiek
vienas, skaitantis „Draugą”, 
randa daug įvairumų ir įdomių 
skaitytojų pasisakymų. Nenuo
stabu, kad daugelis skaitytojų, 
gavę laikraštį, pirmiausia ieško 
laiškų skyriaus.

Vedinas tos minties ir aš rug
pjūčio 29 d. „Drauge” paskai
čiau Laimos Repeikos laišką, 
pavadintą „Prašau paaiškinti”.

Mano nuomone, Laimai Re- 
peikai nereikalingi jokie paaiš
kinimai. Ji savo iškeltuose tri
juose klausimuose pati savaime 
duoda puikius atsakymus. Ma
nau, kad sujos mintimis turėtų 
sutikti bent 95 procentai išeivi
jos lietuvių.

Pravartu pacituoti trečią L. 
Repeikos klausimą, kuris skam
ba šitaip: „O kad dr. Bobelis 
griežtai nutildė susirinkusius, 
pareiškusius nepasitenkinimą 
už kritiką pirmajai valdžiai, esą 
tai .nekultūringa’. Ne taip 
seniai per prezidentinius rinki
mus dr. Bobelis elgėsi labai 
.kultūringai’, aštriai puldamas
a.a. amb. Stasį Lozoraitį...

Baigiant yra verta pažymėti, 
kad išeivijos lietuvių tarpe yra 
asmenų, kurie tik ir laukia 
progų dalyvauti iš Lietuvos 
atvažiavusių pareigūnų susiti
kime ir tuos Lietuvos pareigū
nus „baltinti”.

Štai vienas išeivijos dalyvio 
susitikime su Lietuvos pareigū
nais pasakymas: „O juk suaugę 
žmonės žino, kur ir kaip savo 
jausmus galima išreikšti, juo 
labiau viešai”.

Sakoma, kad lazda turi du 
galus. To antro galo turėtų 
laikytis ir atvažiavusieji 
Lietuvos pareigūnai, kurie savo 
pareiškimuose nesilaiko tiesos.

Vytautas Šeštokas

Los Angeles, CA.

TIK LIETUVOS 
AMBASADORIAUS DĖKA

Kai tik pasirodė spaudoj žinia 
apie Memorials of Communism 
projektą, man teko pasikalbėti 
apie šią temą su „Washington 
Times” korespondentu ir su 
prof. dr. Lev Dobriansky. Pasta
rasis man asmeniškai pasakė, 
kad LB Vašingtono įstaigos, 
taip pat ir a.a. ambasadoriaus 
Lozoraičio darbuotojai buvo 
gerai informuoti apie #103-199 
JAV Kongreso priimtą rezo
liuciją. Tuomet nei LB, nei tų 
laikų ambasada jokių rekomen
dacijų nesiūlė į garbės arba 
patariamąją komisiją. Todėl ir 
nebuvo Lietuvos ir Lietuva 
jokiu būdu nebuvo „užmiršta” 
projekto planavimo metu.

Ką veikė LB ir Lietuvos 
tuometinė ambasada, yra 
nežinoma. Irgi nežinoma, ar jie 
informavo valdžią Lietuvoje,

nes nebuvo palikta ambasadoj 
jokių raštiškų duomenų apie šį 
reikalą. Faktas pasilieka, kad 
nei LB, nei Lozoraičio amba
sados darbuotojai prieš 16 mė
nesių jokios iniciatyvos nepa
rodė.

Neseniai ambasadorius Eidin
tas pasikalbėjo su prof. dr. Lev 
Dobriansky, ir dėkui dabar
tiniam ambasadoriui, Lietuva 
vėl atsirado sąraše, prof. Lands
bergis yra rekomenduotas į pa
tariamąją komisiją.
Tomas A. Michalskis, Ph.D.

Buvęs LR ambasados 
sekretorius, Vašingtone

KRITIKA AR RAŠLIAVA?

1995 m. rugpj. 25 d. „Drauge” 
spausdintas laiškelis, pavadin
tas „Daug tuštybės”, apie A. 
Balašaitienės kelionę į Lietuvą, 
pasimatymą su prez. A. Bra
zausku, aprašytą „Tėviškės ži
buriuose” bei „Drauge”, visur 
tempiamą fotografą H. Paulaus
ką ir labai netaktišką pasikal
bėjimo pradžią su prez. A. Bra
zausku.

1995 m. rūgs. 1 d. „Drauge” 
atsiliepė dr. Romualdas Povilai
tis. Apkaltino jis mane kažko
kiu pavydu bei „tulžies išlieji
mu” ir net siūlė man apsilanky
ti tėvynėje, rasti būdų jai pagel
bėti.

Lietuvai, o ypač mano pusbro
lio Vyt. Baltušio-Girinio ryši
ninkėms bei Sibiro tremti
niams, esu padėjęs ir padedu. 
Rašiau apie tai „Tėviškės žibu
riuose” ir Lietuvoj leidžiamam 
„Karyje”. O kur Panevėžio J. 
Balčikonio gimnazijos muziejus 
ar Utenos Kraštotyros muzie
jus? Mano nelaimei, nesu garbė
troška ir nesireklamuoju.

R. Povilaičiui patarsiu, prieš 
rašant žinoti faktus, nes tik tai 
yra tikra žurnalistika.

Leonas Baltušis 

Minocųua, WI

TO BETRŪKO!
i

1995.9.7 d. „Drauge” rašoma, 
kad Lietuvos moterų partijos 
suvažiavime, dalyvaujant 211 
atstovių, pirmininkė 273 balsais 
buvo išrinkta Kazimiera Prun
skienė.

j Mums gerai buvo žinoma, kad 
komunistų rengiamuose rinki
muose, kandidatai laimėdavo 
99.9% balsų, o dabar — 129% 
balsų. Ir pažanga mūsų 
Lietuvoj!

Žinoma, su tokia balsų persva
ra „privalu” atstovauti Lietuvos 
moterų partijai pasaulio moterų 
suvažiavime Kinijoj.

Alfonsas Pargauskas

Orland Park, IL

DĖL „UTĖLIZACIJOS”

Jonas Šarka iš Omahos, Neb- 
raskos valstijoje, savo laiške 
(„Draugas”, Nr. 155,1995.8.11), 
pavadintame „Ar jau reikia 
„utėlizuoti”? duoda, anot jo, 
„klasišką” pavyzdį, kaip 
„anglicizmai” padaro lietuvių 
kalbą juokingą.

Jeigu jis būtų žvilgterėjęs į 
„Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyną” (1993 metų laidos), tai 
873-čiame puslapyje būtų radęs 
žodžius: utalitarinis, utilėtaris- 
tas, utilitarizmas, utilitarus, 
utilizacija, utilizuoti, o ir 
utėliauti, utėliuotas, utėlius. 
Veiksmažodžio „utėlizuoti” ten 
nėra. Tai yra Jono Šarkos nau
jadaras sukurtas, apgailėtina, 
tik sarkastiškai pasijuokti, 
nenugirdus to žodžio ištarimo 
televizijoje. Pats žodis yra 
dabartinėje lietuvių kalbos var
tosenoje leistinas ir vartotinas.

Vytautas Plukas 

Santa Monica, CA

• Jurgis Sauerveinas, lietu
vių visuomenės veikėjas, poetas, 
geriausiai kaip žinomas mažlie- 
tuvių himnu virtusio eilėraščio 
„Lietuviais esame mes gimę” 
autorius, gimė 1831 m., mirė 
1904 m.
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STAIGI IR 
TRAGIŠKA MIRTIS

Darius Kavaliauskas

Š.m. rugpjūčio 4 d., 4 vai. p.p., 
Lake Mead, esančiame netoli 
Las Vegas, Nevados valstijoje, 
rastas 25 metų lietuvio imigran
to Dariaus Kavaliausko lavo
nas. Medicininės ekspertizės 
išvadose parašyta, kad mirties 
priežastis buvo: „uždusimas ir 
nuskandinimas”, tačiau iki šiol 
kaltininkų arba priežasčių, dėl

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 
1450 AM banga.

Adresas: 2624 W. 69 St. 
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

Vakaronėje Ateitininkų namuose. Iš k — dr Kazys Ambrozaitis, dr Petras 
Kisielius ir svečiai iš Lietuvos — Vidas Abraitis ir Pefrn<j Plumpa. dr Adolfas 
Damušis ir Juozas Polikaitis.

Nuotr V. Zadeikienės

m. rugsėjo mėn. 15 d.

ko šis jaunuolis sutiko tragišką 
ir ankstyvą mirtį toli nuo savo 
tėvynės bei saviškių. Apie Da
riaus Kavaliausko mirtį rašė ir 
vietinė spauda, pvz. „Las Vegas 
Review-Journal”, rugpjūčio 29 
d. Rašoma, kad policija ir FBI 
prašo visų, kas tik galėtų su
teikti kokių informacijų apie šią 
tragediją, paskambinti tel. 
702-229-3521, o jeigu nenori pa
sisakyti pavardės, tai skambinti 
telefonu 702-385-555 .

Darius Kavaliauskas gimė 
1970 m. rugpjūčio 31 d. Kaune. 
Augo 10 vaikų šeimoje, anksty
voje vaikystėje neteko tėvo. 
Dabar, Dariui žuvus, šeima 
atsidūrė labai sunkioje finansi
nėje būklėje. Jeigu atsirastų, 
kas galėtų bent kiek Kavaliaus
kų šeimą sušelpti, aukos pri
imamos Socialinių reikalų 
raštinėje, „Seklyčioje”.

Velionio šeima labai dėkinga 
Čikagos lietuviams, kurie prieš 
trejus metus atvykusį Darių 
globojo, priglaudė, parodė jam 
daug;šilumos ir padėjo įsikurti. 
Dėdingi yra ir Nevados lietu
viams, nors jų tiek nedaug, bet, 
tragedijai ištikus, suteikė finan
sinę ir moralinę pagalbą, kai 
reikėjo velionio Dariaus palai
kus sudeginti ir persiųsti į 
Čikagą. a.K.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

RADIJO LAIDA SKIRTA VISIEMS - 
IR MAŽIEMS, IR DIDELIEMS

Marquette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos pir
masis po vasaros atostogų susi
rinkimas šaukiamas šį vakarų, 
rugsėjo 15 d. 7 vai. vak., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salė
je. Be svarbių reikalų aptarimo 
ir rūpimais klausimais, ypač dėl 
apylinkės apsaugos, diskusijų, 
bus ir staigmena — atvyksta te
levizijos žurnalistai, kurie norės 
pasikalbėti su dalyviais kaip tik 
minėtais klausimais. Svarbu, 
kad susirinkimas būtų gausus, 
todėl kviečiami ne tik draugijos 
nariai, bet visi apylinkės 
gyventojai.

Švč. Trejybės Jurbarko pa
rapijos klebonas kun. Kazimie
ras Gražulis labai džiaugiasi ir 
dėkoja jurbarkiečiams ir nejur- 
barkiečiams už pagalbų, remon
tuojant bažnyčių. Už aukotojus 
geradarius šv. Mišios bus rugsė
jo 17 d. 8 vai. r. (Lietuvos laiku) 
parapijos bažnyčioje. Spalio 8 d. 
2:30 vai. p.p. bus aukojamos šv. 
Mišios už Jurbarkiečių sambū
rio narius — gyvus ir mirusius. 
Jeigu kas dar norėtų prisidėti 
prie šios bažnyčios remonto iš
laidų padengimo, gali iki šio mė
nesio (t.y., rugsėjo) galo aukas 
siųsti Sofijai Plenienei, 9640 S. 
Kedvale, Oak Lawn, IL 60453.

Rasa Ramanauskas, Vilią 
Park, IL, „Draugo” knygyne 
nusipirko knygų už nemažų 
pinigų sumų. Malonu turėti 
tokių lietuviškos knygos mylė
tojų, dėkojame už apsilankymų.

Kun A. Budrius, Žygaičių parapijos klebonas (dešinėje) ir Cicero, Šv. Anta
no parapijos choro vedėjas muz. Marius Prapuolenis, po susitikimo Cicero 
rugsėjo 3 d Nuotr. E. Šulaičio

x A.a. dr. Liudą Girniūtę 
Dirdienę prisimenant, jos vie- 
nerių metų mirties sukaktyje, šv. 
Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 
20 d., trečiadienį, 9:30 vai. ryto, 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po mišių 
— paminklo pašventinimas Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.- 
Kviečiame gimines, draugus, 
Korp! Fraternitas Patria korpo- 
rantus bei pažįstamus Mišiose ir 
paminklo pašventinime dalyvau
ti. Vyras Petras ir sūnus Al- 
fP8- (sk.)'

x Zofijos Budrienės atmini
mą pagerbdami, artimieji aukojo 
Lietuvos našlaičiams: Felė Čer- 
neckienė, Otilija ir Romas Petrai
čiai — $150, po $20 — Viktoras J. 
Lesniauskas, Danguolė Ilginytė, 
$10 — V. K. Čepaičiai, Olga Ri
mienė. Viso $210. Reiškiame
užuojautą velionės artimiesiems 
ir Lietuvos našlaičių vardu dėko
jame aukotojams. „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas.

(sk.)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kieta 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Pukščių jbeima — Romas, Ra
sa, Andrius ir Miglė Pukščiai, 
paskyrė 250 dol. naujajam 
„•Margučiui”, kad būtų toliau 
tęsiamos radijo transliacijos. Jų 
vadovaujama „Transpak” siunti
nių persiuntimo įstaiga yra 
daug kartų pasitarnavusi mūsų 
tautiniams lietuviškiems reika
lams. Gal todėl taip labai lietu
vių mėgstama.

Nejaugi „Draugo” bankete 
apsieisime be Jūsų? Dar yra sta
lų ir bilietų, kuriuos galima už
sisakyti ir gauti dienraščio ad
ministracijoje. „Spaudos balius” 
bus rugsėjo 24 d., sekmadienį, 
Martiniųue salėje. Laukiame vi
sų, ypač Jūsų!

Prel. K. Vasiliauskas, Vil
niaus arkikatedros klebonas ir 
Vilniaus kunigų seminarijos 
rektorius, kuris šį penktadienį 
baigia vesti Šiluvos atlaidus 
Marųuette Parko lietuvių pa- 
rap. Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, sekmadienį, rugsėjo 
17 d. 11 vai. ryto aukos Mišias 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
Cicero, IL. Mišių metu giedos 
kitas svečias iš Vilniaus, solis
tas Danielius Sadauskas. Po 
pamaldų LB Cicero apyl. valdy
ba rengia šių svečių iš Vilniaus 
susitikimų su tautiečiais. Prel. 
K. Vasiliauskas čia papasakos 
savo išgyvenimus Sibire, kur 
jam 10 metų teko kentėti, o sol. 
D. Sadauskas padainuos gražių 
lietuviškų dainų.

Vasara paprastai yra poilsio 
metas, tačiau Čikagos lietu
viams ji buvo itin nerami. Ne 
vien karščiai visus kamavo, var
gino ir tas faktas, jog radijo 
laidos lietuvių kalba atsidūrė 
pavojingoj kryžkelėj. Ilgiausiai 
veikianti radijo laida išeivijoje 
užsidarė, antra po pusmečio 
bandymo išsilaikyti tik klausy
tojų dėka, pripažino, kad to ne
gali padaryti, trečioji sumažino 
savo laidų skaičių į vieno vaka
ro minimumą, o ketvirtoji paju
to nepakeliamų smūgį — vado
vybė pakeitė stoties profilį ir 
padarė ją vienkalbe stotimi. 
Kiekviena laida turėjo savo for
matą, kiekviena buvo reikalin
ga, kiekviena tarnavo tam tik
rų skonių bei įsitikinimų klau
sytojų ratui.

Kalbėsime apie save. ŽEMĖ L 
PRODUCTIONS paskutiniais 
mėnesiais, kaip jau minėta, 
patyrė daug sunkumų. Nuo lie
pos 31 d. WNDZ 750 AM savi
ninkas Ellis Communications 
nutarė darbo dienomis nuo pir
madienio iki penktadienio pa
keisti savo formatų į grynai 
lenkišką. RYTMEČIO EKS-

x Poetas Algimantas Mac
kus bus prisimintas pristatant 
jo naują raštų knygą „Ir mirtis 
nebus nugalėta”. Redaktorius 
Virginijus Gasiliūnas peržvelgs 
A. Mackaus kūrybos vertinimo 
istorijų, akt. Audrė Budrytė 
skaitys poeto eilių. Renginys 
įvyks rugsėjo 17 d., sekmd. 4 v. 
p.p. Balzeko muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. Rengia 
Santara-Šviesa.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dų, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

x Jei reikia įsigyti vai
ravimo teises (IL Driver’s 
License), kreipkitės į Ed Šuma
ną, tel. 1-708-246-8241. Aš 
padedu pensininkams.

(sk)

KUN. ALIONIDAS
BUDRIUS CICERO, IL

Kun. A. Budrius, Tauragės 
apskrities, Žygaičių parapijos 
klebonas, savo antrosios viešna
gės Amerikoje metu, rugsėjo 3 
d. aplankė ir Cicero lietuvius ir 
čia Šv. Antano parapijos bažny
čioje atnašavo šv. Mišias, pasa
kė pamokslą.

Po pamaldų įvyko susitikimas 
su vietos lietuviais per tradicinį 
kavos pabendravimą. Apie 60 
tautiečių, susirinkę į ankštą pa
rapijos pastato kambarį, klausė
si tolimo svečio minčių. Kaip ir 
pernai, taip ir šiemet, kun. A. 
Budrius dar vis ieško paramos 
savo parapijai ir bažnyčiai, 
kurioje atlieka didesnius remon
to darbus. Jo parapija yra gana 
didelė — turi apie 1,500 žmonių, 
iš kurių pamaldas lanko apie 
300. Visi jie yra tautiškai su
sipratę, apie 74 proc. praėju
siuose rinkimuose balsavo už 
a.a. Stasį Lozoraitį.

Svečias iš Žygaičių parapijos 
pasakė, kad remia Lietuvos jau
nimą, padeda mokyklai, kurią 
lanko 248 mokiniai. Ne visi iš 
tų vaikų turi pinigų valgiui, tai 
kun. A. Budrius, geraširdžių 
tautiečių užjūryje pagalba, to
kius stengiasi sušelpti. Šiems 
reikalams Cicero tautiečiai su
rinko daugiau negu 200 dolerių.

Šiam susitikimui vadovavo 
Cicero lietuvių veikėjas, visuo
menininkas dr. Petras Kisie
lius, kuris pradėjo diskusiją su 
kun. A. Budriumi. Dr. Kisielius 
savo kalboje akcentavo, kad rei
kia vieni kitiems atlaidumo, 
gailestingumo, pažymėdamas, 
kad amžinas kitaip galvojančių- 
jų smerkimas gal nevisuomet 
pagirtinas dalykas. Dr. Kisie
lius taip pat palaikė Vilniaus 
arkivyskupijos valdytoją arki- 
vysk. Bačkį, kuris nepritaria 
kunigų politikavimui Lietuvoje.

E. Š.

x TRANSPAK praneša:
„Šiuo metu Lietuvoje pastebimas 
pedagogų stygius — mokyklose 
trūksta apie 2,000 pedagogų, dau
giausia užsienio, lietuvių kalbų 
bei ikimokyklinio ugdymo moky
tojų. Tai maždaug 4% visų 58,000 
Lietuvos pedagogų”. Siuntiniai 
ir komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772.

(sk.)

x Petras ir Genė Juodikiai, 
Chicago, IL, globoja du našlaičius 
Lietuvoje. Pratęsdami metinį glo
bos mokęstį atsiunė $300. Našlai
čių vardu dėkojame. „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk.)

PRESAS liko aklavietėje. Pen
kios valandinės laidos su 20 
pastovių bendradarbių liko be 
namų. Beliko tik „džiaugtis”,
kad nebuvo išbraukta šeštadie
ninė žinių iš Lietuvos apžvalga 
TILTAS ir sekmadieninė kultū- 
rinė-pramoginė laida VAIRAS 
10 v.r. Laikinai RYTMEČIO 
EKSPRESAS perkeltas WWX 
1C3.1 FM (irgi Ellis Communi
cations nuosavybė), prarado 
daugumą savo klausytojų pieti
nėje Čikagos dalyje. Po sunkių 
paieškų buvo atrasta dabartinė 
WEDC stotis 1240 AM. Dalis 
klausytojų atgauta, tačiau toli 
gražu ne visi. XXI AMŽIUS — 
šiuo metu perduodamas nuo pir
madienio iki penktadienio nuo 
7 iki 8 v.v. — tai buv. RYTME
ČIO EKSPRESO pakaitalas. 
Vyksta labai rimtos derybos su 
dviem stotim toli už Čikagos, 
puikiai aptarnaujančiom pieti
nę miesto dalį nuo Lockport iki 
Michigan City, tačiau šiandien 
būtų sunku prognozuoti net ir 
netolimą ateitį. ŽEMĖ L PRO
DUCTIONS leidėjai po truputį 
sulaukia paramos, įrengiant 
naują nuosavą studiją, kuri pa
gerintų esamos 1240 AM girdi
mumą lietuvių gyvenvietėse 
pietinėje miesto dalyje ir prie
miesčiuose. Sekmadieniais šio
mis 1240 AM bangomis nu
skambėjo ir mūsų pati nau
jausia laida — VERSMĖ, apie 
kurią norėtume papasakoti pla
čiau.

VERSMĖ — laida skirta mūsų 
praeičiai, mūsų atminčiai. Kiek
vieną mūsų — jei tik mes to no
rime — maitina neišsenkanti 
versmė — mūsų tautos istorija, 
politinis ir kultūrinis palikimas, 
tėvų ir protėvių gyvenimiškoji 
patirtis. Tad leiskime jai pul
suoti, neužverskime jos — ir 
kartu semkimės išminties ir 
džiaugsmo iš šio nesibaigiančio 
šaltinio. Šioje naujoje radijo 
laidoje mes verčiame puslapį po 
puslapio iš mūsų tautos praei
ties knygos, kurioje — ir išmin
tingi politikai, ir drąsūs karžy
giai, ir puikūs menininkai, ir 
daug kentėję žmonės. Atsitiko 
tai prieš 5-10, ar 100 metų — vi
sa tai vienodai svarbu ir įdomu, 
nes viskas susilieja ir susimai
šo istorijos gelmėse, iš kurių ir 
trykšta šis amžinas gyvybės šal
tinis. VERSMĖ sėkmingai de
biutavo oro bangomis prieš pen
kias savaites. Sekmadienio va
karas ne visiems buvo patogus 
ir po ilgų derybų pavyko perkel
ti VERSMĘ į gerai pažįstamą 
WNDZ stotį 750 AM. Taigi, nuo 
rugsėjo 16 d. ji skambės kiek
vieną šeštadienį nuo 2 iki 3 v. 
p.p. I VERSMĘ jau aktyviai įsi
jungė ir išeivijoje žinomi isto
rikai, dailininkai, muzikologai. 
Pirmose laidose skambėjo įdo
mus čikagiečio teisininko bei 
istoriko Jono Dainausko komen
taras apie Molotovo-Ribbent- 
ropo paktą. New Yorke gyve
nantis skulptorius Vytautas 
Kašuba pasakojo apie savo nuei
tus kelius mene 80 metų jubilie
jaus proga, o publicistas Paulius 
Jurkus prisiminė rašytojos Ne
lės Mazalaitės gimimo sukaktį. 
Susisiekta su buv. čikagiete, da
bar Kanadoje gyvenančia Aldo
na Veselkiene, kuri sutiko 
pasidalinti atsiminimais apie 
savo seserį — gobelenų bei kili
mų meistrę dail. Anastaziją Ta
mošaitienę jos 85 metų gimimo 
proga. Dažnai laidose skamba 
M. K. Čiurlionio kūriniai ry
šium su jo 120 metų gimtadie 
niu. Neužmirštama ir poezija. 
Henriko Radausko jubiliejui 
buvo perduotas pluoštas jo 
skambių eilėraščių. Kadangi
VERSMĖ mini ir šių dienų fak- 
tus bei asmenybes, kurie jau 
įeina į istoriją, buvo prisimintas 
ir kardinolo Vincento Sladke
vičiaus 75 metų gimtadienis. 
Skambėjo ne tik jo specialiai 
šiai progai skirti atsiminimai, 
bet ir maldos kartu su popie
žium Jonu Paulium II, pastaro
jo apsilankymo Lietuvoje metu

Madų parodos rengimo komitetas (čia dar ne visas!). Sėdi iš kairės: Genė Rimkienė, Baniutė 
Kronienė, Bronė Nainienė; stovi: Irena Draugelienė, Irena Kriaučeliūnienė — pirmininkė ir Irena 
Kazlauskienė. Paroda, pavadinta „Rudens simfonija”, bus Pasaulio lietuvių centre spalio 15 d.

prieš porą metų. VERSMĖS re
daktoriai tvirtai tiki, jog ši uni
kali radijo laida išeivijoje taps 
savotišku kelrodžiu, leidžiančiu 
mums pasimokyti iš praeities 
įvykių. Norėtųsi, kad VERSMĖ 
taptų šeštadienio tradicija dau
gybėj šeimų, kai po lituanistinių 
pamokų tėvai su vaikais susėda 
prie radijo imtuvų ir klausosi 
šių laidų. Gal ir mokytojai kla
sėse panaudos VERSMĖS me
džiagą savo tikslams. Lauksime 
klausytojų pageidavimų, pasiū
lymų bei bendradarbiavimo . 
VERSMĖ, Lithuanian News 
Radio 750, PO Box 1161, Oak 
Park, IL 60304-0161, o redakci
jos telefono numeris 708-386- 
0556.

Ramunė Zdanavičiūtė ir 
Raimundas Marius Lapas

PASLAPTINGI RADINIAI

PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRE

Daugelis pažįstame didžiulį 
Pasaulio lietuvių centro pastatą 
Lemonte. Sumanių ir ryžtingų 
pradininkų įkurtas tuo mętu, 
kai lietuviams grėsė nubyrėji
mas į svetimas dirvas, palikus 
tėvų įmintas pėdas senuosiuose 
miesto rajonuose, jis kaip mag
netas sutraukia didžiausią skai
čių lietuvių Amerikoje. Jame 
įkurtas Montessori vaikų darže
lis, Maironio lituanistinė mo
kykla, Lietuvių dailės muziejus 
su įvairios paskirties salėmis, 
skautų būstinė, „Pasaulio lietu
vio” redakcija, Pasaulio Lietu
vių B-nės ir Lietuvių fondo raš
tinės, lietuviškų dovanų krau
tuvėlė, butai-kondominijumai 
bei kambariai su maistu vyres
niesiems. Sekmadieniais gausus 
žmonių skaičius iš plačių Čika
gos apylinkių suplaukia į Pal. 
Jurgio Matulaičio misiją Mi
šioms, o po jų renkasi pasižmo
nėti į didžiąją salę, kur prie ka
vos jų laukia ir koks nors kul
tūrinis renginys — aktualių te
mų apžvalga ar muzikinė prog
rama.

Tačiau tai ne viskas! Centro 
vedėjas R. Kronas, pravedęs pro 
Mercy Lift ir „Saulutės” sandė
lius, sužvanginęs raktais, įveda 
į nemažą salę, išpuoštą mokinių 
konkursiniais piešiniais, naudo
jamą tautinių šokių repetici
joms, ir parodo dar keletą patal
pų, tebelaukiančių savo paskir
ties ir įrengimo. Didžiausia 
staigmena — erdvi aukštomis 
lubomis salė, su iškelta scena, 
kurioje būtų galima susodinti 
250-300 žiūrovų. Ar tai ne at
rastas lobis lietuvių kultūri
niam gyvenimui Čikagos apy
linkėse?

Šiai salei įrengti reikės kapi
talinio remonto, tačiau pirmie
ji žingsniai jau pradėti — nuo 
gyvenimiškiausio reikalo — 
įrengti tinkamus, modernius 
tualeto kambarius. Susipažinu- 
sieji su santechnikų paslaugų 
kainomis, žinome kiek tas kai
nuoja. Tačiau nežinojome, kad

mūsų visuomenės veikėjai ir 
šitokius darbus, atsiraitoję 
rankoves, be atlyginimo sutinka 
bei sugeba atlikti. Lenkiame 
galvas prieš juos. Jų nuopelnai 
ne mažiau verti aplodismentų, 
kaip tų, kurie savo talentus pa
rodys naujoje scenoje.

JAV LB Kultūros taryba, 
vadovaujama Alės Kėželienės, 
suprasdama tokios salės įren
gimo svarbą lietuvių kultūri
niam gyvenimui, savo pastango
mis nori prisidėti prie šio projek
to įvykdymo. Lapkričio 19 dieną 
PLC po Mišių, Kultūros taryba 
rengia dovaną Čikagos apylin
kėms — linksmą programą, ku
rią atliks „Pupų dėdės” anūkas 
su jį, palydinčiais dainininkais, 
aktoriais, muzikantais. Kvie
čiame atsilankyti, prie kavos, 
vyno ir užkandžių — pabendrau
ti ir pasidžiaugti linksma prog
rama. Pelnas bus skiriamas 
naujos salės įrengimui.

Laima Žliobienė

LB VAKARŲ APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Visi Pietinės Kalifornijos lie
tuviai ir svečiai yra kviečiami 
į metinį Lietuvių Bendruome
nės suvažiavimą. Pagrindinė 
prelegentė, garbės viešnia suti
ko būti LB Krašto valdybos pir
mininkė adv. Regina Narušie- 
nė. Ji padarys išsamų praneši
mą apie JAV LB veiklą, įskai
tant savo darbą, surištą su 
Lietuvos pilietybės komisija Vil
niuje. Dalyviai turės progą 
pateikti klausimus KV pirmi
ninkei. Veiklioji bendruomeni- 
ninkė Ina (Bertulytė) Bray iš 
Seattle padarys pranešimą apie 
Baltų programą Washingtono 
universitete. LB prezidiumo 
vicepirmininkė Angelė Nelsienė 
kalbės apie labai svarbią ir 
mūsų paramos reikalingą, 
Kongreso rezoliuciją Karaliau
čiaus demilitarizavimo klausi
mu.

Svarbiausias suvažiavimo 
tikslas yra duoti progą apylin
kių pirmininkams ir jų atsto
vams pranešti apie savo veiklą, 
pasiekimus ir rūpesčius. Suva
žiavimas taip pat yra proga to
limesnių telkinių žmonėms su
sitikti ir susipažinti su KV, 
prezidiumo ir apygardos val
dybos nariais, todėl laukiame 
visų apylinkių valdybų narių 
gausaus dalyvavimo šiame me
tiniame suvažiavime.

Suvažiavimas vyks rugsėjo 29 
d., penktadienį, 6 vai. vak. Tau
tinių namų salėje, 3352 Glen- 
dale Blvd., Los Angeles, 90039. 
Visais reikalais prašau kreiptis 
į apygardos pirmininkę Vio
letą Gedgaudienę, (805) 259- 
0258, arba pas Vytautą Vidugi
rį, (310) 377-3192.

Reikia pastebėti, kad šis suva
žiavimas yra ruošiamas Lietu
vių dienų išvakarėse, suteikiant 
progą dalyvauti pagarsėjusiose, 
linksmose ir įdomiose Lietuvių 

Vialrnnf.ndienose.

Dana Kurkulienė JAV LB 
Kultūros tarybos paskirta ruoš
ti specialius renginius. Lapkri
čio 5 d., 3 vai. p.p., Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje įvyks 
Kultūros tarybos premijų įteiki
mo popietė-koncertas nusipel
niusiems mūsų kultūros dar
buotojams, gyvenantiems Ame
rikoje, pagerbti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba praėjusį ketvirtadienį 
buvo susitikusi su į Čikagą at
vykusiu Lietuvos Respublikos 
ambasadoriumi dr. Alfonsu 
Eidintu ir jį lydėjusiu patarėju 
dr. Vytautu Žaliu bei Ramūnu 
Astrausku. Pasitarimo metu 
buvo išgirsta daug naujų daly
kų, naudingų Lietuvai ir aptar
ta Amerikos lietuvių veikla.

Šeštadieni, rugsėjo 16 d., 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje vyks Edward Man- 
kaus pagerbimas (muziejaus 
„Gintaro” salėje), kur bus su
minėti šio nusipelniusio lietuvio 
darbai lietuviškajai visuomenei, 
pabendrauta ir pasižmonėta. 
Ruošos komiteto pirmininkas 
yra Lietuvos vyčių veikėjas 
Frank Zapolis. Informacijas 
apie banketą teikia tel. 708- 
424-8654 arba 312-581-8654. Vi
suomenė kviečiama pagerbime 
dalyvauti.

JAV LB Kultūros taryba 
per pirmininkę Alę Kėželienę 
įsigijo vieno stalo bilietus į 
„Draugo” Spaudos balių, kad 
galėtų smagiai praleisti sekma
dienio, rugsėjo 24 d., vakarą 
Martiniųue salėje su visais ki
tais „Draugo” draugais ir rėmė
jais. Bilietus gauti ir stalus užsi
sakyti galima dienraščio admi
nistracijoje kasdien darbo va
landomis.

Cicero lietuviai laukia 
žymių svečių iš Vilniaus. Rug
sėjo 17 d. Šv. Antano parap. 
bažnyčioje Mišias aukos Vil
niaus arkikatedros klebonas 
prel. K. Vasiliauskas. Mišių 
metu giedos žinomas solistas 
Danielius Sadauskas. Jiedu abu 
taip pat dalyvaus ir programo
je mokyklos salėje, 12 vai. Čia 
prel. Vasiliauskas papasakos 
apie pergyvenimus Sibiro trem
tyje, o sol. D. Sadauskas pa
dainuos dainų pagal vysk. Ba
ranausko eilėraščius.

Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė darbščioji Birutė 
Jasaitienė ne tik duoda nau
dingus patarimus, spausdina
mus kiekvieną šeštadienį 
„Drauge”, bet taip pat suorga
nizavo visą stalą į dienraščio 
banketą rugsėjo 24 d.

Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos choras pirmą 
šio sezono repeticiją turės rugsė
jo 20 d., trečiadienį, 7 vai. vaka
ro. Kviečiami ir nauji giesmės 
mylėtojai įsijungti į šį chorą.

>

f


