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Pasibaigė pasitarimai 
dėl Rusijos 

kariuomenės 
išvedimo 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, rugpjūčio 12 d. (Elta). 

— Rugpjūčio 11d. Vilniuje, Už
sienio reikalų ministerijoje, 
prasidėjo Lietuvos ir Rusijos 
valstybinių derybų delegacijų 
trečiasis susitikimas. Lietuvos 
delegacijai vadovauja Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko pa
vaduotojas Česlovas Stankevi
čius, Rusijos delegacijai — ne
paprastasis ir įgaliotasis pa
siuntinys Viktor Isakov. 

Prasidėjus deryboms V. Isa
kov pažymėjo, kad šiandien ap
tariamos įvairios aktualios tarp
valstybinių santykių problemos: 
valstybinė siena tarp Lietuvos 
ir Kaliningrado srities; muiti
nių, teis iniai bei kar inia i 
klausimai. Rusija taip pat pa
teikė sutartis dėl karinio tran
zito, jūros šelfo ir kitas. 

Išsiskyrė dviejų valstybių 
pozicijos dėl Rusijos armijos 
išvedimo iš Lietuvos. Lietuvos 
delegacija ir toliau laikosi 
pozicijos, kad kitos šalies armi
ja iš Lietuvos teritorijos turi 
būti išvesta iki 1992 m. pabai
gos. Č. Stankevičius pažymėjo, 
kad Rusija nesutinka su šiuo 
Lietuvos pasiūlymu, nors iki 
šiol nepateikė argumentuoto at
sakymo, kodėl jis nepriimtinas. 
Kaip žinoma, Rusija pasiūlė 
išsivesti savo armiją iki 
1994-ųjų. Delegacijos tęsė 
darbą trečiadienį. 

Česlovas Stankevičius 

Rugpjūčio 11d. susitikime su 
žurnalistais Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos pirm. Vytautas 
Landsbergis komentavo Lietu
vos užsienio reikalų ministrui 
įteiktą dokumentą dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo. „Gerai", 
pasakė Landsbergis, „kad Rusi
ja rodo iniciatyvą, nes iki šiol ji 
tylėjo arba jos veiksmai buvo 
presingo pobūdžio. Mes į tai 
žiūrėsime, kaip į Rusijos pagei
davimą, o kariuomenės išvedi
mas yra besąlygiškas". 

Pokalbyje,palietęs šiuo metu 
Vilniuje vykstantį Rusijos ir 
Lietuvos valstybinių derybų 
delegacijų susitikimą, parla
mento vadovas pasakė, kad 
bene pirmą kartą jos vyksta 
konkrečiai. „Matyt vienintelis 
dalykas, kurį Rusija norėtų 
užfiksuoti kaip sąlygą — priim
ti jos siūlomą kariuomenės 
išvedimo terminą (1994-ieji). 
Tačiau mūsų delegacija negali 
priimti kitokio termino negu to, 
už kurį referendume balsavo 
Lietuvos piliečiai (1992-ųjų 
pabaiga). Bet teigiama ir tai, 
kad Rusijos terminas nėra toks 
tolimas, kaip kad kalbėdavo 

generolai (1997-ieji)", pastebėjo 
Landsbergis. 

Rugpjūčio 12 d., pasibaigus 
šiam susitikimui, abi delega
cijos bendrai pasirašytame ko
munikate pripažino nei viena 
nei kita nepakeitusios savo 
pirminės pozicijos dėl buvusių 
sovietinių dalinių išvedimo. 

Po konferencijos sušauktoje 
bendroje spaudos konferencijoje 
Rusijos delegacijos vadas pri
minė, kad Rusijos Federacija 
jau priėmė sudėtingą sprendi
mą — baigti išvesti buvusią so
vietinę armiją iš Lietuvos 1994 
metais. Sio sprendimo keisti ne
ketina, nes mano, kad tai ir taip 
ypatingai glausti terminai. Jis 
priminė, kad anksčiau buvo kal
bama apie 5-7 metų išvedimo 
laikotarpį. 

Atsakydamas į Eltos kores
pondento klausimą, kodėl Ru
sijai nepriimtinas Lietuvos pa
siūlytas išvedimo grafikas ir 
terminas — iki 1992-ųjų pabai
gos, V. Isakov pažymėjo, kad 
Lietuva pateikė ne armijos išve
dimo grafiką, o kareivių pakro
vimo į vagonus terminą, kurį jis 
pavadino fantastiniu. Rusijai jis 
nepriimtinas, nes per tokį laiko1 

tarpį išvedamiems daliniams 
neįmanoma paruošti naujų dis
lokavimo vietų, pastatyti gyve
namųjų namų, sukurti infra
struktūrą ir t.t. Rusija siūlo 
šiais metais išvesti 11 tūkstan
čių kariškių, 1993 m. — 7 tūks
tančius, 1994 m. — 17 tūkstan
čių. 

Lietuvos delegacijos vadovas, 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninko pavaduotojas Česlovas 
Stankevičius pasakė, kad 
derybos buvo nelengvos, bet 
naudingos ir dalykiškos. Pirmą 
kartą buvo diskutuojama apie 
konkrečius armijos išvedimo 
terminus. „Mes siekiame, kad 
Lietuvos pozicija dėl armijos 
išvedimo grafiko ir terminų, 
žalos atlyginimo taptų priim
tina abiems pusėms", — pažy
mėjo C. Stankevičius. Jis pa
stebėjo: „Lietuva laikosi nuo
monės, jog viskas turi būti 
svarstoma. Mes tik siekiame, 
kad Rusija labiau įvertintų 
mūsų siūlymus, labiau gerbtų 
Lietuvos piliečių pareikštą va
lią". 

V. Isakov pripažino, kad kal
bėdama apie žmogaus teisių pa
žeidimus Baltijos valstybėse, 
Rusija neturi mintyje Lietuvos, 
nes šioje šalyje nėra priimta 
juridinių aktų, diskriminuo
jančių kitataučius. 

Iš viso valstybinės derybų de
legacijos aptarė keletą dešimčių 
klausimų. Rugsėjy susitiks 
abiejų valstybių ekspertai toliau 
spręsti bendrų klausimų. 

Po šio susitikimo priimtame 
komunikate, kurį pasirašė 
abiejų delegacijų vadovai, be 
kita ko rašoma: 

„Derybos vyko atviroje ir da
lykiškoje aplinkoje". Buvo nuo
dugniai pasikeista nuomonėmis 
abi šalis dominančiais ekono
mikos, socialiniais ir humani
tariniais klausimais. 

Pažymėta tam tikra pažanga, 
rengiant susitarimus, kylančius 
iš 1991 m. liepos 29 d. Sutarties 
tarp Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Federacijos dėl valsty
binių santykių pagrindų. 

Danijos karalienė Margarethe II su prezidentu Landsbergiu rugpjūčio 1 d. lankėsi Kalvarijų turgu
je Vilniuje ir vėliau , jiems apsilankius Aušros Vartuose, atėjo prie Arkos galerijos, kur karalienė 
atidarė šią dizaino galeriją. Po to jie dar buvo nuvažiavę į buvusį Vilniaus getą ir į Vilniaus 
arkikatedrą. Nuotr. P. Lileikio 

Pašalpa Rusijai padėsianti 
JAV ekonomijai 

Bet nesąlygota pagalba priešinsis JAV interesams 

ty'ashington, DC, rugpjūčio 
12 d. — Po Respublikonų parti
jos suvažiavimo Houston, Tex., 
ateinančią savaitę, netrukus bus 
paskirta Atstovų rūmų ir Sena
to konferencijos komitetas išly
ginti skirtumus tarp abiejų JAV 
Kongreso rūmų skirtingų versi
jų Pašalpos Rusijai įstatymo 
projektų. Pabaltiečiams, žino
ma, rūpi, kad bent šioje komi
sijoje būtų įrašomas pašalpos 
sąlygavimas Rusijos kariuo
menės išvedimu iš Baltijos 
kraštų. 

Bet dabar stengiantis užtik
rinti, kad ir konferencija dėl šio 
projekto, vadinamo Freedom 
Support Act, praeitų neuždėjus 
jokių naujų apsunkinimų Rusi
jai, pradedama propaguoti, kad 
jo duodama pašalpa ne tik pa
rems demokratiją ir laisvę Rusi
jai, bet ir pagerins JAV ekono
miją, nes įgalins Rusija pirkti 
daugiau vakarietiškų gaminių 
bei Amerikos ūkininkų užaugintų 
javų. Taip, pavyzdžiui rašė A. 
Kaslow 1992.VIII. 12 Christian 
Science Monitor laikrašty. 

Biznieriai už nesąlygotą 
pašalpą 

Dabartinėje versijoje į šią 
pašalpą įeina 12-kos bilijonų 
dol. padidinimas JAV indėlio į 
Tarptautinį Valiutos Fondą 
(TVF) ir apie 1.2 bilijonų dol. 
tiesioginės pašalpos. Anot jos, 
dėl to ir buvęs biznierius, dabar 
JAV ambasadorius Rusijai Ro-
bert Strauss, kartu ir su kitais 
JAV verslininkais, atkakliai 
lankėsi pas kongresmanus, pra
šydamas besąlyginiai remti 
pašalpą. Žinia, pašalpą rėmė ir 
teberemia įvairios pabaltiečių 
grupės JAV-ėse, nes demokrati
jos ir laisvės parama Rusijoje ir 
Baltijos valstybėms užtikrina 
saugumą. 

Bet pabaltiečiai kongresma-
nams primena, kad Rusijoje 
vyksta kova tarp norinčiųjų su
griauti laisvę ir demokratiją ir 
tarp norinčių ją atstatyti, tad 
svarbu remti teisingą pusę. O tą 
galima padaryti,tik sudarant 
paskatas Rusijai eiti teisin
guoju, demokratijos keliu, 
būtent, sąlygojant ekonominę 
pagalbą jų duotų pažadų tesė
jimu. 

Ambasadorius R. Strauss savo 
argumentuose pabrėžė, kaip 
svarbu JAV-ėms per šią pagalbą 

užsitikrinti JAV-ėms vietą mil
žiniškoje Rusijos vartotojų rin
koje, kad JAV neprakištų ki
tiems konkurentams. ..Daugelis 
mūsų konkurentų, ypač Europo
je, pirma mūsų pradėjo puoselė
ti ekonominius ryšius ir gal net 
pajėgs daugiau už m ji padaryti 
bendros ekonominės pagalbos 
srityje", kalbėjo Harry Ham-
merly, 3M kompanijos vicepre
zidentas ir JAV Nacionalinės 
Gamintojų Sąjungos tarptauti
nių investicijų ir finansų komi
teto pirmininkas. 

Kongresmanams rūpi JAV 
vidaus ekonomika 

Bet kongresmanai prisibijo 
balsuotojų šiais rinkiminiais 
metais ypač dėl įvairių užsienio 
ekonominės pagalbos projektų, 
kai krašte vyrauja „pirmiausia 
Amerika" sentimentai, su ne
noru šelpti užsienį, kai šiame 
krašte skurdas vis auga. JAV 
įstatymdaviai labai nerangūs 
teikti ekonominę pagalbą buvu
siam priešui, pirmiau neprave-
dus įstatymų palengvinti did
miesčių būklę ir padedant be
darbiams vėl rasti darbo. 

Nors Senate Rusijai pašalpos 
projektas buvo priimtas be pa
taisų liepos pradžioje, Atstovų 
rūmuose buvo atidėtas jo svars
tymas, kol prez. Bush nepriėmė 
jų pravestų įstatymų teikiant 
lėšas JAV vidaus programoms. 
Tad pereitą savaitę prez. Bush 
administracija sutiko pasirašyti 
pagreitintą 370 mil. dol. lėšų 
teikimą JAV miestų bei savival
dybių pravedamiems gerini
mams, taisymams bei jiems rei
kiamoms paskoloms. Baltųjų 
rūmų biudžeto direktorius Ri-
chard Darman pažadėjo pasku
binti lėšų teikimą JAV trans-
portacijos programoms ir pra
plėsti federalinių paskolų tei
kimą namams pirkti bei ke
liams taisyti ir kitiems infra
struktūros gerinimo projek
tams. 

Argumentuodamas už Rusijos 
pašalpos projekto priėmimo 
svarbą, kongr. Lee Hamilton (D-
IN) priminė, kad pagalba 
buvusiai Sov. Sąungai persio
rientuoti į demokratiją ne tik 
pašalins didelę grėsmę Ameri
kai iš Rusijos puses, bet taip pat 
sutaupys Amerikai lėšas, kurių 
nebereikės skirt1, apsiginkla
vimui. 

Nesąlygota pašalpa 
priešinsis JAV interesams 

Tačiau pašalpos Rusijai pro
jektas turi ir priešų, rašo Kas-
low, ypač tų tarpe kurie susi
rūpinę apie Rusijos kariuomenę 
Baltijos kraštuose ir kurie abe
joja, ar Rusija gali būti patiki
ma skolininke. 

Konservatoriškų pažiūrų sau
gumo analistas Roger Robinson 
perspėja, kad Rusijos tikslai 
priešinasi JAV tikslams: „Gau
su ženklų, kad Jelcino valdžia 
— noroms ar nenoroms — imasi 
pozicijų, skiria pareigūnus ir 
daro pakeitimus ekonominėje 
bei politinėje kryptyje, kurie 
pasirodys neatitinką demokrati
jos ir laisvos rinkos įvedimo Ru
sijoje reformų tikslams ir tad 
taip pat ir JAV interesams". 

Rusijos ekonomijai blogėjant, 
rusų konservatoriai piiekia 
reformininkus ir donorus Vaka
ruose, kurie nori statyti sąlygas 
pašalpos teikimui. Rusijos val
džios biudžeto deficitas vis auga, 
valdžiai tebesubsidijuojant eko
nomiškai žlungančias įmones. 
Jelcino ministrai spiriasi ati
dėti, jei ne iš viso atšaukti refor
mas. Bet Ministro pirmininko 
pareigas einąs Jegor Gaidar 
tebetvirtina, kad jo vedamos 
reformos tebeeina pagal planą, 
„nežiūrint didžiulio pasiprie
šinimo, sunkumų ir spaudimo". 

Tuo tarpu TVF ir Pasaulio 
Bankas neseniai patvirtino kre
dito emisijas Rusijai. TVF išlei
do 1.04 bil. dol. paskolos — 
būtent, pirmą dalį Rusijai skir
tos 4 bil. dol. paskolos sumos. 
Pasaulio Bankas išleido 600 
mil. dol. kredito emisiją Rusijai. 
Abi įstaigos šias lėšas apribojo 
importų pirkimui. 

TVF direktorius Michel Cam-
dessus pasakė, kad Rusijai bus 
išleidžiama daugiau kredito tik 
jei Rusija išstesės savo pažadą 
sumažinti valdžios daromas 
išlaidas, sukontroliuoti rublių 
spausdinimą ir jei liausis rėmus 
bankrutuojančias įmones. 

Protestas Gruzijoje prieš 
valdžios pareigūnų 

pagrobimą 
Tbilisi, Gruzija, rugpjūčio 12 

d. (AP) — Dešimtys tūkstančiai 
gruzinų išreiškė protestą di
džiulėmis demonstracijomis sos
tinėje, kad buvusio prezidento 
Zviad Gamsachurdijos šalinin
kai pagrobė 11 krašto policijos 
aukštų vadų. Eduard Ševard
nadze, Gruzijos vadas ir buvęs 
Sovietų Sąjungos Užsienio mi
nistras, kalbėdamas įpykintai 
miniai, pasakė, kad „barbariš
kas" pagrobimas įvyko, kai dvy
lika policijos aukštų pareigūnų 
antradienį atėjo pas Gamsa
churdijos šalininkus derėtis. 
„Net ir žmogėdros supranta, 
kad nereikia savo priešininkų 
suėsti, kai jie atvyksta dery
boms", jis kalbėjo. Daugelis 
moterų minioje vilkėjo juodu 
gedulu ir verkė. 

Vienas tų dvylikos įkaitų, 
Martaz Čikobava, Policijos vado 
pavaduotojas kriminalinėms pa
ieškoms, buvo paleistas tre
čiadienio rytą. Vienuolikos te
belaikomųjų tarpe yra Vidaus 
ministras Roman Gventsadze, 
kurio žinioje yra visa krašto 
policija.Vidaus ministro pava
duotojas Zilbert Chazalia ir 
Ševardnadzės Nacionalinio sau
gumo patarėjas David Salari-
dze. 

Ševardnadze pasakojo, kad jie 
buvo nuvykę į Gamsachurdiją 
palaikančiųjų karininkų tvir
tovę Zugdidi mieste, esančio 155 
mylios į šiaurvakarius nuo Tbi
lisi, bandyti išsiderėti, kad jie 
paleistų vicepremjerą Aleksand-

Rusija — stabilumo 
užtikrintoja? 

Maskva, rugpjūčio 10 d. — 
Rusijos parlamento Tarptauti
nių reikalų komisijos pirminin
kas Evgenii Ambartsumov šau
kėsi, kad Rusija sudarytų savo 
užsieno politikos doktriną, 
panašią į JAV Monroe Doctrine, 
kuri buvo priimta 1823 m. ir ku
rioje buvo priešinamasi Europos 
kišimuisi į Amerikos žemyną. 

Slaptame dokumente, kuris 
tačiau buvo minimas rugpjūčio 
8 d. Izvestijoje, jis pasiūlė, kad 
Didysis septynetas (G-7, būtent 
Britanija, Italija, Japonija, JAV, 
Kanada, Prancūzija, Vokietija) 
turėtų Rusijai pavesti politinio 
ir karinio stabilumo užtikri
nimą buvusios Sovietų Sąjungos 
teritorijoje, imtinai ir Baltijos 
kraštuose. 

Jis pabrėžė būtinumą Rusijai 
apsaugoti mažumų teises ir 
Rusijos kariuomenės pasilikimą 
kituose Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugos kraštuose. Jis 
nurodė Kinijos užsienio politi
kos nepriklausomybę ir stabilu
mą kaip pavyzdį Rusijai. 

rą Kavsadze, kurį jie jau visą 
mėnesį laikė įkaitu. 

Gamsachurdiją buvo pirmasis 
laisvuose rinkimuose išrinktas 
Gruzijos prezidentas, bet š.m. 
sausio mėnesį buvo nuverstas 
po trumpo civilinio karo, nes jis 
buvo laikomas diktatorium. 
Šiuo metu jis gyvena pietinėje 
Rusijoje nepripažintos Čečėnų 
respublikos sostinėje Grozny. 
Jo šalininkai tebeveda partiza
ninę kovą jį sugrąžinti į valdžią. 

Sausio civilinio karo metu 
Ševardnadze buvo Maskvoje, 
bet sugrįžęs buvo išrinktas vy
riausybės vadu. Kalbėdamas per 
televiziją visam kraštui, jis per
spėjo, kad grobikai „brangiai 
sumokės", jei jie nepaleis įkaitų 
ir prašė visų gyventojų para
mos. „Mes turime teisę prašyti 
savo tautiečių išeiti į gatves, į 
aikštes... ir remti mus, puolant 
mūsų priešus", jis kalbėjo. Tad 
trečiadienio popietę Tbilisi gy
ventojai atsiliepė į jo kvietimą ir 
išėjo į masinę demonstraciją. 
Tbilisi meras apskaičiavo, kad 
susirinko apie 20,000 minia. 

Prieš šį mitingą Valstybės 
tarybos pirm. Eduard Ševard
nadze, pasitaręs su tarybos 
nariais ypatingoje sesijoje, 
pasiuntė 3,000 nacionalinės 
gvardijos karių su tankais ir 
helikopteriais į vakarinę Gru
ziją. 

— John Cage, amerikietis 
minimalistinės muzikos kompo
zitorius mirė rugpjūčio 12 d. 
New Yorke, sulaukęs 79 m. am
žiaus. Jis turėjo pasaulinės 
įtakos modernios muzikos ir šo
kio ugdyme. 

— JAV, Kanada ir Meksika 
rugpjūčio 12 d. pasirašė sutartį, 
sukursiančią laisvos prekybos 
zoną Šiaurės Amerikoje. 

— JAV Senatas atmetė neap 
mokestintus algos atskaitymus 
pensijų fondui turtingiausiems 
4% amerikiečių ir priėmė net 
iki 2,500 dol. mokesčių kreditą 
sau namus perkantiems iki šių 
metų pabaigos. Jie taip pat at
metė respublikonų reikalau
jamą kapitalinio uždarbio taksų 
atšaukimą investitoriams. 

— Somal i jo je vienas 
bekovojančių grupių vadų davė 
leidimą 500 Jungtinu Tautų ka
riams apginti maisto siuntas 
sostinės Mogadišu badaujan
tiems gyventojams. 

Kaip tobulinti 
Lietuvos valstybės 

aparatą 
Vilnius, rugpjūčio 12 d. (Elta) 

— šešis mėnesius Lietuvos Res
publikos vyriausybės aparato ir 
jo struktūrų darbo efektyvumą 
tyrė JAV firma „HRStrate-
gies". Rugpjūčio 11d. šios JAV 
firmos viceprezidentas John Ar
no ld ir Vilniaus filialo di
rektorė Audronė Tamulionytė 
Valstybės kontrolės departa
mente supažindino su tyrimo 
rezultatais. Darbus „HRStra-
tegies" atliko nemokamai. 

Amold pažymėjo, kad Lietu
vos vyriausybei ypač trukdo 
dirbti ministerijų, departa
mentų ir kitų struktūrų patei
kiami blogai parengti doku
mentai, nėra vyriausybės reg
lamento. Amerikiečių nuomone, 
nelengva suprasti pareigų ap
rašymus, kas ir ką turi daryti, 
todėl sugaištama daug laiko. 
Nors dauguma vyriausybės na
rių darbštūs, pareigingi ir ta
lentingi, rašoma tyrimo išva
dose, bet ne visi kompetentingi. 
Todėl, sekdami JAV ir Vakarų 
Europos firmų praktika, 
„HRStrategies" specialistai 
rekomenduoja Lietuvos Vyriau
sybės aparato darbuotojams mo
kytis ir tobulintis. 

Šiais tikslais JAV firma 
„HRStrategies" kuria Lietuvos 
vadovų tobulinimosi centrą. Jis 
pradės dirbti nuo 1993 metų. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 14 d.: Šv. Maksi
milijonas Kolbe, Tarcizijus. Ata-
nazija, Grintautas. Pajauta. 

Rugpjūčio 15 d.: Marijos 
dangun ėmimas (Žolinė). Napo
leonas. Rugilė, Utenis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:56. leidžiasi 7:54. 
Temperatūra dieną 65 F (18 

C) naktį 50 F (10 C), daugiausia 
debesuota, šen ir ten palis. 

t 



2 DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 14 d « * , mmm t r - % „ ~oei « • » * • 

/PORTO APŽVALGA 

SPORTININKAI 
OLIMPIADOJE GARSINO 

LIETUVOS VARDĄ 
Šiek tiek atsikvėpę nuo isto

r inio Ubar to laimėjimo, su 
į n i r t i m u s e k ė m e Lietuvos 
krepš in inkus , guodėmės dėl 
s k a u d a u s jų pra la imėj imo 
praėjusį penktadienį Nepri
klausomų Valstybių sandrau
g a i , 92:80. Sių rung tyn ių 
pralaimėjimą dar daugelį metų 
žinovai diskutuos. Gal per daug 
s a v i m i pas i t ikė jo , svaidė 
t r i t a š k i u s , ku r i e nekri to į 
krepšį, buvo bloga gynyba, o gal 
ir per daug emocijų, tačiau 
faktas, kad šios rungtynės lietu
viams kainavo sidabrą buvo 
aiškus ne tik ekspertams. Su 
ne t ik rumu laukėme sekma
dienio rungtynių su Australija. 

Pirmame puslaikyje buvo ko 
baimintis ir rūpintis, tačiau 
mūsiškiai atsigavo antrame 
puslaikyje ir rungtynes pabaigė 
16 taškų persvara, 98:82. Ka
dangi buvo pralaimėję NVS, tai 
B lentelėje atsidūrė antroje 
vietoje, NVS B lentelėje — pir
moje. Kitos dvi komandos B 
pusėje buvo australų ir Puerto 
Rico. A lentelėje, be JAV, pasi
liko kroatai, brazilai ir vokie
čiai. 

-JAV komanda lengvai laimėjo 
prieš Puerto Rico, NVS prieš 
vokiečius, o lietuviams teko 
žaisti su brazilais. Per televiziją 
buvo transliuojama tik dalis pir
mojo puslaikio. Kai pradėjo 
rodyti, brazilai vedė ir puslai-
kiui pasibaigus rezultatas buvo 
4 taškai lietuvių nenaudai. 
48 :32 . Buvo įspūdis , kad 
mūsišk iams nesisekė ilgieji 
metimai, o jų nesidrovėjo mė
tyt i , tuo atiduodami kamuolį 
priešams. Televizijos komenta
toriai teigė, kad lietuviai neturi 
t inkamo suolo, pakaitalo Sabo
niui ir Marčiulioniui, jautėsi, 
kad jiedu buvo pavargę. Tačiau 
ant rame puslaikyje lietuviai 
žaidimą sulėtino, pradėjo eiti 
per centrą ir paduoti sviedinį 
Saboniui, kuris, ne tik įmes

davo, bet ir užsidirbdavo baudos 
metimus. Nors t a škų persvara 
buvo brazilų pusėje, t a č i a u 
žaidimo kon t ro lę l i e t u v i a i 
paėmė į savo rankas . L ikus 6 
min. 11 sek. taškų pergalė ati
teko lietuviams, 82:81, o l ikus 
3 min. 56 sek. mūsiškiai vedė 7 
taškų skirtumu. Šiose rungty
nėse lietuviai išsikovojo 50 bau
dos metimų (tai irgi savotiškas 
olimpinis rekordas), kur iuos 
sumėtė daugiau 80% t iks lumu. 
Čia ir buvo šių rungtynių stip
rybė. Brazilų gerieji žaidėjai 
gavo po 5 pražangas, o lietuviai 
tęsė savo kietą ir protingą kovą. 
Galut inis rezu l ta tas 114:96 
lietuvių naudai. Paskutinieji du 
baudos metimai buvo Kurt i 
naičio. Kadangi Sabonis buvo 
nesustabdomas, jis pelnė dau
giausiai taškų — 32, a n t r a s 
buvo Šarūnas Marčiulionis — 
29. Su šiuo laimėjimu lietuviai 
garantavosi žaidimą dėl trečios 
— ketvirtos vietos. 

Ketv i r tad ienio rytą vyko 
sunki kova tarp Kroatijos i r Ne
priklausomų Valstijų Sandrau
gos. Antrajame puslaikyje taškų 
skirtumas buvo menkas, NVS 
žaidimą vedė beveik visą laiką 
ir atrodė, kad kroatai jau t ikra i 
šias rungtynes palaidos, tač iau 
jie pradėjo panašią taktiką prieš 
NVS, ka ip l i e tuv i a i p r i e š 
brazilus — nustojo mėtyt i tri
taškius ir žaidė per centrą. 
Netrūko pražangų ir iš kroatų 
pusės, ypač, kai NVS vienam iš 
geriausių žaidėjų Aleksandr 
Volkov nesisekė taikl iai mesti 
baudos metimus. Likus 16 se
kundžių, NVS da r vedė vienu 
tašku, tačiau kroatai susime
džiojo du baudos met imus ir lai
mėjo 1 taško pergale, 75:74. 
Kitas rungtynes kroatai žaidė 
su JAV dėl aukso, o lietuviai — 
su NVS dėl 3-čios - ketvirtos 
vietos šeštadienį. 

L i u d a R u g i e n i e n ė 

Romas Ubartas, disco metime Barcelonoje laimėjęs aukse 
raumenis kilodamas svorius. 

ROMAS UBARTAS LAIMI 
LIETUVAI AUKSĄ 

Kaip žaibas pasklido žinia 
tarp lietuvių, kad rugpjūčio 5 d. 
Romas Ubartas laimėjo aukso 
medalį vasaros Olimpiadoje 
Barcelonoje. Skambėjo tele
fonai, riedėjo džiaugsmo ašaros 
ir pykome, kad TV neparodė 
medalio įteikimo. Atslūgus 
emocijoms paaiškėjo, kad meda
lio įteikimas nukeltas į ketvir
tadienio dienos iškilmes. Gerai, 
kad apie tai buvo rašoma „Chi-
cago Tribūne" laikraštyje, tai 
prilipė prie televizijų sekėme 

Lietuvos futbolo rinktinės puolėjas Eimantas Poderis (dešinėje) Chicagos Soldier Field stadione 
rungtynėse su Lenkijos meisteriu Lech Poznan. 

Nuotr. Eug. B u t ė n o 

ui, stiprina 

ketvirtadienio dienos lengvosios 
atletikos programą. Labai įspū
dinga buvo pamatyt i Romą 
Ubartą ir pirmą kartą išgirsti 
Lietuvos himną po t iek metu 
lietuviams grižus į Olimpiadą. 

Trečiadienį disko varžybas 
pradėjo dvylika metikų. Po trijų 
metimų keturi varžovai iškrito, 
likosi aštuoni dar t r ims meti
mams. Romas t šias rung tynes 
kvalifikavosi su 66.18 m. Pirma
sis jo metimas trečiadienį buvo 
tik 60.90 m. antrasis 62.64 m. 

Futbolas Chicagoje 

„ L I T U A N I C A " - „ L I T S " 
K V I E Č I A 

„Lituanicos" futbolo klubo 8 
komandų tu rny ras ir gegužinė 
šį šeštadienį, rugpjūčio mėn. 
15 d., vyks Lietuvių centre, 
Lemonte. Turnyro pradžia 1:30 
v.p.p. „Žaibo" tipo turnyre daly
vaus čekų „Spar ta" , argen-

LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS 

1992 m. Š. A. Pabaltiečių ir 
Lietuvių Lengvosios atletikos 
pirmenybės.vyks rugsėjo 26-27 
d., Cuyahoga Community Col-
lege, Western Campus, 11000 
West Pleasant Valley Rd., Par-
ma, Ohio (Kampas W. Plea
sant Valley Rd. ir York ^ld.>. 
Parma yra Clevelando pietų-va-
karų pr iemies t is . Vykdo — 
Clevelando LSK .,Žaibas". Lie
tuvių pirmenybės bus išvestos iš 
pabaltiečių. 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų, moterų, jaunių A (17-19 
m.), jaunių ir mergaičių B (15-16 
m.), C (13-14 m.), D (11-12 m.), 
E (9-10 m.), F (žemiau 9 m.); Sub 
master (35-39 m) ir visų klasių 
Masters — (40-45 m.)(45-49 m.) 
ir t.t., k a s 5 metai . Prieauglio 
klasifikacija — pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną. Dalyvių 
skaičius neapribotas visose kla
sėse. 

Varžybų pradžia šeštadienį 
rugsėjo 26 d.. 1:30 v. p.p. 
R e g i s t r a c i j a n u o 12 vai . 
Sekmadienį varžybų tąsa nuo 
10 v.r. 

Dalyvių registracija — iki rug
sėjo 21 d. imtinai , pas varžybų 
vadovą Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid. OH 44117. 
Tel. 216-486-0889. Papildomai 
galima kontaktuot i Eglę La-
niauskienę 216-731-7464. 

Dėl informacijų gali kreiptis 
į bet kurį sporto klubą. A. Biels
kų ar Eglę Laniauskienę. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių lengvatlečiams. 

Š A L F A S S Lengv . 
At le t ikos k-tas 

Š A L F A S S c e n t r o v a l d y b a 

o trečiasis 64.36 m. Su šiuo tre
čiuoju metimu pateko į pirmąją 
vietą. Ketvirtasis metimas buvo 
diskvalifikuotas, nes gavo bau
dą, o penktuoju laimėjo aukso 
medalį, numesdamas 65.12 m. 
Jo didžiausi varžovai buvo 
vokietis Jurgen Schult, praė
jusios 1988 m. olimpiados aukso 
laimėtojas, rezultatas — 64.94 
m, ir kubiet is Roberto S. Moya 
Sandoval, 64.12 m. Visų mūsų 
pagarba ir nuoširdžiausi svei
kinimai disko metėjui. aukso 
meda l io la imėtoju i Romui 
Ubar tui . 

tiniečių „Pampas", graikų „Fal-
cons", Addison vyrų ir veteranų 
komandos ir šeimininkai — 
„Lituanicos" klubo komandos. 
Visi kviečiami stebėti įdomių 
rungtynių ir sportininkų bei 
draugų tarpe maloniai praleis
ti popietę gegužinėje. 

L IETUVIAI N U G A L Ė J O 
LATVIUS 

Lietuvos futbolo rinktinė, ne
seniai viešėjusi JAV-se ir daly
vavusi Soldier Field Chicagoje 
vykus iose , ,Chicago C u p " 

Lietuvos futhx. 
laimėta taure 

PREZIDENTAS SVEIKINO JAV 
ATLETUS 

Prezidentas George Bush 
rugpjūčio 11 d. pasveikino į 
Baltuosius i irnus Washingtone 
pakviestus XXV-je olimpiadoje 
Barcelonoje- dalyvavusius JAV7 

sportininku- Kalbėdamas dau
giau negu ;00 atletų, sausa
kimšai pripildžiusių Baltųjų 
rūmų East Room. Prezidentas 
pasidžiaugė. <ad šioji olimpiada 
buvusi laisva nuo terorizmo, 
boikoto ir j litikos. 

G. Bush sveikino atletus, 
parodžiusiu- pavyzdį, kokios 
turinčios būti olimpinės varžybos 
- siekimas tobulumo, pasiekto 
Stiprios va::os ir ištvermės 
pastangomis Jis teigė, kad pasi
keitimai pa-aulyje, įvykę po 
1988 m. olimpiados Seoule. su
teikė galinu->ę atletams rung
tyniauti nemėgiamiems politi 
nių ideologijų šešėlio. Preziden
tas pastebėjo, kad valstybės, 
kurios prieš -netus dar neegzis 
tavo, šiemet m turėjo galimybę 
dalyvauti olimpiadoje ir siekti 
laimėjimų 

G. Bush iciške pagarbą vi 
šiems amerikiečiams atletams. 
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rungtynėse, iš kurių grįžo su 
trečios vietos laimėjimu, rug
pjūčio 12 dieną Rygoje vykusiose 
kvalifikacinėse rungtynėse dėl 
dalyvavimo Pasaulio Taurės 
varžybose, nugalėjo Latvijos 
r inktinę 2:1. Lietuva jau anks
čiau buvo laimėjusi rungtynes 
ir prieš Airiją. Pasaulio Taurės 
rungtynės 1994 metais vyks 
JAV-se. 

Tik tada pradedama persekio
t i , ka i n u s t o j a m a v i l t i e s 
nugalėti. 

Lammennais 

DR KENNETH J. YERKES 
OR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

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

507 S. Gllbert. LaGrange, IL. 
Tel. (708) 352-4487 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tol . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 
pirm., antr. ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (7M)246-OM7; arba (708)246-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

• 4 4 9 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adame 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 We«t A ve. , Ortand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naporvllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383 
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Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-41 
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K a b . to l . ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. Kadž io A v o . , 

Chicago , I I I . 6 0 6 5 2 

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

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

Pirmd 3 v p.p.-7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
treid uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

tinės vartininkas Gintaras Stauče su Chicagos turnyre 

Nuotr. Eug. Butėno 

nuga lė jus iems f iz inius ir 
kitokius sunkumus ir puikiai 
pasirodžiusiems įvairiose var
žybose. . .Nežiūrint, a r jūs 
laimėjote aukso, sidabro ar 
bronzos medalius, ar, siekdami 
laimėjimu varžybose, parodėte 
geriausias savo pastangas, jūs 
visi esa te laimėtojai savo 
tau t ieč ių akyse ' ' , — teigė 
Prezidentas. 

Po audiencijos pas Prezidentą, 
buvo numatytas piknikas ant 
erdvios Baltųjų rūmų pietinės 
vejos. Kilus smarkiam vėjui ir 
perkūnijai, sportininkai buvo 
pakviesti j Baltuosius rūmus ir 
vaišinami tradiciniais piknikų 
patiekalais — karštomis dešre
lėmis, hamburgers, pasta pri-
mareva ir ledais. 

Audiencijoje pas prezidentą 
kažkodėl nedalyvavo žymioji 
JAV krepšinio komanda. 

6132 S. Kedzie Avo., CMcago 
-M 2) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
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IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 
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Valandos pagal susitarimą 
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Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
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95?5 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tol. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652 4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avo., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

Noriu iš praeities mokytis, 
apie ateitj mąstyti ir todėl da
bartį kuo geriausiai panaudoti. 

Th Tnth 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tol . (1-312) 925-2670 

1185 Dundoe Avo., Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Roberte Rd., Hickory HIHs, IL 
1 myha ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Contor, 7152 W I27th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (70S) 44S-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto to l . (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago 

312 585 1955 
172 Schlller St., Ehnhurst, IL 60126 

708 941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W 71M Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogdon Avo . , Surte 310, 

NapervHle IL 60663 
Tol. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 



Laikas pagalvoti apie 

MOKSLO METUS 
Vasara visuomet atrodo per 

t rumpa, o dar t rumpesnės y ra 
atostogos. Ypač taip jos atrodo 
mokiniams. Vos spėja užbaigti 
mokslo metus, dar i r dulkių 
s luoksne l i s senų vadovėl ių 
neapkloja, o štai ir vėl laikas 
gyvenimų r e g u l i u o t i paga l 
mokyklos skambučio zirzimą. 
Net ir tuomet, kai atostogų 
metu nieko įdomaus neįvyksta, 
kai jos nuobodžių nuobodžiau
sios, vis t i ek r e t a s l auk ia 
mokslo metų pradžios. 

Nors mokiniai ir mokytojai 
atostogauja, mokyklų vadovybė 
dažnai praleidžia vasarą, besi
rūpindama ateinančių mokslo 
metų biudžetais, mokinių skai
čiumi, programomis ir kitokiais 
r e ika la i s , be kur ių mokslo 
sėkmingumas būtų neįmano
mas. 

Kar ta i s atrodo, kad tik lie
tuviškąsias mokyklas kamuoja 
visokiausios bėdos ir kiek
v i e n a i s moks lo m e t a i s jos 
vis intensyvėja. Nuolat inis mo 
k in ių ska ič i aus mažėj imas , 
lietuvių kalbos menkėjimas, 
tėvų abej ingumas l ie tuviškam 
švietimui ir kitokios — numaty
tos a r nenumatytos — kliūtys 
kainuoja tiek LB Švietimo tary
bai, tiek atskirų mokyklų vado 
vybėms daug nemigo naktų. 
Tačiau įvairių problemų neiš
vengia ir Amerikos valdiškųjų 
mokyklų sistema. Iš tikrųjų 
paskutiniu metu dažniausiai 
pasikartojanti tema spaudoje 
bei žinių laidose yra ieškojimas 
būdų pakelti mokslo lygį. o ypač 
išlaikyti mokinius klasėse, kad 
jie galėtų tuo mokslu pasinau
doti. 

Daugel is problemų, vargi
nančių šiandieninį Amerikos 
švietimą, atsispindi ir lituanis
tinių mokyklų varguose. Pavyz
džiui, tėvų abej ingumas savo 
vaikų mokslo pažangai , ne
kreipimas dėmesio į jų parei
gingumą, a t l iekant užduotus 
darbus ir nusižengimus mo
kyklos d rausme i . Ta ip pa t 
nuolatinis nusiskundimas vado
vėlių net inkamumu, lėšų stoka, 
gerų mokytojų t r ū k u m u ir 
mokslo programų nepritaikymu 
esamoms sąlygoms randamas 
tiek amerikietiškose. tiek lietu
viškose mokyklose. Net t am 
t ikra prasme galė tume rast i 
paralelę tarp kalbos, mokomos 
mokykloje ir mokinio varto
jamos už mokyklos sienų. 

Šiuo metu amerikietiškųjų 
Chicagos mokyklų vadovybė tei
gia, kad į valdiškas miesto mo
kyk las sus i r enka mokinia i , 
kurie kalba net 100 skirt ingų 
kalbų. Anglų kalba j iems sve
t ima, pras ta i arba ir visai 
nesupran tama. Tokių mokinių 
skaič ius mokyklose kasmet 
auga ir kelia nemanai problemų 
klasėse. Apie 12% ateinančių į 
mokyklas naujų mokinių visai 
nemoka angliškai Kai kurie 
j a u g i m n a z i s t a i , n e s e n i a i 
atvykę į šį kraštą ne tik iš 
Meksikos, bet iš Azijos bei 
b u v u s i ų Sov ie tų Są jungos 
respublikų. 

Mes galime suprast i susida 
rančias problemas, kai mokinys 
n e m o k a k l a sė j e d ė s t o m o s 
kalbos. Kaip jis gali pasinaudoti 
žiniomis, jeigu nesupranta ar
ba tik pusiau supranta , ką 
mokytojas sako? Lituanistinėse 
mokyklose tok ių r e i š k i n i ų 
tu r ime apsčiai . Kiekvienoje 
klasėje ar skyriuje yra mokinių. 

kurie vos vos sugraibo vieną 
kitą lietuvišką žodį, bet tėvų 
ambici jos neleidžia mokinį 
perkelti į žemesnį skyrių, kur jis 
nesijaustų toks „žiopliukas" dėl 
kalbos nemokėjimo. 

Tik dviejose srityse niekaip 
negalė tume sugretinti angliš
kosios ir lietuviškosios mokyk
los problemų. Iš tikrųjų būtų 
visai ne pro šalį tokias proble
mas tu rė t i lituanistinėse mo
kyklose, kuriomis skundžiasi 
a m e r i k i e č i a i : per d ide l i s 
mokinių skaičius klasėse ir 
mokytojų atlyginimų klausi
mas. Kai šeštadienį klasėje į 
mokytoją žvelgia keturios ar 
penkios poros akių, kai aplinkui 
vėpso tuš t i suolai, galima skųs
tis mokinių skaičiumi — to 
skaičiaus negausumnu. O dėl 
mokytojų atlyginimo, tai nėra 
nė kalbos. Palyginti su ameri
k ieč ių valdiškos mokyklos 
mokytojais, mūsiškiai už darbą 
gauna juokingą algą. Jeigu jie 
nebūtų idealistai, o dirbtų už 
p i n i g u s , ne t ir t a saujelė 
mokinių lit. mokyklose netu
rėtų, kas moko. 

Tuomet kyla klausimas: ar 
verta iš viso rūpintis lituanis
t inėmis mokyklomis, leisti į jas 
vaikus, ar jos savo paskirtį 
at l ieka? Šis klausimas buvo 
metų metais diskutuotas sim
poziumuose, posėdžiuose, spau
doje ir privačiuse susibūrimuo
se. Dabar, žvelgiant iš laiko 
perspektyvos, galima atsakyti, 
tvirtą t a i p . Ar ne buvę tų litu
anis t in ių mokyklų mokiniai 
šiandien taip noriai jungiasi į 
Lietuvos atstatymo darbus? Ar 
ne šeštadienines mokyklas bai
gusieji kibo į propagandinį ir 
kitokį darbą Lietuvai, dar vos 
tik prasidėjus atgimimo sąjū
džiui? Je igu tie mūsų jaunųjų 
kartų atstovai nebūtų lankę lit. 
mokyklų, kur būtų išmokę 
mylėti tolimą savo tėvų žemę, 
pasisėmę idealizmo ir noro užsi
angažuoti? Net ir tie, kurie 
kiekvieną šeštadienį praišdy-
kaudavo, prasnausdavo arba 
pasyviai protestuodavo prieš 
tėvu užsispyrimą vežt į lietuvišką 
mokyklą, net ir jiems kažkokiu 
s tebuklu širdin, mintin įkrito 
lietuvybės sėkla, o šiandien ji 
jau rodo gražius vaisius. 

Rugsėjis ir mokslo metų pra
džia ne t rukus ateis. Reikia 
t ikėt is , kad ir l i tuanistinių 
mokyklų koridoriai suklegės 
mokinių pulkais. Šiuo metu 
Lietuva nėra kažkokia abstrak
ti sąvoka, kurią, anot poeto 
Brazdžionio, „mylėti tegalima iš 
tolo". Daugelis ją matė ir „iš ar
t i " , a rba turėjo kontaktą su 
Lietuvos žmonėmis. Tuo pačiu 
pradingo ir pasakymas, kad 
lietuvių kalba nereikalinga, 
nebus gyvenime naudojama, 
kam dar jos besimokyti. Dabar 
iš lietuvių kalbos jau galima 
t ikėt is apčiuopiamos naudos, 
kai didžiosios amerikiečių bend
rovės įsikuria Lietuvoje ir ieško 
tarnautojų, mokančių lietuvių 
kalbą. 

Nėra abejones, kad išeivijos 
lietuviai savo vaikus leis į 
lituanistines mokyklas. Ar savo 
vaikus į jas leis patys naujausi 
ateiviai iš Lietuvos, tai jau kitas 
reikalas . Ankstyvesnė patir t is 
parodė, kad jie per daug nesku
ba ieškoti dvasinių vertybių, o 
v a i k a i n e t r u k u s i šmoks 
angliškai ir įsilies į amerikiečių 
tarpą. Tik kažin, kaip ilgai jie 
mokės lietuviškai? 

D.B. 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
Zurnalizmo premijos laureatė 

Ne visiems yra lemta užkopti 
į Parnaso viršūnes, tačiau, jei
gu jo nebūtų, tai būtų daug lė
tesnis progresas. Graikai, kur ie 
yra mūsų civilizacijos pradi
ninkai, t a i žinojo ir progresą 
ska t ino . Žymiaus ius meni 
ninkus, poetus, karžygius ir 
olimpiadų laimėtojus jie laurų 
vainikais papuošdavo. Tai buvo 
aukščiausios garbės ženklas. 

Roma, kuri perėmė graikų 
kultūrą ir civilizaciją, perėmė ir 
graikų papročius. Todėl net 
Romos imperatoriai nesipuoš-
davo sunkiomis aukso karū
nomis a r tiaromis, bet laurų 
lapų vainikais. Nuo laurų ir kilo 
laureato vardas. Visi laimėtojai 
yra vadinami laureatais. Vėly
vaisiais viduramžiais laureatais 
i š imt ina i t ebūdavo poe ta i . 
Anglijoje net pats karalius juos 
parinkdavo. Galbūt tai geras 
paprotys, nes nebuvo ginčų dėl 
įvertinimo komisijų sudarymo. 
Vėliau t a tradicija išplito ir 
apėmė platesnius sluoksnius. 
Tad jau turime: muzikos, dailės, 
teatro, radijo, literatūros ir 
paskutiniu metu — žurnalis
tikos reikšmei ypač iškilus — 
žurnalistikos. 

Lietuvoje buvo valstybinės li
teratūros premijos, kurios pa
lyginti buvo gana stambios. Išei
vijoje tą tradiciją atgaivino LB-
nės Kultūros taryba, vadovau
jama Ingridos Bublienės. Vien 
dėl toji nusipelno kultūrininkų 
padėkos. Taip pat ir Lietuvių 
Fondas, be kurio paramos šių 
premijų nebūtų. Ojos vis tik yra 
didelė paskata. Dėl jų varžomasi 
ir net pykstama. Šių metų 
zurnalizmo premiją pelnytai 
gavo rašytoja ir žurnalistė Rūta 
Klevą Vidžiūnienė. Reikėtų 
manyti, kad seisminių sukrė
timų žurnalistų tarpe dėl šio 
paskyrimo neturėtų būti. J i yra 
ne tik žurnalistams, bet ir lietu
vių visuomenei plačiai žinoma. 
Tokia j au mūsų tradicija, kad, 
p a s t a č i u s a n t p jedes ta lo , 
neužtenka tik iš tolo pasižiūrėti, 
reikia ir detaliau susipažinti. 
Taip s a k a n t , a t l ikt i sielos 
anatomiją. 

R.K.V. gimusi 1923 m. kovo 
14 d. Kaune, mokytoja, rašytoja 
ir žurnalistė. Baigė „Saulės" 
gimn. Kaune ir California Sta
te univ. Northridge. Studijavo 
kalbas, pedagogiką ir politinius 
mokslus . Dvidešimtį me tų 
mokytojavo amerikiečių aukš
tesniojoje mokykloje. Kaip ma
tome, į gyvenimą atėjo vispusiš
kai pasirengusi. Tai galime 

JUOZAS ŽYGAS 

jaust i , skaitydami jos rašinius, 
kur ie yra brandūs ir išmąstyti. 
Be to, ji yra iš tų „pateptųjų", 
k u r i e m s ,,žodžio n e r e i k i a 
p i rk t i" . Tai pajuntame pokal
biuose ir skaitydami jos raštus. 

Jos gabumai pradėjo reikštis 
labai anksti. Dar gimnazijoje 
Klevos parašyti rašiniai buvo 
sk ūt >mi scenoje, li teratūrinio 
b ū r e l i o s u s i r i n k i m u o s e . Į 
spaudą atėjo 19 9 m. „Skautų 
Aido" puslapiuose su novele 
„ A u k a " . S tovyk l in iame 
gyvenime taip pat reiškėsi spau
doje, parašė novelę ir keletą 
straipsnių. Vien šias eilutes 
paskaitę, matome, kad ji yra 
spaudos veteranė. N o r s ir 
ak tyv ia i reiškiasi spaudoje, 
tačiau jos 50-ties metu spaudos 
d a r b o jubi l ie jus , i š s k y r u s 
„Lietuvį žurnalistą", beveik 
liko nepastebėtas. O nedaug kas 
iš mūsų tuo pasididžiuoti gali. 

Atvykusi į JAV, pirmiausiai 
apsigyveno New Yorke, kur įsi
jungė į Vinco Rastenio vado
vaujamą Žurnalistų sąjungos 
skyrių. Tuomet pradėjo rašinėti 
į „Darbininką". Pagyvenusi 
kurį laiką New Yorke, persikėlė 
į Chicagą, kur pradėjo stipriau 
reikštis spaudoje. Jos talentas 
n e i š s i t e k o vien l a ik r a šč ių 
puslapiuose, tad vėl grįžo į 
novelę. Kaip žinome, j i debiu
tavo su novele, tad šiame litera
t ū r i n i a m e žanre ji nebuvo 
naujokė. Lygiagrečiai pradėjo 
stipriau reikštis „Drauge" ir 
kituose leidinuose. Pirmiausiai 
jos talentas buvo pastebėtas 
kaip stiprios novelistės, tad už 
šio žanro kūrybą ji gavo Aloyzo 
Barono vardo pirmąją premiją. 

Gavusi premiją, a n t laurų 
neužmigo, bet dirbo, stengėsi ir 
veržėsi pirmyn. Ne „dėl gražių 
akių", bet kruopštaus darbo 
dėka ji pradėjo skinti premijas, 
kurių yra jau artipilnis krepšiu
kas . Gavo net dvi „Moters" 
žurnalo premijas, jeigu nebūtų 
gavusi ir kitų, tai čia būtų 
galima „feminizmu" įtarti. Bet 
kuomet buvo net dviem premi
jom atžymėta ir Kanadoje. Be 
to, gavo kun. dr. J. Prunskio (da
b a r prelato) — zurnal izmo 
premiją. O dabar visa t a i apvai
nikavo Kultūros tarybos zur
nalizmo premija. Tad visokie 
į tarimai turėtų a tkr is t i . Gal ir 
nevisas premijas čia išvardinau, 
t ik žinau, kad ši paskutinioji 
premija yra jau aštuntoji. Tai 
gana impozantiškas įvertinimų 

skaičius. 
Reikėtų keletu sakinių ap

žvelg t i i r j o s l i t e r a t ū r i n ę 
kūrybą. Pirmiausiai minėtinas 
novelių rinkinys. „Vieno vaka
ro melancholija", kuris buvo 
skaitančiųjų šiltai priimtas ir 
gerai įvert intas. Praėjus septy
ne r i ems m e t a m s , 1990 m. 
„Draugo" atkarpoje j i pasirodo 
su romanu „Rojaus paukščio 
grįžimas", kur is yra numa
tomas išleisti Lietuvoje. Ji taip 
pat yra autorė knygos „Kompo
zitorius Bronius Budriūnas". 
Parašė libretą kompozitorės 
Giedros Gudauskienės operetei 
„Aldona". Kaip matome, jos 
veikla yra labai šakota. Su savo 
temperamentu ji nesutelpa į 
vieno žanro rėmus. Tad bando 
įvairius žanrus, kad galėtų 
pilnai save išsakyti. Kiekvienas 
rašytojas ir žurnalistas nori 
save išsakyti, kas neturi ko 
pasakyti — tai tokio ir skaitan
tieji nenori skaityti. Kiekvienas 
rašantysis privalo žinoti, kad 
ska i t anč ių jų n e į m a n o m a 
apgauti. 

Laureatė ta i gerai žino, tad 
„Draugo" vedamieji, kuriuos ji 
rašo, nė ra paviršutiniški, bet 
žvelgia į gyvenimo esmę, nag
rinėja socialinius ir moralinius 
klausimus. J i , būdama moky
toja, turėjo progos kasdien susi
durti su jaunimu ir matyti jo 
problemas. Tad apie jas parašo 
ir priežastis nagrinėja. Rašy
dami apie R. K. Vidžiūnienę, 
negalime užmiršti, kad ji nėra 
tik rašytoja ir žurnalistė, bet ir 

Rūta Klevą Vidžiūnienė, Liet. Žurnalistų sąjungos pirmininkė, pereitų metų 
Žurnalistikos laureatė. 

redaktorė. Tik pagalvokime, ar 
be jos mes žurnalistų sąjungos 
žurnalą išvis turėtume! 

Dabar vartau naujai išleisto 
„Lietuvio žurnalisto" Nr. 16. 
Tai b randus ir i š l i ekan t i s 
leidinys, kurį malonu į rankas 
paimti ir įdomu paskaityti. Sa
vaime aišku, kad reikia ir' 
bendradarbių, tad ir čia jos 
talentas pasireiškia. Bendradar
bius reikia priprašyti ir mokėti 
išlaikyti. Be to. labai svarbu, 
kad ji į traukė ir būrelį jau
nesniųjų žurnalistų. 

Savaime aišku, kad jos cha
rakteristika būtų nepilna, jeigu 

nepaminė tumėme ir viusomeni-
nės veiklos. J a u ke le tas metų, 
ka ip ji y r a Amerikos Lietuvių 
žurnal is tų sąjungos pirmininkė, 
ir l ink ime dar daug sėkmingų 
metų . Ta ip pat ji reiškiasi ir 
radijo žurnal izme. Yra viena iš 
Los Angeles Lietuvių radijo 
va landė lės redaktorių. Taigi, 
k a i p m a t o m e , j i sėkmingai 
reiškiasi daugelyje sričių. Tai 
i š s a m i a i a p r a š y t i r e i k ė t ų 
aš t resnės plunksnos. Telieka 
Rūtą Klevą Vidžiūnienę pasvei
k in t i su pelnyta premija ir 
pa l inkėt i dar daug kūrybingų 
metų! 

N E P I L N A M E Č I A I IR 
AUTOMOBILIAI 

Illinois valstijoje yra netoli 7.5 
mil. vairuotojų, turinčių vaira
vimo leidimą. Iš jų tik maždaug 
pusė milijono yra paaugliai, t.y. 
dar nesulaukę 18 metų am
žiaus. Kaip žinoma, jaunuoliai 
gali gauti pirmąjį vairavimo lei
dimą nuo 16 metų. Daugelis 
aukštesniųjų mokyklų turi spe
cialius kursus, kuriuose moki
niai gali išmokti vairavimo tai
sykles, šiek tiek apie automo
bilio veikimą ir praleisti tam 
tikrą laiką už vairo, instruk
toriui sėdint šalia. Baigęs kur
sus ir išlaikęs leidimui gauti eg
zaminus, jaunuolis jau turi teisę 
įsijungti į kitų vairuotojų eiles, 
jeigu, žinoma, tėvai sutinka juo 
pasitikėti ir paskolinti šeimos 
automobilį. 

Išmokti vairavimo meno gali

ma ir kitur: specialiose mokyk
lose, iš tėvų, vyresnių brolių ar 
seserų, iš draugų. Valstijos įsta
tymas reikalauja, kad besimo
kantis vairuoti praleistų bent 
šešias valandas už vairo, prieš 
gaudamas vairavimo leidimą. 
Per tokį trumpą laiką beveik 
neįmanoma išmokti, juo labiau, 
kad jaunuoliai nėra apdovanoti 
per didele kantrybe. 

Pagal Illinois valstijos Trans-
portacijos departamento duo
menis, 1990 m. įvykusiose 
automobilių nelaimėse žuvo 222 
nepilnamečiai jaunuoliai, o per
nai tik 190. Šių metų duomenys 
dar nepaskelbti. Tai palyginti 
nedidelis skaičius, bet tėvų min
tyse vis tiek sukelia siaubą 
kiekvieną kartą, kai sūnus ar 
duktė paprašo automobi l io 
raktų. 

Iš tikrųjų šio amžiaus jaunuo
liai važiuoja gana atsargiai, nes 

tėva i papras ta i pa te ik ia ilgiau
sius ta isykl ių sąrašus , kuriuos 
be t kiek pažeidus, a t imamos 
mašinos vairavimo teisės. Retas 
to amžiaus jaunuol is j au tu r i 
nuosavą automobil į . Be to, 
j a u n i e m s vairuotojams, ypač 
be rn iukams , apdraudos kainos 
y r a nepapras ta i aukš tos , o po 
pirmosios nela imės (nors ir ne 
dėl nepilnamečio vairuotojo kal
tės), apdrauda dar labiau paky
la, pasidaro sunkia i gaunama . 
Apdraudos kompanijos nenori 
p ra ras t i pinigų, nes paauglių 
j aunuol ių a t s a rgumas , atsisė
dus už vairo, nėra labai patiki
mas . 

Než iūr in t tėvų baimės , ap
draudos kainų ir k i tokių nepa
togumų, kiekvieno nepi lname
čio svajonė yra gau t i vai ravimo 
leidimą. Tai jiems reiškia laisvę, 
savarankiškumą ir pasididžiavi
mą prieš draugus . D.B. 

Mes tur ime daugiau vertinti 
tuos. kurie mus perspėja, kaip 
tuos, kurie mums pataikauja. 
Pirmieji mus pažadina, antrie
ji mus žlugdo, prisi taikydami 
prie mūsų pomėgių. 

Plutarchas 

nė 
Arčiausia prie Dievo yra tėvy

nė; arčiausia prie religijos yra 
patriotizmas. Patriotizmas yra 
katal ikų dorybė. Katal ikus no
rėčiau matyti pirmus patriotus 
savo krašte . 

Arkiv. Ireland 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKArrĖ-ŠIMAITIENĖ 
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Bėgo vasaros dienos giedrios ir šiltos. Saulutė, pako

pėjusi į pačią dangaus viršūnę, nesigailėjo siųsti į žemę 
pluoštus šiltų spindulių ir gerokai ją kaitino. Švelnus 
vėjelis glostė Atlantą, sukeldamas jo veidrodiniame 
paviršiuje vos matomas bangeles. Ajerai, pamirkę savo 
žalias kojas gaivinančiame okeano vandenyje, švelniai 
lingavo, o čežėjo ir skleidė aplink malonius kvapus. 
Krūmuose nežinomi paukšteliai t raukė duetą. Švelnia 
melodija pradėjo vienas, o kitas pagavo dar švelnesne 
gaida. 

Visoj gamtoj viešpatavo gyvybė, grožis, džiaugsmas, 
linksmybė, bet kapitono tas nedžiugino. Jau antras 
mėnuo, kaip jis perkeltas į „Vascular" skyrių, kur 
gydytojų pastangos pagerinti jo dar labiau pablogėjusią 
periferinę kraujo apytaką be rezultatų. 

Vieną vėlyvą popietę nuėjau jį aplankyti. Ligonis 
sėdėjo ant lovos ir buvo toks liūdnas, toks priblokštas. 

„Pone kapitone, kas atsitiko? Kodėl jūs toks 
nusiminęs?", užklausiau. 

„Šiandieną siaubinga tiesa palietė mane. Skaudi 
žinia, kad rytoj neteksiu kojos, dūrė man tiesiog į širdį, 
kaip dyglys. Man kito pasir inkimo nebėra, kaip mirti 
su koja arba gyventi be jos. O Viešpatie, kad greičiau 
ateitų koks nors galas". Iškreiptu nuo susijaudinimo 
veidu, nervingai jis pasakė ir nutilo. 

Įsiviešpatavo kurti tyla. Jaučiau, kad ligorio sieloje 
vyko baisi kova. Tylėdama ieškojau tinkamu žodžių, 
kuriais nors dalinai galėčiau palengvinti jo sielos 
kančias. Atrodė, kad praėjo milžiniškas laiko tarpas, 
kol pagaliau prabilau. 

„Gyvenimas gražus, ir mes gyvename tik vieną 
kartą. Suprantu, kapitone, kad netekti kojos yra 
skaudu, bet dar skaudžiau netekti gyvybės. Koją 
galima pakeisti proteze, bet, praradus gyvybę, jos nesu
grąžinsi. Todėl kiekvienas žmogus moka astronomiškas 
sumas pinigų ją pratęsti. Mirtį nustumti, kiek galima, 
toliau. Gyventi visi nori, kad ir varguose, bet tik gyven
ti . Tačiau ne tik žmogus, bet ir mažiausias Dievo su
tvėrimėlis džiaugiasi gyvenimu. Ateidama pas jus, ste
bėjau kelias dailiai išmargintais apdarėliais peteliškes. 
Kokios jos linksmos, kad gyvena. Nors gyvena tik 
momentą". 

„Daktare, bet koks baisus gyvenimas be kojos, kaip 
peteliškei be sparnų. Gaila, labai gaila, kad nepaklau
siau jūsų". 

„Kapitone, jūs klystate. Peteliškė negali be sparnų 
skraidyti, o jūs su proteze galėsite vaikščioti, kaip ir 
anksčiau". 

„Aš nepaprastai mėgstu meškerioti. Ar galėsiu su 
plastikine koja į vandenį bristi?", nedrąsiai jis užklau
sė. 

„O taip! Apie tai negali būti nė kalbos. Technika 
šioje srityje yra taip pažengusi, kad galėsite ne tik bris
t i į vandenį, bet ir plaukyti, šokti, sportuoti..." 

„Tai džiugi man žinia", šyptelėjęs pasakė. 
„Dabar, kapitone, pasilsėkit. Rytoj prieš operaciją 

ir vėl jus aplankysiu", ištiesdama ranką, tariau jam. 
„Ačiū, kad aplankėt ir praskleidėt mano juodžiau

sias mintis. Lauksiu", kiek linksmesniu tonu prabilo. 
Kitą rytą kapitoną vėl nuėjau aplankyti. Gailes

tingoji sesutė jį buvo jau paruošusi operacijai ir apklo
jusi balta paklode. Gavęs raminančius vaistus, ligonis 
jau nebegalvojo, ką su juo darys. Atrodė mieguistas, 
bet mane pažino. 

„Ačiū už tokį gražų žestą", apsnūdusiai tarė. 
„Laikykitės", palietusi jo ranką, pasakiau. 
„Bandysiu", tyliai lyg per sapną atsakė. 

Vieną rytą nuėjau kapi toną aplankyt i . J i s gulėjo 
aukštielninkas, buvo užs imerkęs , bet nea t rodė , kad 
miegojo. 

„Pone kapitone, a r miega t?" , tyliai užklausiau. 
„Ne", atsakė jis. „Aš nei nakt į , nei dieną negal iu 

miegoti. Mane k a n k i n a š iurpul inga mint is , kad dalis 
mano kūno mirė" . 

„Suprantu, kapi tone, ką j ū s norite tuo pasakyt i . 
Tačiau turiu pataisyt i , kad nemirė , bet buvo kaip ne
t inkama pašalinta. I r bus pakeis ta t i nkamesne . Taip 
kaip pakeičiame ir k i t a s kūno dalis: r a n k a s , širdis, 
kepenis ir t.t. O dabar gana jums t inginiauti ir pesimis
tiškai galvoti. Jūsų ortopedas nori, kad p radė tumėt 
terapiją. Klinikoj r a s i t e tokius ligonius, ka ip jūs . 
Terapistas pademonstruos jums. kaip vaikščioti be pro-
tezės. o kiek vėliau ir su ja. 

Už trijų savaičių kapitonas vėl buvo a tke l tas į mūsų 
skyrių. Laike kasdieninių vizitavimų m a n atrodė, kad 
j is lyg buvo susigyvenęs su kojos ne t ek imo faktu. 
Tačiau netrukus paaiškėjo, kad taip galvodama klydau. 

Vieną pavakarę visai pr ipuolamai užėju į jo pala
tą. Radau jį stovintį pr ie lango. O jo veidu upeliais 
tekėjo ašaros. J is ats igrįžo. Ir pakėlęs į m a n e pilnas 
liūdesio akis, š luos tydamas a ša ras , prabilo: 

„Daktare, koks ž i au rus gyvenimas . J i s nė cento 
nevertas". 

„Nesutinku su j u m i s , kapi tone. Gyvenimas, koks 
bebūtų žiaurus, bet geresnis už mirtį. O gyvybė yra ver
tingiausia mums Dievo duota dovana, prieš kurią net 
brangiausi deimantai nub lunka . Ta pačia proga noriu 
jums pasakyti, kad š įvakar jūs mane apvylėt. Ateidama 
čia, tikėjausi jus ras t i ge ra i nusi teikusį . Ir tokį tvirtą, 
galingą, kuriam gyvenime jokių kliūčių nėra . O ką 
radau? Ištysusiu veidu, paraudonavus iomis akimis . 
Sakykit, kas a ts i t iko?" 

(Bus daugiau) 

• 
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MOKSLO VIRŠŪNIŲ 
SIEKIANTI ŠEIMA 

Malonu y ra skaityti spaudoje 
apie lietuvių atžalyno išeivijoje 
mokslo srityje pasiektus laimėji
mus. Tokie pažymėjimai spau
doje turi dvigubą prasmę: pa
gerbti tuos jaunuolius, kurie 
eilę metų skyrė intensyvioms 
studijoms, dažnai atsisakydami 
asmeninių malonumų, o ant ra , 
ta i turėtų būti paskatas ir 
kitiems, nesustojant pusiauke
lėje, siekti mokslo viršūnių — 
aukščiausio išsilavinimo. 

Šį kartą norėtume supažin
dinti su viena tokių mokslui pa
siaukojusių šeimų — Rūta ir Ed
mondu Salikliais. Edmondui 
Wisconsin universitetas Madi-
sone šiomis dienomis suteikė 
daktaro laipsnį iš statybinės 
inžinerijos. 

Edmondas gimė Kanadoje ir 
vaikystės dienas praleido kar tu 
su savo sesute Danute, bėginė
dami gražiose Ontario ežero 
pakrantėse, Burlingtone. Danu
tė šiuo metu taip pat jau yra bai
gusi Illinois universiteto odon
tologijos fakultetą ir verčiasi 
dantų gydytojos praktika Chica-
gos priemiestyje, Westchesteryje. 

Tėvams persikėlus gyventi į 
Chicagą, Edmondas čia baigė 
Marąue t te Pa rko parapi jos 
mokyklą, o po to lankė Quigley 
South aukštesniąją mokyklą. 
Lietuvių kalbos pagrindus gavo, 
lankydamas lietuvių kalbos 
pamokas pradžios mokykloje, o 

CLEVELANDO ŽINIOS 

LENGVAATLEČIŲ 
DĖMESIUI ! 

LSK „Žaibo" lengvosios atleti
kos treniruotės vyksta pirma
dieniais, antradieniais ir ket
virtadieniais, nuo 6:30 vai. vak.. 
Forest Park School, 27000 Eli-
nore, Ave. Euclid, Ohio ir trečia
dieniais nuo 6:30 vai. vak., Cu-
vahoga Community College, 
Western Campus, West Plea-
sant Valley Rd. prie York Rd.. 
Parma, Ohio. 

Kviečiami įsijungti ir nauji 
nariai, ypač vaikai. Pageidau
tina treniruotes lankyti bent 2 
kartus į svaitę, jei yra galimybė. 

Dėl papildomų informacijų ga
lima kreiptis į Algirdą Bielskų, 
486-0889, Eglę Laniauskienę 
731-7464 ar Liusę Tamošiūnie
nę 842-6932. 

LSK „Žaibas" ruošiasi daly
vauti 1992 m. Š. Amerikos 
baltiečių ir lietuvių lengvosios 
atletikos pirmenybėse rugsėjo 
26-27 d., Clevelande. 

Išlaikykime Clevelando lietu
vių sportinį gyvenimą gyvą! 

LSK „ Ž a i b a s " 

vėliau ketverius metus lankė 
Chicagos aukštesniąją litua
nistinę mokyklą Jaunimo cent
re ir ją baigė. 

Universiteto studijas Edmon
das pradėjo Illinois universitete, 
Chicagoje, kurį baigė su pagy
rimu. Sukūręs šeimą su Rūta 
Končiūte, magistro studijoms 
abu pasirinko Siracuse univer
sitetą, New Yorko valstijoje. Čia 
Edmondas įsigijo magis t ro 
laipsnį iš statybinės inžinerijos, 
o Rūta magistro laipsnį gavo iš 
muziejų administracijos. 

Baigę magistro studijas, Ed
mondas ir Rūta persikėlė į 
Wisconsino universitetą Madi-
sone, kur Edmondas ruošė 
doktoratą iš inžinerijos. Rūta 
laikinai savo studijas turėjo nu
traukt i ir pasiaukoti šeimai, 
auginant dukreles Sigitą ir Iną. 
Paskutiniais metais Rūta tęsė 
toliau savo studijas daktaro 
laipsniui. Mergaitės pradėjo 
lankyti universiteto tvarkomą 
priešmokyklinio amžiaus mo
kyklėlę ir leido mamai daugiau 
laiko atsidėti studijoms. 

Edmondas visą laiką inten
syviai g i l inosi s t a tyb inė je 
inžinerijoje, o pragyvenii.ią 
pelnė, darydamas laboratorinius 
tyrimus Sonoco kompanijai. Šiai 
kompanijai Edmondas atliko 
keletą projektų, o taip pat yra 
padaręs ir užpatentavęs vieną 
išradimą. Mokslinė tezė, kurią 
doktoratui Edmondas paruošė ir 
apgynė, yra: A Nonl iner Cons-
t i t u t i v e M o d e l of P a p e r -
b o a r d . Birželio mėnesio gale 
Edmondas pradėjo dirbti tarp
tautinėje statybos kompanijoje 
— Chicago Bridge and Iron Co., 
Plainfield, IL. 

Be savo intensyvių studijų, 
Edmondas visur, ku r apsi
gyveno, buvo gana aktyviai 
įsijungęs ir į v isuomeninę 
veiklą. Gyvendamas Chicagoje, 
jis energingai dirbo Studentų 
sąjungoje. Atei t ininku orga
nizacijoje buvo studentų są
jungos pirmininku. Ne svetimas 
jam buvo ir sportas, tarp kitų 
šakų buvo ir aktyvus „Neries" 
klubo tinklininkas. 

Persikėlę į Madisoną. abu su 
Kūta aktyviai įsijungė į te
nykšte visuomeninę veiklą. Vil
niaus miestui susiporavus su 
Madisonu. tarp abiejų miestų 
užsimezgė judri bičiulystė, kuri 
Edmondui ir Rūtai suteikė daug 
galimybių pasireikšti visuome
ninėje veikloje: reikėjo talkinti 
Vilniaus-Madisono bendradar
biavimo komitetui, o taip pat 
tarpininkauti bei vertėjauti iš 
Lietuvos atvykstantiems įvairių 
sričių atstovams bei meninin
kams. 

Nuo jaunų dienų Edmondas 
yra pamėgęs muziką: skambina 

gitara, mėgsta dainą. Dažnai 
gitaros akompanimentu ir gie
dojimu įsijungdavo į religines 
apeigas studentų bažnyčioje 
Madisone. Kurį laiką Pine 
Bluss miestelo bažnyčioje prie 
Madisono, klebono pakviestas, 
Edmondas pravesdavo sekma
dieninių Mišių giedojimą. Jis 
taip pat y ra parašęs keletą šių 
laikų dvasiai ati t inkančių gies
mių, kurias įrašė į vaizdajuos
tę „Pakeisti tamsą į šviesą", o 
Rūta šioms giesmėms pri taikė 
grafinius vaizdus ir apipavida
linimą. 

Keletą vasarų Edmondas su 
šeima praleido Dainavoje, kur 
abu su Rūta aktyviai prisidėjo 
prie stovyklos programų. 

Dabar Edmondas su šeima vėl 
grįžta į lietuvišką Chicagą. Jie 
apsigyvens netoli Lietuvių cen
tro Lemonte, ku r įsikūrę, tiki
mės, nenuleis rankų ir lietu
viškuose baruose. Reikia dar 
paminėti, kad visą savo stu
dentavimo laiką Edmondas ir 
Rūta buvo nuolatiniai dienraš
čio „Draugo" skaitytojai, kas 
šių dienų išeivijos gyvenime yra 
irgi pagirtinas reiškinys. 

Edmondo tėveliai Marytė ir 
Vacys Salikliai, sesuo daktarė 
Danutė, dėdės dr. Bronius ir Albi
nas Krakaičiai, o taip pa t ir 
Rūtos tėveliai Giedrė ir Juozas 
Končiai, artimieji — Marytė 
Končiūte ir Bronė Kizlauskienė 
džiaugiasi Edmondo laimėji
mais, pasiekus užsibrėžtą tikslą, 
to paties linki ir Rūtai . Edmon
das ir Rūta, abu yra išaugę lie
tuviškos šeimos aplinkoje, su
grįždami į lietuvišką Lemontą, 
tikimės, kad jie įsijungs čia į jau 
plačiai išvystytą l ie tuvišką 
veiklą su tuo pačiu entuziazmu, 
su kuriuo reiškėsi studentiš
kame gyvenime. 

K o r e s p . 

KODĖL SAVE 
PAMIRŠOME? 

A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

CLASSIFIED GUIDE 

Var tau mūsų spaudą ir pasi
gendu daugiau žinių apie išei
vijos ku l tūr in i gyvenimą. Pa
vyzdžiui, j a u senokai praėjo 
ku l tū r in ių premijų šventė, bet 
apie ją neužtikau jokios žinutės, 
t i k iš privačių pokalbių žinau, 
k a d ji įvykusi kažkokioje New 
Yorko salėje.. Iki šiol tokia 
išeivijos kul tūr ininkų ir kūrėjų 
pagerbimo šventė būdavo pui
k ia i organizuojama, propaguo
j a m a ir plačiai aprašoma. Kas gi 
dabar įvyko, kad apie tą įvykį 
nu ty lė ta? Argi nebegerbiame 
s a v o k u l t ū r o s da rbuo to jų? 
Garb ingų laureatų tarpe y r a ir 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
p i rmin inkė R.K. Vidžiūnienė. 

Ska i tome santūrius reporta
ž u s ap ie puikiai pavykusią 
šokių šven tę ir ilgas protoko
lines suvažiavimų bei seimų ko
re spondenc i j a s , i š v a r d i n a n t 
visas kalbėtojų pavardes, „kas 
kalbėjo", „ką pasakė". Labai 
d a u g vietos skir iama Lietuvos 
poli t inio gyvenimo analizei , 
k u r i a tneš tų žymiai daugiau 
naudos Lietuvos skaitytojams, 
negu užsienyje gyvenantiems 
l ie tuviams, nedalyvaujantiems 
vals tybės atstatymo procese. 
Betgi įdomu skaityti iš Lietuvos 
a tvykus ių asmenų įspūdžius 
apie išeivijos kultūrinį gyve
nimą, k a i j ie pastebi, kaip iš
eivija iš laikė gimtąją kalbą, 
tradicijas i r tautinių drabužių 
įvairumą. Tačiau tai rašoma 
mačius savo akimis ir girdėjus 
savo aus ims . Tuo tarpu daugu
m a s m ū s ų Lietuvos politikos 
„analizuotojų" remiasi subjek
tyviais Lietuvos spaudos ko
m e n t a r a i s ir daro teoretiškas 
išvadas, neturėdami faktų prieš 
ak i s ir negalėdami tiesiogiai 
į takoti . 

Ir k i toms dienos aktualijoms 
sk i r i ama per mažai dėmesio. 

asmenys. Kartu su latviais ir es
tais , kaip tą darėme didžiųjų de
monstracijų progomis, sudary
t u m e balsuotojų grupę, kurios 
balsą kandidatai būtų priversti 
išgirsti, nors iš karčios patirties 
žinome, kad politikų pažadais 
pasitikėti negalima, kaip tą dar 
t a ip neseniai įrodė prezidentas 
Bushas, Amerikos balsuotojams 
liep -. „skaityti jo lūpas", kad 
nebūsią pakelti mokesčiai, nors 
žinojo, kad pasielgs priešingai. 
Savo prezidentinės kampanijos 
metu jis Clevelando lietuviams 
žadėjo „kovoti už Lietuvos 
išlaisvinimą", bet buvo vienas 
iš paskutiniųjų pripažinęs Lie
tuvos nepriklausomybę. Po jo 
buvo tik Kuba ir Kinija. 

Diskutuodami Lietuvos prob
lemas, bet negalėdami jų iš
spręsti, nepasiekiame nieko 
konkretaus, bet, ignoruodami 
išeivijos gyvenimo aktualijas, 
silpniname save, o iš mūsų dar 
daug pareikalaus iš vergijos 
griuvėsių a ts is ta tant i Lietuvos 
Respublika. Mes nustosime to 
vaidmens, kurį turėjome prieš 
Lietuvai a t s ta tan t nepriklau
somybę, kai klabinome į poli
t ikų duris, organizavome de
monstracijas ir protestus. Ilgus 
dešimtmečius klestintys meno 
ansambliai žadino patriotiškus 
jausmus ir priaugančioms kar
toms perdavė mūsų senovinės 
kultūros lobius. Lituanist inių 
mokyklų tinklas augino naujas 
lietuvių kartas, naujos knygos 
užpildė mūsų lentynas, teatro 
pastatymai, koncertai teikė ir 
estetinį pasitenkinimą, ir dvasinę 
atvangą nuo kasdienybės rūpes
čių. Dabar viskas keičiasi: nu
t r a u k i a veiklą ansambl i a i , 
skursta spauda, nebeišeina nau
jos knygos, mūsų menininkai 
nei scenose, nei renginių ka
lendoriuose neberanda vietos. 

Esame pačiame priešrinkiminės Leisdami žlugti mūsų kultūri-
prezidentinės kampanijos įkarš
tyje ka ip Amerikos piliečiai, 
t u r i m e aptart i kandidatus , jų 
platformą ir analizuoti jų už
sienio politiką, nes ji turės 
didelę reikšme tolimesniam Lie
tuvos gyvenimui. Gaila, kad po 
daugelio dešimtmečių gyvenimo 
Amerikoje nepajėgėme sudaryti 

n iam gyvenimui, prarasime ir 
savo dvasines jėgas ir nebebū
sime toji didžioji a tspara mūsų 
tėvynei, kuri dar ilgai bus rei
kalinga. Quo vadis, išeivija? 

Kur mūsų nėra, ten ir upės 
pienu plaukia. 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

talman 

S J2-434-9766 

dcllcatessen 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 We$t 69th Street, Chicago, IL 6 0 6 2 9 

^ 3 micllcincl Padarai 
• ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1 -312) 925-7400 (1 " 3 1 2 ) 254^470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9^00 

fšEE £t 

RE AL EST ATE 
V 

REALESTATE 

Kitų priekaištas, jei jis teisin
gas, rodo mūsų klaidas ir veda 
į jų pataisymą. Neteisingas prie-

„l ietuvių balsuotojų bloko", su kaistas mūsų neliečia, ir būtų 
kurio balsu skaitytųsi į poli- kvaila dėl jo rūpintis, 
t in ius postus kandidatuojantys Sokratas 

GREIT 
PARDUODA 

. *E/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

'*• Pensininkams Nuolaida. 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6826 8. K M U * Ava., 

(312)778-2233 
INCOUe TAX — INtURAHCt 

• Namų pirkimas ir pardavimas / 
MLS kompiuterių ir FAX pagalba* 
Veltui namų (vertinimas 

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

• 

[Onluo; 

HELP WANTED 

Kontraktorlus Ii Hoffman Esta-
t e s Ieško sek re to rė s — „recep-
tionist", kuri tu r i šiek tiek 
patyrimo sąskaityboje ir moka 
rašyti mašinėle lietuviškai bei 
angliškai. Geras atlyginimas ir 
„benefits". Kreiptis: Tony arba 
Judy , tai.: 708-884-8697. 

Ieškoma subrendusi moteris, kuri 
norėtų gyventi Park Ridge (netoli O'Hare 
aerodromo) ir padėti vyr. amžiaus moteriai 
namų ruošoje, valgio gaminime, apsiren
gime. Maistas ir alga. 

Kreiptis: 703-825-64C4 

VAIKŲ / NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA 
Ieškoma suaugusi moteris daboti 
14 mėn. ir 2 mėn. amžiaus vaikučius 
Tinley Parke nuo pirmad. iki penkt. 
tarp 7:30 r. ir 6 v.v. Kalbėkite angliškai. 

708-532-7041 

MEZGĖJŲ DĖMESIUI! 
Reikalinga patyrusi mezgėja, ga
linti megzti pagal užsakymą. 
Skambinti ir palikti žinią: 

Tai. 1-708-422-4499 

FOR RENT . ".: 

Crawford Gardans In Oak 
Lawn: 2 bdrms, 1 % baths. in unit 
utility room, 2 c. heated garage, 
back yard with patio. Call 

708-425-1138 

išnuomojamas modernus butas 
Marąuette Pk. apyl., antrame aukšte; 
4Vi kamb. 2 mieg. Su šiluma, oro 
vėsinimu; moderni virykla, šaldytuvas, 
skalbykla su mašinomis. 

Kreiptis: 708-361-5594 

KMIEC1K REALTORS 
ffjt 7922 S. Pulaslu kvi. 
a£l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt* na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

MI5CELLANE0US 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tai. 376-1882 M 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilto 
3as mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208Va Weat 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8854 

(312) 581-8854 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTIS. 

j, • - a 

Moving — Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas priei
namomis kainomis, Jums patogiu 
laiku. Draudimas g?rantuotas. 
Kreiptis: 

Vytas: tel. 312-43S-521S 
Gediminas: tai. 312 925-4331 

Rlchard Hanus, adv . 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Rand©4ph, Sutte 2100 

Chicago, 1180806 
Tai . 312-357-0033 

RUSSIAN ARMY LEAVE 

lauti 
LENOER 

SISTERS OF THE 
LITTLE COMPANY OF MARY 

ARE SEARCHING FOR... 

WOMEN CALL TO HEAL... 

in homes, hospices, hospitals, parishes and sočiai service agen-
cies in California and the Midvvest States; 

CALLED TO GROW... 

in a faith response to God; 

CALLED TO LIVE IN VOWED LIFE.. . 
in a family sized community and to be a SISTER and COM-
PANION to all with whom they live and minister. 

• AS A SISTER • AS AN ASSOCIATE 

CONTACT: 
Sister Jean Stickney, LCM 

Sisters of the Little Company of Mary 
9350 South California Avenue, Evergreen Park, Illinois 60642 

(708) 422-6200, ext. 5490 



Prie bažnyčios durų Marijampolėje, lankantis ..Grandžiai". 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

ŠILUVOS ATLAIDAI 

Sekmadienį, rugsėjo 6 d., 
suvažiuos lietuviai iš Naujosios 
Anglijos ir kitų Rytų pakraščio 
apylinkių į Nekal tai Pradė
tosios Marijos seserų sodybą 
Putname kartu su lietuviais Ši
luvoje melsti mūsų Tėvynei 
Motinos užtarimo ir paguodos. 
Tai bus ypatinga padėkos ir 
maldos šventė. Dėkosime Mari
jai už prieš 75 metus Fatimoj jos 
pažadėtą stebuklą""— bedieviš
kos vergų imperijos sugriovimą. 
Tai yra jubiliejiniai Fatimos 
apsireiškimo metai. Taip pat 
tinka pasidžiaugti ir dėkoti 
Marijai, kad prieš 384 metus Ši
luvoje įvyko pirmasis Europoje 
jos apsireiškimas, pažymėtas jos 
ašaromis, nes to laiko žmonės 
buvo nutolę nuo Kristaus kvie
timo žengti išganymo keliu. 
Dėkodami Marijai, prašysime, 
kad ji užtartų mus mūsų rūpes
čiuose ir ateities net ikrume. 
Gyvename įtampos laikotarpį 
ne tik Lietuvoj, bet ir čia, mūsų 
krašte ir visam pasauly, prade
dant nuo Jugoslavijos, buvusių 
Sovietų Sąjungos kraš tų ir 
baigiant Artimaisiais Rytais, 
Pietų Afrika bei Italija. Ši 
įtampa veikia ir mūsų aplinką, 
mūsų asmeninį gyvenimą. To
dėl savo bendra malda prašy
sime ne tik Marijos u ž t a r t o 
pasaulio atnaujinimui, bet ir su
lauksime paguodos mūsų asme
ninio gyvenimo sunkiuose mo
mentuose. 

Šią šventę Pu tname pra
dėsime 10 vai . vaizdajuoste 

ap ie Mari jos ap s i r e i šk imus 
įvairiose pasaulio vietose. 11:15 
vai . da lyvaus ime šv. Mišių 
aukojime. 12:15 vai. pietausime 
vienuolyne. Po pietų 1:30 vai. 
klausysime kun . V. Valkavi-
čiaus konferencijos Švč. Mergelė 
Marija Dievo apvaizdos šviesoje. 
Šį susikaupimą užbaigsime pro
cesija su rožinio malda bei 
pala iminimu Švč. Sakramentu . 

Dalyvaukime visi šioje maldos 
dienoje, nes pasaulis reikalingas 
Marijos užtar imo, ir mums rei
kia paguodos, kurią pajusime, 
jungdami savo maldą su Mari
jos m o t i n i š k a mei le mums 
visiems. Apie savo dalyvavimą 
p ranešk ime vienuolynui iki 
rugpjūčio 28 dienos, parašydami 
adresu: ICC, 600 Liberty High-
way, P u t n a m , CT 06260. 

New York, N.Y. 
V A S A R O S M A L O N U M A I 

Vasarą man gyvenant ato
kiau nuo New Yorko, vis dėlto 
su vienokiais ar kitokiais rei
kalais retkarčiais t enka jame 
a p s i l a n k y t i , o t u o p a č i u 
pasižvalgyti ir su draugais bei 
pažįstamais susitikti . 

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
New Yorke lietuvių nedaug. 
Vieni buvo išvykę į t au t in ių 
šokių šventę ir PLB seimą 
Chicagoje , k i t i sveč iuojas i 
tėvynėje, o dar kiti ku r nors 
k i tu r atostogauja. Todėl i r 
v a i k š t i n ė j a n t l i e t u v i ų ap
g y v e n t ų Richmond Hil l i r 
VVoodhaveno rajonų gatvėmis, 
rečiau juos ten pamatysi ir 
susit iksi . 

Kul tūros Židinys, kur iame 
v y k s t a v i sa l i e t uv i ško j i 
k u l t ū r i n ė i r v i s u o m e n i n ė 
veikla, pranešęs, jog liepos ir 
r ugp jūč io m ė n e s i a i s j o k i ų 
r e n g i n i ų n e n u m a t y t a , i rg i 
poilsiauja. 

K u l t ū r o s Židinio p a s t a t e 
įruošta Antano Maceikos biblio
teka, tu r in t i daugiau kaip 6000 
lietuviškų knygų ir kitokių lei
dinių, būna atdara pirmą mėne
sio sekmadienį nuo 12 iki 2 vai. 
po pietų. Bibliotekos vedėjas — 
Vladas Sidas. 

New Yorko lituanistinė šešta
dieninė Maironio mokykla iki 
šiol naudojosi vietinės Holy 
Child mokyklos, Richmond Hill, 
Queens, NY patalpomis. Nuo 
šio rudens mokykla darbą pra
dės Ku l tū ro s Židinyje. Mo
kyklos vedėja — Rasa Juškienė. 

Yra projektas buvusį choro 
kambarį pertvarkyti , kad būtų 
gal ima kiekvieną dieną ten 
susi t ikt i ir tarpusavy pabend
raut i . 

Kovo 14 d., mirus ilgamečiui 
K u l t ū r o s Židinio va ldybos 
pirmininkui Antanui Mičiuliui, 
tas pare igas perėmė Algirdas 
J ankauskas . 

Vasaros . ; m ė n e s i ų s e k m a 
dieniais ifi į Apreiškimo pa
rapi jos bažnyčią s u s i r e n k a 
mažiau parapiečių. Parapijos 
klebonas kun. Vytautas Palu
binskas yra išvykęs ir atosto
gau ja L ie tuvoje . I š v y k u s į 
kleboną pavadavo, a tvykęs iš 

Mokytojų, tėvų ir jaunimo studijų savaitės pagrindinės koordinatorės vadovės. 
Iš kairės: Marytė Sandanavičiūtė-Newsom, Regina Kučienė ir Angelė 
Kraujalytė-Bailey. Nuotr. R. Kubiliūtės 

L ie tuvos , K a u n o k u n i g ų 
seminarijos ir Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorius kun. 
Vytautas-Steponas Vaičiūnas. 
Jis į Lietuvą grįžo rugpjūčio 14 
d. 

Visi atstogauja. Tik Apreiš
kimo parapi jos bažny t in i s 
choras , k u r i a m vadovauja 
muzikė Gintarė Bukauskienė, 
atostogų neturi . Choras, nežiū
rint kiek žmonių į pamaldas 
a ts i lanko, visuomet gražiai 
gieda. 

Parapija rengiasi iškilmingai 
paminėti Tautos šventę. Sekma
dienį, rugsėjo 13 d., šv. Mišių 
auką už Lietuvą kartu su kitais 
kunigais aukos ir pamokslą 
pasakys vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Mišių metu, šalia Apreiš
kimo choro, giedos Amerikoje il
giau pasilikusios, daug kur kon

certavusios, solistės iš Lietuvos: 
Aldona Vilčinskaitė-Kisieliene 
ir Asta Krikščiūnaitė. 

Po pamaldų bus vykstama į 
Kultūros Židinį, kurio kieme ir 
apatinėje salėje įvyks metinė 
parapijos gegužinė. 

Gausiau lietuvių apgyventi 
Richmond Hill ir Woodhaven, 
NY, rajonai atsiremia į didelį 
parką. Ten yra teniso aikštė, 
kurioje vienu metu gali žaisti 14 
porų, bėgimo taka i ir įvairūs 
kiti sporto bei žaidimų įren
gimai, o tarp medžių atvirame 
ore pastatyta daugybė ilgų 
suolų. Tai koncertams „salė", 
kurioje gali tilpti nemažiau kaip 
2000 žmonių. Toje „salėje" va
saros sekmadieniais būna pu
čiamųjų ins t rumentų „The 
Seuffert Band" orkestro kon
certai. Tą orkestrą 1898 metais 
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įkūrė ir j am vadovavo George 
Seuffert, Sr. Prieš 64 metus or
kestro vadovybė perėjo į jo 
sūnaus George F. Seuffert ran
kas . 

Man lankant is New Yorke, 
sekmadienį, rugpjūčio 9 d., dėl 

nepa lankaus oro koncer tas 
įvyko St. Thomas the Apostle 
parapijos salėje. Tie koncertai, 
į kuriuos bilietų pirkti nereikia, 
susilaukia gausios publikos, o jų 
tarpe ir lietuvių. 

P . Pa lys 

KETVERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
RASA 

KAPUČIENĖ 
LAIMUTYTĖ 

Jau suėjo keturi metai, kai negailestinga mirtis atsyrė iš 
mūsų tarpo mylimą motiną ir dukrą, kurios netekome 
1988 m. rugpjūčio 17 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekad negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Užjos sielą šv. Mišios bus aukojamos rugjūčio mėn. 17 d. 
8:00 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
Rasos Kapučienės sielą. 

Nuliūdę: dukros ir motina. 

A.tA. 
ANTANAS VALYS 

SAVANORIS-KŪRĖJAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. rugpjūčio 11 d. 5 vai. ryto, sulaukęs 93 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Tauragnų valsč., 

Stulgių kaime. Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: žmona Sofija Savickaitė ir kiti draugai bei 

pažįstami. 
Priklausė Tautos Fondui, Šaulių sąjungai, Balfui, 

Registruotai Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, 
Lietuvos Kariuomenės Savanorių-Kūrėjų sąjungai ir Mar
ąuette Parko Namų Savininkų draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 13 d. nuo 
2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
Street. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 14 d. Iš laidotuvių 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios už 
velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi žmona. 

Laidotuvių direkt. Donald A. ir Donald M. Petkus. Tel. 
312-476-2345. 

A t A . 
SAULEI BRAZDŽIONYTEI 

LAZORA • o 
• 

mirus , jos tėvams, poetui BERNARDUI ir ALDONAI 
BRAZDZIONIAMS, jos šeimai, giminėms ir visiems 
ar t imies iems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu l iūdime. 

Lietuvos Dukterys Californijoj 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

AtA. 
LIONEI JONYNAITEI 

ČESNAVIČIENEI 

mirus , s iunčiame gilią užuojautą vyrui JUSTINUI , 
dukra i ZITAI, sūnums ALGIUI ir ROMUI, broliui, 
mūsų a r t imam bičiuliui JONUI JONYNUI su šeima. 
Maldoje ir liūdesyje jungiamės kar tu su jumis . 

Stasė ir Antanas Leikai 
Vlada Zemliauskienė 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
VJarquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

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

Bendra Lietuvos^JAV įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA Įvairių 
modelių „FORD", „GM" ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales. Kainos tokios pat kaip Amerikoje. Garantuojame 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais. 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius, 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA. KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

Tel. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti: 
Tai. (312) 434-8618 arba (708) 887-8442 

Fax (312) 434-2655 

,VAN" 

/ > . ; 

DON'T SPEND IT ALI • SAVE SOME AT 

MUTUAL 'pedefutt SAVINGS 
AND LOAN ACSOCIATkDN 

Chorteted ond Superv<sed by #i» United Skrtes Government 
2212 W CERMAK ROAD • CHKAGO, U N 0 B 60608 PHONE (312) 847-7747 

I I M * R 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Zaiinvi'' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
,,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

6628 South 76th Avanua 223 Kafvarifc gatvė 
Htefcory HM, HHnota 60487 VNnlua, Uatuva 
Tatafonaa (708) 430- '272 Tatafonaa 360-115 Ir 778-362 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 YVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laido tuv ių namai Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 
Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekt i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Dr. prof. Vytautas Var
dys atvyksta iš Oklahomos į 
Dainavą, kur Lietuviškų studijų 
savaitėje skaitys paskaitą 
Lietuvos politinės transforma
cijos tema. Šią 36-ją studijų 
savaitę rengia Lietuvių fronto 
bičiuliai. Ji vyks rugpjūčio 23-30 
dienomis. 

x Apie prof. Algirdą Avi-
žienį, Kauno Vytauto Didžiojo 
univ. rektorių, yra platus 
straipsnis ..Chicago Tribūne" 
Tempo skyriuje. Straipsnyje 
rašoma, kad jis yra vienas iš 
lietuvių pabėgėlių, baigęs aukš
tuosius mokslus Amerikoje, 
dirbęs kompiuterių srityje ir 
erdvių tyrinėjimuose. A. 
Avižienis, baigęs darbą Kaune, 
grįžta į Ameriką. 

x Romos Katalikų federa
cija per advokatą Saulių Kuprį 
pirmieji įsigijo visą stalą (10 
bilietui į „Draugo" banketą, 
kuris įvyks rugsėjo 27 d. Or
ganizacijos ir pavieniai asmenys 
prašome paremti ,,Draugo" 
dienraštį, įsigydami bilietus jau 
dabar „Drauge". 

x LAPAS — Amerikos lietu
vių farmacistų draugija, ruošia 
.-usitikimą savo nariams su 
svečiu famacistu dr. Romaldu 
Mačiulaičiu sekmadienį, 
rugpjūčio 23 dieną, 12 v. p.p. A. 
Dirkienės namuose, 1220-117 
St. Lemonte. Dr. Mačiulaitis yra 
Kauno Medicinos akademijos 
klinikinės ligoninės farmakolo-
gas, Lietuvos farmakalogijos 
vaistų registracijos komisijos 
pirm. pavaduotojas ir teorinės ir 
kl inikinės farmakalogijos 
katedros asistentas. Dr. Mačiu
laitis padarys pranešimą apie 
dabartinę farmacijos padėtį 
Lietuvoje. 

x Vysk. Paulius A. Balta
kis, OFM, Brooklyn. N.Y., 
Jonas Indriūnas. Roselle, 111., 
Algis Strimaitis. Bolingbrook, 
111., M. Žeimys. Chicago, 111., A. 
Pabrėža. Oak Lawn, 111., K. Mie-
cevičius. Michigan City. Ind., N. 
Sabaliūnas. Hot Springs, Ark., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
25 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x Jonas Bobelis ir P r a n ė 
Slutienė, atstovaudami „Mer-
cy Lift", yra ko-pirmininkai 
senatoriaus Alfonse D'Amato 
priėmimo Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. Pu-
laski Chicagoje, sekmadienį, 
rugpjūčio 16 d., 5 vai. p.p. 
įėjimas $35. Apie dalyvavimą 
prašome pranešti Pranei Šlu-
tienei 312-778-2100 a rba 
312-238-1536. Gausiai daly
vaudami ir klausdami klausi
mus parodysime senatoriui, kad 
lietuviai seka kongreso 
veiksmus, rūpinasi Lietuvos 
ateitimi ir remia savo draugus. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Š a r ū n a s Marč iu l ion i s 
kviečia: — Kai lankysitės 
Vilniuje, apsigyvenkit mano 
naujame, moderniame, su vaka
rietiškais patarnavimais vieš
buty „Šarūnas". Informacijai 
kreipkitės į D. Ankaitienę, 613 
Tarrytovvn Ct., Wallnut Creek, 
CA 94598, tel. 510-943-1666. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* Klela 

D*nglam« Ir taisoma 
vl»ų rūilų stogus 
Tel. 708 257-0746 

Skambinti po 6 v.*. 

x Šį rudenį „Draugo" dien
raštis skelbia ypatingą vajų, 
nuo kurio, galbūt, priklausys 
tolimesnis šio dienraščio egzis
tavimas. Vajui sutiko vadovauti 
visuomenininkas solistas Vaclo
vas Momkus. Vajus pradedamas 
didžiuoju banketu, kuris įvyks 
rugsėjo 27 d. Martiniąue salėje, 
kuri talpina 600-700 asmenų. 
Vajaus pirmininkas V. Momkus 
ir „Draugo" administracija 
kviečia įsigyti bilietus į banketą 
ir paremti dienraštį. Bilietai 
gaunami „Drauge", 4545 W. 
63rd St., Chicago, IL 60629. tel. 
585-9500. 

x Balfo Chicagos apskri
ties ir skyrių rengiama tra
dicinė gegužinė bus šį sek
madienį Jaunimo centro patal
pose. Pradžia 12 vai. dieną. 
Kavinė veiks nuo 10 vai. ryto. 
Atsilankiusieji bus maloniai su
tikti, galės pasivaišinti šviežiu 
lietuvišku maistu, laimėti 
vertingų dovanų ir pamiklinti 
kojas, K. Ramanauskui grojant. 
Paremkite šią šalpos organiza
ciją, veikiančią jau 48 metus. 

x Jolanta Stanelytė, sopra
nas, Lietuvos Muzikos konser
vatorijos diplomantė, dabar 
stažuojasi Nicolini konservato
rijoje Piacenzos mieste, Italijoje. 
Jos koncertas rengiamas 
rugsėjo 20 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Akompanuos Alvydas 
Vasaitis. Rengia Margutis. 
Bilietai gaunami Vaznelių par
duotuvėje ir Margutyje. 

x I lona S tanev ič iū tė su 
mama Regina Stanevičiene 
rugpjūčio 12 d., po gerai 
pasisekusios sunkios nugaros 
operacijos Shrineris ligoninėje, 
išskrido namo į Lietuvą. Ilona 
yra penkta jaunuolė, kurią 

Shriner's ligoninė pagydė. 
Šiuo metu Chicagoje yra dar 
septyni jaunuoliai įvairiose 
gydymo stadijose, o dar keturi 
yra priimti šių metų gydymui. 
Los Angeles ligoninėje yra pri
imtos trys mergaitės, kurios at
važiuos operacijoms spalio mėn. 
pradžioje. 

x Al fonsas G i e d r a i t i s , 
poetas, „Draugo" rėmėjas, gar
bės prenumeratorius, Santa 
Monica, CaL, pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo 50 dol. 
dienraščio stiprinimui. Nuošir
dus ačiū. 

x MEKSIKOS RIVIERA 
LAIVU! 7-DIENŲ KELIO
NĖ IŠ ČIKAGOS, SUSTOJI
MAI PLAYA DEL CARMEN, 
COZUMEL, GRAND CAY-
MAN IR MONTEGO BAY. 
PILNA KAINA $1.026.00. RE
GISTRACIJA UŽDAROMA 
RUGSĖJO 1-MĄ. RIBOTAS 
SKAIČIUS VIETŲ. SKAMBIN
TI G.T. INTERNATIONAL 
708-430-7272. 

(sk) 

x Richard H a n u s , advoka 
tas, imigracijos įstatymų ži
novas, 205 W. Randolph , Sui-
te 2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-357-0033. Pirma konsulta
cija — veltui. 

(sk) 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 

Jaunimo tautinio ansamblio ,,vrra.nuies ' šokėjai nudžiugo susitikę Vytauto Didžiojo universiteto 
prof. dr. Arvydą Žygą ateitininkų suvažiavime Luginės kaime prie Marijampolės Lietuvoje. 

LIETUVIAI REIŠKIASI PARYŽIUJE 
Šių metų birželio 5, 6, 7 dieno

mis Paryžiuje, buvusio aerouos
to ,,le Bourget" patalpose 
(50,000), vyko didžiulė tarptau
tinė paroda „Terre d'Avenir" 
(verčiant „Ateities žemė"). Ją 
organizavo Prancūzijos katalikų 
komitetas C.C.F.D. (Comitė 
Catholiąue Contre la Faim et 
Pour le Developpement), kovo
jantis prieš badą žemėje ir už 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x CHICAGO - VILNIUS 
tik $698 į abi puses. SKAM
BINKITE BIRUTEI ŽALA 
TORIENEI, Travel Advisers 
Inc. 708-524-2244. Vietų skai-
Čius ribotas. Rezervuokite šian
dien. 

(sk) 

x „Ateitis", liepos-rugpjūčio 
mėn. numeris, išėjo iš spaudos. 
Siame numeryje yra daug 
straipsnių ir iliustracijų, taip 
pat informacijų iš ateitininkų 
veiklos. Redaguoja Danutė Bin-
dokienė, jai padeda redakcijos 
narės Ramunė Kubiliūtė ir 
Viktutė Siliūnienė. 

x Grasilda Meiluvienė, P. 
Naujokas, abu iš Chicago, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 25 dol. 
Meiluvienė palinkėjo geros 
sėkmės, o Naujokas, jei jo bilie
tas laimėtų, skiria „Draugui". 
Labai dėkojame. 

x Je i Vokietijoje gyven
dami išdirbote nors 18 mėn. 
(arba jei jūsų miręs vyras/žmo
na tada dirbo 18 mėn.) galite 
gauti pensiją. Kreipkitės į: 
t as ta Agency of USA P.O. 
Box 346, St. Člair Shores, MI 
48080-0346. Tel. 313-773-7529. 
Kalbame angliškai ir vokiškai. 

(sk) 

x ATLANTA IE siuntiniai 
į Lietuvą, greita, saugu, pati
kima. Sekanti siunta rugpjūčio 
26 d. Platesnė informacija ne
mokamu tel. 1-800-775-SEND 
arba 1-800-775-7363. 

(sk) 

x Lietuvių Tautinėse kapi
nėse, gražioj vietoj, parduodami 
du (2) sklypai. Prašau skambinti 
tel. 312-436-1395. 

(sk) 

x Visi, kuriems rūpi Lietu
vos ateitis, prašomi atvykti i 
lietuvių susitikimą su sena
torium Alfonse D'Amato, gy
nusių Lietuvą, kai buvo ne 
madinga ją užtarti. Sekma
dieni, rugpjūčio 16 d., 5 vai. 
p.p. senatorius padarys pra
nešimą ir atsakys į mūsų 
klausimus. Pabendrausime prie 
vaišių, su vynu ir užkandžiais, 
įėjimo auka $35 paremti sena
toriaus rinkiminę kampaniją, 
padėsime užtikrinti, kad sena
torius ir toliau palaikytų Lietu
vos interesus. (Sk) 

x 55 SVARU geriausių mais
to produktų rinkinys - $90; 
22 sv. mažesnis paketas — $55; 
22 sv. mėsos produktų ir alie
jaus — $90. Prie visų siun
tinių galite užsakyti aspirino ir 
vitaminų. Transpak, 2638 W. 
69 st., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

žmonijos progresą. Jj remia dau
guma Prancūzijos vyskupų. 
C.C.F.D. jau daug metų or
ganizuoja ir finansuoja mokyklų 
statybą Afrikoje, šelpia Pietų 
Amerikos benamius vaikučius, 
skatina žemdirbystę Indijoje, 
ruošia ir finansuoja projektus 
Bangladeše, Etiopijoje, Filipi
nuose, rūpinasi tomis šalimis, 
kur siaučia badas ir neraš
tingumas. 

Jau septyneri metai, kai Pary
žiuje veikia draugija ,,Pa-
baltiečių namai", kurios pirmi
ninkė yra Jolanta Vaičaitytė. 
Jos iniciatyvos dėka Lietuvos 
draugija tapo C.C.F.D. partnerė. 
Tai žada naujų galimybių ir 
kontaktų Lietuvai. Su J. Vaičai
tyte pasitaria ir Latvijos bei Es
tijos atstovai. J i išrinkta (vie-

gerai žino Lietuvą, nes jos poli
tiniai įvykiai buvo gausiai ir ge
rai nušviesti 1991 sausio mėn. 
Tuo tarpu dabartinės padėties 
j au nebežino. Masinės informa-
cjos priemonės nutilo. Lietuva 
jau laisva... 

Lietuvą išgarsino chorai. 
Malonu girdėti, kad daug kas 
yra girdėjęs ir visuotina, giria 
juos. 

Jolantai Vaičaitytei talkino 
„Baltų namų" draugijos nariai: 
dailininkas Bessonnat (kuris be
je, žada pakartotinai aplankyti 
Lietuvą, šiais metais atvež-
damas savo darbų parodą — 
Arkos galerijoje nuo 92.8.26 iki 
92.8.9); Isabele Chandavoine 
(kur mokosi lietuvių kalbos ir 
ruošiasi ateityje dirbti Lietuvo
je, kaip Prancūzijos žurnalistė); 

Lietuvos stendas Paryžiuje su Izabele Charndavoine, lietuviškai kalbančia 
Prancūzijos žurnaliste. 

nintelė iš Europos skyriaus) į 
parodos įvertinimo komisiją. 

Tris dienas vykusioje parodoje 
gausu informacijos, įvykių kon
certų. Ją aplankė 60,000 
žmonių iš visos Prancūzijos ir 
kitų šalių. Paroda atidarė Pran
cūzijos ministeris pirmininkas 
Pierre Beregovoy. Pirmąją 
dieną ją gausiai ankė mokyk
linio amžiaus vaikai, organizuo
tai atvežti autobusais su savo 
mokytojais. Trečiosios dienos 
rytą buvo atliekamos iškil
mingos pamaldos. Atvyko 
vienuolių, kunigu, maldininkų 
iš viso pasaulio Pamaldos ir 
paroda sutapo su Sekminių 
švente. 

Tarpe kitų kontinentų (Ame
rikos, Afrikos. Australijos) 
Europos kontinentui skirtame 
plote Lietuvos stendai užėmė 
garbingą vietą. Čia vėl gi ne
galiu nepaminėti J. Vaičaitytės. 
Surinkusi naujausią medžiagą 
apie Lietuvą, jos politinius ir 
ekonominius įvykius, papuošusi 
mūsų stendus Švč Marijos (Auš
ros Vartų) atvaizdu, pasi
dabinusi tautmais rūba i s , 
atsakinėjo į įvairiapusiškus 
klientų klausimus, koncertavo 
kiekvieną parodos dieną, ji or
ganizavo ir lietuviškų šalti-
barščių vaišes (padariusias 
didelį įspūdį tomis karštomis 
dienomis). 

Diskusijos vyko ir prie vaišių 
stalo. Daugumas pašnekovų 

Jean Louis Robin, mokslo 
ministerijos administratorius 
(kurio proseneliai gyveno Gudi
joje); „Baltų namų" sekretorius, 
Prancūzijos stambiausio banko 
„Credit Agricole" advokatas 

VAIKŲ NAMELIAI 

Nors ir vasara nebuvo labai 
vasariška, ruduo jau visai arti, 
o kartu su rudeniu atkeliauja ir 
mokslo metų pradžia. 

Mokslo metų pradžiai jau da
bar ruošiasi Kriaučeliūnų var
do Vaikų namelių mokytojos, 
auklėtiniai ir jų tėveliai. Vaikų 
nameliai yra Marąuette Parko 
69 gatvėje. Patalpos jaukios ir 
įrengtos mažamečių lietuviukų 
ir lietuvaičių auklėjimui 
Montessori metodu. 

Dr. Marijos Montessori auk
lėjimo sistema, pagal kurią 
ugdoma vaiko asmenybė ir 
tobulinamos jo fizines ir in
telektualinės jėgos, čia gražiai 
supinta su Lietuvos meile. 
Vaikų nameliuose medžiaga pa
ruošta taip, kad vaikas sava
rankiškai norėtų ir galėtų dirb
ti. Čia direktorė yra Marija Utz, 

diplomuota Montessori auklėto-, 
ja, kartu su asistentėm Aldonai 
Pankiene ir Kristina Genčiene,, 
lietuviškoj atmosferoj padeda t 
vaikam mokytis ne tik praktiš
ko gyvenimo darbelių, bet ir 
matematikos, kalbos, geogra
fijos, gamtos ir meno sričių. 

Ne vieni tėveliai pasakys, kad. 
vaikas pradėjęs lankyti Vaikų 
namelius, dažnai taiso tėvelių 
suamerikonėjusią lietuvių 
kalbą. O dar įdomiau, kad 
nemaža dalis dabartinių 
auklėtinių tėvelių taip pat 
lankė tuos pačius namelius. 
Kaip smagu, kad Chicagos 
lietuvių „sostinėje" dar tebežydi 
jauniausi tautiniai žiedeliai ir 
kas popietę, per mokslo metus, 
skamba lietuviškos dainelės ir 
eilėraščiai. 

Vaikučiai, mokytojos ir tė
veliai, kuriems jau Vaikų 
nameliai yra tapę miela, sava 
pastoge, nori pasidalinti šiuo 

Jean Courtot; grupelė turistų iš 
Lietuvos (jų tarpe Algimantas 
Paltarokas, buvęs Lietuvos 
teniso čempionas, su žmona 
prancūzų kilmės); ir kelios 
naujosios bangos imigrantės, 
kurios kol kas nenori skelbtis. 

Jolanta Vaičaitytė nenustojo 
dirbti ir pasibaigus parodos or
ganizavimo, jos įvertinimo dar
bams. Ji ruošia ir derina su 
C.C.F.D. atsakingaisiais atsto
vais įsteigimo ir finansavimo 
Paryžiuje projektą. 

Lietuvos piliečiai, jei turi gerų 
idėjų ir pasiūlymų, siųskite šiuo 
adresu. Baltic House, 5 rue du 
Marche 94500 Champigny — 
sur Marnf, Jo lan ta i Vaičai
tytei. 

Jūsų pasiūlymai padės jai ge
riau orientuotis kuria linkme 
dirbti Lietuvos labui. 

Įspūdžius aprašė Paryžiuje 
gimusi lietuvė Irnea Oudrienė. 

turteliu su lietuviška 
visuomene ir ruošia mokyklėlės 
apžiūrėjimą. Kviečiame visus 
atsilankyti sekmadienį, rugpjū
čio 23 d., į Vaikų namelius, 2743 
W. 69 tarp 10 vai. ryto ir 1 vai. 
p.p. Ypač laukiame būsimųjų 
mokiniukų. Ateikite, nenusi
vilsite. 

L.P. 

ISPANŲ BIOLOGINIAI 
GINKLAI 

Šiais metais švenčiama 500 
m. sukaktis, kai Kristupas Ko
lumbas, 1452 m. su trimis 
laivais perplaukęs Atlantą, at
vyko prie Amerikos pakrančių. 
Europiečiams naujo žemyno 
atradimas atnešė nesuskai
čiuojamus turtus ir kitokias 
gėrybes; vietiniams gyvento
jams, tame žemyne gyvenu
siems ir sukūrusiems savo tur
tingą kultūrą, europiečiai at
nešė skurdą, ligas, vergiją ir net 
genocidą. 

Neseniai darbininkai, kasda
mi naujus kelius požeminiam 
traukinėliui Meksikos mieste, 
atrado seną kapinyną, kuriame 
laidoti numirėliai prieš 450 
metų. Toje vietoje 1532 m. veikė 
pirmoji Šiaurės Amerikos žemy
no ligoninė, įkurta nukariau
tojų ispanų. Ji turėjusi 200 lovų 
ir veikė iki 1820 m. 

Ispanas Hernando Cortez at
vyko į tuometinę aztekų sostinę 
(jos vietoje dabar stovi Meksikos 
miestas) 1519 m. ir ją nukaria
vo per dvejus metus. Tuo laiku 
mieste gyveno 60,000 aztekų, o 
po dvejų metų jų liko tik apie 
18,000. Nevisi žuvo nuo ispanų 
kardo, daugelis mirė užkrečia
momis ligomis, nugalėtojų at
plukdytomis per vandenyną. 
„Susitikimas su pirmaisiais 
ispanais atnešė ne tik religinį, 
kultūrinį ir politinį pasikeitimą 
tuolaikinėje Meksikoje. Galima 
sakyti, kad ispanai — galbūt net 
to nenorėdami — prieš aztekus 
panaudojo biologinius ginklus — 
užkrečiamąsias ligas. „Jos pa
darė daugiau žalos krašto gy
ventojams, kaip baisiausi tuo
metiniai ginklai", pareiškė 
miesto istorikas, architektas 
Jorge Hernandez. 

SENIENOS MICHIGANE 

Liepos mėnesį Michigano 
valstijoje, prie Saline vietovės 
(apie 10 mylių nuo Ann Arbor), 
vieno ūkininko pievoje rastos 
11,000 metų senumo mastadono 
pėdos. Tai geriausiai išsilaikiusi 
ir ilgiausia iki šiol rasta 
pėdsakų eilė, susidedanti iš apie 
20 gilių įspaudų, išsidėsčiusių 
75 metrų nuotolyje. 

Paleontologai Ann Arbor uni
versitete nustatė, kad masta-
donas svėręs apie 6 tonas, buvo 
apie 10 pėdų aukščio ir apie 15 
pėdų ilgio. Pagal tą dydį galima 
spręsti, kad tai buvo suaugęs 
patinas. Mastadonai yra priešle-
dyninio laikotarpio dramblių 
proseneliai, gyvenę prieš maž
daug 10-11,000 metų. 

Pėdsakai atrasti, kai pievos 
savininkas norėjo išsikasti 
kūdrą. Pirmiausia jis rado 
mastadono kaulų, kurie, žinovų 
nuomone, ten buvo pamesti se
nųjų medžiotojų apie 150 metų 
prieš pėdsakų įspaudimą. Pra
džioje ūkininkas norėjo radinį 
nuslėpti, bijodamas, kad jam 
bus draudžiama dirbti ar judinti 
žemę, bet smalsumas sužinoti, 
kieno tie milžiniški kaulai, 
nugalėjo atsargumą. Betyrinė
dami kaulus, mokslininkai at
rado ir mastadono pėdas. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

Jolanta Vaičaitytė koncertuoja 9u bibliotekininku Jean Gaude Besaennot. 


