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Rusai ketina 
provokuoti 

neramumus Pabaltijy 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (Elta) — 
Kaip jau pranešėme, rugpjūčio 
25-ąją Jungtinėse Tautose įvyko 
trijų Baltijos valstybių ambasa
dorių susitikimas su Rusijos 
misijos vadovais dėl būsimo 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
problemų svarstymo JT Genera
linėje Asamblėjoje. Vytautas 
Landsbergis, gavęs oficialų 
pranešimą apie tai, pasakė esąs 
nustebęs dėl Rusijos nepap
rastojo pasiuntinio ir įgaliotojo 
minis t ro S. Ordžonikidzė 
pareiškimų tame susitikime. Jo 
perspėjimai, kad Rusija gali 
iškelti klausimą apie tariamus 
rusų mažumos teisių pažeidi
mus Lietuvoje,Latvijoje ir Esti
joje, būtų gan nesolidūs, nes pir
miausiai reikėtų svarstyti ma
žumų padėtį Rusijoje ir tose 
buvusios Sovietų Sąjungos vie
tose, kur Rusijos kariuomenė 
dalyvauja susirėmimuose. B. 
Ordžonikidzė pastabos, kad dėl 
pilietybės ir kalbos 
rusai Baltijos šalyse gali „imtis 
kraštutinių gynybos priemonių, 
kaip Moldovoje", jau yra atviri 
grasinimai. 

Mes turime informacijos, pa
sakė Vytautas Landsbergis, kad 
slaptosios tarnybos ketina ar
timiausiu metu provokuoti ne
ramumus, muštynes, kurios, 
kaip tikisi tos tarnybos, galėtų 
išaugti į eilinį nepakantumą ir 
didesnius susirėmimus. Tuo 
būtų trukdoma sudaryti sutar
tis dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos, stabdomos 
demokratinės permainos, žlug
domas Helsinkio procesas. Ypač 
pavojinga būtų, jeigu rusų ka
rininkai pasiųstų savo karei
vius ginti kokių nors gatvės 
chuliganų. 

Televizijos ekspertas iš 
Kanados 

Lietuvos televizijoje dirba 
ekspertas iš Kanados, CBC 
televizijos kompanijos prodiu-
seris-direktorius Chris Becket. 
J is parengė rekomendacijas, 
kaip pertvarkyti televizijos ir 
radijo administracinę struktūrą, 
darbo organizavimą, konsultavo 
darbuotojus, dalyvavo laidų ren
gime. Ekspertas atvyko pagal 
Kanados techninės pagalbos 
Lietuvai programą. 

Lietuvoje plinta judėjimas 
prieš abortus 

Šiandien Jurbarko miesto 
centrinėje ligoninėje pradeda
mas renginių ciklas, skirtas 
negimusios gyvybės apsaugai. 
Su jaunavedžiais, norinčiomis 
nutraukti nėštumą moterimis 
kalbėsis gydytojai, dvasininkai, 
bus rodomi dokumentiniai fil
mai apie fizinę ir moralinę 
abortų žalą. Kaip Eltai papa
sakojo Jurbarko bažnyčios vika
ras, gyvybės gynimo sąjūdžio 
organizacijos „Human Life In
ternational" narys Robertas 
Skrinska, tokie susitikimai 
vyks nuolat, kiekvieno mėnesio 
pirmąjį ketvirtadienį. 

Lapkričio 23-ąją, primenant, 
kad prieš 37-erius metus Lie
tuvoje buvo įteisinti abortai, 
Jurbarko kapinėse bus atideng
tas ąžuolinis paminklas negi
musiems kūdikiams. 

Neoficialiais duomenimis,Lie-
tuvoje kasmet padaroma apie 
100,000 abortų. 

Teismas svarsto, ar 
ekspremjere 

bendradarbiavo su KGB 

Šiandien, po ilgokos per
traukos, Lietuvos Aukščiau
siajame teisme tol iau tę
siama civilinė parlamento de
putatės, buvusios Ministrės 
Pirmininkės Kazimieros Pruns
kienės byla dėl sąmoningo 
bendradarbiavimo su KGB. 
Vienas svarbiausių daiktinių 
įrodymų šioje byloje — rašytinis 
ekspremjerės pasižadėjimas 
bendradarbiauti su saugumo or
ganais. K. Prunskienė teigia, 
kad tai gali būti falsifikatas. 
Ekspremjerės prašymu teismo 
posėdžius stebi Lietuvos Hel
sinkio grupės atstovai. 

Lietuvos Aukščiausiajame 
teisme jau baigėsi trys ana
logiškos bylos. Visose teismas 
patvirtino juridinę reikšmę 
turintį faktą, kad deputatai 
Virgilijus Čepaitis. Jokūbas 
Minkevičius ir Vladimiras Be-
riozovas sąmoningai bendra
darbiavo su KGB. 

Petrikonio dailės paroda 
Vilniuje 

Rugsėjo 3-ąją Vilniuje, Dailės 
muziejuje, atidaryta išeivijos 
dailininko Antano Petrikonio 
kūrybos paroda. 

Menininko darbai Lietuvoje 
eksponuojami pirmą kartą. 
Daugiau kaip keturias dešimtis 
akvarelių visai neseniai muzie
jui padovanojo Liucija ir Val
teris Beržinskai iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų. Ponia Liuci
ja — Antano Petrikonio našlė. 
Jos vyras taip pat atvežė spau
dos iškarpas, katalogus, kitą 
medžiagą, kuri papildys Dailės 
muziejuje kaupiamą išeivijos 
dailininkų archyvą. 

Antanas Petrikonis gimė 1923 
metais Alytuje, mokėsi Vil
niaus meno akademijoje. 
1944-aisiais pasi t raukė į 
Vokietiją, kiek vėliau persikė
lė į Angliją. Studijavo Londono, 
Mančesterio meno mokyklose. 
Nuo 1959-ųjų apsigyveno JAV, 
surengė net 27 autorines paro
das. Dailininkas mirė 1982 
metais. 

Artėja seimo rinkinių diena 

Vyriausioji rinkimų komisija 
apsvarstė, kaip dirbs valstybinė 
televizija ir radijas rinkimų į 
Seimą kampanijos metu. 

Prasidėjus kampanijai, bus 
sustabdytos visos tradicinės 
politinės televizijos laidos. 
Televizijoje visoms rinkimuose 
dalyvaujančioms partijoms, vi-
suomeniniams-politiniams judė
jimams bus skirta po pusantros 
valandos trukmės laida. Kiek
vienas kandidatas, dalyvaujan
tis rinkimuose pagal mažorita-
rinę sistemą, gaus televizijoje 5 
minutes. Parlamento, Vyriau
sybės, kitų valstybinių insti
tucijų vadovai pasisakyti galės 
tik transliuojamų spaudos kon
ferencijų metu. 

Radijuje bus pradėtos dvi 
specialios laidos „Rinkimams 
ar tė jant" ir „Kandida to 
tribūna". Kiekvienam preten
dentui bus suteikta galimybė 
pasisakyti 5 minutes. 

Suskaičiuota, kad Seimo 
rinkimai kainuos apie 229 mili-

Prancūzijoje yra pavojus, 
kad balsuotojai atmes 

Maastricht sutartį 

Antradienį žemės drebėjimas Pacifiko vandenyne apie 35 mylias į vakarus nuo Nikaraguos sukėlė 
didžiules bangas, kurios j jūrą nusinešė Nikaraguoe pajūryje esančius kaimus, sunaikino miestus 
ir užmušė bent 40 žmonių. Poneloya mieste vienas tėvas rado jūros j krantą negyvą išmesta savo 
dukrelę. 

Jugoslavijos parlamentas 
nemes premjero Panič 

Belgradas, Jugoslavija, rug
sėjo 2 d. — Serbijos valdančioji 
partija, kuri buvo pasinešusi 
pašalinti serbų nacionalistų 
karą užbaigti norint} Jugoslavi
jos premjerą Milan Panič, nu
traukė savo pastangas po to, kai 
Serbijos prezidentas Slobodan 
Milosevič jų bandymą pavadino 
„neapgalvotu ir politiškai 
kenksmingu". 

Partijos trumpas pranešimas, 
kad jos nariai neremsią savo 
pačių paduoto siūlymo parla
mente pravesti nepasitikėjimo 
pasitikėjimo rezoliuciją prieš 
Jugoslavijos ministrą pirminin
ką Milan Panič, žymiai pastū
mėjo taikos derybų procesą, pra
dėtą pereitą savaitę Londone, ir 
pateisino ten užimtą premjero 
Panič poziciją daryti kompromi
sus, kad būtų užbaigtas karas. 

Pirmadienį 68 Jugoslavijos 
federalinio parlamento nariai, 
priklausą valdančiajai Serbijos 
Socialistų partijai ir nacionalis
tinei Serbijos Radikalų partijai, 
staiga pareikalavo, kad parla
mente būtų pravestas balsavi-

jonus rublių. Išleisti vieną 
rinkiminį biuletenį kainuoja 
apie 3 rublius. Dar 10,000 JAV 
dolerių reikės tam, kad rinkimų 
dokumentai oro paštu būtų iš
siųsti Lietuvos ambasadoms. 

T r u m p o s ž in ios 
Optinis ryšių kabelis tarp 

Vilniaus ir Kauno — pirmasis 
Lietuvoje-vakar buvo iškil
mingai pradėtas tiesti. 

Tarptautinis instrumentinio 
folkloro festivalis „Griežy-
nė-92", kuriame dalyvauja 
liaudies muzikantai iš Latvijos, 
Ukrainos, Švedijos, Norvegijos, 
Peru, šiandien prasidėjo Vil
niuje. 

Tatarstano — neseniai ne
priklausoma pasiskelbusios bu
vusios Sovietų Sąjungos res
publikos — delegacija atvyko 
Lietuvon. Lietuvius labiausiai 
domina Tatarstano nafta, juos 
— galimybė pasiekti Vakarų 
Europą per Klaipėdos uostą. 

(J.V.) 

mas parodyti nepasitikėjimą 
premjeru Panič. Tą siūlymą jie 
motyvavo, kaltindami jį Serbi
jos išdavimu, kai jis Londone 
peržengė savo įgaliojimo ribas, 
sutikdamas su provizoriniu tai
kos sutarties planu. 

Vakarų diplomatai premjerą 
Panič yra pavadinę „paskutine 
didžiąja Serbijos viltimi", kuris 
dar galėtų Serbiją sugrąžinti į 
pasaulinės bendruomenės malo
nę. Jugoslavijos ministras pir
mininkas Panič yra Serbijoje 
gimęs natūralizuotas JAV pi
lietis, kuris Serbijoje propaguoja 
kapitalizmą ir atnaujinimą eko
nominių ryšių tarp buvusios 
Jugoslavijos šešių respublikų. 
Vakariečiai yra perspėję, kad 
premjero Panič pašalinimas dar 
labiau izoliuotų Serbiją. 

Milan Panič buvo pakviestas 
būti Jugoslavijos ministru 
pirmininku liepos mėnesį. Savo 
pastangomis išgauti Jungtinių 
Tautų uždėtų ekonominių 
sankcijų prieš Jugoslaviją 
atleidimą Panič įsivėlė į grum
tynes su Serbijos prezidentu 
Slobodan Milosevič ir su radi
kaliais nacionalistais, kurie 
3iekia kuo labiau praplėsti Ser
bijos žemes. 

Vienas vakariečių diplomatas, 
išgirdęs, kad parlamente at
šauktas procesas pravesti ne-
pareiškimo rezoliuciją prieš 
M. Panič, pareiškė: „Tai dar 
nereiškia, kad Panič dabar jau 
saugus, bet tai parodo, kad šios, 
paskutinės pastangos nepasise
kė". „Jei Panič būtų buvęs 
išmestas taip greitai po Londono 
pasitarimų, Serbijos pasiekimai 
per Londono derybas visi būtų 
diskvalifikuoti", jis paaiškino. 

O vienok Panič taikingos kal
bos Londone efektyviai atidėjo 
diskusijas apie tarptautinę kari
nę intervenciją prieš Serbiją, o 
taip pat ir pasiūlymus sustiprin
ti ekonomines sankcijas prieš 
Jugoslaviją. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Genevoje J u n g t i n ė s 
Tautos ir Europos Bendrija 
sukurs bendrą aukšto lygio 
nuolatinę konferenciją, siekiant 
pasiekti taiką Jugoslavijoje. Si 
komisija yra tęsinys pereitą sa
vaitę Londone vykusių pasita
rimų, kuriems pirmininkavo JT 
gen. sekr. Boutros Boutros-
Ghali ir Britanijos min. pirm. 
John Major. 

— Rostock, Vokietijoje,riauši-
ninkų tarpe buvo suareštuoti ir 
apkaltinti riaušių kėlimu keturi 
buvusios Rytų Vokietijos slapto
sios policijos agentai. Valdžios 
atstovas duotame interviu aiški
no, kad sužinota, kad jie riaušes 

Paryžius, rugpjūčio 31 d. — 
Prancūzijos valdžia, kuri jau 
seniai norėjo sukurti stiprią ir 
vieningą Europos Bendriją, 
dabar bijo, kad eiliniai prancū
zai balsuotojai pasipriešins svar
biausiam to vieningumo garan
tui — Maastricht sutarčiai. Bal
suotojai grasina referendume 
atmesti sutartį, kuri įvestų 
vieną piniginį vienetą Europo
je ir sujungtų visų dvylikos Eu
ropos Bendrijos šalių gynybą ir 
užsienio politiką iki šio šimt
mečio pabaigos. 

Danijos balsuotojams referen
dume jau atmetus sutartį, dabar 
gresia, kad ir Prancūzijos bal
suotojai ją gali atmesti rugsėjo 
20 d. vyksiančiame referendu
me. Keturiuose šią savaitę at
skirai pravestuose apklausinėji
muose maža dauguma pasisakė 
už sutartį, bet trijuose — maža 
dauguma pasisakė prieš. Ir per 
paskut inius kelis mėnesius 
skaičius galvojančių sutartį pri
imti vis mažėja. Tad dabar jau 
išsigandusi Prancūzijos valdžia 
žymiai sustiprino kampaniją 
įtikinti balsuotojus, kad sutar
ties priėmimas bus naudingas 
Prancūzijai. Talkon pasikvietė 
kino žvaigždes, sporto herojus ir 
žymius intelektualus padėti 
įtikinti Prancūzijos balsuotojus 

planavo, siekiant sunaikinti de
mokratiją. 

— Tadžikistano parlamentas 
trečiadienį priėmė rezoliuciją, 
balsavimu pareiškiančią nepasi
tikėjimą kietosios linijos komu
nistu, prezidentu Rachman Na 
bijev. Prezidentinius rūmus 
užėmusi sukilėlių grupė taip pat 
paleido ten tris dienas įkaitais 
laikytus 35 valdžios tarnauto
jus, iš jų išgavus raštiškus pa
žadus, kad atsistatydina iš tar
nybų. 

Maastrichto sutarties naudin
gumu Prancūzijai. 

Baimę dėl sutarties atmetimo 
kelia ir tai, kad pergyvenant 
sunkius ekonominius laikus, 
žmonės jau nebeturi vilties, kad 
Europa iš viso kada nors galė
tų tapti stabiliu ir turtingu jun
giniu. Šį beviltiškumą kursto ir 
matomas Europos nepajėgumas 
sustabdyti karą Jugoslavijoje ir 
vis dažnėjantys sukilimai prieš 
užsieniečius Vokietijoje. 

Praėjusią vasarą Prancūzijos 
valdžia, per daug pasitikėdama 
savimi, praleido progas stipriai 
agituoti už sutarties priėmimo 
svarbą, tuo palikdama atvirą 
lauką oponentams laisvai agi
tuoti prieš. Oponentų efekty
vumas pasirodė apklausinėji
muose. Nors prez. Mitterand 
referendumą norėjo laikyti 
ženklu, kad balsuotojai tebepa
sitiki juo, bent 20% apklaustųjų 
sakė, jog jie balsuos prieš 
referendumą grynai tam, kad 
parodytų nepasitikėjimą juo. 

Nors dauguma balsuotojų pa
čios sutarties neperskaitė, ji 
plačiai kaltinama dėl Komunis
tų partijos sustiprėjimo Pran
cūzijoje. Sakoma, kad sutartį 
priėmus, padidės bedarbė, ir de
šinieji pranašauja, kad priėmus 
sutartį Prancūziją užplūs užsie
niečiai dar labiau, negu dabar. 
Kiti taip pat pranašauja, jog pri
ėmus sutartį Prancūziją valdys 
Briuselis. 

Sutarčiai priešinasi ir ūkinin
kai, sužinoję, kad priėmus su
tartį, bus mažinamos subsidijos 
ūkininkams. Tad ir ūkininkai 
žada balsuoti ,,non" rugsėjo 20 
dieną. 

Prancūzijos valdžios uždavi
nys yra atsverti visus šiuos 
užmetimus argumentais, kurie 
parodytų sutarties priėmimo 
naudą prancūzams. 

Lenkijos premjerė 
nenusileidžia unijoms 

Varšuva, rugsėjo 2 d . — 
Lenkijos ministrę pirmininkę 
Hanną Suchocką juodina strei
kuojantys darbininkai ir kri
tikuoja jos pačios partijos nariai, 
kad ji kietai laikosi streikuotojų 
atžvilgiu, grasindami, kad ne-
grįžtantieji į darbą neteks dar
bo. 

Prieš tris mėnesius ji tapo mi
nistre pirmininke, kai pasirodė 
vienintelė, sugebanti sudaryti 
valdymo koaliciją. Nors ji dau
geliu atveju yra parodžiusi savo 
sugebėjimą daryti kompromi

sus, streikų atžvilgiu ji laikosi 
kietai, kai darbininkų unijos, 
1980 dešimtmety sudariusios 
pagrindinį Solidamošč užnu
garį, keliose valstybinėse įmo
nėse išėjo į streiką, reikalau
damos didesnių algų. Po ilgų 
bandymų derėtis, valdžia strei
kuojantiems automobilių dalių 
fabriko ir anglių kasyklų darbi
ninkams pradėjo siuntinėti pra
nešimus, kad jie atleidžiami iš 
tarnybos. Antradienį valdžia 
pasirodė laimėjusi, kai automo
bilių dalių fabriko unijų vadai 

• 

— NATO pasiūlė į Jugoslaviją 
pasiųsti 6,000 kareivių ginti 
Jungtinių Tautų i Bosniją-Her-
zegoviną siunčiamus pašalpos 
konvojus. 

Lenkuos ministrė pirmininkė Hanna Suchocką palygino savo laikyseną prieš 
uniįas vaistu davimui sergančiam vaikui. 

sumažino savo reikalaujamų 
algų pakėlimo dydį. 

Antradienį spaudos konferen
cijoje premjerė Suchocką paly
gino savo veiksmus streiko 
atžvilgiu su sergančiam vaikui 
davimu gyvybei kritiškų, bet 
neskanių vaistų. „Puikiai su
prantu, jog jei šiuo momentu 
pradėčiau nusileidinėti reikala
vimams, tai nuvestų į (valsty
binio) biudžeto visišką desta-
bilizavimą", ji kalbėjo. 

„Visi bijo sunkių sprendimų ir 
aš neslepiu fakto, kad sunku iš
laikyti kietą poziciją prieš uni
jas, prie darbininkus žmones", 
ji sakė. „O man yra dar sun
kiau, nes visuomet buvau arti 
žmonių ir suprantu jų padėti, jų 
desperaciją. Keturiasdešimt 
metų su jais buvo skaitomasi, 
kaip su svarbiausia klase, kuria 
remiasi visas valdžios aparatas. 
Tad dabar jiems labai kartu 
suprasti, kad naujos sąlygos 
reikalauja, kad jie nužengtų į 
labai žemą vaidmenį". 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 4 d.: Marinas, 
Rozalija, Rimantas, Germantė. 

Rugsėjo 5 d.: Stanislava 
(Stasė), Erdenis, Dingą. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:18, leidžiasi 7:21. 
Temepratūra dieną 80 F (26 

C), naktį 61 F (16 C), saulėta ir 
šilta. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 4 d. 

/ P O R T O APŽVALGA 

OLIMPIADAI PASIBAIGUS 
XXV olimpiados vasaros žai

dimai Barcelonoje baigėsi. 
Lietuvos sportininkų daly
vavimas buvo reikšmingas spor
tiniu ir politiniu požiūriu. Vėl 
esame tarptautinio sportinio ju
dėjimo pilnateisiai nariai ir 
džiaugiamės sportiniais laimė
jimais. Amerikos lietuviai jaut
riai atsiliepė į Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto kvietimą fi
nansiniai paremti ir įgalinti 
sportininkus dalyvauti Barcelo
noje. 

Chicagoje į Standard Federal 
banke atidarytą olimpinę są
skaitą pavieniai asmenys ir or
ganizacijos suaukojo 50,486.17 
dol. Į šią sumą įeina JAV LB iž
dininko tiesiogiai pervestas 
IV PLSŽ Lietuvių Bend
ruomenės surinktų pinigų 
likutis - 3,406.57 dol. 

Olimpiniam komitetui Lietu
voje paremti JAV LB buvo 
paskelbusi atskirą aukų rinki
mo vajų. Vajaus rezultatų neži
nome. Taip pat į mūsų sąskaitą 
neįe ina pinigai, kuriuos 
lietuvių organizacijos tiesio
giai deponavo New Yorko 

banke į ten esančią LTOK-to są
skaitą. 

Chicagoje LTOK-to sąskaitą 
prižiūrėjo ir tvarkė Standard 
Federal banko etatiniai tarnau
tojai. Šį patarnavimą banko va
dovybė suteikė nemokamai. 

Standard Federal bankas, su
tvarkęs visą finansinę atskai
tomybę, 1992 rugsėjo 1 d. LTOK 
sąskaitą uždarė ir pinigus su vi
sais dokumentais persiuntė į 
Vilnių olimpiniam komitetui. 

Baigus šį darbą, nuoširdžiai 
dėkojame visiems aukojusiems 
tiek pavieniai, tiek organiza
cijoms. (Visiems yra pasiųsti as
meniniai pakvitavimai.) 

Dėkui spaudai, radijo laidų 
vadovams ir Standard Federal 
banko vadovybei, profesionaliai 
tvarkiusiai fondo reikalus. 

Jūsų visų parama įgalino 
Lietuvos sportininkus garbingai 
atstovauti tautai didžiausioje 
pasaulio sporto šventėje. 

Valdas A d a m k u s 
LTOK įgaliotinis JAV 

Rūta J u š k i e n ė 
LTOK fondo Chicagoje 

iždininkė 

Futbolas Chicagoje 

LITUANICA - WAUCONDA 
„CHIEFS" 3-1 ; 

Praėjusį sekmadienį, rugpjū
čio 30 d., prasidėjo rudens rato 
pirmenybės Metropolitan lygo
je, kurioje ir ,.Lituanica-Liths"* 
rungtyniauja. Be Metropolitan 
Lygos, Chicagoje dar yra 7-8 
kitos lygos, daugiausia Pietų 
amerikiečių. Jos rungtyniauja 
beveik be pertraukos, nekreip
damos dėmesio į smulkmenas, 
kaip vasaros atostogos ar ilguo
sius savaitgalius. Rudens rato 
pirmenybės prasidėjo stebėtinai 
tvarkingai: Major divizijoje 
sužaistos visos tvarkaraštyje 
numatyos rungtynės, kas yra ne 
dažnas įvykis. Šiaip įvyksta 
įvairių sutrikimų. Iš sužaistų 5 
Major divizijos rungtynių, 
neįvyko jokių staigmenų — 
laimėjo visos komandos, kurios 
ir tikėjosi laimėti. Tik „Liths'" 
vyrai beveik pateikė nemalonią 
staigmeną, nes antro puslaikio 
pradžioje rezultatas dar vis buvo 
1:0 „Chiefs" naudai. Kai rung
tynių teisėjas pagaliau buvo įti
kintas, kad „Chiefs" žaidėjai 
daugiau taiko į mūsų žaidėjų 
kojas ir blauzdas, bet ne į 
kamuolį, vaizdas pasikeitė. 
Žaisdami vienoje geriausių 
aikščių, „Liths" vyrai išvystė 
techniškai ir taktiškai puikų 
komandinį žaidimą ir visai 
pelnytai sutvarkė desperatiškai 
kovojančius „Chiefs" aiškiu 
rezultatu 3:1. įvarčius įkirto 
Virgis Zuromskas, Aidas Gri
galiūnas ir Rolandas Urbona
vičius. Gynime, kaip ir visada, 
užtikrintai kovojo Rolandas 
Siniakovas. Virgis Marčinskas 
ir Toni Maestre. 

Laimėjimu prieš „Chiefs", 
nors ir paskutinės vietos 
komandą. Liths uždirbo 2 bran
gius taškus ir sutvirtino savo 
primaujančią poziciją. „Liths" 
komandai ant kulnų užlipti 
taikosi lenkų „Eagles". Jie su
tvarkė italų „Maroons". 

Ir rezervas laimėjo aukštu 
rezultatu 5-1. 

Dėl Darbo Dienos savaitgalio 
šį sekmadienį pirmenybių 
rungtynių nebus. Kitas rung 
tynęs „Lituanica" žais rugsėjo 
13 dieną prieš „Schwaben", jų 
aikštėje. Rungtynių pradžia 

Golfas 

Lietuvos k r e p š i n i n k a i Barcelonoje apdovanojami bronzos medal ia is . 

KAIP BARCELONOJE 
BUVO NUKALTI BRONZOS 

MEDALIAI 
REMIGIJUS GAŠKA 

12:30 v.p.p., bet ne 3 vai. p.p., 
kaip jau įprasta. Tikėkimės, kad 
neįpras tas žaidimo l a ikas 
neturės neigiamos įtakos gana 
gerai mūsų komandos žaidimo 
klasei. 

J . J . 

KVALIFIKACINIS 
TURNYRAS 

Chicagos Lietuvių Golfo klu
bo nariai parodė :;wą susido
mėjimą ir gausiai dalyvavo 
dviejų dienų atrankiniame tur
nyre, rugpjčio 15 ir 16 dienomis 
vykusiame Silver Lake Country 
klube. Čia be asmeniškų 
laimėjimų išryškėjo ir asmenys, 
kurie Chicagos klubui atstovaus 
ŠALFAS s-gos metinėse golfo 
pirmenybėse Ypsilanti. Mich. 

Šio t u rny ro asmeniški 
rezultatai: 

Olimpinė ugnis Barcelonoje 
jau senokai užgeso ir mūsų 
krepšininkai vėl išsiskirstė į 
viso pasaulio kampus, tačiau 
mes negreit pamiršime kovas, 
kur ias Lietuvos krepšinio 
šaunuoliai kovojo pakeliui į 
bronzos medalius. Tai buvo il
gas, įtampos pilnas, bet ža
vingas ir džiuginantis kelias. Ir 
mes džiaugėmės galėję kartu 
dalyvauti ir stebėti paskuti
niąsias aštuonias jų rungtynes. 

Dalyvaujant JAV profesiona
lų žvaigždžių žvaigždėms, aukso 
medalio klausimas dar prieš 
žaidynių pradžią buvo aiškus. 
Visi planai ir kalbos sukosi apie 
sidabrą ir bronzą. O pretenden
tų į juos buvo apsčiai. Lietuva 
buvo viena iš jų. Australai, kro
atai, brazilai, vokiečiai ir buv. 
Sovietų Sąjunga — visi jie buvo 
puikūs varžovai ir visaip galėjo 
baigtis. 

\ Barceloną iš atrankinių 
varžybų be pralaimėjimo atėjusi 
Lietuva, bent ant popieriaus, 
atrodė favoritė sidabrui. Bet 
toks pasirodymas paprastai pa
drąsina varžovus, o favoritus 
užliūliuoja. Stebėję šių rinktinių 
žaidimus, galima teigti, kad 
Lietuva bronzą pelnytai užsi
tarnavo, o dėl sidabro netenka 
per daug liūdėti. Kroatai turėjo 
pajėgią komandą, geriau iš
balansuotą nei lietuvių ir vertą 
sidabro. Lietuviai labiau rėmėsi 
dviem žaidėjais — Marčiulioniu 
ir Saboniu. Jei vienas jų turėjo 
blogesnę dieną, kaip, pavyz
džiui, Šarūnas, lošiant pirmą
syk su buv. Sovietų Sąjunga, 
komandai sunku ką geresnio 
sukombinuoti. Kai Šarūnas ar 
Arvydas gaudavo po trečią 
baudą, žaidimo stilius turėdavo 
keistis. Tačiau, drįstu tvirtinti, 
jei ne sulaužytas Valdo Chomi

čiaus pirštas, šiandien lietuviai 
džiaugtųsi sidabro medaliais. 
Valdo potencialas — 12-18 taškų 
per rungtynes. Tuo tarpu Bar
celonoje jis surinko vidutiniai po 
6.6. Jo met imų tikslumo 
vidurkis normaliose sąlygose 
siekiąs 45%, Barcelonoje krito 
iki 34%. Kiekvieną jo metimą 
lydėjo skausmas. Aišku, jei būtų 
buvęs t inkamas pakai tas , 
Valdas neturėjo žaisti. Tačiau 
treneriams ir mums atrodė, kad 
ir su sulaužytu ir nesugijusiu 
pirštu Valdas atliko aikštėje 
daugiau negu kuris kitas turė
tas pakaitas. Pavyzdžiui, kur 
sulaužytas pirštas mažiau figū
ravo, Valdas savo pareigas 
atliko puikiai. Atimtų kamuolių 
srityje Valdas olimpiadoje buvo 
penktas su 3.4 vidurkiu. 
Michael Jordan buvo pirmas su 
4.6. Kurtinaitis ėjo ketvirtuoju 
su 3.6, o Marčiulionis buvo sep
tintas su 3.1 atimtais kamuo
liais per rungtynes. Taip pat 
Valdas prarado tik po vieną 
kamuolį per rungtynes — 
žemiausias vidurkis iš mūsų 
startuojančio penketuko. 

Tačiau rungtynes reikėjo žais
ti su turimomis jėgomis. Tik 
šiandien galime tinkamai įver
tinti komandos stipriąsias pu
ses, spragas, teigiamus ir ne 
taip jau gerus reiškinius. 

LIETUVA ŽIBA 
PUOLIME 

Moterys: I v. — Rita Karienė, 
net 138. II v. - Geraldine 
Dauskurdas, net 144. III v. — 
Nijolė Simokaitienė, net 147. 

Jaun ia i : I v. — Tomas Si-
mokaitis, net 142. II v. — An
tanas Balta, net 152 ir III v. — 
Edis Simokaitis — net 163. 

Vyrų A klasė: I v. — Vincas 
Brizgys, net 135, II v. — Alfre
das Urba, net 141, III v. — Jonas 
Astrauskas, net 145. 

Vyrų B klasė: I v. Stepas Bal 
ta, net 135, II v. — Arvydas Ka
ras, net 142 ir III v. — Zigmas 
Urba, net 150. 

Vyrų C klasė: I v. — Zigmas 
Brazis, net 130, II v. — Petras 
Striupaitis, net 134 ir III v. — 
Arvydas Čepulionis, net 136. 

Arčiausiai pr ie vėliavėlės: 

vienu smūgiu: šešt. — Vladas 
Meilė ir Aldona Urbienė. Sekm. 
— Julius Ringus ir D. Enzenber-
ger. 

Dviem smūgiais: šešt. Jonas 
Kubilius. Sekm. — Vincas Briz 
£TVS. 

J I E ATSTOVAUS 
CHICAGAIŠALFASS 

GOLFO PIRMENYBĖSE 

ŠALFAS s-gos golfo pirmeny
bėse, šį savaitgalį vyksiančiose 
Ypsilanti , Mich., Chicagos 
Lietuvių Golfo klubui atsto
vaus: 

Vyrų pirmoji (Gross) ko
manda : T. Vaitkus — kapi
tonas, D. Stukas, M. Petrošius, 
R. Panaras, L. Prochnow, V. 
Brizgys, A. Dagys, S. Balta ir A. 
Liškūnas. 

Moterų pirmoji (Gross) ko
manda: A. Vaitkienė — kapi 
tone. R. Stevarak, R. Karienė, 
L. Izokaitienė, G. Vasienė ir A. 
Urbienė. 

Vyrų antroji (Net) koman
da: Z. Brazis, A. Striupaitis, A. 
Čepulionis, J. Baranauskas, A. 
Karas, C. Dauskurdas, R. Si
mokaitis, V. Dargis, M.D. ir J. 
Ringus, M.D. 

Sėkmės ! L i n k i m e grįžti laimė
to ja is ' 

Didžiausias lietuvių rinktinės 
pliusas — jų puikus puolimas. 
Su 93-jų per rungtynes įmestų 
taškų vidurkiu, jie tvirtai sto
vėjo antroje vietoje po JAV, kuri 
vidutiniškai sukraudavo po 117 
į priešo krepšius. Ir mūsiškių 
puolimas nebuvo vienpusiškas. 
Jis rėmėsi Marčiulionio, Kurti
naičio, Chomičiaus greitais ant
puoliais, Sabonio taškais iš po 
krepšio, arba Kurtinaičio ir 
Karnišovo tritaškiais. Puolimui 
sulėtėjus, pagalbon ateidavo 
Marčiulionis savo vikrumu ir 
jėga verždamasis link prie
šininkų krepšio. Čia arba įkris
davo krepšis, arba jis būdavo 
subaudojamas. Olimpiadoje 
Šarūnas gavo teisę mesti 
daugiausiai baudų — 98, antro
je vietoje buvo vokietis Detlef 
Schrempf su 81 ir trečioje — 
Sabonis su 61. Žinoma, Mar
čiulionis ir sumetė daugiausiai 
baudų - 75, vidutiniškai po 9.4 
per rungtynes. Šių dviejų 
mūsiškių surinktos baudos 
liudija, kad juos sunku būdavo 
uždengti. Po brazilo Oscar 
Schmidt, olimpiadoj sumetusio 
daugiausiai taškų — 198, su 
24.8 vidurkiu, antroje vietoje 
atsistojo Sabonis su 191 taškais 
ir 23.9 vidurkiu ir trečioje — 
Marčiulionis su 187 taškais ir 
23.4 vidurkiu. Vienuoliktoje 
vietoje Kurtinaitis su 130 taškų 
ir 16.3 vidurkiu. Baudų metime 

lietuviai taipogi gerai pasirodė, 

pasiekdami 75% tikslumo. Juos 
pralenkė tik brazilai su 76%. 
JAV atsistojo ketvirtoje vietoje 
su 73%. 

Gerus pažymius lietuviams 
reikia duoti ir tiksliame bei 
rezultatyviame kamuolio per
davime (assists). Po JAV su 29.9 
vidurkiu, lietuviai buvo antrieji 
su 17.6, kroatai treti su 16.0. 
Tai reiškia, mūsų žaidėjai buvo 
pastabūs ir pasuodavo kamuolį 
tam žaidėjui, kuris greitai jį 
galėdavo realizuoti taškais. Su 
8.3 tiksliais perdavimais per 
rungtynes, Marčiulionis pir
mavo visoje olimpiadoje. 

Ko mūsų puolime trūko, tai 
pakartojimo mestų metimų. Tas 
aiškiai pasirodo nuo priešininkų 
lentos nuimtų kamuolių statis
tikoje — jų sugraibėme tik vidu
tiniškai po 7.8 per rungtynes, 
žymiai mažiau negu tokios 
komandos kaip brazilai (10.8), 
australai (10.4), Venezuela 
(10.3) ar JAV (11.8). Tai reiškė, 
kad Sabonis mažai turėjo talkos 
po krepšiu. Mūsų kraštai nesi
verždavo po krepšiu, bandydami 
pakartoti mestą metimą. Tikė
jomės iš jų daugiau. Per aštuo
nias rungtynes trys pagrindi
niai mūsų puolikai — Kurtinai
tis, Karnišovas ir Krapikas 
tepaėmė 15 nuo priešininkų 
krepšio atšokusių kamuolių (of-
fensive rebounds). Gintaras 
Krapikas, kuris šiaip sužaidė 
puikiai ir buvo taikliausias 
mūsų metikas, įmetęs 21 iš mė
gintų 37 metimų, 57% tikslu
mu, turėjo problemų kamuolio 
medžioklėje. Jo nuo lentų 
nuimtų kamuolių skaičius — 7 
nuo savos ir 1 nuo priešininkų 
— yra per mažas. Bendrai, 
olimpiadoje nuimtų atšokusių 
kamuolių karalium buvo Sa
bonis su 12.5 vidurkiu. Jis buvo 
pirmuoju ir užblokuotų metimų 
srityje su 22 blokais. 

Kalbant apie lietuvių koman
dos trūkumus, dar sykį turime 
paminėti, kad trumpas pakai
talų suolelis labai daug 
kainavo. Faktinai olimpiadoje 
žaidė šeši žaidėjai: Sabonis, 
Marčiulionis, Karnišovas, Kur
tinaitis, Chomičius ir Krapikas. 
Liepos 31 d., žaidžiant prieš buv. 
Sov. Sąjungą, į aikštę neišėjo 
nei vienas kitas žaidėjas. Todėl 
ir rezultatai buvo tragiški. Iš 
kitų žaidėjų mus geriausiai nu
teikė Einikis. Jis vidutiniškai 
žaidė po 8.2 minutes per 
rungtynes, bet nuėmė 19 atšo
kusių kamuolių. Mūsų nuomo
ne, jis turėjo žaisti kur kas dau
giau, ypač tada, kai pavargęs 
Sabonis imdavo mėtyt i 
tritaškius. 
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JAUNIAUSIOJI LIETUVOS 
ŠACHMATŲ ČEMPIONĖ 
Aštuonerių metų Viktorija 

Cmilytė mokosi Šiaulių penkto
sios vidurinės mokyklos ketvir
toje klasėje. Mokosi vien penke
tais. Viktorija šachmatais pra
dėjo žaisti būdama šešerių 
metų. Pirmasis treneris buvo jos 
tėvelis. Viktorija Cmilytė savo 
amžiaus grupėje šiemet iškovojo 
Lietuvos čempionės vardą. Tai 
jau antrą kartą. Neseniai ji 
Vokietijoje dalyvavo pasaulio 
vaikų pirmenybėse, kuriose 
žaidė 32-jų valstybių atstovės. 

OR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbart. LaGranga. IL. 
Tai. (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 i Medicare 

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

Tai. (1-312) 434-5840 (veikia 24 vai.) 
hrm.. antr., ketv., penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)248-0067; arba (708)248-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDtCAL BUILDING 

6440 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava., Oriand Park 
708-349 8100 

10 W. Martin, Naparvllle 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. t a i . (1-312) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzla Av«., 
Chicago, III. 60652 

SILPNIAU SU GYNYBA 

Kita spraga lietuvių žaidime 
— silpnoka gynyba. Puolime jie 
vidutiniškai sumetė po 92.9 
taškus per rungtynes, bet gyny
boje atidavė po 90.6. Kroatų, 
vokiečių, australų, buv. Sov. 
Sąjungos, nekalbant jau apie 
JAV, gynime atiduotų taškų 
skaičiai kur kas mažesni. Kame 
glūdi šios problemos priežastis, 
sunku pirštu parodyti. Atrody
tų, lyg susižaidimo stoka, ypač 
pavėluoti pasikeitimai dengime, 
priešininkui prasiveržus pro 
pirmąjį gynėją. Prie spragų 
galima pridurti susižaidimo ir 
treniruočių stoką. Tokiam žai
dėjui kaip Einikis pritapti prie 
Marčiulionio, arba Kurtinaičiui 
prie Karnišovo, kurie kartu 
žaidė bemaž pirmą kartą, reikia 
laiko. Nebuvome labai sužavėti 
ir lietuvių rinktinės treneriais. 
Nors jų buvo keturi, bet kritišku 
momentu nesimatė šaltos 
galvos ir kietos rankos, kuri 
komandai būtų dirigavusi. 

Tai tokie įspūdžiai apie ko
mandos sugebėjimus ir pasek
mes. Bendrai, teigiamos pusės 
viršijo spragas; rezultatai tai 
gerai nusako. Didžiuojamės 
mūsų krepšininkais. Esamose 
sąlygose ir per trumpą laiką jie 
pasiekė daug! 

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

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

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

ir šeštd 9 v r -12 vpp 

6132 8 . Kadzia Ava. , Chicago 
-312) 778-8989 arba (1-312) 460-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 6C629 

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 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
S540 S. Pulaakl Road. 
Tai . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr. penki 12-3 v.p.p, ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

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

IL 

Tai. kabtnato Ir buto: (708)852-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Ctcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago 

312 585 1955 
172 Schlllar St., Elmhurat, IL 60126 

708 9412806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. 8. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. TTMSftfM 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia Chicago IN. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 7*2 0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8055 8. Roborta Rd., Hickory Hllla. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Pato* VMo«i Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, lll. Ketv. vai. 3-6 v.v. 

Tai . (708)448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

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

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

A R A S ŽLIOBA, M.D 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvltta Camput 
1020 E. Ogdan Ava., Sult* 310. 

NaparvMa IL SOS83 
Tai . 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Ar reikia sielotis dėl 

LAIKRAŠČIO 
PAVĖLAVIMO 

— Mes šiandien „Draugo" vėl 
negavome... „Draugas" kelias 
dienas pavėlavo, — redakcija ir 
administracija dažnai girdi 
skaitytojų nusiskundimus. 

To paneigti negalime. Tiesa, 
kad mūsų d ien raš t i s dėl 
kažkokių neišaiškinamų pašto 
kaprizų kartais pavirsta savait
raščiu, nepasiekdamas laiku net 
Chicagos priemiesčių. Nepaisant 
nuolatinių administracijos pa
stangų ir skaitytojų skundų, 
r e i k a l a i nedaug pagerėjo. 
Reikia tikėtis, kad ilgainiui ir 
šis „skaudus dieglys mūsų visų 
šone" pamažu išnyks. 

Žinoma, pikta, kai paštas žai
džia kažkokį , ,katės-pelės" 
žaidimą su skaitytojų kantrybe. 
Tačiau net ir pirma klase siun
čiami laiškai kartais ilgokai 
klajoja, kol pasiekia adresatą, o 
„Draugas", dėl visiems supran
tamų priežasčių, siunčiamas 
antrąja klase. Kartais atrodo, 
kad žmonės per daug dėmesio 
kreipia į vieną kurią smulk
meną, o nepažvelgia į reikalą 
apskritai, arba, kaip sakoma, 
„per medžius nemato miško". 

Jeigu „Draugas" būtų vienas 
didžiųjų amerikiečių dienraščių, 
jo pavėlavimas tikrai sudarytų 
keblumų skaitytojams. Juk 
nėra labiau pasenusio ir ne
reikšmingo objekto, kaip vaka
rykštis laikraštis. Tačiau į šią 
kategoriją lietuviška spauda ne-
įrikiuotina. Tiesa, kad „Drau
gas" išleidžiamas kasdien, va
dinasi, yra dienraštis, bet jis yra 
ir daug daugiau. Jis yra lietu
viškas, vienintelis dienraštis 
visoje mūsų išeiviškoje bend
ruomenėje. Politinės žinios jame 
užima t ik vieną puslapį, ir tam 
t i k r a jų dalis kasdien at
s iunčiama iš Lietuvos. Tos 
žinios jau savaime reikšmingos 
visiems lietuviams, besidomin
tiems gyvenimu bei įvykiais 
tėvynėje. Ne kiekvienas turi 
progą kas vakarą klausytis 
žinių iš Vilniaus ar gauti laik
raščius iš Lietuvos. Net ir 
pavėlavusiame „Drauge" svar
bios žinios iš tėvynės greičiau 
pasiekia skaitytojus, negu ku
riuo kitu keliu. 

Kitos pirmojo puslapio žinios 
paprastai parenkamos taip, kad 
nepasentų per vieną ar dvi die
nas. Lietuviškas laikraštis ne
medžioja sensacijų, o redaktorė, 
r inkdama pirmam puslapiui 
žinias iš daugybės šaltinių, sten
giasi atrasti pastovesnes, svar
besnes ir ilgiau nesenstančias. 

Galbūt aktualiausias puslapis 
yra paskutinis. Jame spaus
dinamos įvairios kultūrinių bei 
visuomeninių įvykių žinios, 
skelbimai, pranešimai. Skaity
tojai sužino, kaip planuoti atei
nantį savaitgalį, į kuriuos ren
ginius nueiti, todėl svarbu gau
t i laikraštį iš anksto. Tačiau 
rengėjai, žinodami, kad laikraš
t is kartais vėluoja, pasistengia 
įvyksiantį renginį paskelbti 
anksčiau arba kelis kartus, o 
redaktoriai , reikalą supras
dami, tuos skelbimus spaus
dina. Juk niekas nesugalvoja 
ruošti koncerto, pokylio ar vai
dinimo tą pačią savaitę. Dažnai 
ta i ilgų savaičių ar net mėnesių 
planavimas, ir tikrai yra laiko 
paskelbti spaudoje. 

Visa kita „Drauge" spaus
dinama medžiaga yra kaip 
geras vynas — nuo ilgesnio užsi-
gulėjimo nepasensta. Žinoma, 
kiekvienas korespondentas, ap
rašęs kurį įvykį ar renginį, nori. 

DŽIAZAS KGB VORATINKLYJE 

kad jo rašinys būtų išspaus
dintas, vos tik pasiekęs redak
ciją. Daugelis skaitytojų galbūt 
net nepagalvoja, kad ko
respondencijos ilgiausiai užsi
guli rašančiųjų stalčiuose ar 
mintyse, o ne ant redaktorių 
stalo. Dažnai korespondentas 
savo nepareigingumą pateisina 
redaktorių sąskaiton: „Seniai 
parašiau, seniai išsiunčiau, o vis 
dar kažkodėl nespausdina..." 
Na ir kaltina žmonės priekabią 
redakciją, o korespondentas tuo 
tarpu „nusiperka" dar kelias 
dienas laiko. Tokių atvejų pasi
taiko beveik kasdien. 

Kadangi korespondencijos yra 
aktualios, stengiamasi jas kaip 
galima greičiau spausdinti, kol 
renginys tebėra gyvas dalyvių 
atmintyje. Čia reikėtų truputėlį 
stabtelėti prie visų priekaištų 
apskritai. Atrodo, kad tokia 
žmonių mada: kai viskas sklan
du, medžiaga įdomi, aktuali, 
laikraštis kasdien išspausdi
namas, išsiuntinėjimas, tuomet 
jokio a tgars io , tarytum į 
vandenį būtų įkritęs. Bet, gink 
Dieve, pasitaikys koks netiks
lumas: ko ncjrs nepaminėjo, 
neišspausdino, nubraukė kelis 
sakinius iš rašinio, na ir 
pasipila kritika, priekaištai. 
Jeigu mūsų visuomenė būtų 
tokia greita ką nors pagirti, 
turbūt lietuviška veikla žydėte 
žydėtų ir nereikėtų skųstis apa
tija, darbininkų stoka, apsnūdi
mu. 

Šios mintys čia keliamos 
todėl, kad išeivijoje lietuviška 
spauda apskritai, o „Draugas" 
ypatingai, atsidūrė mirtiname 
pavojuje. Apie tai daug kalbėta, 
r ašy ta , bet labai mažai 
padaryta, kad padėtis pagerėtų 
— su viena išimtimi. Per pasta
ruosius trejus metus atrastas 
naujas pasiteisinimas: reikia 
visas jėgas skirti atsikuriančiai 
Lietuvai! Tačiau tai trumpa
laikis pasiteisinimas. Galima 
sakyti, kad tai kirtimas šakos, 
ant kurios sėdi ne tik išeivija, 
bet ir Lietuva. Jeigu mes su
naikinsime lietuvišką spaudą, 
neilgai trukus sunyks ir išeivi
jos lietuviškumas, o tuomet ir 
Lietuvos gerovė nebebus svarbi. 

Ar galima įsivaizduoti kul
tūringą visuomenę be bent 
vieno stipraus dienraščio? Gerai 
progai atsiradus, lietuviai mėgs
ta savo tautiečius Amerikoje 
skaičiuoti šimtais tūkstančių. 
Jeigu prileistume, kad tie 
skaičiai kiek perdėti, visgi mū
sų čia yra nemažai, ir vienas 
dienraštis tikrai gali be ypa
tingų sunkumų klesU-a. 

Lietuviškas laikraštis atspin
di savos bendruomenės nuo
taikas, veiklą, pačią sielą. Jis 
jungia ir vienija, šviečia ir infor
muoja, suteikia progą pareikš
ti savo nuomonę, pažvelgti į 
gyvenamą aplinką iš kito taško, 
matyti ją lietuviškomis akimis, 
suprasti lietuviška galvosena. 
Nesvarbu, kiek besistengtume 
įsilieti į vietinę visuomenę, pri
sitaikyti, pranykti kitataučių 
minioje, mes niekuomet visiškai 
prie jos nepritapsime. Mūsų 
kilmė, kiekvieno gyslomis te
kantis lietuviškas kraujas mus 
daro kitoniškais, jungia vienus 
su kitais ir tuo pačiu su savo 
spauda. 

Jeigu skaitytojai šiandien 
murma dėl „Draugo" pavėla
vimo, pagalvokime, kaip jie 
pasijustų, jeigu tas mūsų dien
raštis daugiau iš viso neateitų... 

D. B. 

Prieš keletą metų Washing-
tone vyko politinės studijos, 
kuriose teko ir man kalbėti. Re
aguodamas į mano pastabą apie 
užsienio lietuvių, atvykusių į 
okupuotą Lietuvą, sekimą, vie
nas kalbėtojas tiesiog mane 
išjuokė. Girdi, jis kompiuteriu 
apskaičiavęs, kad reiktų daug 
tūkstančių agentų vien „Lietu
vos" viešbutyje apsigyvenu
siems užsienio turistams sekti 
ir įrašytiems pokalbiams kam
bariuose analizuoti. Aš ir be 
kompiuterių žinojau, kad at
vykusieji sekami. Kitaip many
t i , — vadinasi nepažinti 
komunistinės sistemos. 

1986 buvau nuvykęs Lietuvon, 
ir kelionė mano žinojimą patvir
tino. Lietuvoje stengiausi būti 
apdairus (pogrindžio KRONI
KAI turėjau perduoti 8,000 dol. 
ir mimeografavimui specialaus 
popieriaus) ir bandžiau seklius 
matyti, bet nevisada pasisekė. 
Aš tikrai žinojau, kad „ataskai-
ton" buvau paimtas Maskvos 
muitinėje, bet iš KGB archyvų 
dokumentų aiškėja, kad tikrai 
vienas seklys keliavo kartu to
je pačioje ekskursijoje, kurią 
organizavo Chicagoje veikianti 
American Travel Service Bu-
reau lietuviška kelionių agentū
ra. Jis, veikęs slapyvardžiu 
„Namus", Vilniuje apie mane 
padarė pranešimą KGB pulki
ninkui E. Baltinui. Pranešime 
galiu atpažinti lėktuve jam 
pasakytą vieną savo mintį. 

42 puslapių sekimo byla 

Asmuo, kuris tvirtino, kad 
užsienio lietuviai okupuotoje 
Lietuvoje nesekami, kartą spau
doje padarė pareiškimą, kad aš 
niekad atsakomingo darbo nesu 
dirbęs ir nieko gera nepadaręs. 
Jis teisus. Žinoma, kad mano 
darbeliai menkučiai. Tik tada 
dar labiau išryškėja sovietų 
sekimo beprotybė, nes mane 
sekti buvo sumobilizuota visa 
seklių armija: 3 pulkininkai 
(Baltinas, Vaigauskas, Bukaus
kas), 2 papulkininkiai (Medek
ša, Šiaudinis), 3 majorai (Matiu-
kas, Kuolelis, Losev), 2 kapito
nai (Kubilius, Ruginis); rusų ka
gėbistų Usačiov ir Ševcov laips
niai nenurodyti. Be paminėtų 
pavardžių kasdieniniuose seki
mo raportuose kai kada yra ir 
daugiau parašų. Mano 42 pus
lapių sekimo byloje figūruoja 
dar „neetatinių viešbučio dar
buotojų", (Svetinskaja) praneši
mai ir po slapyvardžiais pasislė
pusių seklių, „Namus", „Leo
nas", „Profesionalas" (gyvenąs 
Amerikoje), „Remov" raportai. 

JUOZAS KOJELIS 

Pridėjus KGB darbuotojų 
Maskvoje veiklą, atvykstant ir 
iškeliaujant eiliniam užsienio 
lietuviui sekti sumobilizuota ar
mija buvo tikrai impozantiška. 
Svarbiems išeivijos darbuoto
jams siekti turbūt buvo naudo
jami ir KGB generolai. 

Žinoma, man parodytą KGB 
dėmesį galima būtų aiškinti ir 
kitaip. Man esant „Į Laisvę" 
žurnalo redaktoriumi, J. Žiogra-
kalnio slapyvardžiu žurnale 
buvo paskelbta c llė straipsnių 
apie kai kuriuos įvykius Lietu
voje. Savo autentiškumu žinios 
turėjo erzinti KGB agentūrą. 
Žurnalistas Bronys Raila kaip 
tikrą faktą spaudoje paskelbė, 
kad Žiograkalnis yra Kojelis. 
Nors Raila paskelbė netiesą, 
tačiau tai turėjo sužadinti KGB 
budrumą ir padidinti man skir
tą jų dėmesį. 

Į sekimą, bent mano atveju, 
buvo įvelti įvairūs viršininkai: 
TSRS KGB tarnybos I posky-
riaus v-kas, LTSR 5 KGB tarny
bos I valdybos I sk. v-kas, 1 
KGB I valdybos I poskyriaus 
v-kas, 1 KGB valdybos VTI 
skyriaus viršininkas ir pava
duotojas. 

Nereikia manyti, kad aukšto
jo rango karininkai sėdėjo savo 
kabinetuose, o sekiojo ir prane
šinėjo mažieji agentėliai. Kaip 
iš kasdieninių pranešimų maty
ti, tiesioginį sekimą vykdė pulk. 
V.A. Bukauskas ir maj. L.T. 
Losev. Kasdien buvo sekimo va
dovas („iniciatorius"), kuris 
turėjo galią sekimą nutraukti . 
Tuo „iniciatoriumi" visuose 
raportuose įrašytas Ruginis, ka
pitonas. Papulk. S.S. Medekša 
vienoje vietoje minimas kaip 
„operatyvinis agentas". Aukš
tesnis laipsnis leistų spėti, kad 
jis galėjo būti Ruginio virši
ninkas. 

Be šio pagrindinio sekimo 
kadro, dar darbavosi papildomas 
personalas: slapti fotografai 
(vienas jų V. Kapočius), ar
chyvarai (prie bylos prijungta 
kad ir labai netiksli medžiaga iš 
1944-1945 metų), giminių bei 
galimų kontaktų sąrašų sudary
tojai, su manim susitikusių 
asmenų tapatybės nustatytojai 
ir t.t. Pridėjus sekimo agentus 
Maskvoje, į mano vieno, eilinio 
užsienio lietuvio, sekimo tinklą 
galėjo būti įtraukti 20-25 saugu
mo darbuotojai. 

Vieno praneš imo pavyzdys 

1986 birželio 12 LTSR 5 KGB 
tarnybos viršininkas pulk. E.V. 

Baltinas surašo tokį „agentū
ros" pranešimą: 

Agento slapyvardis: „Na
mus"; asmeninė byla nr. 61655; 
priėmė 5 tarnybos viršininkas 
pulk. E. Baltinas; susitikimo 
vieta — „Lietuvos" viešbutis. 

Pranešimo tekstas: „Agentas 
(„šaltinis") atkreipė dėmesį į 
keletą asmenų, kurie veda anti
tarybinę liniją, tačiau gauna 
leidimus atvykti į Lietuvos TSR 
kaip turistai. Iš tokių asmenų 
jis paminėjo Juozą Kojelį, kuris 
atvyko toje pačioje turistinėje 
grupėje kaip ir agentas („šalti
nis"). J. Kojelis, sprendžiant iš 
jo pasisakymo reakcinėje JAV 
emigrantų spaudoje, yra kraštu
tinių antitarybinių pažiūrų. Jo 
sūnus Linas Kojelis dirba JAV 
valstybės departamente. Agen
tui su juo Lietuvoje teko ben
drauti labai trumpą laiką jo ap
silankymo Vilniuje metu. Kaž
ko įspėjančio jo elgesyje nepaste
bėta, tačiau, agento nuomone, jis 
tai darė bijodamas, kad jo neiš
prašytų iš respublikos. (JK pa
staba: aš prisimenu asmenį, 
kuriam lėktuve sakiau, kad Lie
tuvoje nieko nebijosiu, bet 
nedarysiu kvailysčių, kad jie 
turėtų pagrindo įsakyti per 24 
valandas iš Lietuvos išsikraus
tyti). Bet nėra abejonės, jog, 
grįžęs į Ameriką, jis vėl tęs 
aktyvią įgimtą veiklą..." 

Pulk. Baltinas tame praneši
me pastebi, kad „informacija 
gauta archyvo agento iniciaty
va", ir daro išvadą, kad „patar
ti LTSR 2 KGB valdybai Ko
jeliui Juozui ir Keziui Vytautui 
neleisti atvykti į Lietuvą". 

To paties pranešimo pabaigo
je LTSR 1 KGB valdybos I po
skyrio viršininkas maj. V.K. 
Kuolelis įrašo tokias pastabas: 

1. Šį pranešimą agentas pri
statė kaip ataskaitą apie darbą 
su JAV piliečiu J. Kojelių, su 
turistine viza atvykusiu į LTSR. 

2. Šį pranešimą nusiųsti į 

LTSR 5 KGB tarnybą ir 2 KGB 
valdybą. 

3. Prašau paimti kontrolėn 
būsimus „Profesionalo" giminių 
atvykimus į respubliką, kad 
būtų galima rasti priėjimą prie 
objekto (J. Kojelio). 

Galiausiai „p r i t a r iu" re
zoliucijai parašų S.S. Medekša, 
kuriam „pagal pareigas" duotas 
toks laipsnis: TSRS KGB PGU 
DR papulkininkis. Nors ne
aišku, ką reiškia PGU ir DR 
santrumpos, bet atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad jis buvo ne 
vien Lietuvos, bet ir tiesio
giai Tarybų sąjungos KGB 
darbuotojas. 

Iš visų šiame rašinyje paminė
tų KGB darbuotojų, mano įsiti
kinimu, pats galingiausias buvo 
pulk. Ričardas Vaigauskas, dir
bęs sovietų ambasadose Wash-
ingtone ir New Yorke ir kaip 
šnipas išvarytas iš Anglijos. 
1986 Vilniuje su juo kalbėjausi 
kaip su „Lietuvos" viešbučio 
valdytoju. Bet puikiai žinojau, 
kas iš tikro jis yra. 

Išvadinės pas tabos 

Parvykęs iš 1986 m. kelionės, 
sustojau New Yorke ir konfiden
cialų pranešimą padariau kun. 
K. Pūgevičiui, G. Damušytei ir 
M. Skabeikienei, iš kurių buvau 
gavęs pavedimą atlikti Lietuvo
je tam tikrą misiją. Iš čia 
nuvykau į Washingtoną ir pu
siau konfidencialiame praneši
me susitikau su Lino Kojelio 
sukviestu lietuvių būreliu. Vė
liau tokį pat pranešimą pada
riau Los Angeles LF bičiuliams 
ir svečiams ir LFB būreliui 
Chicagoje. 

Šį kartą atskleidžiu kai kurių 
Lietuvoje veikusių sovietų KGB 
darbuotojų vardus. Bus tokių, 
kurie mane kritikuos ir smerks. 
Vardus iškėliau be pykčio ir 
keršto jausmų. Reikia garbingos 
viešumos. Norėčiau susitikti 
bent su Vaigausku, Medekša, 
Kapočiumi, kurie tikrai gerose 
pozicijose yra Lietuvoje, ir pa

juokauti apie jų ir savo sėkmes 
ir nesėkmes buvusio sekimo 
procese. Jei jie nėra padarę 
genocidinio pobūdžio nusikalti
mų lietuvių tautai, siūlyčiau 
amnestuoti už iki 1988 kagėbis
tinę veiklą. Jie buvo apsvaigę 
materialinio godulio, privilegijų 
ir komunistinės ideologijos nar
kotikais. Juk tokiais pat, bent 
ideologiniais narkotikais, 1988 
m. dar buvo apsvaigę, sakysime 
rašytojai V. Petkevičius ir V. 
Jasukai ty tė , žurnalistas A. 
Čekuolis, jaunas istorikas V. 
Bubnys. Keli iš daugelio. Iš 
Bubnio ir Čekuolio narkotikai 
išgaravę. Jie jau naudingi Lie
tuvai. Aš laimingas, kad amnes
tijos mintį pastaruoju metu Lie
tuvoje parėmė jaunas rašytojas 
Romas Gudaitis, Uberalų frakci
jos Parlamente narys. Panašūs 
balsai turėtų gausėti. Jei Lietu
voje reikalaujama viešumos, tai 
išimtis neturėtų būti daroma iš
eivijai. Pradėkime, sakysime, 
nuo „Klevo" paslapties atiden
gimo. Vyriausiasis „Klevo" 
organizatorius turi suprasti, 
kad aš apie tą organizaciją 
žinau daugiau negu tik vardą, 
galiu priminti, jog turėjusiam 
„Geo" slapyvardį mirus Europo
je, vyriausias, ,Klevo" organiza
torius Amerikos lietuvių spau
doje parašė gražų nekrologą. 
„Nr. 1" turėtų apie tai žinoti ir 
gal prabilti. 

Pirmojo puslapio vert imas 

TSRS Valstybės Saugumo Ko
mitetas. Visiškai s laptai 1 
skyrius. AGENTŪRINĖ SEKI
MO BYLA Nr. 122. „D ŽIA-^ 
Z A S". Tomas nr. 21 . 

Maži paukščiukai lizde 

PARAMA KATALIKŲ 
BAŽNYČIAI BUV. 
JUGOSLAVIJOJE 

Amerikos vyskupai kartu su 
Katalikų pašalpos įstaigomis, 
atsiliepdami į buvusios Jugo
slavijos ka ta l ikų vyskupų 
prašymus , nu ta rė paskirti 
daugiau kaip 1.3 mil. dolerių 
pašalpos ne tik Bažnyčiai, bet ir 
kitiems nukentėjusiems pilie
tinio karo metu. 

JAV vyskupų ir kitų dvasi
n inkų grupė, vadovaujama 
Newarko arkivysk. Theodore E. 
McCarrik ir Detroito vysk. Dale 
Melczek, lankėsi buv. Jugosla
vijoje liepos mėn., apžiūrėjo 
karo nusiaubtas vietoves ir 
ieškojo ger iausių būdų 
nukentėjusiems padėti. Kartu 
su delegacija vyko if kun. Jur
gis Šarauskas , kur i s yra 
vyskupų pašalpos Katalikų 
Bažnyčiai centrinėje ir rytinėje 
Europoje įstaigos direktorius. 

Rašytojas visų pirma savyje 
turi pasiekti darnumą. Jis 
privalo kovoti dėl dvasios lais
vės, dėl nuosaikumo ir draus
mingumo, prieš visuotinį 
žmonių priešą — aistros 
persvarą. 

J. Gervinus 

Dievas mums pasireiškia visų 
pirma visatos gyvenime, o kitu 
būdu — žmogaus mintyje. Pir
mas pasireiškimas vadinasi 
gamta, antrasis — menas. Iš to 
išplaukia viena tikrovė — kad 
poetas yra kunigas. 

V. Hugo 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 
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Ji apatiškai pasižiūrėjo į mane. Ir nieko į tai 
neatsakė. Atrodė, kad dar neįstengė arba nenorėjo 
galvoti. Po kurio laiko, neparodydama jokio džiaugsmo, 
pro dantis iškošė: 

„Taip". 
Daugiau jos jau nebekalbinau, nes jaučiau, kad jai 

reikalingas poilsis. 
Koridoriuj mane sulaikė ginekologas. „Daktare, 

kaip einasi mūsų gražuolei?", paklausė. 
.Atrodo, kad gerai. Ji ramiai ilsisi". 
„{domu, ar ji pastebėjo, kad jos sūnelis yra 

mongoloidas?" 
„Nemanau", atsakiau jam. „Kai jūs jai kūdikį 

rodėt, ji dar buvo eterio narkozės pusiau apsvaignta". 
„Hm', trindamas rankas, kalbėjo jis. „Tai kuriam 

iš mudviejų tą nemalonią misiją teks atlikti?" 
„O kaip jūs galvojate?", jį užklausiau. 
„Man atrodo, kad geriau tiktų jums. Jūsų 

specialybė yra kūdikiai, o mano — motinos. Ar ne?" 
„Kodėl jūs ginekologai, esate tokie egoistai?" 

mėginau juokauti. „Kai priimat normalų kūdikį išskės
tomis rankomis tuojau bėgate pasveikinti gimdyvę, jos 
vyrą, senelius... Bet kai tik kokį nevykėlį „pagimdote", 
visiškai nesvyruodami ir nesidrovėdami, tarytum 
norėdami save pateisinti, tą naštą užkraunate ant 
mūsų pečių. O mes, vargšeliai, turime sukti galvas, 
ieškoti žodžių ir pranešti gimdyvei tą sukrečiančią 
žinią taip, kad ji būtų jai kuo mažiausiai skausminga". 

Sieninio laikrodžio rodyklė nepaprastu greičiu 

artėja prie ligonių vizitavimo valandos. O su ja mano 
nerimas vis auga ir didėja. Juk netrukus rūstus 
tikrovės pajutimas, tarytum sunkus kalnas, prislėgs dr. 
Meyer'į. Gaila man jo. Ir kodėl tokiam geram žmogui 
yra skirta tokia sunki dalia? 

„Dr. Meyer", pamačiusi jį ateinant, nedrąsiai 
užkalbinau, „šįryt ligonių vizitavimą prašyčiau pradėti 
nuo naujagimių skyriaus". 

„Įdomu, kodėl jūs norite pakeisti mūsų rutiną?", 
nustebęs užklausė. 

„Todėl, kad jūsų jauna gimdyvė šįryt pagimdė 
sūnelį ir..." 

Džiaugsmas suspindėjo jo akyse ir, net neleidęs 
man užbaigti sakinį, lakoniškai užklausė: 

„Kada?" 
„Tik prieš kelias valandas". 
„Dėl Dievo meilės! Kodėl jūs tokią linksmą žinią 

man tuojau nepranešėt? Juk aš taip jus prašiau ir jūs 
man prižadėjote", priekaištingai ir netgi kiek supykęs 
kalbėjo. 

„Dr. Meyer, man labai nesmagu, kad savo pažadą 
neištesėjau. Tačiau buvau atsidūrusi tokioje keblioje 
padėtyje, kad nebežinojau nei ką sakyti, nei ką daryti". 
Ir, kiek patylėjusi, pridūriau: „Man atrodo, kad kūdikis 
gimė ne visiškai normalus". 

„Ką?, parblokštas tokia žinia, trumpai paklausė. 
„Mano manymu, kūdikis atsinešė į šį pasaulį vieną 

chromozoną per daug. Ir lyg sunkią naštą nuo pečių 
numetusi, giliai atsidusau. 

„Daktare, bijau, kad jūs galvojate apie Dawn's 
sindromą?" 

„Taip, dr. Meyer". 
Tai išgirdęs, jis staiga susvyravo. Atsirėmė į durų 

kraštą, kad nepargriūtų. Kelias minutes tartum persi
gandęs stovėjo. Paskui atsipeikėjo. Arčiau prie manęs 
priėjo. Tylėdamas nervingai suspaudė mano ranką. 

Veikiai ją paleido. Skubiai apsisuko. Nuėjo prie kitų 
stažistų ir, slėpdamas savo susijaudinimą, ramiu balsu 
prašneko: 

„Šįryt vizituoti naujagimių skyrių visai grupei nėra 
reikalo, nes turime tik vieną naujagimį. Aš su praei
tą naktį budėjusią gydytoja nueisiu ir jį patikrinsiu. 
Palaukit mūsų čia. Ilgai neužtruksim". Ir, atsigręžęs 
į mane, tarė: 

„Daktare, lipsime laiptais. Elevatoriaus laukti 
neapsimoka". 

Ir mes paskubomis pradėjome eiti. Belipant aukš
tyn, jis tarpais sustodavo. Susiėmęs rankomis savo 
galvą, jis žiūrėjo man tiesiai į akis ir iš susijaudinimo 
drebančiu balsu šnekėjo: 

„Daktare, ar jūs tikra, kad kūdikis gimė su Dawn's 
sindromu?" Ir, nelaukdamas mano atsakymo, tęsė: 

„Tai nelaimė! Tai baisus nusivylimas! Man net į>. 
galvą nebuvo atėjusi tokia tragiška mintis. O mano • 
Dieve! Kodėl aš neturiu gyvenime laimės? Kodėl? Kaip 
man sunku kentėti! Juk didžiausias mano gyvenimo 
džiaugmas liko palaidotas. Ir vėl mane lydės nesi
baigianti beprasmiška tuš tuma ir skaudus vienatvės 
pajutimas". 

Pagaliau užlipome į viršų. Atsargiai priėjome prie 
naujagimio lovytės. Kūdikis pravėrė savo ištrižas aky
tes ir lyg suaimanavo. Dr. Meyer pasilenkė prie jo ir 
visiškai suglumo. Netgi negalėjo žodžio ištarti: Po kurio 
laiko atsigavo ir pasikeitusiu balsu sumikčiojo: • 

„Kokia skaudi tiesa!", ir kelios gilaus skausmo 
ašaros nuvarvėjo jo skruostais. 

Po trumpo laiko jis pakėlė kūdikį: Priglaudė prie 
krūtinės. Švelniai pabučiavo jam į kaktą. Ir labai at
sargiai vėl paguldė \ iovytę. Paėmęs mane už rankos, 
drebančiu iš susijaudinimo balsu tarė; 

„Daktare, eikim iš čia". 
(Bus daugiau) 
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INVALIDŲ 
INTEGRACIJA 

Kaip jau buvo spaudoje rašy
ta, rugpjūčio 11 dieną į Ameriką 
buvo atvykusi Lietuvos medici
nos darbuotojų delegacija, 
kurios tarpe keturi gydytojai, 
viena medicinos sesuo, šeši flzio-
terapistai, viena psichologė ir 
penki asmenys su fizine negalia. 
Jų tikslas buvo susipažinti su 
modernia medicinine ir sociali
ne reabilitacija bei kitais patar
navimais. Su vienu iš tos dele
gacijos narių teko artimiau 
susipažinti ir pasišnekėti. Tai 
buvo Jonas Mačiukevičius, 
Lietuvos invalidų draugijos 
pirmininkas. 

— Pirmiausia sveikinu jus 
ir visą delegaciją sėkmingai 
atvykus. Jums tai jau antra 
kelionė panašios delegacijos 
sudėtyje. Kokie pirmieji įspū
džiai antrą kartą Amerikoje 
lankantis? 

— Žmonių su negalia reabili
tacijoje Amerikoje labai daug 
pasiekta. Tą darbą Lietuvoje 
mes tik pradedame. Po pirmojo 
apsilankymo 1990 m. pagilino
me savo žinias, parsivežėme 
daug literatūros, jau kai ką ir 
pritaikėme sau. Dabar atvažia
vo tie žmonės, kurie ateityje ir 
dirbs sunkų, bet labai reikalin
gą darbą, kad 200,000 Lietuvos 
žmonių su negalia sparčiau in
tegruotųsi į visuomenę, taptų 
pilnaverčiais nepriklausomos 
Lietuvos piliečiais. Žodžiu, 
atvažiavome mokytis. O apie 
įspūdžius pasakosime išvažiuo
dami. 

— Kokie pagrindiniai šios 
kelionės tikslai? 

— Atvažiavę mokytis, per 
neilgą laiko tarpą tur ime 
susigaudyti, kaip Amerikoje 
keitėsi visuomenės požiūris į 
negalios ištiktą žmogų, kokie 
veikia įstatymai, kaip funk
cionuoja valstybinės ir privačios 
socialinės institucijos, kokie 
medicininės, profesinės, darbi
nės reabilitacijos pasiekimai, 
kas daroma savarankiško gyve
nimo centruose, kokiais prin
cipais veikia humanizacijos 
mechanizmas, neleidžiantis net 
ir sunkiausioje padėtyje esan
čiam žmogui pasitraukti iš 
gyvenimo. 

Kaip prasidėjo šios pro
gramos iniciatyva? Kas šią 
programą organizavo ir ją 
finansavo? 

Ieškant programos ištakų, 
reikėtų grįžti prieš keletą metų, 
kai grupė Amerikos medikų ir 
invalidų atvažiavo į Lietuvą. Jie 
buvo pakviesti į mūsų šventę 
..Sveikas, gyvenime." Grupėje 
buvo ir dr. W. Waring, žymus 
reabilitacijos specialistas iš 
Michigano universiteto klinikų 
reabi l i tacinio centro. Jis 
pamatė, kokioje apgailėtinoje 
padėtyje atsidūrę Lietuvos in
validai, įsitikino, kad jiems 
nepritaikyti nei miestai, nei 
pastatai, kad nėra jokios jų 
reabilitacijos programos. Nuta
rėm bendradarbiauti, „laužti 
ledus." O didžiausią finan
savimo naštą ant savo pečių pa
siėmė Amerikos lietuviai, gyve
nantys Michigano valstijoje. 

— Kokios naudos iš šios 
kelionė? gali tikėtis invalidai 
Lietuvoje? 

Naudos tikimės daug. Jau 
ir po pirmosios kelionės savo vi
suomenei daug pasakojome, 
kaip pilnavertiškai gali gyven
ti kiekvienas visuomenės pilie
tis. Jau ir Lietuvoje priimtas 
invalidu socialinės integracijos 
įstatymas, daug poįstatyminių 
aktu. atsirenka tie specialistai, 
kurie dirbs reabilitacijos srity
je, formuojasi reabilitacinių 
įstaigų tinklas, tam pradedami 
ruošti specialistai. Kaune, Pa
nevėžyje. Kėdainiuose turime 
žemės sklypus, kur tikimės 
(Amerikos pavyzdžiu) staty
ti savarankiško gyvenime 
centrus 

j a u č i ų 

— Kokios kliūtys prieš 
akis? 

— Pirmoji kliūtis — žmonių 
požiūris į nelaimėn patekusį 
žmogų. Būtina keisti visuome
nės psichologiją, ugdyti dvasinę 
jos kultūrą, papildyti ją nauju 
turiniu. Antroji kliūtis — Lietu
vos ekonominė situacija. Daug 
nepri tekl ių, visur reika
lingos finansinės injekcijos, o 
socialinės programos daug kai
nuoja. Tikėtis didelės vyriausy
bės paramos nerealu, todėl ver-
čiamės, kaip išmanome. Yra ir 
daugiau kliūčių, vien jų išvar-
dinimui reikėtų kelių 
odų. 

— Kokią rolę matote 
patiems invalidams savo 
gerovės kėlime? 

— Pirmaeilis uždavinys, kad 
invalidai patikėtų savo galimy
bėmis, patys aktyviau imtųsi 
savo gyvenimo pertvarkymo. 
Mes jau siūlome vyriausybei 
a l ternatyvius projektus, 
kuriame savo įmones, be to, 
įkūrėme visuomeninį politinį 
judėjimą už socialinį teisingumą 
ir ruošiamės savo kandidatus 
iškelti rinkimuose į seimą. 

— Kokie trys svarbiausi 
oroiektai, kurie turi būti kuo 
greičiau atlikti, kad pakiltų 
invalidų gerovė Lietuvoje? 

— Trys svarbiausi projektai 
būtų tokie: Paruošti, priimti ir 
pradėti įgyvendinti įstatymus, 
reglamentuojančius invalidų 
padėtį visuomenėje, ginančius 
jų teises; paruošti ir pradėti 
įgyvendinti ilgalaikę reabilita
cijos programą, kuri apimtų vi
sas žmonių su negalia gyvenimo 
sritis; turėti aiškią, realijomis 
pagrįstą programą, leidžiančią 
dirbti kuo daugiau invalidų. 

— Kokių santykių pagei
dautumėte su išeivijos 
lietuviais? 

— Išeivijos lietuviai daug 
padeda Lietuvai, bet invalidus 
neretai pamiršta, lyg ta pagalba 
būtų mažiau prestižinė. Mes 
dėkingi visiems, kurie suteikia 
galimybių mums pasimokyti. 
Bet laukia dideli darbai: Vilniu
je norime statyti Invalidų 
centrą, norime prideramai 
įrengti reabilitacijos centrus. 
Čia minėtuose (ir nepaminėtuo
se) darbuose Amerikos lietuviai 
galėtų daug pagelbėti. 

— Kas darytina, kad ben
dradarbiavimas plėstųsi? 

— Jeigu Amerikos lietuviai 
giliau įsigilintų į mūsų pro
blemas, jie greitai suprastų, kad 
tai ne pagalba grupei žmonių, o 
pagalba Lietuvai. Tik ta tauta, 
kuri gerbia ir rūpinasi silpnai
siais, turi ateitį. Ši tezė — 
vienas punktas iš nerašytos ci
vilizacijos istorijos. 

— Būtų įdomu sužinoti 
apie Jūsų išsilavinimą, eitas 
pareigas, atliktus darbus ir 
pan. 

— Esu rašytojas — pro
zininkas ir poetas. Lig šiol jokių 
pareigų nėjau, tik rašiau 
knygas. Jų išleidau dvidešimts. 
O dabar esu ne tik Lietuvos 
invalidų draugijos pirmininkas, 
bet ir Lietuvos invalidų reikalų 
tarybos prie vyriausybės pir
mininkas. Be to, atsiradus 
visuomeniniam politiniam judė
jimui už socialinį teisingumą, 
buvau išrinktas ir šio judėjimo 
pirmininku. 

— Vadovaujate Lietuvos 
invalidų draugijai. Kokia jos 
apimtis , tikslai, veiklos 
priemonės? 

— Kaip minėjau, draugija 
jungia 200.000 žmonių su 
negalia. Dirbame trimis kryp
timis: skatiname, kad būtų 
priimti įstatymai, liečiantys 
invalidų problemas, rūpinamės 
invalidų reabilitacija ir ruošia
me invalidams darbo vietas. 0 
tikslas vienas — invalidų in
tegracija. Ta didžiulė masė 
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Vaizdas iš klebono kun. Jono Kuzinsko 40 metų kunigystės sukakties pokylio Martiniąue salėje. 

PLB VALDYBOS DARBAI 
Rugpjūčio 22 dieną Lemonte 

prie Chicagos bendrame dviejų 
valdybų posėdyje buvusioji 
PLB valdyba atidavė visas 
knygas, iždą ir visus darbus 
naujai valdybai. Buvęs pir
mininkas dr. Vytautas Bie
liauskas savo pareigas jau buvo 
perdavęs naujam PLB valdybos 
pirmininkui Broniui Nainiui 
tuoj po aštuntojo PLB seimo. 
Naują valdybą ketverių metų 
kadencijai suda ro septyni 
rinkti, du kooptuoti ir vienas iš 
pareigos narys, iš viso 10 as
menų. Tai pirmininkas Bronius 
Nainys, Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininkas 
Paulius Mickus, vicepirminin-

žmonių turi grįžti į gyvenimą, 
turi atsikratyti išlaikytinių 
psichologijos ir kar tu su visais 
kurti būsimos Lietuvos modelį. 
Visuose gyvenimo procesuose 
jiems turi atsirasti vieta. O 
daug kas priklauso nuo jų pačių. 

— Kokie draugijos san
tykiai su kitomis panašaus 
pobūdžio organizacijomis, 
valdžia, užsienio grupėmis? 

— Mes labai artimai bendrau
jame su aklųjų ir silpnaregių 
sąjunga, su kurčiųjų draugija, 
su bendrija Viltis, su kareivių 
motinų sąjunga. Geri ryšiai su 
visų lygių valdžia, manau, kad 
nemažai prisidedame formuo
jant vyriausybės socialinę poli
tiką. Daugėja kontaktų su 
užsienio analogiškomis organi
zacijomis Vokietijoje, Olandijo
je, Švedijoje, Šveicarijoje, Latvi
joje, Estijoje, Baltarusijoje, 
na, ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. 

— Je igu žmonės norėtų 
toliau informuotis, kur jie 
turėtų kreiptis? 

— Mūsų adresas: J. Jasinskio 
9, Vilnius, Lietuvos invalidų 
draugija. Bet koks dėmesys 
mums bus malonus. Dar kartą 
dėkojame visiems tiems, kurie 
mums padėjo stažuotės metu. 

— Ačiū už pareikštas min
tis, pateiktą informaciją, o 
svarbiausia už parodytą 
ryžtą r ū p i n t i s L ie tuvos 
invalidų reikalais. 

Romualdas Kriaučiūnas 

kai Rimas Cesonis, Vacys Gar-
bonkus, Vytautas Kamantas, 
dr. Petras Kisielius, Milda Len
kauskienė ir dr. Vitalija Va-
saitienė, sekretorė Baniutė 
Kronienė ir iždininkas Kostas 
Dočkus. 

Buvusios valdybos nariai 
paaiškino apie vykdomus dar
bus, kuriuos reikia tęsti toliau, 
apie pasisekimus veikloje, turė
tas problemas ir savo siūlymus 
ateičiai. Pirmininkas Bronius 
Nainys padėkojo buvusiai val
dybai ir jos pirmininkui už jų 
bendruomeninį darbą ir vi
siems įteikė PLB valdybos pa
dėkos žymenis ir dovanėles. 
Nuotaikingų pietų metu, ku
riuos suruošė naujo pirmininko 
žmona Bronė Nainienė su talki
ninkėmis, buvęs pirmininkas 
dr. Vytautas Bieliauskas ją 
pasveikino abiejų valdybų var
dų su rožių puokšte. 

Po pietų iki vėlyvo vakaro 
naujoji PLB valdyba rūpestin
gai dirbo. Pirmiausia sutvarkė 
įvairius administracinius rei
kalus ir procedūras, peržiūrėjo 
PLB seimo nutarimus, nustatė 
gaires ir prioritetus kai kuriems 
savo ketverių metų darbams. 
Toliau pasisakė apie atskirų 
darbo sričių planus, kaip stiprin
ti PLB šeimos veiklą ir ryšius 
tarp kraštų bei lietuvybės ir lie
tuvių kalbos išlaikymą išeivi
joje. Labai pritarė energingai ir 
planingai Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos veiklai ir būsimo 
aštuntojo Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso ruošai Europoje. 
Kalbėta apie įvairių darbų finan
savimą ir PLB lėšas. 

Pirmininkas Nainys dalykiš
kai pranešė apie savo apsilan
kymą Lietuvoje liepos ir rugpjū
čio mėnesiais, kur jis susitiko su 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sios tarybos pirmininku Vytau
tu Landsbergiu ir kitais prezi
diumo bei AT nariais, vyriausy
bės ministeriais, valdžios parei
gūnais, mokslininkais, profeso
riais, organizacijų atstovais ir 
daugeliu žmonių Vilniuje, Kau
ne ir kitose vietovėse. Su visais 
jis kalbėjo ir tarėsi apie didesnį 
bendradarbiavimą ir geresnį 
abipusį pažinimą tarp Lietuvos 
ir išeivijos, o taip pat ir apie 
reikalingą ekonominę bei kito

kią išeivijos pagalbą Lietuvai 
bei Lietuvos pagalbą išeivijos 
lietuvybės išlaikymui. Naujoji 
valdyba pritarė pirmininko siek
tiems susitarimams ir pasisakė 
dėl įvairių projektų detalių. 

Kaip 1992 liepos 14 dienomis 
PLB seime buvo pranešta, glau
desniam bendradarbiavimui ir 
ryšių palaikymui su Lietuva, jos 
Aukščiausiąja taryba, vyriausy
be ir įvairiomis organizacijomis 
buvo nutarta Vilniuje įsteigti 
PLB būstinę. Tai būstinei vado
vauja PLB valdybos pakviestas 
dr. Petras Lukoševičius, žino
mas Kanados LB darbininkas, 
Tarybų narys, Kanados Lietu
vių Fondo pirmininkas, buvęs 
Kanados LB krašto valdybos 
pirmininkas. Jam talkina Vil
niuje gyvenanti pagelbininkė. 
Būstinė yra Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios tarybos 
pastate ir jos adresas toks: 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, Gedimino 53, Vilnius, 
Lietuva. 

Dr. Lukoševičius dalyvavo 
šiame posėdyje ir sutarė su PLB 
valdyba, kaip atliks savo darbus, 
kokios paramos jam reikės ir 
kaip jis palaikys nuolatinį ryšį 
su pirmininku ir valdybos na
riais. Rugpjūčio mėnesio pa
baigoje dr. Lukoševičius išvyko 
į Vilnių ir ten rugsėjo viduryje 
atidarys PLB būstinę. 

Valdyba aiškiai pasisakė, kad 
pagrindiniai PLB uždaviniai 
yra lietuvybės išlaikymas išeivi
joje ir pagalba Lietuvai. „Pasau
lio lietuvis" bus leidžiamas ir 
plečiamas. PLB seimo praneši
mai, paskaitos, darbai ir nuta
rimai bus specialiame PL nume
ryje. Pirmininkas Nainys buvo 
pakvietas ir sutiko ateinančią 
žiemą aplankyti Sibiro ir kitas 
naujas Bendruomenes, kurios 
nori kiek galima artimesnių 
tiesioginių ryšių su PLB val
dyba ir kitų vakarų kraštų 
Bendruomenėmis. 

Kitas PLB valdybos posėdis 
įvyks 1992 spalio 31 dieną 
Lemonte. 

Koresp. 

GREIT 
PARDUODA 

. RE/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. 

riįm 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6528 S. KedaJe Ave., 

(312) 778-2233 
INCOME TAX -INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba Itetuvtikfcl ; 
• Nuola!da pensininkams 

HG&tlUlfc 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
pirmame aukšte, Brighton Pk. 
apyl. Nerūkantiems, be gyvuliukų. 
$350 į mėn. + „Utilities ir security 
dep." Kreiptis: 312-247-2654. 

HELP VVANTED 

KMIEC1K REAlTO«Ĵ  
r*yi 7922 S. Pulasi. SAj 
ZA 4365 S. Archer Ave. 

Reikalinga vlrėja-ielmlnlnkė pran
ciškonų vienuolyne. Kennebunk Port, 
Maine. Gali būti vedusi pora. Kreiptis 
pas vien. virš. tėvą Robertą, 
207-967.2011 arba rašyti Fr. R. Bar-
ber. P.O. Box 980, Kennebunk Port, 
Maine 04046. 

HELP VVANTED 
Savings counselor full time. Applicants 
should have basic familiarity with compu-
ter keybord & good attn to detail. Should 
have the ability to deal effectively with 
public and be highly organized. Mušt be 
able to use CRT adding mach/calculator. 
microfilm & microfiche machines and rela-
ted equipmt. Mušt be bilingual in Engi. & 
Lith Standard Federal Bank for Sav
ings, 4192 S. Archer. Call for appt 
312-847-1140. eoe ada m/f. Smoke free 
envrnmt. 

Ieškome darbininkų namų re
montui. Reikalingas patyrimas. 
Reikia vairuoti automobilį. Kreiptis: 
Aušra, First Rate Real Estate, 
tel. 312-767-2400. 

Kas nori, kad tikėjime nebūtų 
jokių paslapčių, daugiau reika
lauja iš tikėjimo, negu iš regi
mos gamtos, kurioje yra tokia 
daugybė tikrai nesuprantamų 
daiktų. 

K. Paltarokas 

f : 

NSurroBYrotc 

DON'T SPEND IT A l i SAVE SOME AT 

MUTUAL ?eJe>i*č SAVINGS 
AND LOAN A.;50CIATION 

Chorlererl ood Supervited by rfi-> United States Government 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, III IMOIS 60608 PHONE (312) 847-7747 
t - V M D V R 

' w 

INTERNATIONAL 
v' 

TRAVEL CONSULTANTS £ Ą i ( n v > " 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

6525 South 79th Avenue 
Htefcory HM. Kilnota 604S7 
Telefoną* (706) 430-7272 

223 Katvarim gatvė 
Vilnius, Lietuva 
Telefonas 350-115 Ir 778-392 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver-
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D.P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido University Press of 
America. Inc., Lanham. New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio Užsa
kymus siųsti: 

Draugą* 
4545 W S3rd St., 
Chicago IL 60629 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Sav. parduoda namą Lockport, 
IL. 4 dideli kamb., ištisas rūsys; 
dalinai apstatytas; 2 auto garažas; 
60 x 125 pėdų sklypas. $52,500. 
Be agentų. 

Skambint: 708-257-2372. 

MISCELLANEOUS 3 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* West 95th Strot 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8854 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ* 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbo ir 
užmiesty Dirbu greitai. įprantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS. 

* r — ra/ 
Trumpiausiu laiku atnaujinslm 
JŪSŲ NAMĄj nudažysim, atre
montuosi m. sutvarkysim. 
Tel . 312-376-1440 nuo 6 v.v. 

ALGIS Ir KAS 

Rlchard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymu.žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Sulte 2100 

Chicago, II 80808 
Tel. 312-357-0033 

Moving — Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas prieina
momis kainomis, Jums patogiu laiku. 
Draudimas garantuotas. Kreiptis: 

Vytas: te l . 312-436-5219 
Gediminas: te l . 312-925-4331 

MEŠKOS MAURO 

K a z i m i e r a s 
B a r e n a s 

Romanas, kuriame XX amžiaus 
geležiniai ratai rieda mažojo žmogaus 
širdimi. 

šis 444 psl. Ateities Literatūros Fon
do leidinys gaunamas ir „Drauge", 
4545 W. 63rd St., Chicago. IL 60629. 
Kaina 15 dol., su persiuntimu — 17 
dol.. Illinojaus gyventojai dar prideda 
1 dol 20 centų valstijos mokesčių. 



Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
Š.m. rugsėjo 6 d., sekmadieni rengia 

Tautos Šventės Minėjimą Jaunimo Centre 

Vėliavų pakėlimas 11 vai. ryto, 11:15 vai. pamaldos tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Po pamaldų aukuro uždegimas bei gėlių padėjimas prie laisvės kovų 
paminklo. 

Organizacijos su vėliavomis ir visuomenė kviečiamos gausiai dalyvauti. 

Minėjimas jyyks didžiojoje salėje. Paskaitą skaitys gen. konsulas V. Čeka
nauskas, meninę dalį atliks sol. A. Gaižlūnienė, muz. A. Vasaitls ir 
Jaunas smuikininkas V. Vasaitls. 

Įėjimas v ertu I 

Antro kaimo .jaunimas" — Jonas Variakojis, Tauras Bublys ir Aidas Palubinskas su „veterane' 
Alida Vitaite. Nėra Karolio Žukausko. 

KALBA JAUNIEJI 
ANTRAKAIMIEČIAI 

„Draugo" skaitytojai žino, 
kad rugsėjo antrąjį bei tretįjį ir 
spalio pirmąjį savaitgalį Play-
house salėje, Marąuette Parke, 
kur prieš 29 metus gimė Antras 
kaimas, vyks šio humoristinio 
scenos vieneto šiemetiniai spek
takliai. Antras kaimas po 1989 
m. rudenį Lietuvoje įvykusių 
gastrolių, daliai vieneto narių 
išsikėlus kitur gyventi, savo 
veiklą buvo priverstas bent 
laikinai nutraukti. Bet dabar, 
kai į vienetą įstojo keturi nauji 
jaunyste ir entuziazmu degan
tys vyrai, Antras kaimas vėl 
gali savo veiklą tęsti. Tie nauji 
antrakaimiečiai yra Tauras 
Bublys, Aidas Palubinskas, 
Jonas Variakojis ir Karolis 
Žukauskas. 

Tad, nuvykęs į repeticiją, 
ir pateikiau bendrą klausimą: 
kaip čia atsiradote? kodėl įsto
jote į Antrą kaimą? ar buvo 
kokie specialūs motyvai? kaip 
dabar viskas atrodo iš ' ;daus? 
ar turite kokių nusivylimų, kai 
pradėjote dirbti — repetuoti? gal 
kokį komentarą aplamai galė
tumėt pasakyti? 

Aidas Palubinskas; „Į Antrą 
kaimą įstojau pagalvojęs, jei 
smagu stebėt kaimiečius, tai, be 
abejo, dar smagiau būtų su jais 
drauge scenoje būti. Tokia man 
kilo mintis kažkada per pirmus 
universiteto metus. Kažkurio 
visuomeninio parengimo metu 
paminėjau savo intencijas 
Butėnui. Bet tuo laiku jau ruo
šiausi metus Lietuvoje praleis
ti, tai per daug nesisielojau. 
Lietuvoje jau nebegalvojau apie 
Antrą kaimą, kol jie atvažia
vo gastrolėm į Vilnių — tuomet 
vėl grįžo noras būti antrakai-
miečiu. Tad Lietuvoje vėl pami
nėjau Butėnui, kad noriu būti 
Antro kaimo dalimi, ir šiemet 
žodis tapo kūnu. 

„Mano motyvai paprasti: man 
patinka juokas, satyra, vaidyba 
ir išeivijos lietuvių kultūra. 
Tokia formulė turi tik vieną re
zultatą — o tai Antras kaimas. 
Niekas kitas negali taip efek
tingai komentuoti lietuviškąjį 
gyvenimą. 

„Kaimas iš vidaus normaliai 

kvepia gyvuliais ir panašiai, bet 
šis kaimas kvepia kitaip. Pa
prasčiausiai... šeimyniška atmo
sfera su pliusais ir minusais (ta 
prasme, kad scenoje apsikiauli
nęs, apkiaulini ir didįjį vienetą). 

„Vienintelis nusivylimas, kad 
jau nebebūsiu nustebintas An
tro kaimo skitais. Tačiau to 
nusivyl imo vietoje atsirado 
d ž i a u g s m a s , nes susidarė 
galimybė juokauti ir juokdinti. 
Tad aplamai... nesigailiu". 

Karol is Žukauskas: „Pirmą 
kartą atsiradau autobusu, o 
dabar paprastai mašina. 

„Įstojau į Antrą kaimą ne tik 
dėlto, kad universitetinis gyve
nimas man buvo nuobodus, bet 
kad ir pats mėgstu juoktis bei 
k i t u s prajuokinti. Dabar... 
Lemontą paerzinti galiu for
maliai ir efektingai. 

„Kiti galvoja, kad įstojau, nes 
noriu būti kaip mano dėdė 
Jonas Žukauskas. Nieko pana
šaus! Man visada patikdavo An
tro kaimo spektakliai, ir pats 
mėgstu vaidinti. Tad kodėl ne? 
Laiko turiu ir smagu. 

„Nusivylimų nėra be to, kad 
nebus spektaklio Lemonte. Čia 
tai tragedijų tragedija. 

„Manau, kad susikaupęs 
bliausiu taip žiauriai ir garsiai, 
kad net Pasaulio lietuvių centro 
gr indys sudrebės. . . (Yeah, 
right)". 

T a u r a s Bublys: „Atsiradau 
Antram kaime, kai prieš metus 
buvau susitikęs su viena kaimo 
aktore ir paklausiau, ar kaimas 
vis dar egzistuoja. Jos at
sakymas man buvo džiugus. 
Būtent, jie planuoja vėl veikti ir 
ieško naujų aktorių. Tai entu
ziastiškai pasiūliau savo kandi
datūrą ir po kurio laiko mane 
pakvietė į „audition". 

„Įstojau j Antrą kaimą įvairių 
priežasčių vedamas. Viena, 
būtent, kad aš labai mėgstu jų 
anekdotišką stilių scenoje, kur 
kolektyvas laisvai ir taisyk
l i n g a i apjuokia l ietuvių 
gyvenimą Amerikoje ir net 
Lietuvoje. Antra, kad kolekty
vas atiduoda labai įdomų ir net 
nrasminea įnašą į lietuvių 

NIKOTINO PURŠKIMAS 
IR RŪKORIAI 

Anglijoje, Londono universi
tete metus trukę tyrimai su 
rūkoriais parodė, kad nikotinio 
skiedinio purškimas į nosį la
biau padeda mesti įpratimą 
rūkyti negu vadinamieji lipi-
nukai arba su nikotinu kram
tomoji guma. Tyrimai buvo 
atlikti su 227 rūkoriais, kurie 
niekaip neįstengė atsikratyti 
savo įpročio. Juos padalinus į 
dvi grupes ir vienai grupei var-

tojant nikot ino skiedinio 
purškalus, po metų atrasta, kad 
25% sustojo rūkyti be jokio 
sunkumo, o likusiųjų nikotino 
poreikis, patenkinamas rūkant, 
gerokai sumažėjo, ir jie galėjo 
mesti cigaretes. Net jeigu buvu
sieji rūkoriai ir toliau turėtų 
vartoti nikotino terapiją, pa
vojus jų sveikatai būtų daug 
mažesnis, negu rūkant, nes ci
garečių dūmų tarša daro di
džiausią žalą plaučiams ir šir
džiai. Tyrimai su nikotino purš-
kalais buvo atlikti labai rūpes
tingai, ir jų rezultatai patikimi. 

Mūsų mielam draugui 

A.tA. 
BRONIUI BABUŠIUI 

mirus, jo žmoną Oną, sūnų Edą su š e i m a ir k i t u s 
gimines nuoširdžiai užjaučia 

Ona ir Petras Žilinskai 

kultūrinį gyvenimą Amerikoje. 
„Paties kolektyvo nariai yra 

puikūs žmonės. Mes visi labai 
gražiai kartu dirbam ir sugyve-
nam. Kitaip sakant, tai painiau
sia chebra' pasaulyje". 

Už pas irodymą 300 dol.? 

Jonas Variakojis: „Visai ne
tyčia atsiradau. Mat, anais 
metais spalio mėnesį kažkurią 
dieną laikiau labai svarbų 
elektros inžinieriaus egzaminą. 
Toks sunkus buvo, kad rašy
damas beveik išprotėjau. Baig
damas egzaminą, nutariau su
stoti 69-oje gatvėje esančiam 
,Gintare' atsigaivinti ir gal savo 
sąmonę vėl atrasti. Ir štai... An
tro kaimo repeticija (pirmoji). 
Tad ir galvoju: kodėl neprisi
rašyti prie Antro kaimo? Jei 
nepasiseks su inžinerija, tai čia 
tikrai! 

„Kodėl įstojau į Antrą kaimą? 
Nu, aišku, kad buvo specialūs 
motyvai. Įstojau todėl, kad 
Eugenijus Butėnas pažadėjo 
man, jog kiekvienas uždirbsime 
už pasirodymą 300 dolerių! Tik 
po kiek laiko paaiškėjo, kad 
nematysim nei vieno raudono 
cento. Tačiau tuo metu buvo per 
vėlu išstoti — jau pradėjome 
smarkiai repetuoti. O spek
takliuose uždirbti pinigai... į 
alaus iždą! 

„Kaip viskas atrodo iš vidaus? 
Labai įdomu stebėti, kaip 
Butėnas su Stakausku pešasi... 
Smagu repetuoti, bet tikrai 
nejausiu tikro Antro kaimo 
meno iki premjeros. Tikiuosi, 
kad mes, naujokai, puikiai atsi-
šviesime visuomenei. O jei ne, 
tai ,so what'. 

„Ar turiu nusivylimų? Ne. 
Viskas tvarkoj. Esu labai lai
mingas: Antras kaimas man 
kaip antra šeima. Man geriau 
negalėtų būti net rojuje. Esu la
bai patenkintas, visi puikiai 
vaidina. Dėka Antro kaimo esu 
geresnis žmogus ir už tai dėkin
gas Antram kaimui. Mano 
gyvenimas dabar turi prasmę. 
Visur einu pakėlęs galvą. Ir visą 
tai mandriai sakau todėl, kad... 
Eugenijus Butėnas įsakė man 
taip kalbėti..." 

Taigi, kaip matote, antrakai
miečiai moka ne tik scenoje 
pasijuokti bei kitus prajuokinti, 
bet taip elgiasi ir reporterio 
užkalbinti. Iki pasimatymo jūsų 
spektakliuose atnaujintoje Play-
house salėje. 

VI. R. 

Ramiame liūdesyje pranešame, 
kad po sunkios ligos, užbaigęs paskutines išeivio dienas, 

A.tA. 
KAZIMIERAS SMALENSKAS 

SMALYS 
tyliai išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 1992 metais rugpjūčio 13 dieną 
eidamas 91-uosius amžiaus metus; Čikagoje gyvenęs nuo 1949 
metų. 

Gimė Oželių kaime, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio ap
skrityje. Diplomuotas teisininkas, Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės karininkas. Velionis buvo a.a. Eugenijos 
Daumantaitės vyras. Velionio svajonė buvo grįžti į 
Nepriklausomą Lietuvą ir savoje tėviškėje praleisti pasku
tines gyvenimo dienas. 

Mūsų Tėtis, Tėvukas ir Uošvis bus pašarvotas penkta
dienį, rugsėjo 4 dieną, nuo 3 iki 8 vai. vakaro Petkus Mar
ąuette Funeral Homes, 2533 West 71st Street, Čikagoje. Šeš
tadienį, rugsėjo 5 dieną, 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią. Po gedulo pamaldų atsiguls 
Amžinajam Poilsiui šalia a.a. Eugenijos, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, 18A bloke. Viešpatie, priimk jo sielą 
ramybėje! 

Kviečiame artimuosius ir pažįstamus dalyvauti 
šermenyse bei laidotuvėse. Velionio pageidavimu vietoje 
gėlių aukos gali būti skirtos Lietuvos Ambasadai (The Em-
bassy of Lithuania, Washington, D.C.) 

Pasiliekame liūdesyje: duktė Laimutė ir žentas Algir
das Stepaičiai, sūnus Raimundas, Toronte, anūkė Onutė, 
mirusių brolių vaikai, jų anūkai bei kiti giminės 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

Laidotuves tvarko: Petkus Marąuette Funeral Homes, 
2533 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629. Tel. (312) 
476-2345. 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE 

VAISTAI 
Pristatme įvairių rūšių receptinius ir visus kitus, Vakarų 

Europoje gaminamus, vaistus. 
Receptai nereikalingi, jei žinomas vaistų pavadinimas. 

MAISTAS 
Siuntinys Nr. 10. 

Praktiškas ir įvairus maisto siuntinys. Konservuota mėsa 
(6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 stiklinė tirpstančios arbatos, 
1 stiklinė tirpstančios kavos, 2 sv. pupelių kavos, 4 sv. 
cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus pieno, 2 dėž. šprotų, 1 
dėž. saldainių, 2 lt. valgomos alyvos, 4 sv. geros rūšies 
dešros, 1 butelys alkoholinio gėrimo. $130. 

RŪBAI 
Vietoje rūbų, avalynės, medžiagų siuntimo mes 

patariame pervesti tam tikslui skirtą sumą pinigais, doleriais, 
markėmis. Bus praktiškiau ir naudingiau dovanų gavėjams. 
Mes galime tai padaryti greitai ir taupiai. 

Parduodame „Olympia" (portable) rašomas mašinėles 
ir „Optima" (portable electronic) raš. mašinėles su lietuvišku 
šriftu. 

Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą 
arba kitus kraštus klientui pageidaujama valiuta, atliekame 
finansines ir kt. banko operacijas. Patariame ir atidarome 
„Offshore" deposito sąskaitas įvairia valiuta, tarpi
ninkaujame vakarų bendrovių, „investment trusts", „unit 
trusts" akcijų įsigijime ir kt. įvairių dokumentų sudaryme. 

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras, V. Juras). 

11 London Lana, Bromlay, 
Kent, BR1 4HB, England. 

Talaf. 081-460-2592. 
Fax. 081-318-7643. 

TIK PER ANGUJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

A.tA. 
MEČISLOVUI ŠARAUSKUI, 

po sunkios ligos mirus Winipege Kanadoje, l iūdinčiai 
žmonai EMILIJAI, sūnui su šeima, g i m i n ė m s ir 
artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą 

Vincas Stanislovaitis 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

L 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette 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 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

M312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 6046? 

708-43O4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus laidotuvių n a m u s galite pas i ek t i 
skambindami l - ( 3 1 2 M 7 6 - 2 3 4 5 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



6 DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 4 d. 

x Va l s tyb inė šventė - Dar 
bo diena bus ateinantį pirma
dienį, rugsėjo 7 d. „Draugo" 
įstaiga tą dieną bus uždaryta. 
Antradienį, rugsėjo 8 d., „Drau
go" redakcija, administracija ir 
spaustuvė dirbs kaip papras
tomis dienomis ir išleis „Drau
go" trečiadienio, rugsėjo 9 d., 
laidą. 

x Nijolė Balč iūnienė tva r 
kys Ate i t in inkų Studijų dienų 
vakarines programas Dainavoje, 
vyksiančias rugsėjo 4-11 die
nomis. Programų tarpe bus ir 
muzikos vakaras. 

x Lietuvių Moterų federa
cijos Chicagos klubas rengia 
rugsėjo 13 d. kultūrinę popietę 
Jaunimo centre. Kun. Algirdas 
P a l i o k a s papasakos savo 
gyvenimo įvairius nuotykius. 
Albina Paškienė ir B i ru tė 
Vindašienė pasidalins savo min
timis apie viešnagę Lietuvoje. 

x M a r g u t i s k v i e č i a ne 
praleisti progos ir dalyvauti 
rugsėjo 20 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre rengiamame koncerte. 
Programą atliks tarptautinių 
konkursų laimėtoja Jolanta Sta-
nelytė, sopranas. 

x A.a. J o n a s Vaškevič ius , 
gim. 1912 m. spalio 27 d. mirė 
š.m. rugpjūčio 31 d. Parklane 
Nursing namuose. Buvo pašar
votas rugsėjo 2 d. nuo 3 iki 7 v.v. 
Pe tkus-Marąue t te laidojimo 
namuose. Laidotuvėmis rūpi
nasi L ie tuvos Dukte rų d r a u 
gija-

(sk) 

x Šv. Mišios už miškinin
kus ŠĮ sekmadieni, rugsėjo 6 d.. 
10 v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Dalyvauti kviečiami miški
ninkai su šeimomis, agronomai 
ir draugai. Po mišių bendra 
kava Jaunimo centro kavinėje. 

(sk) 

x Dėmesio! Vytauto Didžio
jo Šaulių r inktinė rengia tra
dicinį Tautos Šventės minėjimą, 
kuris įvyks š.m. rugsėjo mėn. 6 
d. Minėjimo pradžia Brighton 
Parko parapijos bažnyčioje. 
Pamaldos 10 vai. ryto. Po to 
rinktinės namuose programa: 
akademinė ir meninė dalis. 
Paskaitą skaitys muzikologijos 
prof. Lionidas Abarius, svečias 
iš Lietuvos. Kviečiame dalyvau
ti šaulius, visas organizacijas su 
vėliavomis ir visuomenę. Pabai
goje kavute su užkandžiais. Or
ganizacijos turi turėti vėliavoms 
stovus. Šaul ių r inkt inė . 

(sk) 

x GRUNDING IŠPARDA
VIMAS iki rūgs. 30 d. Nuolai
da iki 50^ ; 12 modelių: nešio
jami ir staliniai. Grad inskas , 
2512, W. 47 St., Chicago, IL 
60632. Pirmiausia - paskam
binkite 312-376-1998. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų še imų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x R icha rd Hanus , advoka 
tas, imigracijos įstatymų ži
novas, 205 W. Rando lph , Sui-
te 2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-357-0033. Pirma konsulta 
cija — veltui. 

(sk) 

AKAS ROOFING 
Arvydas Kl«ia 

Ir talaoma 

x A n d r e j a D a m u š y t ė , Pur-
due u n i v e r s i t e t o prof. d r . 
Vytenio ir Vidos Damuš ių 
dukra, baigusi šį pavasarį Pur-
due universitetą Lafaette, Ind. 
ekonomijos ir r u s ų ka lbos 
bakalauru , universiteto paska
t in ta ir paremta rugpjūčio 31d . 
išskrido į Maskvą, Puškino 
universitete pasitobulinti rusų 
kalboje. 

x M a t i l d a M a r c i n k i e n ė , 
žinoma visuomenininke, vado
vauja Amerikos Lietuvių Tau
t inės sąjungos komitetui , kur is 
ruošia cepelinų pietus rugsėjo 6 
d. Jaunimo centro kavinėje. 
Pietų pradžia 2 vai. , tai y r a po 
T a u t o s š v e n t ė s minė j imo 
iškilmių Jaunimo centro didžio
joje salėje. Visi kviečiami po 
iškilmių kar tu pabendraut i . 

x J ū r a t ė Ju škev i č iū t ė -Va -
r i ako j i enė , Akademinio Skau
tų sąjūdžio Vydūno fondo vice
pirmininkė, stengiasi sukviesti 
pilną svečių stalą į „Draugo" 
metinį banketą rugsėjo 27 d., 
sekmadienį, Martiniąue pokylių 
salėje. 

x B i ru t ė i r P e t r a s B u c h a s , 
Oak Lavvn, 111., visuomeni
ninkai , mielai sutiko dalyvau
ti „Draugo" metiniame banke
te rugsėjo 27 d., sekmadienį, 
Martiniąue. Evergreen Park , 
Illinois. 

x „L ie tuvos a i d ų " radijo 
programos gegužinė įvyks rug
sėjo 13 d. Šaulių salėje, 2417 
W. 43 St. Pradžia 12 vai. 
Šokiams gros K. Ramanausko 
orkestras. Bus įvairių valgių, 
atgaivos. Skanūs cepelinai, ku
gelis, dešros ir v i r t inukai . At
vykite su art imaisiais papie
tau t i , pasil inksminti ir geroj 
nuotaikoj praleisti sekmadienio 
popietę. Salė vėsinama. Atneš
ki t ką nors laimės šuliniui. Visi 
laukiami, visi kviečiami. 

(sk) 

x M E K S I K O S R I V I E R A 
LAIVU! Septynių dienų kelionė 
iš Čikagos; sustojimai: Playa 
Del Carmen , Cozumel, Grand 
Cayman. ir Montego Bay. Pilna 
k a i n a $1,026. Reg i s t rac i j a 
uždaroma rugsėjo 1 d. Ribotas 
skaičius vietų. Skambinti : G.T. 
I n t e r n a t i o n a l 708-430-7272. 

(sk) 

x Į Al tos g e g u ž i n ę rugsė jo 
7 d., pirmadienį , norintieji 
važiuoti au tobusu , prašome 
r e g i s t r u o t i s : 312-927-4990, 
312-434-4645 ir 312-434-3713. 

(sk) 

x A n t r a m K a i m e vaidina. 
T a u r a s Bub lys , E u g e n i j u s 
B u t ė n a s , V i d a Gi lvyd ienė , 
A i d a s P a l u b i n s k a s , R o m a s 
S t a k a u s k a s , I n d r ė Tol iušytė , 
J o n a s V a r i a k o j i s , A l i d a Vi-
t a i t ė ir Karo l i s Ž u k a u s k a s . 
Pastatymai: P l a y h o u s e , 2515 
W. 69 St., rugsėjo 12 ,13 ,19 ,20 
ir spalio 3,4 d. Šešt. - 7:30 v.v., 
sekm. 6 v.v. Rezervacijos ir 
bilietai: Pa t r i a , 2638 W. 71 St., 
(312) 778-2100. 

(sk) 

x M a n o dėdž ių v a r d a i ir 
p a v a r d ė : P a d v a i s k a i : Myko
las, Antanas, P ranas , tėvo var
das Jonas. Jų gimimo vieta 
Ba jo rų k a i m a s , Kaz i t i šk io 
p a r a p i j a , I g n a l i n o s va l sč ius , 
Švenč ion ių a p s k r i t i s . Apie 
1910-1912 m e t u s j i e i š v y k o j 
A m e r i k ą i r a p s i g y v e n o Det
ro i t e . Lie tuvoje liko jų sesuo 
J u l i j o n a P a d v a i s k a i t ė - S k u n -
č ik ienė , tai mano mama. Aš jos 
duktė Emili ja. D a l i n d a v i č i u s 
Vy tau t a s , A leksandro , gimęs 
1916 m., g y v e n o Det ro i t e . 
Mano adresas: Emili ja Skunči-
kai tė-Uždavinienė, P u š y n o g-
vė 38, P a n e v ė ž y s 5306, Lietu
v a , tel. 60-072. A r b a kre ipk i 
t ė s a d r e s u : P a u l J u o d v a l k i s , 
4457 S. T a l m a n Ave. , Chica
g o , I L 60632, U S A . Tel : 
312-847-2614. 

(sk)1 

x Alė ir a d v o k a t a s Algi
m a n t a s Kėželiai , lietuviškų 
reikalų dosnūs rėmėjai, „Drau
go" vajaus proga pasiėmė 10 
bilietų į banketą, kur is bus 
Martiniąue salėje rugsėjo 27 d., 
ir kviečia tautiečius savo daly
vavimu bei aukomis paremti 
dienraštį , j i s yra m u m s labai 
reikalingas. Bilietai į vajaus 
banketą gaunami „Drauge", 
tel . 312-585-9500. 

x Giedrė Mat ienė , D.D.S., iš 
Clevelando atsiuntė 300 dol. 
čekį ADAL (American Dental 
Assistance to Lithuania). „Tai 
yra mano pradinis įnašas", rašo 
ji šį darbą skat inančiame ir re-
miančiame laiške dr . Leonidui 
Ragui. Laikui atėjus, ji žada 
mielai įsi traukti į šį darbą su 
savo pat i r t imi ir dideliu noru 
padėti Lietuvos gyventojams 
dantų sveikatingumo srityje. 

x L i t u a n i s t i n i ų m o k y k l ų 
a b i t u r i e n t a i raginami tęsti 
l i t uan i s t ines studijas Peda
goginiame l i tuanist ikos ins
t i tute Jaunimo centre. Studentų 
— dabart inių ir naujų regist
racija bus vykdoma šeštadienį, 
rugsėjo 12 d., 9 vai. ryto ins
t i tuto raštinėje antrame aukšte. 
Po registracijos bus susipaži
n imas su instituto tvarka , pro
g rama ir t rumpos įvadinės 
paskaitos. Visi kviečiami. 

x C h i c a g o s L i t u a n i s t i n ė 
m o k y k l a nuoširdžiai yra dė
kinga Jaunimo centro valdybai 
už jos rūpestį, nuoširdumą ir 
įdėtą darbą, ruošiant patalpas 
mūsų mokyklos veiklai. 

x Stefa V i lūn i enė iš Chica
go, 111., a.a. vyro Kazio Vilūno 
pris iminimui paaukojo „Drau
go" paramai 50 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x D e r l i a u s šven tė P a s . lie
t u v i ų c e n t r e , Lemonte įvyks 
rugsėjo 26 d. 6:30 v.v. Bus geras 
maistas , žaidimai vaikams, or
kestras ir šokiai. Vyriausia šio 
renginio šeimininkė — Baniutė 
Kronienė. 

(sk) 

x I e š k o m i : Adolf ina Iva
n a u s k i e n ė ir jos vaikai Jonas 
ir Regina. Rašyti: Z ina i Varpu-
č i a n s k i e n e i , 4222 Miller Dr. , 
St . P e t e r s b u r g , F L 33706. 

(sk) 

x B e v e r l y Sho re s Lie tuv ių 
k l u b o rengiama gegužinė bus 
rugsėjo 7 d. 12 vai. — Darbo 
d ienos šven tė je , g r a ž i a m e 
Gražinos i r Jono S tankūnų 
restorano sode. Kviečiami visi 
dalyvauti. 

(sk) 

x L ie tuvoje p a g e i d a u j a m ą 
p lombinę medžiagą, tinkančią 
visiems dantims galima gauti 
už $30. Tel. 312-767-7575 darbo 
laiku arba 708-257-7352 po 8 
v.v. 

(sk) 

x I e š k a u H. G a b r ė n a s , 
gyvenusios 2524 W. Marąuette 
Rd., Chicago, dukterų Juzefos ir 
E l y t ė s . P r a š a u r a š y t i : M . 
Kojelienė, Mickevič iaus 27-6, 
K a u n a s , L i t h u a n i a . 

(sk) 

x 55 SVARŲ geriausių mais
to produktų rinkinys - $90; 
22 sv. mažesnis paketas — $55; 
22 sv. mėsos produktų ir alie
j aus — $90. Prie visų siun
tinių galite užsakyti aspirino ir 
vitaminų. T r a n s p a k , 2638 W. 
69 st., Ch icago , I L 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Akcijų, bonų be i kitų ver
tyb ių p i r k i m e i r p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai pa ta r s ir pa
ta rnaus , duodami komiso nuo
laidą, Alb inas K u r k u l i s . t e l . 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris A n d r i u s K u r k u l i s , 
te l . 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel . 1-800-423-2294. 

(sk) 

Pik. Jonas Šimutis ir jo brolis prof. dr. Leonardas Šimutis Vilniaus katedroje šių metų gegužės 
31 d. šv. Mišiose. Jie abu buvo Lietuvoje ir apžiūrėjo gražiąsias vietas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CHICAGOS L I T U A N I S T I N Ė 

M O K Y K L A . 1992-1993 
M O K S L O M E T A I 

Šeštadienį, rugpjūčio 26 d., 
įvyko pirmas mokyklos ,,Open 
House" Jaunimo centro patalpo
se. Mokiniams ir tėvel iams 
buvo progos apžiūrėti mokyklą, 
pasivaišinti ir pabendrau t i su 
mokyklos vedėja ir mokytojais. 

Nauja sujungta šeštadieninė 
mokykla pradės mokslo metus 
rugsėjo 12 d. 9 vai . ryto . 
Pamokos vyks šeštadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 1:30 vai. po pietų. 
Paruošimas pirmajai Komunijai 
vyks šeštadieniais prieš 9 vai. 
ryto. 

Mokykloje veiks parengia
masis skyrius, darželis, šeši pra
dinės mokyklos skyriai ir ketu
rios aukštesniosios mokyklos 
klasės ir dvikalbės pamokos vai
kams ir suaugusiems. Mokyklos 
programa remiasi Liet. Bend
ruomenės Švietimo tarybos gai
rėmis. 

Mokslo metų eigoje numa
tytos dvi dailiojo žodžio šventės. 
Eglutė, Motinos dienos minė
j imas ir mokinių meno paroda. 
Planuota suruošti keletą pa
skaitų bei seminarų tėvel iams 
ir visuomenei pamokų metu. 

Mokyklos mokytojų sudėtis 
mokslo metams bus: 

Mokyklos vedėja — J ū r a t ė 
Doviiienė. 

Mokyklos adminis t ra torė — 
Daina Dumbrienė. 

Tikyba — Valdas Auš ra ir 
kun. Algirdas Paliokas. 

D a i n a v i m a s — R i č a r d a s 
Šokas. 

Taut . šokiai — Nijolė Pupienė 
ir Violeta Fabianovich. 

Parengiamasis skyrius ir dar
želis — Marija Plačienė ir Zita 
Dubauskai tė . 

P i rmas skyrius — Dana Miku-
žienė. 

A n t r a s skyrius — Odeta Lap-
kuvienė . 

T r e č i a s s k y r i u s — Vidas 
Dumaš ius . 

Ke tv i r t a s skyrius — Jūra tė 
Norvi l ienė. 

P e n k t a s skyrius — Sigitas 
Gūdis . 

Š e š t a s s k y r i u s — Rėdą 
Blekienė. 

Liet . l i te ra tūra — Danutė 
Eidukienė ir Juozas Masilionis. 

Liet . kalba — Rūta Jautokie-
nė i r Juozas Masilionis. 

Liet . istorija — Juozas Plačas 
ir dr . Kazys Ėringis. 

L i e t . geografija — Daina 
Dumbr ienė . 

Grožinis skai tymas — Hed-
vyna Dainienė. 

Visuomenin i s ugdymas — 
D a n u t ė Eidukienė. 

Dvikalbės pamokos vaikams 
— J ū r a t ė Jankauska i t ė . 

Dvikalbės pamokos suaugu
s iems — Danas Lapkus. 

K o m p i u t e r i ų k u r s a s — 
Mindaugas Bielskus. 

Mokin ių regis t raci ja vyks 
p i rmą mokslo metų šeštadienį. 
Po registracijos visi tėveliai ska
t i n a m i d a l y v a u t i p i r m a m e 
mokslo metų tėvų susirinkime. 
Iki pasimatymo! — K. 

V I S A P I E T Ų A M E R I K A 
A T E I T I N I N K Ų N A M U O S E 

Taut inių šokių šventė liepos 4 
d. Chicagoje j au praeityje. Bu
vo daug rūpesčių šventės ren

gėjams ir daug finansinių išlai

dų visiems. Bet n e mažą šio 
šventės krovinį teko pakel t i ir 
Ateit ininkų namams Lemonte. 

120 jaunuolių, šokėjų iš Pietų 
Amerikos, buvo įkurdinti vienai 
savaitei Atei t ininkų namuose. 
Gyveno ir maitinosi, išskyrus 
vieną dienos maisto davinį, 
kur iuo šokėjus ap rūp indavo 
Seklyčia. Visas namų gr indų 
plotas buvo nuklotas miegmai
šiais ir oru pripučiamais mat ra-
sais. Ankštuma nežmoniška! 
Miego t r ūko visiems — ir jau
nimui, ku r i s gulė paryčiais ir 
kėlė ryte, be t ir namų gyvento
jams (seselei M a r g a r i t a i ir 
S t a s i u l i a m s , n a m ų ū k v e 
džiams). 

Tokiai masei nei namų prau
syklos, nei kitos pa togumų 
sąlygos n ė r a pritaikytos, todėl 
buvo gedimų ir su j a i s susijusių 
s u n k u m ų v i s i e m s . N a m a i 
„nusikal to" ir valdžios nuosta
tams, nes žodis „capacity" tu r i 
būti pildomas ne t ik elevato-
riuose, autobusuose, nuomuo-
jamose salėse, bet i r visur ki tur . 
J is nusako tūrio r ibas , k i ta ip jo 
nesi laikant susiduriama su pa
vojais (ypač gaisro atveju) ir ki
tais sunkumais . Namai rizika
vo. Namai pakėlė visus sunku
mus ir minėti namų gyventojai, 
talkinę maisto gaminime, šva
ros ir tvarkos palaikyme, jautėsi 
prisidedą bendram lietuviškos 
veiklos reikalui. 

Deja, paskleisti pikt i gandai , 
esą namai išvarė „braziliečius'\ 
Siaubas! Išprašyti buvo, bet 
buvo išprašyti „braziliečiai" iš 
Marąuet te Parko, a tvykę po vi
durnakčio . . lankyti" savo drau
gų iš P. Amerikos. J ie buvo 

paprašyti apleisti namus (ne 
išvaryti), j ie namų ąžuolyne dar 
ilgai „svečiavosi". I šprašyt i 
n e p a g e i d a u j a m u s s v e č i u s , 
atvykusius ne laiku, turi ne t ik 
teisę, bet i r prievolę kiekvienų 
namų šeimininkas. 

Taigi nedora ir negražu skleis
ti melagingus te iginius , nu
stelbiant didelį aukos darbą, 
kurį atl iko namai, ir kenkt i or
ganizacijos vardui. Taipjau yra, 
kad gandai prigyja ir, nuola t iš 
lūpų į lūpas eidami, pal ieka il
gam kaip „teisybė", o geri dar
bai neryškinami, neįver t inami 
ir nuolat nekartojami, greit 
užmirštami ir palieka tik gandų 
šešėlyje. 

A te i t i n inkų n a m ų t a r y b a 
nusprendė viešai iškelti savo 
didelį patarnavimą, padarytą 
Tautinių šokių šventei, ir pa
j u o k t i g a n d o n e š i u s , k u r i ų 
v i sada y r a , be t į k u r i u o s 
visuomenė ne turė tų k re ip t i 
dėmesio, nepat ikr inę faktų. 

-jdv-

Pal. arkiv. Jurgio Matulaičio koplyčia ir kryžius Luginėje, netoli Mari
jampolės Jadv. Damušienė iš JAV ir V. Kuzmickaitė, Vaikų namelių „Ma 
ma". su dviem savo globotiniais Petru ir Povilu. 

P A V O J I N G O S ŽUVYS 

Nauji žuvų tyr imai vidur-
vakarių ežeruose Illinois vals
tijoje parodė, kad čia žuvyse yra 
per daug merkurijaus, vandeny 
atsirandančio iš a k m e n s anglis 
naudojančių fabrikų ir šiukšlių 
degintuvų. Dėl to kai kur ios čia 
sugaunamos žuvys nėra saugios 
valgyti. 

CHICAGOS ŽINIOS 

D V I R A Č I Ų 
P O P U L I A R U M A S I R 

V A G Y S T Ė S 

Gydytojai ir k i t i sveikatos ži
novai žmonėms vis dažniau pa
taria važinėti dviračiais, todėl 
šio sporto populiarumas sparčiai 
auga. Lygiagrečiai gausėja ir 
dviračių vagystės . Dažniausiai 
pavagiami kur nors pastatyti ir 
laikinai palikti dviračiai, nežiū
rint labai komplikuotų užraktų 
ir grandinių, be t pastaruoju 
metu apvagiamos ir dviračių 
parduotuvės. Vagių labiausiai 
pageidaujami brangūs kalnų 
dviračiai, ku r i e kainuoja po 
kelis tūkstančius dolerių. Vagis 
už tokį dviratį juodojoje rinkoje 
gauna apie 300 dol., todėl jų pa
klausa didelė. Be to, daug 
pavogtų dviračių yra suardoma 
ir parduodamos t ik dalys. 

Vasarą visuomet ats i randa 
daugiau dviračių vagysčių. Iki 
š.m. rugpjūčio vidurio Chicagoje 
pavogta 2,040 dviračių, bent 
tiek buvo praneš ta policijai. 
Manoma, kad k i t a tiek vagysčių 
nepranešta, nes žmonės vis tiek 
nesitiki pavogto dviračio atgau
ti. Pernai per visus metus pa
vogti 3,892 dviračiai. 

V Ė S I V A S A R A 
C H I C A G O J E 

Ši vasara Chicagoje buvo vė
siausia nuo 1915 metų: vidutinė 
tempera t ra buvo maždaug 5 
laipsniais žemiau numatytos 
normalios mūsų vasaros tempe
ratūros. Tai ketvirtoji šalčiau
sia vasara Chicagos istorijoje. 
Pati vėsiausia buvusi 1875 m., 
ka i t e m p e r a t ū r o s v i d u r k i s 
birželio, l iepos ir rugpjūčio 
mėnesį buvo 66.6 laipsniai F 
(šiais meta is — 67.1 F). Šią va
sarą buvo t ik 6 dienos, kai 
t empera tūra paki lo virš 90 F, o 
pernai tokių dienų buvo 25. La
biausiai nusiskundžia Common-
walth Edison elektros kompani
ja, kad žmonės , neleisdami 
v ė s i n t u v ų , s u v a r t o j o 12.8 
nuošimčių mažiau elektros kaip 
pernai. 

T U R I S T A I A M E R I K O J E 

JAV Komercijos departamen
tas praneša, kad europiečiai 
tur is tai pradėję gausiau lanky
tis Amerikoje. Pernai iš Europos 
atvyko apie 7.4 milijonai lan
kytojų, kurie išleido apie 20 bil. 
dolerių. Daugiausia tur is tų at
vyksta iš Anglijos, Vokietijos, 
Prancūzijos ir Italijos. Tačiau 
d a u g a t v y k s t a ir iš k i tų 
žemynų, iš k i t ų kraštų, ypač 
Japonijos. 1991 m. iš viso 
Ameriką ap lankė apie 43 mili
jonai užsieniečių ir išleido dau
giau ka ip 64 bilijonus dolerių. 

I E Š K O S N E S A U G I Ų 
V A I R U O T O J Ų 

Chicagos ir apylinkių greit
keliuose Illinois valstijos policija 
ateinantį ilgąjį Darbo dienos sa
vaitgalį stropiai tikrins automo
bilius, ieškodama ne t ik išgėru
sių vairuotojų, bet ir važiuo
jančių be leidimų, be saugumo 
diržų, vairuojančių nesaugias 
mašinas. 

U Ž D A R Ė TILTĄ 

Tiltas per Chicagos upę šiau-
| rinėje pusėje, Ashland gatvėje, 

staiga buvo uždarytas, atradus, 
kad j is yra blogesnėje padėtyje, 
negu buvo m a n y t a . Dabar 
inspektuojami visi 350 Chicagos 
t i l tai , nor int nustatyt i , kiek 
kainuos jų atnauj inimas, kuris 
užsitęs trejus metus. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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


