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Švedijos karalius ir 
karalienė Lietuvoje 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, spalio 15 d. (Elta) — 
Šiandien į Vilnių su trijų dienų 
oficialiu vizitu atvyko Švedijos 
karalius Carl XVI Gustaf ir 
karalienė Silvia. 

Aukščiausiosios Tarybos rū
muose juos priėmė Vytautas 
Landsbergis. Karališkajai svitai 
buvo pristatyti Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo nariai ir 
parlamento frakcijų vadovai. 

Karalius ir karalienė susitiko 
su premjeru Aleksandru Abiša
la. Jie padėjo gėles Antakalnio 
kapinėse prie žuvusių už Lie
tuvos nepriklausomybę kapų, 
lankėsi Vilniaus universitete. 

Vilniaus Rotušėje Švedijos ka
raliaus ir karalienės garbei Vy
tautas Landsbergis surengė iš
kilmingą vakarienę. 

Penktadienį aukštieji svečiai 
aplankys istorinę Lietuvos 
sostinę Trakus, bus Kaune. 
Kitos dienos priešpietį praleis 
Vilniuje, po to išskris į Stok
holmą. 

Tai jau antrasis šiemet kara
liškos šeimos vizitas į Lietuvą. 
Liepos pabaigoje čia buvo at
vykusi Danijos karalienė Mar-
grethe II su šeima. 

Dėl dujų ir naftos tiekimo 
Lietuvai 

Vicepremjeras Bronislovas 
Lubys, užvakar grįžęs iš Mask
vos pranešė, kad jokių oficialių 
susitarimų su Rusija dėl dujų ir 
naftos tiekimų Lietuvai dar ne
pasiekta, tačiau tai bus pada
ryta per kelias artimiausias 
dienas. 

Bronislavas Lubys buvo pasi -
likęs Maskvoje po pirmadienį 
ten vykusio Lietuvos premjero 
Aleksandro Abišalos ir einančio 
Rusijos vyriausybės pirmininko 
pareigas Jegor Gaidar susiti-

bus pašarvoti Vilniaus univer
siteto Šv. Jono bažnyčioje ir kitą 
dieną, šeštadienį, po iškilmingų 
Mišių išlydėti į Merkinės bažny
čią. 

Palaikai bus palaidoti Subar-
tonių kaimo kapinėse, kuriose 
ilsisi Vinco Krėvės tėvai. 

Grąžinta Evangelikų 
liuteronų bažnyčia 

Kauno miesto taryba grąžino 
Evangelikų liuteronų parapijai 
Švenčiausiosios Trejybės bažny
čią. Jos kertinis akmuo buvo 
padėtas prieš 390 metų. Dar po 
kelių metų buvo pašventinta ir 
pati bažnyčia. 

Prieš karą joje melsdavosi 
evangelikai liuteronai ir re
formatai. Sovietų laikais baž
nyčia buvo konfiskuota. Pasku
tiniais metais ji priklausė Vil
niaus universiteto Kauno hu
manitariniam fakultetui. 

Bažnyčios kertinio akmens 
padėjimo ir pašventinimo 
metinės buvo paminėtos iškil
mingomis pamaldomis. Jose 
dalyvavo Lietuvos evangelikų 
liuteronų vyskupas Jonas Kal-
vanas. Su vyskupu Kalvanu 
žada susitikti šiandien į Lietuvą 
su oficialiu vizitu atvykęs 
Švedijos karalius Carl XVI 
Gustaf ir karalienė Silvia. 

Korėjos skautės kuria ryšius 
su Lietuvos jaunimu 

i 

Lietuvoje viešėjo Korėjos 
skaučių seserijos delegacija. 
Susitarta, kad kai kurios 
Lietuvos jaunimo organizacijos 
užmegs oficialius ryšius, pir
miausia kultūrinius, su Korėjos 
skaučių seserija. Jos prezidentė 
Moon He Park tikisi, kad bend-

kimo, kurio metu pasirašyta radarbiayimo kolegomis taps 
Lietuvos bei Rusijos ekonominio 
ir prekybinio bendradarbiavimo 
sutartis 1993 metams. Šioje 
sutartyje aptarti tiktai bendrieji 
prekybos principai. Konkrečios 
prekių apimtys bei kainos bus 
nustatytos per dvi-tris savaites. 

Tačiau Bronislovas Lubys 
sakė esąs beveik tikras, kad 
šiais metais Lietuvos poreikiai 
dujoms ir naftai bus patenkin
ti. Jis tikisi, kad kitais metais 
Lietuva galės pirkti iš Rusijos 
4-5 bilijonus kubinių metrų dujų 
ir apie 5-6 milijonus tonų naftos. 
Tokių kiekių Lietuvai visiškai 
užtektų. 

Yra vilčių, sakė Bronislovas 
Lubys, kad atsiskaitymams 
daugiausia bus naudojamas 
Rusijos rublis arba naujasis 
Lietuvos litas. Sutartys su Rusi
ja dėl atsiskaitymų litais ir prieš 
tris savaites Lietuvoje rublį 
pakeitusiais talonais jau pasi
rašytos. 

Perkeliami Vinco Krėvės 
ir jo žmonos palaikai 

Rytoj į Vilnių lėktuvu iš JAV 
bus atvežti lietuvių literatūros 
klasiko Vinco Krėvės (Mickevi
čiaus) palaikai. Jie perkeliami, 
vykdant rašytojo, mirusio 1954 
metais, valią. 

Vinco Krėvės ir jo žmonos 
Onos Marijos palaikai sudeginti 
Philadelphijoje. Ta proga ten 
pagerbtas rašytojo atminimas. 
Iškilmėse dalyvavo Amerikos 
lietuvių rašytojų draugijos pir
mininkas Paulius Jurkus, kuni 
gas poetas Leonardas Andrie-
kus, vilnietis literatūrologas 
Albertas Zalatorius. 

Rašytojo ir jo žmonos palaikai 

pirmiausia abiejų šalių mokslei
viai. Su jais delegacija turėjo 
daugiausia susitikimų. 

Korėjos skaučių seserija susi
kūrė 1946 metais, o pasau
lio skautų organizacijos nare 
tapo 1963-siais. Seserijai pri
klauso apie 200,000 narių, jų 
amžius nuo 5 iki 21 metų. 

Nacionalinių premijų 
nuostatai 

Vyriausybė įsteigė penkias 
metines Lietuvos nacionalines 
kultūros ir meno premijas. Jos 
bus skiriamos už reikšmingiau
sius paskutinių penkerių metų 
Lietuvos, taip pat pasaulio lie
tuvių bendruomenės menininkų 
darbus. 

Nustatyta, kad kiekvienos 
premijos dydis 40 kartų viršys 
minimalų gyvenimo lygį (dabar 
jis yra 1600 talonų per mėnesį). 

Premijos bus skiriamos kas
met iki gruodžio 15-osios, o 
įteikiamos Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną vasario 16-ąją. 

Sovietmečio laikais buvo 
skiriama iki 10-15 premijų per 
metus. Jų dydis buvo nuo 1,500 
rublių 1960 metais iki 5,000 
pastaruoju metu. 

Maltos ordino humanitarinė 
pagalba 

Šiandien Vilniuje prasidėjo 
Maltos ordino tarnybos pagal
bos Lietuvoje konferencija. Šio 
ordino biuras įsteigtas, tarpinin
kaujant Vokietijos Maltos or
dino pagalbos tarnybai. 

Tarnybos atstovai praėjusią 
savaitę atvežė daug medika-

Rudolf Pichoja, Rusijos Archyvų komisijos pirmininkas, rodo Stalino patvirtintą įsakymą nužudyti 
lenkų karininkus 1940 m. kovo mėnesį. 

Rusija Lenkijai perduoda archyvus 
apie Katyn'o žudynes 

Maskva, spalio 14 d. — Rusi
jos valdžia pirmą kartą viešai 
paskelbė slaptus dokumentus, 
parodančius, kad Stalino Polit-
biuras 1940 m. kovo mėnesį 
pats įsakė nužudyti daugiau, 
kaip 20,000 lenkų, jų tarpe 
5,000 aukštų Lenkijos kari
ninkų, kurių kūnai paskui buvo 
suversti į masinio laidojimo 
duobes Katyn'o miške. 

Rusijos vyriausias archyvistas 
tuos dokumentus perdavė Len
kijos prezidentui Lech Walesai 
Varšuvoje, tuo, atrodo, pašalin
damas vieną kliūtį geriems san
tykiams tarp Lenkijos ir Rusi
jos. Pradžią santykių taisymui 
padarė Michail Gorbačiovas, 
1987 m. žadėjęs kooperuoti ban
dant išaiškinti paslaptį ir 1990 
balandžio mėnesį pirmą kartą 
pripažinęs, kad Sovietai kalti už 
žudynes Katyne. 

Trečiadienį prezidento Boris 
Jelcin atstovas aštriai kritikavo 
M. Gorbačiovą, kad j is slėpė 
Stalino ir kitų komunistų tiesio
ginį dalyvavimą žudynėse. 

Katyne nužudytijei lenkai „iš
nyko" 1939 m. pabaigoje ir 1940 
m. pradžioje, laikotarpy, kai na
ciai ir sovietai bendradarbiavo, 
kai sovietai okupavo rytinę 
Lenkiją ir sunaikino lenkų re
zistenciją. Po to, kai naciai 
padarė Sovietų Sąjungos inva
ziją 1941 m. biržely, Maksva 
skubiai stojo tremtyje esančios 
Lenkijos vyriausybės pusėn ir 
paleido jų dar laikomus lenkus. 
Bet kas atsitiko su tūkstančiais 
kitų lenkų, buvusių sovietų 
okupuotos Lenkijos dalyje, po to 
išnykusių, liko paslaptimi. 

Naciai 1943 m. paskelbė, kad 
Katyn'o miške arti Smolensko, 
į vakarus nuo Maskvos, jie rado 
tūkstančių lenkų karininkų 
palaikus, suverstus į masinio 
kapo duobę, ir kiti parodymai 

mentų Lietuvos ligoninėms. 
Maltos ordinas prieš tai paau
kojo Lie tuvai medicinos 
aparatūros, du širdies vožtuvus, 
daugiau kaip 50 inkubatorių 
naujagimiams. J i s padeda 
maistu, drabužiais ir avalyne 
senelių namams bei vaikų prie
glaudoms. 

Vilniaus arkivyskupijos kuri
ja ir Maltos ordino tarnyba 
Lietuvoje šiemet rengiasi ati
daryti 500 vietų valgyklą so
cialiai remtiniems asmenims. 

(B.B.) 

sudarė vaizdą, kad jie buvo so
vietų nužudyti. Bet Maskva 
tvirtino, kad tai melas, kad 
lenkus nužudė naciai. 

Lenkijos komunistinė pokario 
vyriausybė buvo priversta 
sutikti su Maskvos teigimu, 
nors visi išeivijos lenkų ir kiti 
istorikai sovietams netikėjo, o 
buvo įsitikinę, k«tT sovietai 
lenkus nuvežė į Katyną ir ten 
nužudė. Bet iki šiol nebuvo 
aišku, kiek Stal inas pa t s 
dalyvavo žudynių įsakyme. 

1940 m. kovo 5 d. Politbiuro 
sesijos protokole pažymėta, kad 
buvo duotas įsakymas tuolai
kinei slaptajai policijai — 
NKVD „įvykdyti aukščiausiąją 
bausmę — sušaudymą — 14,700 
buvusiems lenkų karininkams, 

žemės savininkams, policinin
kams ir milicininkams, kurie 
buvo laikomi karo belaisvių 
stovyklose" o taip pat ir 11,000 
„narių įvairių valdžią sugriauti 
norinčių grupių, šnipų organi
zacijų, buvusių žemės ir įmonių 
savininkų, buvusių Lenkijos ka
rininkų, buvusių valdžios parei
gūnų, kunigų, kurie buvo su
areštuoti ir laikomi kalėjimuose 
vakarinėje Ukrainoje ir 
Baltarusijoje". 

Lenkijai perduotame voke, 
kuriame buvo šis protokolas 
posėdžio, kuriam, greičiausia 
pirmininkavo pats Stalinas, 
buvo ir du aplankai kitos slap
tos informacijos iš Komunistų 
partijos archyvo, nurodančių ir 
kitų lenkų nužudymo įsakymus. 

Milžiniški darbininkų 
protestai Italijoje 

Roma, Italija, spalio 13 d. — 
Italijos didžiosios darbininkų 
unijos spalio 13 d. iškvietė mi
lijonus darbininkų į protesto 
žygius įvairiuose Italijos 
miestuose, priešinantis valdžios 
ekonominio susivaržymo prog
ramai, kurioje yra mažinamos 
valdžios išlaidos, didinami pa
jamų mokesčiai ir yra panaiki
namas dešimtmečius galiojęs 
įstatymas, reikalaujantis, kad 
algos būtų keliamos visiems, 
proporcingai su infliacija. 
Apskaičiuojama, kad įvairiose 
protesto eisenose, nešant trans-
parentus, dalyvavo apie 10 mi
lijonų darbininkų. Buvusios ko
munistinės darbininkų unijų 
federacijos vadas Bruno Trentin 
pareiškė, kad tai buvo didžiau
sios darbininkų demonstracijos 
per 20 metų. 

Šios demonstracijos buvo tik 
gausiausios iš daugybės, prasi
dėjusių pereitą rugsėjo mėnesį, 
kai darbininkų unijos nusileido 
premjerui Giuliano Amato, leis
damos panaikinti įstatymą, jun
giantį algas su infliacija, kuris 
galiojo nuo 1946 metų. 

Min. pirm. Amato sako, kad 
ekonominiai suvaržymai būtini, 
norint sumažinti milžinišką 
Italijos valstybinį biudžetą, 
kuris šįmet numatoma pasiek
siąs 134 bilijonus dolerių. Jei jis 
nebus sutramdytas, Italija gali 
netekti savo vadovaujamo vaid
mens Europos Bendrijoje. Praė 
jusį šeštadienį Amato sudaryta 

Serbų laimėjimai 
Kroatijoje — 
nepatvarūs 

keturių partijų koalicija parla
mente pravedė ekonominių su
sivaržymų komplektą, kuris 
valstybines išlaidas sumažins 
18 bilijonų dolerių suma. 

Daugelyje šią dieną vykusių 
demonstracijų, unijų vadai 
pabrėžė, jog jie nesiekia 
nuversti premjero Amato, o tik 
išreikalauti teisingesnio fi
nansinės naštos padalinimo, bū
tent, kad pirmiausia valdžia 
pradėtų agresyviai traukti at
sakomybėn valdžios mokesčių 
nemokančiuosius. Plačiai 
žinoma, kad jų nemoka profe
sionalai ir „ant savęs" dirban
tieji. 

Neapoly policija pranešė, kad 
žygiavo 30,000 darbininkų. 
Turine — 20,000, ištuštinę 
didelius fabrikus, kaip Fiat. 

Mokyklos, ligoninės, bankai ir 
valdžios įstaigos veikė, bet ne
pasirodė laikraščiai, sutriko 
traukinių tvarkaraščiai ir daug 
skrydžių nepakilo iš Romos 
tarptautinio aerodromo Fiumi-
cino. 

Tačiau ne visi protestai buvo 
taikomi premjerui Amato. Kai 
kurie protestuotojai išmetinėjo 
unijos vadams, kad šie nusileido 
premjerui rugsėjo mėnesį. Mi
lane 55,000 minioje susirinkę 
darbininkai kiaušiniais, pini
gais ir skardinukėmis apmėtė 
vieną unijos vadą, Sergio D'An-
toni, jam sakant kalbą iš tri
būnos. 

Knin, Kroatija, spalio 13 d. — 
Serbų valdomoje teritorijoje 
Kroatijoje, šiaurvakariniame 
Bosnijos ir Herzegovinos pasie
nyje, net ir serbams pasidarė 
nebeįmanoma gyventi. Kai per
nai serbų sukilėliai užėmė tą 
serbų apgyventą teritoriją 
Kroatijoje, serbai džiūgavo ir 
jautėsi karingi. Daug kas net 
pradėjo svajoti, kad ši jų žemė 
taps dalimi Didžiosios Serbijos, 
kurią dabar serbai bando iško
voti Balkanuose. 

Bet šiandien tos viltys apkar
to, tame krašte siaučiant gink
luotoms gaujoms, sužlugus pre
kybai, kenčiant ekonominę 
izoliaciją ir serbų valdžiai 
nepajėgiant paimti tvirtos 
kontrolės šios žemės, kurią jie 
vadina Krajinos Serbų Respub
lika. Per paskutinius du mėne
sius, kaip kalba miesto parei
gūnai ir gyventojai, tūkstančiai 
serbų paliko savo namus, kur jų 
šeimų kartos šimtmečiais gyve
no, išvykdami kitur ieškoti įma-
nomesnio gyvenimo, apleisdami 
jiems jų vardu iškovotą žemę. 

Tie, kurie ekonomiškai pajėgė 
išsikraustyti, tai padarė. Tad 
tebevykstant kovoms kurti 
vadinamąją Didžiąją Serbiją, 
nyksta serbų skaičiai iškovotose 
teritorijose taip, kad ir laimėtos 
kovos nebūtinai duos norimą re
zultatą. 

Visokie nepritekliai 

Krajinos serbams dabar 
trūksta pinigų pirktis kuro, 
žaliavų gamybai, apyvokos 
dalykams bei importams ir 
jiems beveik neįmanoma į 
rinkas atvežti savo ūkio bei 
pramonės gaminių pardavimui. 
Vienas policininkas, „pirštu" 
važiuodamas į darbą, pasakė, 
kad jo miestely Radovice jau visi 
metai nėra elektros. 

Kai kurie serbai toje apylin
kėje kalba, kad kai kurie vyrai 
jų apylinkėje išvyko kovoti į 
Bosniją-Herzegoviną vien tam, 
kad galėtų ten prisiplėšti 
gėrybių. 

Iki šių laikų Knin miestelis 
buvo pagrindinis visos šios kal
nuotos apylinkės kelių ir gele
žinkelių mazgas. Šiandien vie
nintelis miestelio ryšys su pa
sauliu yra duobėtas, vingiuotas 
serbų saugomas kelias per šiau
rinę Bosniją iki Belgrado, Ser
bijos sostinės. 

Serbų paskelbtoji Krajinos 
Serbų Respublika užima apie 
trečdalį Kroatijos žemės, kurioje 
yra daug derlingiausios žemės. 
Bet jokia kita valstybė nepripa
žįsta šios respublikos, kuri pa
laikoma 16,000 policijos kadrų 
jėga. Dauguma serbų, ypač pa
čioje Serbijoje negyvenančiųjų, 
sako kad serbai užsitarnavo 
teisę į Didžiąją Serbijos Res
publiką už serbų patirtus mil
žiniškus nuostolius I ir II pasau
linio karo metu. 

Krajinoje siaučia 
anarchacija 

Bet Jungtinės Tautos, kurios 
Kroatijoje turi savo taikos pa
laikymo dalinių ir stebėtojų, 
konstatuoja, jog Krajinos Serbų 
Respublika neturi tikro autori
teto, kad Krajinoje siaučia anar
chija, kad ten nėra teisėtu da
linių, kurie paremtų Jungtinių 
Tautų pastangas. 

Pasipiktinę taikaus spren
dimo ieškantieji serbai pradėjo 
JT pareigūnams siuntinėti laiš
kelius, nurodančius, kas yra 
žudikai, plėšikai, įstatymų 
nepaisantieji, bet serbų policija, 
gavus šią informaciją, nieko 
nedaro, net ir kelintą kartą 
pagavus užpuoliką. 

Krajinos ministras pirminin
kas Adravko Zečevič pasakė 
Serbijos parlamento sesijai, kad 
apie 300,000 serbų yra pabėgę 
iš Krajinos ir kad Krajinos jau
nimas, vaikštantis Belgrado gat
vėmis, nepaiso raginimų sugrįž
ti. 

Stengdamasi žūtbūt išlaikyti 
serbų skaičių Krajinoje, Serbi
ja bando jėga apgyvendinti ser
bus pabėgėlius iš Bosnija-Her-
zegovinos kroatų apleistuose na
muose Krajinoje. Kai kuriose 
vietovėse serbų valdžia nebelei
džia saviesiems išvykti. 

Krajinos prezidentas Goran 
Hadzič grasino nuversti Ju
goslavijos premjerą Milan 
Panič, jei jis ištesės savo pažadą, 
siekiant taikos, duoti dip
lomatinį pripažinimą Kroatijai 
ir Bosnija-Herzegovinai. Hadzič 
aiškino: „Kroatijos pripa
žinimas reikštų, kad Krajinos 
serbai yra sukilėliai, laukiniai 
žvėrys, tinka sušaudymui. Ha
dzič, buvęs veterinoriaus pa-
gelbininkas, buvo įstatytas val
džion Serbijos vado Miloševič ir 
jo buvusios komunistinės armi
jos generolų. 

Daugiau rusų išvyksta iš 
Pabaltijo, negu atvyksta 

Maskva, spalio 10 d. — Rusi
jos Migracijos Tarnybos duo
menys rodo, kad rusų emigraci
ja iš Estijos ir Latvijos didėja, 
bet iš Lietuvos — mažėja. Duo
menys rodo, kad per pirmą 1992 
m. pusmetį iš Estijos išvyko 
9,300 rusų (1991 m išvyko 
8,200), o iš Latvijos per pirmą 
1992 pusmetį išvyko 8,500. Iš 
Lietuvos per pirmąjį šių metų 
pusmetį išvyko apie 6,000 žmo
nių, palyginus su 10.000 per 
visus 1991 metus. 

Migracijos Tarnybos vedėja 
Tatjana Regent teigia, kad šių 
statistikų priežastis yra Estijos 
ir Latvijos diskriminacija prieš 
rusus. 

Suregistruotos statistikos ro
do, kad 1989, 1990 ir 1991 
metais visose trijose Baltijos 

valstybėse buvo užregistruota 
daugiau žmonių, išvykstančių į 
Rusiją, negu atvykstančių ten 
apsigyventi. 

KALENDORIUS 

Spalio 16 d.: Šv. Jadvyga, Šv. 
Margarita Marija Alacoųue, 
Ambraziejus, Gudigirdas, Dova. 

Spalio 17 d.: Šv. Ignotas An-
tichietis, Marijonas, Kintautas, 
Gytė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:02, leidžiasi 6:10. 
Temperatūra ryte 60 F (15 C), 

bet dienos metu kris. bus debe
suota, galimybė lietaus į 
pavakarę; naktį 29 F (9 C). 
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/PORTO 

Futbolas Chicagoje 
LYGIOSIOS 0:0 

APŽVALGA »» 

ŠALFAS S-GOS CENTRO 
VALDYBA PRANEŠA 

Artėjant metiniam visuoti
niam ŠALFASS S-gos suvažia
vimui, 1992 m. lapkričio 7 d., 
šeštadienį, 11 vai. ryto 
vyksiančiam Clevelando 
Lietuvių namuose, 877 East 
185th St., Cleveland, Ohio 
44119, tel . 216-531-2131, 
pranešame numatytą 

Darbotvarkę 

1. Suvažiavimo atidarymas. 
2. Prezidiumo sudarymas. 

Darbotvarkės priėmimas. 
3. Mandatų ir rezoliucijų ko

misijų sudarymas. 
4. Sveikinimai žodžiu ir raštu. 
5. Praėjusio suvažiavimo pro

tokolo skaitymas ir priėmimas. 
6. ŠALFASS-gos varžybinės 

programos. 1993 m. varžybinis 
kalendorius. 

7. ŠALFASS santykiavimas 
su Lietuvos Tautiniu Olimpiniu 
komitetu ir kitomis Lietuvos 
sporto institucijomis, organi
zacijomis ir klubais. 

8. V-sios Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynės ir kitos var
žybos, išeinančios iš ŠALFASS-
gos ribų. 

9. Lietuva Olimpiniuose žaidi
muose. ŠALFASS-gos vaidmuo. 

10. Lietuvių sporto fondas. 
Finansinė apyskaita, narių ver
bavimas, etc. 

11. ŠALFASS-gos statuto pa
keitimų pasiūlymai, jei tokių 
būtų. 

12. Sportinės spaudos rei
kalai. 

Pietų pertrauka 2:30-3:30 vai. 
p.p. 

13. Einamieji reikalai: 
a) Sporto apygardų reikalai: 

Veiklos formatas. Finansinė 
atskaitomybė su C. V-ba. 

Metinė narių registracija. 
b) ŠALFASS-gos narių rėmė

jų, globėjų, mecenatų telkimas. 
c) Baltų Sporto Federacijos 

reikalai. 
d) Santykiai su JAV ir Kana

dos sporto institucijomis (AAU, 
TAC etc.) 

e) Kiti reikalai. 
14. Pranešimai žodžiu ir raštu: 
a) Centro V-bos pirmininko, 

gen. sekr., iždininko, kitų (jei 
yra). 

b) Sporto apygardų: Kanados, 
Rytų, Vid. Vakarų: veikla, 
apyskaitos. 

c) Sporto šakų ir kitokių komi
tetų (pageidautina tik raštu): 
krepšinio, t inklinio, lengv. 
atletikos, plaukimo, lauko 
teniso, stalo teniso, šaudymo, 
slidinėjimo, ledo ritulio, 
biathlono, kėgliavimo, golfo, 
šachmatų, raketbolo, skvašo, 
futbolo (soccer), softbolo/beis-
bolo, kitų komitetų (jei yra). 

15. 42-jų ŠALFASS žaidynių 
org. k-to pranešimas. Apžvalga 
apyskaita. 

16. Ryšiai su Lietuvių Bend
ruomene. LB-nės atstovų pra
nešimas. 

17. ŠALFASS-gos Garbės teis
mo pranešimas. 

19. Diskusijos dėl visų prane
šimų. 

20. Klausimai ir sumanymai, 
etc. 

21. Rezoliucijos ir suvažia
vimo uždarymas. 

P.S. Norintieji darbotvarkę 
papildyti, prašomi savo pagei
davimus pranešti C. V-bos pir
mininkui Audriui Šileikai, 150 
Colbeck St., Toronto, Ont. M6S 
1V7, Canada.Tel. 416-767-6520. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

Veteranai golfminkai.Chicagos Lietuvių Golfo klubo „Pro-Am" turnyre 
laimėje pirmą vietą. Iš k. — dr. V. Dargis, Jonas Cinkus, Jonas Kubilius ir 
Stasys Baras. 

PLAUKIMO PIRMENYBĖS 
1992 m. Šiaurės Amerikos Pa-

baltiečių Plaukimo pirmenybės 
1992 m. lapkričio 8 d. vyks 
Trinity Recreation Centre, 155 
Crawford ST., Toronto, Ont. 
(tarp Bathurst ir Ossington 
gatvių, įvažiavimas iš Queen 
St.). Vykdo - Toronto Estų 
Plaukimo klubas. 

Varžybų pradžia — 9 vai. r. 
Registracija — apšilimas, nuo 8 
v.r. 

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: Vyrų ir moterų (15 m. 
ir vyresnių); Senjorų — virš 24 
m.; Jaunių ir mergaičių — 13-14 
m., 11-12 m., 9-10 m., 7-8 m., ir 
6 m. ir jaunesnių. 

Programa apima visus stilius. 
Šuolių į vandenį nebus. Am
žiaus klasifikacija nustatoma 
pagal dalyvio amžių varžybų 

dieną. 
Dalyvavimas atviras visiems 

lietuvių, latvių ir estų plau
kikams. 

Dalyvių registracija iki lap
kričio 6 d. pas PSF-jos Plauki
mo komiteto vadovę: Mrs. Mai 
Kreem, 618 Davenport Rd., 
Toronto, Ont. M5R 1K9. Tel. 
416-924-6028. 

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių. 

Smulkios informacijos praneš
ta visiems sporto klubams. 
Klubams nepriklau.-^ plaukikai 
dėl informacijų gali kreiptis j 
bet kurį sporto klubą ar tiesiai 
į Mrs. Kreen. 

Visi lietuvių sporto vienetai ir 
pavieniai plaukikai skatinami 
šiose varžybose dalyvauti, Lie
tuvių dalyvavimą koordinuos 

PRIEŠ „PEGASUS 
Vienas iš sunkiausių „Liths" 

komandai runtynių teko žaisti 
praėjusį sekmadienį, spalio 11 
d., prieš „Pegasus" komandą, 
kuri yra taip pat rimtas kan
didatas į Metro lygos čempio
nus. Rungtynių trečioje minu
tėje „ L i t h s " puolėjas Rol. 
Urbonavičius vienas staiga atsi
dūrė prieš „Pegasus" vartinin
ką ir bandė per jį perkelti ka
muolį į vartus, bet nepasisekė. 
Pasisekus, būtų aukščiausios 
klasės akrobatika, nulėmusi 
rungtynių laimėtoją. 

Visos rungtynės buvo inten
syvios, apylygės ir sunkios. Abi 
komandos turėjo po porą progų 
įvarčiams. Mūsiškiams teko 
daugiau gintis ir vartininkui J. 
Putnai netrūko darbo. Laimė, 
kad jis žaidė ryžtingai ir su 
pasitikėjimu. Šį kartą, sužaidus 
lygiomis prieš „Pegasus" , 
„Liths" vyrams nereikėtų jaus
tis nuskriaustais. „Pegasus" 
komanda atvyko į rungtynes 
rimtai pasiruošusi. 

Rezervo komanda, pasipuo
šusi naujomis uniformomis, ne 
tik atrodė puikiai, bet ir žaidė 
atitinkamai — rungtynes laimė
jo rezultatu 6:2. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
SERBUS 

Šį sekmadienį, spalio 18 d., 
„Litua^ica-Liths" komanda žais 
pirmenybių rungtynes prieš 
„United Serbs". Pradžia 3 vai. 
po pietų. Rezervas žais 1 vai. 

Rungtynės vyks Lake Villa, 
IL, naujoje serbų aikštėje, var
du „Serbian Brother's Help". 
Norint ją pasiekti, reikia va
žiuoti Tollvvay 294, t ada 
pasukus į Tollvvay 94 and Grand 
A ve (132), West, iki aikštės, prie 
kurios yra „Bingo" iškaba. 

Abi komandos yra kandidatai 
į meisterius. „Liths" tebepir
mauja 2 taškais. Pavasarį 
komandos sužaidė lygiomis 2:2. 

J . J . 

PATIKSLINIMAS 

„Sporto apžvalgos" spalio 9 d. 
laidoje, straipsnyje „Lituanica' 
— „Maroons" l:0,pasitaikė pora 
nemalonių korektūros klaidų. 
Turėjo būti: „Gerai paruoštų 
pasuočių j i s dažniausiai 
susilaukia iš visada energingai 
kovojančio Virgio Žuromsko" 
(ne Virgio Žukausko — tokio iš 
viso komandoje nėra). Taip pat 
žaidėjas Gytis Kavaliauskas, 
antrą kartą jį minint, pava
dinamas „Ryčiu". Dėl netikslu
mų atsiprašome žaidėjus Virgį 
Žuromską, Gytį Kavaliauską ir 
korespondentą Joną Jušką. 

Red. 

Kazys Šapočkinas 416-239-
7562. 

ŠALFASS-gos Plaukimo 
komitetas 

BĖGIMO PIRMENYBĖS 

Ilsios kviestinės Š. Amerikos 
pabaltiečių ir lietuvių Cross 
Country (lauko-miško) bėgimo 
varžybos įvyks 1992 m. lapkri
čio 14 Cleveland Metro Parks 
Breckville Reservation, Mea-
dow Picnic Area off Route 62, 
1.5 mylios į rytus nuo 1-77. Pra
džia: 9:30 v.r. jauniams ir 
mergaitėms: 2 v. p.p. vyrams, 
moter ims ir senjorams. 
Varžybos vyks 1992 m. Lake 
Erie TAC pirmenybių rėmuose. 
Programa: prieaugliui 1982 m. 
gim. ir jaunesniems ir 1980-81 
m. gim. - 3000 m; 1978-79 m. 
gim. — 4000 m ; visiems kitiems 
5000 m. Dėl informacijų skam
binti Algirdui Bielskui 216-
486-0889. Daugiau informacijų 
bus vėliau. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

Šarūnas Marčiulionis ir San Francisco „VVarriors" trenerio padėjėjas Don 
Nelson modeliuoja marškinėlius, kuriais Lietuvos komanda vilkėjo Barcelono-
je olimpiadoje Šiuos populiarius marškinėlius pardavinėdami j i e telkia lėšas 
Lietuvos vaikų ligoninėms ir jaunimui. 

ŠARŪNAS MARČIULIONIS LOS 
ANGELES LIETUVIŲ DIENOSE 

Šeštosios Los Angeles Lietu
vių dienos, vykusios spalio 3-4 
dienomis, buvo labai sėkmingos. 
Jose gausiai dalyvavo ne tik Los 
Angeles ir apylinkių lietuviai ir 
kitataučiai — susilaukta svečių 
ir iš kaimyninių valstijų. 
Atsilankę gėrėjosi lietuvių 
menininkų darbais, tautodaile, 
tautiniais šokiais bei dainomis, 
gardžiavosi lietuviškais maisto 
gaminiais. Per abi dienas 
apsilankė daugiau negu 3000 
asmenų. 

Šventėje pasireiškė ir sporti
ninkai. Šįmetinės šventės min
tis buvo — „Sapnas išsipildė", 
turint omenyje Lietuvos spor
t in inkų dalyvavimą ir 
pasiekimus Barcelonos olimpia
doje. Įvertinant sportinius 
pasiekimus, olimpietis Šarūnas 
Marčiulionis buvo pakviestas 
būti šios šventės garbės pirmi
ninku, o Nepriklausomos Lie
tuvos krepšinio iškilimui 
nusipelnęs Pranas Lubinas — 
vyriausiu šios šventės virši
ninku. Šventės atidaryme, tarp 
kitų garbės svečių, buvo Los 
Angeles miesto tarybos atsto
vas Michael Woo, o sekmadienį 
šventėje atsi lankė ir Los 
Angeles miesto meras Tom 
Bradley. 

Apsilankiusius džiugino 
Toronto lietuvių tautinių šokių 
šokėjų grupė „Gintaras" ir Los 
Angeles „Spindulys". Lietuvių 
liaudies dainomis žavėjo žymi 
Lietuvos liaudies dainų daini
ninkė Veronika Povilionienė, 
pritariama Bostono lietuvių 
etnografinio „Sodauto" an
samblio. Apie lietuvių spor
tininkų pasiekimus įvairiose 
olimpiadose informavo brolių 
Andriaus ir Jono Kulikauskų 
kruopščiai paruošta ir meniškai 
išstatyta informacinė medžiaga. 

Daug dėmesio visuomet susi
laukia lietuviškas maistas ir gė
rimai, bet šį kartą nemažesnio 
dėmesio susilaukė Šarūno 
Marčiulionio pasirašymo stalas. 
Prie jo triūsė San Francisco 
,,Warriors'" trenerio asistentas 
Don Nelson jaunasis, kuris su 
trim padėjėjais ir keliais talki
ninkais iš Los Angeles sporto 
klubo „Banga" smarkiai darba
vosi stengdamiesi aptarnauti 
gausius pirkėjus, norinčius įsi
gyti Barcelonos olimpiados 

krepš in inkams medal ių 
įteikime Lietuvos krepšininkų 
dėvėtus marškinėlius ir spor
tines kelnaites, suprojektuotus 
lietuvius krepšininkus rėmusių 
„The Greatful Dead" roko 
grupės. Šie marškinėliai tapo 
popul iar iausiu Barce lonos 
olimpiados suvenyriniu objektu. 

Prieš VT-jų Los Angeles Lietu
vių dienų atidarymą, vyko Ša
rūno Marčiulionio pranešimas 
amerikiečių spaudai; žurnalistų 
tarpe buvo ir „Sports Illustra-
ted" atstovas. Čia Šarūnas 
pranešė apie jo Vilniuje 
Lietuvos jaunimui atidarytą 
krepšinio mokyklą. Į ją priimta 
200 mokyklinio amžiaus 
jaunuolių. Čia jaunimas bus 
ruošiamas ne tik sportui, bet 
jaunuoliuose bus ugdomas 
savimi pasitikėjimas, pagarba 
ki t iems, m a n d a g u m a s ir 
mokoma anglų kalbos. Šarūnas, 
rugsėjo mėn. lankydamasis 
Lietuvoje, patyrė, kad ši žiema 
bus labai sunki dėl menko 
šįmetinio der l iaus ir kuro 
trūkumo. Mokyklos ir ligoninės 
turės varžomą šildymą. Norė
damas padėti vargstantiems 
Lietuvos vaikams, Šarūnas 
prieš tris savaites įsteigė Ša
rūno Marčiulionio fondą Lietu
vos va ikams. Parduotų 
marškinėlių pelnas bus ski
riamas tam tikslui. Fondas 
rems našlaičius Lietuvoje, aklų 
vaikų mokyklą, vaikų ligonines 
ir bendradarbiaus Su Lietuvoje 
įsteigtu Lietuvos vaikų fondu, 
kurio pirmininku yra rašytojas 
Juozas Nekrošius. Tam tikslui 
telkdamas lėšas, Šarūnas nori 
savo vajų išplėsti ne tik JAV-se, 
bet ir Kanadoje bei Australijoje. 

Iš Los Angeles Lietuvių dienų 
pajamų 12,000 dol. pasiekė 
Lietuvą spalio 10 d. Pinigai bus 
paskir t i šimtui lab iaus ia i 
pagalbos reikalingų našlaičių. 
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Nelaipiok aukštyn, kiti 
nutvers už kojų. 

Geros akys dūmų nebijo. 
Aklas aklą netoli tenuves. 
Iš akių ir iš galvos. 

Lietuvių liaudies išmintis 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

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

507 S. Gllbort, LeGrange, IL. 
Tol. (708) 352-4407 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
GOLFO KLUBO VALDYBA 

Šių metų klubo valdybą suda
ro: A. Žvinakis — pirmininkas, 
J. Valaitis — vicepirmininkas, 
J. Čepulionienė — sekretorė, C. 
Dauskurdas — iždininkas, L. 
Izokaitienė ir A. Urbienė — tur
nyrų vadovės. 

Religijos išdavimas yra 
kultūros išdavimas. Vakarų 
kultūra tik tiek ilgai gyvens, 
kiek ir Vakarų religija. 

G. v. Le Fort 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog t Medicare 

p r i k lauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street. Chicago 

Tol . (1-312) 4 3 4 - M 4 9 (veikia 24 vai) 
l*irm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
ffz. f708)246-0067; arba (700)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

• 4 4 9 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Šarūnas Marčiulionis, jo Vilniuje įsteigtos krepšinio mokyklos jaunuol iams 
atidaryme, sveikinasi su ateities krepšinio žvaigždėmis. Dešinėje — trene 
ris V. Poteliūnas. M » n » 

Nuotr. R. J u r g a i č i o 

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

3900 W »5 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7 v v . antrd 12 30-3 v.p p 
t'ečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir sestd. 9 v.r -12 v p p 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEItlgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W M t Ava.. Ortand P ark 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383 

Kab. to l . (1-312) 585-0348: 
Roz. (1-312) 779-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 83rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

K a b . t a i . (1 -312) 471 -3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOSI 

7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60652 

0132 S. Kadžio Ava., Chicago 
1-312) 779-0969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tol. (1-312) 506-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm antr. penkt. 12-3vp.p.. ketv 2-7v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir ( namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tol kablnato Ir buto: (700)682-4119 

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

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5035 S. Pulaakl Rd., Chicago 

312566-1995 
172 Sch l IL r St., Clmhurat IL 60126 

706-941-2600 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 700-034-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 w 7tat Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

> 

Namų (700) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundea Ava., Elgln, m. 60120 
Ta i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 6. Robertą Rd., Hickory HHia IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akintus 
2618 W. 71at St 

Ta i . (1-312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą 

Paloa Vieton Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, III Ketv vai 3-6 v v 

Tai . (706) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kablnato tol. (1-312) 776-2880. 
Raz. (706) 448 5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (1-312) 5867759 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Naparvttla CamptM 
1020 E. Ofden Ava. , salta 310, 

HaoarvMa IL 80663 
Tai . 1-766-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Kai rodo mums vieną, o matome 

KĄ KITĄ 
Neseniai vienuoliktasis tele

vizijos kanalas Chicagoje trans
liavo seriją, ,Nature" programų, 
filmuotų Rusijos teritorijoje. 
Programos buvo reklamuojamos 
jau gerokai iš anksto, tvir
tinant, kad Amerikos ir apskri
tai Vakarų pasaulio žiūrovai 
pagaliau galės pažvelgti j visus 
tuos Rusijos kampelius, kurie 
vakariečiams sovietų laikais 
buvo neprieinami. Tai buvusi 
slapta, uždraustoji zona, į kurią 
net nuvažiuoti užsieniečiams ne
buvo galima, o apie filmavimą 
ar fotografavimą negalėjo būti 
nė kalbos. Iš tikrųjų tose vietose 
atrastas vakarietis būtų bema
tant apkaltintas šnipinėjimu, o 
su šnipais — tikrais ar tik ta
riamais — Sovietų Sąjunga 
mokėjo dailiai susitvarkyti. 

Reikia prisipažinti, kad pro
gramos, pavadintos „Rusijos 
meškos karalystė" (Realm ofthe 
Russian Bear) kėlė susi
domėjimą. Jos buvo padalintos 
į tris dalis, turėjo tęstis 6 valan
das — kiekvieną vakarą po 2 
vai. Pamatyti tas uždraustas, 
paslaptingas Rusijos vietoves, 
ypač gyvąją ir negyvąją gamtą, 
atrodė verta. Negaila net kelių 
prie televizijos sugaištų 
valandų. Juo labiau, kad iki šiol 
matytieji Rusijos vaizdai 
daugiausia užsibaigdavo 
Maskvos ir Kremliaus pastatais 
su įprastaisiais, kamavališkai 
margais bokštais ir rusiškojo 
didmiesčio gyventojų knibždy-
nu. 

Nežinia, kaip į visas tas Rusi
jos gamtos įdomybes žvelgė 
amerikiečių akys, jau pratusios 
matyti „Nature" programų 
filmuotojų išmaišytas Ama
zonės džiungles, Afrikos dyku
mas, Pietų Amerikos kalnynus 
ir beveik kiekvieną įdomesnę 
savojo krašto vietelę. Nieko la
bai naujo eilinis televizijos žiū
rovas (jeigu žmones, mėgstan
čius matyti šios rūšies pro
gramas, o ne įprastines komedi
jas ar detektyvinius pasi
šaudymus, galima vadinti eili
niais žiūrovais) šioje serijoje 
neužtiko. Vaizdai, tiesa, gražūs, 
filmavimas be priekaištų, 
augmenija bei gyvūnija įdomi, 
bet daugiausia jau pažįstama iš 
kitų serijinių „Gamtos" 
programų. 

Galbūt pats nuostabiausias 
dalykas buvo nepapras tas 
gamtovaizdžių ir apskritai 
klimato zonų įvairumas: nuo 
šiauriausių ledynų iki tropikų; 
nuo lygiausių, plokščiausių šios 
planetos platybių, iki debesis 
aižančių, padanges raikančių 
kalnynų, vainikuotų amžinojo 
sniego kepurėmis. Tą pat 
galima pasakyti ir apie gyvąją 
gamtą, nesiribojančią vien 
rudomis, juodomis, baltomis 
meškomis (kurių „karalystė" 
esanti Rusija...), bet ir snie
giniais leopardais ir sibiriniais 
tigrais, ir įvairiais ropliais, 
kuriuos kažkaip nesitiki pama
tyti Rusijos teritorijoje. O ką 
bekalbėti apie sparnuočius — 
įvairiaplunksnius, įvairia-
balsius, matytus ir neregėtus. 
Prie tų regėtų-girdėtų galima 
priskirti ir mums pažįstamą 
gegutę su dudučiu-kukučiu. 

Tačiau koncentruotis trukdė 
du pagrindiniai dalykai. 
Pirmiausia rusų gamtininko 
pasakojimas, atliktas su labai 
ausiai nemalonia tarsena. Nors 
daugelis mūsų patys kartais 
prastokai ištariame angliškus 
žodžius ir greičiausiai vieti
niams amerikiečiams jie nela
bai patraukliai nuskamba, pro-

PRIEŠRINKIMINĖS 
NUOTAIKOS LIETUVOJE 

IGNAS MEDŽIUKAS 

gramų aiškintojo angliškasis 
tarimas po kelių minučių pasi
darydavo kone erzinantis, nors 
jis palyginti gerai vartojo anglų 
kalbą. 

Antroji priežastis, trukdžiusi 
visiškai ramiai gėrėt is 
žydrajame ekranėlyje slen
kančiais vaizdais, buvo įvaiz
džiai, kurie lydėjo kiekvieną 
naują Rusijos panoramą, ypač 
filmuotą Sibire. 

Sibiro sąvoka mūsų genties 
atmintyje sukrauta ne tik per 
pastarąją šimtmečio pusę, bet iš 
daug anksčiau, iš carų valdymo 
metų. Ta sąvoka sukaupta 
mūsų tautosakoje, dainose, 
rašytinėje l i teratūroje ir 
tremtinių liudijimuose. Sibiras 
— toji didžiausios bausmės 
vieta , politinių kal inių 
kalėjimas, spygliuotomis vie
lomis apsupti lageriai, sugru
busios nuo šalčio rankos ir išblė
sęs nuo nevilties žvilgsnis. Tai 
amžinojo įšalo žemė, siaubingi 
gulagai ir nepažymėtų 
kapinynų plotai. Nors viso to 
neužgriebė filmuotojų aparatai, 
nors prieš akis slinko šviesūs, 
nekalti vaizdai, baltu šerkšnu 
apdribusios eglės, rogių kelias 
per mišką, pavasario žieduose 
paskendusios tundros, už kiek
vieno akiračio pasąmonė kėlė 
kitus vaizdus. Tiesa, krašto 
gamta graži, tiesa, jis turtingas 
žemės lobiais, bet n iekas 
neužsiminė apie tų tur tų 
kasėjus, apie pilką, suvargusią, 
išbadėjusią kalinių masę, kuri 
dešimtmečiais buvo vis papil
doma nenutrūkstančia srove, 
pakeičiančia tuos, kurių kaulus 
taip tvarkingai apdengia švaru
tėlaitis, spindintis sniegas. 

Net giliausias ir seniausias 
šios planetos ežeras, kurio 
gelmes pirmą kartą maišė spe
cialus povandeninis laivukas, o 
mėlynus vandens plotus pasako
tojas apibūdino gražiausiais epi
tetais, iš pasąmonės nuolat 
t raukė kitus vaizdus, kitus 
prisiminimus, nors neregėtus, 
bet įaugusius pačion giliausion 
lietuvio sielos gelmėn. Baikalo 
ežeras mums pažįstamas iš tų 
pačių skaudžių šaltinių, kaip ir 
Sibiro taigos, kaip Volga, Jeni
siejus, kaip tolimieji Rusijos plo
tai. 

Visi tie iš pasąmonės iš
šaukt i prisiminimai buvo 
nenumatyta ir nemaloni staig
mena, kurios nesitikėjome, atsi
sėdę prie televizijos pasižiūrėti 
pamėgtų programų serijos. Juo 
labiau, kad Rusijos vaizdų 
sukeltieji įspūdžiai atėjo ne iš 
asmeniškos pat i r t ies , o iš 
kažkur daug toliau. Tai, rodos, 
visos lietuvių tautos per šimt
mečius sukaupta atmintis , 
susieta su knygnešių, sukilėlių 
ir kitų tėvynės mylėtojų, gimto
sios kalbos gynėjų kančia; tai 
1940 metų sunkvežimių ūžimas 
ir užkaltų gyvulinių vagonų 
eilės, nukreiptos į rytus; tai ir 
vėlesnių dešimtmečių lietuvių 
vargo keliai, taip vaizdžiai 
aprašyti, papasakoti. 

Įdomu, kad tokią reakciją pro
grama apie Rusiją sukėlė dau
geliui net mūsų jaunųjų, gimu
sių jau šiapus Atlanto. Mūsų 
genties patirtis, atrodo, yra ir 
juos paveikusi. Turės praeiti 
nemaža laiko, kol išmoksime 
žvelgti į amžinojo įšalo žemę ir 
nematysime joje įmintų mūsų 
tautiečių pėdsakų, kol kiek
vieno sibirinio miško kirtime 
neieškosime sukiužusio medinio 
kryželio su įspausta lietuviška 
pavarde. 

D.B. 

Kaip patiriame iš Lietuvoje 
leidžiamos spaudos, ten apsilan
kiusių mūsų tautiečių ir ypač iš 
gaunamų laiškų, Lietuvos 
žmonės laukia artėjančių 
rinkimų į seimą. Vilias, kad, iš
rinkus gerus Lietuvos sūnus 
deputatais , gyvenimas bus 
prasmingesnis ir ateitis švie
sesnė. Bet tuo tarpu kaime 
didelė sumaištis. 

Vet. medicinos gydytojas 
J.L.M. laiške rašo: „Žemės 
grąžinimą ciniškai t rukdo 
vietos savivaldybėse tebesėdi 
seni komunistai, tikėdamiesi 
sukiršinti kaimiečius prieš da
bartinę vyriausybę ir tuo sau 
pagrįsti kelią į seimą. Kylant 
kainoms, nepatenkintų atsi
randa ir miestuose. Atrodo, kad 
gali pasikartoti 1926 m., kai po 
krikščionių demokratų laimėjo 
kairieji . Greičiausiai t eks 
sudaryti koalicinę vyriausybę. 
Didžiausias priešas yra žmonių 
abejingumas, nusivyl imas . 
Prisimenant Šv. Rašto Senąjį 
įstatymą, kai Mozė vedė žydus 
iš Egipto nelaisvės; jiems geriau 
buvo nelaisvėje, nes turėjo, ką 
valgyti. Dabartiniais mūsų 
sunkumais rengiasi pasinaudoti 
senieji vergvaldžiai. 

Praei t ies va rpas atsiliepia 
širdyse 

Tame pat laiške šis vet. 
gydytojas, susirūpinęs jaunąja 
karta, rašo: „Esu arti mokyklos 
ta prasme, kai dukra moky
tojauja, o jaunesnė dukraitė, 
septyniolikmetė, jau pasku
tinėje klasėje. Ir gražus gi tas 
jaunimas, ir „nupenėtas", ap
rengtas ir moderniškas. Mums, 
senesniems, atrodo, kad ne toks 
jis turėtų būti. Materialiniai 
dalykai užėmė didžiąją 
jaunystės dalį, o dvasiai paliko 
tik mažą kampelį. Penkias-
dešimtmetė vergovė dar ilgai 
savo virusu penės jaunąją kartą. 
Jis dar laikosi įsigraužęs į tėvų 
ir mokytojų sielas... Bažnyčioje 
retai pamatysi mokytoją, o ką 
jau kalbėti apie direktorių. Dar 
negreit apsivalysim nuo 
bolševikinio raugo. Gerai 
prisimename ateitininkų ir pa
vasarininkų kongresus. Kur jie 
dabar? Bažnyčia irgi jau ne ta. 
Kunigų pamoksluose girdi tik 
Evangelijos aiškinimą, o kad 
provincijos bažnytėlėse lankosi 
t ik senos moterėlės, j iems 
atrodo, kad normalu. Kunigai 
nedrįsta viešai paklausti, kur 
jūsų vyrai ir vaikai? Greit bus 
rinkimai į seimą. Prisimename, 
kad nepriklausomoje Lietuvoje 

kunigai duodavo nurodymus, o 
dabar tyla. Negi ir vėl laukiame 
išvaduotojų, kurie pirmiausia 
kunigus ir mokytojus pasiųstų 
į gulagus „perauklėti". Mes, 
senesnieji, pasigendame ne tik 
gražių mišparų psalmių, bet ir 
mūsų tėvų bei senelių gal 
archaišk J dvasingumo. Čia lyg 
prae ii s varpas, nuskendęs į 
pasakų ežerą, atsiliepia mūsų 
širdyse. Štai ką a o grąžinti 
jaunimui, jei norime, kad jis su 
giliu įsijautimu skanduotų tą 
šventą vardą: Lietuva, 
Lietuva!". 

Auga rūmai , vilos... 

Kitame laiške buvusi peda
gogė O. G. stebisi, kodėl 
Amerika gali išmaitinti savo 
bedarbius ir viso pasaulio 
nevykėlius. „Juk ir mes dir
bame, nesidairydami į saulę ir 
laikrodžius, pamiršdami net 
s ekmad ien ius . Tai kas gi 
sunaudojo mūsų darbo vaisius... 
Ir n e p a n a š u , kad gre i ta i 
sulauktume geresnių laikų. 
Paežerėse, priemiesčiuose, net 
draustiniuose auga rūmai, vilos, 
bet niekas netiki ir niekas 
neįrodys, kad tai yra sąžiningo 
darbo va is ia i . Vagystėms 
(„kombinav imui" ) dabar 
sąlygos geros kaip niekad. 
Griežtesnių įstatymų nelabai 
kas nori, už nusikaltimus nela
bai nori teisti... Gal visada kapi
talo pradžia iš nelabai švarių 
šaltinių, o jau paskui ateina pro
to ir sąžinės nuskaidrėjimas, 
nusistovi teisingai žmogaus ir 
monetos santykiai. Ką gi, šito aš 
galiu laukti ramiai, o štai mano 
vaikaičiai jau nenori. Jiems, 
matai, reikia plačių horizontų. 
Ir kad pasaulį pamatytų (kiti 
juk mato!), ir kad bute turėtų po 
atskirą kambarį. Bet jų pasi
rinktos profesijos — mediko 
pedagogo — šito greitai nežada. 
Kas kita, jei būtų biznieriai, siu
vėjai, mėsos rūšiuotojai".. 

Sunkumai laikini 

Dar vienas laiškas, rašytas 
gyd. R. Z-nės, dvelkia giedresne 
nuotaika ir ištverme. Ji rašo: 
„Atvažiuoki te į Lietuvą, 
aprodysime ją visą, pasi
džiaugsime laisve. Sunkumai 
laikini. Padirbėsime ir mes 
gyvensime kaip žmonės. Jei mes 
nesuspėsime — tai mūsų vaikai. 
Nemėgstu dejuojančių. Sibire 
žmonės badavo ir, svarbiausia, 
neteko gimtosios žemės, o mes 
čia ant jos — ištversime, nepai
sant tiek metų trukusio genoci
do. 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II 

POPIEŽIUS ŠVENČIA AMERIKŲ 
EVANGELIZAVIMA 

Dieną prieš Kolumbo atvy
kimo į Naująjį Pasaulį 500-ąją 
sukaktį pop. Jonas Paulius II 
Santo Domingo mieste aukojo 
Mišias atvirame ore, daly
vaujant susirinkusiems Pietų 
Amerikos vyskupams, daugybei 
kunigų ir tūkstančiams pasau
liečių. Šios Mišios buvo pirmos 
po jo operacijos ir vyko karš
tame, tvankiame ore prie nau
jo, švyturio formos dešimčia-
aukščio paminklo, kuris šviečia 
lazeriniais, kryžiaus formos 
spinduliais. 

Šis Domininkonų Respublikos 
prezidento Joaąuin Balaguer 
specialiai tai progai pastatytas 
paminklas yra vis didėjančių 
protestų taikinys tiek darbi
ninkų sąjungų vadų, tiek inte
lektualų ir eilinių piliečių, 
kurių tūkstančiai buvo jėga iš 
tos vietos iškraustyti, kad 
galėtų būti pastatytas pamink
las. 

Protestus keliantieji skun
džiasi, kad taip brangiai kai
nuojančios iškilmės paminėti 
Kolumbo atvykimą įžeidžia eu
ropiečių išnaikintų čiabuvių 
indėnų ir atvežtų juodųjų vergų 
atminimą. Jų kančios prasidėjo 
su Kolumbo atvykimu ton sa-
lon. Kiti kritikuoja prabangaus 
švyturio kainą — kuri, sakoma, 
siekianti 70 milijonų dolerių, 

tuo tarpu kai eilinio piliečio 
metinė alga yra tik 700 dolerių. 

Vengdamas įkliūti į šią kon
troversiją, Vatikanas vienin
telėms Mišioms sostinėje 
paskyrė sekmadienį prieš pačią 
sukakties dieną, o popiežius ir 
kiti Bažnyčios pareigūnai 
pakartotinai minėjo, kad šiomis 
apeigomis minimas Amerikos 
kontinentų evangelizavimas, ne 
kolonizavimas. Pirmadienį buvo 
aukojamos antros viešos Mišios 
Higuey mieste, apie 90 mylių 
į rytus nuo sostinės. 

Savo pamoksle popiežius tik 
prabėgomis teužsiminė švyturį, 
pasakydamas, kad jis simboli
zuoja kryžiaus pasodinimą Nau
jojo Pasaulio žemėje prieš 500 
metų. Jis taip pat trumpai 
paminėjo pusrutulio čiabuvių 
tautų traktavimo „kraštutinu
mus" ir sakė, kad ši sukaktis 
turinti sudaryti progą „prašyti 
atleidimo už nusikaltimus, 
sukurti sąlygas visų vystymui
si pagal teisingumo dėsnius, 
ypač labiausiai apleistųjų". 

Pastarosiomis dienomis po
piežius savo trumpuose pasi
kalbėjimuose su žurnalistais 
kalbėjo apie Kolumbo palikimo 
tamsiąją pusę, apgailėdamas 
kentėjimus dėl kolonizmo, paste-
dignitoriai prisiminė anų laikų 
bedamas, jog jie ir šiandien 

tebesijaučią niekinami bei ant
raeiliai. 

Girdamas Naujojo Pasaulio 
evangelizavimą, kurį jis iškėlė 
kaip vieną didžiųjų istorijos įvy
kių, popiežius ir kiti Bažnyčios 
daugybės žmonių, ypač indėnų, 
domininkono vienuolio Bar-
tolome de Las Casas pavyzdį, 
kuris galbūt išsamiausiai 
aprašė kolonizmo pradžią šiame 
žemyne, įrašydamas ir aštrius 
pasmerkimus indėnų iškentėto 
europiečių brutalumo., Aš pats, 
apie tai rašantysis ir tai matęs, 
ir daugiausia apie tai žinantis, 
vos galiu patikėti, kad tai galėjo 
įvykti", jis rasė apie Taino 
indėnų išnaikinimą toje saloje 
30 metų laikotarpyje po Kolum
bo atvykimo į ją. 

Stengdamasis atkreipti dėme
sį į skundus tų, kurie protes
tuoja Kolumbo atvykimo šven
tėms, popiežius antradienį 
numato susitikti su indėnų ir 
juodųjų grupių atstovais iš abie
jų Amerikos žemynų. 

Šv. Tėvas antradienį susitiks 
ir su konservatyviųjų Haiti 
vyskupų delegacija, iš kurių jis 
tikisi gauti prašymą paremti jų 
atsišaukimą, prašant panaikin
ti visų Amerikos žemyno kraštų 
prieš Haiti paskelbtą embargo, 
stengiantis sudaryti spaudimą, 
kad Haiti valdžion būtų sugrą
žintas, kariuomenės perversmu 
pašalintas demokratiškai iš
rinktas prez. kun. Bertrand 
Aristide. 

Kunigas Aristide, kuris jau 
seniai yra Vatikano nemalonė
je, nes jis nesiliauja veikęs 
politikoje, rugsėjo mėnesį 
aštr iai kri t ikavo popiežių 
Jungtinėse Tautose pasakytoje 
kalboje, kurioje pastebėjo, kad 
Vatikanas vienintelis iš visu 
pasaulio kraštų p m a i e j * 
pašalinusiam perversmui, pri
pažindamas naujus, kariuo
menės remiamus Haiti vadus. 

aus. 

NAUJAS PASAS PER 
48 VALANDAS 

Norint gauti naują lietuvišką 
pasą, Lietuvos piliečiui tenka 
laukti mėnesį, o kartais ir il
giau, nes jiems paduota labai 
daug pareiškimų. Nuo spalio 15 
d. šį dokumentą bus galima įsi
gyti ir skubos tvarka. Vilniaus 
miesto vyriausiojo policijos 
komisariato migracijos tarnybos 
pasų poskyryje Žvėryne, Kęs
tučio gatvė 9, pasą išduos 
per 48 valandas nuo prašymo 
priėmimo, tačiau jo savininkas 
turės mokėti 10 tūkstančių ta
lonų. Per keturias paras — 7 
tūkstančius talonų, per sep
tynias paras — 3 tūkstančius 
talonų. Į šį paso išdavimo laiką 
neįeina poilsio ir švenčių dienos. 

NIEKAM NEREIKALINGI t i s a t s i r a d o : ° S*1 ten sUiyi traukinys, pasirengęs lėkti 
tolyn nuo užgriūvančio siaubo. Pagalvojau ir nusi
juokiau pats iš savęs: jeigu jau Spandau ir net Nau-
ene, kur daktaras geležinkeliečiams lašinių ir snapso 
žadėjo, kad nors pasakytų, kada traukinys išeis, jokio 
traukinio nebebuvo, kur bus čia, gal jau milžiniško 
katilo vidury. Nuo ėjimo per dirvas kojos buvo kiek 
įsmilkusios, atsisėdau ant pabėgio galo ir suvalgiau 
porą sumuštinių. Reikėjo rasti atsigerti. Čia pat buvo 
stotelė, o tiesiai, priešais anapus kito suarto lauko bu
vo gal kaimas, o gal ir dvaras, nes stamboki trobesiai 
dangstėsi neseniai sulapojusių medžių žaluma. Pakilau 
ir patraukiau tiesiai per arimus į kaimo ar dvaro pusę. 
Normaliais laikais vargu ar būčiau išdrįsęs klampoti 
per šviežiai išdirbtą lauką, kur gal jau pradeda dygti 
neseniai suberta pavasarinė sėkla, bet dabar, kai visas 
pasaulis eina velniop, ką reiškia keli jau jauni daigai 
sutraiškyti po kojomis praeivio, kuris tik eina ir pats 
nežino kur, bet dar vis tiki, kad prieš žmogų sukilusi 
viską naikinantį galybė tenai jau nebepasieks. Nejučia 
į galvą ateina Senojo įstatymo Dievas, kuris toks 
niršus, kad savo įniršiu šluoja nuo žemės paviršiaus 
tautas, kaip vėjas rudenio lapus. Iš tikrųjų gal tik mes 
savo mastymuose jį kuriame atlaidų, mylintį, skendintį 
atlaidumo ir meilės šviesiam debesy, o jis turbūt te-
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Atrodė, lyg būtų švenčiama kokia 
didelė šventė, kai visi išeina į savo bažnyčias pasi
šnekėti kiekvienas su savo Dievu. Eitumėm, ir mūsų 
Dievas eitų kartu. Mes jį pašnek i ntumėm. Jis mus, ir 
vienišumas išsiskirstytų, kaip rytmečio rūkas. Dabar 
einu vienas ir Dievo šalia savęs visiškai nejaučiu, net 
žinau, jeigu toje erdvės platybėje imčiau šnekėti, jis 
manęs neišgirstų. Kas jam aš su savo vienišumu ir 
visiškai aklu rytojum, kai jį bando šnekinti tūkstančių 
tūkstančiai su nutrauktomis rankomis, kojomis, su 
sprogimų išdraskytais viduriais, dešimtys tūkstančių 
belaisvių, alkio žudomų ir varomų į rytus, kurių tarpe 
gal yra ir Lenos broliai, pergale apsvaigusių ir 
kerštinga propaganda apakintų, sulaukinėjusių karei
vių tūkstančiai prievartaujamų moterų; jį juk šnekina 
kiekvienas į dangų kyląs dūmų stulpas, kiekvienas pa
trankos ir sprogmens dunksėjimas, kiekvienas iš 
anapus Elbės paleistas sviedinys, nušvilpęs padange 
į rytus ir baigiąs savo kelią kurčiu, žemę suvirpančiu, 
dunkstelėjimu. Kai milijonai nebe šnekų, bet šauks
mų pritvindo visą erdvę, kas gali išgirsti šneką mažo b ė r a ta pati Senojo Įstatymo pranašų suvokta nirši 

Žmonės, kurie miršta už tiesą, 
darosi nemirtingi; ir, jei ištisa 
tauta mirtų už tiesą, ji žmonijos 
istorijoje taip pat pasiektų 
nemarybę. 

R. Tagore 

Žmonės visuomenėje yra kaip 
ugnis: protingas tik iš tolo 
šildosi ir neina per arti, kvailys 
nusideginęs bėga ir šaukia, 
kaltindamas ugnį. 

Schopenhauer 

taškelio, slenkančio per pavasarinius laukus 
Priėjau iš kažin kur ateinantį ir kažin kur nueinantį 

geležinkelį. Jis ėjo įkypai mano krypties. Tuo tarpu jau 
gal kokį puskilometrį ėjau per šviežiai suakėtą dirvą, 
tai traukte traukė pasukti į dešinę lygia geležinkelio 
pievute, ypač, kad už kokio kilometro buvo matyti sto
telė ir kažin kiek vagonų. Net nei šiokia nei tokia min 

galybė, kurią liudija nenutilstąs sprogmenų gaudimas 
ir mėlyno dangaus pakraščiuose jos pačios ranka pasi
rašytas juodų dūmų parašas. 

Mintis nutraukė lėktuvų garsas. Atsigręžęs pama
čiau du atlekiančius, kaip man atrodė, tuo pat 
geležinkeliu, ant kurio pabėgio prisėdęs valgiau sumuš
tinį. Artėdami prie stotelės, pasuko žemyn, ir šviesos 

ruoželiai nutįso į raudonų vagonų eilę. Švystelėjo 
ugnies kamuolys, tuoj kitas, trečias, žemę sudrebino 
trenksmas, ir į mėlyną dangų ėmė kilti juodas dūmų 
debesis. Lėktuvai atsitiesė, apsuko ratą ir tiesiai per 
dvaro medžius nulėkė į šiaurę. Valanėlę stovėjau ir žiū
rėjau į pleškančius ir dar sproginėjančius vagonus, 
paskui vėl pasisukau eiti. Sodybos pakrašty irgi susi
telkė būrys žmonių. Nuėjau ir aš. 

Sakė, kad prieš tris dienas atėjęs traukinys 
vagonus palikęs stoty, o garvežys nuvažiavęs atgal. 
Niekam nė į galvą neatėjo, kad vagonuose būtų palikta 
tiek sprogmenų. 

— O rusai sužinojo, — pasakiau. — Tik kam jie 
sprogdino? Matyti nepagalvojo, kad patiems dar galėjo 
prireikti, — pridūriau. 

— Ne rusai , amerikiečiai. Lėktuvai buvo 
amerikiečių mustangai. Kai per galvas skrido, visi 
ženklai buvo matyti, — paaiškino vyras, —jie, matyti, 
žinojo, kas tuose vagonuose yra. 

— O gal taip sau, iš nieko neveikimo. Juk jie savo 
ligi Elbės pasiėmė ir laukia, kada Stalinas pasiims 
savo. 

Tie irgi nežinojo, kad jau Jaltoje jie Vokietiją pasi
dalino. Nežinojo, bet ir tikėti nenorėjo, kad vakariečiai 
pusę Vokietijos atiduotų rusams. Jie tikėjo, kad po karo 
bus taikos konferencija, susitars, visi išvažinės namo, 
o Vokietija paliks kaip buvus. Nugalėta, sugriauta, bet 
vis tiek Vokietija. 

— Tai manot, kad ir rusai iš savo dalies išeis? 
Jie galvojo, kad išeis. Jeigu patys neišeis, tai vaka

riečiai pasakys, kad išeitų, ir ką rusai darys. Skelbs. 
karą Amerikai? 

(Bus daugiau) 
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M A I R O N I S SUGRJŽO 
C L E V E L A N D A N 

Dainius, kurio garso, garbės ir 
tautos meilės nepajėgė išrauti iš 
lietuvių širdžių penkių dešimčių 
metų sovietinė okupacija, dabar 
į laisvę žengiančioje Lietuvoje 
vėl a tg imė, ka ip viltingos atei
t ies p ranašas . Meilė Maironiui 
r e i š k i a m a paka r to t inomis jo 
kūrybos laidomis, naujais muzi
kos garsais, mokyklų, organiza

c i j ų " pavad in ima i s bei pamink
l a i s ne t ik Lietuvoje bet ir t a rp 

pasaulyje išsiblaškiusių lietu
vių. 

Ir C leve lando l ie tuvia i šį 
Tau tos dainių pagerbė 1963 
me ta i s pas t a tydami paminklą 
Clevelando kultūriniuose darže
liuose — Amerikos tau tų kultū
r inio bendradarb iav imo vaizdi
nėje panoramoje — parke . 

P a s k l a i d ž i u s i s to r i jo s 
p u s l a p i u s 

Rytinėje Clevelando miesto 
dalyje t a rp Eas t Blvd. i r dabar 
naujai . . pe rkr ikš ty to" (buvo 
Liberty Blvd.) ir M.L. King 
bulvarų yra garsiojo Amerikos 
mi l i j on i e r i aus ir f i l an t ropo 
Rockefelerio vardu pavadin tas 
pa rkas , ku r i ame ir yra įsteigti 
un ika lū s JAV se gyvenančių 
t au tyb ių kul tūr in ia i darželiai , 
kurių pradžios reikia ieškoti jau 
1916 metais , ka i šiame parke 
Britų Imperijos Dukterų draugi
ja , p r i s imindama 300 metų W. 
Shakespeare mir t ies sukakt į , 
ten įrengėjo vardu darželį. 1926 
meta is , susiorganizavus Taut i -

__nių grupių darželių sąjungai, 
Clevelando mies tas pavedė jai 
35 akrų žemės plotą, k u r i a m e 
Relių dešimtmečių laikotarpyje 
buvo pas ta ty t i — įrengti net 27 
daržel iai , jų t a rpe ir l ietuvių. 

Kai 1939 meta is , dedikuojant 
„Taikos darželį", visų t au tų 

^ b e n d r a v i m o kul tūr inį darželį, 
t a i k l i a i buvo išsakytas ir jų 

• t i k s l a s bei prasmė — liudyti tau-
•Hfeų bičiulystę, susiklausymą, gy-
^ J e n t i t a iko je ir b e n d r a u t i . 
!3)arželiai yra miesto nuosavybė. 
ZZr jų i š la ikymu, priežiūra ir 
- •saugumu rūpinasi Clevelandas. 

Pr ie darželių puošimo, pageri
nimo prašoma prisidėti paskiru 
darželių valdybos, organizacijos, 
p r iva tūs asmens . 

Lietuvių darželiui pask i r t a s 
175 pėdų pločio ir 200 pėdų il
gio plotas, tarp abiejų parko bul
varų bei vokiečių ir gra ikų 

"^darželiu. Buvo pa tv i r t in tas ar-
^ .chi tekto VI. Dubeneckio planas. 
', vaizduojąs lyrą. tuo nor in t 
'. pabrėžti l ietuvių tautos meilę 
'• muzikai ir da ina i . Darželis iš-
; dės ty tas dviejų aukščių plane. 
; Žemutinėje dalyje a k m e n s sie-
', noje — stilingi Gedimino stulpai 
I ir aikštėje prieš juos pas t a ty t a s 
j dr. Jono Basanavičiaus pamink-
; las. Biusto autor ius skulptorius 
! P. Zikaras. Tai Lietuvos vyriau-
i sybės ir Saulių sąjungos dovana. 
; J i s buvo a t idengtas 1933 birže-
; lio 11d . Viršut in iame darželio 
I p lane 1936 m. buvo į rengtas 
! D.L. Kunigaikš t ienės Bi ru tes 
• fontanas, o a tokiau nuo jo - dr. 
; Vinco Kud i rkos p a m i n k l a s . 
! pagal skulpt P. Zikaro projektą 
!; 1938 meta is biustą padovanojo 
\ L i e t u v o s ka r in inkų Ramovė. 
; 1961 meta is (skulptorė Elena 
;.Dociutė iš Toronto) į rengtas 

M a i r o n i o p a m i n k l a s . J o 
pas ta tymu rūpinosi Sv. Jurg io 

; parapija ir l ietuvių ka ta l ikų 
; organizacijos. 

'. Visą Lietuviu darželio pagrin 
d m j p r o j e k t ą . į s k a i t a n t į spū -
ri •Kn<; a k m e n s l a i p t us , j u n g i a n 

esiSNt 
čius viršutinę ir apa; mę darželio 
aikštes ir fontaną, įvykdė JAV 
federalinė valdžia, išleidusi per 
80,000 dol. Tais laikais tai buvo 
didžiulė pinigų suma. Iš tikrųjų, 
Lietuvių ku l tū r in i s darželis 
savo išdėstymu ir yra vienas iš 
gražiausių darželių. 23 dabar 
veikiančių ta rpe . Įrengiant ir 
papuošiant darželį, visi Cleve
lando l ietuviai vieningai ir 
nuoširdžiai dirbo, aukojo pini
gus, laiką ir darbą. Tai gražus 
paminklas tų žmonių, kurie il
gus dešimtmečius padėjo išlai
kyti lietuvių išeiviją gyvą. Čia 
prisimintini adv. P.V. Česnulio, 
Jono Brazausko, Onos Mihelich, 
Paulinos Glugodienės, kun. B. 
Ivanausko, Barboros Bacevičie
nės, Antano Šimkūno, Petro 
Muliolio, Juozo Blaskevičiaus, 
Agotos Navickienės, Jono Če-
raukos, adv. ir Elenos Keršių, 
Povilo Sulkio, Jurgio Venclovo, 
Iz. Šamo, Kazio Karpiaus ir kitų 
pavardės. 

Bet ir čia mauras negalėjo ap
lenkti, nepalietęs šio unikalaus 
tautų kultūrinio paminklo. Kai 
Kultūriniai darželiai kūrėsi šio 
šimtmečio pradžioje, tas rajonas 
buvo turtingesniųjų apgyven
tas, gražiai pr ižiūrimas. Dar ir 
1948-50 metais , kur iant is nau

jajai DP lietuvių kar ta i , Kul
tūr iniai darželiai buvo malo
naus pasivaikščiojimo bei susi
t ikimo vieta. Vėliau, baltie
siems bes ikraus tan t į užmies
čius, Darželių rajonan skverbėsi 
juodoji rasė. Padidėjo vandaliz
mas, iškilo saugumo problemos. 
Visi šie reiškiniai skaudžiai su
žalojo Kul tū r in ius darželius, 
neaplenkiant ir lietuviškojo. 
Visi t rys Lietuvos didžiųjų vyrų 
bronziniai biustai buvo pavogti. 
Vanadalizmas siautėjo pilnu 
įniršimu. Net mašinoms prava
žiuoti buvo per daug rizikinga. 
Darželiai skurdo pilnąją to 
žodžio prasme. Užmirš tas rei
kalas ne tik miesto savivaldy
bės, bet ir darželių tautybių 
valdybų bei organizacijų. 

Renesanso metai 

Tiktai nuo 1988 metų apsi
blausęs dangus pradėjo giedrėti. 
Ir miestas, ir darželių valdybos 
šoko gelbėti šios miesto puošme
nos. 1989 meta is buvo atstaty
tas dr. Kudirkos ir 1990 metais 
— dr. Basanavičiaus paminklai. 
Biustai šį kar tą buvo pagamin
ti iš specialios plastinės me
džiagos, sumažinant vagiu ii" van
dalų kėslus. Skulptūrų autorius 
— Ramojus Mozoliauskas išChi-
cagos. Mai ron i s į Lietuvių 
kultūrinį darželį grįžo 1992 
rugsėjo 13. 

Naujasis Maironio biustas yra 
sukur tas jauno skulptoriaus 
Juro Palukaičio, gimusio 1965 
metais Kaune, skulptores ir ar
chitekto šeimoje. 1976-83 m. 
mokėsi Juozo Naujalio viduri
nėje dailės mokykloje Kaune. 
1983 m. įstojo ir 1989 m. baigė 
Vi ln iaus Dai lės akademiją, 
s k u l p t ū r o s specia lybe . Yra 
sukūręs keletą didesnių skulp
tūros darbų, antkapių paminklu 
Kaune, dekoratyvinę skulptūrą 
..Lietaus va r t a i " Jurbarko ra
jone. Juknaičių gyvenvietėje. Su 
mažesniais darbais dalyvavo 
skulptūros parodose Darbai yra 
atl ikti įvairiose medžiagose: 
medyje, akmenyje, bronzoje, 
pla«tikose Labiausiai mėgsta
ma medžiaga, kurioje atlieka 
daugiausia darbų - medis. 

Prieš šešetą metų vedė Gfoale 
Tautvenutę , ta ip pat meninin 
kę. t iktai kito žanro — pianistę, 
kuri baigė Kauno J. Naujalio 
meno mokyklą ir vėliau, 1988 
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.Grandinėlės" šokėjai Clevelando Lietuvių dienų programoje. 

metais , Lietuvos valstybinę 
konservatoriją; dvejus metus 
dirbo koncertmeistere Lietuvos 
valstybinėje konservatorijoje, 
Kauno filiale. 

Atvyko Amerikon M.K. Čiur
lionio giminės iškviesti lai
kinam vizitui, dalyvavo 40,000 
„žalių kortelių" valstybinėje 
loterijoje, kurioje i š t r aukę 
laimingą bilietą, galėjo pasilikti 
nuo la t in i am apsigyvenimui 
JAV-se. Palukaičiai buvo vieni 
iš tų laimingųjų, kurių, kaip 
spauda skelbė, dalyvavo per du 
milijonai įvairių valstybių pilie
čių tuo metu buvusių JAV-se. 
1991 metų loterijoje žalias 
korteles laimėjo 58 lietuviai, 20 
latvių ir 15 estų. Palukaičiai, 
apsigyvenę Clevelande, dabar 
rimtai ruošiasi naujam gyveni
mui: J ū r a s pakviestas dirbti 
skulptoriumi į žinomą kompa
niją — Provincial/Byron Molds, 
Inc., o Groalė ruošiasi naujai 
profesijai — moterų grožio 
salonui. Abu jaunieji dažnai 
matomi lietuvių renginiuose, 
tuo papildydami jau pavargs 
tančią D P ateivių kartą. 

„ V i e n o pasaul io diena" 

Rugsėjo 13-osios sekmadienis 
buvo ypačiai graži rudens die
na, kai buvo atidengtas naujai 
a t s ta ty tas Tautos dainius Mai
ronio paminklas. Ta proga at
švęsta ir tradicinė, jau 47 kartą 
švenčiama „Vieno pasaulio die
na" . 

Vincas Apanius, Lietuvių kul
tūrinio darželio ilgametis pir
mininkas ir Cleveland Cultural 
Garden Federation vicepirm., 
t a l k inan t valdybos nar iams 
Kęstučiui Šukiui, Vytautui 
Staškui, Gražinai Varnelienei, 
Salomėjai Šukienei, Daliai Puš-
korienei ir Marijai Trainaus-
kaitei, surengė tos dienos iš
kilmes. Pasveikinęs susirinku
sius atšvęsti tautų solidarumo 
ir lietuvių tautos pranašo pa
minklo atidengimo šventės da
lyvius, programai vesti pa
kvietė Dalią Bankaitienę. Ame
rikos ir Lietuvos himnai sugie
doti, vadovaujant solistei Vir
ginijai Bruožytei-Muliolienei. 
Alfonse D'Emilia, Kultūrinių 

darželių federacijos prezidentas, 
visų darželių valdybų vardu pa
sveikino susirinkusius, pabrėžda
mas, kad ši diena yra viena i« 
iškiliųjų dienų Darželių istori 
joje, nes Darželiai pradeda gy
venti renensanso laikotarpį. 
Clevelando miesto meras Mi-
chael VVhite savo žodyje primi
nęs, kad šis parkas buvęs vienas 
iš gražiausių kampelių Cleve
lande, kuris vėliau buvo ap
leistas, užmirštas ir gerokai 
apnaikintas, dabar nuo 1990 
metų pradėti darbai sugrąžins 
šių Kultūrinių darželių grožį ir 
iškels jų prasmę šiame daugelio 
tautų kosmopolitiniame Cleve
lande. Miestas jau iki dabar yra 
investavęs a r t i 80,000 dol. 
darželių, pro juos einančių kelių 
apšvietimui; iškirsti nudžiūvę 
medžiai, sutvarkytos upelio 
pakrantės ir t.t . Speciali polici
ja sudaryta, kad šie darželiai 
būtų saugūs per visą parą. Vėl 
pradės veikti darželių fontanai. 
Meras tvirtino, kad jau at l ikta 
50% darbų ir per ateinančius 
dvejus metus jie bus visu šimtu 
procentu baigti. Clevelando kul
tūriniai darželiai bus miesto pa
sididžiavimas. 

Kun. Gediminas Kijauskas, 
S.J., Dievo Motinos parapijos 
klebonas, pašventino paminklą. 
Buvo pristatytas ir biusto au
torius Jūras Palukaitis. 

Lietuvių kultūrinio darželio 
pagražinimas, į skai tant pa
minklo atstatymą, valdybai 
kaštavo arti 10.000 dol. Čia su 
finansine parama atėjo Lietuvių 
Fondas, „Taupos" kooperaty
vas, LB apylinkė, organizacijos 
ir pavieniai asmenys. Teisingai 
Clevelando miesto direktorius 
etniniams reikalams teigė. kad. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

jei visos tautybės kreiptų tiek 
dėmesio, kaip Lietuvių darželio 
valdyba, visa darželių aplinku
ma butų graži miesto atrakcija. 

Rašytoja Aurelija Balašai-
tienė (anglų kalba atspausdin
toje programoje įrašyta Balas-
Zitkus) ir jos duktė Jūratė Balas 
įspūdingai anglų kalba aptarė 
Tautos atgimimo pranašą, duo
damos jo biografinių duomenų 
ir kūrybos perlų vertimų. 

Šiose iški'mėse dalyvavo šių 
kultūrinių darželių tautybių 
atstovai: Amerikos indėnai, 
Afrikos amerikiečiai, kiniečiai, 
estai, suomiai, airiai, italai, 
lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, 
slovakai, rumunai , kroatai. 

Vytautas Kernagis, teatralas, 
dainininkas su gitaros palyda 
atliko tris savo kūrybos poe
mas, „Lietuva brangi" aidais 
buvo užbaigta oficialioji šios 
šventės dalis. Po to visi dalyviai 
buvo pakviesti užkandžiams. 
Iškilmes filmavo TV 43 kanalas 
ir „Plain Dealer" dienraštis 
įsidėjo gražią trijų jaunų lie
tuvaičių nuotrauką ir šventės 
aprašymą, pažymėdamas, kad 
dalyvavo tiktai art i 85 svečiai, 
nors iš tikrųjų jų buvo žymiai 
daugiau. 

Lietuvių kultūrinių darželio 
valdyba atliko gražų darbą, 
vertą pagyrimo ir padėkos. 
Tokie užsimojimai negalimi 
realizuoti be aukos ir meilės 
lietuviškam reikalui. O šios 
šventės rengėjams to tikrai 
netrūko. Linkėtina jai ir toliau 
būti Lietuvių kultūrinio darže
lio globėja, nuolat primenant ir 
visiems lietuviams, kad darželio 
išlaikymas yra ir lietuvių gar
bės reikalas. 

Vacys Rociūnas 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422 3000 
FAX (708) 422 3163 

* 
* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones j Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai. pirmad., an-
trad., kstvlrtd. Ir oenktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Traėd. 9 v.r.~7 v.v. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones j Lietuva • visus kitus pasaulio krašte žė" 'austomis kainomis 

CARGO — siunčiame oro linija 

, ,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pas>r nkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dieng 

6525 6outh 79th Av»nut 
Htekory HIII, Hllnols 60457 
Talafonas (708) 430-7272 

223 Kalvsrtjų gatvė 
Vilnius. Uatuva 
Talafonas 350-115 Ir 778-392 

® 
••.' ••?•.• •N'im-f onv ror 

DONTSPFNPITAII 'AVESOMEAI 

MUTUAL ?e<ten<il SAVINGS 
ANDIOANA. j ( |ATK)N 

22 I?W C.ERMAKROAr>.CHK:AGO.WI I••IS606OH WIOt« (3l?| 817 7747 

REAL ESTATE 

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. 

Gntuifc 21 
KMIECIK REAI *<•=!' 
7922 S. Pula-4,< > . 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. )i 
profesionaliai, są/ iningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

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

T6)l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V* W a s t 95 th S t ra t 
T a i . — (708 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Cti'cngos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dubu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

-n1 

We assist non-Uthuanian speak-
ing Americans of Lith. descent in 
search of their relatives and roots of 
origin. We can provide overnight ac-
commodations at 'ower prices thant 
hotels. Call Daiva In Vi lnius: 
76-65-06. 

Rlchard Klanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Surte 2100 

Chlcago, II 60606 
Tel. 312-357-0033 

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

Vytas: tel. 312-436-5219 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

REAL ESTATE 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6 5 2 9 S. Kadzia A v a . , 
Chlcago, IL 60829 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantai kalba HetuvlskSi 
• Nuoia:da pensininkams 

Ii 
r f i s į Qrtu|į 

REALMART, INC. 
6602 S. PuUski, 

Ch'cago, I I 60629 
312-585-6100 

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

NORTHERN WISCONSIN RESORT: Neat 
12 units vvith lakefront bar/restaurant & 
game room About 1000' of beautiful low 
banksand frontage and approx. 55 acres 
of land to expand. Located on large 650 
acre lake vvith excellent fishing. Includes 
3 bedroom year around home pius extra Nv-
ing quarters for grounds-keeper. R1195 
Asking $475,000. Call or write BW 
Mlslns 715/356-4457 or 715/356-6033 
evenings. Collect Coldwsll Bankar 
MuNaady, Inc. P.O. Box 10308 Mlnoc-
qus, Wl 54548. 

FOR REMT 

IŠNUOMOJAMAS 
3V'2 kamb. modernus butas 

pirmame aukšte, Marquette Pk. 
apyl. Su šiluma, oro vėsinimu; 
moderni virykla, šaldytuvas, 
skalbykla su mašinomis. Suau
gusiems. 

Tai. 708-361-5594 

CICERO, IL Išnuomojamas nau
jai atremontuotas 4 kamb. butas, 
pirmam aukšle, 1519 8.51 Ava., 
tai. 708-863-5864. $275 Į man. 

FOR SALE 

Parduodami obuoliai Union Pler, Ml, 
Kroger Rd. Labai pigiai — tik $5 už buseiĮ. 
Leidžiama skinti patiems. Važiuoti: US 94 
iki Union Pier Rd ; sukt į kairę ir sekti 
rodykles. Lemonto gyventojai, jei norėtų 
obuolių, gali gauti adresu: 1029 aaaasasl 
Dr., Lomont. Tai. 708-257-1436. 
Skambinti vakarais. Kasparas. 

IEŠKO DARBO 

MoterL , turinti „nurstag 
t a n t " pažymėjimą la iko darbo 
prižiūrėti senelius ar ligonius ir gyventi 
kartu. Ji turi vyrą ir 6 m. sūnų. Kreip
tis: 414-554-7616 (WI*conaln) 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genr ikas Song inas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

Uplnukas yra spalvotas, dydis 15" x 3"Vs, tinka lipinti 
ant mailnų, namų langų ir kitur. Kaina su parsiuntimu 
2.50 dol. III. gyv. dar prtdsda 16 et. valstijos mokaseto. 
Užsakymus siųsti „Draugo" adrasu. 

RUSSIAN ARMY LEAVE 
idlMIfVifl \\\ 

file:///Lietuvos


Ką veikia stipendininkės 
Lietuvoje 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. spalio mėn. 16 d. 

Uolūs „Draugo" rėmėjai ir vajaus laiškų siuntimo talkininkai (iš kairės): Kostas Dočkus, Jadvy
ga Dočkienė, vajaus komiteto pirm. Vaclovas Momkus, Česlovą Bačinskienė ir Matilda 
Marcinkienė. Nuotr. Jono Kuprio 

20,000 KNYGŲ LIETUVOS 
UNIVERSITETAMS 

Hammond ,.Times" ir Gary 
,,Post-Tribūne" rašė, kad Pur-
due University Calumet iš
s iuntė pilną konteinerį aka
d e m i n i ų knygų L i e t u v o s 
universitetams. Kreipėmės į šio 
projekto iniciatorių profesorių 
Feliksą Palubinską sužinoti 
daugiau apie šį įvykį. 

— K a i p a t s i r a d o m i n t i s 
s iųs t i a k a d e m i n e s k n y g a s į 
L ie tuvą? 

— Prieš dvejus m e t u s su 
mūsų universiteto kancleriu 
James Yackel lankėmės Lietu
voj susipažinti su Lietuvos 
universitetais ir užmegzti su 
jais formalius ryšius. Ten besi
lankant , atkreipiau kanclerio 
dėmesį į tai, kad Lietuvoj labai 
t r ū k s t a v a k a r i e t i š k ų a k a 
deminių knygų, kai tuo tarpu 
Amerikoje senesnės la idos 
knygos yra metamos į šiukšlių 
dėžes. Sutarėme, kad r ink imas 
senesnės laidos akademin ių 
knygų ir jų siuntimas Lietuvos 
u n i v e r s i t e t a m s ga l ė tų bū t i 
vienas būdas su jais bendraut i . 
Kancleris paskelbė universitete 
knygų vajų, ir mūsų profesoriai 
bei ki tas universiteto persona
las suaukojo per 50 dėžių 
knygų. 

Žinoma, tai buvo tik pradžia. 
Knygas taip pat aukojo aplinki

niai gyventojai. Daugiausia 
knygų — apie 17,000 — paauko
jo vienas mano pažįstamas, 
knygų supirkėjas ir pardavėjas 
Alfred Gargės. Tai koptas iš 
Egipto, kur is rodė labai daug 
draugiškumo lietuviams ir Lie
tuvos išsilaisvinimo pastan
goms. 

Iš viso buvo sur inkta apie 900 
dėžių knygų, daugiau kaip 
20,000 tomų. Knygos užpildė 40 
pėdų konteinerį. 

— Kokių s r i č ių k n y g o s t a i 
b u v o ? 

— Beveik visų sričių, kurios 
dėstomos Amerikos universi
tetuose: pavyzdžiui , sąskai
tybos, finansų, prekybos, ma
temat ikos , ang lų kalbos ir 
literatūros, Amerikos istorijos, 
psichologijos, iškalbos mokymo, 
sociologijos, chemijos, biologijos, 
geografijos, fizikos, filosofijos, 
statistikos, kompiuterių ir 1.1. 
Žinoma, čia y ra tik maža dalis, 
ko Lietuvai reikia. 

— Kas u ž m o k ė j o už k n y g ų 
n u s i u n t i m ą į L i e t u v ą ? 

— Su užmokėjimu už knygų 
siuntimą išėjo žymai sunkiau 
negu tikėjausi. Kai buvo aišku, 
kad knygų bus galima pririnkti 
pilną konteinerį, apskaičiavau, 
kiek r e i k ė s p in igų knygų 
supakavimui ir jų persiuntimui 

į Lietuvą. Tuomet pradėjau 
k re ip t i s . į įvair ias lietuvių 
organizacijas su prašymu fi
n a n s i n ė s pa r amos . Vieni 
siuntinėjo pas kitus: Lietuvių 
Bendruomenė siuntė į Lietuvių 
fondą; Lietuvių fondas sakė, kad 
dabar ne laikas, nes šiuo metu 
nesvarsto prašymų. Pagaliau 
Vl iko va ldyba apsvars tė 
prašymą ir paskyrė reikiamus 
9,000 dol., kurie turėjo būti 
išmokėti per Alto raštinę Chica-
goje. 

Apsidžiaugiau tuo pasisekimu 
ir apie pinigų gavimą pranešiau 
universiteto kancleriui. Tuomet 
prasidėjo knygų rinkimas bei 
piniginiai įsipareigojimai už 
dėžes knygoms, jų susiuntimą į 
vieną vietą: (Purdue Universi
ty Calumet) ir konteinerio 
užsakymas. 

Staiga atsirado netikėta pro
blema, kai reikėjo užmokėti 
pirmąją sąskaitą. Altas grąžino 
ją neapmokėtą, nes pinigai jau 
buvo išleisti kitam reikalui... 
Ats i radau labai nemalonioj 
padėty. Buvo gėda prieš svetim
taučius , kad lietuviškos or
ganizacijos pažadas buvo toks 
b e v e r t i s . I e šk in ia i dėl 
neapmokėtų sąskaitų galėjo 
būti keliami teisme ne tik prieš 
mane ir universitetą, bet ir tas 
dvi lietuvių organizacijas. 

Vėl ieškau, kas apmokėtų 
s iunt imo išlaidas. Pagaliau 
Un i t ed S t a t e s Information 

Lietuvių Fondas didelę pelno 
dalį skir ia stipendijom stu
den tams , gyvenant iems čia, 
Amerikoje, ir a tvykusiems iš 
Lietuvos. Skirstymo laikui artė
jant , paprastai girdime visokių 
ka lbų ap ie a t v y k u s i u s iš 
Lietuvos, gavusius Lie tuvių 
Fondo pašalpas ir nenorinčius 
grįžti atgal, savo žiniomis dalin
tis su kitais. 

Aš kel ia is žodžiais no r iu 
p a m i n ė t i man labai g e r a i 
žinomas studentes iš Lietuvos, 
kurios, D. Petrutytės iškviestos 
metam laiko, čia studijavo Mon-
tessori. Prieš jom atvykstant , 
suskatom rūpintis stipendijom, 
kad , u ž s i g a r a n t a v u s jų 
i š la ikymą, būtų l engvesnė 
našta. Labai skubomis su r inkę 
re ik iamus dokumentus, dar 
prieš joms atvykstant, padavėm 
p r a š y m u s Tau tos F o n d u i , 
Amerikos Montessori draugijos 
st ipendijų fondui, L i e tuv ių 
Montessori draugijai ir Vydūno 
fondui. Visi fondai jas pa rėmė. 

Dalia Tilindienė iš K a u n o , 
„Drobės" darželio vedėja, po 
teorinės dalies, praktiką a t l iko 
Seton Montessori mokykloje, M. 

>> DRAUGO" RĖMĖJAI 
„ D r a u g u i " r e m t i met ini ų la imėj imų b i l ie tė l ius įsi
gydami , d i e n r a š č i u i aukojo : 

60 dol . — Anatolijus Lakas, 
Chicago. IL. 

50 dol . — Ona Siliūnienė, 
Alexandria, VA; P. Jasula i t i s , 
Chicago. IL; V. Račkauskas. Ci
cero. IL. 
35 dol . — S. Kiršinąs, Toronto. 
Kanada. 

32 dol . - Rev. J. Panavas , 
Hammond. IN; K. Urbana
vičius, Clearwater, FL; Linda 
Butkus , Chicago, IL. 

30 dol . - A. Markelis, Oak 
Lawn, IL; Ant. Repšienė. Chica
go. IL; V. ir A. Baleišis, Chica
go, IL; Felix K r i š č i ū n a s , 
O'Fallon, IL; Kazys Rimas . 
Chicago. IL. 

25 dol . — A. Antanai t i s . 
Chicago, IL; prof. J. S tukas . 
Watchung, N J: Tadas Bauža. 
Kenosha, WI; Olga Markūnas , 
VVaukegan. IL; Nijolė Dumbrys. 
Chicago, IL; G. Bal t rušai t is . 
Sun City, CA; Vilius Juška , 
Winter Haven. FL; V. F. Balun-
dis. Chicago, IL; Julia Lungys, 
Chicago, IL; Edward Shilling, 
Racine. WI; A. Tamošiūnas. 
Cicero. IL; Stella Žukauskas . 
Los Angeles. CA; R. Povilaitis, 
D.D.S. Chicago, IL; Gražina 
Brown. Chicago, IL; Juozas 
Rimkus, Delhi, Kanada: B. 
Rymantas. St. Pete Beach, FL; 
Klemas Jurgė la , St . Pe t e r 
Beach, FL; Vincas Šalčiūnas, 
Port St. Lucie, FL; V. Maciūnas. 

Philadelphia, PA; Vik. Gražulis, 
Toronto, Kanada; Salomėja ir 
Kazys Daulys, Chicago, IL; V. 
ir R. Pliodžinskas, So. Euclid, 
OH; Petras Brizgys, Hickory 
Hills. IL; Edvvard Seibutis . 
Lockport, IL; J. Rugys, Toronto, 
K a n a d a ; V. A n d r i u l i o n i s . 
Rodney, Kanada; Juozas Briz
gys, Chicago, IL; A. Putr ius, 
Chicago. IL; R. Česonis, Fisher. 
IN; V. Kazlauskas, Hamilton. 
Kanada; A. ir S. Didžiulis, 
Cicero. IL; M. Girdauskas, Chi
cago, IL; V. Kleiza, Chicago, IL; 
Genevieve Maldėnas, Chicago, 
IL; Juozas Ju ška , Stuart , FL; 
Elena Skladaitis, Waterbury. 
CT; V. Krasauskas , Hickory 
Hills, IL: A. Ruibys, Palos Hts.. 
IL; V P u s v a s k i s , Toronto, 
Kanada; K. Čepait is , Chicago, 
IL; Jean Misevich, Lemont, IL: 
S. Krutulis, Darien, IL; E. Kas-
t au t a s , Chicago, IL; Vacys 
Šaulys, Chicago, IL; Vyt. Linar-
tas, Harbert , MI; Vilius Ra-
dzius-Vilgelmas, Chicago, IL; T. 
Mitkus, Chicago, IL: dr. Joseph 
Skrinska. Willowick, OH; Elena 
Vasyliūmenė. Somerville, MA; 
Jonas Motiejūnas, Chicago. IL; 
V. Gudaitis, Toronto, Kanada. 

16 dol . — Ona Vyšniauskas. 
Brookfield, IL. 

15 dol. — A. ir J. Landsbergis, 
Upper Marlboro, MD; Rita 
Bureika , G l e n d a l e , CA; J . 

G l a m b a . Chicago, IL; St. 
Matulevičius, Toronto, Kanada; 

St . S i l i a u s k a s , Lachine, 
Kanada; K. Gudauskas, Balti-
more, MD: Maria Noreika, Oak 
L a w n , IL; O. Giedr iūnas , 
Tecumseh, Kanada; Kostas 
Nemunait is , Chicago, IL; Al 
Totilas, Omaha, NE; P. Nar
kevičius, Somerville, MA; Mari
ja Montrimas, Waukegan, IL; 
Edmundas Binkis, Plymouth 
Mtg., PA; Teresė Timkevičius, 
Hot Springs. AR; M. Strungys, 
Chicago, IL; J. Jurkšaitis, Be-
verly Shores, IN; E. Katilius, 
Chicago, IL; Joseph Glebus, 
Cleveland, OH; K. Grigelis, 
Union, Kanada. 

14 dol . — Alex Blinstrubas, 
Summit , Argo, IL. 

12 dol . — Linas Regis, Cen-
tennial . WY; dr. A. Shtromas, 
Hillsdale, MI; Jonas Ruzgys, 
Anaheim, CA; Ramutė Butkus, 
Justice, IL: A. Šalčius, Manches-
ter , CT; Algis Valiukaitis, 
C e n t e r v i l l e , MA; Pe t ras 
Kaušas, Chicago, IL; Antanas 
Valinčius, Chicago, IL; Ignas 
Serapinas. Chicago, IL; I. E. 
Radys, Chicago, IL; Valteris 
Bendikas. Chicago, IL; Alexan-
dra Cipkus, Baltimore, MD; 
Anelė Žiedas. Detroit, MI: 
Taiyda Rudaitytė, Berwyn, IL; 
Felix Mataitis, Crystal Lake. 
IL; A. Merkevičius, VVestland, 
MI; B. Ginčauskas. St. Peters-
burg. FL. 

Vis iems rėmėjams nuošir
džiai dėko j ame . 

Agency paskyrė r e i k i a m u s 
9,000 dol. išlaidoms apmokėti . 
Ačiū Dievui, knygos j a u yra 
pakeliui į Mažvydo biblioteką, 
o iš ten jos bus paskirstytos 
Lietuvos universitetams. 

— A r b u s d a r o m a i r d a u 
giau k a s šioje sri tyje? 

— Tikiuosi , n e s L i e t u v a i 
tokių knygų reikia dar žymiai 
daugiau. Mūsų univers i te to 
kancleris James Yackel y r a t am 
palankus ir domisi folimesniu 
knygų rinkimu — galbūt iš 
plačiau — iš visos P u r d u e 
universiteto sistemos. 

Taip pa t manau, kad to l , kol 
Lietuva dar yra ne tur t ingas 
kraštas, būtų verta pagalvoti 
apie „laisvąją visuotinių žinių 
skaityklą". Tai būtų skai tykla , 
a tv i ra visiems, n o r i n t i e m s 
pasinaudoti jos r ink in ia i s vie
toje — nebūtų jokių skolinimų. 
Pii..iasis žurnalo ar knygos 
egzempliorius a r b r a n g i o s 
komerciškai bei moksliškai ver
t i ngo , s tudi jos ei tų į šią 
ska i tyklą . T a i p a t s i r a s t ų 
Lietuvoj viena skai tykla , kuri 
turėtų po vieną kopiją visko, ką 
Lietuva įstengia šiuo metu 
turėti. Šiuo met" tai būtų labai 
praktiška, nes taip būtų ga l ima 
įsigyti įvairesnės naudingos 
medžiagos, o skaityklos „atvi
rumo" pobūdis padarytų jos 
medžiagą lengvai prieinamą bet 
kam Lietuvoje, nes juk L ie tuva 
yra labai nedidel io p lo to 
kraštas. 

Būdamas Lietuvoj, žiūrėsiu, 
ar yra pritarimo šiai minčiai ir 
kaip ją galima būtų prakt i ška i 
įgyvendint. 

k o r e s p . 

Kucinienės priežiūroje. Vida 
G a s p e r k a i t ė iš V i l n i a u s 
p r a k t i k ą a t l i k o B e v e r l y 
M o n t e s s o r i mokyk lo je , G. 
Mačiulienės priežiūroje. 

Dar prieš jom grįžtant Lietu
von , t e n b u v o s u p l a n u o t i 
seminara i Vilniuje ir Kaune, 
kur iuos jos ab i sėkmingai pra
vedė. Tai buvo jų darbo pradžia, 
ne t i k o r g a n i z u o j a n t savo 
klases, bet i r dal inant is Mon
tessori ž iniomis su ki tomis 
auklėtojomis. 

Praei tą vasarą, l ankant įvai
r ias k lases Lietuvoje, buvo 
m a l o n u g i r d ė t i g e r u s a t 
siliepimus apie buvusias stipen
dininkes. Vida Gasperkaitė dir
ba Vilniuje 103-čiame darželyje. 
Dalia Ti l indienė Kaune , „Dro
bės" darželyje. Abi y ra labai 
užsiėmę, nes be savo tiesioginio 
darbo, veda kur sus įvairiuose 
Lietuvos miestuose, ku r kuriasi 
Montessori klasės. Visų akys 
yra nukreiptos į jas, nes kol kas 
t ik jos dvi t u r i Montessori 
auklėtojos diplomus Lietuvoje. 
Man teko proga įteikti diplomą 
Vidai Vilniuje, kvalifikacijos 
k ė l i m o i n s t i t u t e , k u r i s šį 
į teikimą padarė gražia švente 
Vidai. Daliai Kucinas diplomą 
nuvežė t rupu t į vėliau. 

Mes, kurios rūpinomės stipen
dijų pa rūp in imu studentėm iš 
Lietuvos, labai džiaugiamės ir 
didžiuojamės, kad jos dalinasi 
su k i ta is savo čia įgytomis ži
niomis. 

S t a s ė Vaišv i l i enė 

Telekomunikacijos 
paroda Vilniuje 

Vilniaus Parodų rūmuose — 
Litexpo spal io 6-9 d. buvo 
surengta pirmoji ta rp taut inė 
kompiuterių, informacijos, biu-
rų-įstaigų įrengimų mugė — 
paroda, kurios oficialūs spon-
soriai buvo Lietuvos prekybos 
ministerija, vokiečių Messe und 
Handelsgescheft m.b. H, Balte 
Expo Service ir Litexpo. Parodai 
išleistas gražus lankst inukas 
anglų kalba „Ce-Balf 92". 

Parodoje buvo išstatyti įvairūs 
kompiu ter ia i , jų pagalbinės 
dalys, įstaigų automatizacijos 
įranga, apsaugos technologija. 
Ingrida Bublienė — IB Commu
nications prezidentė, dalyvauja 
parodoje, a ts tovaudama dviem 
firmom Bonnie Bell ir Kishler 
Lightining. I. Bublienė Vilniaus 
Parodų rūmuose turi savo įstai
gą. Parodoje lankytojų buvo iš 
Baltijos valstybių, Rusijos, Len
kijos, Skandinavijos kraštų. 

Min. pirmininkas Abišala, ati
da rydamas parodą, sveikino 

dalyvius iš 18 kraštų, ypač 
p a b r ė ž ė p ro jek tą „ L i e t u v a 
2000", kuris įves Lietuvą į 
modernųjį pasaulį ir įsijungimą 
į Europos bendruomenę. 

NAUJOS KASETĖS IŠ LIETUVOS 

Nr. 180 „Naktis be mėnulio" 60 min. šokių muzika, 16 dainų, 
10 tango melodijų, 4 valsai. Dainuoja Juozas Nakutavičius 
su Aldona Stasilevičiūte. įdainuota 1992 m. Vilniuje. Kaina 
$10. 

Nr. 181 „Bunkerio dainos" 60 min. 14 partizanų dainų. Dainuoja 
Arvydas Brunius su orkesru. Kaina $10. 

Nr. 182 „Elektra" 90 min. estradinis ansamblis su solistais. 
Kaina $15. 

Nr. 183 „Aliukai 92" 90 min. Populiari grupė Lietuvoje ir 
išeivijoje. Kaina $15. 

Nr. 184 „Tautines dainos" 90 min. Dainuoja ir groja įvairūs 
solistai ir estradiniai ansambliai. Kaina $15. 

Nr. 185 ..Vienkiemis" 60 min. Tai kaimo muzikos populiarus an
samblis su solistais. Kaina $10. 

Nr. 188 „Pupų Dėdes pastogėje", (grojimas Nepriklausomos 
Lietuvos laikų, viena iš populiariausių radijo programų. Kaina 
$10. 

Užsakymus ir čekius rašyti: 
Joseph Nakutavičius 

7119 Toledo Rd. 
Spring HIII. FL 34808 

Pageidaujant, galite gauti virš 200 lietuviškų kasečių sąrašą 
Kasetes galima taip pat įsigyti Čikagoje, J.N Vaznelių parduo

tuvėje. Gifts Intl., 

A.tA. 
VYTAUTUI JUCHNEVIČIUI 

mirus , jo s ū n u m s VYTAUTUI ir ALEKSUI su 
še imomis re i šk iu nuoširdžią užuojautą. 

Juozas Graužinis 

A.tA. 
LEONARDUI ERINGIUI 

mirus , žmonai MEILUTEI, s ū n u m s ANTANUI ir 
ALGIUI, brol iui EDVARDUI su šeima ir broliui 
KAZIUI r e i šk i ame nuoširdžią užuojautą. 

Austral i ja 

Ona Barzdienė 
Jūratė Traškienė 

A.tA. 
DR. VLADUI RAIŠIUI 

Vokietijoje m i r u s , jo dukrą N I J O L E ir žentą ROMĄ 
ZDANIUS, sūnų prof. VIDMANTĄ RAIŠI ir marčią 
N I J O L E , a n ū k u s RASĄ ir VIKTORĄ nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Juozas ir Karolina Miečiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. CaJifornia Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 52341662 

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

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
C hkago, Illinois r>0629 

M312I-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus l a ido tuv ių n a m u s ga l i t e pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. spalio mėn. 16 d. 

x Suvalkiečių draugijos na
rių susirinkimas bus spalio 23 
dieną, penktadienį, Z. Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Ave., 
Chicago. Pradžia 1 vai. p.p. Visi 
nariai, kas tik galite, prašau 
dalyvauti išklausyti valdybos 
pranešimų, aptarti tolimesnę 
veiklą ir pasivaišinti. 

x Rudens pageltę lapai kal
ba apie grįžimą į sales. Jaunimo 
centras, pradėdamas šį sezoną, 
rengia plačios apimties kon
certą, kuriame bus choras, solis
tai, tautiniai šokiai ir smuikų 
solo. Koncertas rengiamas šį 
sekmadienį 3 vai. p.p. Rengia 
Jaunimo centro valdyba. Po 
koncerto bus kavinėje vaišes ir 
vakarienė. Bilietai gaunami 
prie įėjimo. 

x L i e t u v o s Vyčių 112 
kuopos susirinkimas bus spalio 
20 d., antradienį, 7:30 vai. vak. 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. Svečias-kalbėtojas 
šiame susirinkime yra dr. Ed
mundas Vižinas, kuris kalbės 
t ema ,,Vėžys ir vyresnio 
amžiaus žmonės". Po susi
rinkimo bus pasivaišinta. Visi 
na r ia i kviečiami bū t ina i 
dalyvauti. 

x „Dainavos" ansamblis te
begyvuoja ir kruopščiai ruošiasi 
būsimam koncertui, įvyksian
čiam gruodžio 13 d. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje, Brighton Parke. An
sambliui vadovauja jaunas, 
energingas muzikas Darius 
Polikait is , „Dainavos" an
samblio pirmininkė yra Dan
guolė Ilginytė. 

x Balzeko muziejuje, prade
dant spalio 31 d. ir baigiant 
gruodžio 12, kiekvieną šeš
tadienį vyks pamokos no
rintiems pramokti lietuviškai. 
Pamokų pradžia 11 vai. ryto (iki 
12 vai.). Gailutė Valiulienė 
teikia daugiau informacijų apie 
šias pamokas. Jai galima pa
skambinti muziejaus telefonu. 

x „Tėviškės" lietuvių ev. 
l iu teronų parapi jos 40-sis ju
b i l i e j u s bus švenčiamas 
sekmadienį, lapkričio 1 d., 
iški lmingomis pamaldomis 
10:30 vai. ryto. Giedos parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Ričardo Šoko. 12:30 vai. p.p. 
parapijos salėje vyks pietūs ir 
programa. Visi kviečiami su 
šeimomis ir draugais šioje 
šventėje dalyvauti. 

x Vainis Aleksa dalyvaus 
Jaunųjų t a l en tų popietėje 
paremti „Draugą", sekmadienį, 
spalio 25 d. 3:00 vai. p.p. Jauni
mo centre. Bilietai gaunami 
Gifts International (2501 W.71 
St., Chicago) ir Lemonte po 11:0 
vai. Mišių Lietuvių centro 
prieangy. Prašome iš anksto įsi
gyti bilietus, tuo parodant 
pritarimą jaunųjų pastangoms 
išlaikyti mūsų spaudą. 

x 55 SVARŲ geriausių mais
to produktų rinkinys — $98; 22 
sv. mažesnis paketas — $65; 22 
sv. mėsos produktų ir aliejaus — 
$98. Prie visų siuntinių ga
l i te užsakyt i aspir ino ir 
vitaminų. Transpak , 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Viešbutis „Ša rūnas" Vil
niuje. Naujausias, moderniš
kiausias su vakarietiškais pa
tarnavimais Šarūno Marčiu
lionio statytas viešbutis laukia 
Jūsų! Informacijai skambinkite 
„ co l l e c t " Danute i Ankai -
tienei, tel. 510-943-1666. 

(sk) 

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

(sk) 

x Margučio radijo 60 metų 
veikimo minėjimas, kuris buvo 
anksčiau numatytas spalio 10 
d., yra nukeltas į lapkričio 22 d. 
4 vai. p.p. Minėjimas, meninė 
dalis ir ta proga rengiama vaka
rienė bus Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

x Aleksandra Gražytė pra
ves Jaunųjų talentų popietės 
programą spalio 25 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietai Gifts 
International. Visi kviečiami 
pritarti jaunimo pastangoms 
paremti „Draugą". 

x „Br idges" , Lithuanian 
American News Journal, lei
džiamas LB Krašto informacinis 
žurnalas. Nr. 7 (rugsėjo mėn.) 
atsiųstas ir mūsų redakcijai. Tai 
vienas geriausiai paruoštų 
periodinių leidinių anglų kalba, 
spausdinamas Philadelphijoje, 
redaguojamas Juozo Arlausko. 
Šiame numeryje sukaupta daug 
vertingos informacinės medžia
gos apie išeivijos lietuvių veiklą 
ir Lietuvą. 

x Lietuvoje veikia du Lietu
vos Vaikų Viltis atrankos komi
tetai. Vilniuje atrankos komi
tetui vadovauja dr. Algimantas 
A. Vingras, Vilniaus universi
teto Bendrosios prakt ikos 
gydytojų centro docentas. Dr. 
Viktoras Kriaučiūnas, gydyto-
jas-ortopedas ir Kauno „Raudo
no kryžiaus" ligoninės skyriaus 
vedėjas, yra Lietuvos Vaikų 
Viltis įgaliotas atrankos komi
teto pirmininkas Kaune. 

x Algimanto Kezio naujos 
fotografijų knygos „Caged-In" 
(„Narve") sutiktuvės bus šeš
tadienį, spalio 24 d. 7:30 v.v. L. 
Narbučio „Leon Frames" galeri
joje. Visi kviečiami. 

x Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos susirinkimas ir 
pietūs šį sekmadienį, spalio 18 
d., 12 vai. vyks „Dainos" resto
rano maž. salėje. Po pietų — 
teisininko J. Dainausko paskai
ta „Karaliaučiaus kraštas ir 
Lietuva". Po paskaitos susi
r inkimas — praneš imai , 
einamųjų reikalų ir draugijos 
ateities veiklos planų svars
tymas. Visi kviečiami. Dėl daly
vavimo pietuose prašoma iš 
anksto pranešti valdybos pirm. 
V. Žiobriui. 

x Operos baliuje kviečiame 
dalyvauti Chicagos ir apylinkių 
lietuvius. Šis pokylis bus lap
kričio 14 d. Jaunimo centro 
salėje. Savo dalyvavimu Jūs 
padėsite išsilaikyti mūsų 
išeivijos Lietuvių Operai, kuriai 
yra labai reikalinga finansinė 
parama. Meninę programos dalį 
atliks pats mūsų Operos choras. 
Stalus po 10 vietų arba ir 
paskiras vietas prašome 
užsisakyti pas Operos vicepirm. 
Jurgį Vidžiūną šiuo telefonu: 
312-767-5609. Paskambinus 
šiuo telefonu, bus suteiktos ir 
visos kitos informacijos. Daly
vaukime! 

(sk) 

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

(sk) 

x Dėmesio! Chicagos šaulių 
rinktinė rengia gegužinę, kuri 
įvyks š.m. spa l io 18 d., 
sekmadienį. Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai. Geras maistas, 
gera muzika, turtinga loterija. 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti. Šaulių r inktinė. 

(sk) 

Maironio lituanistinės mokyklos direktorė Eglė Novak su mokiniais įteikia 
„Draugo" redaktoriui kun. Pranui Garšvai visų mokinių pasirašytą 
sveikinimą ir čekį mūsų dienraščiui paremti. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
MAIRONIO LITUANISTINĖ 

MOKYKLA LEMONTE 
1992-1993 mokslo metai 

Šeštadienį, rugsėjo 12 d., 
Lietuvių centras vėl suaidėjo 
mokinių ir tėvų balsais. Tą 
dieną, nuo 9-10 vai. ryto, regist
ravosi nauji mokiniai ir tie, 
kurie neatliko registracijos 
paštu, o nuo 10-12 vai. p.p. 
mokiniams vyko pirmutinės 
pamokos. Tėvai tuo pačiu laiku 
būrėsi į salę susirinkimui. 
Romas Česas, tėvų komiteto 
pirmininkas, pravedė susi
rinkimą, kuriame kalbėjo nau
ja direktorė Eglė Stelmokai-
tė-Novak bei JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininkė R. Kučienė 
ir LC atstovas R. Domanskis. 
Susirinkime dalyvavo nemažas 
tėvų skaičius, buvo įvairių 
pasisakymų, pasiūlymų ir pro
ga įsigyti vaikams lietuviškų 
knygų, kurias R. Kučienė malo
niai sutiko parūpinti. 

Praėjo jau penki mokslo šeš
tadieniai. Mokyklos sąrašuose 
įrašyti 239 mokiniai ir 27 moky
tojų bei padėjėjų pavardės. Tai 
skaičiai, kurie skatins išlaikyti 
lituanistinę mokyklą ir tvirtina, 
kad yra jaunų šeimų, norinčių 
išlaikyti l ietuvišką žodį, 
puoselėti lietuviškas tradicijas 
bei papročius. 

Per šį trumpą laikotarpį mo
kykla rugsėjo 26 d. pravedė vajų 

x Nepamirškime L. Fondo, 
nes jis buvo reikalingas praei
tyje, yra reikalingas dabar ir 
bus reikalingas ateityje. Šiuo 
metu yra vykdomas vajus, o va
jaus užbaigtuvės įvyks Chica-
goje lapkričio 21 d. Marti-
niąue salėje. Nariai ir nauji na
riai, įnešę 100 dol. auką L. Fon
dui, gauna vieną svečio bilietą į 
pokylį. įnašus siųsti ir bilietus 
įsigyti prašoma jau dabar — 
L.F. 3001 W. 59th St., Chica
go, IL 60629. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laida, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis. tel. 312-621-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

„Draugo" dienraščiui paremti. 
Tėvų komiteto narys Petras 
Jokubauskas sukūrė didelį 
sveikinimą, kuriame pasirašė 
visi mokiniai. Tą dieną buvo su
rinkta 350 dolerių. Direktorė 
Eglė Novak, lydima mūsų 
mažesnių mokinių, įteikė kun. 
Pr. Garšvai sveikinimą ir čekį. 

Rugėsjo ir spalio mėnesiais 
visos klasės turėjo progos lanky
ti Lietuvių Dailės muziejuje 
vykstančią parodą: „Lietuvių 
Liaudies Meno skulptūra II-XX 
amžiuje". Viktorija Matranga 
supažindino mokinius su šia pa
roda. 

Spalio mėnesį prasidėjo tiky
bos pamokos, kurias koordinuo
ja seselė Margarita. Šiais 
metais pusvalandžio pamokos 
vyksta greta kitų pamokų. 

Jūratė Kuras-Harris, „Whole 
Language" metodų konsul
tantė, vėl dirba su mokytojais, 
tobulinant kalbos išvystymo 
metodus. Šiais metais Jūratė 
asmeniškai dirbs su mokytojais 
pamokų metu. Rugsėjo mėn. 19 
d. ir spalio mėn. 3 d. jau buvo 
susitikus su mokytojais. 

Tėvų komitetas ne tik padėjo 
paruošti klases mokslo pradžiai, 
bet spalio 3 d. suruošė „kotletų 
dieną" mokiniams, o mokyklai 
sutelkė lėšų. Tuo bandė pasotin
ti mokinius ir mokyklos iždą. 
Mokslo metų eigoje numatyta 
suruošti Kalėdų Eglutę, Vasario 
16 minėjmą, mokinių meno 
parodą ir tradicinę gegužinę. 

Šiais metais turime meno 
koordinatorę. Jos pagalba 
planuojama pritaikyti mokyklai 

tinkama temą. J i bandys įjungti 
visus mokinius tą temą išvys
tyti, naudojant meno gaires, 
rašymus bei skaitymus. Taip 
pat vaikai su mokytojų pagalba 
kurs skaitymo knygas savo kla
sių bibliotekom. Būsimieji 
mokiniai galės pasinaudoti 
šiomis knygomis. 

Šių mokslo metų mokyklos 
administracijos ir mokytojų są
statą sudaro: mokyklos direk
torė — Eglė Novak ir padėjėja 
Aldona Rauchienė; priešmo
kyklinio amžiaus — Rasa Sta-
siulytė; daržel is — Dalia 
Šlenienė ir padėjėja Miglė 
Kupšaitė; pirmo skyriaus — 
Agnė Katiliškytė-Berner ir 
padėjėja Sniegą Masiulienė; an
tro skyriaus — Taiyda Rudai-
tytė ir padėjėja Elena Janu
šienė; trečio skyriaus — Audro
nė Elivikienė ir padėjėja Milda 
Karaliukienė; ketvirto skyriaus 
— Otilija Barkauskienė ir 
padėjėja Daiva Krištupaitienė; 
penkto skyriaus — Milda Ša
tienė; šešto skyriaus — Asta 
Kazlauskaitė ir padėjėja Maya 
Goštautaitė (meno koordina
torė); septinto skyriaus — Živilė 
Šilgalienė; aštunto skyriaus — 
Vilija Marchertienė. 

Gimnazijos lietuvių kalba ir 
literatūra — Dalia Milmantie-
nė; Lietuvos istorija ir geografi
ja — seselė Margarita; liet. kal
ba I — Videta Kairelis; liet. kal
ba IIA — Milda Praninskienė ir 
padėjėja Dana Plazyk; liet. 
kalba IIB — Bronius Fabijonas; 
liet. kalba IILTV - Rūta Kon
čienė; suaugusiems lietuvių 
kalba — Milda Patrienė; daina
vimas — Rasa Poskočimienė; 
t au t in ia i šokiai — Lidija 
Ringienė ir padėjėja Kristina 
Mažeikaitė; tikybos koordina
torė — seselė Margarita. 

Tėvų komitetą sudaro: Romas 
Česas (pirmininkas), Gina Ga
rankštis, Petras Jokubauskas, 
Viktorija Matranga, Danutė 
Mikalčius, Rūta Milo, Vida 
Radick, Silvija Radvilienė, 
Romas Rupinskas ir Viktorija 
Šaulienė. 

Tikimės, kad pasiseks įgy
vendinti numatytus užsibrėži-
mus, ir kviečiame lietuvių 
visuomenę remti tėvų pastan
gas išlaikyti šių dienų lituanis
tines mokyklas. 

A. R. 

GEN. KONS. V. KLEIZA 
SEKLYČIOJE 

Spalio 7-os popietę Vyr. liet. 
centre, Seklyčioje, at idarė 
renginių vadovė E. Sirutienė, 
pakviesdama gen. kons. V. Klei
zą paaiškinti eilę apie Lietuvą 
klausimų, kuriais žmonės dabar 
ypatingai domisi. 

Kons. V. Kleiza pasidžiaugė 
gausiais klausytojais ir sakėsi 
padarysiąs pranešimą apie artė
jančius spalio 25 d. rinkimus 
Lietuvoje, o po to atsakysiąs ir 
į keliamus klausimus. 

Pirmiausia paminėjo, kad 
Chicaga iki šiol yra vienintelė, 
sušaukusi susirinkimą šiuo 
klausimu. Chicaga tur i ir 
„Rytmečio ekspresą", kuris 

supažindina klausytojus su 
rinkimais; spaudoje mažai žinių 
apie tai, nes įvairios politinės 
grupes ir judėjimai mus neinfor
muoja apie savo programas bei 
kandidatus. Atrodo, kad užsie
nio lietuviai rinkimais irgi ne 
per daug domisi. Pavasarį buvu-
siuos referendumuose JAV bal
savo daugiau kaip 3000 (1200 
Chicagoje). Dabar JAV yra užsi
registravę balsuoti — 1000 
(Chicagoje — 429). Atrodo, kad 
iš užsienio galima laukti 
30004000 balsų, o ne 10 tūkst., 
kaip Lietuvos spaudoje buvo mi
nima. Toliau konsulas aiškino 
rinkiminę sistemą, kuri yra 
vienmandatinė ir daugiaman-
datinė. 

Pagal vienmandatinę sistemą 
Lietuva yra suskirstyta į 71 
apygardą, kurioje kandidatus 
turi teisę nominuoti politinės 
partijos, įregistruotos rinki
mams pagal Politinių partijų 
įstatymą. Pavieniai asmenys 
gali irgi kandidatuoti, jeigu jų 
kandidatūrą remia raštu nema
žiau kaip 1000 tos apygardos 
rinkėjų, bet kandidatui nebū
tina gyventi toje apygardoje. 
Kandidatas turi surinkti 51% 
visų baisų. Jei tiek nesurenka, 
ta i du kandidatai, surinkę 
daugiausia balsų, turės persi-
rungti pakartotiniuose rinki
muose lapkričio 8 d. Vienmada-
tinėje sistemoje yra 475 kandi
datai. 

Antroji sistema yra daugia-
mandatinė. Balsuojama visos 
Lietuvos plote, be apygardų. 
Kandidatus nominuoja politinės 
partijos, judėjimai, organiza
cijos. Jų sąrašuose negali būti 
mažiau kaip 20. Šiuose rinki
muose dalyvauja 17 polit. par
tijų, judėjimų, organizacijų. Šia 
sistema bus renkama 70 ats
tovų. 

Daugiamandatinėje rinkimų 
sistemoje politinė partija ar 
visuomeninis politinis judėjimas 
(koalicija) gali gauti atstovų 
(deputatų) mandatus tik tuo
met, jei už jo pateiktą kandidatų 
sąrašą balsavo ne mažiau kaip 
4% rinkimuose dalyvavusių rin
kėjų. 

Naujasis seimas iš viso turės 
141 atstovą. Daugiamandatinė
je sistemoje yra pasiūlyta 744 
kandidatai. Sudėjus vienman-
datinės ir daugiamandatinės 
sistemų kandidatus, jų gaunasi 
didelis skaičius — 1219; bet 
daugelis jų yra nominuoti ir 
vienmandatinėje ir daugiaman
datinėje sistemoje. 

Daugiausia kandidatų ( 107) 
nominavo Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos ir Lietuvos demokratų 
partijos jungtinis sąrašas. Jų 
žinomiausi kandidatai yra: B. 
Gajauskas, A. Saudargas, A. 
Statkevičius, S. Stoma („Lie
tuvos Aido" red.). 

Antroje vietoje kandidatų 
skaičium (98) stovi Sąjūdžio 
koalicija. Jų žinomiausi kandi
datai yra V. Landsbergis, G. 
Vagnorius, K. Uoka, L. Andri
kienė, E. Zingeris, V. Šerkšnys. 

Trečioje vietoje su 71 kandida-

Būrys uolių spaudos rėmėjų, spalio 7 d. susirinkę j marijonų vienuolyno svetainę, adresavo laiškus 
„Draugo skaitytojams, kad prisidėtų prie mūsų vienintelio dienraščio išlaikymo. „Draugo" va
jaus komiteto pirmininkas yra Vaclovas Momkus 

Nuotr. Jono Kuprio 

tu yra Lietuvos demokratinė 
darbo partija (LDDP). Jos žino
miausi kandidatai: A. Brazaus
kas, B. Genzelis, J. Kubilius 
(„Draugo" 10/9 vedamajame 
paminėta, kad jis savo kandida
tūrą atsiėmė. A.Š.). 

Ketvirtoje vietoje yra Lietuvos 
socialdemokratų partija su 70 
kandidatų. Jų žinomiausi: A. 
Sakalas, K. Antanavičius, L. 
Dambrauskas, J. Paleckis. 

Toliau konsulas kalbėjo 
rinkimų eigą. Lietuvos am
basada Washingtone gavo in
strukcijas iš Lietuvos rugpjūčio 
gale. Užsiregistravimas balsa
vimui yra normalus procesas ir 
asmuo, neužsiregistravęs iki 
rugsėjo 8 d., neturi teisės 
balsuoti,nors ir turėtų Lietuvos 
piliečio pažymėjimą. Rinkimai 
įvyks spalio 25, bet iki šiol nėra 
gauta informacija iš Užs. reika
lų ministerijos, kaip bus bal
suojama. Atrodo, kad rinkimai 
bus pravedami korespondenci-
niu būdu. Gavus balsavimo la
pelius, ambasada tiesioginiai 
turės juos išsiuntinėti užsi
registravusiems balsuotojams. 
Balsuotojai greičiausiai bus 
priskirti prie tos apygardos, 
kurioje buvo jų pasku t inė 
gyvenvietė Lietuvoje. O jei bus 
tokių, kurie adreso nežinojo, ar 
neatsiminė, jie bus priskirti prie 
Senamiesčio I apygardos Vil
niuje. 

Balsuotojai turės per 2-3 d. 
savo balsavimo lapelius užkli
juotuose vokuose įteikti konsu
latams arba pasiųsti į ambasa
dą. Ambasada diplomatiniu paš
tu išsiųs juos į Lietuvą, kad jie 
Rinkiminę komisiją pasiektų 
spalio 26-27. Konsulas pasakė, 
kad tai yra tik spėliojimai, nes 
dar laukiama tolimesnių in
strukcijų iš Lietuvos. 

Atsakydamas į paklausimus, 
konsulas dar paaiškino daug 
dalykų. 

Jau referendumuose balsavu
sių asmenų (nepake i tus ių 
gyvenvietės) sąrašai iš Lietuvos 
ambasados negalėjo būti pasiųs
ti į Lietuvą, nes ambasada savo 
iniciatyva to padaryti negalėjo, 
tam nebuvo instrukcijų. Lietuva 
yra valstybė, ir ji vadovaujasi 
savo įstatymais ir potvarkiais. 

Ar Lietuvos pilietis gali bal
suoti, nenusikalsdamas JAV pi
lietybei? JAV įstatymai aiškiai 
sako, kad pilietis gali prarasti 
pilietybę, kai savanoriškai jos 
atsisako. O užpildytose anketo
se buvo pabrėžta, kad balsuoto
jas JAV pilietybės neatsisako. 

Lietuvos piliečio pažymėjimai 
galioja iki 1993 m. liepos 1 d., 
po to, tikimasi, kad ambasadai 
bus atsiųsti užsienio pasai. Lie
tuvos piliečio pažymėjimai iš
duodami ir toliau Lietuvos gen. 
konsulo įstaigoje Chicagoje. 

Popietėje taip pat kalbėjo sve
čias iš Lietuvos adv. Kęstutis 
Benevičius, Kauno miesto pro
kuratūros valstyb. kaltinimo 
įstaigos prokuroras. Jis konsulo 
buvo paprašytas pasidalinti 
įspūdžiais apie r i n k i m i n ę 
kampaniją. Adv. K. Benevičius 
pasakė, kad Lietuvoje yra ir 
pozityviai nusiteikusių, ir nei
giamai į viską žiūrinčių, ir ne
reaguojančių — apatiškų žmo
nių. Jis įsitikinęs, kad Lietuva 
pradėjo žengti kitu keliu. Jau 
pasiekta didžiausi moraliniai 
laimėjimai: kalba, sienos, pra
sidėjęs rusų kariuomenės išve
dimas, nauja policija, naujo teis
mo kūrimas. Jis yra optimistiš
kas ir tiki Lietuvos ateitimi. 

E. Sirutienė padėkojo kon
sului bei adv. Benevičiui ir 
pakvietė visus tradiciniams 
trečiadienio pietums, kuriuos 
valgydami Seklyčios lankytojai 
dar ilgai diskutavo įvairiais Lie
tuvos klausimais. 

Aldona Šmulkš t ienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzif Avenue 

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

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


