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Bobelio kandidatūra 
svarstoma teisme 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, spalio 22 d. (Elta) — 

Belikus trims dienoms iki Sei
mo rinkimų, spalio 22 d. Aukš
čiausiame Teisme bus nagrinė
jama Sausio 13-osios Brolijos 
pirmininkės Jadvygos Bieliaus
kienės pareiškimas, kad Kazys 
Bobelis neteisėtai įregistruotas 
kandidatu į Seimo deputatus. 

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto paskutinį pir
mininką Kazį Bobelį kandidatu 
į Seimą iškėlė Krikščionių 
Demokratų Sąjunga ir Jauna
lietuviai Marijampolės vien
mandatėje apygardoje ir įrašė 
pirmąjį jungtiniame šių sąjungų 
sąraše. Vyriausioji rinkimų 
komisija jo kandidatūrą įre
gistravo. 

Jadvyga Bieliauskienė ir 
Aukščiausiosios Tarybos Krašto 
apsaugos ir vidaus reikalų 
nuolatinės komisijos pirminin
ko pavaduotojas prel. Alfonsas 
Svarinskas rinkimų komisijos 
aktą užprotestavo. Protestą jie 
motyvavo tuo, kad Kazys Bobe
lis neišgyveno Lietuvoje trijų 
metų. 

Pagal Seimo rinkimų įstaty
mą Jadvygos Bieliauskienės pa
reiškimas turi būti išnagrinėtas 
per tris dienas. 

Kas grąžino Vilniaus 
arkikatedrą? 

Pastaraisiais metais LDDP 
deda milžiniškas pastangas vėl 
sugrįžti į valdžią. Jie net bando 
kreiptis į tikinčiųjų protą ir 
jausmus, įrodinėja, kad jie — 
komunistai buvo ir dabar yra 
tikrieji sąžinės laisvės ir ti
kėjimo bei bažnyčios interesų 
gynėjai. Šiam t iks lui jau 
kelerius metus panaudojamas ir 
Vilniaus Arkikatedros bei Šv. 
Kazimiero bažnyčios grąžinimo 
faktas. Kaip buvo iš tikrųjų 
„Valstiečių la ikraš ty je" 
prisimena Nijolė Sadūnaitė, 
aktyviai dalyvavusi kartu su 
Lietuvos tikinčiaisiais kovoje už 
Arkikatedros ir Šv. Kazimiero 
bažnyčios grąžinimą. 

Kovos pradininku buvo prela
tas A. Svarinskas. Jis 1979 m. 
balandžio mėnesį pasakė, kad 
jei katalikams nebus sugrąžin
tos bažnyčios, tai šv. Kazimiero 

• 500 metų gimimo sukaktį teks 
švęsti prie šių bažnyčių esan
čiose gatvėse. Tai išgąsdino so
vietų valdžią, kunigas A. Sva
rinskas 1983 m. buvo areštuo-

Kariuomenės 
išvedimas nesustos 
Vilnius, spalio 21 d. - AT 

pirm. V. Landsbergis reporte
riams pasakė, jog jo nuomone, 
Rusijos Gynybos ministerijos 
pareiškimas, kad Rusijos ka
riuomenės išvedimas iš Pabalti
jo yra suspenduojamas, buvo 
tam, kad nuramintų kai kurias 
Rusijos karininkų grupes, no
rint parodyti susirūpinimą jų 
reikalais. 

V. Landsbergis priminė, kad 
ir sutartyje buvo parašyta, kad 
būtų sulaikomas išvedimas tų 
dalinių, kuriems nėra paruoštas 
apgyvendinimas ir kad jo žinio
mis, daliniai nėra išvežami į at
virus laukus. Tuo tarpu, jis 
pareiškė, nėra priežasties tikėti, 
kad kariuomenės išvedimas iš 
Lietuvos būtų suspenduojamas 
ar sulėtinamas. 

tas. Buvo renkami žmonių para
šai, reikalaujant grąžinti baž
nyčias, išsiųsti raštai Sovietų 
Sąjungos Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirmininkui L. 
Brežnevui, vėliau kreiptasi į J. 
Andropovą. Kreipimąsi pasirašę 
kunigai buvo persekiojami, 
suimami. Nepaisant to, kunigai 
1985 m., o vėliau ir 1987 m. 
išsiuntė savo reikalavimus So
vietų Sąjungos Komunistų par
tijos Generaliniam sekretoriui 
M. Gorbačiovui. Iš viso per 
1987-1988 metus į Maskvą dėl 
Arkikatedros grąžinimo krei
pėsi 97,343 Lietuvos tikintieji. 
O 1988 m. liepos 11d., kunigui 
A. Svarinskui grįžus iš Uralo la
gerių, KGB pulkininkas J. Ra
dzevičius jam pasakė, kad jie, 
t.y. KGB, grąžins Lietuvai tris
palvę, senąjį himną ir Vilniaus 
Arkikatedrą. 

Taigi Arkikatedros grąžini
mas buvo kegėbistų nuspręstas 
reikalas dar 1988 m. vasarą, o 
A. Brazauskas po keturių mė
nesių — 1988 m. spalio 23 d. — 
tik įvykdė KGB valią. 

Be kuro nebus šilumos 

Praėjus savaitei nuo to laiko, 
kai Vyriausybė nusprendė pra
dėti šildymo sezoną, be šilumos 
yra likę tik tie pastatai, kurie 
žiemai dar nepasiruošę. Tebega
lioja ir sprendimas patalpas 
šildyti iki 55 F (13 C) laipsnių, 
o karštą vandenį tiekti tik ligo
ninėms ir ikimokyklinėms įstai
goms. 

Valstybinei energet ikos 
sistemai didžiausią nerimą 
kelia dujų tiekimo apribojimas, 
o jų ypač reikia termofikaci
nėms elektrinėms. Reikalai 
turėtų pagerėti, kai pradės 
veikti ir pirmasis Ignalinos 
atominės elektrinės reaktorius, 
kuris dabar remontuojamas. 
Tuomet elektros energijos bus 
daugiau eksportuojama, o 
didesnė dalis naftos ir dujų teks 
šiluminef energijai gaminti. 

Tuo tarpu vyriausybę ir vals
tybinę įmonę „Lietuvos dujos" 
vėl pasiekė koncerno „Len-
transgaz" telegrama, kuria rei
kalaujama nuo spalio 21d. 6-os 
valandos dujų vartojimą suma
žinti iki 4 milijonų kubinių 
metrų per parą vietoje iki šiol 
suvartojamų 6 milijonų kubinių 
metrų. Pagrindinių Lietuvos 
kuro įmonių vadovai dėl naftos 
ir dujų tiekimo derasi Maskvoje. 

Muziejus — kovų ir kančių 
liudytojas 

Genocido aukų muziejus 
Vilniuje atvers duris lankyto
jams spalio 24 dieną. Naujojo 
muziejaus steigėjai — Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga ir Lietuvos Kultūros ir 
švietimo ministerija. 

Rūmus, kuriuose yra muzie
jus, užimančius beveik visą 
kvartalą tarp Vasario 16-osios 
ir Aukų gatvių, žino visi. Jie pa
statyti 1890 metais apygardos 
teismui. Per visas okupacijas čia 
veikė represinės įstaigos — 
teismas ir prokuratūra, gesta
pas, KGB. Čia buvo planuoja
mas genocidas, kalinami, tar
domi, kankinami ir žudomi Lie
tuvos valstybės piliečiai. 

Pirmieji į šį muziejų spalio 21 
d. buvo pakviesti žurnalistai. 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos pirmininkas Balys Ga-

Britanijoje uždarys tik 
10 kasyklų 

Rusijos parlamente prezidentui Jelcinui nepasisekė atidėti Liaudies Deputatų Kongreso j pavasarį. 
Dešinėje sėdintis ministro pirmininko pareigas vyriausybėje einantis Jegor Gaidar, kuris iki šiol 
buvo stipriausias reformų varytojas, bijo, kad gruodžio 1 d. prasidėsiantis kongresas nutars 
atstatydinti vyriausybę ir nutraukti reformas. 

Rusijos parlamentas vis 
stipriau išeina prieš 

vyriausybę 
Maskva, spalio 21 d. — De

monstratyviai priešindamiesi 
Rusijos prezidentui Boris Jel
c inui , Rusijos par lamento 
konservatorių dauguma atmetė 
jo prašymą atidėti gruodžio 1 d. 
t u r i n t į p ra s idė t i Liaudies 
Deputatų Kongresą. Kongreso 
atidėjimu iki pavasario B. 
Je l c inas t ikėjosi a t idė t i 
konfrontaciją dėl jo varomų 
ekonominių reformų, dėl ko, 
baigiantis jo galiai valdyti 
dekretais, gresia pavojus visai 
jo valdžiai. 

Jelciną remiantys Rusijos 
Aukščiausiosios Tarybos nariai 
šį balsavimo rezultatą inter
pretavo kaip mandato atėmimą 
iš Jegor Gaidar vadovaujamos, 
reformų siekiančios vyriausy
bės. „Visi žino, kad į Kongresą 
atvyksiantys deputatai gruodžio 
1 d. nediskutuos ekonominių 
klausimų, bet pradės preziden
tūros ir valdžios institucijų 
puolimu", pareiškė gen. Dmitri 
Vokogonov, parlamento deputa
tas ir prezidento Jelcino karinis 
patarėjas. 

Par lamentas 114-59 balsų 
santykiu nubalsavo Liaudies 
Deputatų Kongresą pradėti, 
kaip numatyta — gruodžio 1 d., 
nežiūrint to, kad aukšti valdžios 
pareigūnai pakartotinai per
spėjo, kad tai gresia kons
tituciniu valdžios perversmu. 

Opozicija jau susiorganizavo 

Prieš kelias dienas susitikę su 
užsienio korespondentais, keli 

j auskas pasakė , kad svar
biausias muziejaus eksponatas 
yra kameros, kuriose kalėjo ir 
mirė žmonės, kabinetai, kuriuo
se jie buvo tardomi. Po kurio 
laiko bus parengta ir dokumen
tų ekspozicija. Muziejaus lan
kytojus lydės ne muziejininkai, 
mokslininkai, bet tie žmonės, 
kurie patys išgyveno šių rūmų 
baisumus. Atgavus daugiau 
saugumo archyvų, muziejus 
turėtų tapti centru, kuriame 
būtų tyrinėjami, spausdinami ir 
plat inami dokumentai apie 
Lietuvos pasipriešinimą nuo 
1940-ųjų metų. 

Kol kas muziejus veiks tik šeš
tadieniais ir sekmadieniais. 
Lankyto jams reikia tu rė t i 
asmens dokumentus ir nesinešti 
jokių krepšių. (V.GU.) 

prezidento Jelcino vyriausybės 
ministrai pasakojo apie orga
nizuotą ultra-nacionalistų ir 
buvusių komunistų kampaniją, 
vadovaujant parlamento vado
vybei, nuversti valdžią ir 
sustabdyti ekonomines refor
mas. „Šiandien įau turime rei-
kalą su pajėgų junginiu, kuris 
vakar dar neįstengė susitarti", 
pareiškė Valstybės sekretorius 
Gennadi Burbulis. 

Jis pasakojo, kad „revanšis
tinės pajėgos" persigrupuoja 
lokalinėse tarybose, o taip pat 
ir senose komunistinėse unijose 
— profsąjungose ir net kai ku
riuose universitetuose. Bet, jis 
pabrėžė, parlamentas yra pa
grindinė jų jėgų išbandymo vie
ta. 

Kai jis buvo pakviestas par
lamente paaiškinti tokius 
teiginius, Užsienio ministras 
Andrei Kozyrev patvirtino savo 
perspėjimą, kurį padarė praėju
sį penktadienį, kad „yra grėsmė 
Rusijos reformų strateginei 
krypčiai, imtinai ir iš tam tikros 
parlamento dalies". 

Šaukiamasi Jelcino 
atsistatydinimo 

Kylant politinei tempe
ratūrai, viena atskilusi opo
zicinė grupė paskelbė atvirą 
laišką Pravdoje, buvusios 
Komunistų partijos dienraštyje, 
reikalaujanti Jelcino atsistaty
dinimo. „Gyvenimas mus neuž-
ginčytinai pamokė, kad jūs ne
galite Rusijos išvesti iš krizės", 
atvirame laiške, atspausdin
tame Pravdos pirmame pus
lapyje, rašė grupės „Civilinė 
Unija" vadovybė Jelcinui. „Jūs 
vedate ją ne į atsinaujinimą, o 
į aklavietę. Jei Rusija jums yra 
brangi — atsistatydinkite!" 

Jau ir prieš tai kitos opozi
cinės grupės šaukėsi Jelcino at
sistatydinimo, bet šis atviras 
laiškas yra pats stipriausias iki 
šiol pasikėsinimas prieš prez. 
Jelciną, kuris tik prieš metus 
tiek krašte, tiek ir užsienv buvo 
laikomas herojum už sustabdy
mą rugpjūčio 19 d. perversmo 
prieš prez. M. Gorbačiovą. 

Per tuos metus prez. B. 
Jelcinas beveik visus reformos 
pakeitimus darė jam laikinai 
suteiktomis ypatingomis galio
mis. Bet kai jos išsibaigs gruo
džio 1 d., nemanoma, kad bus at

naujintos. Šis numatomas val
džios galios susilpnėjimas ir 
sudaro klimatą opozicinėms 
grupėms pabandyti stipriau pa
sireikšti. Rimčiausia jų atrodo 
atvirą laišką paskelbusi „Civi
linė Unija" kurią remia įta
kingi pramonininkai, kurie jau 
ir patys argumentuoja už laiki
ną moratoriumą naujų reformos 
įstatymų kūrime. Nors ši grupė 
dar nereikalauja ekonominių 
reformų vedėjo Jegor Gaidar at
sistatydinimo, ji tačiau par
lamente balsavo prieš valdžią 
einančiųjų pusėje. 

Prieš valdžią demonstruos 
ir kiti 

Šį savaitgalį stipriai pasi
reikšti ruošiasi ir dešinesnės 
grupės, kaip dešiniųjų grupių 
koalicija, pasivadinusi Naciona
liniu Išgelbėjimo Frontu, kuri šį 
savaitgalį turės savo Kongresą. 
Tuo pačiu metu savo masines de
monstracijas planuoja ir Rusijos 
Nepriklausomų Amatininkų 
unijų Federacija, reikalaujant 
didesnių algų ir žemesnių mais
to kainų. 

Dešiniųjų grupuočių drąsėji-
mą rodo ir tai, kad nacionalis-
tų-antisemitų grupės Pamjat 
nariai pereitą savaitę šturmavo 
populiaraus Maskvos dienraščio 

. Moskovsky Komsomolets dien
raščio redakciją. Šį užpuoli
mą pasmerkė B. Jelcinas ir kiti, 
bet jis užaliarmavo Rusijos 
spaudos korpuso progresyviuo
sius darbuotojus. 

Ministro pirmininko pava
duotojas Anatoly Chubais, kuris 
vadovauja valstybės projektui 
krašto pramonę perleisti į 
privačias rankas, sakė, kad 
komunistai nori, kad Kongresas 
būtų sušauktas kuo greičiau, 
kol dar neprasidėjo valdiškų 
įmonių akcijų išdalinimas. 

Nuo sesijos pradžios rugsėjo 
mėnesį, parlamentas jau ir kitais 
būdais davė smūgius Jelcino ir 
Gaidar reforminei valdžiai. 
Prieš kelias savaites parlamen
to dauguma pareiškė „nepasi
tenkinimą" valdžia. Praėjusį 
antradienį parlamentas nubal
savo perimti Izvestijos laikraščio 
redakciją ir turtą, o šis laikraš
tis buvo stipriausias reformų 
propaguotojas. 

Pasukti parlamentą dabarti
nės valdžios nenaudai žymiai 
padėjo „Civilinės Unijos" 
iškilimas. Ši grupė, kurią remia 
M. Gorbačiovas, patraukia vidu
rinės pozicijos žmones, kurie 
nėra nei kietosios linijos ko
munistai, nei pasišventę refor
matoriai, bet kurie mano, kad 
reformos vykdomos per greitai. 

Londonas, spalio 22 d. — Bri
tanijoje, vykstant masiniams 
protestams prieš anglies 
kasyklų uždarinėjimą ir net 
Konservatorių partijoje Parla
mente kylant protestui prieš 
kasyklų uždarymą, min. pirm. 
John Major žymiai sumažino 
uždaromų kasyklų skaičių. 

Mažiau, kaip savaitę po to, kai 
valstybinė anglių kasyklų 
įmonė British Coal pranešė, kad 
uždaro 31 iš 50 kasyklų, iš 
darbų atleidžiant 30,000 dar
bininkų, t.y. tris ketvirčius visų 
likusių kasyklininkų, Britanijos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washington. Pernai į JAV 
atvyko 3,500 irakiečių pabėgė
lių, o šiemet numatoma įsileisti 
dar bent tokį pat skaičių nuola
tiniam apsigyvenimui Ameriko
je. Saudi Arabijoje šiuo metu 
yra apie 30,000 irakiečių pabė
gėlių, ten užsilikusių po per
nykščio Persų įlankos karo. Wa-
shingtonas pranešė, kad nutar
ta irakiečius įsileisti į Ameriką 
po pakartotinų Jungtinių Tautų 
raginimų, nes irakiečiai 
nebegalį grįžti į savo kraštą. 
Tikima, kad ir kiti JT organiza
cijai priklausantys kraštai 
įsileis po kiek šių pabėgėlių. 

— Ekvadoro ir Lietuvos 
atstovai Jungtinėms Tautoms, 
ambasadoriai Jose Ayala-Lasso 
ir Anicetas Simutis susitiko Ek
vadoro misijoje, New Yorke ir 
pasirašė bendrą komunikatą, 
kuriuo Lietuva ir Ekvadoras 
užmezgė diplomatinius santy
kius. Komunikate nurodyta, 
kad abiejų valstybių santykiai 
bus grindžiami tarptautinės 
teisės principais, ypač tais kurie 
užtikrina valstybių lygybę, pa
garbą jų nepriklausomybei, 
valstybinį suverenumą, terito
rinį integralumą, nesikišimą į 
vidaus reikalus, taikingą ginčų 
sprendimą ir nepripažinimą jė
ga įvykdytų teritorinių pakei
timų. Ambasadoriais tarp Lie
tuvos ir Ekvadoro bus pasikeis
ta vėliau, sutarus dėl abiems ša
lims patogios datos. 

— NASA pareigūnai pa
reiškė, kad dvejus metus trukę 
tyrimai parodė, jog 1.5 bilijonus 
dolerių kainavusio Hubble erd
vės teleskopo gamintojas slėpė 
svarbius duomenis, rodančius, 
kad teleskopas buvo defekty-
vus. Teleskopas buvo iškeltas 
erdvėn 1990 m. ir dabar neduo
da reikiamų duomenų dėl to, 
kad jo 8 pėdų spindžio veidrodis 
esąs iškreiptas. 

— Rusijos pakrančių sargyba 
užėmė ir atitempė iki karinės 
bazės prie Murmansko gamto
saugos organizacijos Green-
peace laivą. Laivas buvo sulai
kytas spalio 12 d. Rusijos teri
toriniuose vandenyse Arktikoje, 
Karą jūroje netoli Novąja Zeml-
ja salyno, kur Greenspeace buvo 
numatę ištirti gamtos saugu
mą vietų, kur sovietai skandino 
radioaktyvias atliekas. 219 
pėdų ilgio Greenpeace laivo ka
pitonas kaltinamas tarptauti
nių maritiminių įstatymų pa
žeidimu. 

sukelia per daug sunkumų. Ta
čiau šios grupės nariai pritaria, 
kad įmonių direktoriai turėtų 
gauti daugiau savininkystės 
teisių tose įmonėse, kurias jie 
valdo. 

Prekybos ir pramonės sekreto
rius Michael Heseltine pranešė 
triukšmingai, besityčiojnačiai 
žemesniųjų Parlamento rūmų — 
House of Commons sesijai, kad 
valstybė nutarė uždaryti tik 10 
kasyklų, atleidžiant tik 7,500 
darbininkų. 

Nors M. Heseltine aiškino, 
kad visvien svarbu rimtai 
pažvelgti į numaty tų 31 
kasyklų uždarymą, ypatingai 
dėl to, kad Britanijos anglių pa
klausa nyksta, jis vienok pri
pažino, kad visas 31 kasyklas iš 
kar to uždaryti sukeltų per 
didelį darbininkų išvietinimą. 
Tad valstybė nebeuždarys dau
giau kasyklų, pirmiau nepada
rius kasyklų pramonės viešos 
peržiūros. 

Šis savo norėtos pravesti poli
tikos pakeitimas jau antras 
kelių savaičių laikotarpy, kurį 
min. pirm. John Major buvo pri
verstas padaryti. Prieš porą 
savaičių turėjo Britanijos svarą 
ištraukti iš Europos Bendrosios 
Rinkos, nes nebegalėjo dirbtinai 
išsaugoti svaro vertės. 

Trečiadienio vakare, po visą 
dieną t rukusių svarstybų, 
Britanijos Parlamento House cf 
Commons nutarė 305-302 balsų 
santykiu paremti premjero Ma
jor sumažintą planą kasyklų 
uždarymui. Iki šiol jo ekonomi
nis planas buvo tramdyti in
fliacija, išlaikant žemas paiū-
kanų ratas. Po šio balsavimo jis 
pranešė per televiziją, kad 
keičia ekonominę strategiją — 
dabar jau sieks aktyviai skatin
ti pramonės augimą. 

Rusų traukinys — 
į Kaliningradą 

Ryga, spalio 21 d. — Ruošia
masi pasiųsti į Kaliningradą 
spalio 19 d. neteisėtai į Latviją 
įvažiavusį traukinį, pakrautą 
Rusijos kariais ir ginklais. Lat
vijos valdžia taip pat nutarė 
nekonfiskuoti traukinyje veža
mų ginklų, norėdama Rusijai 
parodyti gerą valią ir savo norą 
greitai išspręsti panašius klau
simus. 

Sekantis ratas Latvijos de
rybų su Rusija dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo prasidės 
spalio 23 d. Maskvoje. 

Latvijos vyriausybė 
atlaikė 

Ryga, spalio 21 d. — Latvijos 
ministro pirmininko Ivars God-
manis vyriausybė (išskyrus 
Ekonominių reformų ministrą) 
atlaikė Latvijos Aukščiausiojo
je Taryboje pravestą balsavimą, 
ar pareikšti pasitikėjimą vy-
riasybe, ar ne. Nors buvo balsų 
prieš Užsienio ministrą Janis 
Jurkans ir Vidaus reikalų mi
nistrą Ziedonis Cever, jų ne
pakako, kad ministrai būtų 
priversti atsistatydinti. 

KALENDORIUS 

Spalio 23 d.: Šv. Jonas 
Capistrano, Odija. Kordutė, 
Ramutė, Jautrutė. 

Spalio 24 d.: Nunilė, Vald 
mantas, Gluoda. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:10. leidžiasi 5:59. 
Temperatūra dieną 75 F (24 

C), debesuota, galimybė lietaus, 
naktį - 45 F (7 C). 
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/PORTO APŽVALGA 

Futbolas Chicagoje 

„LITHS" SULAIKĖ „SERBS" 

Per priešpaskutines ketverias 
rungtynes „United Serbians" 
komanda be pasigailėjimo triuš
kino savo priešininkus. Ji įkirto 
13 įvarčių ir surinko 8 taškus, 
įsitvirtino pirmaujančių ko
mandų tarpe ir pasidarė tikras 
siaubas būsimiems varžovams. 
Tokio įsibėgėjimo metu, praė
jusį sekmadienį, spalio 18 d., 
„Liths" komanda žaidė prieš 
juos. Rungtynės vyko Lake 
Villa, EL, maždaug 60 mylių nuo 
Marąuet te Parko, naujoje, 
puikioje, pačių šeimininkų — 
serbų aikštėje. Rungtynėms 
paskirti patys geriausi teisėjai, 
nes šių rungtynių laimėtojas 
gali prasilaisvinti kelią į lygos 
meisterius. Žiūrovų tarpe mai
šėsi ir Metro lygos prezidentas 
Joe Zyzda. 

Vos paskelbus rungtynių pra
džią, prasidėjo permainingi ant
puoliai , kurie tęsėsi visą 
žaidimo laiką. Abiejų komandų 
vartininkai, ypač „Liths" Jonas 
Putna, turėjo progos parodyti ir 
parodė savo sugebėjimus tikro 
pavojaus metu. To jis nebūtų 
galėjęs taip sėkmingai atlikti be 
ryžtingų ir užtikrintai, be 
klaidų žaidžiusių gynikų Virgio 
Marčinsko, Rol. Siniakovo ir 
Toni Maestre. 

Antrojo puslaikio trečioje 
minutėje dešiniuoju kraštu 
praėjęs serbų puolėjas pakėlė 
aukštą pasuote į kairę pusę, kur 
jo kamuolys, atsitrenkęs į vartų 
virpstų susikirtimą, nelaikomai 
rekušetavo į vartų kampą ir 1:0 
serbų naudai! Po laimingo įvar
čio šeimininkai dar entuziastiš
kiau ėmė atakuoti „Liths" var
tus, bet užtikrintai dirbęs Put
na bombardavimą atlaikė. Prieš-
puoliuose Virgis Žuromskas, 
Artūras Savukynas, Rol. Urbo
navičius, Gytis Kavaliauskas ir 

Jamy, kurio pavardė pranyko iš 
atminties, nedavė ramybės ir 
serbų vart ininkui . Taip 
beatakuodami „Liths" uždirbo 
7:2 kampinių, bet per stiprūs 
Žuromsko pakėlimai tapo be
naudžiais. 

Likus žaisti tik 3 minutes, 
serbų gynikas už neleistiną 
žaidimą pagaliau gavo įspėjimą 
ir iš 18 metrų baudą. Savukyno 
link vartų švelniai pakeltą 
kamuolį Gytis Kavaliauskas su 
galva įkirto į priešininkų vartus 
ir rezultatą išlygino 1:1 ir tuo 
įrodė, kad ir serbai sulaikomi. 

Rungtynėse prieš „United 
Serbs" laimėjus nors ir vieną 
tašką, „Liths" komanda vispu
siškai sustiprino savo pirmau
jančią padėtį, tačiau kelias į 
meisterius dar nėra atviras. 
Liko žaisti dar dvejos rungty
nės. Reikia abejas laimėti. 

Rezervo komanda prieš „Unit
ed Serbians" laimėjo rekordiniu 
rezultatatu 10:0. 

J . J . 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„GREEN-WHITE" 

Šį sekmadienį, spalio 25 d., 
, J-ituanica-Liths" komanda žais 
priešpaskutines šio sezono 
pirmenybių rungtynes prieš 
desperatiškai kovojančią, dėl 
neiškritimo iš Major divizijos, 
vokiečių komandą „Green-
White". 

Rungtynės vyks Des Plaines, 
D, Majewski Metro Park, Willie 
ir Elmhurst Rd. 

Pradžia 2 vai. p.p. Rezervas 
žais 12 vai. Sezono užbaigtuvių 
rungtynės, ir gal rungtynės dėl 
čempionato, vyks Lemonte, lap
kričio 1 dieną, 2 vai. p.p., prieš 
čekų „Spartą". 

J . J . 

Dalis Cleve lando LSK „Žaibo" jaunesniojo lengvaatlečių prieauglio su t r e n e r i u A l g i r d u Biels-
kum (su skrybėlė). 

BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS 

Golfas 
Sėkmingai baigtas golfo 

sezonas 

Chicagos Lietuvių Golfo 
klubas baigė dar vieną veiklų ir 
sėkmingą sezoną golfo aikštėse. 
Paskutinis šio sezono klubo 
turnyras spalio 4 d. vyko Glen-
woodie Country Club. Jau anks
čiau buvo minėta, kad šiame 
turnyre tradiciniai išrenkami 
klubo meisteriai kiekvienoje 
klasėje. Po įtemptos kovos šių 
metų klubo čempionais tapo: 

Vyrų „A" klasė - Mark 
Petrošius - 76. 

Vyrų „B" klasė - Vytas 
Vaitkus - 85. 

Vyrų „C" klasė - Rimas 
Simokaitis - 91. 

Vyrų ,JD" klasė - Marius 
Viržintas - 101. 

Moterų klasė — Aldona 
Vaitkienė - 89. 

Senjorų klasė — Jonas Bara
nauskas - 94. 

J a u n i ų klasė — Vytas Rin
gus - 97. 

Šie ir kiti laimėtojai (2-ra, 
3-čia ir t.t. vietos) buvo vietoje 
pasveikinti, bet mes juos dar ir 
viešai pasveikinsim ir apdova-
nosim klubo bankete. 

Metinis golfo klubo sezono 
baigimo banketas 

Chicagos Lietuvių Golfo klubo 
metinis banketas, vakarienė ir 
šokiai šeštadienį, lapkričio 7 d., 

800 m. bėgime, 2:33.3 min. 
Berniukų D (11-12 m.) kla

sėje — Jeff Petrulis („Žaibas) 
6 lb. rutulio stūmime 10.23 m 
(33-7") ir Lukas Giniotis 
(„Aušra") trišuoiyje 8.92 m 
(29'-3"). Abu baltiečių ir lietu
vių. Mergaičių D klasėje — 
Kristina Klioryte (Ž) lietuvių 
200 m bėgime 30.7 sek., Ona 
Smalenskaitė (A) baltiečių ir 
lietuvių disko metime 15.68 m 
(51'-5") ir LSK „Žaibo" 4x100 m 
estafetė (R. Švarcaitė, L. Rukšė-
naitė, D. Leparskaitė, K. Klio
ryte) 1:04.0 min., baltiečių/lietu-
vių. 

Berniukų E (9-10 m.) klasėje 
— Tadas Tamošiūnas (Ž) bal
tiečių ir lietuvių 6 lb. rutulio 
stūmime 7.58 m (24'-10te") ir 
tik lietuvių beisbolo metime 
44.57 m U46'-3") ir LSK „Žai
bo" 4x100 m estafetė (T. Ta
mošiūnas, S. Kliorys, S. La-
niauskas, P. Rukšėnas) 1:05.7 
min. baltiečių ir lietuvių. 

Mergaičių E klasėje — Ma-
rissa Teteris (Latv.) 800 m bė
gime 2:52.6 min., Laura Ruk-
šėnaitė (Ž) baltiečių ir lietuvių 
100 m bėgime 15.1 sek., tik 
lietuvių 400 m bėgimo 1:14.2 
min. ir 800 m bėgime 2:58.5 
min.; Julija Petrauskaitė (A) 
baltiečių ir lietuvių beisbolo me
time 34.67 m U13'-9"). 

Mergaičių F (žemiau 9 m.) 
klasėje — Alaną Teteris (Latv.) 
400 m. (1:29.4 min.) ir 800 m. 
(3:19.6 min.) bėgimuose. 

Apart rekordistų, dar gerai 
pasirodė Aras Ignatavičius 
(„Aušra"), laimėjęs 5 pirmas 
vietas berniukų C klasėje. Ber
niukų D klasėje stipriai pasi
reiškė Matas Laniauskas (4 
čempionatai) ir sprinteris Mi
kas Rukšėnas, abu LSK „Žai
bo". Tačiau bene kovingiausiai 
pasirodė Saulius Kliorys (5 
čempionatai) ir Paulius Ruk
šėnas (2 čempionatai), abu Cle
velando „Žaibo", berniukų E 
klasėje.Didelį entuziazmą pade
monstravo patys jauniausieji — 
berniukai ir mergaitės F kla
sėje. 

Kiekvienoje klasėje už iški
liausią pasekmę buvo skiriami 
tradiciniai pabaltiečių ir lietu
vių pirmenybių žymenys. Šios 
pasekmės vyrų ir jaunių A 
(17-19 m.) klasėse apskaičiuo
jamos pagal traptautines IAAF 
vyrų 1971 m. daugiakovų verti
nimo tabeles, o moterų ir viso
se kitose jaunių ir mergaičių 
klasėse pagal IAAF 1971 m. mo
terų tabeles, modifikuojant 
metimus. Pažymėtina, kad žy
menys skiriami už paskirą, 
daugiausiai taškų gavusią pa
sekmę ir nieko bendro neturi su 
laimėtų pirmų vietų skaičiumi. 

Pateikiame šių žymenų laimė
tojus. Jei baltiečių žymenio 
laimėtojas yra lietuvis, tai jam 
automatiškai užskaitomas ir lie
tuvių pirmenybių žymuo. 

Vyrų — Audrius Penkaus-
Auirtralijoe lietuviu sporto ilgameti8 darbuotojas Antanas Laukait.3. Lietu- kas („Žaibas"); moterų -
vos olimpiečiu išleistuvėse Barcelonon. kalbasi su Lietuvos Respublikos Aimee Teteris (latve); lietuvių 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotoju Kazimieru Motieka. _ R ū t a Maželytė (Z); moterų 

vyks Lietuvių centre, Lemonte. 
Pradžia 6:30 vai. vak. Kviečia
me visus — golfininkus, jų šei
mas ir draugus. Dar yra vietų, 
tad nelaukdami skambinkit tel. 
708-349-9460, arba 708-301-
8604. Bus smagu! Džiaugsitės 
galėję dalyvauti! 

Golfo klubo valdyba 

PATIKSLINIMAS 

Iš praėjusios savaitės „Sporto 
apžvalgoje" paskelbtos ŠAL-
FASS-gos visuotinio metinio su
važiavimo darbotvarkės išsprū
do 18-tas punktas, kuris skelbia: 

„18. ŠALFASS-gos Revizijos 
komisijos pranešimas". 

Atsiprašome. 

J IH»»IĮ»HI' 

1992 m. Š. Amerikos baltiečių 
ir lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybės, kurias pravedė 
Clevelando LSK „Žaibas", rug
sėjo 26-27 d. vyko Cuyahoga 
Community College, Perma, 
Ohio. 

Varžybose dalyvavo 63 lietu
viai, 4 latviai ir 1 estė, iš viso 
68 lengvaatlečiai. Pagal klubus, 
Clevelando „Žaibui" atstovavo 
46 ir Toronto „Aušrai" 17 daly
vių. Per kelerius paskutinius 
metus dar reiškėsi Hamiltono 
„Kovas" ir Toronto „Vytis", ta
čiau šį kartą jie nepasirodė. Var
žybų 2-jų savaičių atidėjimas, 
susikryžiavimai su įvairiomis 
mokyklinėmis varžybomis ir ki
ti įsipareigojimai bei nepriren-
gimai, beveik per pusę nukirto 
dalyvių skaičių, palyginus su 
kitų metų pirmenybėmis. Ka
dangi latvių ir estų, kaip ir ne
buvo, šios varžybos, galima sa
kyti, buvo tik lietuvių pirme
nybės. 

Varžybų programa apėmė vy
rų, moterų ir visas prieauglio 
bei veteranų klases, tačiau 
praktiškai, tai buvo tik jaunes
niojo prieauglio pirmenybės, nes 
jaunių A (17-19 m.) ir jaunių bei 
mergaičių B (15-16 m.) klasėse 
dalyvių visai nebuvo, o vyrų ir 
moterų, vos keletas. 

Varžybų komitetas, kurį suda
rė Eglė Laniauskienė, Liusė 
Tamošiūnienė, Rita Kliorienė, 
Marius Laniauskas ir Algirdas 
Bielskus, sutraukė pakankamą 
teisėjų ir talkininkų būrį, kas 
laidavo sklandų varžybų prave-
dimą. 

Geras 8 linijų „All-weather" 
stadionas ir pasitaikęs neblogas 
oras sudarė geras sąlygas varžy-
boms,nors stiprokas priekinis 
vėjas šiek tiek užgaišino sprin
terius. Dėl techniškų kliūčių, 
negalėjo būti pravestos šuolio į 
aukštį ir ieties metimo rungtys. 

Neskaitant vyresniųjų, žemes
nėse prieauglio klasėse kai ku
rios pasekmės buvo gana geros. 
Varžybose buvo pagerinta 12 
baltiečių ir 12 lietuvių pirme
nybių rekordų, visi žemesnėse 
prieauglio klasėse. Pateikiame 
rekordistų sąrašą: 

Mergaičių C (13-14 m.) kla
sėje — Aimee Teteris (Latv.) 

„Sub-masters" — I rena Pet
rauskienė („Aušra"); berniukų 
C (13-14 m.) - A r a s 
Ignatavičius (A); Mergaičių C 
— Aimee Teteris (latvė), lietu
vių — Es t e r a S tempužytė (Ž); 
b e r n i u k ų D (11-12 m.) — 
Matas L a n i a u s k a s (Ž); mer
gaičių D — Kris t ina Klioryte 
(Ž); berniukų E (9-10 m.) — Pau
lius Rukšėnas (Ž); mergaičių 
E — Marissa Teteris (latvė), 
lietuvių — L a u r a Rukšėna i tė 
(Ž); berniukų F (žemiau 9 m.) 
— Gintautas Civinskas (Ž); 
mergaičių F — Alaną Teter i s 
(latvė); lietuvių — Tiffany 
Stempužytė (Ž). 

Amžiaus klasifikacija prie
auglio klasėse pagal 1992 m. 
gruodžio 31 d., o veteranų — pa
gal dalyvio amžių varžybų die
ną̂  

„ŽALGIRIS" IR 
OLIMPIEČIAI CHICAGOJE 

Kauno „Žalgirio" krepšinin
kai, jų tarpe ir trys olimpiečiai 
— Rimas Kurtinaitis, Arūnas 
Visockas ir Gintaras Einikis 
lapkričio mėn. dalyvaus 12-kos 
rungtynių turnyre su JAV uni
versitetų komandomis. Kada, 
kur ir su kuo jie rungtyniaus, 
paskelbsime „Sporto apžvalgo
je", kai tik gausime tų žaidynių 
dienotvarkę. 

Šiomis dienomis lietuvių spor
to darbuotojai Chicagoje gavo 
pranešimą, kad žalgiriečiai 
lapkričio 12 d. atskrenda į 
Chicagą, kur jie numatę sve
čiuotis tris ir pusę dienos. 

Kaip svečius sutikti, kur juos 
apgyvendinti ir t.t., Chicagos 
sporto darbuotojai svarstė spalio 
20 d. posėdyje, „Seklyčioje". 

Po ilgesnio svarstymo nutar
t a padaryti progą Chicagos 
visuomenei, o ypač jaunimui, 
taip įdėmiai sekusiam lietuvių 
krepšininkų pasireiškimus Bar-
celonos olimpiadoje, džiūgavu
siems dėl jų pergalių, liūdėju
siems dėl nesėkmių. Kai gausime 
konkretesnes šiuo- r e ika lu 
žinias, jas skelbsime „Sporto 
apžvalgoje", o taip pat ir „Drau
go" paskutinio psl. „Aplink 
mus" skyriuje. Stenksimės 
pranešti ir žaidėjų pavardes. 

Šiuo metu opiausias reikalas 
yra nakvynės svečiams. Tiki
masi, kad Chicagos lietuvių 
tarpe bus svetingų asmenų, 
sutinkančių kelias dienas pa
globoti ir apnakvydinti žaidėjus. 
Prašoma apie ta i artimiausiu 
laiku pranešti A. Lauraičiui, tel. 
708-422-3000 dieną, a rba 
708-839-1748 vakare. 

Chicagos ir apylinkių lietu
viai turės progos pamatyti 
žalgiriečius i r krepš in io 
aikštėje, kai jie šeštadienį, 
lapkričio 14 d., 7:30 vai. vak. 
žais su Louis universiteto ko
manda Romeoville, EL. J U 
p ^ ; :_—^ 

Oft. K I N N C T H J . Y t K K E S 
M . MAOOALEN M U C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
P •nsJ n ink UIT* 3 nuotstasi 

4007 W 59 St 
Ta i . (312) 738-5556 

507 t . Oflbert. LaOrange, IL. 
T * . (708) 382-4487 

DRAUGAS 
OJSPS-ISIOOO) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, Lega) Holidays, the 
Tueadays following Monday obeervance of Legal Holidays as wel! as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices 
Subecnption Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO pr«num«rata mokama I i anksto 

metams Vį meti) 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur ( U S A dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis (aest. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
USA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotu straips-
nedirba. n l u nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimų turinį neatsako Skelbi 

rou kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Nors ir labai kuklios, šios 
varžybos praėjo gera nuotaika, 
dėka dalyvių entuziazmo, neblo
go jaunojo prieauglio pasiruoši
mo ir sklandaus pravedimo. Iš
likusieji vadovai dar neketina 
nuleisti rankas. 1993 m. pirme
nybės numatomos Kanadoje. Ti
kimasi bent dvigubo dalyvių 
skaičiaus. 

Norisi pastebėti, kad verti
nant šias kuklias varžybas ne
turė ta pretenzijų jas lyginti su 
tarptautiniu ar JAV bei Kana
dos kriterijum. Mūsų kriterijus 
imamas per eilę metų išvystytas 
baltiečių bei lietuvių varžybų 

lygis, kuris kartais gal nėra 
labai toli atsilikęs nuo lokalinių 
amerikiečių bei kanadiečių pa
sekmių vidurkio. Todėl mūsų 
„gerai", pagal universalinę 
prasmę gali būti labai menkas. 
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Ne tik piliečio, 

BET IR LIETUVIŠKOS 
PAREIGOS NEREIKIA 

UŽMIRŠTI 

Išeivijos vadų pasisakymai, 
KGB voratinklis, seimo 

rinkimai ir kiti nutikimai 

Gyvendami Amerikoje, turi
me dalyvauti ir jos politiniame 
gyvenime. Įvairūs lokaliniai 
rinkimai beveik kasmet vyksta. 
Dažnai pagalvojame, kad tai ne 
mums, ir namuose prasėdi me. 
Kiekvienas balsuotojas yra 
užregistruojamas. Tie, kurie 
balsavimuose nedalyvauja, yra 
neegzistuojančios asmenybės, 
kadangi jie jokio svorio neturi. 
Tai, ką mes savo kiemuose 
kalbame, tai toliau kiemo tvo 
rų nenueina ir jokios reikšmės 
neturi. Kuomet iš karo sugriau
tos Europos ir subombarduotų 
miestų per didelius vargus atvy
kome į šią šalį, radome lietu
viškas parapijas, spaudą, orga
nizacijas ir jų politinę veiklą. 

Rastoji veikla dažnais atvejais 
mums keista atrodė. Kuomet 
atėjo pirmoji Vasario 16-tos die
nos šventė, tai mūsų veikėjų nė 
su paskaitomis, nė į prezidiumą 
nekvietė. Žinoma, jiems — tai 
atrodė labai negerai! Tačiau 
didelės auditorijos buvo pilnos 
žmonių. Pirmose eilėse miestų 
merai, kongresmanai. guberna
toriai ir senatoriai sėdėjo. Apie 
tai vietinė spauda rašydavo ir 
per radijo kalbėdavo, televizija 
dar tik pirmuosius žingsnius 
ėjo. Praėjus keletui metų, kiek 
apšilus ir keletą sakinių 
angliškai pramokus, mūsų nau
jieji veikėjai pradėjo į priekį 
veržtis. Veržlesni pradėjo ir su 
paskaitomis rodytis. Ir vėl 
minėjimams atėjus ir valdžios 
pareigūnams pirmas eiles užė
mus, kalbėtojai pradėjo jiems 
lietuviškai savo išmintį guldyti. 
Ir tai ne po keliolika minučių, 
bet gerą pusvalandį ir ilgiau. Il
gai l auk t i nereikėjo, kol 
primosios eilės nuo valdžios pa
reigūnų ištuštėjo. 

Taip buvo prarastas ryšys 
tarp lietuviškos visuomenės ir 
Amerikos politinių sluoksnių. 
Amerikiečiams visai nesvarbu, 
kas ir kokias pareigas turėjo, 
bet kaip jis yra įsijungęs į 
Amerikos politinį ir ekonominį 
gyvenimą. Dar svarbiau, kad ne 
tik balsuotų, bet ir į partijų 
veiklą įsijungtų. Čia dabar 
neagituosiu nė už vieną partiją, 
kadangi abiejose yra mums pa
lankių žmonių. Tai sakydamas, 
žinoma, neturiu White House 
galvoje. Didžiausia mūsų 
silpnybė ir yra ta, kad nė vieno 
je partijoje beveik neturime 
savų žmonių, išskyi MS tik labai 
mažas išimtis. Jeigu kas ir ban
do į partijų darbą įsijungti, tai 
vėl blogai, kadangi tie žmonės 
lietuviškoje visuomenėje labai 
mažą svorį teturi. Kaip jau buvo 
minėta, kuomet mes atvykome, 
tai tie. kurie buvo aktyvūs lie
tuviškoje veikloje, taip pat 
stipriai reiškėsi ir amerikietiš-
koje veikloje. Už tai jie buvo 
įtakingi, ir tuo pačiu lietuviai 
turėjo svorį. 

Amerikiečiai yra daug geriau 
informuoti, negu mes apie tai 
galvojame. Kuomet jiems asme
ninių žinių reikia, tai jie labai 
gerai žino, kiek kuris turi įtakos 
savo tautinėje grupėje ir kiek 
gali būti jiems naudingas. 
Paskutinieji mūsų didieji rengi
niai parodė, kad mūsų svoris 
yra labai menkas. Žymesnės po
litinės figūros net nesiteikia į 
juos stsilankyti. Ne tik reikia 
mokėti renginius surengti, bet 
taip pat mokėti ir svečius į juos 
pakviesti. Laiškai čia visai nie
ko nereiškia! O siunčiant dele
gacijas, reikia žiūrėti, kad į jas 
įeitų ir tos pačios partijos veik

loje žinomi žmonės, jeigu tokių 
turime. Deja, jeigu tokių ir turi
me, tai jie beveik ant vienos 
rankos pirštų suskaitomi. Čia ir 
yra mūsų veiklos Achilo kulnis! 
Senoji išeivija daug geriau 
suprato, kad, norint Lietuvai 
padėti, reikia patiems politinį 
svorį turėti, nes viskas vyksta 
pagal pasakymą: „Ranka — 
ranką plauna". Tad valdžios 
asmenys ir politiniai darbuoto
jai padeda tiems, kurie jiems 
padeda. 

Mes esame per daug užsidarę 
savoje veikloje ir aplinkoje. Iš 
dalies tai labai gerai, bet turi ir 
blogąsias puses. Kaip jau buvo 
minėta, neturime politinio svo
rio. O be politinio svorio ir Lie
tuvai mes negalime tinkamai 
padėti. Negalime ne tik politiš
kai, bet ir ekonomiškai padėti. 
Lietuva nebėra ta, kaip buvo 
1918-1919 m. Dabar jos porei
kiai žymiai didesni. 1920 m. 
Kaune, o tuo pačiu turbūt ir 
visoje Lietuvoje, tebuvo tik 4 
automobiliai. Dabar Lietuvoje, 
spaudos pranešimu, yra 900,000 
įvairių motorizuotų priemonių 
(turbūt į tą skaičių traktoriai ir 
motociklai įeina). Tad ekonomi
nis vežimas nebėra arkliuku 
tempiamas. Nebeužtenka savų 
avižų, bet reikia importuotos 
naftos. O ją parūpinti išeivija 
jau nebėra pajėgi. Čia jau reikia 
valstybinių paskolų ir tarptau
tinių fondų, kad tų fondų pini
gai ir Lietuvos linkme byrėtų, 
reikia stiprius politinius mus
kulus turėti. 

Ateinančiuose rinkimuose nė 
vienas neturime namuose sėdė
ti, bet savo pilietinę pareigą 
atlikti. Atlikdami pilietinę, taip 
pat neturime užmiršti ir lietu
viškos pareigos. Nebegalime 
balsuoti tik už vieną partiją, bet 
už tuos, kurie ir Lietuvos rei
kalus palaiko ne tik gražiais 
žodžiais mūsų minėjimuose, bet 
kuomet jų balsas yra reikalin
gas. Tad reikalinga susipažinti 
su tuo, kaip jie praeityje balsa
vo. Mūsų spaudoje buvo rašoma 
ir nurodomos pavardės tų, ku
rie nesvyruodami už išsivaduo
jančias tautas, o ne už imperiją 
stovėjo. Ne į jų žodžius, bet į dar
bus reikia dėmesį nukreipti ir 
pasverti, ar jie yra verti mūsų 
balso? 

Keikia žinoti, kad politinės 
partijos balsavimų rezultatus 
analizuoja. Daro balsavimų iš
vadas ir įvertinimus. Žiūri, kaip 
balsavo: vyrai, moterys, rasinės 
ir tautinės grupės. Jeigu bus 
atkreiptas dėmesys į lietuvius ir 
nustatyta, kad balsavo 50:50, 
tai yra ženklas, kad su tokiais 
balsuotojais nereikia daug skai
tytis. Paprastais žodžiais sa
kant: tokie yra ant tvoros sėdin
tieji ir nusistatymo neturintie
ji. O dar blogiau —jeigu už pra
laimėjusią partiją savo balsus 
atidavė. Tuomet politinių 
malonių ar atvirų durų negali
ma tikėtis. Taigi, kaip matome, 
rinkimai yra labai svarbi pilie
tinė pareiga. Kuomet priėmėme 
pilietybę, tai buvo mums saky
ta, kad balsavimas yra pagrin
dinė piliečio pareiga. Tad ir tu
rime ją atlikti. O ją atlikdami 
taip pat turime žiūrėti, kad 
atliktume ir lietuvišką pareigą. 
Turime žiūrėti, kiek mūsų gali
mybės leidžia, kad būtų išrinkti 
mūsų reikalams palankūs žmo
nės. Jeigu kurie iki šiol palan
kumo mums neparodė, tai nerei
kia tikėtis, kad ateityje jie pa
sikeistų. J . Ž. 

Artėjant Lietuvos seimo rinki
mams ir partijų-sąjungų prog
ramų skelbimams lietuviškoje 
spaudoje, prasidėjo savų nuomo
nių pareiškimai ir kandidatų 
praeitos slaptos veiklos iškė
limas viešumon. 

Iš Lietuvos gaunami laiškai ir 
ten leidžiama spauda, kiek jos 
tenka čia pavartyti , pilna 
pagrįstos ir nepagrįstos kritikos 
Aukščiausios Tarybos ir vyriau
sybės veiklai. Kai visi ta pačia 
dūda triūbija, noroms nenoroms 
tenka pagalvoti, kad gal iš tik
rųjų taip ir yra. 

A. Tarybos deputatai (kodėl 
ne atstovai?), gal neturėdami 
reikiamų posėdžiams vesti tai
syklių ir pakankamos žmoniš
kos išminties, balsuoja „ko
jomis", nes apleidžia posėdžių 
salę, sumažindami reikiamą 
įstatymams priimti kvorumą. 
Tokia A. Tarybos veikla veda 
gyvenimą į chaosą. Tarybiniai 
įstatymai negalioja, o naujų 
veiksmingų ir reikiamų kasdie
niniam gyvenimui, nepajėgia 
priimti. Siaučia kriminalinis 
elementas, ir gyvenimas darosi 
nesaugus, kaip ir Amerikos 
miestuose, nors čia tų įstatymų 
bei taisyklių yra per daug ir 
juose susigaudo tik patyrę advo
katai. Eilinis žmogelis be ad
vokato paslaugų gan greit ir 
kasdieninių reikalų at l ikt i 
negalės. Amerika didžiuojasi 
kad turinti tik 3% viso pasau
lio gyventojų, o jos advokatai 
sudaro 70% visų pasaulio ad
vokatų. Ateityje įs ta tymus 
galės suprasti tik advokatai ir 
be jų paslaugų — nė žingsnio. 

Nuklydau į šalį, nes ir šiame 
demokratiniame kraš te yra 
daug negerovių, kurių taip pat 
nedrįsta taisyti, kad neprarastų 
balso. Lietuvoj to dar nėra, ir 
balsuotojas nėra pilnai įsisą
moninęs savo vertės, o parei
gūnai tuo naudojasi. Visais 
laikais ir visur eilinis balsuo
tojas prisimenamas t ik kai 
reikia balso, o po to užmirš
tamas iki kitų rinkimų. Čia 
Amerikoje prezidento rinki
mams skiriamas didžiausias dė
mesys, ruošiami partijų spal
vingi ir triukšmingi suvažiavi
mai, panašūs į Užgavėnių kar
navalus, sakomos demagoginės 
kalbos. Po rinkimų viskas pa
mirštama ir grįžtama į pilką 
kasdienybę, nesistengiant ją 
gerinti ar paįvairinti . Dar 
neturime daugiau žinių, kaip 
Lietuvoje vyksta priešrinkimi-

ANTANAS JUODVALKIS 

nės agitacijos 
pasisakymai. 

ir kandidatų 

Išeivijos vadai šią vasarą lan
kėsi Lietuvoje ir davė pasikal
bėjimus „Atginimo" reporte
riams. „Atgimimo" Nr. 36 — 
1992.IX. 14 d., tik ką seimo 
išrinktas PLB pirmininkas Bro
nius Nainys kalbasi su reporte
riu Saulium Spurga. Pokalbyje 
užgriebiami išeivijos ir Lie
tuvos lietuvių santykiai bei 
problemos. Iš paviršiaus didelių 
skirtumų net nematyti, bet ar
čiau pažvelgus, nuomonė keičia
si, ir čia pasirodo 50 metų bol
ševikinės okupacijos paliktos 
negerovės, žmogaus atpratimas 
sąžiningu darbu pelnytis kas
dieninę duoną. 

Į klausimą apie galimybę išei
viams tap t i seimo nariais , 
ministrais ar net prezidentu, Br. 
Nainio samprotravimu tokia ga
limybė galėtų būti, tik jau ne 
prezidentu. Prekybos, pramonės 
ar užsienio ministrais išeiviai 
gali būti net geresni už vieti
nius, nes geriau pažįsta vaka
rietišką technologiją ir prekybos 
rinką. Bet gi pirmiausia reikia 
sulyginti išeivių teises su vie
tiniais: pilietybė, komunistų 
nusavintas turtas, privatizacija 
ir kiti reikalai turi būti vienodai 
traktuojami. Išeivija iš Lietuvos 
laukia pagalbos lituanistinio 
švietimo ir kultūrinio darbo 
baruose. Ypač trūksta mokytojų 
ir šeštadieninėms mokykloms 
tinkamų vadovėlių. Išeivijos 
finansiniai ištekliai yra riboti ir 
padeda kiek gali, bet Lietuvai 
reikia šimtų milijonų dolerių, o 
juos gauti reiks labai pasi
tempti, nes dovanų laikas greit 
pasibaigs. Pabaigoje pasikalbė

jimo pareiškė, kad išeiviams 
svarbiausi yra trys klausimai: 
pilietybė, pagrobto okupantų 
turto grąžinimas ir privatizuo
jamo turto įsigijimas. 

Buvusis VLIKo valdybos 
pirm. dr. Kazys Bobelis „At
gimimo" Nr. 37 — 1992 m. rug
sėjo 21d. kalbėdamas su Violeta 
Gaižauskaite, kiek kitaip žvel
gia į dabartinę Lietuvos padėtį. 
Pirmiausia pasisako apie save: 
amžių, išsimokslinimą, profesi
nį gydytojo darbą, visuomeninę 
veiklą. Plačiai kalba apie 
VLIKo veiklą, ypač jo pirminin
kavimo metais. Į klausimą: „Ar 

dabartiniai Lietuvos politikai 
pasinaudoja išeivijos diplo
matinės veiklos patirtimi?", dr. 
K. Bobelis ne tik yra nusivylęs, 
bet skaudžiai pergyvena, kad ig
noruoja mūsų nuveiktą darbą ir 
bando kurti viską iš naujo. 
Lietuvos užsienio politikoje 
pasitaiko neapgalvotų žingsnių. 
Kaip pavyzdį pateikia Lietuvos 
ir Kubos ekonominio ir preky
binio bendradarbiavimo sutartį 
„Tai tiesiog politinis skan
dalas!" sako dr. Bobelis. 

Pasisakydamas apie seimo 
rinkimus, dr. K. Bobelis rodo 
nepasitenkinimą dėl Lietuvos 
pilietybės ir labai išgyvena, kad 
esame traktuojami kaip antra
eiliai piliečiai. Po dvejų metų 
ginčų pilietybės įstatymas buvo 
pataisytas, bet rinkimų įstaty
mas neleidžia kandidatuoti į 
seimo deputatus. Nežinojo, ar jis 
pats kandidatuotų Seimo rinki
muose, jei nebūtų tokių suvar
žymų, nors turįs labai daug ra
ginimų (kaip jau paskelbta, rin
kiminė komisija išimties keliu 
leido dr. Kaziui Bobeliui kandi
datuoti į seimo deputatus. A. J.) 

Apie valdžios pareigūnų bei 
deputatų veiklą ir matomas 
negeroves dr. K. Bobelis paly
gina Amerikos kongresmanus ir 
valdininkus. Tiesiog juokinga 
matyti, kad AT deputatai gali 
naudotis valdiška mašina ir dar 
su vairuotoju. Čia dar naudo
jamasi tomis pačiomis komunis
tinėmis privilegijomis. Dar yra 
kalbama ir apie kitas negero
ves, dėl ekonominės padėties ir 
nuosavybės įsigijimo. Baigda
mas savo mintis, dr. K. Bobelis 
iškelia valdžios darbą ir prie ko
kios krizės kraštas yra priėjęs: 
„Tauta turi drąsiai pakelti bal
są prieš tuos, kurie viską griovė. 
Vienintelis dalykas, kas šian
dien pasiekta, — tai galimybė 
laisvai kalbėti. Bet ekonominė 
Lietuvos padėtis daug blogesnė 
negu prieš kelerius metus..." 

Tai kelios išeivijos vadų min
tys — inž. Broniaus Nainio ir dr. 
Kazio Bobelio — paskelbtos Lie
tuvos spaudoje. 

Išvadas pasidarykime patys, 
nes žinių iš Lietuvos gyvenimo 
netrūksta ir išeivijos spaudoje. 
Iš atvykstančių ir apsilankiusių 
pasakojimų, o taip pat ir gau
namų laiškų, tautoje vyksta vi
suotinis nepasitenkinimas. Bū
kime kantrūs ir laukime naujo
jo seimo rinkimo duomenų, gal 
tauta ir vėl vieningai pasisakys 
už geresnį Lietuvos rytojų, kaip 

padarė 1989-91 me ais. Kad Lie
tuvoje yra visuoti lis nusivyli
mas savo valdovais, tai jaučia
me ir mes išeivijoje. 

Atvėrus archyvus, į dienos 
šviesą iškyla daugelio žymių 
Lietuvos veikėjų ryšiai su bol
ševikine pabaisa KGB. „Drau
go" šių metų spalio 9 laidoje 
D.B. rašo apie „Stamboką 
„musę" KGB „Voratinklyje". 
D.B. pasikliaudama „Lietuvos 
aido" 1992.IX.22 d. laidoje 
paskelbta žinia — „Ketas šni
pinėja jėzuitą", atidengia po 
„Ke to" vardu pasislėpusią 
stambią „musę" — Vilniaus 
universiteto rektorių Joną Ku
bilių. Jo uždavinys buvo rinkti 
žinias apie „LKB kroniką". 
Žinomas akademikas Jonas Ku
bilius buvo tinkamas agentas, 
pasiųstas pas kitą žinomą aka
demiką P. Rabikauską. Apie J. 
Kubilių Tarybinė L.E. VI tome 
225 psl. suteikia šias žinias: gimė 
1921.VII.27 d. Fermose, taryb. 
matematikas, nusipelnęs moks
lo veikėjas, soc. Darbo did
vyris, PSKP narys (1947 m.), 
nuo 1958 m. Vilniaus un-to 
rektorius, profesorius (1960 m.) 
LTSR MA prezidiumo narys, 
nuo 1958 m. LKPCK narys, 
nuo 1959 m. LTSR AT 
deputatas, o nuo 1979 m. TSRS 
AT deputatas. Parašė moksli
nius veikalus ir skaitė paskai
tas Sovietų S-gos ir laisvojo 
pasaulio universitetuose, įskai
tant ir JAV. 

„Tėviškės žiburių" redak
torius Pranas Gaida praėjusią 
vasarą porą savaičių (po 52-jų 
metų) 1992 m. VIII.26-IX.9 d. 
lankėsi Lietuvoje ir grįžęs 
paskelbė savo įspūdžius — „Su
sitikimai Lietuvoje — Dabarties 
veidai ir darbai" (T.Z. Nr. 
41-1992.X.6 d.). Tarp kitų 
susitikimų ir patirtų įspūdžių, 
aprašė ir pasimatymą su prof. 
Jonu Kubilium, Vilniaus u-to 
rektorium, kuris anksčiau lan
kėsi Toronte ir buvo užsukęs j 
T.Ž. redakciją, kur užsimezgė 
pažintis. Siame susitikime buvo 
kalbama apie politinę ir eko
nominę Lietuvos padėtį, Aukš
čiausiosios tarybos ir vyriausy
bės padarytas klaidas ir artėjan
čius seimo rinkimus. T.Ž. rašo
ma: „Pokalbyje iškilo ir kola
borantų klausimas. Profesorius 
aiškino, kad sovietmečiu Lietu
voje visi buvo kolaborantai tik 
nevienodo laipsnio; net ir tie, 
kurie kolchozuose augino duo
ną, nes ją valgė ir okupantai (?). 
Buvo tautiečių, kurie, gelbėda
mi tautos institucijas, rašėsi į 
kompartiją ne dėl ideologijos. 
Pasiekę vadovaujančias vietas. 

jie galėjo per partiją padėti savo 

tautiečiams priešintis rusini
mui... Dalis tautiečių esą stojo 
į kompartiją, nes tai buvo vie
nintelė priedanga, įgalinanti už
dirbti kasdieninę duoną... 

Bausti dabar tokius kolabo
rantus būtų neteisinga. Baus
tini tiktai tokie, kurie dalyvavo 
savo tautiečių naikinime, tal
kino okupantams kriminaliniu 
būdu". 

Pasakojimas ba ig iamas: 
„...Tik vėliau paaiškėjo, kad jis 
kandidatuoja į seimą sąraše Lie
tuvos demokratinės darbo parti
jos, kuriai vadovauja A. Bra
zauskas". 

D.B. „Draugo" vedamąjį bai
gia: „...Pabaigai tik tiek te
galima pasakyti, kad J. Kubi
lius atsiėmė savo kandidatūrą 
iš deputatų sąrašo". 

Šių metų pradžioje Kazys Am-
brozaitis lankėsi Vilniuje ir 
dalyvavo naujojo Vilniaus uni
versiteto rektoriaus prof. Rolan
do Pavilionio inauguracijoje ir 
prof. Jono Kubiliaus 70 metų 
amžiaus sukakties minėjime. 
Savo įspūdžius plačiai aprašė 
„Draugo" kultūriniame priede 
1992 m. Nr. 4 ir 5. Čia prof. J. 
Kubilius buvo išgarbintas. Tuo 
metu dar nebuvo atidengti ar
chyvai ir nebuvo žinomi J. Ku
biliaus „didvyriški" žygiai bei 
ryšiai su KGB. 

Charakteringa, kad KGB šni
pai sulindo į Lietuvos nepri
klausomybę atstačiusios val
džios įstaigas stengėsi ir da
bar dar tebesistengia išlaiky
ti turimas pozicijas, slėpti 
praeitį ir dengti iškilusius 
praeities nusikaltimus. Daž
nas jų vaizduoja save tautos 

gynėju,, beveik didvyriu, esą, 
tapę partiečiais ir KGB šnipais, 
siekė Lietuvai tik gero, patys 
naudodamiesi tik komunistams 
teikiamomis privilegijomis. Šį 
mitą laikas užmiršti, nes leng
vabūdžiai gali tuo ir patikėti. 

Šių metų spalio 10 d. „Drau
go" kultūriniame priede Nr. 36 
dr. Linas Sidrys, žinomas akių 
specialistas, grįžęs iš paskutinio 
apsilankymo Lietuvoje, paskel
bė savo įspūdžius — „Laikas 
Lietuvos medikams praregėti". 
Žvelgdamas specialisto akimis, 
daugiausia sielojosi Lietuvos 
medicinine padėtimi ir pacijen-
tų vargais. Kadangi straipsnis 
tik ką paskelbtas, tai jo nekar
tosiu, nes kiekvienas gali pasis
kaityti. Paminėsiu tik pasku
tinę pastraipą, kurioje dr. Linas 
Sidrys padaro charakteringą iš
vadą. * 

„Mane nustebino Lietuvos te
atro aukštas lygis. Dabar su
prantu. Visa tauta jau penkias
dešimt metų kasdieniame gyve
nime vaidina. Mokytojai vaidi-

(Nukelta į 4 psl.) 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 
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Buvau pervargęs, bet užmigti nesisekė. Vis ir vis 

rodėsi, kad ateina kas automobilio, kad rusai persikėlė 
per Eldę, randa mašiną ir mane... Miegas yra labai 
keistas — niekada nejunti, kada ateina, ir tesužinai. 
kad jis jau išėjęs. Kai pramerkiau akis, saulutė buvo 
gerai pakilusi, o mašina taip įšilusi, kad net prakaitą 
nuo kaktos nusibraukiau. Buvau užsiklojęs storu 
moterišku paltu. Pakilęs apsidairiau. Jokios gyvos 
dvasios. Toli, anoj pusėj arimo, ganėsi juodmargė ban
da, krūmuose atgijo pavasarinių paukščių balsai. 
Niekada paukščiais nesidomėjau, tai ir dabar negalėjau 
pasakyti, kuris balsas yra kurio. Motina net juok
davosi, sakydavo, kad neatskiriu žvirblio nuo strazdo. 
Mane traukė tik žmonių kalbos. Iš tėvo pramokau 
rusiškai. Jis buvo tarnavęs rusų kariuomenėje ir 

nieko valgomo neradau. Buvo moteriškų drabužių, 
paklodžių, antklodžių, pagalvė ir gana daug knygų, 
tokių, kurias su malonumu būčiau įnikęs skaityti. Ir 
Hauptmanas, ir Hesse, ir Falada, ir Tomo Mano „Bur
tų kalnas", net ir Liuzerkės tomelis, gal apie tos pačios 
kemsynės, kurioje vakar sukinausi kojas, augalus, 
paukščius ir gyvulius. Pavarčiau vieną, kitą, 
atsilaužiau duonos ir ėmiau vartyti Dudeną. Skaičiau 
atsivertęs pirmą žodyno puslapį ir skaičiavau, kiek 
vienam puslapy yra man dar nežinomų žodžių. 

Tarp žodžių vis ir vis grįžau prie mašinos. Kas ją 
čia paliko ir kodėl? Kas nors pasivijo, pagavo ir 
nusivežė tą ar tuos, kurie ta mašina norėjo pabėgti, 
bet kodėl niekas, atrodo, buvo nepaliesta. Jeigu ir ką 
suverčiau, tai suverčiau tik aš. O gal pritrūko benzino. 
ir vairuotojas nubėgo kur nors pagalbos. Bet kodėl 
negrįžta? Čia ne taip toli medžių kupolas. Ten gyvena 
žmonės, turi mašinas, turi turėti benzino. Kas kad 
karas, kas kad benzino frontui stinga, bet jo reikia ir 
ūkiui. 

per trumpa, bet ir susirietęs geriau išmiegojau negu 
koks karalius savo karališkoj lovoj. Ačiū už vakarienę 
ir pusrytį: alkanam ir sausa duona buvo labai skani. 
Nežinau, ar šiandien kur gausiu kokį kąsnį, tai dėl visa 
ko duoną pasiimu. Labai norėjau pasiimti ir Dudeną, 
bet negalėjau: būtų vagystė, o vogti kol kas dar 
neišmokau. Duok Dieve, kad ir neišmokčiau, nors ką 
gali pasakyti, kas gali atsitikti tokiam pasauly, kai 
vagiami žmonės, valstybės ir tautos. Dar kartą ačiū. 
Vienišas Lietuvis, kurio ir tėvai, ir namai, ir visas 
kraštas yra pavogti". 

Perskaitęs tokio parašo susisarmatijau. Negražu 
buvo savo skaudamą pirštą kiekvienam po nosim kai
šioti, bet, kas buvo parašyta, buvo parašyta, taip ir 
palikau. Jeigu sugrįš savininkas ar savininkė, turės 
išskirtinę sugriuvimo amžiaus knygą, o jeigu šiaip kas, 
koks čia skirtumas. 

Plentas dar nebuvo labai arti. Tik, paėjęs kokį 
Likusį duonos gabalą įsikišau į kuprinę. įsikišau trejetą valandų, pamačiau eilę kuplių kaštonų. Dar 

ir Dudeną, bet tuoj nusmelkė jausmas, kad vagiu. Įpro- galą paėjęs, jau mačiau pralenkiančią ir vieną kitą 
paskaitydavo rusiškas knygas, motina, užaugusi dvaro t į8 didelė jėga. Sakydavo, kad per Pirmąjį karą žmonės mašiną. Ir vienas kitas žmogus judėjo. Bet kas jie? 
kumetyne, graibėsi lenkiškai, paskum viską papildė D U V 0 įpratę pasiimti ko trūko, o po karo, jeigu buvo Rusai ar amerikiečiai, ar dar nei vieni, nei kiti. Taip 
mokykla, knygos ir ypač žodynai, o čia tarp drabužių, j ^ g r e įk a las , prie jokio valdininko negalėjai prieiti 

Jei Dievas būtų norėjęs, kad 
žmogus eitų atgal, o ne pirmyn, 
jam būtų j pakaušį akis įstatęs. 

V. Hugn 

Žmogus yra paslaptingas kaip 
žemė, nes niekas nežino, kur 
gali būti aukso gysla. 

Swift 

ant viršaus kitų knygų buvo Dudėnas, kurį tebuvau 
matęs tik pas savo gimnazijos vokiečių kalbos 
mokytoją. Nors tada buvau jau gerokai apsitavaliojęs 
su ta kalba, ji sakydavo: „Kai kiekvieną žodį mokėsi, 
kurie yra tam žodyne... Ne tik mokėsi, bet tvirtai žinosi, 
kaip jį paradyti, kur į sakinį dėti, tada galėsi sakyti, 
kad vokiškai jau moki. Degte degiau tą žodyną kaip 
nors įsigyti, bet mano kišenė tam buvo per plona, o 
dabar turėjau jį rankose. 

be dovanų, mažiausiai turėjai gerai pavaišinti, bet iš 
lengva prieš tą nedorybę kilo banga, ir toje bangoje 
augo mano karta. Joje užaugau ir aš pats. Nepadėjo 
nė mėginimas teisintis: „Jeigu nepaimsiu aš, paims kas 
nors kitas. Gal net tas, kuriam visiškai nereikalingas, 
gal kas pavartes, ar net ir nepavartes, numes, ir viskas. 
Bet vogti širdis neleido, bet ir taip išeiti nenorėjau. 
Atsiverčiau tuščią Dudeno pradžios lapą ir įrašiau: „La 
bai ačiū už gerą nakvynę. Nereikėjo šlapiam po šlapiu 

Ir dienos akimis pergriozdęs užpakalinę sėdynę, krūmu kiūtoti. Tiesa, sėdynė mano ilgom kojom buvo 

ir traukė du žingsnius į priekį, vieną atgal, tik kai įžiū
rėjau ant pralekiančios mašinos baltą žvaigždę, 
žingsnis sustiprėjo. 

Plentas buvo tuščias. Pasukau į kairę. Smagu buvo 
po nudėvėtais padais pajusti lygią plento dangą. Iš 
priekio atlėkė džipas. Jis irgi su balta žvaigžde. Kils
telėjau ranką pasveikinti pirmus amerikiečius, o jie 
net nemirktelėję nulėkė pro šalį. Jie nematė reikalo 
sveikintis su kiekvienu pašlemėku. Jie abu nugalėtojai. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 
A.A. MILDA LAPINSKIENĖ 

Šiais metais mirtis tapo labai 
dažna viešnia Worcesterio lietu
vių tarpe. Dar neseniai išlydė
jome a.a. Mykolą Minikauską, 
o štai rugsėjo 27 d. naują auką, 
skaudžios ligos išvargintą a.a. 
Mildą Lapinskienę, 66 metų 
amžiaus, paviliojo kapai. J i 
mirė savo namuose, ilgą laiką 
tėvelio globojama. 

Velionė gimė Worcesteryje ir 
čia išgyveno iki mirties. Baigė 
Commerce High School ir Salter 
Secretarial School. 1947 m. iš
tekėjo už Kazio Lapinsko, kurio 
Milda niekada kitaip nevadin
davo, kaip mano Kaziukas. Su
gyveno labai gražiai, vienas 
antrą mylėjo iki mirties. 

1950 m. Kazio ir Mildos gyve
nimą aptemdė gilus skausmas 
ir liūdesys. Mirė jų sūnelis 
William, sulaukęs vos trejus 
metukus amžiaus. Po šios skau
džios nelaimės tolimesnį savo 
gyvenimą pašventė lietuviškai 
veiklai, ypač Lietuvos Vyčių 
organizacijai. 

Milda daugelį metų dirbo di
džiose Denholm & MaKay de-
par tment inėse krautuvėse . 
Šešiolika metų buvo State Mu
tual Life Assurance Co. of 
America sekretorių departmen-
to administratorė. Gausiai šios 
kompanijos tarnautojai dalyva
vo jos laidotuvėse. 

Keliolika metų gyveno Aušros 
Vartų parapijos ribose. Ne t ik 
priklausė tos parapijos Lietuvos 
Vyčių 116-tai kuopai, bet buvo 
ir jos pirmininkė. Apsigyvenusi 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos ribose, įstojo į šioje parapijoje 
veikiančių Lietuvos Vyčių 26-tą 
kuopą, kurioje taip pat aktyviai 
dirbo, kol pajėgė. Priklausė ir 
LARK Moterų Sąjungos 5-tai 
kuopai, dvi kadencijas buvo pir
mininkė, vėliau vicepirmininkė 

VADŲ 
PASISAKYMAI... 
• Atkelta iš 3 psl.) 
na. kad moko. studentai vaidi
na, kad rimtai studijuoja, gydy
tojai, kad gydo. administratoriai 
vaidina, kad jie sąžiningi. 

Laikas baigti šią komediją ir 
sugrįžti į tikrovę. Laikas sus
tabdyti kasdienines tikras tra
gedijas, kurios įvyksta Lietuvos 
ligoninėse". 

Labai daug tiesos pasakyta, 
tik tą reikia praplėsti į visas 
kitas įstaigas ir nesiriboti tik 
medicina. 

Chaosinę Lietuvos padėtį 
pastebi visi apsilankę ir trum
piau ar ilgiau pasisvečiavę. Š.m. 
spalio 12 ir 13 d. Margučio lai
dose girdėjome žinomo disiden
to ir Gulagų įnamio inž. Povilo 
Vaicekausko įspūdžius iš apsi
lankymo Lietuvoje. P. Vaice
kauskas į Chicaga atvyko prieš 
14 metų ir gerai pažįsta Lie
tuvos gyvenimą juodžiausiais 
Stalino-Brežnevo metais. Tie
siog baimė ėmė klausantis jo 
pasakojimo apie gyvenimą 
dabartinėje Lietuvoje. Žmonės 
nėra saugūs nei gatvėje, nei 
namuose. Siaučia kriminalistai 
ir mafijozai. Valdžia yra bejėgė 
sutramdyti nusikaltėlius, nes 
kyšininkavimas, papirkimai 
yra apėmę visus sluoksnius ir 
visas įstaigas. Nomenklatū
rininkai sauvaliauja ir grobsto 
valdžios turtą, o aukštieji val
dininkai naudojasi tomis pačio
mis privilegijomis, kaip anks
čiau komunistai. Nėra tvirtos 
rankos, nei ryžto visas tas 
negeroves pašaliati. o krimi
nalistai tuo tik ir naudojasi. 

Nedaug vilčių teikia ir atei
nantieji seimo rinkimai. Tauta 
susiskaldžiusi i daugelį partijų 
ir klubų-klubeliu. nejaučia at-
sakomyhės, o žiūri tik savo in-
t«T*"-;ti 

ir iki mirties pasiliko uoli narė. 
Praėjusiais metais vėl didelė 

nesėkmė palietė Mildos ir Kazio 
Lapinskų širdis. Susirgo staiga 
ir po kelių dienų, spalio 31 d. 
mirė Mildos mylimas vyras Ka
ziukas. Būdama giliai religinga, 
šį skaudų netikėtai ištikusį ją 
smūgį ištvermingai pergyveno, 
nors ne kartą ašaros temdė akis 
ir gilus skausmas spaudė širdį, 
bet pasitikėdama Aukščiausiu 
ir atsidavusi jo valiai, savo 
tėvelio guodžiama, Milda tvirtai 
toliau žengė per gyvenimą, kol 
šių metų pradžioje ją palietė 
skaudi liga. Milda, gulėdama 
ligos patale, skausmų vargi
namą, neužmiršo savo Kaziuko. 
Mirties metinėms paminėti 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje už jo sielą užprašė šv. 
Mišias spalio 4 d., bet Milda jų 
jau nesulaukė. Toks ir buvo a.a. 
Mildos Lapinskienės troškimas, 
kad ji galėtų savo Kaziuko me
tines švęsti su juo kartu Amži
nybėje. Dievas jos maldas iš
klausė, kaip kun. J. Petrauskas 
per laidotuvių šv. Mišias pa
reiškė. Koki nuostabūs, Viešpa
tie, ir žmogaus protui nesupran
tami yra Tavo planai. 

A.A.M. Lapinskienės kūnas 
buvo pašarvotas Jono Kazlaus
ko laidotuvių namuose. Čia rin
kosi paskutiniam atsisveikini
mui ir maldai sąjungietės, abie
jų parapijų Lietuvos Vyčių orga
nizacijų nariai ir daug bendros 
idėjos draugų, draugių lietuvių 
ir amerikiečių. Šeimos pageida
vimu vietoj gėlių aukas prašė 
skirti The Hospice Program, Vi-
siting Nurse Association. 

Rugsėjo 30 d. a.a. Mildos kū
nas buvo atlydėtas į Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čią, kur ją pasitiko per bažnyčią 
išsirikiavę abiejų parapijų Lie
tuvos Vyčių organizacijos nariai 
ir LARK Moterų Sąjungos 5-tos 
kuopos delegatės. 

Šv. Mišias koncelebravo Lie
tuvos Vyčių 26-tos kuopos dva
sios vadas ir parapijos asisten
tas kun. J. Petrauskas. Jis ir 
pamokslą pasakė. Kartu su juo 
koncelebravo Aušros Vartų lie
tuvių parapijos kleb. kun. a. 
Volungis ir kun. a. Yankaus-
kas. Giedojo choras, vadovau
jamas vargonininkės O. Valins
kienės. Po Mišių jausmingai 
skambėjo Lietuvos Vyčių him
no žodžiai: „Gyvenam tautai ir 
Bažnyčiai, mums viską davė 
Lietuva"... Bažnyčios varpams 
liūdnai gaudžiant paskutinį 
gedulingą Reąuiem, a.a. M. La
pinskienės kūnas buvo išlydėtas 
iš Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios, kuriai visą gyvenimą 
priklausė. Ilga automobilių vilk-
kstinė palydėjo ją į amžino 
poilsio vietą Šv. Jono kapinėse. 
Prie kapo duobės paskutinį re
liginį patarnavimą atliko šv. 
Mišias koncelebravusieji kuni
gai. Palaidota Lapinskų šeimos 
kape šalia savo Kaziuko. Visi 
laidotuvių dalyviai Lapinskų 
šeimos buvo pakviesti palaido-
tuviniams pietums į Maironio 
Parką. 

Nuliūdime pasiliko gražaus 
amžiaus sulaukęs tėvelis W. 
Karas, kuris labai skaudžiai 
išgyveno dukrelės netekimą, 
niekada nemanydamas, kad 
jam teks stovėti prie dukrelės 
karsto, brolis Albertas Karas 
ir kiti giminės. 

Ilsėkis, Miela Milda, Viešpa
ties ramybėje, o ošiančių medžių 
lapų šlamesy visada dabar 
abiems kartu su Kaziuku teaidi: 
„Gyvenam tautai ir Bažnyčiai... 
Viską mums davė Lietuva"... 
Lietuvos Vyčių himno žodžiai, 
kuriuos su savo Kaziuku ir 
bendrais idėjos draugais giedo
jote daugelį metų. 

Pakrikštyta nauja parapiete 

Bernadetos (Miliauskaitės) ir 
Caleb Harris antrąją dukrelę 
spalio 4 d. Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje pak
rikštijo vikaras kun. J. Petraus
kas, MIC, Rožytės-Janinos 
vardais. 

Krikšto tėvai buvo Juozas Mi
liauskas ir Marija -Harris. 
Dukryte džiaugiasi ne tik tėve
liai, sesutė Onytė, bet Miliaus
kų ir Harris šeimos. 

J . M. 

Union Pier, Mich. 
SĖKMINGA LB 

MICHIANOS APYLINKĖS 
GEGUŽINĖ 

Spalio mėn. 4 d. Michigano 
ežero rytinės pakrantės lie
tuviai, sukviesti LB Michianos 
apylinkės valdybos, susirinko į 
Union Pier esančią V. ir A. 
Karaičių vasarvietę „Gintarą" 
pasimelsti, ir linksmai sutikti 
rudenėlį. Diena pasitaikė puiki 
ir maldai, ir gegužinei. Šv. Mi
šias ąžuolų pavėsyje aukojo ir 
prasmingą pamokslą pasakė 
svečias iš Lietuvos, dabar 
gyvenąs Chicagoje, kun. A. 
Paliokas,S.J. Daug naujumo ir 
grožio įnešė irgi čikagiškis A. 
Barniškis, solo pagiedojęs C.T. 
Andrewa „Ave Maria" ir Mo-
zarto „Ave Verum", vargonė
liais akompanuojant L. Žemai
tytei. Skaitymus atliko J. Vaz-
nelis. 

Po Mišių visi rinkomės į salę 
išklausyti Indianos universite
to Fort Wayne politinių mokslų 
profesoriaus J. Šmulkščio pa
skaitos „Lietuvos politinė pa
dėtis ir rinkimai". Prelegentą 
supažindino apylinkės pirmi
ninkas A. Karnius. 

Paskaita buvo labai kruopš
čiai paruošta, įdomi, išana
lizuojanti Lietuvoje esančius 
politinius susigrupavimus, jų 
kryptį ir galimus rinkimų 
rezultatus. Klausytojai, kurių 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando Tautybių sodelyje po Maironio biusto atidarymo iškilmių. Iš k. 
— programos vedėja Dalia Orantaitė-Bankaitienė, dainininkas iš Lietuvos 
Vytautas Kernagis, Rita Balytė ir Kristina Juozapaitytė. 

per šimtinę susirinko iš Union 
Pier, Beverly Shores, Michiana 
Shores, Harbert ir kitų arti
mesnių bei tolimesnių vietovių, 
paskaita buvo labai patenkinti, 
nes ji praplėtė turimas žinias 
apie Lietuvos politinius sąjū
džius ir ateinančius rinkimus. 
Paskaitą užbaigus, prelegentą 
palydėjo ilgas plojimas ir apy
linkės pirmininko padėka. 

Pradėjus pietus, madingos, 
skrybėlėtos ponios linksmai 
dalino savo gamintus balan
dėlius, pjaustė dešras, pilstė 
kavą, kad tik nei vienas svetelis 
neliktų alkanas. Alkanų turbūt 
neliko, nes vėliau svečiai plo
jimu pagyrė skanius ir sočius 
pietus. Netrūko ir pyragu, 
kuriuos taip pat iškepė ir sunešė 
darbščiosios apylinkės narės. 
Pietų metu ir vėliau svečius 
dainomis bei gražia muzika 
linksmino A. Barniškis. Taip pat 
nebuvo užmiršti ir varduvinin
kai — Pranciškai ir Pranciškos, 
kuriems, muzikai pritariant, 
buvo sudainuota gerai nuskam
bėję „Ilgiausių Metų". 

Po pietų lauke buvo išstatyta 
daug žaidimų, kur norintieji 
galėjo mėginti savo laimę, nes 
daugiausia taškų gavusiems 
buvo skiriamos dovanos. Laimė
tojai buvo: R. Šakenienė (smėlio 
maišelių metimas), K. Sekma-
kas (pokerio rutuliukų mėtymas 
į taikinį) ir T. Gramais (strėlių 
metimas į taikinį). Taip pat A. 
Budraitis laimėjo saldainių 
skaičiaus spėjimo konkursą. 
Daug laimingaisiais padarė ir 
gausiai gėrybėmis apkrautas 
laimėjimų stalas, kurių padali
nimui nuotaikingai vadovavo 
V. Peseckas. 

Pavakarei atėjus, svečiai 
skirstėsi namo, išreikšdami 

CLEVELANDO ŽINIOS 

STALO TENISISTŲ 
DĖMESIUI 

Clevelando LSK „Žaibo" 
stalo teniso sekcija, vadovau
jama Henriko Pikturnos, pla
nuoja pagyvinti savo veiklą, 
siekdama suburti Clevelando ir 
apylinkių lietuvius žaidėjus, 
įvairaus amžiaus. Norima 
įsteigti ir pradedančių gru
pę/klasę, ypač jaunuolių ir 
vaikų. Treniruotės vyksta ant
radieniais ir ketvirtadieniais, 6 
vai. vak., Dievo Motinos para
pijos mažojoje saliukėje. Suinte
resuotieji kviečiami atvykti. Dėl 
smulkesnių informacijų skam
binkite Henrikui Pikturnai — 
944-3526, ar Algirdui Kijauskui 
- 531-8413. 

viltį, kad, praleidus žiemą, 
apylinkė padarys ir pavasario 
sutikimo pobūvį-gegužinę. 

JAV LB Michianos apylinkės 
valdyba nuoširdžiai dėkoja V. ir 
A. Karaičiams už leidimą pasi
naudoti Gintaru, čikagiškiams 
kun. A. Paliokui, S.J., A. 
Barniškiui ir L. Žemaitytei už 
gražias pamaldas, prof. J. 
Šmulkščiui už paskaitą; maisto 
parūpintojoms ir dalintojoms, 
vyrams, kurie rūpinosi, kad 
nebūtų nei vieno ištroškusio, 
laimėjimų fantų aukotojams ir 
laimėjimų pravedėjams, o taip 
pat ir žaidimų vadovams. Dėko
jame ir gausiai atsilankiusiems 
svečiams, kurių gera nuotaika 
ir dalyvavimas žaidimuose bei 
dainose prisidėjo prie dienos 
sėkmės. 
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to 
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Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 

[\>JČ Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

..Mileage Plūs" ir ..OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

* E / M A X 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namu?, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

77th St. & Kostner Ave. vic. 3 bedrm.. 
2 baths, large kitehen; family room, finished 
basement, 2 car garage; major appliances: 
excellent condition; low tvventies Tel. 
312-582-2950. 

FOR R E N T 

Išnuomojamas 4 kamb. butas antra
me aukšte, Marquette Parke Tol. 
312-582-7790. 

FOR SALE 

Tautinėse lietuvių kapinėse 
parduodami 3 sklypai: lot 9, block 
18, sec. 11. 

Skambinti: 1-501-225-2240 

HELP VVANTED 

Drlvers Wanted. LEONĄ S PIZZA. full 
or pt., plenty of business. daily pay, 
mušt know clty. have Insurance and 
speak Engllsh. weekdays cafl 312-
880-6483, weekends and after 5 p m. call 
312-327-8861. 

^SlTEro 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

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

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

REAL ESTATE 

r! i 

» 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kodzle Ave., 
Chlcago, IL 60629 

(312)778-2233 
IHCOME TAX — INSURANCE 

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

•a.-. o*«, 
« - g REAIMART, INC 

6602 S. PuUski, 
Chlcago, IL 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 J 

Gnluijc. 

DANUTĖ MAYER 

KMIECIK REAIT f T 
7922 S. Pulasl; >. . 

4365 S. Archer Ave. 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer.)' 
profesionaliai, sąžiningai ir 
•įsmenKkai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

OPEN SUNDAY. October 25th 2-4 P.M. 
6324 W. 64 STREET, Chgo 

AFFORDABLE & IMPECCABLE! 
3 bedrm. fin. base! 

MUŠT BE SOLD! SEE!! 
CENTURY 21 KMIECIK 

(312) 847-5100 
"Ptoase r—poni In Engttslt! 

NORTHERN VVISCONSIN RESORT. Neat 
12 units vvith lakefront bar/restaurant & 
game room About 1000' of beautiful tow 
banksand frontage and approx. 55 aeres 
of land to expand Located on large 650 
aere lake vvith excelien, fishing. Includes 
3 bedroom year around horne ptus extra Ifv-
ing quarters for grounds-keeper. R1195 
Asklng $475,000. Call or vvrite BM 
Mlsina 715/350-4457 or 715/350-0033 
evenings. Collect. Co ldwe l l Banker 
Mulleady, Inc. P.O. Box 103OB Mlnoc 
qua. W1 54548. 

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

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

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

už apdraudą nuo ugn»es ir automobrlto 
}as mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 W o » t 95th S t r a t 
Tol. - (708) 424-8654 

(312) 5 8 1 - 8 8 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ! 

Turiu Ch«ngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąŽK 
rungai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS. 

^ 

Kraustymas — Movlng 
Greitas, profesionalus patarnavimas Jums 
patogiu laiku, prieinamomis kainomis 
Draudimas garantuotas 

Kreiptis: Vyte* 
tel. 312-925-4331 nuo S v.r. — 12 v.d. 

te l . 312-430-5219 nuo 5 v p.p 

Rlchard Hanui, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, SuMo) 2100 

Chlcago, H 80808 
Tai. 312-357-0033 



Atidarant JAV LB XIII Tarybos antrąją sesiją, invokaciją skaito kun. G. Kijauskas, SJ, šalia 
jo — LB Tarybos pirm. V. Kamantas, toliau — Krašto valdybos pirm. V. Maciūnas, Švietimo tary
bos pirm. R. Kučienė ir PLB pirm. Br. Nainys. Priešais stovi vykd. Krašto valdybos vicepirm. 
R. Narušienė ir sekr. Balys Raugas. 

Nuotr. V. Rociūno 

DIDĖJA DARBAI 
IR ATSAKOMYBĖ 

Darbinga JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos sesija 

VACYS ROCIŪNAS 

Kad tauta prisikeltų JAV Lietuvių Bendruomenės 
XIII Tarybos antroji seseija 
įvyko rugsėjo 26-27 d. Cleveland 
Hilton South viešbutyje, Inde-
pendence, Ohio. Sesijos išva
karėse LB Ohio apygardos val
dyba atvykusiems Tarybos na
riams ir svečiams suruošė pri
ėmimą, kurį pinigine auka pa
rėmė Algis ir Amanda Mulioliai 
ir LB Clevelando apylinkė. 

Per dvi darbo dienas buvo šeši 
posėdžiai: šeštadienį 4-10 vai. ir 
sekmadienį 2-7 vai. Jie, šešta
dienį pabaigus registraciją, pra
dėti 9 vai. ryto. 

LB Tarybos prezidiumo pirm. 
Vytautas Kamantas atidarė 
pasitarimus. Sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai; pa
sveikinti sesijoje dalyvaujantys: 
PLB pirm. Bronius Nainys, vi
cepirm. Milda Lenkauskienė, 
Krašto valdybos pirm. Vytas 
Maciūnas, JAV Liet. Jaunimo 
Sąjungos naujoji pirm. Gailė 
Radvenytė ir vicepirm. Edvar
das (Mickus), visi Tarybos 
nariai bei svečiai. Pranešė, kad 
sesijoje dalyvauja 40 narių iš 68 
ir 8 Krašto valdybos nariai. Ši 
sesija yra darbo sesija, todėl 
visas dėmesys koncentruosis į 
uždavinius, kuriuos sesija nori 
atlikti. Mes nešame atsakomy
bę prieš tautą ir prieš išeiviją. 
Padėkojo Pranui Jogai, Ohio LB 
apygardos pirm. ir valdybos na
riams: Vijai Bublytei, Onai Jo-
kūbaitienei ir Jonui Kazlauskui 
už kruopščiai paruoštas sąlygas 
sesijai posėdžiauti. Sesija iš
klausys pranešimą apie bend
ravimą su Lietuva ir Lietuvos 
su išeivija, svarstys socialinius, 
kultūrinius, švietimo, finansų 
klausimus. Kvietė pranešimuo
se ir diskusijose būti konkre
tiems, nekartoti senų dalykų, 
kalbėti nustatyto laiko ribose. 
Malonu pastebėti, kad pirmi
ninkaujantys tvirtai laikėsi šios 
taisyklės. 

Tarybai vadovauja prezidiu
mas, išrinktas trejiems metams: 
pirm. V. Kamantas, vicepirm. 
dr. Vytas Narutis ir Birutė 
Vilutienė, sekretorės — Gražina 
Kamantienė ir Svajonė Kerely -
tė. 

Kun. Gediminas Kijauskas, 
S.J., invokacijoje prašė Vieš
paties šviesos, įkvėpimo ir 
palaimos šios sesijos darbams. 
„Mes tikime, Viešpatie, jog Tu 
ėjai su mumis ir visa mūsų 
Tauta, ją stiprindamas ir ap
šviesdamas, vesdamas į laisvę ir 
nepriklausomybę. Tu padėjai ir 
plačiame pasaulyje pasklidu
siems tautos vaikams atlikti savo 
misiją, rūpintis pavergtos tautos 
likimu"... (prisimintas žuvęs 
Raimundas Kudukis)... Ir Tėvy
nėje esančių ir mūsų plačiame 
pasauly gyvenančių laukia dide
li darbai, kad Tauta prisikeltų 
pilnam gyvenimui, kuris padėtų 
visiems būti Tavo vaikais..." 

Pranas Joga painformavo apie 

visus sesijos ūkinius reikalus. 
Gr. Kamantienei perskaičius 
praėjusios sesijos protokolą ir 
išklausius trumpus pranešimus 
- papildymus, pagal kuriuos — 
Kontrolės komisijos pirminin
kas Rimantas Aukštuolis me
tams išvyko dirbti į Lietuvą, į 
Tarybą pakviesti nauji nariai: 
Pranas Joga, Liuda Rugienienė, 
Jonas Urbonas ir dr. Viktoras 
Stankus. 

Visi sesijos dalyviai gavo 
gerai paruoštą JAV Krašto 
valdybos veiklos ataskaitą (27 
psl.) ir finansinę apyskaitą (38 
psl.). Įdėta daug darbo valandų. 

Dr. Antanas Razma — Garbės 
teismo pirmininkas — pranešė, 
kad tik ką gautas vienas skun
das iš Chicagos dėl lituanistinių 
mokyklų sujungimo. 

Kalba pirmininkas 
Krašto valdybos pirmininkas 

Vytas Maciūnas dėkojo valdy
bos nariams už išvystytą darnią 
ir efektingą veiklą. „Dėjome 
pastangų JAV LB-nei išvystyti 
patikimo bendradarbio ir ryši
ninko tarp Lietuvos ir Amerikos 
vaidmenį". Pravestas Lietuvos 

referendumas, suorganizuota 
Washingtone konferencija apie 
dabartines investavimo sąlygas 
Lietuvoje. Birštone atvirai 
svarstytos santykiavimo gali
mybės ir iškylančios problemos. 
Ten dalyvavo trys nariai: Bub
lienė, Vainius ir Maciūnas. Val
dyba toliau tęsia derybas dėl ne
priklausomos televizijos stoties 
steigimo. Tariamasi dėl lietuvių 
mokyklų vadovėlių gavimo ir 
naudojimo lituanistinėse mo
kyklose. Nepamiršti ir sociali
niai, informacijos, kultūros rei
kalai. Visuomeninėje srityje 
informuojame LB apylinkes 
apie JAV Kongreso įstatymų 
projektus, kurie gali paveikti 
Lietuvą. Informuojame išeiviją 
apie Amerikos programas nu
siųsti Amerikos specialistų į 
Lietuvą trumpesniam laikui. 
„Bridges" žurnalas, pergyvenęs 
finansinę krizę, dabar leidžia
mas be nuostolių. Dėkojo redak
toriui Juozui Arlauskui. Dr. 
Petrui Kisieliui padėkojo už sėk
mingą IX-ją Tautinių šokių 
šventę. Šiais metais įvesta kom
piuterizuota sąskaitybos siste
ma. Taupant laiką ir kelionių 
išlaidas, valdyba vykdo posė
džius telekonferenciniu būdu. 
Pereitais metais valdyba turėjo 
du apmokamus tarnautojus — 
Astą Banionytę Washingtone ir 
Liną Orentą Philadelphijoje. 
Pernai taip pat iškilo, išryškėjo 
struktūriniai neaiškumai tarp 
LB ir Lietuvių centro (Sodybos) 
Clevelande, su Folk Dance Fes-
tival, Inc. ir dėl Krašto valdybos 
atsakomybės dėl LB apylinkių 
bei apygardų finansinės atsa
komybės. Valdyba duos pasiū
lymų. 

Šakota veikla 

Adv. Regina Narušienė, vyk
domoji vicepirmininkė, savo 
kondensuotą pranešimą pradė
dama su šypsena sakė, kad jos 
darbas buvęs, ką Vytas įsakė, 
kad daryčiau. Vicepirmininkės 
nuomone, jos įvairaus darbo 
grandinėje buvo svarbu išlai
kyti nepriklausomą, objektyvią 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 

Vėlinė* yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota malda 
nukrypsta į tuos, kurie, \i š\o pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie ,.Drauge"},pradedan: Vėlinių dieną, per & 
dienas, bus atnašaujamos 5v. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite; 

Marlan Fathera, 6338 So. Kllbourn Are., Chlcsgo, IN. §0«2» 

šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

Mano vardas ir pavardė 

Adresas 

Pridedu auką bendr Sv. Mišioms $ 

— 
^ INTERNATIONAL 

TRAVEL CONSULTANTS j £ a • | ^ . 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

£925 South 7Stfi Avenue 
Hlekorv HM, Illinois §0457 
Telefoną* (708) 430-7272 

223 Ka+v.rtfc gatvė 
VHnhm, Uatuva 
Telefoną* 350-115 Ir 778-392 

žinių srovę Lietuvoje, kad visos 
politinės srovės jsijausitų, kaip 
reikia dirbti laisvoje rinkoje, 
maždaug parodyti kaip dirba, 
ką ve ik ia išeivija. ,,1992 
pradžioje Lietuvos vyriausybė 
nusprendė, kad jai reikia par
duoti televizijos stotį. Kelionės 
į Lietuvą vasario mėnesį metu 
ištyriau galimybes Amerikos 
Lietuvių Bendruomenei įsigyti 
dalį šios televizijos stoties 
Vilniuje". Buvo pasirašyta 
sutartis dėl 1200 akcijų įsi
gijimo už 60,000 dol., užmokant 
per trejus metus. Bet dėl anti
demokratinių jėgų kišimosi, pa
sikeitimų vyriausybėje ir dėl 
ateinančių rinkimų parengia
mieji darbai nusidelsė. 

Vykdomoji vicepirmininkė 
dalyvavo Vasario 16-osios minė
jimuose, kalbėjo radijo ir te
levizijos programose, davė pasi
kalbėjimus spaudai, lietuviams 
aiškino pilietybės ir teisės į nuo
savybę problemas, amerikie
čiams pasakojo apie Lietuvą. 
Stipriai veikdama, įgyvendino 
keturių miestų seserijos pro
jektą: Madison (Wisconsin) gi-
miniuojasi su Vilniumi, Los 
Angeles su Kaunu, Clevelandą 
planuojama suporuoti su Klai
pėda, o Šiaulius — su Omaha 
(Nebraska). Stengiasi surasti 
partnerius Alytui ir Kuršė
nams. Elektrėnai stato savo 
pirmąją bažnyčią ir prašo pa
galbos (mėgina surasti vysku
piją, kur i įs i jungtų į šią 
paramą). Kuršėnams reikia 
ligoninės. Ji taip pat organizavo 
Lietuvos min. pirm. Vagnoriaus 
sutikimą Chicagoje. Dalyvau
dama su savo vyru Respubli
konų konvencijoje, kėlė ir 
Lietuvos reikalą. 

Li tuanis t in io švietimo 
rūpesč ia i 

Regina Kučienė, Švietimo 
tarybos pirmininkė savo prane
šime kėlė lituanistinio švietimo 
problemas. Tebeveikia visos 
buv. lit. mokyklos. Tikslaus mo
kinių skaičiaus pirmininkė ne
galėjo dar pranešti, nes iki šios 
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sesijos pradžios ne visos mokyk
los tai padarė. Chicagoje su
jungtos trys mokyklos. Rūpestį 
kelia mažėjantis mokinių skai
čius. Iškyla ir vadovėlių klau
simas. Tarybos akys krypsta į 
Lietuvoje išleistus arba lei
džiamus vadovėlius. Atostogau
dama Lietuvoje, R. Kučienė 
buvo susitikusi su leidyklų bei 
spaustuvių direktoriais, vadovė
lių autore. Atsivežė ir skaitymo 
knygelių. Jos jau platinamos 
mokyklose. Kai kurios knygelės 
bus įrekorduotos į garsajuostes. 
Jau užsakytas I-jam skyriui va
dovėlis „Šaltinėlis", taip pat 
elementoriai „Vyturėlis", A,B, 
C,", „Pradininkų žodynas" ir 
iki mokyklinio amžiaus vai
kams „Aš ir pasaulis". Naujai 
išleista „Lietuvos istorija". Lie
tuvoje išleistų vadovėlių įsigiji
mas padės sumažinti išlaidas, 
kurios, Amerikoje spausdinant 
mažu tiražu, būtų gal dešimte-

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 00642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3183 

* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirrnad., an-
trad., ketvirtd. ir penfctd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v.v. 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE 

VAISTAI 
Pristatme įvairių rūšių receptinius ir visus kitus, Vakarų 

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

MAISTAS 
Siuntinys Nr. 10 . 

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

RŪBAI 
Vietoje rūbų, avalynės, medžiagų siuntimo mes 

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

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

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

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

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

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

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

riopai didesnės. Religijai naudo
jami Italijoje išleisti tikybos 
vadovėliai „Tikiu". 

Švietimo taryba suruošė mo
kyklinių knygų bei įvairių 
mokslo priemonių parodą. Be
veik visos mokyklos dalyvavo 
IX-je Tautinių šokių šventėje. 
Mokytojų žurnalas „Švietimo 
gairės" sustabdytas, dabar jis 
spausdinamas „Pasaulio lietu
vyje". Visą rugsėjo mėnesį vyko 
vajus švietimo reikalams. Pa
grindinis Švietimo tarybos 
darbų finansuotojas Lietuvių 
Fondas. Iš LF pelno paskirs
tymo JAV lit. švietimui duota 
45,200 dol. 

(Bus daugiau) 

Kad pletkai būtų pikti nėra 
reikalo jiems būti mela
gingiems; yra ir daug tiesos, 
kuri neturėtų būti paskleista. 

Frank A. Clark 

Reiškiame gilią užuojautą Švč. Mergelės 
Gimimo parapijos choro nariui 
MOMKUI, jo mylimam broliui 

A.tA. 

Marijos 
solistui VACLOVUI 

ROMUI MOMKUI 
mirus Lietuvoje. 

Dirigentas Ir choras 

* 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois b0629 

H312M76-2345 

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 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PtrKUS 

DONALD M. PETKUS 



I 
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— Lie tuv ių p e n s i n i n k ų s-
gos narių susir inkimas-pobūvis 
įvyks spalio 29 d., ketvirtadienį, 
1 vai. p.p. Saulių namuose . Kal
bės buvęs Sibiro k a n k i n y s Povi
las Vaicekauskas įvairiais lietu
vių reikalais ir da l ins i s įspū
džiais iš viešnagės Lietuvoj. Bus 
ir kiti pranešimai, ši l tas maistas 
dovanų paski rs tymas ir t.t. Na
riai yra prašomi a tneš t i šį tą do
vanų perskirs tymui . 

x K o m p o z i t o r i ų K l o v o s , 
Bražinsko, Juozapaič io ir k i tų 
kūr inius g i rdės ime Lietuvių 
operos met in iame baliuje lap
kričio 14 d. J a u n i m o centre . 
Chorą programai ruošia muzi
kai Ričardas Šokas ir Manigir-
das Motekaitis. Operos valdyba 
nuoširdžiai kviečia visus š iame 
baliuje dalyvaut i ir paremt i 
plačius Lietuvių operos darbus. 

x A u g u s t a s P r e t k e l i s . gyve
nant is visai netoli , ,Draugo" 
spaustuvės, a t s i l ankęs į redak
ciją ir administraciją, nusiskun
dė, kad dabar mūsų dienraš t į 
mato tik vieną kar tą , o k a r t a i s 
du, savaitėje. Kodėl? Pasirodo, 
kad jis, dienraščio p r i s t a tymui 
„sunegalavus", nuėjo į pašto 
įstaigą (esančią t i k už poros 
blokų) pasiteirauti. N u o to laiko 
„Draugo" p r i s t a t y m a s dar pa
blogėjo... Tokių n u s i s k u n d i m ų 
gauname ir daug iau . Kažin, 
kaip būtų gal ima juos išnaikin
ti? 

x Lina V i l i m a i t ė an t radie
nį, spalio mėn. 20 d., a tvyko į 
JAV gydytis Shr ine r s ligoninė
je. Šešiolikmetę Laimą, kur ia i 
yra ketvirto laipsnio s tuburo iš
krypimas, iš Vi ln iaus atlydėjo 
mama Saulutė Vi l imienė . Liną 
su mama globoja Lie tuvos Vai
kų Viltis. 

x J u o z a s i r J a d v y g a B a r t -
kai , gyveną Ormond Beach, 
Floridoje, š i o m i s d i e n o m i s 
lankėsi Chicagoje. Ta proga Tė
vų Marijonų koplyčioje buvo at
laikytos šv. Mišios už Bar tkų ir 
Kukštų šeimos mirus ius narius. 
Mišiose dalyvavo Chicagoje gy
venantieji giminės. Po Mišių bu
vo pusryčiai jų s ū n a u s Antano 
ir Dalios B a r t k ų n a m u o s e , 
H insda ie , I l l i n o i s . L a n k ė 
gimines ir d raugus . Baigę ma
lonią viešnagę Chicagoje, grįž
dami Floridon į teikė , ,Draugo" 
paramai 50 dolerių, l inkėdami , 
kad „Draugas" lankytų kiekvie
ną lietuvių šeimą. 

x Lietuvių fotografi jos 21-ji 
p a r o d a ..Upės, ežerai , j ū r a ir 
laivai" at idaroma š | penktadie
nį, spal io 23 d., 7:30 va i . v a k . 
Čiurlionio galerijoje. Visi kvie 
čiami atsi lankyti . Parodą ren
gia Budrio Lietuvių Foto archy
vas, (sk.) 

x Lion F r a m e g a l e r i j o j e 
(sav Leonas N a r b u t i s ) šį 
šeš tad ien i , s p a l i o 24 d. 7 va i . 
vak . atidaroma lietuvių fotogra
fijos paroda, kurioje dalyvauja 
Manfredas Jasevič ius . J eanne 
Krapauskas. Rimantas Žukas ir 
kiti . Per a t ida rymą bus ir Algi
manto Kezio naujos fotografijų 
knygos „Caged-In" (.,Narve"* 
sut iktuvės. Visi kviečiami. 

(sk.) 

x Akcįjų, b o n ų bei kitų ver
tybių p irkime ir p a r d a v i m e 
j ums nuoširdžiai p a t a r s ir pa
ta rnaus , duodami komiso nuo
laidą, A lb inas Kurkul i s , tel. 
312-621-6954 a r b a jo sūnūs ir 
partneriai: A n d r i u s Kurkul is , 
tel. 312-621-8999 ir P a u l i u s 
Kurkulis, te l . 312-621-8886 dir 
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš k i tu r skambink i t e 
veltui, tel. 1-800-621-2103. 

(sk> 

x „ D r a u g o " redakcija pa
geidauja, kad norintieji paduoti 
žinutes ar pranešimus į „Aplink 
m u s " skyrių, t a i a t l ik tų ne te
lefonu, skambindami redakto
r iams , bet paš tu arba telefaksu. 
Iš imtis yra t ik koks nors skubus 
pranešimas. Diktuojant per tele
foną pavardes , datas i r kitą in
formaciją, pasi taiko netikslu
mų, be to, užimamas labai bran
gus redaktorių laikas, todėl nuo
širdžiai prašome kooperuoti. 

x V a k a r o n ė Vė l in ių tema 
ruoš iama J a u n i m o centro kavi
nėje spalio 30 d. 7 vai . vak. 
Kvieč iama visuomenė atsilan
kyti , įdomiai praleisti vakarą ir 
„ne juč iomis" p a r e m t i mūsų 
J a u n i m o centrą. 

x V y s k u p a s L i e t u v i a m s 
Ev. L i u t e r o n a m s išeivijoje 
H a n s a s Dumpys iš Chicagos 
vyks ta į Washington, DC da
lyvau t i š.m. lapkričio 7-8 d. 
įvyksiančioje konferencijoje hu
m a n i t a r i n ė s paramos Lietuvai 
s t ipr in imo k laus imais . Konfe
rencijoje vysk. Dumpys sukal
bės invokaciją bei pate iks pra
neš imą apie užsienio evangeli
kų-l iuteronų te ik iamą pagalbą 
Lie tuva i . Konferenciją organi
zuoja Lietuvos ambasada JAV, 
bendradarbiaudama su JAV LB 
Socia l in ių i r Visuomenin ių 
re ika lų tarybomis. 

IŠ ARTI IR TOLI 
JAV 

„Draugui" paremti vajaus laiškų siuntimui uoliai talkininkavo (iš kairės): Vanda Bichnevičienė, 
Janina Ruginienė ir Natalija Sodeikienė. 

Nuotr. Jono Kuprio 

x Elzytė (Vardytė) ir Vyte
nis Lietuvninkas džiaugiasi 
šeimos prieaugliu, gimus sūne
liui Andriukui . Jie iki šiolei 
augino neseniai dviejų metukų 
slenkstį peržengusį Juliuką. 
Vytenis yra žinomas Chicagos 
advokatas, didelis dienraščio 
„Draugo" rėmėjas. Lietuvnin
kai gyvena Hickory Hills mies
telyje prie Chicagos. 

x Naujaus ia s „Eglutės", 
mėnesinio lietuviško laikraštė
lio vaikams, spalio numeris, 
dailiai iliustruotas, dailiai reda
guotas, teikia labai malonų i r 
kar tu graudų įspūdį. Kodėl 
graudų? Dėl to , kad „Eglutės" 
gyvavimas po Naujųjų Metų jau 
nėra užtikrintas, greičiausiai 
šio vienintelio laikraštėlio vai-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
40 METŲ VIDURIO 

VAKARŲ APYGARDAI 

Rugsėjo 20 d. Lietuvių centre, 
Lemonte, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Vidurio Vakarų Apy
garda šventė savo 40 metų 
gimtadienį. Ta pačia proga pa
gerbti apygardos darbuotojai. 
Jie yra pašventę daug valandų, 
rūpesčių ir jėgų Lietuvių Bend
ruomenei. Jie visi jau pensinin
kai, tačiau vis dar neatsisako 
prisidėti prie bendruomenės 
darbų. Abejojama, kad iki š.m. 
rugsėjo 20 d. j i e buvo oficialiai 
pagerbti. Dalis jų atvažiavo net 
iš East St. Louis apylinkės. 

Prie Juzelės Laukaitienės ir 

do noro a r laiko dalyvauti šiame 
LB darbuotojų pagerbime. 

Liudas Volodka visus kar tu , 
atskirai , grupėmis ir įdomiais 
momentais vikriai įamžino nuo
traukose. 

Kęstutis Ječ ius 

Smuikininkė Rita Kazlauskaitė da
lyvaus jaunųjų talentu popietėje. 

x A n d r i u s Valev ič ius yra 
teologijos profesorius Universitete 
de Sherbrooke Kanados Quebec 
provincijoje. J i s a tvyksta į Atei
t ies savai tgal į XI. 13-15 ir skai
tys paska i tą „Šiuolaikinės reli
ginės ir filosofinės problemos". 
Jo p a s k a i t a bus šeštadienį, 
XI. 14 d. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. 

x S i lv i ja Dul ska i t ė , Lina 
Ju rkša i ty t ė , Rū ta Kacucevičiū-
tė , Tomas Lapienis , Lidija Nar
b u t a i t ė ir I lona Stanevičiūtė, 
Lietuvos Vaikų Viltis atvežti iš 
Lietuvos gydytis Chicagos Shri
ners ligoninėje vaikai , jau yra 
grįžę Lietuvon. Šį rudenį pradė
jo lankyt i vietines mokyklas. 
Lietuviškosios visuomenės dė
k a š iems va ikams nebereikia 
praleis t i j aunys tės d ienas įvai
riuose Lietuvos invalidų vaikų 
sanator in iuose internatuose. 

x 55 S V A R Ų geriausių mais
to produktų r inkinys — $98; 22 
sv. mažesnis paketas — $65; 22 
sv. mėsos produktų ir aliejaus — 
$98. Prie visų siuntinių ga
l i t e u ž s a k y t i a s p i r i n o ir 
v i taminų. Transpak , 2638 W. 
69 St. , Chicago . IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x Dėmes io ! Kas nori įsigyti 

v a i r a v i m o t e i s e s (d r iver ' s 
license), kreipki tės į Edvardą 
Šumaną, tel. 708-246-8241 arba 
708-990-2148. Taip pa t padedu 
įsigyti vairavimo teises pensi
n i n k a m s a r b a ką t ik a t 
vykusiems iš Lietuvos. 

(sk) 

x R i c h a r d Hanus , advoka
tas , imigracijos įs tatymų ži
novas, 205 W. Randolph , Sui-
te 2100, Chicago, IL 60606. tel. 
312-357-0033. Pirma konsulta
cija — veltui . 

(sk) 

kams išeivijoje dienos suskaity- jos talkininkių skoningai pa
puoštų stalų susėdo arti 130 
dalyvių. Algis Tallat-Kelpša vi
sus pavaišino vynu, kad leng
viau būtų klausytis „apeigų". 

Popietę ir pietus trumpu svei
kinimu atidarė apygardos pir
mininkas Kazys Laukaitis. Po 
maldos pradėjome pietus, Aldo
nos Šoliūnienės ir vėl kulina-
riškai paruostus. 

Sukakties minėjimą ir dar
buotojų pagerbimą pradėjo Ka
zys Laukaitis. Trumpai, bet 
vaizdžiai, apibūdino apygardos 
40 m. veiklą, išvardino apygar
dos steigėjų pavardes ir pristatė 
buvusius apygardos pirminin
kus, dalyvaujančius šioje popie
tėje. J iems buvo nuoširdžiai 
paplota. 

Po to buvo apygardos darbuo
tojų pagerbimas. Kiekvienas 
buvo pristatytas ir jo darbai api
būdinti. Iškviestiems Svajonė 
Kerelytė ir Kęstutis Ječius (apy
gardos valdybos nariai), kiek
vienam įteikė įrėmintą pažymė
jimą ir Vytauto Landsbergio 
knygą „Atgavę viltį". Šie pažy
mėjimai buvo įteikti: Juozui 
Šlajui, Valentinui Račiūnui, Si
mui Jokūbaičiui, Pranui Šapa
lui, Stasiui Džiugui, Petrui 
Petručiui, Kostui Dočkui, Juliui 
Balučiui, dr. Petrui Kisieliui, 
Antanui Stankevičiui, Apolina
rui Bagdonui, Kostui Juškai-
čiui, Povilui Norvilui, Jonui 
Levickui, Domicėlei Vizgir
dienei, Broniui Andriukaičiui, 
Bronei Tampauskienei, Stepui 
Ingauniui, I renai Sirutienei, 
Liucijai Gudelienei, Reginai Sa-
baliūnienei, Jonui Miežinskui, 
Anelei Šulaitienei, Zigmui Gry-
binui, Vytautui Gaveliui, Alfon
sui Gerčiui ir Broniui Nainiui. 

Po šio gražaus pagerbimo 
Svajonė Kerelytė pakvietė so
listę P r a u r i m ę Ragienę ir 
muziką Manigirdą Motekaitį 
su daina bei muzika praturtin
ti šį pobūvį. Solistė padainavo 
keletą liaudies dainų, kurios ne 
visiems buvo anksčiau girdėtos. 
Menininkams susirinkusieji pa
dėkojo skambiu plojimu. 

Minėjimą uždarė Kęstutis Je
čius, dar kartą padėkodamas 
visiems pagerbtiems darbuoto
jams ir jų šeimoms už įdėtą dar
bą. Taip pat padėkojo visiems 
prisidėjusiems prie šio pasise
kusio įvykio surengimo ir pra-
vedimo. Gaila, kad daugumas 
gausios apygardos narių neatra-

tos, nes redaktorė ses. Ona Mi-
kailaitė išvyksta į Lietuvą ir ne
gali jo redaguoti, o naujo redak
toriaus ar redaktotrės nesuras
ta. Ar neturėtų jaunos lietuviš
kos šeimos tuo rimčiau susirū
pinti? 

x Dr. Vytautas Vygantas 
ir Vėjas Liulevičius ruošia prog
ramą Kalakursams, kuriuos 
organizuoja Moksleivių ateiti
ninkų sąjunga Padėkos dienos 
savaitgalį Dainavoje. 

x S t a s y s G o š t a u t a s y r a 
tarptautinės rašytojų organiza
cijos išeivių lietuvių P E N cent
ro sekretorius. Jis atvyksta iš 
Bostono į Ateities savaitgalį 
XI. 13-15 d. J i s skaitys paskaitą 
„Vertimas kaip kritikos priemo
nė". Jo paskaita bus sekmadienį 
XI. 15 Ateit ininkų namuose Le
monte. 

x Marija Rudienė, BALFo 
Centro valdybos pirmininkė, 
priėmė kvietimą dalyvauti š.m. 
lapkričio 7-8 d. Washingtone 
įvyksiamčioje konferencijoje 
humani ta r inės paramos Lietu
vai sustiprinimo klausimais. 
Konferencijoje ji praneš apie 
BALFo teikiamą pagalbą Lietu
vai ir, vadovaudamasi ilgamete 
šalpos darbo patirtimi, pateiks 
pasiūlymus. 

x Lietuvos Vaikų Viltis 
nuoširdžiai dėkoja Antanui Da
niliauskui (Verdun, Quebec) už 
1,000 dol. auką į JAV atvyku
siems gydytis Lietuvos vai
kams, (sk) 

x I e š k o m a s kambarys iš
nuomoti vienam mėn. nuo spa
lio 27 d. Marąuette Pk. rajone 
vidutinio amžiaus vyriškiui, in
žinieriui, atvykstančiam iš Kau
no specialiam pasiruošimui. 
Skambinti: 312-275-4222. 

(sk.) 

x Brighton Parko Liet Na
mų Sav . draugija rengia 31 ju
biliejinį balių spalio 31 d. šeš
tadienį, 7 v.v. Šaulių salėje, 
2417 W. 43 St. Bus meninė 
programa, šalta-šilta vakarienė, 
veiks baras. Šokiams gros K. 
Ramanausko orkestras. Kvie
čiame visus narius ir svečius 
gausiai dalyvauti. Rezervaci
joms skambint i V. Utara, 
312-847-0864. (sk.) 

— Balfo 100 skyrius New 
Yorko valstijoje šiuo metu 
vykdo rudens aukų rinkimo va
jų. Skyriui vadovauja Vincas 
Padvarietis, vicepirmininkė yra 
Regina Ridikienė, II vicepirm. 
— Vitas Kat inas , ižd. Zigmas 
Dičpinigaitis, sekr. Antanas 
Pumput is , o valdybos narė — 
Aldona McCarthy. 

— A-a., Kotryna Žvynienė, 
sulaukusi 94 m. ir gyvenusi pas 
savo dukrą Brooklyne, mirė spa
lio 10 d. naktį. Palaidota iš 
Apreiškimo lietuvių parapijos 
bažnyčios Šv. Jono kapinėse. 

— N e w Yorko LB apygar
dos valdyba posėdžiavo spalio 9 
d. Kultūros Židinyje. Posėdžiui 
vadovavo Kęstutis Miklas, sek
retoriavo Malvina Kliveckienė. 
Posėdyje plačiau painformuota 
apie JAV LB Tarybos suvažiavi
mą Clevelande, Vytauto Lands
bergio vizitą Kultūros židinyje, 
apie pagalbos Lietuvai konfe
renciją, įvyksiančią VVashing-
tone lapkričio 7-8 d. ir daugybę 
ki tų reikalų. Taip pat nu ta r ta 

paskelbti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 75 metų su
kakčiai paminėti ruošiamo ren
ginio 1993 m. New Yorke pro
gramos viršelio konkursą. Pre
mijos dydis — 100 dol. Konkurse 
kviečiami dalyvauti visi apylin
kės dail ininkai. 

KANADOJE 
— Pris ikėl imo l ietuvių pa

rapijos bažnyčioje Toronte susi
tuokė Violeta Mackevičiūtė ir 
Gintaras Repečka. 

— Vysk. M. Va lanč iaus li
tuanist inės mokyklos Hamil
tone tėvų komiteto p i rmin inku 
išrinktas Andrius Čerškus, iždi
ninkė yra Siga Ericksonienė. 

— Hamiltono taut inių šo 
kių grupė „Gyvataras", dalyva
vęs ir IX Tautinių šokių šven
tėje Chicagoje, sėkmingai pradė
jo naujus veiklos metus . Repe
ticijos vyksta kas an t rą šešta
dienį Jaunimo centro salėje. 

— Aukštesniųjų Hamiltono 
l i tuanistinių kursų mokiniai 
gaus X, XI ir dvi XII skyr iaus 
užskaitas. 

GAILEI PASKIRTA 
STIPENDIJA 

1992-1993 m. Augie J. Altar 
stipendija paskir ta čikagietei 
Gailei Butts , kuri buvo parink
t a iš didelio būrio norinčių gau
ti paramą. Augie J . Al ta r at
min imui st ipendija įs teigta 
1990 m. J i kasmet skiriama jau
nuoliui, studijuojančiam medi
ciną, agronomiją ir kitas, susie
tas su žemės ūkiu bei medicina, 
mokslo šakas. Nors stiprendija 
palyginti nedidelė, t ik 500 dol., 
j i vis t iek padeda studentui, 
ypač šiais sunkiais ekonomi
niais laikais. 

Gailė Butts studijuoja St. 
Xavier kolegijoje (Chicagoje) ir 
ruošiasi būti gailestingoji sesuo, 
kad galėtų padėti sergantiems, 
ypač Lietuvoje. J i yra baigusi 
Maria aukštesniąją mokyklą, 
ta ip pat Kristijono Donelaičio 
aukštesniąją l i tuanist inę mo
kyklą. Savaitgaliais talkina Lit-
tle Company of Mary ligoninėje, 
Evergreen Parke. J i veikli ir 
l ietuviškame gyvenime: yra 
Kernavės tunto skautė, priklau- Chicagoje , s t a t y t a p r i eš 
so Lietuvos Vyčiams, šoka tauti- maždaug 72 metus, yra geriau-
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Gailė Butts (kairėje), Augie J. Altar stipendijos laimėtoja, su Freida Altar. 

CHICAGOS ŽINIOS 

ATIDARYTA SENA 
BAŽNYČIA 

St. Mary of Angeles bažnyčia 

nius šokius. 
Studentams, besidomintiems 

Augie J. Altar stipendija, pla
tesnės informacijos teikiamos 
šiu adresu: The Augie J. Altar 
Scholarship, c/o 7115 W. 9 1 St., 
Bridgeview, IL 60455. 

koresp. 

šias Romos renesanso stiliaus 
pavyzdys visoje Amerikoje, taip 
p a t d i d ž i a u s i a s k a t a l i k ų 
bažnyčios pastatas Illinois vals
tijoje. 1988 m. Chicagos arkidie-
cezija įsakė bažnyčią uždaryti, 
nes ji buvo visiškai apgriuvusi 
ir pastatas darėsi nesaugus. Tuo 

„Jaunųjų talentų popietėje" dalyvauja violenčelistas Marius Gražulis, o jam 
akompanuoja Sheila Gražulienė. 

metu daug parapiečių buvo 
išsikėlę į saugesnes, tur t inges
nes apylinkes, likę t ik apie 290 
šeimų. Nors likusieji parapiečiai 
protestavo, bet protestai nepa
dėjo, ir bažnyčia buvo vis t iek 
uždaryta. 

Vienok parapieč ia i , k u r i ų 
tarpe yra lenkų, ispanų-meksi-
kiečių ir daug kitų tautybių , 
pradėjo rūpint is lėšų t e lk imu 
remontui. Nors šis darbas buvo 
labai sunkus, bet sėkmingas . 
Spalio 11d. St. Mary of Angels 
bažnyčia iškilmingai a t idaryta , 
dalyvaujant kard. Joseph Ber-
nardin ir tūks tančiam tikin
čiųjų. D a u g n u o p e l n ų dė l 
remonto užbaigimo sk i r i ama 
parapijos klebonui kun . J o h n 
Twist, kuris į parapiją a tvyko 
1990 m. Šiuo metu parapiečių 
skaičius sparčiai auga — jau y r a 
per 800 šeimų. 

PLANUOJA SIAURINTI 
PAŠTO P A T A R N A V I M U S 

Vyriausias Amerikos paš tų 
valdybos viršininkas savo parei
gūnams įsakė peržiūrėti galimy
bes paš to p a t a r n a v i m u s 
sumažinti: paštas į privačius 
namus būtų pris tatomas t ik 4 
dienas savaitėje, jo nevežiojant 
a n t r a d i e n i a i s i r k e t v i r t a 
dieniais. Kad pašte reikia refor
mų, gerai žino visi „Draugo" 
skaitytojai, kai dienraščio pri
s t a tymas kasdien š lubuoja. 
Tačiau dar didesnis pa tarna
vimo susiaurinimas problemų 
neišspręs. Sprendimo re ik ia 
ieškoti kitur ir pakeisti neparei
gingų t a rnau to jų s auva l i a 
vimus. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


