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Konstitucija bus 
pasirašyta iškilmingai 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, lapkričio 5 d. (Elta) 

— Atsižvelgdamas į tai, kad Lie
tuvos Respublikos Konstitucija 
turi ypatingą istorinę reikšmę 
Lietuvos tautai, ir remdamasis 
Lietuvos Konstitucijos 154 
straipsniu, Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumas nu
tarė surengti Konstitucijos ir 
įstatymo „Dėl Lietuvos Res
publikos Konstitucijos įsiga
liojimo tvarkos" pasirašymo 
ceremoniją. Ji įvyks 1992 m. 
lapkričio 6 d. 12 valandą Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo posėdžių salėje. Į 
ceremoniją bus pakviesti Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo ir Vyriausybės na
riai, Aukščiausiosios Tarybos 
nuolatinių komisijų pirminin
kai , Konstitucijos rengėjai, 
Lietuvos bažnyčių hierarchai 
bei atstovai, politinių partijų, 
visuomeninių politinių judėjimų 
ir kitų visuomeninių organiza
cijų atstovai, užsienio valstybių 
diplomatai, akredituoti Lietu
voje. 

Atkuriamas Lietuvos 
Respublikos Seimas 

Lietuvos Aukščiausioji Tary
ba paskelbė Aktą, kuriuo atku
riamas Lietuvos Respublikos 
Seimas. 1992 m. spalio 25 d. 
Lietuvos piliečiai priėmė Lie
tuvos Konstituciją — naują 
teisinį šalies gyvenimo pagrin
dą. Lietuvos parlamentas pagal 
šią Konstituciją atgauna savo 
tikrąjį vardą — Seimas. 

Naujai išrinktas Lietuvos Sei
mas tęsia teises ir tradicijas 
ankstesnių nepriklausomos Lie
tuvos Seimų ir 1990 m. išrink
tos Aukščiausiosios Tarybos, 
pagal Lietuvos Laikinąjį pagrin
dinį Įstatymą 1990-1992 m. 
turėjusios šį sąlyginį vardą. 
Seimas tuo išreiškia nepri
klausomos valstybės — 1918-
1992 m. Lietuvos Respublikos 
tęstinumą, kuriam nėra ir ne
turi būti pabaigos. 

Telegrama naujajam J A V 
prezidentui 

Vakar Aukščiausiosios Tary
bos pi rmininkas Vytau tas 
Landsbergis telegrama pasvei
kino naująjį JAV prezidentą 
Bill Clinton. Joje sakoma: 

„Pasinaudodamas šia proga, 
norėčiau pasveikinti Jus su gar
binga pergale Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidento rinki
muose. Amerikos žmonės, iš
reikšdami Jums savo pasiti
kėjimą, dar kartą patvirtino, 
kad Amerika siekia laisvės ir 
demokratijos idealų. Lietuvos 
žmonės pasirinko tokį patį kelią 
į ateitį. Tikiu, kad nuolatinė 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
pagalba Lietuvos nepriklau
somybei išliks tvirta ir jūsų ad
ministravimo metais įgis naujo 
dinamizmo, kad Amerikos nuo
latinė parama Lietuvai ir 
kitoms Baltijos valstybėms 
apsaugos mūsų tautų pasirink
tą kelią į nepriklausomybę ir 
demokratiją. Dar kartą sveiki
nu Jus, gavus tvirtą Amerikos 
žmonių mandatą, ir reiškiu 
nuoširdžią viltį, kad vieną 
gražia dieną aplankysite Lietu
vos Respubliką". 

Derybos Maskvoje prasidėjo 

l Maskvą atvykusi Lietuvos 
Respublikos vyriausybinė dele

gacija, kuriai vadovauja minis
tro pirmininko pavaduotojas 
Bronislavas Lubys, susitiko su 
Rusijos Federacijos viceprem
jeru Viktor Černomyrdin ir 
energetikos ministro pareigas 
einančiu Eduard Gruševenka. 
Buvo aiškinamasi dėl atsiskai
tymo už trečiajame šių metų 
ketvirtyje Lietuvai patiektą 
naftą ir dujas kainų ir dėl naf
tos bei dujų tiekimo kvotų iki 
metų pabaigos. Kai kuriais 
klausimais principinės pozicijos 
išsiaiškintos. Penktadienį visi 
susitarimų projektų tekstai bus 
pateikti Rusijos vicepremjerui 
Aleksandr Šochin. Tada ir 
paaiškės, ar šalių vyriausybių 
įgaliotieji atstovai juos patvir
tins savo parašais. 

Ko gero, ta ip ir bus. Tačiau 
nederėtų praleisti skambios ir 
intriguojančios frazės „Ro-
sijskaja gazeta" , numeryje 
išspausdintoje Vitalij Čurkin 
publikaci joje. Ten aiškiai 
pasakyta, kad vis dar galin
game Rusijos ūkiniame biuro
kratiniame aparate tebėra po
puliari idėja nubausti pabaltie-
čius, kurie esą stengiasi kontra
banda išvežti Rusijos žaliavas. 

Bu ta i Rusijos kar iškiams 

Didžiakrūviai automobiliai iš 
Kauno į Kaliningradą atgabeno 
pirmąsias statybines medžia
gas. Iš jų bus statomi butai 
Rusijos kariškiams, taip pat ir 
tiems, kurie išvedami iš Balti
jos valstybių. Projektą, pagal 
kurį numatoma pastatyti 2,752 
butus, padeda įgyvendinti Lie
tuvos privati statybos aso
ciacija „Selma" ir Baltijos lai
vynas. Pirmasis namas bus pra
dėtas statyti šių metų gruodžio 
mėnesį ir atiduotas naudoti 
1993 metų gegužės mėnesį. 

Didžiausia kliūtis bendram 
projektui gali tapti energijos 
šaltinių stoka Lietuvoje. Išeitis 
iš padėties galėtų būti Rusijos 
vyriausybės žingsniai, kaip an
tai, tikslinis kuro tiekimas sta
tybinių medžiagų gamybai. 

Bendros i r užsienio įmonės 
Lietuvoje 

Lietuvoje yra 1,953 bendros 
ir užsienio kapitalo įmonės. 
Daugiausia jų steigiama su 
Lenkija (342), su Vokietija (233) 
ir su Rusija (576). Verslininkai 
iš 60 Europos, Azijos, Lotynų 
Amerikos valstybių, taip pat iš 
JAV ir Kanados įsteigė Lie
tuvoje savo arba bendras 
įmones. Verslo partnerių yra ir 
iš Japonijos ir Bahamų salų, 
Maltos ir Australijos. 

Dauguma įmonių verčiasi 
komercija ir teikia konsul
tacines paslaugas. Produkciją 
gamina tik dalis šių įmonių. 

„Lietuvos avialinijos" 
ta r ias i dėl naujų maršru tų 

Miunchene vyksta pasitari
mas dėl tarptautinio susisieki
mo oro linijomis tvarkaraščio 
sudarymo. Į tokius susitikimus 
patikslinti ir suderinti lėktuvų 
išvykimų laiko pasaulio avia
kompanijų ir aerouostų tarnybų 
vadovai renkasi du kartus per 
metus. Lietuva tokiame pasita
rime dalyvauja pirmą kartą. 

„Lietuvos avialinijos" į Miun
cheno pasitarimą vyksta su 
konkreč ia i s pasiūlymais . 
„Lietuvos avialinijų" lėktuvai 

Prez. Bush paskutinį 
kartą uždėjo veto 

Kongreso pravestam 
įstatymui 

Rugsėjo 28 d., į Jungtines Tautas atvykus Lietuv< s AT pirmininkui Vytautui Landsbergiui, V. 
Landsbergis (kairėje), lydimas Lietuvis Misijos pri< Jungtinių Tautų patarėjų Gintės Damusytės 
ir Algimanto Gurecko, o už jų amb. Aniceto Simuč J, eina j susitikimą su Jungtinių Tautų gene
raliniu sekretoriumi Boutros Boutros-Ghali. Nuotr. Dangės Širvytės 

Britanijos premjeras laimi 
pasitikėjimo balsą 

Parlamente 
Londonas, lapkričio 4 d . -

Britanijos ministras pirminin
kas John Major tik trimis bal
sais išvengė nepasitikėjimo pa
reiškimo Parlamente trečiadie
nio vakarą. Tą vakarą Britani
jos House of Commons, palaips
niškai artėdamas prie detališkų 
svarstybų ryšium su Europos 
suvienijimo — Maastricht sutar
ties patvirtinimo, vos vos pri
ėmė siūlymą Britanijai leisti ir 
„toliau turėti vadovaujamą 
vaidmenį, ugdant Europos 
Bendriją". 

Stengiantis išgauti pritarimą 
tam pasiūlymui, ministrui pir
mininkui Major ir jo šalinin
kams tačiau labai kontroversiš
koje atmosferoje pagaliau pa
vyko sudaryti koaliciją iš apie 

ruošiasi skraidyti naujais mar
šrutais į Miuncheną, Paryžių, 
Amsterdamą ir Romą arba Mi
laną. Šiems maršrutams tiki
masi gauti patogų skraidymo 
laiką. 

Baltijos Valstybių 
Tarybos posėdis 

Lapkričio 5 d. Vilniuje pra
sidėjo Baltijos Valtybių Tarybos 
posėdis. Lietuvos delegacijai va
dovauja Aukščiausiosios Tary
bos pirm. Vytautas Landsber
gis, Latvijos — Aukščiausiosios 
Tarybos pirm. Anatolijs Gorbu-
novs, Estijos — prez. Lennart 
Meri. 

Svarbiausias posėdžio klausi
mas — Rusijos jurisdikcijai pri
klausiančios kariuomenės išve
dimo iš Baltijos valstybių prob
lemos. Numatoma taip pat ap
tarti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos bendradarbiavimo politinė
je bei ūkinėje srityse tolesnes 
perspektyvas. 

Tikimasi, kad po pietų Balti
jos šalių vadovai pasirašys pa
reiškimą dėl Rusijos paskelbtos 
pozicijos pristabdyti kariuo
menės išvedimą. Paruoštas taip 
pat projektas Baltijos Valstybių 
Tarybos kreipimosi į šalių daly
vių vadovus Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo pasitari
me. (V.GU) 

300 Konservatorių partijos loja-
listų ir nedidelė Europiečių 
Liberalų Demokfttų partijos 
narių. Tad galų gale pasisekė 
319-316 santykiu priimti tą 
siūlymą. Šis laimėjimas prem
jerui Major simboliškai leidžia 
Britanijai ir toliau „turėti 
vadovaujamą vaidmenį, puose
lėjant Europos Bendriją", taigi 
palieka atvirą kelią sutarties 
svarstyboms. 

Sudarydamas šią koaliciją 
premjeras Major paveržė vos 
pakankamą skaičių Tory parti
jos narių, kurie dar dvejojo, ar 
neatmesti iš vis Europos vie
nybės klausimą, o 35 Tory parti
jos nariai sudarė branduolį 
aršiausių priešininkų sutarčiai. 
Prie Tory priešininkų buvo pri
sijungę ir beveik visi 270 opo
zicinės Darbo Partijos nariai. 

Premjero Major vyriausybė 
paskutiniuoju metu jau kelis 
kartus buvo priversta atsižadėti 
savo ekonominės bei piniginės 
politikos planų. Tad premjeras 
buvo pasakęs Parlamentui, jog 
jei pasiūlymo nepatvirtins, jis at
sistatydinsiąs. Bet to nereikėjo. 
Tačiau jo laimėjimas pasiektas 
tik dėka kelių valandų inten
syvaus įtaigojimo abejingų Tory 
partijos atstovų, kurių bent 
vienas tik pro ašaras sutiko bal
suoti už. 

Nors premjeras šiuo balsavi
mu išsaugojo savo autoritetą 
Parlamente. Maastricht sutar
ties priėmimo klausimas dar 
neišspręstas. Su šiuo pasiti
kėjimo pareiškimu prasidės de-
tališkos, smulkios svarstybos, 
debatai ir ginčai, ar Britanija 
turėtų priimti Europos vienybės 
— Maastricht sutartį. Numato
ma, kad balsavimai House of 
Commons įvyks ateinančių me
tų pradžioje. 

Tory partijos narių maištavi
mas prieš šią sutartį garantuo
ja, kad svarstybos šią žiemą 651 
narių turinčiam House of Com
mons bus karštos, politiškai 
dramtiškos ir sudėtingos. Juo 
labiau, kad min. pirm. John Ma
jor ir jo vyriausybė teturi 
daugumą tik 21 balso skirtumu. 

Savo kalboje trečiadienio 
vakarą premjeras Maior per

spėjo, kad atmetus Maastricht, 
Britanija gali būti palikta Eu
ropos pakraščiuose, negalinti 
daryti jokios įtakos Europos po-
litikoje. Jaudinančioje, 50 
minučių trukusioje kalboje J. 
Major pareiškė, jog čia vyksta 
kalba apie pačios Britanijos 
saugumo interesus. 
Priimtasis pasiūlymas pavir

šutiniškai galėjo atrodyti tik 
kaip formalumas, nustatantis 
kada prasidės ir kada pasibaigs 
svarstybos dėl sutarties priė
mimo. Bet prieš balsavimą 
premjeras pasakė House of 
Commons, kad jis norįs turėti jų 
paramą, gruodžio mėnesį vyk
damas į Edinburgh aptarti Ma
astricht sutarties keblumus su 
kitų Europos kraštų vadais. Ten 
tarp kitų klausimų numatyta 
svarstyti ir būdus, kaip galima 
apriboti Briuselio galią, įsiga
liojus sutarčiai. 

Pakartotiniai Seimo 
rinkimai 

Washington, DC, lapkričio 4 
d. — Lietuvos ambasada prane
ša, kad Lietuvos Vyriausioji 
rinkimų komisija patvirtino 
š.m. spalio 25 d. Seimo rinkimų 
rezultatus. Į Lietuvos Seimą 
išrinkta 80 deputatų. Iš jų 44 
mandatai atiteko LDDP, 18 — 
Sąjūdžio koalicijai, 10 — jung
tiniam Krikščionių demokratų, 
Demokratų partijų bei Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
blokui, Socialdemokratų parti
jai — 5 mandatai, Lenkų sąjun
gai - 3. 

Š.m. lapkričio mėn. 15 d. 
įvyks antrasis rinkimų į Lietu
vos Seimą turas. Iš 71 rinkimi
nės apygardos pakartotiniai 
rinkimai vyks 61 rinkiminėje 
apygardoje: imtinai nuo 1-osios 
iki 25-osios; nuo 27-osios iki 
29-osios; nuo 31-osios iki 
40-osios; 42-ojoje; 45-ojoje; nuo 
47-osios iki 51-osios; 54-ojoje; 
55-ojoje; 57-ojoje ir 58-ojoje, bei 
nuo 60-osios iki 71-osios. 

Lietuvos Ambasada VVashing-
tone išsiuntė visiems balsuoto
jams, kurie priklauso vienai iš 
pakartotino balsavimo apygar
dų, balsavimo biuletenius, ku
riuos prašo grąžinti ne vėliau 
kaip š.m. lapkričio 12 dieną 
(tokia turi būti pašto antspaudo 
data). 

Washington, DC, lapkričio 4 
d. (NYT) - Išrinkus Bill Clin-
toną prezidentu, Demokratai 
Kongreso nariai džiaugėsi, kad 
baigiasi prezidentinio veto era. 
O prez. George Bush tuo tarpu 
ištesėjo savo kampanijos bai
giamojoje kalboje duotą pažadą, 
kad likusioje savo kadencijoje 
nepraleis nei vieno įstatymo, 
kuriame numatomas taksų 
pakėlimas. Jis veto uždėjo jo 
parašui atsiųstam Kongreso pa
tvirtintam įstatymui, kuriame 
buvo numatoma sukurti mažų 
įmonių kūrimosi skatinimo 
zonas didmiesčiuose (kad netur
tingiems didmiesčių gyvento
jams sukurtų darbų) ir įstatymu 
įsakyta darbdaviams duoti dar
bininkams neapmokamą laiką 
vaikų ar kitų šeimos įsiparei
gojimų vykdymui, nepraran
dant darbo senaties teisių. Šių 
bei kitų įstatymų komplektas 
būtų reikalavęs taksais sutelkti 
27 bilijonus dolerių, todėl Pre
zidentas jam uždėjo veto. 

Demokratai Kongreso nariai 
šįkart tačiau nenusiminė, o tik 
atšventė prezidentinio veto 
pabaigą, nekantriai laukdami 
naujojo prezidento, su kuriuo 
bendraudami jie tikisi jau inetų 
pradžioje pravesti įstatymus 
pagriežti nant bausmes krimina
liniams nusikaltėliams ir pra-
plečiant teises darytis abortus. 
Tačiau jie visvien pripažino, kad 
Respublikonai tebeturi pakan
kamai balsų Kongrese efekty
viai filibusteriu sustabdyti 
įstatymus, kurie jiems visiškai 
nepriimtini. 

„Yra visa kategorija įsta
tymų, kuriems veto uždėjo 
prez. Bush ir kuriuos remia gub. 
Clinton: paliuosavimą iš darbo 
šeimos reikalams, nusikaltimų 
tvarkymas, motorizuotų ried
menų registravimas. Daug 
dalykų dabar galės sėkmingai 
praeiti pro Kongresą", pareiškė 
kalbėtojas Thomas Foley. 

Dėl skirtingo supratimo, kaip 
spręsti krašto vidaus problemas, 
JAV administracija ir Kongre
sas jau dveji metai nepajėgia 
pravesti daugybės tokių įsta
tymų, Kongresui norint reika
lus tvarkyti federaliniame lygy
je, Prezidentui bandant mažinti 
federalinį biudžetą ir tą atsa
komybę uždėti paskiroms valsti
joms, neleidžiant gyventojams 
uždėti naujų mokesčių. 

Kongreso pravestas ir Prezi
dento parašui atsiųstas įstaty
mas turėjo straipsnių, kuriais 
buvo uždaromos „skylės", pro 
kurias anksčiau galėdavo pra
lįsti mokesčių vengiantieji tur
tuoliai. Jame taip pat buvo nu
matyti įvairūs smulkūs mokes
čiai, kuriais būtų apmokamos 
reikalaujamos gerinimo prog
ramos, taip, kad tie įstatymai 
nebūtų padidinę federalinio 
deficito. Be to, įstatyme buvo ir 
įvairių paskatų investuoti į 
JAV įmones ir pramonę. Kai 
kurie Respublikonai Kongreso 
nariai ragino Prezidentą pa
sirašyti šį įstatymą, kurį jie 
buvo pravedę spalio 8 d. Kon
greso vadai atidėjo šio įstatymo 
pasiuntimą Prezidentui iki po 
rinkimų, vildamiesi, kad iki tol 
Prezidentas šiek tiek moderuos 
savo poziciją ir pasirašys 
įstatymą, kai iš to nebebus 
galima padaryti kampanijos ob

jekto. 
Bet raštiškame paaiškinime, 

kodėl nepasirašė įstatymo Prezi
dentas pareiškė, jog savo parašo 
nedėjo, „kadangi jame buvo 
daugybė mokesčių pakėlimų, 
kadangi jis pažeidė ekonominę 
biudžeto discipliną ir kadangi jo 
pravedimas dar labiau naikintų 
darbus ir pakenktų mažiems 
verslininkams". 

Iš savo pusės, Demokratai irgi 
žaidė politinius žaidimus, tyčia 
įrašydami į jų tarpą įstatymus, 
kurie jau iš anksto buvo žinomi, 
kad Prezidentas jų nepraleis, tik 
tam, kad pabrėžtų skirtumus 
tarp respublikonų ir demokratų, 
tuo paryškinant pasirinkimą 
balsuotojams. 

Svarbiausi įstatymai dabar 
laukiantys Kongreso sprendimo 
yra apie sveikatos priežiūros 
teikimą, dėl kurio nėra sutari
mo net pačiose partijose, jau 
nekalbant apie Kongreso narius 
aplamai. Nėra sutarimo Demo
kratų partijoje nei apie taksus 
ir kaip geriausiai skatinti naujų 
darbų kūrimą. Laukiama, kad 
šiuos skirtumus išlygins pre
zidentas Clintonas ir juos bus 
galima pravesti jo kadencijos 
piaužiOje. 

Pabaltiečiai turėtų 
ignoruoti Jelcino 

dekretą 
Talinas, lapkričio 3 d. — Rusi

jos ministro pirmininko pava-
duotajas Vitaly Čurkin patarė 
Estijai nekreipti dėmesio į pre
zidento Boris Jelcino išleistą 
dekretą, suspenduojant kariuo
menės išvedimą iš Baltijos vals
tybių. 

Čurkinas, spaudos konferen
cijoje baigiant dviejų dienų 
vizitą į Taliną, pasakė tris 
dalykus: pirma, kad Jelcino 
dekretas nepakeičia Rusijos 
dalinių išvedimo proceso prin
cipo; antra, kad Jelcino dekretas 
buvo dalis dokumentų komp
lekto, kurie buvo taikyti tik 
vidaus reikalų sprendimui ir 
tad netaikytas viešam paskel
bimui už Rusijos ribų; trečia, 
Rusija nesiesianti t a r i amų 
žmogaus teisių pažeidimų su 
dalinių išvedimu. 

Paklaustas, ar Rusija rado 
parodymų, kad žmogaus teisės 
pažeidžiamos Estijoje. Čurkin 
atsakė, jog pasitikįs Estijos 
sugebėjimu užtikrinti žmogaus 
teises. 

Jie nesutiko a t saky t i į 
klausimą, kodėl pareiškimai iš 
Užsienio ministerijos, Gynybos 
ministerijos ir Prezidento vienas 
kitam prieštarauja. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 6 d. — Leonardas. 
Edviną, Ašmantas, Vygaudė. 

Lapkričio 7 d. — Ernestas, 
Karina, Rufas, Sirtautas, Go-
tautė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:27. leidžiasi 4:41. 
Penktadienį debesuota, gali 

snigti ar lyti. Temperatūra 
dieną 35 F (2 C), naktį 24 F (-4 
C). 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 6 d. 

/PORTO APŽVALGA 

LIETUVA PASAULIO 
TAURĖS VARŽYBOSE 

Lietuvos futbolo rinktinė at
rankinėse Pasaulio taurės 
(World Cup '94) rungtynėse, 
spalio 28 dieną sužaidė lygiomis 
1:1 prieš Latvijos valstybinę 
rinktinę. Rungtynės vyko Vil
niuje, jas stebėjo 5,000 žiūrovų. 
Rinktinė žaidė geriausios sudė
ties. Ją sudarė: Voldemaras 
Martinkėnas, VI. Buzmakovas, 
Virg. Baltušnikas, Edg. Tuma-
sonis (A. Žūta 61 min.), A. Te-
reškinas, V. Sukristovas, St. Ba
ranauskas, V. Ivanauskas, Ig. 
Pankratjevas, Rob. Fridrikas, 
Rič. Zdančius (R. Vainoras 68 
min.). 

Buvo lietinga diena, šlapia 
aikštė. Pirmojo puslaikio pa
skutinėje minutėje gynikui 
Tumasoniui ir var t ininkui 
Martinkėnui purve praradus 
lygsvarą prie vartų, latvis įkir
to įvartį — 1:0. Antrojo 
puslaikio 40 minutėj Rob. Fri
drikas tolimu šūviu rezultatą 
išlygino 1:1. 

Pirmose atrankinėse rungty
nėse (reikia žaisti po dvejas) 
Rygoje Lietuva laimėjo 2:1. 

Lietuvos futbolo rinktinė yra 
trečioje Europos grupėje, kurioje 
dalyvauja Airija, Šiaurės Airi
ja, Ispanija, Danija, Latvija ir 

Albanija, iš sužaistų 5 
rungtynių surinko 5 taškus ir 
5:5 įvarčių santykį. Lietuva 
laimėjo prieš Latviją, pralaimėjo 
prieš Albaniją 0:1 ir sužaidė 
lygiomis prieš Šiaurės Airiją 
2:2, prieš Daniją 0:0 ir ką tik 
minėtą Latviją — 1:1. 

Atrankinėje grupėje iki 1993 
metų pabaigos dalyvaujančioms 
komandoms teks sužaisti po 12 
rungtynių. Kitos Lietuvos 
rinktinės rungtynės bus vasario 
24 d. prieš Ispaniją, Madride. 

Beveik visi Lietuvos rinktinės 
žaidėjai žaidžia užsienio koman
dose — Austrijoje, Vokietijoje, 
Ukrainoje, Rusijoje ir gal dar 
kitur. Jų sukvietimas į rinktinę 
pareikalauja ne tik daug rūpes
čių ir pastangų, bet nemažai ir 
išlaidų. Kol kas Lietuvos 
rinktinė laikosi puikiai: savo 
grupėje stovi antroje vietoje. 
Pirmosios dvi komandos iš kiek
vienos a t r ank inės grupės 
kvalifikuosis baigminėms 
„World Cup '94" varžyboms, 
kurios 1994 metais vyks JA 
Valstybėse. Kelerios rungtynės 
vyks ir Chicagoje, Soldier Field 
stadione. 

J . J . 

Futbolas Chicagoje 

JJTTUANICA" - MAJOR DIVIZIJOS 
ČEMPIONAS 

» • • 

Futbolo klubo „Lituanica" 
komanda, pirmenybėse vadi
nama tik „Liths" vardu, Chica-
gos ir priemiesčių aikštėse rung
tyniauja su kitų tautybių 
komandomis daugiau kaip 40 
metų. Per tą laiką jos žaidėjai 
išliejo tonas prakaito. Kokiam 
tikslui, kodėl? — gal ne vienas 
paklaus. Tokio klausimo ligi 
šiol niekas neiškėlė. Užklausus, 
atsakymas turbūt būtų: todėl, 
kad jaunimas mėgsta sportą — 
futbolą. Rungtyniaudami su 
įvairių tautybių komandomis, 
jie prisideda prie savo tautos 
vardo garsinimo už savo para
pijos ribų. 

Praėjusį sekmadienį, lapkričio 
1 dieną, žvarbiam lietui be per
traukos pilant, „Liths" koman
da Lemonte žaidė paskutines, 
aštuonioliktas šių metų Metro
politan lygos Major divizijos pir
menybių rungtynes, prieš tra
diciniai stiprią čekų komandą 
„Spartą". Tokiam orui esant, 
komandos gal būtų galėjusios ir 
atidėti rungtynes kitam sekma
dieniui, bet vyrai nutarė žaisti 
ir užbaigti laukimo įtampą, kad 
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„Lituanica-Liths" vyrų komanda — 1992 m. major divizijos čempionai. Iš k.: stovi — Gediminas 
Bielskus — vadovas, Virgis Marčinskas, Davė Adams, A. Glavinskas — pirmininkas, Gytis 
Kavaliauskas, Rolandas Siniakovas, Virgis Žuromskas, J. Courtney, Jonas Putna ir Don Bran
do — treneris. Klūpo — T. Maestre, T. Masnjak, Rolandas Urbonavičius, T. Žukauskas ir G. Gri
gas. Trūksta Artūro Savukyno ir Aido Grigaliūno. 

Nuotr. Z. Degučio 

belaukiant „neperdegtų" per
galės siekimo nuotaika. Apie 
čempionato laimėjimą realiau 
pradėta galvoti vos užbaigus pa
vasario ratą. 

Rungtynėms prieš „Spartą", 
„Liths" komanda išbėgo aikštėn 
šios sudėties: J. Putna, T. Ma
estre, Virgis Marčinskas, R. Si
niakovas, J. Courtrey, G. Kava
liauskas, Virgis Žuromskas, P. 
Masnjak, A. Grigaliūnas, Rol. 
Urbonavičius ir Art. Savuky
nas. Atsarginiai: I. Hidvegi ir J. 
Campbell. Nors priešininkų 
komandai negrėsė nei iškri-
timas iš Major divizijos, nei 
kvepėjo laurai, bet jie kovojo, 
kaip tikri spartiečiai. Ir supran
tama kodėl? Noras pastoti kelią 
komandai, pirmą kartą savo 
gyvenime besiveržiančiai į 
čempionus. Trumpai: tik pa
daryti staigmeną. Pirmasis pus-
laikis, nors ir šlapioje aikštėje, 
baigėsi sausai — 0:0. 

Antrojo puslaikio 4 minutėje 
Gytis Kavaliauskas, gavęs iš 
Žuromsko t iksl ią pasuotę, 
kamuolį pasiuntė į „Spartą" 
vartus — 1:0. Šlapia ir slydi 

aikštė neleido net pagalvoti apie 
bet kokias žaidimo technikos 
plonybes. Tik energingasis V. 
Žuromskas nekreipė dėmesio į 
gamtos sukurtas kliūtis. Kai tik 
jis atsidūrė priešininkų aikštės 
pusėje, visada sukėlė pavojų jų 
vartams. Puslaikiui įpusėjus, V. 
Žuromskas, apvedęs porą 
gynikų, įkirto antrąjį įvartį ir 
tuo apdraudė pergalę. „Sparta" 
tačiau nekapituliavo, bet tapo 
dar agresyvesnė ir to rezultate 
rungtynių teisėjas turėjo „ap
dovanoti" po vieną žaidėją rau
donomis kortelėmis. Rungtynes 
užtarnautai laimėjo „Liths" 
komanda rezultatu 2:0 taip pat 
ir pirmenybes baigė čempionų 
titulu. 

Major divizijoje rungtyniauja 
10 geriausių Chicagos ir apylin
kių komandų: lenkų „Eagles" 
ir „Royal Wawel", vokiečių 
„Schwaben" ir „Green White", 
italų „Maroons", čekų „Spar
ta", serbų „United Serbians", 
„Liths", o taip pat ir be tautinio 
atspalvio „Pegasus" ir Waucon-
da „Chiefs". 

Rungtyniauti su tokiais mil
žinais tikrai nelengva. Laimėjus 
čempionatą yra pagrindo ir pasi
džiaugti. 

GERAS KLAUSIMAS 

Po rungtynių, kitą dieną su
tiktas vienas žinomas nuomo
nių formuotojas, kurio pavardės 
neskelbiu, nes nepaklausiau jo 
sutikimo, maždaug šitaip už
kalbino: „Girdėjau, kad ,Li-
tuanica' laimėjo Chicagos čem
pionatą. Sveikinu, sveikinu! 
Perduok jai mano sveikinimą. 
Turiu mažą klausimą. Nesu
galvoju net kaip suformuluoti. 
Na, sakykim: ar klubo vadovy
bė negalvoja tą laimėjimą bent 
aplaistyti?" 

— O taip, taip! Galvojame! 
Jau seniai ruošiamės. Lapkričio 
28 dienos vakare, Lietuvių cen
tro salėje, Lemonte, įvyks tra
dicinis žaidėjams ir rėmėjams 
pagerbti pokylis. Tuo reikalu 
rūpinasi Laima Glavinskienė — 
tel. 708-323-6302 ir Leonas Ju-
raitis - 708-532-7526. Jie teikia 
visas informacijas, prašome 
kreiptis į juos. Ačiū, — entuzias
tingai paaiškinau. 

J . J . 

ŽALGIRIS" RUNGTYNIAUS SU >» 
LEWIS UNIVERSITETU 

DRAUGO prenumerata mpksma Ii anksto 

metams 
U.S.A $80 
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol) $90 
U.S.A. savaitinis (šest. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
USA. dol ) savaitinis $50 

Vs metų 3 mėn. 
$45 
$50 
$30 

$30 

$25 
$30 
$25 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Ateinančią savaitę, savo 
viešėjimo Chicagoje metu, 
Kauno „Žalgirio" krepšinio klu
bo komanda sužais vienas rung
tynes su Levvis universiteto 
komanda. Rungtynės vyks šeš
tadienį, lapkričio 14 d., 7:30 vai. 
vak. Levvis universiteto pa
grindiniame campus esančiame 
John F. Kennedy Sports Center, 
Route 53, Romeoville, IL. 

Lewis universiteto krepšinio 
coach Jim VVhitesell manymu, 
,tai esanti puiki proga Levvis 
universiteto krepšinio pro
gramai. Jis teigia, kad: „Ši 
komanda yra sudaryta iš tarp
tautiniai pripažintų žaidėjų, ir 

Chicagos apylinkės lietuvių 
visuomenei bus proga pamatyti 
juos žaidžiant. Mes džiau
giamės, kad jie atvyksta į Le
vvis". 

Iš tiesų, puiki proga visiems 
Chicagos lietuviams pamatyti 
„Žalgirio" žaidėjus krepšinio 
aikštėje ir pasveikinti juos pa
drąsinančiais šūkiais. Ypač 
jaunimas raginamas dalyvauti. 

Dalyvavimo rungtynėse kaina 
- 2 dol. 

Rungtynės vyks Levvis Uni-
versity, Route 53, Romeoville, 
IL. Tel. (312), (708), arba (815) 
838-9456. I R 

CLEVELANDO „ŽAIBAS" 
KVIEČIA 

Clevelando LSK „Zr»ioas" pra
deda jaunių krepšinio treniruo
tes šeštadienį, lapkričio 14 d., 
12:30 vai. p.p. — tuoj po pamokų 
lituanistinėje mokykloje. Kvie
čiami berniukai nuo 6 iki 14 
metų amžiaus imtinai. Treni
ruotės vyks grupėse, suskirs
tytose pagal amžių. Šį sezoną 
planuojama bent su dviem 
komandomis dalyvauti lietuvių 
Žaidynėse. Šion programon 
jungtis ypač skatinami iki šiol 

dar nepriklausę berniukai. 
Treniruotėms vadovaus LSK 
„Žaibas" pirm. Vitas Tatarūnas 
ir kiti treneriai. Informacijas 
te ikia V. Tatarūnas , te l . 
486-7916. 

BARCELONOS NUOTRUPOS 

ŠALFAS s-gos metinio Golfo turnyro Moterų klasės meisteris — Aldona Vaitkienė — kapitonė, 
Rita Karienė, Roma Stverak, Lilė Izokaitienė, Gražina Vasienė, Aldona Urbienė ir Onutė 
Antanaitiene. 

Apie premijas 
Lietuvoje, ir net pas mus, 

buvo nusiskundimų, net prie
kaištų, "įSul Lietuvos TOK pri
ėmė „Adidas" siūlomą pagalbą 
Lietuvos olimpiniams sportinin
kams, o nesikreipė į vieną Ame
rikos firmą, iš kurios būtų buvę 
daugiau dovanų. 

Tačiau LTOK nesigaili, nes 
„Adidas" visus Lietuvos olim
pinius sportininkus aprengė 
nuo galvos iki kojų su atsarga 
dar net keliems metams už 
maždaug 230,000 DM ir pridėjo 
dar 50,000 DM čekį. Šalia to, 
aukso medalio laimėtoją R. 
Ubartą apdovanojo 10,000 DM 
premija ir tiek pat krepšinio 
rinktinei už bronzos medalį. 

Kalbant apie premijas, Lietu
vos ministras pirmininkas A. 
Abišala apdovanojo Romą Ubar
tą 10,000 dol. premija, o visus 
krepšininkus ir abu trenerius — 
po 4,000 dol. Po 1,000 dol pa
skyrė trims boksininkams, nors 
jie medalio nelaimėjo, bet pui
kiai pasirodė, laimėdami po 
kelias rungtynes. 

Tokio? premijos, žinoma, ne
prilygsta turtingesnių kraštų 
premijoms. Pvz. Ispanija savo 
aukso medalio laimėtojams 
davė po 80,000 dol. ir vieno mili
jono vertes pensiją, sulaukus 50 
metų amžiaus. Italija laimėto
jams skyrė po 60,000 dol., Vo
kietija - po 150,000 DM ir dar 
po 70,000 DM iš įvairių sponso-
rių. Kiek įdomesnė buvo Turki
ja, kuri -ivo aukso laimėtojus 
apdovanojo, įteikdama po 100 
gabaliukų aukso ir gerą algą 4 
metams. Jokių premijų negavo 
JAV ir Anglijos laimėtojai, o 
taip pat ir tenisininkai (ar jie ne 
„mėgėjai"?). Bet jų laukia 
įvairios kompanijos su milijoni
nėmis reklamomis. 
Apie Lietuvos olimpiečius 

Du krepšininkai, abu pa
grindiniai žaidėjai, į savo gy
venamas vietas ir klubus grįžo 
susižeidę. Šarūnas Marčiulionis 
susilaužė koją, besimankštin
damas miške netoli Vilniaus. 
Arvydui Saboniui, besidžiau
giant pergale prieš buv. so
vietus, skilo rankos kaulas, jam 

trinktelėjus į lubas. 
Marčiulionis, prieš išvykda

mas į olimpiadą, turėjo paimti 
draudimą, kainavusį 38,000 dol. 
(tikriausiai apmokėjo jo klubas), 
o Sabonį gydys, kaip ir iki šiol, 
jo klubo gydytojai. 

Tarp kitko, Sabonis Lietuvos 
spaudai paaiškino, kodėl jis 
nedalyvavo medalių įteikimo iš
kilmėse Barcelonoje. 

Du krepšininkai į savo klubus 
nebegrįžo. Tai Rimas Kurtinai
tis, kuris turėjo grįžti į Vokie
tiją, bet gal liks žaisti Lietuvo
je už Kauno „Žalgirį", jei pa
vyks susitarti dėl dolerinio atly
ginimo. O susitarti turėtų būti 
nesunku, nes „Žalgirio" klubo 
prezidentas šiuo metu yra Ar
vydas Sabonis,nors jis pats atei
nantį sezoną žais už Madrido 
„Real" klubą. Jei susitarti 
nepavyktų, Kurtinaitis turi 
kvietimą žaisti Australijoje. 

O Alvydas Pazdrazdis, Vil
niaus „Statybos" žaidėjas, 20 
metų amžiaus, 195 cm, neblogai 
pasirodė Barcelonoje ir, atrodo, 
turi gerą ateitį. Tą pastebėjo ir 
Illinois universiteto treneris ir 
pasiūlė jam stipendiją. 

Su Pazdrazdžiu ir Karnišovu 
Lietuvos rinktinė ateinančiai 
olimpiadai turės du žaidėjus, 
baigusius JAV universitetus ir 
gavusius JAV krepšinio mokyk
lą. Marčiulionis ir Sabonis po 
keturių metų dar turėtų būti 
geroje formoje, taip, kad Lie
tuvos rinktinė bus vėl gero pa
jėgumo. A B 

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS 

Šiaurės Amerikos lietuvių al
pinistinio slidinėjimo 1993 me
tų pirmenybes jungtinėmis jėgo
mis vykdo Clevelando LSK 
„Žaibas" ir Toronto LSK „Jung
tis". Pirmenybės vyks 1993 m. 
kovo 6 d. Holyday Valley Ski 
Resort, Elicottville, NY. 

OR. KENNCTH J. VERKĘS 
OP MAOOALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

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

507 S. Gl lbert LaOrange, IL. 
Tai. (700) 352-4407 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Medicare 

priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 t M t t , Chicago 

Tai. (1-312) 434-5040 (veikia 24 vai) 
|Nrm„ antr., ketv., penkt. nuo \2 iki 6 v.v. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Of. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Av*., Ortand Parfc 
700-340-0100 

10 W. Martin, Napervllle 
700-355-0770 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu te l : 700-857-0303 

Ksb. ta i . (1-312) 585-0349: 
Ras. (1-312) 770-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 03rd 81. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-0; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Ksb. (1-312) 7 3 8 4 4 7 7 ; 
f laz. (700)2404087; arba (700)2404581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD M f M C A L BUILDING 

0440 Sa. Pulaakl Rosd 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. OS St. Tel. (708) 422-010' 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p -7 v.v.. antra 12:30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šestd 9 v r -12 v p.p 

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOSį 
7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 80852 

Cardiac Diagnosis. Lt d 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

8132 S. Ksdzts Ava., CMcago 
1-312) 778-0000 arba (1-312) 400-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulsskl Rosd. 
Tai . (1-312) 808-2002 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago, IL 
Tsf. (1-312) 478-2112 

9525 S 791h Ave . Hickory Hills 
Tai. (708) 508-8101 
Vai pagal susitarimą 

- • i ksbtneto Ir buto: (700)052-4118 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 8o. 50th Av*., Clesro 

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

Namų (708) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

0132 S. Kedzle, CMcago, III. 
Tai . (1-312)028-2070 

1105 Dundės Ava., Eigai, M. 00120 
Tai. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 S. Robart* Rd., Hickory Hllls. 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai . (700) 500-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2010 W. 71 at St. 

Tai . (1-312) 737-5140 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cantsr, 7132 W. 127th St J 
Palos Hgts, III Ketv vai 3-6 v v 

Ta i . (700) 448-1777 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5035 S. Pulsskl Rd., Chicsgo 

312-508-1855 
172 Schll ler St., E lmhurst . IL 60126 

708-041-2800 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 700-034-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 7 l s t Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2080 W 63rd Street 

V a i : antr. 1-4 v. p p ir ketv 2-5 v p.p 
Sėst pagal susitarimą 

Ksblneto tai. (1-312) 770-2000. 
Raz. (708) 440-5548 

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

Kalbame lietuviškai 
0165 S. ArcKer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol . (1-312) 808-7788 

ARAS ŽLIOBA. M.D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samerttan Medlcsi Center-

Nep* 'v"* - " įmaną 
1020 C. OfOan Ava . , Saite 310, 

NapenHSo M. 00803 
Ta i . 1-700-827-0000 

Valandos pagal susitarimą 

> 



Jei nebūtų praeities, 

NEBŪTUME, KAS 
ESAME 

LEONARDUI ŠIMUČIUI DABAR 
BŪTŲ ŠIMTAS METŲ 

Štai sėdime tolimuose nuo Tė
vynės kraštuose, ir retkarčiais 
ateina klausimai, į kuriuos ieš
kome atsakymų. Kodėl esame 
tokie, o ne kitokie šiame pa
saulio mums užmestame suvi
rinimo puode? Kas padeda išsi
laikyti savimi? Ir tada žmogus 
grįžti į pirmąsias dienas, kurios 
formavo asmens vidų ir augino 
savybes. 

Kažkur iš praeities sugrįžta 
vaizdai. Štai sėdime didžiulė 
grupė jaunų skautų vėlų vaka
rą vešliame Lietuvos miško tan
kumyne prie ramiai lieps
nojančio tradicinio laužo. 
Mažėjanti ugnelė apšviečia 
draugų veidus, ošiantis pušynas 
pritaria mūsų tradicinei dainai, 
prieš išsiskirstant poilsio: 

„Ateina nakt is . . . Saulė 
nuslinko per girias, per laukus, 
per miškus... Miegok saldžiai, 
užmiki. Dievs yr' čia". 

Ir dabar, būdamas toli nuo tų 
miškų ir laukų, vis vien pajun
ti kažkokią jėgą, padedančią 
išlikti savimi, išlaikyti meilę 
savo tautai, rūpestį jos ateitimi. 
Jei nebūtų praeities, kurią jėga 
bandė sunaikinti amžini žmoni
jos karai, neturėtume už ko pa
silaikyti, kuo pasiguost' ir pasi
dalinti su tautiečiais. 

Tačiau rūpestis neapleidžia 
mūsų sąžinės. Juk jaunoji tau 
ta neturės tos praeities, į kurią 
mes, vyresnieji, atsiremiame 
Kiekvienas jaunas žmogus na
tūraliai žvelgia pirmyn, ruošiasi 
šeimai ir geresniam gyvenimui, 
ypač čia, daugiausia ekonomine 
gerove susirūpinusiuose Vaka
ruose. Tai kiekvieną valandą 
mums primena televizija, spau
dos reklamos, išpuošti parduo
tuvių langai. Čia vyrauja 
lenktyniavimas, bandymas pri
klausyti svaresnei gyventojų 
grupei bei suvienodėjimas iki 
nuobodumo, kol iš to pažadina 
vis įnešama nauja mada. Prade
dame jausti nusvetėjimą. 

Todėl čia iškyla klausimas 
apie istorijos vertę. O mūsų is
torija turi kuo sudominti jauną 
žmogų, nes ji pasižymi pasi
priešinimo stiprybe užpuolikui. 
Bent taip būdavo iki šiol, kol 
tauta namie nesuskilo į dvi 
dalis. Viena tebesinešioja — tiek 
namie, tiek svetimuose kraštuo
se—tą garbingą istorijos dalį, 
mokydama jaunimą apie par
tizanus, apie slaptą spaudą ir ju
dėjimus. Kita dalis tiesia 
rankas tik į prabangą ir jos 
pasilaikymą bet kokiomis prie
monėmis, ypač į valdžios galią 
įsakinėti kitiems, arba apie pa

bėgimą nuo rūpesčių namie ir 
įsitaisymą patogiuose bei tur
tinguose kraštuose. Jie jau nesi-
neša praeities su savim ir neper
duoda jos vaikams, praeitis 
jiems atrodo nudažyta vien tam
siomis spalvomis. Jie j au nebe
turi nei partizaniško stiprumo, 
nei noro išlikti savimi. Todėl čia 
vyresniąją mūsų kartą staiga 
apima beviltiškumas, kad išrau
tas medelis gali jau ir nebeat-
gyti-

Ir todėl dabar taip svarbu 
tampa žvilgsnis į žmogaus išo
rės ir vidaus pasaulius, jų vys
tymą ir praturtinimą lietu
viškoje sieloje. Tikrai šioje gyve
namoje aplinkoje matome didelį 
skirtumą tarp turtuolių išorės 
garbinimo, nors jie būtų dvasios 
elgetos, ir mąstytojų, rašytojų, 
poetų, ieškančių t o neap
čiuopiamo ramsčio ne tik sau, 
bet ir augančiai kartai, bandant 
jiems suteikti progą susimąstyti 
ir apsispręsti. 

Galbūt pirmutinis žingsnis, 
pereinant nuo mąstymo į veiklą, 
yra bendravimas. Užsidarę 
namuose ir susirūpinę tik eiline 
diena, daug nepasieksime, bet 
išplečiant veiklą ir į ją įtrau
kiant kuo daugiau jaunų žmo
nių, sudarysime sąlygas jauni
mui susipažinti vienas su kitu, 
susidraugauti. Neutralūs tėvai 
neužaugins veiklių lietuviškų 
atžalų, kurie perimtų mūsų 
retėjančias vadovų gretas. Tam 
būtinos jaunimo stovyklos, susi
būrimai, ansambliai. Ypač da
bar, Tėvynei atsiradus taip ne
aiškiose sąlygose ir ten aiškiai 
didėjant nepasitikėjimui išei
vija, esame pereinamame laiko
tarpyje ir turim savo žvilgsnį at
kreipti į savas atžalas. 

Mūsų piniginės aukos dau
giausia būdavo Lietuvos va
davimui ir jos a t s t a tymu i . 
Paskutiniai įvykiai, ypač bal
savimo persvara senos galvo
senos atstovų naudai, lemtingai 
nukreips mūsų pastangas ne į 
naujųjų vadų palaikymą ten, 
bet į jaunų patriotų stiprinimą 
čia. Mes esame tie, kurie čia 
esančiam jaunimui, o kad jo yra 
daug ir verto tikros pagarbos, 
neseniai įrodė Šokių šventė, 
turėsime padėti išlikti savo tau
tos aktyviais nariais. Dabar 
artėja Dainų šventė, ateinančios 
vasaros stovyklos ir išvykos, tai
gi su nauja viltimi ir energija 
stenkimės jiems atstoti tą pra
eitį, kurioje mes, vyresnioji kar
ta, užaugome, bet kurios jie, de
ja, neturėjo progos asmeniškai 
pažinti. 

RKV 

JUOZAS B . LAUČKA 

Šių metų lapkričio 6 dieną 
sukanka šimtas metų, ka i 
Žemaitijoje gimė Leonardas 
Šimutis, Amerikos lietuvių vi
suomenės iškilus vadovas, žur
nalistas, poetas, organizacinės 
veiklos skatintojas ir vykdy
tojas. Tikrai j is buvo daugelio 
sugebėjimų asmuo, atidavęs 
visą gyvenimą lietuvių tautai ir 
Katalikų bažnyčiai. 

Atvykęs į Chicagą 1913 m. iš 
Lietuvos, kun. M. Krušo, kilusio 
taip pat iš Šilalės, kvietimu, 
Šimutis tuojau įsijungė į jo šir
džiai artimas lietuvių katalikų 
draugijas. Pradėjo bendradar
biauti spaudoje. Plunksną jau 
buvo išbandęs Lietuvoje, karts 
nuo ka r to pa rašydamas 
„Šaltiniui" ir Kaune ėjusiai 
„Vienybei". 1914 metais buvo 
pakviestas dirbti „Kataliko" 
redakcijoje. 

Įsisteigus Lietuvos vyčiams, 
matome Šimutį jų pirmose gre
tose. 1915 metais L. vyčiams nu
ta rus išleisti savo žurnalą 
„Vytį", Šimutis pakviečiamas jo 
pirmuoju administratorium. 
>»Vytį" tuo metu redagavo 
Kazys Pakštas ir Aleksandras 
Račkus. Visa trijulė labai su
artėjo, ir jų draugystė išliko ar
tima visą gyvenimą. Tada visi 
trys buvo studentai. Račkus 
išėjo į gydytojus, Pakštas į pro
fesorius, o Šimutis, studijavęs 
teisę ir sociologiją, buvo įtrauk
tas į visuomeninės veiklos sūku
rius, kuriuose jis pasiliko iki 
savo gyvenimo pabaigos. 

Iki 1916 metų Leonardas Ši
mutis daug savo laiko ir ener
gijos atidavė Lietuvos vyčiams, 
L.K. Federacijai, L. K. Susivie
nijimui, vienuolijoms remti 
draugijose. Kilus Pirmajam 
pasauliniam karui, Šimutis 
rūpinosi ta lka Lietuvos žmo
nėms šelpti, o netrukus ir 
pastangomis Lietuvai atgauti 
nepr ik lausomybę . L. K. 
Federacija įsteigė Tautos fondą 
— telkti lėšas labdarai ir poli
tinei veiklai. L. Šimutis buvo 
vienas Tautos fondo vajų vedėjų. 
Buvusio Fondo generalinio 
sekretoriaus prof. Pakšto tei
gimu, Tautos Fondo įsteigimas 
buvo svarbiausias lietuvių išei
vijoj įvykis. Jam buvo lemta per 
energingą ir ištvermingą propa
gandą tapti didžiausia privatine 
lietuvių labdarybės organiza
cija. Per keletą metų Fondas su
rinko 700,000 dol. Anais laikais 
tai buvo stambi suma, turint 

Leonardas Šimutis, 1892.XI.6-1975.IV.17 d. 

dėmesyje labai mažą darbi
ninkų atlyginimą, o aukotojų 
didžioji dalis buvo eiliniai dar
bo žmonės. Parama teikta dip
lomatinei veiklai, nukentėju
siems nuo karo šelpti, kultūros 
reikalams. Finansuotas Infor
macijos biuras Washingtone, 
paremtas Lietuos dalyvavimas 
Versalio taikos konferencijoje, 
remti informacijos biurai Pa
ryžiuje ir Berne, finansuota 
Amerikos lietuvių delegacijos 
kelionė į Lietuvą 1916 m. 
pavasarį. 

Eidamas TF sekretoriaus ir 
vajaus vedėjo pareigas, Leonar
das Šimutis bene daugiausia 
bus paruošęs atsišaukimų į vi
suomenę ir pats daugybę pra
kalbų pasakęs vajaus susirin
kimuose. 1918 metų kovo 
mėnesį įvykusiam Amerikos 
lietuvių seimui Šimutis padarė 
didelį įnašą. Jis buvo tuometi
nės Amerikos lietuvių tarybos 
narys. Atskirai veikė tauti-
ninkų-liberalų Tautinė taryba. 
Po ilgų derybų abi institucijos 
susitarė dėl suvažiavimo su
šaukimo ir jo darbotvarkės. 

Seimas įvyko New Yorke, Ma-

dison Garden didžiulėje salėje. 
Iš visos šalies susirinko 1,101 
atstovas. Leonardas Šimutis iš
rinktas jo pirmuoju sekre
torium. Du trečdalius atstovų 
sudarė katalikų organizacijų iš
rinktieji. Svarbiausias suvažia
vimo siekis buvo priimti nu
tar imus Lietuvos laisvės 
reikalu ir sudaryti jungtinį 
vadovaujantį komitetą. 1918 
metų kovo mėnesį JAV-se dar 
nežinota apie Vasario 16-tos 
nepriklausomybės atsteigimo 
aktą. 

Nutarimas sudaryti vykdo
mąjį komitetą įvykdytas tik tų 
metų spalio pabaigoje. Netru
kus komitetas padidintas. Nuo 
katalikų tarp kitų įėjo ir Le
onardas Šimutis. Tais metais jis 
buvo Brooklyne leisto „Garso", 
L.k. susivienijimo organo, 
redaktorius. Komitetas išvystė 
plačią veiklą — organizavo dele
gacijas į Baltuosius rūmus, 
Valstybės departamentą ir kitas 
įstaigas. Visur reiškėsi Šimutis. 
Daugiausia pastangų dėta, kad 
JAV pripažintų Lietuvą nepri
klausoma valstybe. To pasiekta 
tik 1922 metų liepos 26 dieną. 

Nuo šio momec o Šimutis 
visas savo jėgas pa. Kyrė lietu
vių katalikų visuomenėje: L. k. 
susivienijime, K. federacijoje, L. 
Vyčiuose, spaudos srityje. „Gar
sas" tada turėjo apie 20,000 
skaitytojų, tad buvo plati dirva 
katal ikybės ir l ie tuvybės 
idėjoms skatinti. Šimučio veikla 
atitinkamai pastebėta Lietu
voje. Anomis dienomis ten labai 
vertinti amerikiečiai lietuviai. 
Stengtasi juos parsikviesti ir į 
valstybės atsteigimo pastangas 
įtraukti pagal sugebėjimus bei 
reikalingumą. Labai anksti į 
Lietuvą grįžo Julius Kaupas, 
perėjęs į Lietuvos banko 
vadovybę. Buvo grįžęs ir Matas 
Zujus, pasireiškęs spaudoje ir 
organizacinėje veikloje. 

1926 metų pavasarį Lietuvos 
krikščionių demokratų partija 
prikalbino L. Šimutį būti jos 
kandidatu į III-jį seimą. Šimu
tis pakluso siūlymams, kandida
tavo ir 1926 metų gegužės mėn. 
buvo išrinktas Lietuvos seimo 
nariu. Persikėlė sujauna šeima 
į Lietuvą. Veikliai dalyvavo 
seimo komisijose, bendradarbia
vo spaudoje. Deja, seimo nariu 
jis išbuvo tik iki 1927 metų 
balandžio mėn., kai prezidentas 
Smetona paleido seimą ir naujų 
rinkimų nepaskyrė. 

„Draugo" dienraščiui tuo 
metu reikėjo vyriausio redak
toriaus. Leidėjų žvilgsniai nu
krypo į Šimutį. Jis pakviestas 
grįžti į Chicagą ir perimti 
„Draugo" redagavimą. Vyriau
sio redaktoriaus pareigas Šimu
tis ėjo nuo 1927 iki 1952 metų, 
o po to pasiliko redakcijos ar
timu bendradarbiu dar keliolika 
metų. 

Visą laiką triūsė centrinėse 
organizacijose. L.k. federacijos 
centro sekretorium išbuvo 20 
metų, L.k. susivienijimo pirmi
ninku — 38 metus. 1935 metų 
vasarą Pasaulio lietuvių kong
rese išrinktas naujai įsteigtos 
Pasaulio lietuvių sąjungos 
pirmuoju vicepirmininku. Tame 
seime Kaune jis atstovavo 
Amerikos lietuvių katalikų or
ganizuotai visuomenei. 

1940 metų birželio 15 dieną, 
Sovietų Sąjungai užpuolus ir 
okupavus Lietuvą, Šimutis 
buvo tarp pačių pirmųjų veikėjų 
Lietuvos laisvės bylai ginti. Jo 
iniciatyva L.k. federacija 
pakvietė kitas patr iot ines 
grupes įsteigti bendrą vado
vaujantį ar bent veiklą de
rinantį vienetą — Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Neminėsiu 
šios Šimučio vadovautos orga
nizacijos veiklos Lietuvos 
laisvės bylai ginti — apie tai 
galima rasti straipsnio pabai
goje minimuose šaltiniuose. No
riu tik pabrėžti, kad Šimutis 
vadovavo Tarybai 25 metus, 

kasmet pe r renkamas toms 
pareigoms. Toks juo kitų grupių 
pasitikėjimas akivaizdžiai liu
dija mūsų „šimtininko" suge
bėjimus vadovauti, jo taktą, jo 
kantrybę, jo pakantą kitokių 
nusistatymų žmonėms. Per tuos 
25 metus Šimutis vadovavo 
visoms lietuvių delegacijoms į 
Baltuosius rūmus, visiems 
įvykusiems suvažiavimams--
kongresams, šimtams posėdžių, 
o kas suskaičiuos, kiek jis 
prakalbų pasakė įvairiuose su
važiavimuose ir minėjimuose. 
Neužmirštinas ir jo didžiulis 
įnašas, įsteigiant 1944 m. kovo 
mėnesį Bendrąjį Amerikos 
Lietuvių Šalpos fondą — Balfą. 

Iš veiklos turėjo pasitraukti 
tik dėl sveikatos susilpnėjimo. 
Dar gyvas susilaukė savo darbo 
įvertinimo. Žinoma, jis būtų 
buvęs laimingiausias, jei būtų 
sulaukęs 1991 metų kovo vie
nuoliktos, kuriai pasiekti jis ati
davė visa, ką tik galėjo. 

Šaltiniai: Atsiminimai (asm.) 
Šimučio .Amerikos Lietuvių Tary

ba", 1971 m. 
Kučo .Amerikos lietuvių istorija", 

1971 m. 
Kunigų Vienybės le id inys 

.Amerikos lietuvių katalikų darbai", 
1943 m. 

Pratartis Leonardo Šimučio eilė
raščių rinkinyje „Ilgesio valandėlės", 
1988. 

NAUJA PAGARBOS 
GYVYBEI ĮSTAIGOS 

DIREKTORĖ 

Chicagos arkidiecezijos vado
vybė spalio mėn. pabaigoje pa
skyrė naują Pagarbos gyvybei 
įstaigos .direktorę — Mary A. 
Hallan. Įstaiga buvo įkurta 
kard. Joseph Bernardin pasiūly
mu Chicagos arkidiecezijoje, 
kad būtų atkreiptas didesnis 
dėmesys į gyvybės branginimo 
bei apsaugos klausimus, ypač 
susietus su negimusiais, nenor
maliais gimimais, seneliais, in
validais ir apskritai „niekieno 
nepageidaujamais". 

Mary A. Hallan yra gimusi 
Chicagoje, baigusi Šv. Ignaco 
aukštesniąją mokyklą ir lanko 
Loyolos universiteto Teisių 
fakultetą, prieš tai jau gavusi 
tame universitete bakalaurą iš 
anglų kalbos. Prieš paskiriant 
vadovauti Pagarbos gyvybei 
įstaigai, ji daug laiko ir darbo 
skyrė labdaros bei kitiems 
geriems darbams Chicagoje ir 
apylinkėse. 

Mūsų mintys — kaip varnos. 
Jos renka viską, kas žiba, nepai
sant kaip nepatogūs mūsų lizdai 
darosi su visu tuo metalu juose. 

Th. Merton 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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Nuotr R. Kuhiliūtė* 

Kitam kambario kampe jauna mergaitė rašė 
mašinėle. Amerikietis nunešė jai popierius, pusbalsiu 
kažin ką pasakė ir atsisuko į mus. 

— Kuo galiu padėti? 
— Mudu kenčiam badą knygų. Atleiskite, kad 

trukdom, bet nebeiškentėm. Daržinėje ji turi vieną 
knygą, kurią jau trečią sykį šiandien perskaitė, o aš 
pats neturiu nė vienos. Gal tamsta turi kokią 
atliekamą, o gal ir tuose rūmuose kas yra. Vokiečiai 
be knygų negalėjo gyventi. 

Man bebaigiant savo bėdas sakyti, jis ištiesė ranką 
ir pasisakė vardą ir pavardę. Pasisakiau ir aš. Dar, 
pasukęs galvą į Živilę, pridėjau: 

— Čia Živilė. 
Pavardės nežinojau. 
— Dživile, Dživile, - kartojo amerikietis ir pridėjo: 
— Norėjau atspėti tautybę, bet turiu pasiduoti. 
— Lietuvė, — pasakiau. - Mes abu lietuviai. 
— Tai beveik kaimynai. Mano mama buvo vokie 

tė. Ji pramokė kiek vokiškai, užtat čia ir sėdžiu. Keis
tas kraštas ta jūsų Europa. Kiekvienas kaimas turi 
savo kalbą. Sesuo? — pasuko akis į Živilę. 

_ Ne, — pasakiau. — Dar net prastai pažįstama. 
Aš tik vakar vakare atėjau, o ji jau buvo seniau. 

— Ar kalbi angliškai? — atsisuko į Živilę. 
Toji atsisuko į mane. 
— Turbūt, kad ne. Vokiškai tai kalba. 
Tada j is jau vokiškai tą patj paklausė. 

— Ne, — kiek sumišusi ir rausdama pasakė Živilė 
— išmokti tai tikrai norėčiau. 

— Jeigu ilgiau čia būtumėm, galėčiau ir aš 
pamokyti, bet nei jūs, nei aš čia negyvensime. Visi 
vyksim namo. 

— Namo? — abu vienu kartu nustebom. 
— O kur daugiau? 
— Mes namo grįžti negalim, — užšoko Živilė. 
— Negalit? Visi nori, o jūs negalit. Kodėl? 
Ėmėm aiškinti, kad ir naciai, ir komunistai yra 

vienodi naikintojai. Vokiečiai užimtas žemes norėjo 
pasilaikyti tik sau. Žmonių jiems nereikėjo, tik žemės. 
Rusai taip pat. Jie žino, kurios tautos rusais niekada 
nevirto, rusais nevirs, tai reikia juos sunaikinti, kad 
imperijoj neramumo nekeltų. 

Živilė įšoko su geru pavyzdžiu. 
— Ar tamsta žinai, kad vokiečiai žydus naikino. 
— Žinau. 
— Tai įsivaizduok, kad šį karą laimėjo ne sąjungi

ninkai, bet vokiečiai. Vokietiją valdo naciai. Įsivaiz
duok, kad tamsta esi žydas, kaip nors per karą iš Vokie
tijos išbėgęs, ar grįžtum į tokią Vokietiją. 

Amerikietis šyptelėjo: 
— Turbūt, kad ne. 
— Tai taip ir mes. 
Mudu šnekėjom vokiškai, tai nežinia, ar visi mūsų 

žodžiai amerikietį pasiekė. Bent taip, kaip mudu 
norėjom, kad pasiektų. Jis pasižiūrėjo j laikrodį ir jau 
angliškai pasakė: 

— Gaila, man jau rnkia bėgti, bet rasim laiko ir 
pasišnekėti. Nei šiandien, nei rytoj niekur neiš-
važiuojam. 

O tai su raudonu kryžium pasakė: 
— Nuvesk juos į knygų kambarį. — Taip pasakė: 

— Į knygų kambarį. Tegu ima, tegu skaito ką tik nori 
ir kada tik nori. 

Vėl, atsigręžęs į mus, mostelėjo ranka, pasakė: 
— Pasimatysim! — ir išskubėjo. 
— Prašom, — pasakė moteris su raudonu kryžium 

ir pro aukštas suveriamas duris nuėjo pirma. 
Mudu nuėjom iš paskos. Perėjom didelį kambarį, 

kurio dešinėje buvo mūsų iš lauko matyta veranda. Mo
teris ėjo greitai, dairytis nebuvo kada, bet mano akis 
vis tiek užkliuvo sienose porą didelių šviesių 
keturkampių, kur neseniai turėjo-kaboti paveikslai. 

Moteris trumpu koridoriuku pasuko į kairę, atidarė 
duris, įžiebė šviesą, ir Živilė visu balsu aiktelėjo. Gal 
ir ne visu, bet tokiame tylume bent man taip pasirodė". 
Į jos aiktelėjimą atsisuko ir moteris su raudonu 
kryžium. Ne tik atsisuko, bet ir jos rimtas veidas nušvi
to tokiu šypsniu, lyg ji pati būtų staiga kitu žmogum 
tapusi. 

Visos kambario sienos nuo grindų ligi pat lubų 
buvo vienos knygos. Vienos už stiklų, kitos palaidos, 
vienos glaudžiai sugludusios, kitos praretintose len
tynose padrikai susivartaliojuMOs, vienos storos, 
auksiniais vardais odinėse nugarėlėse, kitos daug 
kuklesnės, paprastos, šiandieninės. 

— Norėčiau tam kambary dieną naktį būti, 
niekada neišeiti, — akimis po lentynas lakstydama, 
pasakė, kodėl taip smarkiai aiktelėjo. 

— Kol čia būsite, prašom, paskum ką gali žinoti. 
Išdrįsau ir aš. 
— Kur to turto savininkas? — paklausiau. 
Sumečiau, kad čia jo negali būti. Jeigu būtų, toji 

moteris nešnekėtų taip, lyg būtų viso to savininkė: 
„Prašom, vartyk, skaityk, o jeigu nori, tai čia ir būk". 

(Bus daugiau) 
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Dail. Antanas Tamošaitis skaito 
paskai tą Lietuvių Tautoda i lės 
suvažiavime; priekyje 
Veselkienė. 

Aldona 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 6 d. 

įspūdžiai iš Lietuvių 
Tautodailės instituto 

suvažiavimo 
Gražioje Šiaurinės Kanados 

gamtoje, sportininko Algio Ker
niaus ir jo žmonos Birutės va
sarnamyje prie Stirnelės ežero, 
leidom rudens atostogas. Šias 
atostogas derinom ir su L. Tau
todailės instituto suvažiavimu. 
Suvažiavimas vyko dailininko 
Antano Tamošaičio naujoje re
zidencijoje Gananoąue mies
telyje rugsėjo 19 d. 

Išaušo gražus šeštadienio 
rytas, bekylanti saulė lyg auksu 
apipildavo medžių viršūnes, dar 
labiau išryškindama rudens 
spalvų grožį, tad ir 4 vai. 
kelionė greitai praėjo. Atvažia
vę nustebom radę tiek daug su
važiavusių dalyvių, kurie taip 
pat, grožėdamiesi puikiu rudens 
oru, besišnekučiavo prie daili
ninko Tamošaičio sodybos, 
kurios priekį puošė dailininko 
originali, savita kūryba. Prie 
prieangio tako ir balkonėlio jau 
buvo išdėti trijų liaudies meis
trų, atvykusių iš Lietuvos, 
medžio drožiniai, paveikslai bei 
smulki keramika. 

Pasitiko mus energinga, vi
suomet su šypsena LTI pirmi
ninkė Aldona Veselkienė. Tuoj 
pat kvietė visus į vidų pradėti 
suvažiavimą. Viduje atrodė kaip 
Tautodailės muziejuje, o nusilei
dus į kambarį, kur vyko su
važiavimas, didžiausias įspūdis, 
pamačius margučių piešinių bei 
pačių margučių eksponatus. 
Visa tai dailininko Tamošaičio 
rinkinys, kuris jau 36-37 m. 
Lietuvoje buvo laikomas di
džiausiu, nes vien piešinių daili
ninkas Tamošaitis yra paruošęs 
per 1,500. Margučių rinkinys 
surinktas iš paskirų margin-
tojų: J. Jasiūno, J. Gustai
nienės, Matonienės, O. Valai
tienės, G. Urbonienės, R. 
Daukienės, E. Bulevičienės, D. 
Petkūnaitės, D. Augustaitytės, 
L. Sendzikienės ir kitų. Šią pa
rodą dar papildė torontietės Li
lės Nekrošienės ir Ados Vodopa-
laitės margučiai. 

Suvažiavimą atidarė LTI 
pirmininkė Aldona Veselkienė. 
Labai apsidžiaugė narių ir sve
čių gausumu ir supažindino su 
svečiais iš Lietuvos: medžio 
drožėjais Algirdu Liepinaičiu, 
Robertu Jonavičium ir Edmun
du Akulausku. Pirmininkė 
paprašė tylos minute pagerbti 
mirusią narę Juliją Jurevičiūtę 
ir mums visiems brangią LTI 
steigėją bei švietimo vadovę 
dailininkę Anastaziją Tamošai
tienę. 

Šalia einamųjų reikalų šis su

važiavimas dėmesį skyrė ir 
margučių dailei. Tad įžanginėje 
savo kalboje LTI pirmininkė pa
brėžė, kad lietuvių sodiečių 
velykaičių marginimo papročiai 
ne tik išliko mūsų tautoje, bet 
yra sukaupiamos pastangos 
tęsti ir ugdyti šį meną. J i teigė, . 
kad nors margučiai ir yra mažo 
dydžio, bet jų dailė, kaip tau
tinis menas, yra mums labai 
reikšmingas, kad net dr. Jonas 
Basanavičius 1909 m. Vilniaus 
„Viltyje" rašė — rinkite mar
gučius. „Enciclopedia of Modern 
Art" yra įdėjus dailininko An
tano Tamošaičio 1949 m. Mont-
realyje suruoštos margučių pa
rodos katalogą. Po įžanginio žo
džio pirmininkė pakvietė LTI-to 
kuratorių dailininką Antaną 
Tamošaitį atidaryti margučių 
parodą ir apie juos pakalbėti. 

Suvažiavimo dalyviai, kurių 
buvo daugiau kaip 50, atidžiai 
klausė dail. Antano Tamošaičio 
paskaitos. Savo kalboje daili
ninkas paminėjo, kad seniau 
Lietuvoje nedaug kas rašė apie 
margučius, kad Tadas Daugir
da 1910 m. buvo vienas iš 
pirmųjų, kuris net ir savo keletą 
brėžinių įdėjo, o dr J. Basana
vičius 1909 m. savo moksliškai 
charakterizuotame straipsnyje 
skatina, kad reikėtų margučiais 
susidomėti dėl to, kad juose yra 
tie seni simboliai, kuriais isto
rikai bei archeologai domisi. 

Prelegentas tvirtino, kad mar
gučių raštai susideda iš kelių 

KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAI 
VYKSTA Į LIETUVĄ 

Trys Bostono apylinkių gydy
tojai: dr. Kenneth Leavitt, dr. 
Brian Zinsmeister ir dr. Eliza-
beth Vulanich, š.m. lapkričio 
mėn. pradžioje savomis lėšomis 
vyksta į Lietuvą padėti tenykš
čiams gydytojams susipažinti su 
naujausia kojų operacijų proce
dūra, naudojama Amerikoje. 
Lietuvoje ši trijų specialistų 
grupė ruošiasi išbūti 8 dienas, 
lankysis Vilniuje ir Kaune, kur 
universiteto ligoninėse skaitys 
paskaitas ir darys operacijas. 

Visi trys minėti gydytojai dir
ba New England Memorial ligo
ninėje. Juos į Lietuva pasikvietė 
dr. M. Končius, vyriausias Vil
niaus universiteto klinikų sku
bios pagalbos skyriaus vedėjas, 
šią vasarą lankęsis Wincester 
ligoninėje. Kadangi dr. Leavitt 
gerai kalba vokiškai, tarp jo ir 
dr. Končiaus netruko užsimegz
ti šilti santykiai. 

Iš dr. Končiaus sužinota, kad 
Lietuvoje daromos būtiniausios 
kojų operacijos, tačiau įvairioms 
chroniškoms ligoms ar net luo 

šumui atitaisyti trūksta specia
listų ir svarbiausių operacijoms 
priemonių. Dėl to šie amerikie
čiai gydytojai ne tik aukoja savo 
laiką ir patys apsimoka kelionės 
į Lietuvą išlaidas, bet taip pat 
su savimi vežasi šešias didžiules 
dėžes įvairių medicininių reik
menų: operacinių įrankių, 
tvarsčių, vaistų ir t.t. Visa tai 
padovanojo didžiosios Amerikos 
vaistų firmos: Johnson & John
son. Upjohn, Baxter, Syntex, 
Pfitzer, Glaxo. Daug medicini
nių reikmenų paaukojo ir New 
england Memorial ligoninė, o 
Wilmingtono, MA pramoninin
kas Edward Parker pažadėjo pa
dovanoti šiam tikslui tokią pat 
sumą pinigų, kokia surinkta iš 
kitų miesto verslininkų. Už su
rinktus pinigus bus perkami 
įvairūs operaciniai įrankiai Lie
tuvos ligoninėms. 

International Medassist, Inc. 
iš Belmont, MA padeda koor
dinuoti ir pasiruošti gydy-
tojų-specialistu kelionei. 

Korės. 

pagrindinių bruožų, vienas iš tų 
bruožų tai simbolizmas. Kiek
viena tauta norėtų atrišti mažą 
praeitis simbolį, taip kaip atri
šo egiptiečių hieroglifus, indėnų 
bei eskimų įrašus. Su tokiu atri
šimu galima spręsti tęstinumą 
savos kultūros. Tačiau dar lie
tuvių margučių raštuose reikš
mė nėra išaiškinta, nors vienas 
kitas trumpai mėgina pasakyti, 
kad apskritimas — tai saulės 
simbolis, pusė apskritimo — 
mėnulio, o įvairūs taškeliai — 
žvaigždynai. Kiti sako, kad net 
Marijos ašaros, kadangi margu
čiai yra susieti su kriksčio-
nybe-katalikybe. Dar Lietuvoje 
būnant ir kalbant su senais 
žmonėmis, jie teigdavo, kad 
gražūs raštai, o kartais net 
vardą duodavo kaip akėtiniai, 
arba sakydavo, kad raštai, kurie 
susidėjo iš abiejų pusių ir buvo 
sujungti margutyje, tai draugys
tės simbolis, o jei raštas kaip 
S raidė, tai susidraugavimas, 
jeigu grandies per visą margutį, 
tai gyvenimo tęstinumas ir t.t. 

Savo kalboje dai l ininkas 
Tamošaitis įpynė ir įdomius 
momentus jo asmeniško prisi
dėjimo prie aiškinimo senovės 
raštų simbolikos bei jos tęsti
numo, pavyzdžiui, kai generolas 
Nagevičius 1931-32 m. kasinėjo 
Akuolės piliakalnį, paprašė, ar 
galėčiau išaiškinti raštų prasmę 
rastose iškasenose. Ar tie raštai 
turi kokią nors tąsą, ar jie yra 
panašūs į dabar vartojamą lietu
vių ornamentiką. Jeigu yra, tai 
reiškia, kad šita kultūra tęsiasi 
šimtmečius. 

Savo kalboje jis skatino neap-
! leist šios dailės,tuo pačiu kurti 

ir naujus raštus, duoti jiems var
dą. Rengti margučių parodas. 
Išrinkti parodoj gražiausią mar
gutį, įvertinant jį pagal raštų 
įvairumą, jų kompoziciją, 
spalvų turiningumą ir tokiu 
būdu paskatinti margučių mar-
gintojus ir praturtinti šią tauto
dailės šaką. 

Po paskaitos buvo vaišės ir 
margučių parodos apžiūrėjimas. 
Antroje suvažiavimo dalyje susi
rinkimą atidarė LTI pirmininkė 
Aldona Veselkienė, o toliau su
sirinkimą pravedė Albinas Paš
kevičius, LTI tarybos pirmi
ninkas, kuris paprašė Vidą 
Rimienę šiam suvažiavimui 
pirmininkauti, o Birutę Na-
gienę sekretoriauti. Į LTI-to 
Garbės narius buvo pakeliama 
dail. Anastazija Tamošaitienė ir 
LTI kuratorius dailininkas An
tanas Tamošaitis. A. Paš
kevičius įteikė žymenį A. Tamo
šaičiui. Susirinkimas vyko 
sklandžiai su metiniais pra
nešimais iš tų kolonijų, kur LTI 
turi savo skyrius, bei pavienių 
asmenų, kur skyrių nėra. Įdomu 
buvo išgirsti Vidos Rimienės 
pranešimą apie įsteigimą 
Lemonte, PLB centre, Tau
todailės muziejaus ir Audimo 
studiją Balzeko muziejaus pa
talpose. Atrodo, kad metų bė
gyje kiekvienas skyrius prisi
dėjo prie tautodailės puose
lėjimo savoje ar tarptautinėj 
plotmėje. Aš buvau labai 
dėkinga, gaudama suvažiavimo 
įgaliojimą įteikti dvi knygas 

dailininkų Anastazuos ir An
tano Tamošaičių „Lithuanian 
Sashes" ir Vytauto Aleksandro 
Jonyno „Anastazija Tamošai
tienė" garsiam Tekstilės muzie
jui VVashingtone, D.C., bei pačių 
autorių Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių pasirašytą knygą 
„Lithuanian Sashes" Amerikos 
ambasadoriaus Lietuvai Darryl 
Johnson žmonai Kathleen John
son, kuri taip pat yra kilimų 
audėja. 

Po pranešimų suvažiavimą 
pasveikino svečiai iš Lietuvos. 
Algirdas Liepinaitis papasako
jo, kad jie čia atvyko „Nemuno" 
galerijos kviesti. Labai apsi
džiaugė gavę pakvietimą daly
vauti suvažiavime ir nuoširdžiai 
padėkojo už visokeriopą globą 
Aldonai Veselkienei ir dail. An
tanui Tamošaičiui. Robertas 
Jonavičius Lietuvos Tau
todailininkų sąjungos Kauno 
skyriaus vardu įteikė LTI pirmi
ninkei Aldonai Veselkienei 
Kauno „Marginių" išaustą 
rankšluostį su Himno tekstu ir 
ornamentiniais raštais pakraš
čiuos. 

Po diskusijų Tarybos rinkimai 
vyko sklandžiai, aklamacijos 
būdu. Pirmininku ir toliau su
tiko būti Albinas Paškevičius, 
sekretorė Birutė Nagienė ir 
aštuoniol ika kitų narių. 
Egzekutyvinis komitetas lieka 
toks pat: Irena Meiklejohn, Ieva 
Adomavičienė, Aldona Vai-
tonienė, Bona Tarvydienė, LTJ-
to pirmininkė Aldona Ve
selkienė, vicepirmininkė dr. 
Angelė Kazlauskienė, sekretorė 
Irena Meiklejohn, iždininkė 
Ieva Adomavičienė, kuratorius 
ir švietimo vadovas dailininkas 
Antanas Tamošaitis. 

Užbaigę susirinkimą, vėl 
vaišinomės. Po vaišių buvo dar 
vienas įspūdingas suvažiavimo 
momentas, kada, lydimi dail. 
Antano Tamošaičio, nužingsnia
vom už kelių gatvių į įsikūrusią 
Lietuviškąją seklyčią. Tai 
įdomus kluoninio tipo pastatas, 
kuris dailininko rankose tapo 
Lietuviška seklyčia ir mūsų 
tautodailės širdis. Seklyčioje 
kiekviena detalė užbaigta. Vie
nam kampe dail. Tamošaičio 
motinos ratelis, pasipuošęs 
verpste, ant sienų paveikslai, 

CLEVELANDO ŽINIOS 

PRADEDAMOS JAUNIŲ 
KREPŠINIO 
TRENIRUOTĖS 

Clevelando LSK „Žaibo" jau
nių krepšinio treniruotės prade
damos šeštadienį, lapkričio 14 
d., 12:30 vai. p.p.., po pamokų 
lituanistinėje mokykloje. Treni
ruotės vyks Dievo Motinos pa
rapijos salėje ir, sąlygoms 
leidžiant, ateityje vyks tuo pat 
laiku šeštadieniais. Berniukai 
nuo 6 iki 14 metų (imtinai) kvie
čiami registruotis naujam sezo
nui. Ypač skatinami šion pro-
gramon jungtis nauji, iki šiol 
dar nepriklausę berniukai. Tre
niruotės vyksta keliose grupėse, 
suskirstytose pagal žaidėjų am
žių. Planuojama šį sezoną daly
vauti lietuvių Žaidynėse bent su 
dvejomis komandomis. Treni
ruotėms vadovaus LSK „Žaibo" 
pirmininkas Vidas Tatarūnas ir 
kiti treneriai. Informacijas tei
kia V. Tatarūnas, tel. 486-7916. 

smūtkeliai, abrusinyčia-rank-
šluostinė, indams ir šaukštams 
išdrožinėta lentyna, molinis ąso
tis. Net ir durys pasipuošusios 
geometriniais raštais. Staiga 
žvilgsnis užkliūva už ramiai sto
vinčių staklių, kurias puošia 
a.a. dailininkės Anastazijos 
Tamošaitienės bius tas . Jos 
rankos papuošė išeivijos 
jaunimą spalvingais tautiniais 
rūbais, gobelenai ir paveikslai 
puošia privačių kolekcijų bei 
muziejų sienas, o išspausdintos 
knygos amžinai liks mūsų 
kultūroje. Ir kaip gaila, kad ši 
kilni moteris — dailininkė, 
audėja, autorė per tiek metų ne
buvo pagerbta Lietuvių Bend
ruomenės kultūros premija. 

Tuo baigėsi suvažiavimas. 
Padėkoję šeimininkams, išsi
skirstėm. Buvo džiugu išgirsti, 
kad LT Institutas ir toliau gy
vuos išeivijoje. Bandys glaudžiai 
bendradarbiauti su Lietuva, o 
Gananoąue LTI centras su 
Lietuviška seklyčia dar ilgai 
skleis lietuviškos tautodailės 
spindulius išeivijai. 

Elvyra Vodopal ienė 

ČLASSIFIED GUIDE 

Dr. Maris J. Lans 
announces the opening ofhis office for the 
General Practice of Dentistry 
Marlow Heights Shopping Center 

4165 Branch Avenue, Suite 201 
Marlovv Heights, MD 20748 

(301)423-3031 
(formerly the office ofDr. Aaron Stoner) 

48 Hour Complete Denture 
Service Available 
by appointment 

Lab technician on premises 
Fridays a n d Saturdays 

for šame day relines and repairs 

—i 
REAL ESTATE RE AL ESTATE 

OftCIT 
PA/tDUODA 

» REALTOftS 
(312) M 6 - 5 » 5 t 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
'• MIS. Kompiuterių ir FAX pagalbav 

• Nuosavybių įkainavimas v i l u i 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.* . ' . . 

FOR SALE 
Motei by o w m r ; 16 nice brick 
units; 2 bedrm. home off inter-
state. Motei and home $175,000 
cash. Call 815-265-4172 

I 

FLL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

652* t . Kstfarfo Ava., 
CMcoao, H. fMSt 

(312)7*8-2233 
INCOMB TAX -4H9UBAMCe 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų jyertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
, VW agentai kattu Metuv4sft 
• Nuolaida pensininkams • 

• * * * * • A 

OntUĮ£ ""TCMIECI'K RE A I TO *T; 
rfjl 7922 S. Pula-0. - . 
CA 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei nor i te parduot i ar p i rk t i na
mus, kreipki tės į Danu tę Maye r . Ji 
p / o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i i r 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
ve l tu i . 

mk 
REALMART, INC 

6602 S. Pulaski, 
Chicago, U 60629 

312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeni4kai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3*71 

mūrinis namas arti Pu-
laski ir 70 St. Tik $75,000 2 ar 3 mieg. 
kamb.. cent šaid. Labai švarus; 2 auto 
garažas. Skambinti: 

Rimas Stankus 
RE/MAX Rastrfts, 312-588-5950 

- J IEŠKO 

MISCELLANEOUS 

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

T«l. 376-1882 T 376-5996 
» 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio'' 

•oas mus. 
FRANK ZAPOLIS 

3208V2 Wsst 95th Stret 
Te l . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Noriu pirkti skalbiamą masiną 
gerame stovyje. Gali būti ir seno
viško modelio. Skambinti: 

708-423-0012 

Studentė su 3 mažamečiais vai
kais nori pirkti pigų, senesnio 
modelio automobili, gerame sto
vyje. Skambinti nuo 7 v. v. arba 
savaitgaliais. 

Ta i . 708-863-2816. 

E L E K T R O S < -
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chkngos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai. Garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJŲ? PUMPUTIS _ " 

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

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

U.S. Savings Bonds 
MakeGreatGifts. 
į į ^ ^ ^ - ^ ' ^ t p » ^ ^ ^ j ^ T r 
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A publk service of this newspaper 

Rlchard Hanua, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randotph, Sutts 2100 

Chicago , | | 60606 
Ta i . 312-357-0033 

MOVING—KRAUSTYMAS 
PlrmadlanĮ, lapkričio 9 d . 
galime pervežti įvairius daik
tus (šaldytuvus, dujines ply
teles, skalbimo mašinas, bal
dų komplektus ir t.t.) už že
mesnes, negu paprastai, kai
nas. Skambinite Gediminui 

t e l . 1-312-925-4331 

iN^orfoevroic 

DCDN'T SPEND IT Ali - SAVE SOME AT 

MUTUAL ? e « W SAVINGS 
AND IOAN A JOCIATION 

Chorlered ond Sopery îed by * i 9 United Stotos Coveinment 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, III I MOfS 60608 PHONE |312) 847-7747 

L « N D « H 

INTERNATIONAL ^ 
TRAVEL CONSULTANTS Z^il^S" 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones ( 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 
SS2S South 79th Avenua 223 Karvarife gatvė 
Mic l tocy HMI. IIHnovft S0457 
Telefonas (70S) 430-7272 

VKnsus, Uotuva 
Tetofonas 3SO-115 Ir 778-392 

Angly Kalba 
Sėkmingai 
Darbuotis 
Universitete Ir 
Profesijose 

UIC The UmvBrsity of llltnois 
at Chicago 

The University of Illinois at Chicago 
Tutorium in Intensive English 
(Intensyvūs Anglų Kalbos Kursai) 

keturių lygių dėstymas vyksta ištisus metus 
mažos grupės su profesionalais ESL dėstytojais 
dėstymas surištas su kompiuteriais ir įvairiomis 
vaizdinėmis priemonėmis 
patarimai imigracijos reikalais; I-20 vizos studen
tams 
visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus 
užskaitomi lllinojaus Universiteto 
papildomi kursai: TOEFL Paruošimas, Kalbos 
Įqūdžiai Pažengusiems 

Dėl platesnės informacijos, kreipkitės į: 

The University of Illinois at Chicago 
The Tutorium m Intensive English (M/C 324) 
Box 4348. Chicago IL 60680 USA 
(312)996 8098/Dr Boca 

Deja. universitetas negali duoti finansinės 
paramos 
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Linų muziejus prie Upytės. Nuotr. Jono Tamulaičio 

Kitokios Lietuvos ilgesys? 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Nuo pat Lietuvos seimo rinki
mų dienos nepasi t raukiau nuo 
savo kompiuterio, godžiai gau
dydama žinias, dalį jų versdama 
į anglų kalbą, kad l ietuviškai 
nesuprantančius elektroninio 
t inklo narius pasiektų nau
jausios ir tikslios žinios. Je i 
Lietuvos laisvės troškulys j au 
buvo pasotintas didvyrišku pasi
t r auk imu iš Sovietų Sąjungos, 
nepaisant dar daugybės t ankų 
ir tebesiaučiančių „saugumie
čių", tai į seimo r inkimus žiū
rėjome kaip į mūsų vilčių galu
tinį įgyvendinimą. Rinkimų 
dieną mūsų visuomenėj, ne visa
da naudojantis t iesioginiais 
šaltiniais, sklido įvairūs gandai, 
bet graudus faktas lieka faktu, 
k a d j a u b u v ę k o m u n i s t a i 
laimėjo seimo balsų daugumą. 

Pasiekia mus ir kitos žinios. 
Neužtenka komunistų laimėji
mo skausmo. Prie jo dar prisi
dėjo ir gamtos stichijos nelaimė 
— didžiulė sniego pūga Lietu
voje išvartė sunkaus šlapio snie
go naštos nepakėlusius medžius. 
Nuvirtę medžiai nutraukė tele
fono ir elektros laidus, užpustė 
kelius ir gatves, sustabdė susi

s iekimą t r auk in i a i s . Moks
lininkai spėlioja, kad išnaikinta 
keliolika hektarų miško. Tuo 
t a rpu Algi rdas Brazauskas 
paskelbė viešą padėkos dekla
raciją „pasitikėjimą parodžiu
siems Lietuvos žmonėms, ypa
tingai jaunimui ir kaimui" . 
Reaguodami į tą deklaraciją, 
ketvirtadienį Vilniaus Dailės 
Akademijos studentai suruošė 
sarkastišką protesto demonst
raciją su tokiais plakatais, kaip 
„Tėvas Stal inas siunčia savo 
sveikinimus Kubai, Kinijai, Ta-
džikistanui ir Lietuvai" , o ei
senos pradžioje svirduliavo 
Lenino statula. Lukiškių aikš
tėje buvo išstatytas kartoninis 
Len ino b i u s t a s . Ap l ink j į 
sukinėjosi demonstrantų bū
reliai. Panašias protesto eisenas 
surengė ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentai Kaune. 

Pasklido gandas, kad sustab
dytas rusų kariuomenės išve
dimas iš Baltijos kraštų. Vakar 
dienos (spalio 29) kompiuterio 
pranešime sakoma, kad Rusijos 
prezidentas Jelcinas paskelbęs 
dekretą, kuriuo rusų kariuome
nės a t i t raukimas iš Baltijos 

DRAUGO" RĖMĖJAI » 

P e r „Draugo" vajaus l ė šų 
telkimo komitetą aukojo: 

3 5 0 dol . — L i t h u a n i a n 
Community School of Lemont, 
IL — „Maironio" l i tuanist inė 
mokykla. 

100 dol. — dr. Juozas ir Agnė 
Kižiai, Chicago, IL; Bronius ir 
Eleonora Paliulioniai, Cicero, 
IL; dr. Edmundas Ringus, Chi
cago, IL. 

50 dol. — Edmundas Kor-
zonas, Chicago, IL; dr. Leon Sei-
butis, Palos Hts., IL: A. Jasas , 
Chicago, IL, savo mirus ios 
žmonos Zuzanos vardu; Lithua
nian Scouts Assoc., Collegiate 
Division, per Vytenį Kirvelaitį, 
Chicago, IL; Knights of Lithu-
ania Council #24, Chicago, IL; 
Sofia Plenienė, Oak Lawn, IL; 
Adolfas Dirgėla, Oak Lawn, IL; 
Povilas Naujokas, Chicago, IL; 
Čikagos Skautininkių draugo
vės sesės per Aldoną Palukaitis, 
Chicago, IL. 

35 dol. E. Jakubai t ienė, Oak 
Lswn, IL. 

30 dol. — dr. E. Repšienė, Oak 
Lawn, IL. 

25 dol. — Elena Gaižutis, 
Chicago, IL; Anthony Kelečius, 
Chicago, IL; Vladas Račkus, 
Chicago, IL. 

Pratęsdami prenumeratą, 
„ D r a u g u i " r e m t i met in ių 
l a i m ė j i m ų b i l i e t ė l i u s įsi
gydami, dienraščiui aukojo: 

22 d o l . - A. P a u l i u s , 
Hamilton, Kanada. 

20 dol. — Alex Nevardauskas, 
Portage, IN; A. Samusis, Rich-
mond Hill, NY; Ant . Lauraitis, 
La Grange, IL; Teresė Degutis, 
East Chicago, IN; Jonas Treška, 
Grand Rapids, MI; Stasė La-
n i a u s k a s , C leve l and , OH; 
Benigna Butler, Chicago, IL; 
Kazys Karuža, Los Angeles, 
CA; Z. Dabrila, Worcester, MA; 
Sisters a t Matulaitis Nursing 
Home, Putnam, CT; kun. P. 
Kairiūnas, Calgary, Kanada; J. 
Steponaitis, Chicago, IL; Jonas 
Juškai t is , Glendale, CA; P. Mi
liauskas, Chicago, IL; Edvardas 
Žiaušys, Amsterdam, NY; dr. 
Br. Krakaitis, Armada, MI; Sta
sys Kungys, Hacienda, Hts.. 
CA; Julius Jakut i s , Cicero, IL; 
Izabelė Parulis, Worcester, MA: 
Barbara Astra, St . Pete Beach, 
FL; Jonas Abraitis, Chicago, IL; 
kun. V. Palubinskas, Brooklyn, 
NY; Irena Alantas, Redford, MI; 
Vito Lazauskas, Chicago, IL. 

15 dol. — dr. Ona Mironaitė, 
Chicago, IL. 

kraštų sustabdomas iki to laiko, 
kol t a rp vyriausybių bus pasi
r a š y t o s k a r i u o m e n ė s pa s i 
traukimo procedūros su tar tys . 
Vadinasi, kad kar iuomenės iš
vedimas nėra atšauktas, t ik ati
dėtas, kol bus at l ikt i t a m t ik r i 
formalumai. Aišku, toks delsi
mas nėra naudingas , bet t a ip 
pat negalima tvirtinti , kad pasi
t raukimas a t šauk tas . Ne t ir 
Alg i rdas B r a z a u s k a s s avo 
deklaracijoje pareiškė dirbsiąs 
„pilnai Lietuvos respublikos 
nepriklausomybei, r e ika l aus 
visiško rusiškos kar iuomenės 
atitraukimo ir kompensacijos už 
Lietuvai padarytą žalą". 

Ministras p i rmininkas Alek
sandras Abišala spaudos konfe
rencijoje p a r e i š k ė , kad jo 
tolimesnis buvimas vyriausybės 
priešaky y ra abejotinas, nes, 
e san t komuni s tų p e r s v a r a i 
parlamente, bendradarbiavimas 
gali būti sunkus . V y t a u t a s 
Landsbergis spaudos konfe
rencijoje p a s i s a k ė , k a d j i s 
neatsisakysiąs kandidatuot i į 
Lietuvos prezidentus. 

Tuo tarpu respublikos viduje 
didžiulis sąmyšis. Šalia šilumos 
ir karšto vandens neturėjimo, 
buit inių prekių t r ū k u m o ir 
visuotinės ekonominės krizės, 
vešli piktžolė pražydo audrų 
draskomame Lietuvos daržeyje: 
suvedinėjamos sąskaitos, pavy
duoliai šmeižtų kampani jos 
p r i emonėmis n a i k i n a savo 
konkurentus , šal ina juos iš 
tarnybų, keičia teisiškai priim
tus muziejų s ta tu tus . Graudu, 
kad nesanta ika ir s toka vieny
bės per daugelį dešimtmečių pa
tvir t ina vieną neigiamą lietu
viško cha rak t e r i o y p a t y b ę : 
visišką stoką sol idarumo ir 
nepajėgumą vieningai dirbti 
bendram labui. Atrodo, kad ir 
mūsų himno žodžiai nieko ne
reiškia, nors j ie yra dažnai kar
tojami: „vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi". Ne paslaptis, 
kad ir išeivijoje didžiosios or
ganizacijos re ta i tepajėgė bend
rada rb iau t i , daug energi jos 
išeikvojusios konkurencijai ir 
lenktyniavimui bei prestižo 
gaudymui. 

Mes per ilgus išeivijos dešimt
meč ius k u r s t ė m e L i e t u v o s 
meilę mūsų plačiame pasaulyje 
pasisklaidžiusioje visuomenėje, 
stengėmės patr iot iškai augin t i 
naująsias ka r t a s , t rokšdami 
laisvės ir demokrat inės san
tvarkos savo iškankinta i tėvy
nei. Ir koks buvo mūsų džiaugs
mas, jai a tgavus nepriklau
somybę! Net ir t ie , kur ie j au 
buvo atitrūkę nuo lietuviško ka
mieno, pradėjo į jį masiškai 
grįžti. Tai daugelio dešimtmečių 
svajonių išsipildymas, tėvynės 
meilės išugdyto įsipareigojimo 
vaisių apvainikavimas. O kas 
dabar? P a n a g r i n ė k i m e „ tė 
vynės" sąvoką. J u k tėvynė 
nėra vien žemės plotas, vien 
neapgyventa, plyna teritorija. 
Tėvynė yra joje gyvenančių 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Vincas Pavilčius, 
Chicago, 111., Alfonsas Moliejus, 
Highland, Ind., Eug. Pakulis , 
Rehoboth Beach, De., P. Nenius, 
Union Pier, Mich., R e n i u s 
Dičius, La Grange, 111., Anthony 
Folius, Chicago, 111., Leokadija 
Tveras, Chicago, 111., Kazys 
Markus , Melrose Pa rk , 111. 
Dėkojame. 

20 dol. — Jerome J ankus , 
Chicago, IL; Vincent Gruzdys, 
St. Pe te r sburg , FL ; S tasys 
Krosniūnas , Sherwood, OR; 
Jonas Kemeža, Waterbury, CT; 
Zigmantas Mockus, Rodney, 
Kanada; Ona Dambrauskas, Le
mont, IL; 

16 dol . — Kazys B a l a s , 
Cleveland, OH. 

Už Kalėdų sve ikinimo kor
teles po 20 dol. ir už laimė
jimų bilietėlius p o 10 dol. 
aukojo: 

J ū r a t ė Maurukas , Lemont, 
IL; Birutė Bilvaisas, Lawton, 
OK. 

žmonių ir teritorjos nedalomas 
j u n g i n y s . Taip, Lietuva dabar 
neva la isva, bet jos žmonių 
gil iai sužalota dvasia vis dar 
juos t ebe la iko vergo psichikoje: 
nuo komuni s tų kentėję, savo 
la isva va l i a į valdžią sugrąžino 
tuos, ku r i e penkis dešimtmečius 
t a u t ą engė, tarnavo Kremliui i r 
„vykdė Stal ino konstituciją", 
KGB-stų ir jų užverbuotų šnipų 
priežiūroje. Kas bus dabar su 
privat izaci ja , prekyba, verslu, 
b e n d r o v e r s l o į m o n ė m i s , 
užsienio kapitalo investavimu? 
K a s d a b a r drįs rizikuoti savo 
pinigais , j a i s pirkti žemės apdir
b imo p a d a r g u s ir t rak tor ius , 
ž e m ę a t g a v u s i e m s g imina i 
č iams? Ar t am, kad jie i r vėl 
bū tų perduot i „kolūkinei" sis
t emai . Mačiau, kaip ūkius ir so
dybas buvo sunaikinę kolchozai, 
ka ip „organiza tor ia i" išgabeno 
s v i r n u s , n u s a v i n o k l ė t i s , 
s u n a i k i n o visa tai , kas buvo 
l a i s v o ū k i n i n k o p r a k a i t u 
užd i rb ta i r įsigyta. 

J a u č i u , kad mano „maironiš-
k a " me i l ė Lietuvai pradeda 
blės t i — iš stipriai degančio 
u g n i a k u r o lieka žaruojančių 
pe lenų krūve lė . Skaudi m a n i r 
m a n o še imoje p a t r i o t i š k a i 
a u g i n t o j a u n i m o reakcija į tokį 
L i e t u v o s balsuotojų spren
dimą... „Kitokios Lietuvos ilge
sys" — t a i p Bronys Raila pa
vadino vieną iš savo parašytų 
knygų . Ta ip , mumyse visada 
buvo ki tokios Lietuvos ilgesys. 
Ir k a i p ba isu , kad mūsų ilgesį 
i r svajones užpylė staiga komu
n i s t inė derva.. . 

Tuo t a r p u saugokime savo il
gus deš imtmečius išsaugotas 
ku l tū r ines vertybes ir archyvus, 
n e s k u b ė k i m e į Lietuvą gabenti 
m ū s ų t a u r i ų žmonių palaikų, 
nedovanokime nieko, k a s y ra 
b r a n g u , k a d viso to nepra
r a s t u m e , n e s a t k u r t i j a u 
n e b e p a j ė g s i m e . K a n t r i a i 
l a u k i m e kitokios Lietuvos... 

Menas y r a t i r tas , kur i s mus 
r i ša su Dievybe. 

G. Ebers 

LABAI SUMAŽĖJO OZONO 
SLUOKSNIS 

Virš Pietų ašigalio pastaruoju 
metu labai suplonėjo ozono 
sluoksnis, ir dėl to mokslininkai 
pareiškė ypatingą susirūpini
mą. Ozonas buvo matuotas in
s t rumenta is , i ške l ta is į at
mosferą specialiais balionais, 
kuriuos paleido Nacionalinė 
vandenynų ir atmosferos tyri
mų administracija. Ozono matas 
vadinamas Dobson vienetu: t.y. 
t am t ikras oro „stulpas", ku
riame matuojamas ozonas. Šiuo 
atveju ozono būta t ik 105 Dob
son vienetai, kai tuo pačiu metu 
1991 m. — 120 vienetų. 

Matavimai, a t l ik t i satelitu, 
ta ip pat atrado ozone skylę virš 
Pietų ašigalio. Tlotas, kuriame 
ozonas labai sumažėjęs, apima 
maždaug 8.9 milijonus kvadra
tinių mylių ir yra daug didesnis 
už anksčiau buvusį. 

Spalio mėn. pabaigoje Euro
pos kraštų gamtosaugos parei
gūnai, susirinkę Luksemburge, 
nutarė siūlyti, kad būtų visiškai 
sustabdytas chemikalų, naiki
nančių ozoną, vartojimas. Euro
pos Bendrijos a ts tovai taip pa t 
pasiūlė į ozonui pavojingų che
mikalų sąrašą į t r auk t i dar ka i 
kuriuos ki tus, iki šiol leistus 
naudoti. Kaip žinome, ozonas 
sulaiko ultravioletinius saulės 
spindulius, kurie sukelia odos 
vėžį žmonėms ir kenkia pasė
liams. 

Lapkričio 23 d. Kopenhagoje 
vėl susirinks daugelio pasaulio 
šalių gamtosaugos įstaigų atsto
vai ir stengsis atrasti būdus sus
tabdyti ozono sluoksnio skystė-
jimą, tuo pačiu apsaugant mūsų 
planetą nuo vis didėjančio pavo
jaus iš erdvių. 

D.B. 

Kai žmogus myli, jis tiki, kad 
jo meilė, i r t iktai j i viena, nusi
tęs net anapus gyvenimo, o kas 
j am amžina, tas brangiausia už 
viską, kas turi laiko ribas. 

Č. Gr incev ič ius 

DRAUGAS, penktadienis , 1992 m. lapkričio mėn. 6 d. 

Menas yra žmonių sielos su- Tikras meno šūkis p r iva lo 
telktas medus, suneštas vargo ir būti: menas grožiui, o grožis 
darbo sparnais. gyvenimo tobulumui . 

Th. Dreiser Stasys Šalkauskis 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 8. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 < 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (709) 422-3163 

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.: plrmad, an-
trad., ketvIrM. Ir penktd. 9 v . r . - 5 v. p.p. Trečd. 9 v . r . -7 v. v. 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
UETUVOJE 

VAISTAI 
Pristatme įvairių rūšių receptinius ir visus kitus, Vakarų 

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

MAISTAS 
Siuntinys Nr. 10. 

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

RŪBAI 
Vietoje rūbų, avalynės, medžiagų siuntimo mes 

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

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

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

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

11 London Lane, Bromlay, 
Kant, BR1 4HB, England. 

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

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

Buv. Amerikos Lietuvių Inžinier ių ir Arch i t ek tų 
sąjungos valdybos nar iu i , VI Mokslo ir Kūrybos sim
poziumo organiza tor iu i , l ietuvių inžinier ių veiklos 
puoselėtojui 

INŽ. JUOZUI RIMKEVIČIUI 
mirus , s k a u d a u s liūdesio valandoje žmonai poniai 
ALDONAI ir a r t imies iems , nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

ALIAS Centro valdyba 
ALIAS Čikagos skyrius 
„Technikos žodžio" Spaudos sekcija 

A.tA. 
JUOZUI BALŠAIČIUI 

Lietuvoje min i s , jo seseriai MARIJAI K R U O P I E N E I 
su še ima ir v is iems g iminėms re i šk iame gilią 
užuojautą. 

Henrikas ir Nancy Čepai 
Antanas ir Aniceta Januškos 
Benediktas ir Adelė Povilavičiai 
Jonas ir Antanina Starinskai 

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) 523-9852 

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 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų te le fonas: 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

C hk-ago. Illinois M * ^ 
l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South T<)th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus l a i do tuv ių n a m u s gal i te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

į 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 6 d. 

x Lietuvos generalinis kon
sulas Chicagoje Vaclovas Klei
za lapkričio 5 d. išskrido į 
Lietuvą, kur su kitais išeivijos 
konsulais dalyvaus pasitari
muose su vyriausybe ir pasi-
informuos dabartinės situacijos 
klausimais. Lietuvoje V. Kleiza 
išbus 5 dienas. 

x A u d r o s Kubiliūtės roma
nas jaunimui greitai bus at
spausdintas. Rašytoja dalyvauja 
Ateities savaitgalio literatūros 
vakare, kuris bus Jaunimo cen
tro kavinėje 7:30 v.v. penkta
dienį, lapkričio 13 d. Ateities sa
vaitgalio paskaitos šeštadienį 
vyks Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje, o sekmadienį — Atei
tininkų namuose Lemonte. 

x Šv. Šeimos vilos metinis 
kalėdinis bazaras-mugė bus 
šeštadienį, lapkričio 14 d., nuo 9 
iki 4 vai. p.p. vilos sodyboje, 
12375 McCarthy Rd., Lemonte. 
Bus pardavinėjami seselių ir 
kitų namiškių pagaminti rank
darbiai, šilti ir šalti užkandžiai, 
numatoma ir kitokios pramo
gos. Visas pelnas skiriamas 
senelių namams paremti. Kvie
čiame dalyvauti. 

x Vacys Garbonkus . Burr 
Ridge, 111., Kazimieras Sadaus
kas, Hot Springs, Ark., Frank 
Jonelis, Rockford, 111., A. J. 
Kuprėnas, Rancho Palos Ver-
des. Cal., Petras Palys, To-
byhavna, Pa., W. Misiūnas, Eli-
zabeth, N.J., Vyt. Gutauskas, 
Harbert, Mich.. Stasys Šid
lauskas, Springfield, 111.. R. 
Predkelis, Huntington Beach, 
Fla., grąžino laimėjimų 
šakneles su 25 dol. auka. 
Dėkojame. 

x Operos bal ius bus lapkri
čio 14 d. Jaunimo centre. Jame 
meninę dalį atliks Operos 
choras, kurį diriguos Ričardas 
Šokas. Soio partiją dainuos sol. 
A l g i r d a s B r a z i s . J iems 
akompanuos Manigirdas Mo-
t e k a i t i s . Girdėsime naujus 
kūrinius, kurie čia dar nebuvo 
dainuoti. Baliaus pradžia 6:30 
vai. vak. Čia bus išrinkti ir 
penki laimingieji bilietai, tad 
jau p a t s la ikas grąžinti 
laimėjimų bilietų šakneles. 
Šokiams gros Ričardo Šoko 
orkestras. Jaunimo centre visą 
naktį mašinas saugos policija. 
Kviečiame dalyvauti baliuje ir 
tuo padėti išsilaikyti mūsų 
Operos vienetui. Stalus arba tik 
vietas prašome užsisakyti pas 
Operos vicepirm. Jurgį Vidžiū
ną šiuo telefonu: 312-767-5609. 

(sk) 

x K l i en tų p a g e i d a v i m u , 
kalėdinių siuntinių į Lietuvą 
pr iėmimas pratęsiamas iki 
lapkričio 10 d. Kaina laivu nuo 
58 et. už svarą, lėktuvu nuo 
$2.50 už svarą. Atlanta I.E., 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-2121: iš 
toliau tel. 1-800-775-SEND. 

(sk) 

x 55 SVARŲ MAISTO 
ŠVENTĖMS: įvairių produktų 
rinkinys - $98; 22 šv. mažesnis 
paketas - $65; 22 sv. mėsos 
produktų ir aliejaus — $98. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKT J PA
SKOLOS duodamos mažins mė
nesiniais įmokėjiniais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

x Renatos ir Lino Kučų 
pirmgimis sūnus buvo pakrikš
tytas spalio 11d. Philadelphijoje 
Aleksandro-Lino vardais. Krikš
to tėvai: Viktorija Kučaitė-Si-
liūnienė ir kun. Kazimieras Ste-
wart. Krikšto sakramentą 
suteikė Šv. Andriejaus parapi
jos klebonas kun. Timotiejus 
Burkauskas. Krikštynų vaišėse 
dalyvavo apie 120 asmenų. Iš 
Floridos atvyko Renatos teta ir 
pusseserės; iš Chicagos seneliai 
Viktoras ir Regina Kučai, Da
riaus Siliūno šeima ir Vladė 
Siliūnienė. 

x Dr. Nijolė Remeikienė, 
Illinojaus Universiteto odontolo
gijos fakulteto profesorė ir veik
li American Dental Association 
for Assistance to Lithuania 
(ADAAL) narė, kartu su šios or
ganizacijos steigėju ir pirmi
ninku dr. Leonidu Ragu daly
vaus Lietuvos ambasados ir 
JAV LB ruošiamoje konfe
rencijoje Washingtone lapkričio 
7-8 d. Dr. Ragas pristatys kon
ferencijai ADAAL planus, eigą 
ir galimybę įsteigti stomatolo
ginę kliniką Kauno Medicinos 
Akademijos bazėje, kurios apa
ratūrą instrumentus ir medžia
gas parūpins ir jai vadovaus iš 
Vakarų atvykę stomatologai bei 
technologai. 

x Lietuvių Žagarės klubo 
priešmetinis narių susi
rinkimas bus ketvirtadienį, 
lapkričio 12 d., 1 vai. po pietų 
Kojak salėje, 4500 So. Talman 
Ave. Nariai prašomi atsi
lankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Bus ir vaišės. 

x Los Angeles priemiestyje 
mirtis pasišaukė Tadą Mickų, 
64 metų amžiaus. Žmona Gied
rė, sūnūs Edvardas ir Raimun
das su žmona Maureen Vaiva-
daite, duktė Kristina su vyru 
Linu Kazlausku, sesuo Rūta 
Klevą Vidžiūnienė bei būrys 
draugų jį po gedulingų šv. 
Mišių, kurių metu giedojo sol. 
Jan ina Čekanauskienė, 
palydėjo į Forest Lane kapines, 
kur ilsisi ir jo motina Teofilė 
Mickevičienė. 

x Milda ir Rūta Pukštaitės, 
lydimos mamos Mildos Pukš-
tienės, lapkričio mėn. 3 d. at
vyko į Los Angeles Shriners li
goninę gydytis. Mergaites ir 
mamą globoja Lietuvos vaikų 
viltis. 

x Mirė Alfonsas J. Simo
naitis, dipl. teisininkas, gyv. 
Rockford, 111., anksčiau gyvenęs 
Marąuette Parke, Chicagoje. 
Velionis gimė Pamūšio k., 
Joniškėlio valsč., Biržų apskr. 
Laidotuvių tvarka bus paskelb
ta vėliau. Nuliūdime liko: 
žmona Aldona Stonytė-Simonai-
tienė, dukra Audronė Gaižiū-
nienė, žentas dr. Andrius 
Gaižiūnas, vaikaičiai Audra ir 
Andriukas. 

(sk) 

x Antras kaimas Lemonte. 
Šio satyros teatro spektaklis 
įvyks Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, sekmadienį, lapkričio 
15, 1 vai. p.p. Labai įdomi pro
grama. 

(sk) 

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

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laida, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-8O0-423-2294. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Siga Vasaitytė atlieka programą Lemonto Lietuvių centre sekmadienį, 
lapkričio 1 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MONTESORINIS 

RYTMETIS ŠEIMOMS 

Patarlė sako: „Mažas kelmas 
didelį vežimą verčia". A. L. 
Montessori draugija nėra gausi 
narių skaičiumi, bet, aktyviai 
veikdama, gali konkuruotis su 
didesnėmis organizacijomis. 

Šiais metais Montessori drau
gijos pirmininkė yra veikli, 

x Viena labiausiai pažen
gusių humanitarinės paramos 
Lietuvai formų yra medicininės 
pagalbos teikimas, naudojantis 
šio krašto medicinos institucijų 
ir medicinos darbuotojų tiesio
ginėmis paslaugomis. Apie 
tokio pobūdžio pagalbą š.m. 
lapkričio 7-8 d. Washingtone, 
D.C. įvyksiančioje konferenci
joje kalbės Lietuvos Vaikų 
Viltis pirm. prof. Regina Kulie
nė, Lietuvos Vaikų Globa pirm. 
Daiva Veitaitė-Neidhardt, prie 
Michigano universiteto vei
kiančio Amerikos Lietuvių Ne
galios ir Reabilitacijos Pasikei
timo programos koordinatorė 
Jūratė Pečiūrienė ir Jeanne 
Dorr, Philadelphijos LB apylin
kės ryšininkė su Deborah Fun
dacija. Simpoziumo moderatrė 
— dr. R. Kulienė. 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 „X", po 
$200 Kostas ir Jadvyga Dočkai, 
Algirdas ir Regina Osčiai, po 
$100 Bronius Bakšys, Leonas ir 
Stasė Kankai, Marija Remienė, 
Anelė Šulaitienė, Kostas ir Ona 
Žolynai. Dėkojame ir prašome 
aukas siųsti ir bilietus įsigyti 
lapkričio 21 d. jubiliejiniam 
pokyliui LF būstinėje — 3001 
W. 59th St., Chicago, IL 60629. 

x 21 -mos lietuvių fotomeni
ninkų parodos užbaigtuvės 
bus šį penktadienį, lapkričio 6 
d., 7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Bus įteiktos premijos 
konkurso laimėtojams. Meni
nėje dalyje — Arvydo Reneckio 
naujai pagamintos vaizdajuos
tės „Kazys Bradūnas" premje
ra. Vakaronę rengia Budrio 
Lietuvių Foto archyvas. Visi 
kviečiami. 

(sk) 

x Išeivija, netekusi finan
sinio užnugario, pradės labai 
silpnėti. Stokime į L. Fondo na
rių eiles ir didinkime savo įna
šus, nes L. Fondas remia lietu
višką kultūrą, švietimą ir 
jaunimą. Visos aukos, gautos šio 
rudens vajaus proga, bus atžy
mėtos naujame narių vardyne. 
Siųskite įnašus su nuotrau
komis savo organizacijų, klubų, 
tautinių šokių bei dainų an
samblių ir įamžinkite juos kny
goje. L.F. 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

energinga Marytė Kucinienė, 
vicepirmininkė — Rasa Posko-
čimienė, sekretorė — Lydija Pa-
lukaitienė, iždininkė — Kristina 
Norkienė, narės — Dana Mikė-
nienė, Rasa Ragienė; auklėtojų 
sekcijos atstovė — Dana Dirvo-
nienė, „Žiburėlio" atstovas — 
Algis Palukaitis ir „Vaikų 
namelių" atstovė — Asta Han-
non. 

Sekmadienį, š.m. lapkričio 1 
dieną, Montessori draugija ir 
mokytojų sekcija suruošė Lietu
vių centre, Lemonte, jaunų tėvų 
su vaikučiais pabendravimą. Jo 
šūkis buvo: ,,Šeima tautos 
gyvybė". 

9 vai. r. įvyko vaikų Mišios. 
Nepaisant blogo oro, bažnytėlė 
prisipildė sausakimšai. Po 
Mišių tėvai su vaikučiais rinko
si į tai dienai specialiai paruoš
tas patalpas. Tenai buvo kūdi
kėlių kampelis, kuriame vaikas 
galėjo atsigulti, vienas pats 
ritinėtis. Jo ūgiui pritaikyta kė
dutė su staliuku ir prasmingai 
paruošti žaisliukai — darbeliai. 
Pusiausvyrai ugdyti laipteliai 
bei pasienyje esantis „tunelis" 
buvo populiariausi užsiėmimai. 

Šiuo metu beveik kiekviena 
mama yra baigusi aukštąjį 
mokslą, bet, kai susiduria su 
„mamos" profesija, itin pa
ranku sustiprinti žinias apie 
naująją gyvybę. Tam tikslui 
buvo paruošti net du stalai su 
Montessori literatūra, kurioje 
nagrinėjamas vaiko vystymasis. 
„Beverly" mokyklos vedėja 
Gina Mačiuliene ir Stasė Vaiš
vilienė vos spėjo atsakinėti į 
paklausimus. 

Susirinkimas prasidėjo meni
ne dalimi. Siga Vasaitytė pagro
jo elektrine klavitūra, o jos 
broliukas Valdas, akompa
nuojant tėveliu;, visuomenei 
gerai žinomam muz. Alvydui 
Vasaičiui, smuiku atliko kelis 
dalykėlius. Publiką ypač nuste
bino jauno Valdo žodžiai: „O 
dabar pagrosiu iš savo kūry
bos"... Plojimas nuskambėjo net 
koridoriuose. T <ras talentų 
koncertas! 

Po oficialios dalies „Žiburėlio" 
vedėja Dana Dirvonienė su savo 

AUSTRALIJOJE 

— Melbourno lietuviai iš
kilmingai paminėjo Tautos 
šventę rugsėjo 6 d. Šv. Jono 
bažnyčioje. Mišių, kurias auko
jo kun. Pranas Dauknys, metu 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas Petro Morkūno, var
gonais palydint Zitai Prišman-
taitei. Skaitymus atliko Liudas 
Pikelis ir Pranas Bartaška. 
Melbourno lietuviai Tautos 
šventę dabar pavadinę Padėkos 
diena už Lietuvos laisvę. 

— Melbourniškiams Alek
sandra i Volkienei, Vladui 
Bosikiui ir Antanui Bajorui rug
sėjo 6 d. buvo įteikti Tautos Fon
do padėkos diplomai, atsiųsti iš 
Amerikos. 

— A.a. Marija Davalgienė 
mirė Geelonge rugpjūčio 28 d., 
sulaukusi 80 metų amžiaus. 
Gimusi Kaune, į Australiją at
vyko 1949 m. 

— XVII Australijos Lietu
vių dienos vyks Sydnėjuje, pra
dedant gruodžio 27 dienos pa
maldomis St. Mary katedroje. 

— Adelaidės Lietuvių Ka
talikių Moterų draugijos šventė 
buvo švęsta rugpjūčio 15 d. (šeš
tadienį), suruošiant programėlę 
radijo valandėlėje, ir sekma
dienį šv. Kazimiero bažnyčioje, 
kur Mišias aukojo draugijos 
dvasios vadas kun. J. Petraitis. 
Draugijos p i rmininkė yra 
Saliomėja Vasiliauskienė. 

KANADOJE 

— Torontietis Balys Matu
levičius, atsargos kapitonas, at
šventė 90 metų gimimo dieną 
artimų draugų tarpe. Buvo pa
sveikintas rimtai ir su humoru. 
Balys su savo žmona Stase 
žiemas praleidžia šiltoje Flori
doje, kur jau pasiruošęs ir 
šiemet išskristi. 

padėjėjom Violeta Karaliene ir 
Dainora Sterlingyte pakvietė 
vaikučius „vaikščioti ant lini
jos", ką varpeliais palydėjo M. 
Kucinienė. Po susikaupimo 
valandėlės iškviesti vaikai lais
vu noru pasirinko sau dar-
belius-užsiėmimus. 

Kambaryje visą laiką skam
bėjo viešnios iš Trakų apylin
kės Onutės Maknevicienės 
kanklių garsai. Ji buvo pasipuo
šusi tautiniais rūbais. Šalia jos 
ant staliuko buvo išdėti tau
todailės darbeliai. Jai kank
liuojant „P laukė žąselė", 
būrelis vaikų susėdo ant grindų 
ir spontaniškai pradėjo dainuo
ti. Jiems taip besėdint, buvo pro
ga stebėti ant sienos tautiniais 
raštais austas juostas, megztas 
staltiesėles bei džiovintus linus. 

Taip įspūdingai prabėgo Mon
tessori dvasioje suruoštas tėve
liams ir jų vaikučiams pobūvis. 

Noriu pažymėti, kad ateinan
čiais metais Montessori drau
gija švęs 35 metų veiklos su
kaktį. Ta proga noriu palinkėti 
draugijai nepalūžti, toliau 
sėkmingai tęsti darbą ir įvykdy
ti visus savo kūrybingus 
užsimojimus. 

J an ina Juknevičienė 

— „Nida", medžiotojų ir 
žvejotojų klubas Montrealyje, 

spalio 18 d. surengė sezono 
uždarymo pietus. Meninę pro
gramą atliko liaudies muzikos 
ansamblis „Gintarėlis", vado
vaujamas Zigmo Lapino. įdomu, 
kad pokylio metu įteiktos tro-
fėjos už didžiausias šią vasarą 
pagautas žuvis: Augustinui 
Mylei, Stasiui Rimeikiui ir J. 
Dauderiui. 

— Toronto Lietuvių namų 
ku l tū r inė komisija, vado
vaujama Vytauto Kulnio, šiais 

metais premijavo Felikso Joku-
bausko komediją „Paskutinis is 
Varlynės". Ją pastatė Toronto 
lietuvių dramos teatro sambū
ris „Aitvaras" spalio 4 d. 

— M a i r o n i o l i t uan i s t i nė 
m o k y k l a Toronte pradėjo 
45-sius savo gyvavimo metus. Į 
mokytojų eiles šiemet įsijungė 
D. Skukauskaitė, F. Julevi-
č ienė, J . Neimanienė, A. 
Paulionytė, R. Rygelienė, A. 
Karkaitė, J. Ruslienė ir L. 
Underienė. Mokyklos administ
racija rūpinasi L ir B. Wilkin-
son, A. Mal inauskas , J . 
Jasiūnaitė ir J. Batraks. 

Adv. Vytenis Lietuvninkas, Mirga Valaitienė, Gintaras Lietuvninkas ir Dalia 
(Polikaitytė) Lietuvninkienė po mažosios Gintaro ir Dalios dukrytės Vijos 
krikštynų. 

Valdas Vasaitis, akompanuojant tėvui, muz. Alvydui, smuikuoja Montessori 
draugijos pobūvyje I etuvių centre, Lemonte. 

NUODINGAS 
PAUKŠTIS 

Minint Kristupo Kolumbo ke
lionių ir naujų žemių atradimo 
500 metų sukaktį, pasigirdo bal
sų, kad dabar šioje planetoje 
nieko naujo nėra: visi žemynai 
išmaišyti, viskas jau atrasta, 
ištirta, žinoma. Gerai buvo Ko
lumbui ar kuriam kitam seno
vės keliautojui, kai nuostabūs 
atradimai laukė kone kiek
viename žingsnyje. Dabar vie
nintelis kelias nuotykių ar 
naujų „žemių" ieškotojui yra į 
erdves, kur laukia neištirti 
pasauliai. 

Tačiau ir mūsų planeta dar ne 
viską yra atskleidusi, dar joje 
nemažai slėpinių, laukiančių at
radimo. Daugiausia jų žada au
galų ir gyvulių pasaulis, vis dar 
nustebindamas mokslininkus 
ar net paprastus žmones nau
jais, nematytais, negirdėtais 
atradimais. Vieni aptinkami ne
tyčia, kiti savo paslapt is 
atskleidžia po ilgų tyrinėjimų ir 
didelių pastangų. Gaila, kad kai 
kuriais atvejais per vėlai su
siprasta ir daug kas išnyko (ar 
buvo godaus žmogaus neap
dairumo sunaikinta) be pėdsakų 
tiesiai prieš mūsų akis. 

Įdomu, kad daug iki šiol ne
atrastų naujenybių randama gi
liausiose džiunglėse: Brazilijoje 
palei Amazonės upę, Naujojoje 
Gvinėjoje, Centrinėje Ameriko
je, kaip tik ten, kur tos džiun
glės be atodairos naikinamos. 
Neseniai paskelbta žinia apie 
naujos beždžionių rūšies atradi
mą Amazonės džiunglėse (tai 
jau trečias atvejis nuo 1990 
metų), daug žadančio kovai su 
vėžiu ar AIDS medžio išgelbėji
mas tiesiai iš po kirtėjų pjūklo 
Centrinėje Amerikoje ir daug 
panašių atvejų. 

Spalio pabaigoje laikraščiuose 
ir mokslo žurnaluose paskelbta 
gan sensacinga žinia, kad vie
nas, neseniai Chicagos univer
sitetą baigęs, jaunas mokslinin
kas, su ekspedicija dirbęs Nau
josios Gvinėjos džiunglėse, neti
kėtai aptiko, iki šiol niekur 
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plačiau netyrinėtą ir neminėtą, 
paukštį, įkliuvusį į tinklą, iš
tiestą tarp medžių, gaudant vie
tinius paukščius tyrinėjimui bei 
žiedavimui. 

Paukštis, maždaug mėlynojo 
kėkšto didumo, ryškiai oranži
nėmis ir juodomis plunksnomis, 
tuo ypatingas, kad jo oda, mėsa 
ir plunksnos yra labai nuodin
gos. Tai pirmas toks atvejis, kai 
rastas nuodingas paukštis. Daž
niausiai gamtoje pasitaiko nuo
dingi augalai, vabzdžiai ar net 
ropliai (ypač varlės), bet niekuo
met nebuvo žinomas paukštis su 
tokiomis neįprastomis savybė
mis. Jo nuodingumas atrastas 
netikėtai, kai minėtas čikagie-
tis John Dumbacher palaižė 
savo rankoje žaizdą, padarytą 
aštriu nagu, kai paukštis buvo 
išpainiojamas iš tinklo. 

Ištirta, kad panašius nuodus 
turi kai kurios varlės. Į tuos 
nuodus vietiniai džiunglių gy
ventojai pamirko savo strėlių 
galus. Tokia strėle pataikius į 
medžiojamąjį grobį, jis para-
lyžuojamas ir visuomet lengvai 
paimamas. 

Apie nuodinguosius paukščius 
vietiniai gyventojai žinoję ir 
juos vadina pitohui. Manoma, 
kad nuodai yra apsigynimui 
nuo priešų, ką liudija ir ryški 
o ranž inė paukščio spalva. 
Daugelis nuodingų gyvių — 
roplių, vabzdžių — yra šios 
spalvos. Pasitaiko, kad ir kai 
kurie nenuodingi gyviai pamėg
džioja nuodingųjų spalvą, kuri 
juos apsaugo nuo grobuonių. 

Nors Naujoji Gvinėja yra tik
ras nuostabių tropikinių paukš
čių rojus ir mokslininkai iš viso 
pasaulio jau daug metų ten va
žiuoja tuos paukščius tyrinėti, 
iki šiol kažkaip pitohui prasprū
do visiems pro akis. Ir šį kartą 
jo atradimas buvo netikėtas, ga
lima sakyti, tik laiminga nelai
mė, kai paukščių gaudytojas 
palaižė savo sužeistą ranką ir 
burnoje pajuto aitrų, deginantį 
nutirpimą. Vietiniai gyventojai 
tvirtina, kad šis gražiaplunks-
nis giesmininkas džiunglėse ga
na dažnai matomas, bet jie jo 
nemedžioja, nes nuo senų laikų 
žino, kad paukščio mėsa maistui 
netinka. 
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