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Išeivijai 
bendradarbiavimo 
problemų neturėtų 

kilti 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, lapkričio 19 d. (Elta) 
— Lapkričio 18-ąją Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis priėmė Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininką Bronių 
Nainį. Pokalbyje dalyvavo Lie
tuvių Bendruomenės būstinės 
Vilniuje vadovas Petras Luko
ševičius. 

„Tai buvo mandagumo vizi
tas" po susitikimo Eltai pasakė 
B. Nainys. „Kalbėjome apie 
dabartinę situaciją Lietuvoje bei 
tolesnes perspektyvas. Esame 
tos nuomonės, jog Lietuva yra 
laisva, nepriklausoma demokra
tiška valstybė ir visi toliau ban
dysime šią valstybę puoselėti ir 
kurti. Tiek mano, tiek AT pirmi
ninko nuomone, pralaimėjimas 
rinkimuose — dar ne pasaulio 
pabaiga. Todėl ir kalbėjome apie 
tai, kaip toliau dirbsime, ką 
gero būtų galima padaryti 
Lietuvai. 

„Be abejo, mes stebėsime 
įvykius, kadangi Pasaulio LB 
labai stipriai rėmė Kovo 
11-osios aktą. Iki šiol Lietuvos 
vykdoma politika, mūsų 
nuomone, buvo gera, kadangi ja 
buvo siekiama įtvirtinti nepri
klausomybę bei demokratiją, 
orientuoti ją į Vakarus, grąžinti 
okupantų atimtą nuosavybę, 
įtvirtinti rinkos ekonomiką. 
Sprendžiant iš kai kurių pa
reiškimų, atrodo, kad svar
biausi tikslai — toliau stiprinti 
nepriklausomą demokratišką 
Lietuvos valstybę, jos ekono
miką, atsikratyti okupacijos 
palikimo, išvesti kariuomenę — 
nepasikeitė. Jeigu bus taip, kaip 
sakoma dabar, tai mūsų bendra
darbiavime problemų neturėtų 
kilti", pasakė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirmi
ninkas. 

Užsienio paskola Lietuvos 
energetikai 

Iš Londono grįžo Lietuvos 
Tarptautinių ekonominių san
tykių ministro Vytenio Aleškai-
čio vadovaujama delegacija — 
Energetikos, Tarptautinių eko
nominių santykių ir Finansų 
ministerijų atstovai. Su Europos 
Rekonstrukcijos ir Vystymo 
Banku buvo deramasi dėl pa
skolos Lietuvos energetikai su
teikimo sąlygų. 

Kaip Eltą informavo Energe
tikos ministerijoje, dar kovo 
mėnesį šis bankas, atsiliep
damas į Lietuvos vyriausybės 
kreipimąsi, pradėjo rengti 
Lietuvos energetikos sektoriaus 
skubių investicijų projektą. 
Banko techniniai ekspertai 
aplankė nemažai energetikos 
įmonių, nustatė, kokia pagalba 
reikalingiausia, įvertino finan
savimo poreikius. Projekte 
numatyta teikti paskolas ir pa
galbą. Paskola bus naudojama 
rezervinėms kuro talpoms sta
ty t i , a tsarginėms dalims, 
medžiagoms, įrengimams, dujų 
ir šilumos apskaitos prietaisams 
įsigyti, katilinių efektyvumui 
didinti. Taip pat numatyta 
rengti kuo efektyvesnio energi
jos vartojimo kampanijas, finan
suoti apskaitos tobulinimą, me
dienos atliekų panaudojimą ku
rui bei apsirūpinimą kuru. 

Ši pagalba turėtų padėti išgy

venti sunkią žiemą. Investicijos 
leis sutaupyti daugiau kuro 
e lek t r inėse , ka t i l inėse ir 
pramonėje bei buityje. 

Bus suteikta apie 50 milijonų 
JAV dolerių paskola. Ją reikės 
grąžinti per 10 metų. Pradžioje 
numatomas trejų metų lengva
tinis laikotarpis, kurio metu bus 
mokamos tik palūkanos. Jos su
darys nuo 7 iki 10 procentų. 

Reforma vykdoma blogai 

„Visiškai drąsiai sakau: refor
ma blogai vykdoma nuo viršaus 
iki apačios. Apačia daro tai, ką 
ji nori daryti, o ne tai, ką rašo 
dokumentai. Yra ir nemažai 
painių, vienas kitam prieš
taraujančių įstatymų, taisytinų 
vyriausybės nutarimų", inter
viu savai t raščiui Gimtasis 
kraštas" pareiškė vicepremjeras 
Bronislovas Lubys. 

Vicepremjeras mano, kad per 
tris mėnesius šiame poste jam 
pavyko padaryti principinių 
dalykų. „Ėmėmės liberalizavi
mo — atpalaiduoti nuo visokių 
varžymų pramonininkus, versli
ninkus, keisti sampratą, kad 
viską turi spręsti vyriausybė, 
pasakoja jis. Šiandien visa 
Lietuva susirūpinusi energe
tikos resursais. Jeigu jiems 
įvežti į Lietuvą muitus būtume 
panaikinę liepos mėnesį, padė
tis būtų gerokai paprastesnė, o 
jei metų pradžioje — gal ir visai 
neturėtume bėdos. Tiesa, nuo 
kainų nebūtume pabėgę, tvir
tina B. Lubys. 

Kalbėdamas apie derybas su 
Rusija, vicepremjeras pasakė, 
kad jis — už lankstesnę poziciją. 
„Žinoma, negali būti nei kalbos 
apie derėjimąsi dėl nepriklau
somybės, valstybingumo, kitų 
principinių dalykų. Derėdamie-
si su Rusija turime siekti lygia
teisiškumo. Rusija pakėlė ener
getikos kainas iki tarptautinių, 
vadinasi ir ji už važiavimą, 
skridimą per Lietuvos teritoriją 
taip pat privalo mokėti tomis 
kainomis. Palaikydami ryšius 
su Rytais, gaudami iš ten 
žaliavų, galėdami jas perdirbti, 
labiau suartėsime ir su Vaka
rais", sako B. Lubys. 

Prezidentas George Bush ateina iki tako pasitikti i Baltuosius rūmus atvykusį gub. Bill Clin-
ton'ą. Jie draugiškai tarėsi ilgiau, negu buvo numatyta, daugiausia užsienio reikalais. 

Prez. Bush 
Baltuosiuose rūmuose 
priima gub. Clintoną 
Išeinantysis prezidentas susitinka su 

ateinančiuoju 
Washington, DC, lapkričio krenta, tuo tarpu, kai gub. Bill 

Lietuva nebemokės 
subsidijų ū k i a m s 

Lietuvos vyriausybė priėmė 
nu ta r imą dėl žemės ūkio 
produkcijos kainų. Nuo šių 
metų lapkričio 20 d. atsisakoma 
valstybės palaikomų žemės ūkio 
produkcijos supirkimo kainų, 
nebebus mokamos subsidijos iš 
biudžeto žemės ūkio produkcijos 
gamintojams. Kaip Eltą infor
mavo žemės ūkio viceministre 
Ramutė Naujokienė, tai jau 
seniai žemdirbių lauktas vy
riausybės žingsnis. Atsisakyta 
supirkimo kainų ribojimo ir jų 
reguliavimo. įteisintas mėsos ir 
pieno produktų, parduodamų 
valstybei ir vartotojų koopera
cijai, supirkimas sutartinėmis 
kainomis. 

Šį nutarimą padiktavo pats 
gyvenimas. Per dešimt šių metų 
mėnesių supirkta 413,200 tonų 
gyvulių ir paukščių (gyvojo svo
rio) arba 79% palyginti su pra
ėjusiais metais. Pieno per tą 
patį la ikotarpį sup i rk t a 

18 d. (NYT) - Būsimam prezi
dentui Bill Clintonui trečiadienį 
atvykus į Baltuosius rūmus 
pasitarti su prez. George Bush, 
p rez identas jį pasitiko 
ištiestomis rankomis, lyg rinki
minės kampanijos metu nebūtų 
buvę jokių pravardžiavimų, ir 
beveik be žodžių, jie abu įėjo į 
vidų. 

Neseniai viešai kalbėdamas, 
prez. Bush yra atvirai pasisa
kęs, kad jam nepatinka JAV 
Konstitucijos nustatytas 11-kos 
savaičių valdžios pasikeitimo 
laikotarpis, bet „mes esame 
pasiryžę užbaigti stilingai". 

Jei statusą galima matuoti 
pagal fotografų dėmesį, prezi
dento Bush statusas matomai 

1,532,000 tonų arba 67% per
nykščio kiekio. Iki šiol žemdir
biui neapsimokėjo auginti gyvu
lių, o kiaulės buvo net nuosto
lingos. Įsigaliojus šiam nutari
mui, kainas reguliuos tik pa
klausa ir pasiūla. 

„Mes — ne komunistai ir 
nebus vienvaldystės" 

„Mes nesame komunistai, 
atsisakome visų komunistinių 
principų, tarp mūsų — tik 6% 
buvusios kompartijos narių", 
tokius LDDP vado Algirdo 
Brazausko žodžius cituoja Gim
tasis kraštas. Rinkimus laimė
jusios partijos vadovas taip pat 
tvirtina, kad į Seimo vadovybę, 
vyriausybę kvies ir kitų laimė
jusių politinių jėgų narius. 
„Nesutinku su Vytauto Lands
bergio nuomone, kad Lietuvai 
gresia vienvaldystė", tvirtina A. 
Brazauskas. Jis sako, kad vy
riausybė pirmiausiai turi būti 
kompetentinga, ją formuojant 
mažiausiai turėtų būti atsi
žvelgiama į politinę priklau
somybę. 

Tarptautinis Valiutos Fondas 
nebuvo teisingai informuotas 
apie katastrofinę Lietuvos 
padėtį, teigia A. Brazauskas. Jis 
mano, kad TVF turi gauti išsa
mią, atvirą informaciją, galbūt 
tuomet bus galima rasti spren 

Clintono šuoliais kyla. Gub. 
Clintonui atvykus,' apie 250 
fotografų jį atsekė, bandydami 
pagauti geresnį momentą, bet 
prezidentas ir jo įpėdinis buvo 
iš anksto susitarę šiuo metu 
jokių viešų pareiškimų neda
ryti. 

Daugiausia kalbėjo užsienio 
reikalais 

Vėliau, gub. B. Clinton savo 
susitikimą su prez. Bush apibū
dino žodžiu „terrific" (nuosta
biai puikus) ir pasakė reporte
riams, kad prezidentas buvo 
labai atviras ir daug padėjo, 
davė naudingų patarimų. „Jis 
su manimi pasidalino savo min
timis daugeliu klausimų", pasa
kė Clinton. 

Anot B. Clintono ir Baltųjų 
rūmų pateiktų žinių, jie 
daugiausia kalbėjo prezidento 
Bush mėgiamiausia tema — už
sienio reikalais, mažiau gub. 
Clintono mieliausia tema — vi
daus reikalais. Nors iš anksto 
buvo numatyta šiam susitiki
mui skirti 45 minutes, šis 
pokalbis, prasidėjęs Baltųjų 
rūmų Ovalinėje raštinėje, tęsė
si dar valandą ilgiau. Po to abu 
perėjo į Baltųjų rūmų Roosevelt 
kambarį kur prezidento valdžios 
pasikeitimo štabas susipažino 
su gub. B. Clintono valdžios 
perėmimo štabu. 

„Mes kalbėjome apie kelis vi
daus reikalus", pasakė Clin-
tonas. „Mes tarėmės apie dau
giau, kaip tuziną esamų ir gali
mų krizių pasaulyje", jis sakė. 
Jie kalbėjosi apie Bosniją, So
mai iją, buvusio? Sovietų Są
jungos respublikas ir taip pat 
bendrais bruožai? apie Šiaurės 
Amerikos Laisvo:- Prekybos su
tartį. „Jis man davė daug 
įžvalgų", pasakt gub. Clin-
tonas. 

Už visko slypi ir nemalonios 
nuotaikos 

Nors buvo pasikeista šiltais 
žodžiais, nenuostabu, kad buvo 
ir nesklandžių momentų, juolab. 

dimų, ką nors išsiderėti. (j v > kad taip neseniai jie vienas kitą 

pravardžiavo klounais ir veid
mainiais. Prez. Bush išėjo iki 
įvažiavimo tako pasitikti iš 
limuzino išlipantį gub. B. Clin
toną, ir abu pozavo fotografams 
prieš įeidami į vidų. 

Bet tuo pačiu metu, kai prez. 
Bush stengėsi kuo gražiau 
atlikti pirmąjį oficialų valdžios 
perdavimo veiksmą, kai kurie jo 
talkininkai Baltuosiuose rū
muose nebuvo patenkinti šia 
ceremonija, tik „vos manda
giai' sveikindami gub. Clintono 
talkininkus. 

Vienas pareigūnas pasakė: 
„Bushas laikosi tvarkoj. Jam 
padėjo išvyka žvejoti. Bet prezi
dentas visvien tiki, kad iš esmės 
jis vistiek yra pats tinkamiau
sias asmuo tam darbui. O jei 
save laikai geresniu ar kompe
tentingesnių už kitą, labai 
sunku tam kitam asmeniui ap
rodyti Baltuosius rūmus". 

Valdžios perėmimo štabų na
riai taip pat susitiko Baltuo
siuose rūmuose trečiadienį. 
Prezidento žmonės buvo Trans-
portacijos sekretorius Andrew 
Card, personalo vadovas Chase 
Untermeyer ir Baltųjų Rūmų 
pareigūnas Robert Zoellick. 

Gub. Bill Clintono atstovai 
buvo jo perėmimo štabo vadai 
Vernon Jordan ir VVarren Chris-
topher, Demokratų Nacionali
nio komiteto atstovas Alexis 
Herman ir vienas vyriausių 
Clintono patarėjų Mark 
Gearan. 

Perėj imas vyks trimis 
etapais 

Prezidento Bush atstovas 
Marlin Fitzwater pasakė, kad 
valdžios perdavimas vyks trimis 
etapais: prezidento raštinės 
įkūrimas Houston, Tex., galių 
perdavimas Clintono adminis
tracijos žmonėms, rūpinimasis 
prezidentinių dokumentų per
kėlimu į JAV Nacionalinius Ar
chyvus ir į naują prezidentinę 
biblioteką. 

Gub. B. Clintonas pasakė, kad 
jis prezidento paprašė vieno 
dalyko. Jis prašė, kad preziden
tas pagreitinu išleidimą taisyk
lių, reguliuojančių valstijų galią 
federalinei valdžiai pristatyti 
sąskaitas už jų apmokėtas Medi-
care išlaidas, kurios iš tikrųjų 
priklausė federalinei valdžiai 
apmokėti. Valstijų pareigūnai 
jau seniai skundėsi, kad 
dabartinės taisyklės stato per 
daug kliūčių valstijoms, tuo 
išeikvodamos daug lėšų tiems 
prašymams pateikti. Preziden
tas žadėjo ateinančią savaitę 

Pakistano buvusi premjerė 
šaukiasi nuversti valdžią 

Islamabad, Pakistanas, lap
kričio 18 d. (NYT) - Pakistano 
valdiška policija trečiadienį 
suareštavo buvusią Pakistano 
ministrę pirmininkę Benazir 
Bhutto, jai ir jos politinės par
tijos vadams suorganizavus val
džios uždraustą demonstraciją, 
kurioje jie šaukėsi nuversti 
valdžią. 

Ministras pirmininkas Navvaz 
Sharif išašaukė saugumo 
dalinius, kurių paskleidimas 
sostinėje padarė, kad sostinė at
rodytų kaip karo zona. Kariuo
menės daliniai važinėjo po 
miestą sunkvežimiuose su 
įmontuotais automat inia is 
šautuvais ir gatves, kuriomis 
Bhutto žadėjo vesti 100,000 
žmonių į parlamentą, šaukian
tis nuversti valdžią, užblokuo
dami smėlio maišų barjerais. 

Bet šis žygis, kuris turėjo 
prasidėti 10 mylių nuo sostinės 
esančiame Rawalapindi mieste, 
buvo išmaišytas, dar neprasidė
jęs. Policija užbarikadavo kelią 
ir pradinio mitingo aikštėje 
šaudė ašarinėmis dujomis. 

..Mano suareštavimas nepada
rys jokio skirtumo", pareiškė B. 
Bhutto trumpame žodyje, pasa
kytame iš pradžių susirinkusiai 
40,000 žmonių miniai Rawal-
pindi parke. Ten ji buvo apsup
ta apie 200 policininkų ir nu
vesta šalin. 

Benazir Bhutto šalininkai ko
vėsi su policija ir Peshawar 
mieste, kur 10 žmonių buvo 
sunkiai sužeisti, ir Lahore, kur 
12 buvo sunkiai sužeisti, vienas 
policininkas padegtas ir sunkiai 
apdegintas. Tūkstančiai žmonių 
buvo suareštuot i visame 
Pakistane, jų tarpe ir B. Bhut
to motina Nusrat. 

B. Bhutto, iškalbi valstybinin
ke, mokanti patraukti minias, 

teigia, kad N. Sharif vyriau
sybė yra pilna korupcijos, vykdo 
represijas prieš žmones ir 
pasiveržę valdžią suklastotais 
rinkimais. Ji reikalauja, kad 
prez. Ghulam Ishak Khan sufor
muotų laikiną vyriausybę, kuri 
prižiūrėtų naujus rinkimus. 

Bet neatrodo, kad jos reikala
vimai bus patenkint i . N. 
Sharifo valdžia turi tvirtą 
daugumą parlamente ir prezi
dentas ją remia, neslėpdamas 
paniekos buvusiai premjerei. 

B. Bhutto pašalinta iš valdžios 
1990 m. rugpjūčio mėnesį, kal
tinama korupcija, giminių sta
tymu valdžion ir galios pikt-
naudojimu. Dabartinė islamiš
ka vyriausybė laimėjo 1990 
spalio mėnesį vykusius rinki
mus. Nepriklausomi stebėtojai 
konstatavo, kad tie rinkimai 
buvo teisingi. 

Prezidentas yra iškėlęs val
džios piktnaudojimo ieškinius 
prieš B. Bhutto, kad ji negalėtų 
sugrįžti valdžion. Jei ji būtų ras
ta kalta, o to sprendimo laukia
ma kelių savaičių laikotarpyje, 
ji negalės dalyvauti valdžioje 
bent septynerius metus. 

B. Bhutto tačiau niekuomet 
nepripažino savo pašalinimo iš 
valdžios ir laiko save nekalta. 

J. Carter nekalbėjo 
JAV vardu 

Tal inas , lapkričio 18 d. 
(RFE/RL) - Lankydamasis Tali
ne JAV senatorius Richard 
Lugar trečiadienį pasakė repor
teriams, kad buvusio JAV prezi
dento Jimmy Carter'io pasisa
kymai šios savaitės pradžioje 
dėl žmogaus teisių pažeidinė
jimo Baltijos šalyse neatitinka 
JAV pozicijai šiuo klausimu. 
Sen. Lugar, kuris šią savaitę 
lankosi Estijoje, pasakė, kad 
buvęs prezidentas Carter 
lankosi Rusijoje privačiai ir tad 
atstovauja tik sau. 

Lapkričio 16 d. po kelionės 
Rusijoje ir Kazachstane, bet ne 
Baltijos šalyse, Carter pasakė 
Ostankino televizijos progra
moje, jog JAV yra liudininkė 
„nečiabuvių Estijos ir Latvijos 
gyventojų teisių pažeidinėji-
mų . 

pasirašyti naujas taisykles. 
Po susitikimo su prezidentu, 

gub. Clintonas pademonstravo 
savo rūpestį JAV vidaus pro-
blemomis,aplankydamas netur
tingo Washingtono miesto kvar
talo Georgia gatvę. Lydimas 
Washingtono merės Sharon 
Pratt Kelly ir įvairių kitų 
miesto pareigūnų, jis kalbėjosi 
su gyventojais, krautuvėlių 
savininkais. 

Jis stengėsi užtikrinti šimtus 
susirinkusių jį pasitikti Wa-
shingtono gyventojų, kad šis jo 
apsilankymas nėra tik simboli
nis, jog jis tikisi dažniau būti ir 
pačiame mieste. 

NATO irgi turėtų 
išvesti kariuomenę 
Maskva, lapkričio 18 d. — 

Aukštas Rusijos pareigūnas yra 
įsitikinęs, jog Rusijos pasitrau
kimas iš Baltijos šalių pakeis 
globalinę politinę-karinę lyg
svarą ir sako, kad NATO turėtų 
kompensuoti šį Rusijos kariuo
menės ėjimą, išvesdama kai ku
riuos savo dalinius iš „kitų re
gionų". Pirmasis ministro pir
mininko pavaduotojas Vladimir 
Šumeiko pareiškė, jog norint iš
laikyti kartinį lygiavertiškumą, 
išvedus Rusijos kariuomenę iš 
Baltijos šalių, turėtų būti išvesti 
ir panašūs skaičiai NATO dali
nių. 

JAV bendradarbiaus 
su nauja Lietuvos 

vyriausybe 
Washington. DC, lapkričio 

16 d. (Reuters) - JAV šiandien 
pareiškė pasiruošusios bendra
darbiauti su nauja Lietuvos vy
riausybe, nežiūrint buvusių ko
munistų laimėjimo. 

JAV Valstybės Departamen
to atstovas Richard Boucher 
pasakė, jog atrodė, kad balsa
vimai buvo teisingi laisvi, ir 
pastebėjo, kad laimėjusioji par
tija pareiškė remianti Lietuvos 
nepriklausomybę, demokratiš
ką valdžią, laisvos rinkos ekono
miką ir greitą Rusijos kariuo
menės išvedimą. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 20 d.: Feliksas, 
Maksencija, Jovydas. Vaidvilė. 

Lapkričio 21 d.: Švč. M. Ma
rijos paaukojimas. Honorijus, 
Demetrijus, Dainė. 

ORAS CHICAGOJE 

Penktadienį saulė tekėjo 6:44, 
leidžiasi 4:27. Oras — debesuo
tas, lietingas. Temperatūra 
dieną 50 F (10 O, naktį 40 F (4 
C). 

Šeštadienį saulė teka 6:45. 
Oras dar šiltesnis, debesuota ir 
vėjuota, gali palyti. 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 20 d. PAGERBTAS ALFREDAS 
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„ŽALGIRIO" KREPŠININKAMS 
CHICAGOJE LANKANTIS 

Kauno „Žalgirio" krepšinio 
komanda, pakeliui į turnyrą su 
universitetų komandomis pie
tinėse JAV valstijose, kelias 
dienas viešėjo Chicagoje. Ta pro
ga žalgiriečiams vietinių spor
to darbuotojų „Sekyčioje" 
lapkričio 13 d. suruošta vaka-
rienė-susitikimas su krepšiniu 
besidominčiais Chicagos lietu
viais. Trumpą pasikalbėjimą su 
komandos vyriausiu treneriu 
Henriku Giedraičiu užrašė 
„Margučio" radijo programos 
vedėjas Petras Petrutis. 

— S a k y k i t e , a r ga l ima 
teigti, kad Kauno „Žalgiris" 
tebėra iškiliausia Lietuvos 
krepšinio komanda? 

— Na, šiuo metu, įpusėjus pir
mam pirmenybių etapui, „Žal
giris" pirmauja. Turėjome sep
tynias rungtynes ir visos sep
tynios laimėtos. Kaip toliau 
seksis — gyvenimas parodys. 

— Ką galėtume pasakyt i 
apie daba r t in į „Žalgir io" 
komandos lygį? 

— Reikia pasakyti , kad, 
Lietuvai atgavus laisvę, 
krepšino lygis Lietuvoje 
sumažėjo. Todėl, kad daugelis 
krepšininkų išvyko į užsienį už-
darbiaut i , o pagrindinės 
žvaigždės, kurios nulėmė 
Barcelonoje trečios vietos 
laimėjimą, žaidžia už užsienio 
klubus. 

— Kaip J ū s vertintumėt 
..Žalgirio" komandą, kuri da
bar lankosi JAV? 

— Mūsų sąstate du olimpiniai 
prizininkai — Visockas ir 
Einikis. Žinoma, jie Barcelonoje 
nebuvo pagrindiniai žaidikai. 
Tačiau komanda yra jauna ir 
perspektyvi. Gal, sakyčiau, 
trūksta truputį centimetrų. 
Tačiau aš manau, kad Amerikos 
lietuvių, tose rungtynėse, ku
rios vyks netoli Chicagos, neap
vils. 

— Mes t o ir palinkėtume. 
Aplamai, linkime J u m s ge
riausios sėkmės. Beje, a r 
galima teigti, kad šiuo kar tu 
„ Ž a l g i r i s " a t v y k o s av o 
geriausiame sąstate? 

— Komandoje dar yra Rimas 
Kurtinaitis, tačiau jis neatvyko. 
Turėjo vykti į Vokietiją tvarky
ti savo reikalų. Visi kiti 
krepšininkai yra turbūt vieni 
pagrindinių Lietuvos rinktinės 

žaidikų. Rinktinėje, tiesa, yra 
dar vienas kitas iš „Statybos", 
iš „Atleto". 

— Turėčiau pasakyti , kad 
nevienodos žinios ateina iš 
Lietuvos. Va, praėjusią sa
vaitę gavome žinių, kad Kur
t ina i t i s t i k r a i a t v y k s t a . 
Paskui pasigirdo gandai, kad 
Kur t ina i t i s i š v y k s t a į 
Australiją, vėliau į Ispaniją. 
Dabar gi sakote, kad Kurti
naitis išvyko į Vokietiją. 

— Taip. Jis tikrai išvyko į 
Vokietiją. Jis, kaip Jūs žinote, 
dvejus metus žaidė Vokietijoje. 
Sunku pasakyti, kaip viskas 
klostysis. Tačiau vyksta pa
stangos kontrakto pasirašymui 
vykti į Australiją. 

— Kur lankysitės JAV-se? 
kiek rungtynių teks žaisti? 

— Lankysimės Texas ir Nau
josios Meksikos valstijose. Bū
sime 12 dienų ir žaisime 10 
rungtynių. Teks naktimis va
žiuoti, o dienomis žaisti. Taip, 
kad sąlygos ne per geriausios. 

— Nebus lengva, nebus 
lengva. Na, taip jau, atvirai 
kalbant, kokia nauda iš tokių 
gastrolių? 

— Mums yra žinomas Ameri
kos krepšinio lygis. Bus didelės 
naudos mūsų jauniesiems krep
šininkams. 

— Kokia Lietuvos krep
šinio ateitis, sakysime už po
ros metų? Galima būtų pa
galvoti ir apie 1996 metus, kai 
Atlantoje b u s ol impiniai 
žaidimai. 

— Nelengva pasakyti. Gyve
nimas eina į priekį ir kiekvieną 
dieną jis keičiasi. Galima tikė
tis, kad 1996 m. į Lietuvos 
rinktinę dar galės įsijungti 
Marčiulionis, Sabonis, Karnišo
vas, Pazdrazdis, Einikis. Gal 
dar ir Visockas. O kiti krep
šininkai turės būti nauji. Reikia 
pasakyti, kad kai kurie mano iš
vardinti krepšininkai jau bus 
sulaukę solidaus amžiaus, kaip 
sportininkai. Tačiau jie dar 
galėtų pasiekti gerų rezultatų. 

— Žodžiu, būtų galima tikė
tis neblogos vietos olimpi
nėse varžybose? 

— Duok Dieve, kad taip ir 
būtų! 

— To mes ir palinkėsime. 
Sėkmės JAV-se. Ačiū už 
pasi k a 1 be j i m ą. 

A l f r e d a s K l e i n a i t i s 

Tarptautinis FIFA futbolo 
teisėjas Alfredas Kleinaitis, 
sulaukęs 50 metų amžiaus, išėjo 
į pensiją, kaip to reikalauja nuo
statai, bet pasiliko aktyvus 
„National Class I Referee". 
Prieš kiek laiko jis pakviestas 
būti „United States Soccer Fe-
deration Director of Instruc-
tion". Jo žinioje yra beveik 
50,000 įvairių klasių futbolo 
teisėjų ir instruktorių. Svar
biausios pareigos — rūpintis 
ins t ruktor ių paruošimu, 
egzaminavimu ir pavienių vals
tijų direktorių koordinavimu. 

Paskutiniu laiku Orlando 
mieste, Florida, įvykusioje „Na
tional Intercollegiate Soccer Of-
ficials Association" konvencijoje 
Alfredas Kleinaitis buvo iš
kilmingai įvesdintas į tos or
ganizacijos „Hali of Fame", kas 
yra aukščiausias įvertinimas. 
Ta proga dar apdovanotas aukso 
laikrodžiu ir piramide su 
įšaldyta joje moneta, simboli
zuojančia pasiektas aukštumas. 

Jo kelionė į „Hali of Fame" 
prasidėjo baigus Illinois 
universi tetą su „Master ' s 
Degree of Educational Admi-
nistration" ir pradėjus moky
tojauti Chicagos priemiesčių 
aukštesniosiose mokyklose. 
Laisvalaikiu pradėjo ir 
taisėjauti mokyklų futbolo 
rungtynėse, apie „Hali of 
Fame" nė negalvodamas. Bū-

LIETUVOS KREPŠINIO 
KOMANDOS TURNYRE SU JAV 

UNIVERSITETŲ KREPŠININKAIS 
Kauno „Žalgirio" krepšinin

kai turnyrą su JAV universi
tetų komandomis pradėjo šešta
dienį, lapkričio 14 d., 
rungtynėmis su Lewis universi
teto komanda, Romeoville, IL. 
Rungtynes laimėjo žalgiriečiai 
84:79. 

Antras rungtynes lapkričio 16 . 
d. žaidė Kingsville, Texas vals
tijoje. Čia žalgiriečiai rungėsi su 
Texas A & I universiteto 
komanda. Rungtynes laimėjo 
„Žalgiris" - 85:80. Taškus 
„Žalgiriui" pelnė: Visockas — 
20, Einikis - 17, Stumbrys -
17, Lukminas — 15 ir Jurgilas 
- 12. 

Trečios rungtynės lapkričio 17 
d. vyko Abilene, Texas, prieš 
Abilene Christian University. 
Rungtynės baigėsi lygiomis — 
92:92. Po pratęsimo laimėjo 
teksiečiai, dėka sugebėjimui 
paimti atšokusius kamuolius. 
Nuo varžovų krepšio žalgiriečiai 
nuėmė 9 kamuolius, tuo tarpu 

damas gabus, ir mokėdamas 
keletą svetimų kalbų, futbolo 
teisėjų profesijoje Alfredas kilo 
kaip ant mielių. Buvo greit 
pastebėtas ir įvertintas. Dau
giausia teisėjavo universitetų ir 
National lygos komandoms. 
Aukščiausiais įvert inimais 
perėjęs visas futbolo teisėjų 
fazes, į kurias įeina mėgėjų, uni
versitetų ir profesionalų, 1985 
metais Kleinaitis buvo paskir
tas JA Valstybių atstovu Tarp
tautinėje futbolo teisėjų orga
nizacijoje — FIFA. Gavęs FIFA 
teisėjų ženklą, jis greit tapo 
žinomas ir tarptautinėje areno
je. Pirmąsias tarpvalstybines 
rungtynes pravedė Los Angeles 
Colisėjuje, kur žaidė Peru prieš 
Pietų Korėją. Kitas įsidėmėti
nas rungtynes teisėjavo Canton; 
Kinijoje, 1988 metais tarptau
tiniame FIFA moterų turnyre. 
Pačias sunkiausias rungtynes 
teko pravesti beveik savo 
kieme, Chicagos Comiskey 
Parke, kur žaidė Brazilijos 
Olimpinė rinktinė prieš „Team 
America of Mexico", kurioje 
žaidė ir 5 brazilai. Rungtynės 
buvo karštos ir įtemptos, nes 
brazilai, žaidžiantieji Meksikos 
komandoje, norėjo įrodyti, kad 
ir jie galėjo būti išrinkti į Bra
zilijos rinktinę. Jau pirmame 
puslaikyje reikėjo išduoti 5 
geltonas įspėjimo korteles, nes 
žaidėjai žiauriai „nešiojo" 
vienas kitą. Kai ir po to jie dar 
„kapojosi", teisėjas Kleinaitis, 
nemokėdamas nei portugališ
kai, nei ispaniškai, negalėjo pa
aiškinti ir apraminti, jis šūk
telėjo garsiai lietuviškai: „Nusi
raminkite, rupu...! (necenzū
ruotas žodis) žaidimas iš karto 
įėjo į normalias vėžes", — šypso
damasis po rungtynių pasakojo 
Alfredas. 

Alfredas Kleinaitis, buvęs 
Chicago^ futbolo klubo „Li-
tuanica" žymus žaidėjas, kad ir 
išplaukęs į t a rp tau t in ius 
vandenis, tebėra „Liths" narys 
rėmėjas ir dabar, kuo visi džiau
giasi ir sveikina jį ir jo šeimą, 
su kuria gyvena Burr Ridge 
priemiestyje. 

J . J . 

Futboloas Chicagoje 

PIRMENYBĖS PASIBAIGĖ 
Sužaidus 18 rungtynių, galutina lentelė atrodo: 

Komandos vardas 
Liths 
Pegasus 
Eagles — lenkų 
United Serbs 
Sparta — čekų 
Green White — 

Įvarčiai 
28:13 
27:19 
30:23 
29:21 
22:25 

vokiečių 17:22 

ACU - 25. „Žalgiriui" taškus 
pelnė: Visockas — 34, Lukminas 
— 24, Stumbrys — 17, Jurgilas 
— 14, Brazys — 4, Maskoliūnas 
— 3 ir Einikis — 2. Po pra
tęsimo, rungtynės baigėsi 
103:98 ACU laimėjimu. 

Lapkričio 18 d., žalgiriečiai 
Texas valst., žaisdami su Ange
lo State universiteto komanda, 
laimėjo 92:74 santykiu. Geriau
si taškų medžiotojai buvo Da
rius Lukminas, su 28 ir Vaidas 
Jurgilas su 18 tšk. Einikio koja 
pažeista ir jis težaidė 13 mi
nučių, surinkdamas 4 tšk. Pir
mą kartą JAV-se į aikštę išbė
go septyniolikametis 7 pėdų 
ūgio Žydrūnas Ilgauskas. Jis 
težaidė 4 minutes, bet surinko 
4 taškus. 

„Žalgirio" nesėkmės 
Abilene priežastis 

Teko patirti, kad „Žalgirio" 
pralaimėjimą prieš Abilene 
Christian u-tą nulėmė tai, kad 

Maroons — italų 
8. Royal Wawel — lenkų 
9. Schwaben — vokiečių 

10. VVauconda Chiefs 

rungtynių metu neveikė laikro
dis. Likus 24 sekundėms žaisti, 
ir lietuviams vedant 3 taškais, 
ir pagalbinis laikrodis sustojo. 
To tereikėjo ACU išlyginti 
rungtynes ir nukelti jas į virš
laikį. Ten ACU ir laimėjo. 

GRAŽI MOTERŲ PERGALĖ 
Lietuvos Moterų krepšinio 

komanda, lapkričio 17 dieną 
žaisdama su Abilene Christian 
University moterų komanda, 
rungtynes laimėjo 114:46. Mė-
tydamos 62 procentų tikslumu, 
l ietuvaitės lengvai įveikė 
Abilene Christian atstoves. 
Taškai — Kalesinskaitė — 18, 
Jutelytė — 16, Štreimikytė — 
14, Praškevičiūtė — 12, Stepo
navičiūtė — 12, Aneta Kaušai-
tė — 11, Cijunčikienė — 11, 
Petronytė — 8, Dambrauskaitė 
— 6, Jurgita Kaušaitė — 6. 

Lapkričio 18 d. Lietuvos krep
šininkės, žaisdamos prieš An
gelo State u-tą, rungtynes lai
mėjo 91:55 santykiu. Jurgita 
Štreimikytė ir Lina Dambraus
kaitė surinko po 15 taškų. Kitos 
žaidėjos — po mažiau. 

Remi {rijus Gaška 

23:30 
19:23 
20:23 
18:28 

Taškai 
26 
23 
21 
20 
19 
16 
16 
14 
13 
12 

ŠALFASS PRANEŠA 

Pateikiame 1993 m. ŠAL-
FASS-gos varžybinio kalen
doriaus metmenis, pagal Visuo
tinio ŠALFASS -gos suvažiavi
mo, įvykusio 1992 m. lapkričio 
7 d„ Clevelande, nutarimus. 
Dalis varžybų dar tebėra pla
navimo stadijoje ir jų datos ir 
vietos dar nepaaiškėję. Visų 
varžybų smulkios informacijos, 
pribrendus laikui, bus praneša
mos klubams, bei suglaustoje 
formoje, skelbiamos spaudoje. 

Krepšinio p i rmenybės 

1993 m. ŠALFASS-gos Vyrų 
senjorų (35 m. ir vyresnių) ir 
Veteranų (45 m. ir vyresnių) 
krepšinio pirmenybės įvyks 
vasario 27-28 d„ Clevelande, 
Ohio. Vykdo - Clevelando LSK 
„Žaibas". Amžiaus kvalifikacija 
— pagal 1993 m. gruodžio 31 d. 
Kontaktas — Vidas Tatarūnas, 
18202 Wiondward Rd., Cleve-
land, OH 44119. Tel. 
216-486-7916. 

Alpinist inės slidinėjimo 
p i rmenybės 

1993 m. ŠALFASS-gos Alpi
nistinės slidinėjimo pirmenybės 
vyks kovo 6 d., šeštadienį, Holi-
day Valley Ski Resort, Ellicott-
ville, N.Y. Vykdo - Clevelando 
LSK „Žaibas" ir Toronto LSK 
„Jungtis". Programoje — sla
lomas ir didysis slalomas įvai
raus amžiaus klasėse. Kontak
tas — Vytenis Čiurlionis, 19755 
Upper Terrace, Euclid, OH 
44117. Tel 216-481-1525. 

43-sios metinės 
ŠALFASS-gos žaidynės 

43-sios ŠALFASS-gos metinės 
žaidynės numatomos 1993 m. 
gegužės 29, 30 ir 31 d., New 
Yorke, N.Y. Vykdo - New Yor-
ko Lietuvių „Atletų" klubas. 
Programoje — 1993 m. ŠAL
FASS-gos šių šakų pirmenybės: 
krepšinio (vyrų A ir B, jaunių A 
(1974 m. gim. ir jaunesnių), 
jaunių B (1976 m. gim. ir jaun.), 
ir, galbūt, moterų: tinklinio, 
lauko teniso, stalo teniso ir 

A.A. ST. GINČIAUSKAS 

Lapkričio 15 d. Toronte, 
palikdamas žmoną ir du suau
gusius vaikus, Amžinybėn išėjo 
St. Ginčiauskas. 

St. Ginčiauskas, prieš 68-rius 
metus gimęs Telšių mieste, 
mokėsi Telšių gimnazijoje ir 
žaidė krepšinį už Telšių „Džiu-
gą". 

Vokietijoje St. Ginčiauskas 
pradžioje atstovavo Miuncheno 
„Gintarui", o 1947 m. įsijungė 
į Scheinfeldo „Kovą", kur buvo 
komandos gynimo pagrindinis 
ramstis. Jis taip pat buvo iš
rinktas į išeivijos rinktinę už 
kurią kovojo daugelį kartų. 
Išemigrvęs Australijon, kurį 
laiką žaidė ir t reniravo 
Melbourno „Varpą". Iš ten 
atkeliavo į Kanadą ir tuoj įsi
jungė į sportinę veiklą. Treni
ravo Toronto „Aušros" moterų 
krepšinio komandą ir vieną 
kadenciją buvo ŠALFAS s-gos 
centro valdybos narys. Su jo 
mirtimi netekome dar vieno iš
tvermingo lietuvių sporto dar
buotojo. 

Ilsėkis ramybėje. 
V. G. 
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šachmatų. Galbūt prisidės plau
kimo ir raketbolo varžybos. Žai
dynės dar yra organizaciniame 
stovyje ir jų galutinis formatas 
bus nustatytas vėliau. Kontak
tas — Pranas Gvildys, 93 Wheel-
ing Ave., Staten Island, NY 
10309. Tel. 718-356-7871. 

Kitų sporto šakų 
pirmenybės 

Dėl nepatogių regioninių 
sąlygų, 1993 m. ledo ritulio, 
kėgliavimo ir jaunučių C (1978 
m. gim ir jaunesnių), D (1980 m. 
gim. ir jaun.) ir E (1982 m. gim. 
ir jaun.) ir, galbūt, moterų krep
šinio pirmenybės New Yorko 

žaidynėse nenumatomos vykdy
ti. Šios varžybos planuojamos 
pravesti kitu laiku ir kitose 
vietovėse, galbūt balandžio pa 
baigoje Detroite ar Hamiltone. 

(Bus daugiau) 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Medicare 

t riklauso Hory Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 ttreet, Chicago 

T e l . (1-312) 434-SM9 (veikia 24 vai.) 
'Irm.. antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v r 

Kab. (1-312) 738-4477; 
(709)244-0047; arba (704)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL 8UILOING 

• 449 t o . ftilaafcl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Metropolitan lygos major 
divizijos stipriausios Chicagoje 
ir, be abejonės, visoje Illinois 
valstijoje, 1992 metų futbolo 
pirmenybės pasibaigė. Koman
da, surinkusi daugiausiai taškų, 
tapo čempionu. Gavusi mažiau
siai taškų — su major divizija 
turės atsisveikinti. 

Kaip iš lentelės matyt i , 
Lituanica-Liths komanda, 
surinkusi daugiusiai taškų ir 
pasiekusi geriausią įvarčių 
santyki, pirmenybes baigė pir
moje vietoje čempionų titulu, už 
ką jai bus įteikta Lygos taurė. 
Komandai daugiausia įvarčių 
pelnė Rolandas Urbonavičius, o ~~ ~ 
mažiausia visoje lygoje jų įleido bo „L i tuan ica -L i th s " ruošiamą 
vartininkas Jonas Putna. 

Komandos treneris Don Bran
do, menedžeriai — Ged. Biels-
kus ir Alb. Glavinskas. 
GYVENIMAS EINA SAVO 

KELIU 
Kad ir liūdnai nuteikė pasku

tinieji įvykiai Lietuvoje, bet 
cvventi reikia. Esame mate ir 
blogiau. Gyvenimas eina savo 
keliu. Kad iš tikrųjų taip yra, 
turėsime progos įsitikinti bent 
tie, kurie atvyks į futbolo klu-

čempionų komandos žaidėjų ir 
rėmėjų pagerbimo pokylį. 
Pokylis įvyks šeštadienį, 
lapkričio 28 d., 6:30 vai. vakare, 
Lemonte, Lietuvių centro šiltoje 
ir jaukiai papuoštoje salėje, kur 
svečiai bus skaniai vaišinami, o 
šokiams gros puikus orkestras. 
Vietų dar yra. Rezervacijas pri
ima vyriausia rengėja Laima 
Glavinskienė. J i teikia ir 
pokylio reikalu informacijas, 
telefonu 708-323-6302. j j 

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

3900 W. • « St. Tai. (7M) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir Seštd 9vr-12 vpp 

• i 32 8 . KEDZIE Ava . , Chicago 
(1-312) 778-6961 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS UGŲ SPECIALISTAS 

'GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS. 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5440 S. M M M Road. 
Tai. (1-312) 565-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. 
Tai . (701) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

II 

Tai. kabineto Ir buto: (704)452 41SS 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t)o. M l A v a . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
įsakyrus tree. Sėst 12 iki 4 vai popiet 

D r . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 8 . PulMkl Rd . , Chicago 

312 WS 1955 
172 Schlllar St., Elmhurtt. IL 60126 

70« 141-2604 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71M Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv 9-12 PanKt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W M I Ave., Ortand Park 
706-349-6100 

10 VY. Martin, Napervllle 
706-355-6776 

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

Kab. tai . (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 779-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

425S W. 43rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4| 

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

K a b . t a i . (1-312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES L I G O S I 

7722 S . Kedzie A v a . , 
Chicago, III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnos s. Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

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 

Namų (704) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzl*. Chicago. IH. 
Tel. (1-312)925-2670 

1185 Oundee Ava., Elgln, IH. 60120 
Tel. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Roberte M., Hickory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706) 596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Patae Vision Cerrter, 7152 W. 127tn St 
Palos Hgts, III Ketv vai 3-6 v.v 

Tat. (706) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 43rd Street 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2660. 
ftez. (704) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Aust m) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (1-312) 585-7758 

ARAS ŽLI0BA, M.D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartten Medtcal Center-

MapervMt Campua 
1020 C. Ogden Ava., Saite 310. 

HapervMU IL 60663 
Tai. 1-704 8?T 0090 

Valandos pagal susitarimą 
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Milžinas su ištižusio molio 

KOJOMIS 
Amerikiečių spaudoje ir oro 

bangomis skleidžiamoji infor
macija staiga vėl su dėmesiu ir 
geroka susirūpinimo dalimi at
sigręžė į Lietuvą. Iki 1988 m. 
retai žinių laidose ar laikraščių 
skiltyse atsirasdavo Lietuvos 
vardas, o daugelis eilinių ameri
kiečių net nežinojo, kurioje 
pasaulio dalyje tas kraštas yra. 

Tačiau lietuvių kelias j laisvę 
buvo toks skirtingas ir neatitin
kantis istorijos puslapiuose 
įrašytųjų revoliucijų sąvokai, 
kad Lietuva netruko patraukti 
Amerikos ir viso pasaulio 
dėmesį. Ne tik patraukti, bet ir 
visų simpatijas savo pusėn pa
lenkti. Šiame krašte Lietuvos 
vardas buvo sutapatintas su 
aukštos kultūros, ramiais, bet 
užsispyrusiais žmonėmis, kurie 
siekė laisvės ne iškeltomis 
kumštimis, bet sujungtomis 
rankomis, ne keiksmais ir gra
sinimais, bet malda bei daina. 
Kone k iekvienas su t ik ta s 
amerikietis, sužinojęs, kad esi 
l ietuvis , tuoj apipildavo 
klausimais apie Lietuvą ir galop 
palinkėdavo sėkmės kelyje į 
laisvę. O ir lietuvių kur kas 
daugiau šiame krašte atsirado: 
pajutę pasididžiavimą savo 
kilme, kurią galbūt iki tol 
bandė slėpti po suamerikietinta 
pavarde ir anglų kalba, dabar 
daugelis išdidžiai prisipažino: 
„Ir aš esu lietuvis". 

Ir buvo kuo didžiuotis! 
Daugelis žymių pasaulio poli
tikų visai atvirai pasisakė, kad 
Lietuva (pasinaudojus lietuvių 
patarle) buvo tas „mažas kups
telis, nuvertęs didelį vežimą" — 
pradėjusi Sovietų imperijos 
subyrėjimo procesą. Ameri
kiečiai mėgsta stovėti silpnes
niojo, bet narsaus pusėje, jeigu 
tas skriaudžiamasis pagauna jų 
dėmesį ir simpatijas. Ši didžioji 
žmonių masė, kurios šaltas in
diferentiškumas gali sukrėsti 
iki sielos gelmių, kartais tam
pa geraširdė, gailestinga, užjau
čianti. 

Taip, atrodo, atsitiko ir su 
nepriklausomybę atgavusia 
Lietuva. Kadangi ji jau buvo 
laimėjusi amerikiečių simpa
tijas, todėl ir daug Amerikos 
įstaigų, pramonės įmonių, 
sveikatos institucijų, vers
lininkų bei pavienių asmenų 
atidarė pinigines ir širdis tam 
tolimam, bet narsiam kraštui. 

Deja, tos pagalbos neužteko, ir 
viskas buvo pilama lyg į kiaurą 
maišą. Žmonės Lietuvoje norė
jo daug daugiau, daug greičiau. 
Ir staiga ne tik mes patys — 
išeivijoje gyvenantys lietuviai — 
bet ir visi kiti pamatėme, kad 
vis dėlto į Lietuvą žvelgėme per 
rožinės spalvos akinius, nema
tydami ar nenorėdami matyti 
tikrovės. Tai nereiškia, kad 
ženklų nebuvo. Vos plačiau atsi
vėrus vartams į Vakarus, mūsų 
tarpan pasipylė giminės ir ne-
giminės su ilgais sąrašais, 
dideliais lagaminais ir dar 
didesnėmis akimis. Jų norų 
patenkinti buvo beveik neįma
noma, ta ry tum vienu ypu 
buvo pasiryžę „atsigavėti" už il
gus neturėjimo dešimtmečius. 
Perspėjimas mums galėjo būti 
ir staiga iš bet kokių padorumo 
ribų išėjusi Lietuvos spauda, ir 
gausūs nusikaltimai, ir jaunimo 
nusvetimėjimas. O ką bekalbėti 
apie valdančiųjų sluoksnių gin
čus, skaldymąsi, kyšininka
vimą... Mūsų garsusis politinių 
satyrų kūrėjas Vincas Kudirka 
tikrai būtų turėjęs naujų temų. 
nes apie „vienybės žydėjimą'" 
kalbėti <arba net svajoti) nea 
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trodė verta. 
Kulminacinis t a škas to 

lietuvių susvetimėjimo pasirodė 
spalio 25 d. rinkimuose. Tauta 
pareiškė savo valią ir balsus ati
davė už buvusius ilgamečių pa
vergėjų partijos žmones, pato
giai pasivadinusius kitu vardu. 
Pasaulį nustebino balsų per
svaros dydis — juo abejoti ne
buvo įmanoma net ir labiausiai 
linkusiems netikėti. „Lietuva, 
pirmoji drįso išsilaisvinti iš ko
munistų jungo ir pirmoji jį vėl 
savo noru užsidėjo ant kaklo", 
rašė ne vienas amerikiečių dien
raštis, o žinių komentatoriai 
mėgino analizuoti padėtį ir ne 
tik patys suprasti, kas atsitiko, 
kodėl taip atsitiko, bet ir 
kitiems išaiškinti galimas šio 
įvykio pasekmes. 

Jeigu jau kitataučiams 25 d. 
rinkimų rezultatai sukėlė nusi
stebėjimą, nusivylimą ir rūpes
tį, ką bekalbėti apie užsienyje 
gyvenančius lietuvius, kurie 
nuo 1990 m. kovo 11d. visą savo 
entuziazmą ir veiklą stengėsi 
sutelkti tik į laisvos tėvynės 
gerovę. Tačiau, kaip dažnai 
sukrečiančių įvykių metu atsi
t inka, daugelis neatsisakė 
vilties, kad visa tai kažkoks 
nesusipratimas: reikia t ik 
palaukt lapkričio 15 d., ir viskas 
pranyks lyg nemalonus sapnas. 

Lapkričio 15 d. atėjo ir praėjo, 
nieko šviesaus neatnešusi, bet 
tik patvirtinusi pačią liūdniau
sią tiesą. Nesvarbu, kiek karš
tai naujai išrinktieji teisinasi, 
aiškina, kad jie nebe tie anų 
laikų komunistai, kad jiems 
rūpi Lietuvos nepriklausomybė, 
kad jie reikalaus rusų ka
riuomenės išvedimo, tvirtini
mais netiki pasaulis, netikime 
ir mes. Ypač mes, svetimuose 
kraštuose gyvenantys lietuviai, 
vadinamieji išeiviai. 

Staiga mes tapome žmonės be 
tėvynės, atkirstoji šaka, at
žala nutrauktomis šaknimis. 
Vyresnieji, kurie II pasaulinio 
karo metu turėjo palikti savo 
žemę, dabar antrąkart jos ne
teko. Tai jau ne ta pati tėvynė, 
svetimųjų pavergta, dėl kurios 
metų metais kovota, ieškota jai 
pagalbos, aiškinta laisvų kraštų 
vyriausybėms, kad ji nelegaliai 
įjungta į Sovietų Sąjungą. Ir 
tuomet mumis tikėjo: beveik 
jokia užsienio valstybė nepri
pažino Lietuvos įjungimo į Rusi
jos imperiją. Ką turime sakyti 
dabar, kai mūsų tauta atsigręžė 
į Rytus? Lietuvos šviesuoliai jau 
nuo „Aušros" laikų, ir dar 
anksčiau, visomis jėgomis 
stengėsi atsikratyti rytų slavų 
įtakos, troško Lietuvą įjungti į 
Vakarų Europą. Ar atsilaikys 
lietuvių kalba, menas, litera
tūra, kultūra prieš naująją „bi
čiulystę" su rusais? Juk jau da
bar pamatėme naują lietuvį, 
pramintą „homo sovieticus", iš
girdome lietuvių kalbą, prigrūs
tą „modernių" slavizmų. Kas 
išsaugos mūsų kalbą, tau
tosaką, lietuviškumą, kai išmirs 
paskutinės močiutės, tėvukai? 
Ar tikrai viskas, kas brangu ir 
lietuviška, bus sudėta tik į etno
grafinius muziejus su kitomis 
bevertėmis, bet įdomiomis 
senienomis? 

Gaila, kad mūsų broliai ir se
sės tėvynėje turi tokią trumpą 
atmintį. Mes tikėjome, kad jų 
kantrybė buvo užgrūdinta ilgų 
vargo metų, kad jie buvo išmokę 
ne tik truputį, bet ir daug 
kentėti. Deja, mūsų idealizuo
jamo milžino kojos pasirodė 
molinės ir dar ištižusios... 

D. B. 

Spaudos foto korespondentas 
S. Dabkus man padavė vokiečių 
kalba išleistą knygą apie Lietu
vą — „Bilder aus Litauen". 
Knyga 95 puslapių, kietais vir
šeliais ir su daugiau paveikslų, 
negu teksto. Paveikslai daryti 
anų laikų foto aparatais, todėl 
jie nėra labai aiškūs, betgi vaiz
das lieka vaizdu. Tą knygą 
paruošė ir išleido vokiečių 
civilinė valdžia, kuri tada valdė 
Lietuvą, teisingiau sakant, jos 
šiaurinę dalį. Neskaitant vokie
čių karinės vadovybės, kurios 
būstinė kurį laiką buvo Kaune, 
pavergtą Lietuvą valdė vokiečių 
civilinė valdžia, kurios vyriau
sias vadovas buvo Franz Joseph 
Fuerst von Isenburg. Jis tos 
knygos pradžioje pasisako, kad 
knyga leidžiama Rytų fronto 
vado maršalo Hindenburgo ir jo 
pagalbininko gen. Ludendorfo 
leidimu. Vėliau tas leidimas 
buvo gautas ir iš naujo Rytų 
fronto vado, Bavarijos princo 
Leopoldo, nes 1916 metais jau 
jis vadovavo tam frontui. 

Knygai daugiau medžiagos 
surinko dr. Schlichting, o ją 
išspausdino Kauno laikraščio 
redaktorius leitenantas Osman. 
Knygos paruošejas dr. Schlich
ting savo žodyje pamini ben
dradarbius, kurie jam padėjo 
knygą ruošti. Abiejų pirmųjų 
pareigūnų pasisakymai padary
ti 1916 m. pabaigoje, ir dar tais 
pat metais knyga buvo išleista. 

Čia apie Lietuvą tiek kalba
ma, kiek ji buvo surišta su karo 
veiksmais. 1915 m. balandžio 27 
d. Hindenburgo vadovaujamos 
armijos kairysis sparnas veržėsi 
pro Smalininkus, Raseinius, 
kur ilgiau su rusais kovėsi prie 
Dubysos upės. Kiti daliniai 
veržėsi toliau į šiaurę ir gegužės 
8-tą dieną užėmė Liepojaus uos
tą. Rugpjūčio 15 d. krito Kauno 
tvirtovė. Taigi tais metais buvo 
užimta beveik visa Lietuva ir 
dalis Latvijos — Kuršas arba 
Kurlandija. 

1915 m. rugpjūčio 18 d. mar
šalas Hindenburgas Lietuvos 
valdymą perleido vokiečių civi
linei valdžiai, kuriai vadovavo 
Fuerst Franz Joseph von Isen-
burg-Birstein. Ta vokiečių civi
linė valdžia kurį laiką buvo 
Tilžėje, o į Kauną persikėlė 
1916 m. balandžio 20 d. (7 p.). 
Tuo laiku užimtoje Lietuvos te
ritorijoje buvo sudarytos 25 ap
skritys. Vokiškos apskritys bu
vo mažos: 5-6 valsčių, todėl kai 
kurių apskričių centrai buvo 
mažuose miestuose: Joniškyje, 
Joniškėlyje, Kelmėje, Skaudvi
lėje, Jonavoje ir kituose mieste
liuose, neskaitant tikrų Lietu
vos apskričių miestų. Pažymėta, 
kad apskritis turėjo apskrities 
viršininką — Kreishaupmaną, 

J . VAIČELIŪNAS 

neskaitant kitų pareigūnų. 
(Hauptman — kapitonas). Ar tų 
apskričių viršininkai buvo ka
pitonai, ar t ik toks apskri
ties viršininko pavadinimas — 
nežinia. 

Pažymėta, kad 1916 m. Kau
nas turėjo 80,000 gyventojų, 
Telšiai 9,000, Šiauliai - 23,000, 
Panevėžys — 14,000, Šeduva — 
6,000, Raseiniai - 8,500, Uk
mergė — 15,000. Šiauliai 1915 
m. buvo rusų artilerijos sugriau
ti. Rusų okupa jrs laikais 
Kauno gubernija turėjo 6 ap
skritis: Telšių, Šiaulių, Pane
vėžio, Raseinių, Ukmergės ir 
Kauno. 

Apie gyventojus paduotos to
kios žinios: trijų apskričių: 
Rokiškio, Jūžintų ir Saldutiškio 
1916 m. liepos 15 d. buvo 1,066, 
104 gyventojai, kurių 287,178 
vyrai, 395,800 moterys ir 383, 
126 vaikai iki 14 metų amžiaus. 
Tautybėmis skirstėsi: lietuvių 
- 904,217, vokiečių — 7,985, 
latvių — 17,160, rusų — 9,120, 
lenkų — 75,057, žydų — 54,559 
ir kaukaziečių — 6. Iš jų religi
jos atžvilgiu buvo: Romos kata
likų — 965,634, evangelikų — 
37,291, ortodoksų - 8,414, žydų 
(mozės) — 54,559 ir mahometo
nų — 6. Pažymėta, kad čia gy
ventojų viename kv. kilometre 
buvo 28, kai rusų valdymo lai
kais — 43. Daug Lietuvos gy
ventojų to karo metu pabėgo į 
Rusiją. Žydai daugiau gyveno 
miestuose, versdamiesi prekyba 
bei amatais. Daug miestiečių, 
dvarininkų (ir kunigų) buvo 
sulenkėję. 

Lietuviai yra vidutinio ūgio, 
mėlynakiai, šviesiaplaukiai 
žmonės. Jie nėra slavai, bet 
arčiau vokiečių rasės (?). 
Lietuviai daugiau yra ūkinin
kai ir darbininkai. Jie myli 
arklius. Prie lietuvių namų yra 
sodeliai, gėlių darželiai. Daržuo
se augina ir apynių, nes daug 
kur lietuviai daro naminį alų. 
Jie yra geri katalikai. Prūsijos 
lietuviai daugiausia yra evange
likai. Lietuviai turi savo gražias 
dainas, kurias dažnai palydi ba
lalaika (?) Lietuvos kaimas 
daugiau naudojo armoniką, ne
gu balalaiką. 

Pažymi, kad Lietuvoje tada 
žemės ūkis stovėjo žemai, nes 
tebuvo tik dvi žemės ūkio mo
kyklos: Dotnuvoje ir Joniškėly
je. Pažymi, kad vokiečių civilinė 
valdžia atnešė daug kultūros. 
Ar taip? Sunku pasakyti. 1914 
m. Joniškėlyje buvo dviejų kla
sių vidurinė mokykla, o 1917 m. 
— tik pradžios mokykla, kuri 
tilpo dviejuose kambariuose. 
Kaune tik viena „Saulės" gim
nazija, kai Lietuvos laisvės 

laikais Kaune buvo per 10 gim-
nazijų, įskaitant ir svetimtaučių 
gimnazijas. Daug lietuvių darbų 
ieškojo už Lietuvos ribų. Jų 
dalis atvykdavo ir į Rytprūsius. 

Paminėta, kad tuo metu Lie
tuva turėjo 224,000 ha. valdiškų 
miškų ir apie 30-40,000 ha. pri
vačių miškų. Privatūs miškai 
greitai buvo iškirsti, liko tik 
krūmai. Nepasakyta, kiek Lie
tuvos miškų medžiagos buvo 
išvežta į Vokietiją. Tik pažymi, 
kad dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą iš Lietuvos Nemunu į Vo
kietiją kasmet išplukdydavo iki 
3,000 sielių, kurių vertė buvo 
apie 20 mil. markių. Lietuvos 
miškus kirto rusai, kirto ir vo
kiečiai okupacijos metu. Vienas 
vokietis 1917 m. pasakojo, kad 
Vokietijoje yra mažai miškų, 
todėl Vokietijos visi namai yra 
mūriniai. Jis norėtų iš Lietuvos 
parsivežti miško medžiagos, kad 
savo tėviškėje galėtų pasistatyti 
medinį namą. Ar tas vokietis į 
savo kraštą tokios medžiagos 
parsivežė — nežinia, bet Lie
tuvos laisvės laikais jis me
dinio namo iš Lietuvos miško 
medžiagos greičiausiai nepasi
statė, nes tada tą medžia
gą jau reikėjo pirkti. Kiek 
žinoma, Vokietijoje tada miškai 
užėmė 35% viso krašto ploto, o 
Lietuvos miškingumas buvo 
mažesnis — apie 28%. Vėliau 
tas procentas padidėjo. 

Antrąją ir didesnę tos knygos 
dalį sudaro paveikslai. Dau
giausia nuotraukos, o yra ir 
pieštuku padarytų škicinių pa
veikslų. Foto paveikslai nėra 
ypatingi, nes tų laikų aparatai 
dar nebuvo ištobulinti. Pirmuo
ju įdėtas tuometinio Lietuvos 
civilinės valdžios vadovo Franz 
Joseph Fuerst von Isenburg pa
veikslas ir jo įstaigos namas 
Kaune. įdėtas ir tuolaikinis Lie
tuvos žemėlapis. Teisingiau sa
kant, šiaurinės Lietuvos žemė
lapis, kuriame Lietuvos rytinis-
pietinis pasienis eina kiek į 
rytus nuo Rokiškio, netoli ge
ležinkelio Vilnius - Daugpilis, 
Saldutiškis, Jonava, Kaunas. 
Kam priklausė pietinė Lietuva 
su Vilniumi ir Gardinu, nepasa
kyta ir to rajono žemėlapyje 
nėra. 

Kauno Įgulos bažnyčia vadi
nama katedra ir pažymėta, kad 
dabar — 1916 m. — ji yra gar
nizono kirchė evangelikams. 
Kauno senamiesčio gatvės atro
do labai prastai. Gražus vaizdas 
— Neries įtekėjimas į Nemuną. 
Pasvalio bažnyčia nufotografuo
ta iš Lėvens kairiojo kranto. Ir 
kita nuotrauka — Pasvalys prie 
Lėvens upės, kur nufotografuo
tas prie gatvės esančių namų 
užnugaris. Kitas paveikslas — 
Konstantinovo gatvė, kuri 

vadinama Dorfstrasae ir Kon
stantinovo, Joniškėl > apskrity
je. Nors šias eilutes rašantis 
Joniškėlį ir jo apylinkes gerai 
pažįsta, bet tokio miestuko 
neteko nei girdėti, nei matyti. 
O jau gimnazijos pirmoje klasė
je, kai mokėmės Lietuvos geo
grafijos, turėjome išskaičiuoti ir 
žemėlapyje parodyti visų Lietu
vos apskričių įmestus ir valsčių 
miestelius, bet Konstantinovo 
jų skaičiuje nebuvo. Įdėta Pane
vėžio prekybos aikštė, kurioje 
buvo žydų prekybinis namas, 
nugriautas Lietuvos laisvės 
laikais. Dabar ta aikštė pavers
ta parku. Kodėl vokiečiai mies
telių gatves vadina kaimo gat
vėmis — nežinia. Štai: Dorf-
strasse in Poswityn, kas reikštų 
— gatvė Pašvitinio miestelyje. 
Lietuvoje vietovė, kur buvo 
bažnyčia, jau buvo laikoma 
miesteliu. Gražiai iš tolo atrodo 
Rokiškio bažnyčia ir grafo 
Pržezdeckio dvaro rūmai. 

Didžiųjų dvarų rūmai dažniau 
pavadinti pilimi. Rokiškio dvaro 
rūmai tikrai kaip pilis — beveik 
trijų aukštų. Joniškėlio dvaro 
rūmai pavadinti Herrensitz — 
ponų gyvenamas namas. Tų rū
mų nuotrauka padaryta žiemą 
ir naktį, mėnulio šviesoje. Rū
mai nelabai dideli — vieno 
aukšto su priestatu. Tuos rūmus 
mačiau daug kartų, nes Joniš
kėlio apylinkėje išgyvenau 15 
metų. Įdėtas ir dvaro parko 
kampelis, bet ne pagrindinė 
parko alėja. Įdėti gražūs didingi 
įvažiavimo vartai, tik nepažy
mėta, kurioje vietovėje. 

Kauno katalikų katedros įdė
tas škicinis paveikslas. Keli 
paveikslai iš Pažaislio vienuoly
no. Įdėta nuotrauka — kazokų 
šventovė Kaune. Ji labai prime
na buvusį senąjį Karo muziejų. 
Ar tai tikrai tas pats pastatas — 
nežinia. Įdėta nuotrauka vieno 
vokiečių didiko kapo Kelmėje. 
Tai Heldengrab des Prinzen 
Ernst von Sachsen-Meiningen. 
Jis palaidotas tada tenai buvu
sios komendantūros sode. įdėta 
nuotrauka, kurioje parodyta, 
kaip lietuvaitės puošia vokiečių 
karių kapus Joniškyje. Taip pat 
įdėta nuotrauka vokiečių žuvu
siems kariams paminklo Kau
ne, Vytauto prospekte esančiose 
kapinėse. Okupantai rusai su
naikino karių ir civilių kapus 
Kaune, sunaikino ir tą pamink
lą. Įdėti trys tipiški žydai iš 
Tryškių. Įdėta lietuvė motina su 
4 vaikais, visi jie — basi. Atrodo, 
kad kai kurias nuotraukas vo
kiečiai darė, paprašę, kad foto
grafuojamieji papozuotų. Gana 
gausi kaimo vestuvininkų nuo
trauka. Vyrai tamsesniais dra
bužiais ir su kepurėmis, o 
moterys vienplaukės, baltomis 
palaidinukėmis ir tamsiais si
jonais. Priekyje trys muzikan
tai: su smuiku, armonika ir 

čela. Įdėtas gražus škicinis 
lietuvės ūkininkės paveikslas. 

Žinoma, laisvės laikais Lietu
vos miestai ir kaimai labai 
pasikeitė, nes po karo vyko 
didelė statyba, o kaimai kėlėsi 
į vienkiemius ir dažniau statė
si naujus trobesius. Vienas vo
kietis 1923 m. apie Kauną pa
sakė, kad tai prastas paveikslas 
gražiuose rėmuose, o 1938 m. 
tas pats vokietis apie tą pat) 
Kauną pasakė, kad Kaunas yra 
gražus paveikslas gražiuose 
rėmuose. 

Lietuva po Pirmojo pasaulinio 
karo kėlėsi iš griuvėsių. O po 
10-12 metų lietuviai jau turėjo 
gerų namų, gyvulių, paukščių, 
vežimų, darbo įrankių, ap
sirengimo ir buvo sotūs. Tik 
nauji karai ir žiaurūs priešai 
Lietuvą vėl sužlugdė, kad 
ji nebepajėgė atsikelti net 
per 40 m. 

Jei Pirmasis pasaulinis karas 
Lietuvai sudarė sąlygas atgauti 
laisvę, kad ir per kovas, tai An
trasis pasaulinis karas vėl 
sužlugdė Lietuvą. 

Ši knyga yra mažas Lietuvos 
iš 1916 metų prisiminimas. Jos 
knygų rinkoje nėra, nes tai sena 
laida vokiečių kalba. Joje 
įdomūs duomenys iš šiaurinės 
Lietuvos gyvenimo 1916 metais. 

J A V VYSKUPŲ PAGALBA 
LIETUVAI 

I 

Prieš dvejus metus JAV Vys
kupų konferencijos įsteigto Ry
tų Europos Bažnyčiai pagalbos 
komiteto sprendimai ir darbai 
jau neša Lietuvai ir kitiems iš 
sovietų vergijos išsilaisvinu
siems kraštams didelę paramą. 
Per special ias rinkliavas 
sutelktos lėšos ir finansinė 
pagalba iš Amerikos katali
kiškų mokslo institucijų iki šiol 
Lietuvai suteikė maždaug 
p u s a n t r o milijono dolerių 
paramą. Ji naudojama lietuvių 
kunigų bei klierikų moksl' 
nimui Romos Šv. Kazimiero 
kolegijoje ir Amerikos mokyk
lose, tikybos vadovėlių, knygų, 
modernių mokymo priemonių 
įsigijimui, katalikų spaustuvės 
statybai ir religinių bei filoso
finių mokslų skatinimui. 
(Vyskupo Informacinis biule
tenis) 

Lietuva ir 
Bengladešas 

Lapkričio 2 d. Lietuvos Res
publikos užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas ir 
Bengladešo Liaudies Respubli
kos ambasadorius Rusijai pasi
rašė protokolą dėl diplomatinių 
ryšių užmezgimo. Tai jau 66 
valstybė, su kuria Lietuva už
mezgė ar atkūrė diplomatinius 
santykius. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 
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Didžiausia gyvenimo dalis 
praeina mums d;irant klaidas, 
didelė — nieko neveikiant, o 
visas gyvenimą — darant ne tai, 
ką reikia. 

Seneca 

Kultūra yra tautos siela. 
Gimsta žmogus tėvų tautoje, bet 
j kurią tautą j is įsijungs, 
priklauso nuo to, kurios tautos 
kultūrą jis įsisavina. 

Dr. Juozas Girnius 

— Nori, kad susisprogdinčiau. 
— Aš irgi čia. Abu tą patį gausim, — ir jos akyse 

atsirado kažin kas artima tom akim, kuriomis nese
niai žiūrėjo Gizelė. 

— Vis tiek. Tau davė, tu ir žiūrėk, — nenusileidau. 
— Bet kodėl man? 
— Sakė, kad tu jam patinki. 
— Patinku? O ar klausė, ar jis man patinka? 
Truputėlį raustelėjo, ir tas raustelėjimas atsistojo 

man kaip nenurytas kąsnis. 
— To neklausė. Tokio klausimo nugalėtoju žodyne 

gal visiškai nėra, — pridėjau. 
— Kai ji pradėjo krapštytis apie ryšuliuką, prisi

verčiau paklausti: 
— O kaip tau jis. Patinka? 
— Kaip gali patikti žmogus, kuris žudo žmones? 

Žudo net vardo nepaklausęs. 
— O ką jis nužudė? — pašokau. 
Per pasivažinėjimą buvau pajutęs, kad su juo 

galima būtų tikrai susidraugauti. 
Tada ji papasakojo, kad lenkai savo akimis matė, 

. .aip jis rytą du rusus vietoje nudėjo. Tada, kai rytą 
nulėkė į vokiečių stovyklą, rado du rusus beplė-
šikaujančius ir abu vietoje nudėjęs. Dabar visi biją net 
arčiau vokiečių prieiti. Ką žinai: vokietis pasiskųs, 
amerikietis tuoj ir nupyškins. Karo metu jis ne tiek 
prišaudė, ką jiems reiškia vienas viršaus. 

Ryšulėlyje buvo penkios didokos plytelės vokiško 
šokolado. Živilė jas žiūrinėjo, bet nė vienos neplėšė, aš 
mėginau įsivaizduoti komendantą, šaudantį rusus, ir 
beveik galėjau tikėti, nes akyse tebestovėjo jis toks, 
akmeniniu virtęs, kai rytą tvarkė belgus. Atrodė, kad 
tada jis galėjo kažin ką padaryti, ir patys belgai aiškiai 
tą juto. Jeigu būtų ėmęs šūkaloti, gal nebūtų taip ju
tę, kaip tą brutalios jėgos pilną ramumą. 

Lauke suburzgė sunkvežimiai. Prancūzai jau paju
dėjo. Ir kitų, suėjusių išleisti, buvo pilnas kiemas. Jie 
šūkavo, linkėjo laimingos kelionės namo, prancūzai 
vieni mojavo rankomis, vienas kitas grūmojo kumš
čiais, o belgai visi kaip vienas grūmojo ir liekančius 
naciais plūdo. Šalia savęs pamačiau pirmininką. 

— Pokarinio tautų santykių pradžia, — pasakiau. 
Jis šyptelėjo. 
— Ne pradžia, tęsinys, — pasakė. — Pradžia buvo, 

kai parvežėm maistą. Jie atėjo ir pareikalavo savo 
dalies. Kai mėginau išaiškinti, kad jų daliai komen
dantas maisto nebeišrašė, mėgino jėga paimti. Žinoma, 
nebūtų paėmę. Mūsų vyrai būtų kaip šlapius skudurus 
suraitę, bet atbėgo tas prancūzas kapitonas ir gražumu 
juos nušnekino. Nuėjo, bet vis pagrūmodami kumščiais 
ir naciais pravardžiuodami, o būtų galėję būti dai
lios peštynės. Beveik trečio pasaulinio karo pradžia. 

Prancūzų kaip prancūzų, bet belgų išvykimas buvo 
lyg tamsaus debesio nusukimas į šalį, bet neilgam. 
Mūsiškių gamintu valgiu lenkai buvo nepatenkinti. 
Rusams, ukrainiečiams, bulgarams ir net italams pa
tiko, bet lenkai norėjo gamintis atskirai. 

Vos su Živile susigūžėm prie anglų kalbos va
dovėlio, kai atėjo lenkas ir pasakė, kad komendantas 
liepė pašaukti mane ir pirmininką. Nuėjom. Ten jau 
buvo lenkų delegacija. Jie skundėsi, kad pietūs buvę 

labai neskanūs. Ne tik tai, bet lietuviai, dalindami 
pietus, lenkus tyčia skriaudė: davė po mažiau, negu 
kitiems. Jie reikalavo sau atskiro sunkvežimio ir atski
ros virtuvės, kad patys galėtų parsivežti ir pasigaminti. 

Komendantas labai ramiai išklausė, ką jie turėjo 
pasakyti ir labai rimtai paklausė: 

— Kaip ilgai planuojate čia būti? 
Delegacijos vadovas, vyras dailiai nusiskutęs, tam

sia eilute apsivilkęs, net ir drugelį pakaklėn pasisprau-
dęs, sumišo. 

— Nežinom, — susižvalgęs su saviškiais, pasakė ir 
tuoj pasitaisė. — Kiek mus čia laikysite, tiek ir būsim. 

— Nežinau ir aš, — labai rimtai atsakė komendan
tas. — Galiu tik pasakyti, kad neilgiau kaip ligi poryt. 
Žinau, kad lenkai protingi žmonės, tai pagalvokite, ar 
verta dėl vienos dienos mano darbą komplikuoti. 

— Bet mes nors vieną dieną pavalgytumėm pagal 
savo skonį, — spyrėsi lenkas, ir pamačiau, kad komen
danto veidas kietėja, bet balsas pasiliko ramus, lyg 
visas reikalas būtų anapus jo. 

— Kas to nenorėtų? O ar jūs žinote, kad aš jau tre
ti metai, kai negaunu pavalgyti pagal savo skonį, ir 
dar nežinau, kada gausiu. Tai viena. O antra, ta 
stovykla yra viena, kaip ir aš vienas jos vadovas. Mais
tą gaunu ne lenkams, ne rusams, ne italams, bet visai 
stovyklai, tai ir rytoj jis bus parvežtas visai stovyklai. 
Prancūzai, belgai, olandai šiandien išvyko. Lauko vir
tuvių bus perteklius, mačiau sandėly yra svarstyklės. 
Jeigu norėsite savo kulinarinius gabumus išmėginti, 
kai atveš mėsą ir duoną, galės atsverti jums pagal 
žmonių skaičių, o visą kitą prašykite jo, jis gali atsverti 
ir šiandien. 

(Bus daugiau) 
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Ona Mikulskienė 

g&iViyiii l iU 
Č I U R L I O N I O ANSAMBLIO 
P A B A I G T U V I Ų VAINIKAS 

LTM ansamblis „Čiurlionis" 
po penkių dešimtmečių Odi
sėjos, plačiame pasaulyje propa
gavęs lietuvišką dainą, šokį ir 
muziką, gaivinęs tėvynės išsi
ilgusių išeivių dvasią, priau
ginęs naujas dainininkų ir 
kankl in inkų kartas, buvo pri
vers tas nut raukt i savo veiklą. 
neradus muziko-vadovo. kuris 
ištikimai t ę s tų ansamblio tra
dicijas. Čiurlionio „šeimos" dva
sia įkvėpė i r kitus, ansamblyje 
nešokančius, nedainuojančius 
ir negrojančius asmenis, saugo
ti, puoselėt i ir išlaikyti jo 
sukrau tus kultūros lobius atei
nančioms kartoms ir kada nors 
laisvę išvysiančiai tėvynei. Bū
relis meno mylėtojų pasiryžo 
rūpint is ansamblio repertuaro 
įamžinimu, jo reikšminga is
torija ir jo įkūrėjo komp. Alfon
so Mikulskio kūrybos išleidimu. 
1964 metais , ruošiantis an
samblio 25 metų veiklos mi
nėjimui, buvo įsteigtas visuome
nininkų komitetas, kurį sudarė 
jau į amžinybę iškeliavę Kazys 
Karpius, Veronika Nagevičienė, 
Edvardas Karnėnas , Juozas 
Stempužis ir iki šiol aktyvi ir 
gyva Izabelė Jonaitienė. Komi 
teto pagrindinis uždavinys buvo 
rūp in t i s ansamblio istorijos 
išleidimu, t a m tikslui renkant 
lėšas ir ieškant autoriaus. Šven
čiant ansamblio 40 metų veiklos 
ir Alfonso Mikulskio muzikinio 
darbo 50 metų jubiliejų, komi
te to sudėtis pasikeitė, į jį įtrau
kus Oną Jokūbait ienę. Jurgį 
Malskį. dr. Danielių Degėsį ir 
Pijų Nasvytį. Pastarajam iš
vykus į k i tą valstiją, jo vieton 
įstojo ansamblio ilgametis pir 
mininkas Vladas Plečkaitis. 
Dar kompozitoriui Mikulskiui 
e san t sveikam ir gyvam. Pijus 
Nasvytis siūlė išleisti jo kompo
zicijas. Ilgamečio darbo išdavoje 
pagaliau pasaulį išvydo trys A. 
Mikulskio kompozicijų knygos 
ir ansamblio monografija. 1987 
meta is išėjo pirmas A. Mikuls
kio ..Dainų ir giesmių" tomas, 
ski r tas mišriam chorui, moterų 
chorui, skautams, solistams, ir 
devynios religinės giesmės, ku 
rių populiariausia y ra „Nenu 
ženk nuo akmens, o Marija". 

sukurta pagal poetės Kotrynos 
G r i g a i t y t ė s žodžius. 1990 
metais buvo išleistas an t ras 
tomas ..Skambėkite, kanklės". 
Tai liaudies instrumentams ir 
jų orkestrams skirtos kompo
zicijos su kanklėmis, lumz
deliais, skudučiais ir birby
nėmis, ta ip pat ir net Lietuvoje 
giedamos „Mišios už kenčiančią 
Lietuvą". Knygos įžanginiai 
tekstai yra išversti į anglų 
kalbą, o muzikai vertimo nerei
kia... 

1991 metais pasirodė trečias 
ir paskut in is A. Mikulskio 
muzikinės kūrybos tomas „Tau, 
brangi tėvyne". Jame yra 66 
v e i k a l a i su Amer ikos ir 
Lietuvos himnų orkestracija ir 
dainomis chorams bei solistams. 
Knygos gale yra detal iškai 
iliustruoti ir apibūdinti liaudies 
muzikos instrumentai. 

Tais pačiais metais išeina ir 
daugel i metų rašyta , ilgai 
laukta ansamblio monografija. 
„Gimtosios žemės giesmė", pa
rašyta rašytojo Vacio Kava
liūno. Tai labai maloniai skai
toma knyga, kurioje ansamblio 
Odisėjos mikrokosme atsispindi 
Lietuvos tragedija, jos ilgesys, 
išeivių meilė Lietuvai ir ne
palaužiama lietuvio dvasia ko
voti už savo tautos laisvę ir 
gyvybę. Subtiliai, be demonstra
cijų ar iškeltų kumščių, meno 
šydu pridengęs kovos už laisvę 
idėją, Čiurlionio ansamblis nu
galėjo visas kliūtis, žavėdamas 
kitataučius, gaivindamas tau
tiečiu dvasią ir. svarbiausia, 
laisvą ir abejinga pasaulį supa
žindindamas su už geležinės 
uždangos kenčiančios tautos 
tragedija Vacys Kavaliūnas 
medž i aga ėmė iš Alfonso 
Mikulskio pasakojimų. Vokie 
tijos ir Prancūzijos spaudos re
cenzijų ir Onos Mikulskienės 
kruopščiai sutelktu archyvu, ja 
apipavidalindamas savitu ir ori
ginaliu literatūriniu stiliumi. 
Techniškas knygos paruošimas 
yra labai patrauklus su daugybe 
senų ir retu nuotraukų, garbės 
narių sąrašais, ansamblio gast
rolių įspūdingomis nuotrau
komis nuo jsteigimo iki pasku
t i n ė s veiklos dienos. Jei 
muz ik inės kūrybos knygos 
domina muzikos specialistus, 
mokyklas ir chorvedžius, tai 

„Gimtosios žemės giesmė" yra 
ir eiliniam skaitytojui įdomi 
knyga, nes tie, kurie dar atsi
mena karo pabaigos ir stovyk
linio gyvenimo metus Vokie
tijoje ar Austrijoje, joje ras daug 
s e n t i m e n t a l i ų p r i s imin imų. 
Visos keturios knygos yra di
doko formato, kietais žaliais 
v i r š e l i a i s , a t s p a u s d i n t o s 
r ukštos kokybės popieriuje. 
Knygas spausdino „Draugo" 
spaustuvė. 

Š.m. lapkričio 8 dieną, 4 vai. 
po pietų, Lietuvių namų Čiur
lionio kambaryje, ansamblio 
valdybos kvietimu, susirinko 
Č i u r l i o n i o a n s a m b l i o i r 
kul tūros mylėtojų būrys pasi
džiaugti knygų išleidimu ir su 
jomis susipažinti. Ansamblio 
pirmininkas Vladas Plečkaitis 
pasveikino sus i r inkusius ir, 
pagal ilgametę ansamblio tra
diciją, pasiūlė sugiedoti vieną 
posmelį „Lietuva brangi". Tylos 
minute buvo pagerbtas ilgame
čio ansamblio ir leidėjų komi
te to nario a.a. Juozo Stempužio 
a tminimas. Pi rmininkas klau
sytojus supažindino su ilga, sun
koka, bet įdomia knygų leidimo 
istorija ir pasidžiaugė, kad iš 
pirmųjų prieš 28 metus susida
riusio komiteto narių tebėra 
aktyvi ir gyva Izabelė Jonai
t i e n ė . J i buvo apdovanota 
gėlėmis ir monografija. Iz. 
J o n a i t i e n ė j a u t r i u žodžiu 
padėkojo už dėmesį ir papasako
jo pirmųjų darbo žingsnių sun
kumus . 

Pirmininko pakviesta, Aure
l i ja B a l a š a i t i e n ė t r u m p a i 
apžvelgė visas keturias knygas, 
nesileisdama į l i teratūrinę a r 
muzikinę kritiką, bet iškeldama 
tokio milžiniško darbo vertę ir 
jo įnašą į lietuvišką muzikolo
giją bei išeivijos kultūros isto
riją. Pastebėjus, kad svečių 
tarpe nėra ansamblio archyvų ir 
medžiagos globėjos Onos Mi
kulskienės, kuri yra gydytojo 
priežiūroje, jai kiek sunegala
vus , kalbėtoja iškėlė jos nuo
pelnus, pabrėždama Onos Mi
kulskienės nepalaužiamą įsipa
reigojimą ansamblio istorijos 
išlikimui ir savo mylimo a.a. 
vyro kūrybai. Aišku, visa ta i 
bū tų neįmanoma padaryti be 
Onos M i k u l s k i e n ė s pasi 
švent imo ir k ruopš taus bei 
įtempto darbo. Jos dėka buvo at
r inkta , surūšiuota medžiaga, 
pasikvietus į talką muzikos spe
cialistus. Prie darbo daug prisi
dėjo muzikė Rita Kliorienė, 
Klaipėdos konservatorijos profe
sorius Gediminas Purlys, Algir
das Bielskus, Kazys Skaisgirys, 
Stasys Sližys, Virginija Juo-
dišiūtė-Rubinski, Laima Šar
kai tė . Balys Pakš tas ir Vita 
Matusaitienė. Pastaroji ir Au
relija Balašaitienė atliko teks
tų vertimus į anglų kalbą. 

Žodį tarti pakviestas rašytojas 
ir monografijos autor ius Vacys 
Kavaliūnas jautriu poetišku žo
džiu grįžo į gražios praeities 
momentus ir klausytojus nu
te ikė nostalgiškai , perskai-
t y d a m a s savo o r i g i n a l i u 
stiliumi parašytas prisiminimų 
nuotrupas. 

Ansamblio valdybos vicepir
mininkė Violeta Žilionytė-Leger 
programos dalyvius ir komiteto 
iždininkę Oną Jokūbai t ienę 
papuošė gėlėmis. Oficialiai 
daliai pasibaigus, svečiai ilgai 
nesiskirstė, vaišinami vynu ir 
kava su užkandžiais. Teko pa
tirti, kad ansambliui nutraukus 
savo veiklą, valdyba yra įsipa
reigojusi baigti likvidavimo dar
bus iki ateinančių metų sausio 
pirmos dienos, ansamblio archy
vus vasarą perdavus Lietuvos 
Valstybės Muziejaus direktoriui 
Henrikui Pau lausku i , kur is 
planuoja Čiurl ionio parodos 
at idarymą a te inančių metų 
gegužės mėnesio pradžioje. Taip 
užsibaigia vienas iš gražiasių 
išeivijos kultūrinio ir muzikinio 
gyvenimo etapų. Ar ne graudu? 

Aurel i ja Ba la ša i t i enė 

PAMINKLAS 
VYSK. K. PALTAROKUI 

Amerikos lietuvių p a s t a n 
gomis Pamūšy, Pakruojo ra j . , 
buvo pastatytas vysk. K. Pal
tarokui paminklas — s t a tu l a , 
kurią birželio 14 d., šv. A n t a n o 
atlaidų metu, atidengė ir pa
šventino Panevėžio vysk. J . 
Preikšas, dalyvaujant daug i au 
nei tūkstančiui žmonių. Savo 
žodyje vysk. Preikšas padėkojo 
Amerikos lietuviams už pastan
gas pagerbti vysk. Pal taroką , 
kuris yra tiek daug nus ipe lnęs 
Lietuvai ir kuris jį y r a pa
šventinęs kunigu. Taip pat kal
bėjo paminklo statybos komiteto 
pirmininkas dr. J . Genys, vie
nintelis atvykęs iš Amerikos . 
Iškilmėms vadovavo kleb. k u n . 
A. Balaišis, dalyvaujant aplin
kinių parapijų kunigams. Šv. 
Mišių metu giedojo parapijos 
choras. Ypač gražiai atrodė pro
cesija aplink bažnyčią. Paka l 
nėje ramiai tekėjo Mūša. Šiau
rės Lietuvos simbolis. 

P a m ū š i o bažnyč ia b u v o 
parapi jos žmonių iš l a u k o 
nudažyta. Vyskupui pagerbt i 
pas ta ty t i iškilmingi v a r t a i . 
Pakruojo rajono tarybos pir
mininkas V. Žvirblis skyrė lėšų 
aptverti kapinėms ir pager in t i 

kel iams. 
Iškilmėse taip pat dalyavo 

vysk. Pal taroko statulos skulp
tor ius V. Vildžiūnas ir archi
tektas R. Dičius iš Vilniaus. Sta
tu la yra iš bronzos, daugiau nei 
dviejų metrų aukščio. Jos stovas 
— iš rudo marmuro. Antroje 
stovo pusėje y ra bronzinė lenta 
su visų aukotojų sąrašu. Statula 
stovi šalia ošiančio beržo šven
toriuje. 

Po i š k i l m i ų g a r b i n g i e j i 
svečiai ir choras buvo pakviesti 
kavute i klebonijoje, ku r t a rė 
žodį vysk. Preikšas, Pakruojo 
rajono tarybos pirm. V. Žvirblis, 
klebonas A. Balaišis, dr. J . 
Genys. Apie vysk. Pal taroką 
savo ats iminimus papasakojo 
vyskupo brolio Jurgio duktė 
Valerija Paltarokaitė. 

Paminklo šventinimo iškil
mes paminėjo Lietuvos spauda. 
Plačiau aprašė Pakruojo rajono 
la ikraš t i s „Auksinė varpa", o 
„Šiaulių kraštas" įsidėjo straips
nį, pavadintą „Mūšos pakrančių 
sūnu i " . Iškilmės buvo televizi
jos reporterių nufilmuotos. Taip 
pat buvo padarytas maždaug va
landos ilgumo filmas. 

/km/ 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

Vysk. Kazimierui Paltarokui paminklas Pamūšyje. Pakruojo rajone. 

Gerbkime žodį — leiskime jam 
pailsėti. 

Anonimas 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE 

VAISTAI 
Pristatme įvairių rūšių receptinius ir visus kitus, Vakarų 

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

MAISTAS 
Siuntinys Nr. 10. 

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

RŪBAI 
Vietoje rūbų, avalynės, medžiagų siuntimo mes 

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

Parduodame ..Olympia" (portable) rašomas mašinėles 
ir ..Optima" (portable eleetronie) 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 
..Offsho'e" 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, Bromley, 
Kent, BR< 4HB, England. 

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

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

GREIT 
PARDUODA 

. «E/MAX 
REALTORS m 

(312) 586-5959 B 
(708)425-7161 ^ m 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MIS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

MI8CELLANE0US ~ 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
-oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W « s t 95th Stret 
T a t — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Chtcngos miesto leidimą Dirbu >r 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS . 

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

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

Richard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Sutte 2100 

Chicago, II 60606 
Tel. 312-357-0033 

ADOPTION 
Suburban couple with traditional 
family values, loving, stable mar-
riage and cheerful home long to 
adopt. Together we can create a 
happy future for your baby. 

Call John and Kate 
(collect) 708-560-3627. 

Prieš perkant namą. būkite tikras, ar 
gausite paskolą. Kreipkitės: 

LINAS C. LESECKAS, 
Loan officer 

Commonwealth-Unlted Morlęage 
Tel. 708-403 2700 

Dirbame savaitgaliais 

REAL Į S T A T E 

REALMART, I N C 
6602 S. PuUski, 

Chicago, I I 60629 
312-585-6100 

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

Ontuifc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p/ofesionaliai , sąžiningai ir 
dsmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

St. Petersburg Beach, FL parduodamas 
namas 3 bl. nuo jūros, parduotuvių ir gero 
susisiekimo; 2 arba 3 mieg; 1V2 prau
syklos: centr. šiluma ir šaldymas. Skam
binti; t e l . 7 0 8 - 7 9 5 - 8 0 8 4 arba 
407-644-9345. 

FOR S A L E 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Reenan 

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

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-9 4) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D. P (dispiaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

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

Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

J 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 



PENKIASDEŠIMT 
LAPKRIČIŲ TĖVŲ KAPŲ 

ILGESYJE 
VYTAUTAS KASNTŪNAS 

Mes esame Lietuvą ištikusios 
nelaimės vilties gentis, laisvės 
šauksmas. Bėgome iš degančios 
žemės į rūstų rytojų, palikę 
tėvų, senolių kapus, išsinešė iš 
jų akmenėlius ir žemės žiupsne
lius. Skubėjome nuo kalėjimų, 
kankinimų ir Sibiro taigų į ne
viltį, su prigimties laisvės vil
timi. Kopėm lyg į Biliūno pasa
kos kalną, kad pasiektumėm 
Vakarų laisvės žiburį. Atsisky-
rėme'su gimtine, rudens lapams 
verkiant, nešini duonos kepa
lėliu, lašinių paltelę, tikėdami, 
jog užteks keliems mėnesiams 
svetimuose keliuose keliaujant, 
gal ir su artimu pasidalijant. 

Sakėme Dangui ir Žemei grį
šim pavasarį gal ir alkani, ir 
išbadėję, bet dvasioje nepalauž
ti. Stiprūs iš stuomens ir iš lie
mens atstatysime karo sugriau
tus kaimus, miestelius ir mies
tus. Naujais arklais purensime 
tėviškės laukus, pasisveikin
sime su pempių „gyvi-gyvi", pa-
švilpausim su vieversėliais, gė
lėmis papuošime tėvų, senolių 
kapus. 

Jauni metai, pačiame amžiaus 
stiprume, rūko fabrikų kami
nuose, siekimuose naujų profe
sijų, savąja kalba grindžiant 
gyvenimo kelius, genties kraują 
perduodant ateinančioms kar
toms, vis stipriau įsikuriant 
naujuose kraštuose. 

Kalendorių lapai lenktyniavo 
su išsvajotu pavasariu, su 
Vasario Šešioliktosios himno 
garsais. Ilgesyje skendo tėvų 
kapai, nepapuošti gėlėmis pava
sarį, neuždegtomis žvakutėmis 
lapkrityje. Ten liūdesio giesmes 
giedojo žvarbus vėjas, skleisda
mas rudenio balsus. Kaukšėjo 
svetimi batai, saugodami, kad 
kas nors neuždegtų žvakute prie 
kapo. Mus skyrė toliai myliomis 
išmatuoti, bet jungė Dangaus 
kelias, rodos, žingsniais išma
tuotas. 

Sapnai rašė kelionių knygas 
į tėviškę, su pasakiškai spalvin
gais vaizdais, džiaugsmus 
gniaužė baimė, kaip grįžti atgal. 
Kartais sapnuose šaukėm, kar

tais virsdavome iš lovos, kai 
raudonos žvaigždės, lyg vai
duokliai supdavo ratu, durdavo 
akis, kad nematytume, smaug
davo gerklę, kad nešauktum. 

Po penkiasdešimt vilties metų 
stoviu kaip stuobrys prie šeimos 
kapo, likęs vienas iš septynių 
šeimos narių, kadaise gyvenimo 
džiaugsmo himnus giedojusių. 
Nejaučiu medžių lapų kvapo, 
rodos, jie stovi kaip stuobriai, 
audrų nulaužtomis viršūnėmis. 
Kažkas užgniaužė gerklę, o tiek 
daug noriu pasakyti ledinėmis 
lūpomis, ir niekas neatsako, nie
kas negirdi. Akis užvožė sunki 
geležis, ir nieko nematau. Norė
čiau išgirsti iš kapų gilių nors 
vieną, bet gyvą žodelį, kad pa
minklo akmuo prakalbėtų, kad 
gėlių lūpos pajudėtų... 

Aplink rūkas, rūkas, žemė 
danguje, dangus žemėje. Ne
linksta keliai, nepakeliu rankų 
kryžiaus ženklui. Maldose iš
kaltos ilgesio pavardės sukasi 
ratu: Izidorius Kasnickas, Juzė 
Kasnickienė, Birutė-Stasė, Bro
nė, Lionė Kasnickaitės. Čia pri
siglaudusios gėlės ir žemės 
žiupsnelis nuo kapo, svetur mi
rusio Aleksandro Kasnicko, pri
mena ir jį... 

Rodos, sustojo laikrodis, susto
jo ir saulės laikas. Menasi šv. 
Petro kalne pasakyti Kristui žo
džiai: „Čia taip gera, pastatyki
me palapines... 

Praleistos dienos tėvų pasta
tytuose mūro namuose, kurie 
išlaikė 85 metus, saulėtas die
nas, du karus, krikštynas ir lai
dotuves. Ilgos valandos praleis
tos prie to paties valgomojo 
stalo, kur mes septyni dėkojome 
Dievui už praleistą dieną, pasi
tikdavome rytmetį, susikabin-
rankomis... džiaugsmas susiti
kus su vienmete liepa, po tiek 
daug išsiilgtų metų. 

„FELIKSAS" - LIETUVIU 
DOKUMENTINIAM FILMUI 

Gauta žinia iš Berlyno, kad 
Europos kino akademija jau bai
gė vertinti „Felikso" prizui 
pristatytus dokumentinius fil
mus. „Feliksas 92" paskirtas 
lietuvių režisieriui Audriui 
Stoniui už dokumentinį filmą 
„Neregių žemė" (Studija „Ki
nema"). Tai — pasakojimas apie 
neregių buvimą šiame pasau
lyje. JU dvasinį gyvenimą. Pri
zas skirtas už bekompromisę 
režisūrinę koncepciją ir poe
tiškumą. 

Kito jauno lietuvių režisie
riaus Šarūno Barto vaidybinis 

filmas „Trys dienos" (studija 
„Kinema") dar laukia svarsty
mo rezultatų. Šis filmas yra vie
nas iš trijų pretendentų į „Fe
liksą" jauno vaidybinio filmo 
kategorijoje. Rezultatai bus pa
skelbti gruodžio 12 d. per apdo
vanojimo ceremoniją, kuri vyks 
Vokietijoje, Babelsbergo kino 
studijos paviljone. (Elta) 

DAUG SAVIŽUDŽIŲ 

Pernai Lietuvoje nusižudė 
1141 žmogus. Pagal statistiką, 
Lietuva yra antroji Europoje 
savižudžių skaičiumi. Pirmoji 
yra Vengrija. 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 20 d. 

Mylimam Broliui 

A.tA. 
JONUI KLIUKUI 

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią se
serį GENĘ SALUGIENĘ, mūsų draugijos mielą na
rę, ir jos šeimą. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
GERARD SEIBUTIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. lapkričio 14 d., sulaukęs 70 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Užpaliuose. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko broliai: dr. Leon Seibutis su žmona Brigita, 

Vincas Seibutis su žmona Lietuvoje; vienas sūnėnas ir ketu
rios dukterėčios su šeimomis Amerikoje. 

Velionio lankymas šeštadienį, lapkričio 21d. nuo 3 iki 6 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Re
liginės apeigos ten pat 5:30 v.v. Velionio pelenai bus palaidoti 
Lietuvoje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus atsisveikinti su velioniu lapkričio 21 d. 

Nuliūdę broliai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312476-2345. 

Tiek daug meilės išgyventa Lietuvai — 
Remiant jos kultūros apraiškas, dainos meną... 
Liko išsvajotas ilgesys gimtojo krašto — 
Nesulaukęs grįžtančio ištikimo sūnaus... 

A.tA. 
GEDIMINUI MICKEVIČIUI 

mirus, nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame žmo
nai SOFIJAI-ZOTAI, sūnui BERNARDUI, dukrai NI
JOLEI, anūkams AUDRAI ir PAULIUI, giminai
čiams. 

Praamžiaus paskirtis 
Saulė, kaip kopus, per žydrą dangų kopia, 
Mėnulis žais sidabro gijomis, 
Ir medžiai pumpurus vis kraus 
Naujai dienai ir naujoms kartoms. 

i A.tA. 
GERARDUI SEIBUČIUI 

mirus, broliui dr. LEONUI SEIBUČIUI ir šeimai reiš
kiame gilią užuojautą. 

Z. A. Juškevičiui 
J. J. Variakojų šeima 

Žurn. Vytautas Kasniūnas (dešinėje) lanko jaunystės dienomis pažintas vietas 
Lietuvoje. 

AUKOS „DRAUGO" VAJUI » 

20 dol. — Bronius Jaras, 
Kenosha, WI; Marcella Bytau
tas, Downers Grove, IL; Jadvy
ga Mulokas, Santa Monica, CA; 
Mrs. Paul Kaselis, Chicago, IL; 
Bronė Bendoraitis, South 
Haven, MI; Rima Binder, Cary, 
IL. Elena Bakutis, St. 
Petersburg, FL; Stasys Baniu
lis, Lisle, IL; Alg. ir Teresė 
Landsbergiai, Upper Mariooro, 
MD; Ada Poderienė, Soutbiield, 
MI; Ona Remeikienė, Cicero, IL; 
Eugene Shopes, Jr., Pacifica, 
CA; Albinas Slivinskas, Bur-
bank, IL; Ada Staniulienė, 
Bloomfield Hls., MI; Adella 
Zunas, Evanston, IL; Juozas ir 
Albina Baskauskai, Brockton, 
MA; Vaclovas Budnikas, Eli-
zabeth, NJ; Jaras ir Aldona 
Kavaliūnai, VVaukegan, IL; F. ir 
L. Pluriai, Racine, WI; Jadvyga 
Povilaitienė, Omaha, NE; 
Pranas Sidzikauskas, Glendale, 
CA; Liuda Ungurait ienė, 
Breeksville, OH; Julija ir 
Pranas Zarankai, Redford, MI; 
Antanina Vailokaitis, Los 
Angeles, CA; Mr. & Mrs. Joseph 
Žukas, Pt. Washington, NY; 
Dona Mitkienė, Los Angeles, 
CA; Zigmas ir Virginia Grybi
niai, O'Fallon, IL; Jonas 
Zabukas, Westmont, IL; Albi
nas Slezas, Boston, MA; 
Mindaugas Pračkaila, N. River-
side, IL; Felix Masaitis, La 
Mirada, CA; Cėsys Sadeika, 
Farmington Hls., MI; Stanley & 
Frances Žymantas, Tinley Pk., 
IL; Mr. & Mrs. Edward Sisas, 
Santa Monica, CA; Helen Pius, 
Chicago; Juozas Naujalis, 

Cicero, IL; Jonas Baranauskas, 
Chicago; Aldona Griskienė, 
Chicago; Jonas ir Aldona 
Kubiliai, Cicero, IL. 

15 dol. dr. Juozas Kriaučiū
nas, Putnam, CT; K. Balas, 
Cleveland, OH; Vytautas ir Iza
belė Zmuidziniai, Rochester, 
NY; Jonas ir Natalija Kiaušiai, 
Harrison, NJ; Birutė Banaitis, 
Abington, MA; Peter Chapis, 
Chicago; Stan Kancewick, 
Chicago. 

10 dol. Stasys Aušrota, Sun 
City, CA; Frank Baluta, Gulf-
port, FL; Aldona Jesmantas, 
Riverside, IL; Mr. & Mrs. I. 
Skirgaudas, San Diego, CA; 
Aleksas Urbonas, St. Peters
burg, FL; Jonas Paliulis, Water-
bury, CT; Joseph & Loretta 
Simon, Oak Lawn, IL; Algis 
Marciuska, San Gabriel, C A; 
Joseph Matiukas, Woodhaven, 
NY; Ona Neumanas, Cleveland 
OH; Anelė Sulaitienė, Cicero, 
IL; Leonas Lozickas, Detroit, 
MI; Gerardas Juškėnas, Cleve
land, OH; Juozas Petuska, 
Southington, CT; Genevieve Go-
bis, Amsterdam, NY; Antanas 
Kuliesis, Chicago; Stephanie 
Laucius, Elizabeth, NJ; Sigita 
Banevičius, W. Hartford, CT; 
Edward Baranauskas, Schenec-
tady, NY; Valerijonas Ruokis, 
White Plains, NY; Dana 
Domarkas, Chicago; Povilas 
Matiukas, Chicago; dr. Edis 
Razma, Elmhurst, IL; Mr. & 
Mrs. E. Bliudnikas, Centerville, 
MA; Ona Braslauskaitė, Provi-
dence, RI; Albert Cizauskas, 
Falls Church, VA; Genovaitė 

Kausmanas, Springfield, Va; 
Juozas Kaunas, Macedonia, 
OH; Bronius Kuras, Union Pier, 
MI; Juoze Lapšienė, Dedham, 
MA; Pranas Simanavičius, Lan-
ham, MD; Charles Zavorskas, 
VVaterford, MI; 

5 dol. Mrs. Valeria Wolff, 
Park Forest, IL; Ona Jesunas, 
Phillips, WI; Roman ir Daiva 
Hajduczok, Rochester, NY; 
Vytautas Matulionis, Cleve
land, OH. 

„Draugo" redakcija, admi
nistracija ir leidėjai y ra nuo
širdžiai dėkingi visiems, at
siliepiantiems į vajaus pra
šymus ir atsiunčiantiems au
ką visų mūsų vieninteliam 
dienraščiui išeivijoje pa
remti. 

Dr. K. ir M. Ambrozaičiai 
P. ir O. Ankai 
Rūta Arbienė 
Julija Bubinienė 
Dr. G. ir V. Batukai 
Juozas Barkus 
Eug. ir D. Bartkai 
D. ir V. Bendikai 
Jaun. ir A. Dagiai 
Jadvyga Dambrauskienė 
L. ir R. Dambrauskai 
J. ir A. Daugvilai 
Dr. E. ir J. Giedraičiai 
S. ir J. Grunvaldai 
J. ir V. Jurkūnai 
V. ir Ir. Jonynai 

Dr. Pr. ir D. Jarai 
V. ir I. Kasniūnai 
Alfa Mikolėnas 
Leonas Nekus 
J. ir D. Noreikai 
H. ir D. Novickai 
J. ir Pr. Pakalkai 
K. ir E. Pociai 
V. ir J. Peseckai 
P. ir M. Ruliai 
J. ir Gr. Stankūnai 
Elena Šileikienė 
Ona Stephens 
Dr. V. ir A. Urbai 
J. ir N. Vazneliai 

Beverly Shores, Ind. 

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) 523-9862 

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

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

i 

-

J 
AMERICAN TftAVEL SERVICE 
•439 8. KEOZIE AVENUE 
EVEROREEN PARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (706) 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: 1-70S-422-3000. Darbo vai.: ptrmad., an-

k.Mrtd. Ir pMifctd. 9 v . r . -S v. p.p. Tr#čd. 9 v.r . -7 v.v. 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

^ S ^ W INTERNATIONAL 
\^FJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 
CARGO — siunčiame oro linija 

. % ZaibaS* 
kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

6525 South 79th A V M M M 
Hickory HM, INInoto 66457 

223 KatvarDų gatv* 
Vilnius, Lietuva 
Telefonas 386-118 Ir 776-362 

KT: 

INSI «rrn BV fo>c 

DON'T SPENĮ IT AIL SAVE SOME AT 

MUTUAL ^edenai SAVINGS 
AND IOAN A.",30GATtON 

CKorleted ond S<rperv^d by ih? I In.ifvl Statos Govetnment 
2217 W CFRMAK ROAD • CHICAGO, UI INOIS 60608 PHONE |312J 847-7747 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marąuette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois M3629 

l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

i » 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 20 d. 

x Vyskupas P. Baltakis at
vyks į pal. J. Matulaičio misiją 
Lemonte ateinančiais, 1993 
metais, gegužės 2 d. teikti 
Sutvirtinimo Sakramentą. No
r intys būti sutvirtinti su
augusieji ar jaunimas prašome 
nedelsiant registruotis pal. J. 
Matulaičio misioje. Tel. (708) 
257-5613. 

x Nestovėkime nuošaliai . 
nebūkime tik stebėtojais ir kri
tikais mūsų lietuviškos spau
dos. Joje mes turime rašyti ir 
svarbiausiai mes ją turime 
išlaikyti . , .Draugas" rei
kalingas finansinės paramos, 
kad jis galėtų mus lankyti ir 
informuoti. Kiekvienas tautie
tis turi susimąstyti ir bet kokia 
auka paremti savo tikrą „Drau-

x Naujas, lapkričio mė
nesio „Pasaulio lietuvio" nu
meris (11/277) pasiekė mūsų re
dakciją. Jame daug medžiagos 
iš viso pasaulio lietuvių veiklos, 
o taip pat svarbiųjų dabarties 
Lietuvos įvykių apžvalga. Žur
nale vietos skirta ir „Švietimo 
gairėms", ir lietuvių kalbai (red. 
prof. A. Klimas), ir pasaulio 
lietuvių jaunimui. Tai kruopš
čiai, patraukliai paruoštas ir iš
spausdintas žurnalas. Redakto
rius — Bronius Nainys. Leidžia 
PLB valdyba, administruoja B. 
Kronienė. 

x Da i l in inkė J a n i n a 
Marks , Chicagos universiteto 
Moterų klubo pirmininkė, 
plačiai veikianti kultūriniuose 
darbuose, savo pat i r t imi 
dalinasi su Vilniuje gegužės 
mėnesį vyksiančio Tarptautinio 
Teatro festivalio rengėjais. Jos 
namuose įvyko pirmasis lėšų 
telkimo priėmimas. 

x Kazys P r i š m a n t a s iš 
Vista, CA, su auka mums taip 
rašo: „Nors „Draugas" pas mus 
ateina ir nereguliariai, bet 
laukiamas su nekantrumu. Tai 
yra vienintelis, kasdieninis laik
raštis čia, Amerikoje. Per jį suži
nome, nors ir pavėluotas, žinias 
iš Lietuvos". 

x Visuomenė kviečiama į 
Laisvalaikio darbų parodos ati
darymą Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje lapkričio 20 d. 
6:30 vai. vak. Apžūrėjus pa
rodą, bus galima ir pasivaišinti. 
Parodą rengia Jaunimo centro 
Moterų klubas. 

x Dr. Julija Smilgienė daly
vaus Laisvalaikio darbų pa
rodoje lapkričio 20-23 d. 
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje su naujausiais lietuvišku 
šiaudinukų pavyzdžiais. Atvyki
te ir pasisemkite idėjų savo 
pačių kūrybai, kai reikės eglu
tes puošti šiaudinukais. 

x Laisvalaikio darbų pa
rodą, kurią rengia Jaunimo 
centro moterų klubas bus 
galima aplankyti šeštadienį, 
lapkričio 21 d. nuo 10 vai. iki 3 
vai. p.p. ir sekmadienį taip pat 
nuo 10 vai. iki 3 vai. 

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 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 Lietuviška šeima, gyve
nant i netoli Vašingtono ir 
Bal t imorės, i e ško pr iž iū
rėtojos dviems priešmokyklinio 
amžiaus vaikams Alga pagal 
susitarimą ir butas bei išlai
kymas. Tel. 410-796-8430. 

(sk) 

x „ D r a u g o " laikrašt is dar 
bus gaunamas šį šeštadienį J & 
J vaistinėje, kuri yra 71-mos ir 
California gatvių kampe. Si 
vaistinė dėl labai nepalankių 
sąlygų skubiai uždaroma. Mūsų 
dienraštis nuo pirmadienio va
karo bus gaunamas „Union 76" 
gazolino stoties krautuvėje, ku
r i yra 71st ir Californijos gatvių 
kampe. Krautuvė atidaryta iki 
11 vai. nakties. 

x B r a n g u s j aun ime , pro
fesionalai ir iškilūs tautiečiai! 
Pavaduokite pavargusius pen
sininkus ir užimkite jų eiles, 
ypač finansų telkime. Padėkite 
išlaikyti išeivijos vienintelį 
dienraštį „Draugą", kuris šiuo 
metu reikalingas piniginės 
paramos. Siųskite savo aukas ir 
paraginkite savo draugus. Visos 
aukos yra skelbiamos „Drau
ge", už kurias nuoširdžiai 
dėkingas vajaus komitetas ir 
„Draugas". 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos Fondo direktorių posėdyje, 
įvykusiame š.m. lapkričio 17 d., 
direktoriai pareigomis persi
tvarkė taip: pirm. Viktoras 
Naudžius, sekr. — Kazimieras 
Oksas, ižd. Evelyna Oželienė, 
vicepirmininkai — Petras Bučas 
ir Grožvydas Lazauskas. Fondas 
jau pradėjo septintą tūkstantį 
aukų. 

x Dr . Antano ir Astos Raz
mų sūnus pakrikštytas Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos koply
čioje Lemonte Andriaus Antano 
vardais. Krikšto tėvai buvo dr. 
Loreta Stončiūtė-Grybauskienė 
ir dr. Raimundas Šilkaitis. 
Krikšto sakramentą suteikė 
kun. Jonas Kidykas, SJ. 

x Tarp tau t in i s Teat ro fes
t ival io iniciatorius Bernard 
Sahl ins šiuo metu lankosi 
Lietuvoje. JAV informacijos biu
ro lėšomis pasiųstas pagelbėti 
Lietuvos t ea t r a l ams persi
orientuoti darbui komerciniais 
pagrindais, ne valstybės išlaiko
muose teatruose. 

x „ A l k o h o l i k ų Anony-
m o u s " susirinkimai lietuvių 
kalba vyksta ketvirtadieniais 
Lemonte. Skambinti Matui 
708-964-1826. 

x Ignas Pe t r auskas , ilga
metis „Draugo" skaitytojas, 
šiuo metu sunkiai serga. Jis yra 
per 80 metų amžiaus, gyvena 
Marquette Parke. J. Petrausko 
sūnus Kęstutis, tarnavęs JAV 
kariuomenėje, žuvo Vietnamo 
kare 1968 m. Būtų gera. kad Ig
no Petrausko bičiuliai jį prisi
mintų ir dažniau aplankytų. 

x L. Fondo vajaus pokyly
je lapkr ič io 21 d. 6:00 v.v. 
Martinique salėje meninę pro
gramos dalį atliks estradinės 
muzikos grupė „Melodija" — 
Vytautas Šiškauskas ir Alvydas 
Blinstrubas. Šokiams gros Sau
liaus Gylio orkestras. (sk.) 

x Kalėdiniai s iunt iniai į 
Lietuvą dar priimami iki lap
kričio 21 d. Kreiptis i Baltia 
Express , te l . 1-800-SPARNAI 
a r b a 312-284-6449. 

(sk) 

x A kcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paul ius 
Kurkulis, tel. 312621-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800621-2103. 

(sk) 

Šv. Pranciškaus seserų rėmėjų 67-jo suvažiavimo dalyviai spalio 4 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠV. PRANCIŠKAUS 
SESERŲ RĖMĖJŲ 

SEIMAS 

Chicagos skyriaus 67-tasis šv. 
Pranciškaus seserų rėmėjų 
seimas buvo š.m. spalio 4 d., šv. 
Pranciškaus šventėje. Seimas 
pradėtas šv. Mišiomis marijonų 
vienuolyno koplyčioje Chicago
je. Mišias aukojo kun. Juozas 
Vaškas, MIC. Jis pasakė ir die
nai pritaikytą pamokslą. Pažy
mėtina, kad kun. J. Vaškas 
mirė rytojaus dieną, spalio 5, 
ištiktas širdies smūgio. 

Suvažiavimas pradėtas kun. 
Petro Cibulskio, MIC, sukalbėta 
malda ir pietumis. Po to Chica
gos apygardos pirmininkė Sabi
na Henson pasveikino susirin
kusius. 1991 m. suvažiavimo 
protokolą lietuviškai perskaitė 
ses. Felice Jucius, OFS, kuri 
vėliau padėkojo rėmėjams už pa
galbą šv. Pranciškaus seserims. 
Ji paminėjo, kad pradėta apaš
talauti naujoje dirvoje — dvi 
seselės pranciškietės išvyko į 
Lietuvą padėti pastoraciniame 
ir labdarybės darbe. 

Į rėmėjų eiles įstojo 6 naujos 
narės, su kuriomis supažindino 
pirmininkė. Buvo aptarti ir kiti 
veiklos reikalai. Ateinantiems 
metams pasiliko ta pati val
dyba, kurią sudaro: pirm. Sabi
na Henson, kopirm. Theresa 
Vaitkus ir Jean Pargauskas, 
sekr. Vicki Leone, ižd. Betty 
Žibąs ir kitos narės įvairiems 
reikalams — Joseph Martikonis, 
Anne Paurazas, Lillian Kodis, 
Barbara Strumskis. 

Koresp. 

x „Rinkimai Lietuvoje: ne
tikėti rezultatai ir kas toliau?" 
Simpoziumas šia svarbia tema 
įvyks lapkričio 27 d. (penkta
dienį) 7:30 v.v. Jaunimo centre. 
Diskusijų dalyviai: Raimundas 
Jurevičius, teisinis patarėjas 
Lietuvos atstovybėje Maskvoje, 
Zenonas Rekašius, „Akiračių" 
redaktorius, Marius Šaulaus-
kas, Lietuvos Liberalų partijos 
vadovybės narys, Vilniaus Uni
versiteto docentas. Simpoziumą 
moderuoja Valdas Adamkus. 

Rengia Santara-Šviesa. 

x Atlanta Import-Export 
praneša, kad kitas laivo kon
teineris išsiunčiamas lapkričio 
25 d. Iš toliau skambinkite 
1-800-775-SEND. 

(sk) 

x ŽAIBO KLIENTŲ DĖ
MESIUI! Pranešame, kad 
KLAIPĖDOS MĖSOS KOM
BINATAS sustabdė EKSPOR
TINIŲ MĖSŲ gamybą, nes 
augintojai nepristato kiaulių. 
Garantuodami savo klientams 
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
PRODUKTUS, apgailestau 
jame, kad šiuo metu NEGALI
ME PRIIMTI ŽAIBO 10 NU
MERIO užsakymų. Visi kiti 
numeriai pristatomi normalia 
tvarka. „ Ž a i b a s " t e l . 
708430-8090. 

(sk) 

SMAGUS LIETUVIŲ 
OPEROS BALTUS 

Nepaisant, kad tą savaitgalį 
Chicagoje ir apylinkėse vyko ai
bė įvairiausių renginių, į metinį 
Lietuvių operos pokylį svečių 
prisirinko pilna didžioji Jau
nimo centro salė. Balius praėjo 
smagiai. 

Lietuvių operos balių buvo in
tensyviai rengtasi nuo pat 
sezono pradžios. Baliaus ruoša 
rūpinosi visas Lietuvių operos 
vienetas, tačiau pagrindiniai 
rengimo rūpesčiai krito ant 
valdybos vicepirmininko Jurgio 
Vidžiūno pečių. 

Svečiams pripildžius salę, 
pokylį pradėjo renginio vadovas 
valdybos vicepirm. J. Vidžiūnas, 
pasveikindamas Lietuvių 
operos vardu svečius, padėko
damas už tokį gausų atsilan
kymą ir Lietuvių operos darbų 
rėmimą. Pokylio koncertinei 
daliai pravest i pakvietė 
vicepirmininkę Jonę Bobinienę. 

Baliaus programai Lietuvių 
operos choras šiais metais vie
toje operų ištraukų paruošė, 
melodingų, iš Lietuvos gautų 
dainų repertuarą. Choras pa
dainavo Naujalio „Preliudą", 
Juozapaičio liaudies dainą 
„Ugdino", Bražinsko „Žemaičių 
plentą", muziko Sapranavičiaus 
aranžuotą sutartinę „Aš girdžiu 
dainos garsus" ir Beržinsko 
„Einu per žemę". Kartu su solis
tu Algirdu Braziu atliko Klovos 
Udrio dainą iš operos „Pilėnai" 
ir ištrauką iš Johann Strauso 
operetės „Čigonų baronas". 
Dirigavo Ričardas Šokas, o 
pianinu palydėjo Manigirdas 
Motekaitis. Koncertinė dalis 
publikai davė progą pasigėrėti 
Operos choro intensyvaus dar
bo vaisiais — skambiai ir nuo
taikingai nuskambėjusiais 
dainų garsais. Chorą programai 
paruošė muzikai Ričardas Šokas 
ir Manigirdas Motekaitis. Po 
programos buvo pagerbti dainos 
veteranai Genovaitė Mažei
kienė, dainavusi Lietuvių opero
je 10 metų, o Aldona Buntinaitė 
ir Bronius Mačiukevičius net 25 
metus. Juos pagerbdama, Lietu
vių operos valdyba įteikė ati
tinkamus žymenis. Žymenis 
įteikė valdybos pirmininkas 

Vytautas Radžius ir vicepirm. J. 

Bobinienė. 
Vakarienės metu, kurią pa

ruošė Ona Norvilienė, svečiai 
gėrėjosi melodingais Ričardo Šo
ko prie pianino ir jauno saksa-
fonisto iš Lietuvos muzikos gar
sais. Reikia pastebėti, kad Ri
čardas Šokas yra sudaręs šokių 
muzikos ansamblį, kuriame jis 
groja, dainuoja, o taip pat ir 
vadovauja grupei. Šią 
e s t r ad inės muzikos grupę 
sudaro jauni muzikantai iš 
Lietuvos. 

Truput į pašokus, atėjo 
momentas patirti, kas bus tie 
laimingieji Lietuvių operos lo
terijos laimėtojai. Loteriją pra
vedė valdybos pirm. V. Radžius 
ir vicepirm. Jonė Bobinienė bei 
Algirdas Putrius. Pirmą lai
mingąjį šimto dolerių vertės 
dovaną laimėjo Balys Kondra-
tas iš Connecticut. Antrą 150 
dolerių vertės dovaną lai
mėjo L. Ramanauskas iš Oak 
Lawn, 250 dol. dovaną laimėjo 
A. V. Marchertai iš Downers 
Grove. Ketvirtas laimingasis 
bilietas buvo Joanos Nausėdie
nės iš Lemonto. Paskutinę, di
džiausią, 1000 dol. dovaną 
laimėjo dr. Laimutė Griniūtė iš 
Chiagos. 

Vytautas Radžius pasveikino 
visus laimėtojus ir taip pat 
nuoširdžiai padėkojo visiems 
Lietuvių operos bičiuliams, 
kurie taip dosniai atsiliepė į 
aukų vajų. Sukeltos lėšos padės 
padengti dar iš praeito sezono 
užsilikusias skolas ir duos pra
džią naujo sezono darbų 
finansavimui. 

Dosnus visuomenės atsilie
pimas, grąžinant loterijos bilie
tėlius, o taip pat ir gausus jos at
silankymas metiniame baliuje 
yra gražus paskatas Lietuvių 
operos vienetui, kad, nepaisant 
sunkėjančių sąlygų kultūrinei 
veiklai išeivijoje, dar nereikėtų 
nuleisti rankų ir pesimistiškai 
užversti paskutinį gaidų lapą, 
bet ieškoti būdų, kaip išlikti 
gyvastingiems ir toliau. Apie tai 
mums verta pagalvoti. 

J . Končius 

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Rudeninis Panevėžiečių klubo 
nar ių susirinkimas įvyko 

lapkričio 5 d., sekmadienį, 12 
vai. vidudieni Jaunimo centro 
apatinėje salėje. Prieš susi
rinkimą, 11:15 val.r., Jėzuitų 
koplyčioje buvo pamaldos už 
mirusius ir gyvus klubo narius. 
Mišias atnašavo kun. Algirdas 
Paliokas, S.J., kuriam laikui 
atvykęs iš Lietuvos talkinti čio
nykščiams lietuviams t. jėzui
tams ir jau spėjęs įsijungti (ar 
įjungtas) į daugelį darbų. Jis 
pasakė ir pritaikytą pamokslą. 

Susirinkimą pradėjo ir prave
dė pirm. Petras Beinarauskas, 
sekretoriavo Pranė Masilio-
nienė. Susikaupimo minute 
buvo pagerbti šiais metais mirę 
klubo nariai: Juozas Aleliūnas, 
Luise Mažinienė, K. Ėringis ir 
Jonas Štitilis. Taip pat prisimin
ti ir žuvę dėl Lietuvos laisvės. 

Praėjusio susirinkimo pro
tokolą perskaitė sekr. Pr. 
Masilionienė. Protokolas pri
imtas be pataisymų. 

Iš valdybos pirm. pranešimo 
paaiškėjo, kad klubas per metus 
padaro porą susirinkimų ir 
vieną gegužinę. Klubo pajamos 
nedidelės: gegužinės pelnas ir 
nario mokestis. Bet klubas 
pelno ir nekrauna, o kiek gali, 
skiria, kad ir kuklias aukas, 
įvairiems lietuviškiems reika
lams. Šiemet paskyrė iš viso 175 
dol.: „Draugui" 50 dol., radijo 
valandoms ir kt. po mažiau. 
Susirinkimas aukų paskirs
tymui pritarė. Kadangi valdyba 
baigia savo kadenciją, pirmi
ninkas dėkojo už pasitikėjimą ir 
bendradarbiavimą. 

Smulkią kasos apyskaitą pa
darė ižd. V. Rutkauskas, o 
Revizijos komisija, susidedanti 
iš Juozo Masilionio, Petro Pe-
lecko ir Balio Brazdžionio, kasos 
knygas rado vedamas tvarkin
gai, sumos atitiko. 

Kun. A. Paliokas, SJ, buvo 
pakviestas tarti vieną kitą žodį 
apie Panevėžį ir aplamai apie 
padėtį Lietuvoje. Jis pasisakė 
esąs kilęs iš Pasvalio, Biržų 
apskr., bet labiau jo gyvenimas 
buvo susijęs su Panevėžiu. Dau
giausia savo kalboje palietė 
aktual iausius dabar t in ius 
įvykius Lietuvoje: rinkimus į 
Seimą, Sąjūdžio pralaimėjimą ir 
to pralaimėjimo priežastis. 
Lietuvoje tebekovoja gėris ir 
blogis. 

Pirm. P. Beinarauskas, pa
dėkojęs kun. A. Paliokui, SJ, 
už dabartinės padėties Lietuvoje 
analizę, pranešė, kad valdybos 
kadencija pasibaigė ir turi būti 
pravesti rinkimai. Rinkimams 
pravesti pakvietė klubo garbės 
narį J. Masilionį. Susirinkimui 
nepasiūlius nė vieno kandidato, 
buvo apklausti buv. valdybos 
nariai, ar sutinka kandidatuo
ti. Visi sutiko, tik atsisakė V. 
Rutkauskas. Susirinkimas plo
jimu perrinko valdybą, suteik
damas teisę, reikalui esant, 
kooptuoti narį. Taigi dabar 
porai metų klubo valdybą 
sudaro šie asmenys: Petras 
Beinarauskas, Irena Beina-
rauskienė, Pranė Masilionienė, 
Albertas Matulis, Vladas Paliu-
lionis ir Kazys Rožanskas. 

Susirinkimą baigus, buvo 
vaišes, paruoštos I. Beinaraus-
kienės, talkininkaujant K. 
Rožanskui ir kt. Čia buvo dar 
gerą valandą pabendrauta, 
pasišnekėta, pasidalinta dienos 
įspūdžiais ir praeities prisimi
nimais. 

P. R. 

Kun. J. Kidykas Mfteikia krikšto sakramentą Antano ir Astos Razmų sūnui 
Andriui Antanui Nuotraukoje — krikšto tėvai Loreta Stončiūtė-Grybauskie
nė ir Raimundas šilkaitis. Priekyje — krikštijamojo sesutė Alexa Elena. 

KULTŪRINGA SENIORŲ 
POPIETĖ 

Chicagos Lietuvių Pensininkų 
sąjungos narių susirinkimas 
įvyko spalio 29 d. Vytauto Di
džiojo Šaulių rinktinės na
muose. Susirinkimą atidarė val
dybos pirm. Stasys Vanagūnas. 
Pasveikinęs visus gana gausiai 
susirinkusius, palinkėjo links
mai, geroje nuotaikoje praleis
ti popietę. Be to, dar pastebėjo, 
kad čia nebus reguliarus susi
rinkimas, o tik popietė su tam 
tikra programos dalimi. Ta 
pačia proga pirmininkas padarė 

porą pranešimų. Vienas prane
šimas buvo, kad pensininkams 
Socialinė apdrauda bus pakelta 
3% nuo 1993 metų sausio mėn. 
1 d. Po šių pranešimų pakvietė 
Sibiro tremtinį, politinį kalinį 
Povilą Vaičekauską tar t i žodį. 

Povilas Vaičekauskas jau 14 
metų gyvena Amerikoje, Chica
gos apylinkėje. Šiais metais 
birželio mėnesį buvo nuvažiavęs 
į Lietuvą, kurioje išbuvo 3 
mėnesius. Taigi čia jis ir norėjo 
pasidalinti įspūdžiais su susi
rinkimo dalyviais, kuriem irgi 
rūpėjo Lietuvos likimas, ypač po 
seimo rinkimų pralaimėjimo. 
P i rmiaus ia pre legentas 
papasakojo savo įspūdžius po 15 
metų grįžimo į Lietuvą. Tekę 
jam pavažinėti po visą kraštą, 
buvo net tame vienutės kam
baryje, kuriame buvo tardomas 
ir kankinamas. Taip pat matęs 
daug negerovių jaunimo tarpe. 

Povilas Vaičekauskas yra 
geras kalbėtojas, mokąs gražiai 
ir vaizdžiai perduoti savo iš
gyvenimus, kurie ne vienam 
klausytojui pakuteno širdį. Po 
to buvo klausimai. 

Toliau patiekta šilti pietūs, 
kuriuos pagamino: Paketurienė, 
Skama, Kantienė, Palekienė, 
Janušk ienė , S t rungienė , 
Žiurlienė, Saduikienė, Žilio-
nienė, Pajedienė, Strumskienė, 
Paleliūnienė ir Barmienė. Bai
gus valgyti, buvo pravestas 
dovanų paskirstymas. Laimėji
mus pravedė Petras Padvaiskas. 

Po to visi, patenkinti paskai
ta, tikėdami gražesniu Lietuvos 
rytojumi, skubėjo į namus. 

Ant. Repš ienė 

VIEŠNIA I Š LIETUVOS 
VALSTYBĖS MUZIEJAUS 

Neseniai į L i tuanis t ikos 
tyrimų ir studijų centrą Chica
goje iš Vilniaus atvyko Lietuvos 
valstybės muzie jaus vyr. 
mokslinė bendradarbė 
Skirmantė Jakš ta i t ė rinkti 
medžiagos ap ie l ietuvybės 
išlaikymą išeivioije, tremties 
kelius į Vakarus, apie orga
nizacinę veiklą, spaudą, švie
timą ir kultūrą. Ji, baigusi is
torijos studijas Vilniaus peda
goginiame institute, nuo 1981 
metų dirbo istorikės darbą 
Revoliucijos muziejuje, pagal 
paskyrimą, o nuo 1991 metų 
pradžios, panaikinus Revoliuci
jos muziejų ir jo naujose 
patalpose įsteigus Lietuvos 
Valstybės muziejų, dirba trem
ties ir rezistencijos skyriuje. 

Dar jaunas Lietuvos Valsty
bės muziejus, gavęs t ik vieną 
trečdalį ekspozicinių patalpų, 
jau išaugo į nepamainomą 
Lietuvos va ls tybingumo 
apraiškos instituciją. Muziejuje 
sutelkta daug medžiagos apie 
t au t in į judėjimą 19-tame 
amžiuje, tarpukario Lietuvos is
toriją, sovietinę okupaciją, trem
tinių, politkalinių, partizanų, 
disidentų, laisvės kovotojų, 
Sausio 13-tos, Parlamento ir 
televizijos bokšto gynybos, 
Medininkų žudynių istoriją. 
Smarkiai plečiamos tremties į 
rytus ir į vakarus skyrius. Tau
tos rezistencijos k raš te ir 
išeivijoje skyriai. Jau gauta 
unikali Clevelando lietuvių 
bendruomenės kolekcija. Br. 
Juodelio nuvežta IX Išeivijos 
lietuvių tautinių šokių šventės 
plakatų, aprašymų, leidinio ir 
nusiųstų nuotraukų ekspozicija 
buvo šį rudenį muziejuje suruoš
toje lietuvių išeivijos veiklos pa
rodoje. Skirmantė atvyko su
r ink t i visą šių eksponatų 
kolekciją. Lietuvos Valstybės 
muziejaus reikšmė yra labai 
didelė valstybės atstatymui ir 
jaunosios ka r to s t au t i ne i 
sąmonei ugdyti. 

Bronius Juode l i s 

Advokatas Jonas G iba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

i ' 


