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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuvai reikia naujų 
įstatymų ir kalėjimų 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (Elta) 
— Kalbėdamas apie dabar Lie
tuvoje įgyvendinamą teisinę 
reformą, Lietuvos teisingumo 
ministras Jonas Prapiest is 
pasakė, kad Lietuvai reikia 
šimto naujų įstatymų ir dešim
ties naujų kalėjimų. Reformos 
esmę ministras apibrėžia taip: 
reikia sukurti naujus įstaty
mus, reguliuojančius visas 
gyvenimo sferas, tokius įsta
tymus, kad jie netrukdytų žmo
gui gyventi — jį saugotų, su
teiktų teises ir laisves. 

Nors Lietuva jau turi pagrin
dinį įstatymą — Konstituciją, 
tačiau, ministro žodžiais, joje 
yra nemaža nuorodų į įstaty
mus, kurių dar nėra. Paskai
čiuota, kad reikia parašyti dar 
apie 100 naujų įstatymų. 

Prie Teisingumo ministerijos 
sudaryta specialistų grupė 
baigia parengti visų kodeksų 
projektus. Rudenį Seimui jau 
bus pateiktas svarstyti Baudžia
mojo kodekso projektas. Siūlo
ma mažinti bausmes laisvės atė
mimu ir didinti galimybes už 
nusikaltimus skirti finansines 
baudas. 

O Lietuvos kalėjimai, kaip ir 
kitų pokomunistinių šalių įkali
nimo įstaigos, ministro žodžiais, 
visiškai neatitinka civilizuotų 
bausmės atlikimo sąlygų. Lai
kantis tarptautiniuose doku
mentuose reglamentuojamos 
tvarkos, Lietuvoje reikėtų 
pastatyti dar dešimt naujų 
kalėjimų. Kalėjimai — taip pat 
svarbi teisinės reformos gran
dis. 

„Teisinė reforma — ilgas dar
bas, ir žmonių skubinti čia ne
galima. Prieškario Lietuvos tei
sinė struktūra buvo kuriama 
daugiau kaip dešimt metų", 
pabrėžė ministras Jonas Pra
piestis. 

Indėliai tur i būt i 
indeksuojami iš vals tybės 

tur to 

„Lietuvoje yra nuvertintas ne 
tik žmonių darbo užmokestis, 
kapitalo vertė, bet ir gyventojų 
santaupos, įsigytos akcijos*', 
pareiškė rugpjūčio 11d. įvyku
sioje spaudos konferencijoje 
Seimo narys, Tėvynės Sąjungos 
(konservatorių) valdybos pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius. 
Nuvertėjus pinigams, gyventojų 
indėliai sumažėjo apie šimtą 
kartu, o vyriausybė 1991 m. 
vasario 26 dienos indėlius 
nutarė indeksuoti tik 10 kartų. 

Tėvynės Sąjungos valdybos 
pirmininkas nurodė, kad 1991 
m. vasario 26 d. sukaupti gy
ventojų indėliai turi būti in
deksuojami, šių santaupų vieną 
rublį (taloną) prilyginti vienam 
litui. Santaupos turi būti at
statomos ne iš biudžeto, o iš 
dalies privatizuotino valstybės 
kapitalo, perdavus jį Lietuvos 
taupomajam bankui. Tai būtų 
visiškai teisinga, anot Vagno
riaus, nes iš gyventojų indėlių 
yra pastatyta maždaug vienas 
trečdalis Lietuvos įmonių ir 
sukaupta kitokio valstybės 
turto. 

Gediminas Vagnorius infor
mavo, kad Tėvynės Sąjunga 
parengė įstatymo dėl gyventojų 
santaupų kompensavimo ir ak
cijų vertės atstatymo projektą. 
Nutarta surengti akciją, kurios 
metu Lietuvos piliečiai galėtų 

pasinaudoti Lietuvos Konstitu
cijos numatyta įstatymų leidy
bos iniciatyvos teise — pateikti 
Seimui svarstyti šio įstatymo 
projektą. 

Dolerio vertė nebekren ta 

Konvertuojama valiuta Lie 
tuvoje lito atžvilgiu šios savaitės 
viduryje nebepinga, o kai ku
riuose Vilniaus komerciniuose 
bankuose jos kaina, palyginti su 
savaitės pradžia, netgi ėmė kil
ti. Rugpjūčio 11d. JAV dolerius 
Vilniuje brangiausiai supirko 
Taupomasis bankas — už 1 dol. 
davė 3.38 Lt; pardavė, už 1 dol. 
imdamas 3.46 lito. 

Prez identas lankėsi 
„Lietuvos r y t e " 

Šiandien prezidentas Algirdas 
Brazauskas apsilankė „Lietu
vos ryto" laikraščio redakcijoje. 
Tai populiariausias šalyje laik
raš t i s , išeinant is beveik 
100,000 egzempliorių tiražu. 

Tą pačią dieną prezidentas 
taip pat susitiko su Lietuvoje 
reziduojančių diplomatinių 
atstovybių vadovais. Lietuvoje 
veikia 16 užsienio valstybių am
basados, dirba dviejų valstybių 
laikinieji reikalų patikėtiniai, 
keli tarptautinių organizacijų 
atstovybių vadovai. Šiuo metu 
Lietuvą yra pripažinusios 118 
pasaulio valstybių. Diplomati
niai santykiai atkurti ir už
megzti su 82 valstybėmis. 

Paminės okupanto išėjimą 

Lietuvos Sąjūdis ir Tėvynės 
Sąjunga išplatino kvietimą rug
sėjo 1-ąją minėti nevien smagią 
mokslo metų pradžios ir niūrią 
II pasaulinio karo atminimo die
ną, bet ir pasidžiaugti Lietuvos 
išsilaisvinimu. „Pagaliau", ra
šomajame, „po 54 metų svetima 
kariuomenė palieka Lietuvą. Ši 
rugsėjo 1-oji Lietuvai — tai karo 
pabaiga ir naujo istorijos tarp
snio pradžia. Ji tu r i būti 
džiaugsminga kaip gėlių puokš
tė po ateinančio mus pasveikinti 
šventojo Tėvo kojomis". 

Lietuvos Sąjūdis ir Tėvynės 
Sąjunga ragina papuošti mo
kyklas ir namus vėliavomis, o 
paminklus — gėlėmis, aplankyti 
artimus, pasikviesti į aikštes ir 
gatves dūdų orkestrus, kaimo 
kapelas, chorus. „Te mūsų vai
kai, anūkai paskui prisimins. 

Tadžikistane islamas 
kovoja su komunizmu 

Birželio 15 d. Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis ir ponia Daniela Lozoraitienė dalyvavo 
diplomatiniam korpusui skirtame priėmime Baltuosiuose rūmuose, kurį suruošė JAV preziden
tas Bill Clinton. Susitikimo metu nusifotografavo (iš k. a~b Stasys Lozoraitis, Hillary Clinton, 
JAV prezidentas Bill Clinton, Daniela Lozoraitienė. 

JT delegacija stebės 
kariuomenės išvedimą 

New Yorkas, rugpjūčio 11d. 
— Šiandien Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius Boutros 
Boutros-Ghali paskyrė ambasa
dorių prof. Tommy Koh iš Sin
gapūro savo specialiuoju pa
siuntiniu, kuris vadovaus JT 
delegacijai susipažinti su 
ginkluotojų pajėgų išvedimo 
eiga Baltijos valstybėse pagal 
Generalinės Asamblėjos priim
tą rezoliuciją 47/21. 

Kaip praneša Lietuvos Nuola
tinė Misija prie Jungtinių 
Tautų, JT generalinio sekre
toriaus delegacija rugpjūčio 28 
d. išvyksta iš New Yorko dviejų 
savaičių misijai į Rusiją, 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Dele
gacija lankysis Maskvoje 
(rugpjūčio 29-31), Vilniuje 
(rugpjūčio 31-rugsėjo 3), Rygoje 
(rugsėjo 3-6), Taline (rugsėjo 
6-7), vėl Maskvoje (rugsėjo 8-9). 
Vizito metu numatomi susiti
kimai su Rusijos ir Baltijos vals
tybių politiniais ir kariniais va
dovais, derybų delegacijomis, 

parlamentarais ir užsienio 
diplomatais. Delegacijf iaip pat 
aplankys karines baz; s. 

Profesorius Koh, kp.;p nuola
tinis atstovas, OCLUĄ rnetq 
vadovavo Singapūro Misijai prie 
JT New Yorke. 1981-82 metais 
jis buvo Trečiosios JT juru teisės 
konferencijos prezidentu ir pir
mininkavo 1992 JT Aplinkos 
Apsaugos ir Vystymosi konfe
rencijos paruošiamajam komite 
tui. Profesorius Koh yra teisi 
ninkas, baigęs Singapūro, Har 
vard ir Cambridge universite
tus, buvęs Singapūro ambasa
dorius JAV-bėse ir dabar einan
tis Politikos studijų instituto 
direktoriaus pareigas. 

Baltijos valstybių iškelta 
Rezoliucija 47/21 buvo Gene
ralinės Asamblėjos vienbalsiai 
priimta 1992 lapkričio 25 dieną. 
Pagal ją, JT generalinis sekre
torius yra įpareigotas paruošti 
pranešimą apie išvedimo eigą 
48-toje Generalines Asamblėjos 
sesijoje šį rudenį. 

yra supažindinti Europą su 
šimtmetines istorines tradicijas 
turinčių Baltijos šalių kultūra, 
įvairių kartų bei krypčių meni
ninkais. Be to. savaitės rengi
niai Brandenburgo žemės mies
tuose, miesteliuose turėtų ge-

kaip mokėjome net sunkiais lai- rokai pagyvinti ir jų pačių kul
tūrinį gyvenimą, kai kur, beje, 
šiuo metu gerokai apsnūdusį. 

kais džiaugtis išsilaisvinę" , 
rašoma rugpjūčio 11d. Vytau 
to Landsbergio ir Algirdo Kat 
kaus pasirašytame Lietuvos Są
jūdžio ir Tėvynės Sąjungos kvie
time. 

Pabaltijo k u l t ū r a 
Brandenburgo žemėje 

Vokietijoje, Brandenburgo že 
mėje, rugsėjo 4-11 dienomis ren
giama Estijos, Latvijos ir Lietu
vos kultūros savaitė „Susiti
kimai". Renginį organizuojan
čios firmos „European Culture 
Concept" vadovas Mike Tbulke 
vakar Vilniuje surengtoje spau
dos konferencijoje pasakė, kad 
šiuo metu tai — pats didžiausias 
kultūrinis projektas visoje Vo 
kietijos Federacijoje. Trijų Balti 

„Susitikimus"' finansuoja 
Brandenburgo žemės Mokslo, 
tyrimų ir kultūros ministerija. 
Lietuvai šioje šventėje atstovaus 
30-ties žmonių delegacija: mu
zikos ansambliai ir solistai at
likėjai, rašytojai, dailininkai. 
Bus at idarytos trys dailės 
parodos, rodomi jaunų režisierių 
kino filmai. Per iškilmingą ati
darymą Frankfurto prie Oderio 
koncertų salėje smuikininkas R. 
Katilius gros su šio miesto fil
harmonijos simfoniniu orkestru. 

Kai bankų interesai 
kryžiuojasi 

Rugpjūčio 11 d. Lietuvos 
Seimo Biudžeto ir finansų komi 

jos šalių kultūra bus pristatoma tėte buvo svarstomi dviejų 
41 mieste. bankų reikalai. Lietuvos Banko 
„Susitikimų" savaitės tikslas valdybos pirmininkui Romual 

dui Visokavičiui tek gintis nuo 
kaltinimų protekcionizmu dėl 
to, kad 20 milijo-4 litų šio 
banko pelną jis nu-orendė ati
duoti vyriausybei žemdirbiu 
kreditavimui per Litimpex"' 
banką, kurio akcm įkas, beje. 
yra pats Visokavič: :s. Teikda 
mas kreditus žemdirbiams, „Li-
timpex" bankas r. -blogai už
dirbs. Kreditai žemr rbiam. kai 
kurių Seimo nariu nuomone, 
turėtų būti teikian per Žemės 
ūkio banką. Biudžet > ir finansų 
komitetas pasiūi- valstybės 
kontrolieriui pat -rinti Lie
tuvos Banką. 

Svarstybose ap • „Tauro" 
banką, R. Visoka\ k us pasakė, 
kad šis bankas yra prie bankro
to ribos, nes vien tik „Lietuvos 
geležinkeliams'" yra skolingas 
732 milijonus rubliu, o kitoms 
įstaigos ir asmenims — dar 591 
milijoną rublių. . J aro" banko 
prezidentas Genai: ]us Konop-
liovas per TV laida Panorama" 
pasakė: „Aš nieką i negirdėjau 
tokio begėdiško m- !o ir tokios 
demagogijos". Rusrpjūčio 12 d 
toliau ieškoma. ..k r čia šuo pa 
kastas", painform o „Panora 
ma". 

Ambasada skatina 
JAV-Lietuvos 

mokslinius 
pasikeitimus 

Washington, DC, rugpjūčio 6 
d. — Amerikos Mokslo Vystymo 
Asociacijo© Tarptautinių prog
ramų sekretoriato direktorius 
Richard Getzinger ir tos pačios 
organizacijos mokslinių ir 
tarptautinių saugumo progra
mų direktorius Steven Wander 
rugpjūčio 3 d. lankėsi Lietuvos 
ambasadoje VVashingtone ir ten 
susitiko su Ambasadoriaus 
padėjėja mokslo ir technologijos 
klausimais Danele Vidutiene. 

Susitikomo metu buvo kalbė-
ia apie programas, kurios jau 
dabar padeda ar ateityje padėtų 
remti mokslininkus Pabaltijo 
šalyse. 

Skatindami mokslinių pasi
keitimų ryšius tarp Lietuvos ir 
JAV mokslinių įstaigų, ambasa
dorius Stasys Lozoraitis ir D. 
Vidutiene rugpjūčio 6 d. am
basadoje susitiko su JAV Agri
kultūros departamento Tyrinėji
mų ir apsikeitimų skyriaus 
direktorium Valdis Mezainis ir 
jo pavaduotoja Amy Odegaard. 
Pokalbio metu buvo aptarti 
opiausi Lietuvos žemės ūkio 
klausimai bei galimybės juos 
kuo greičiau spręsti. 

Susitarimai su 
Ukraina 

Vilnius, rugpjūčio 7 d.— 
Ketvirtadienį surengtoje spau
dos konferencijoje ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
pranešė, kad vizito į Ukrainą 
metu su Ukrainos premjeru 
Leonid Kučma buvo pasirašyti 
keli dokumentai — susitarimai 
bendradarbiauti mašinų gamy
bos, elektronikos, švietimo ir 
kul tūros , muitų kontrolės 
srityse. 

Svarbiausias pasirašytų doku
mentų — laisvos prekybos sutar
tis. Ukrainos premjeras pasky
rė Lietuvos pasiuntinybei didelį 
pastatą Kijevo centre, bus ski
riamos patalpos Ukrainoje gy
venantiems lietuviams, kad 
galėtų įsteigti šeštadieninę 
mokyklą. Pasirašytas dokumen
tas dėl Ukrainos skolos — 40 
milijonų litų — grąžinimo. 

Laisvos prekybos sutartys jau 

Rusija teigia, kad Tadži
kistane jos kariai kovoja prieš 
Islamo fundamentalizmo brovi-
mąsi į savo teritoriją. Rusija 
Vakarams teigia, jog jai rūpi tas 
pats, kas Vakarams — sustab
dyti islamišką terorizmą. Kai ku
rioje Amerikos didžioje spaudo
je konfliktas Tadžikistane taip 
ir vaizduojamas. Bet liepos 28 d. 
„Lietuvos aide" gauname pasis
kaityti apie tą konfliktą iš 
tadžiko musulmono perspekty
vos, kurį Eltos žinių agentūra 
užtiko Pakistano dienraštyje 
„Frontier Post". 

Ten rašoma, kad tadžikų suki
lėlių vadas Mohamad Sarif Hi-
matzada teigia, kad vienintelis 
būdas įveikti krizę Tadžikis
tane, kur yra atvežti Rusijos 
kareiviai kovai su afganų mu-
džahidynais, yra islamo „dži-
had" (šventasis karas). 

Liepos 26 d. išspausdintame 
pasikalbėjime Pakistano dien
raštyje , ,Frontier post" , 
Tadžikistano Atgimimo islamo 
partijos vadas pareikalavo iš 
Rusijos, Uzbekistano ir Kir-
gizstano vyriausybių „sustab
dyti ginkluotą intervenciją Ta
džikistane". 

Paskutinėmis žiniomis iš Ka
bulo, Rusijos artilerija bombar
davo šešis Afganistano pasienio 
kaimus ir privertė jų gyvento
jus bėgti. 

Himatzada sako: „Mano atvy 
kimo į Pakistaną pagrindinis 
tikslas — rinkti aukas badau
jantiems savo šalies žmonėms". 
Jis apkaltino „Dušanbės komu
nistinį režimą", jog per jį žuvo 
daugiau kaip 120,000 Tadžikis
tano musulmonų ir maždaug 
dar tiek pat buvo priversti bėgti 
į kaimyninį Afganistaną. 

„Anksčiau aš maniau, jog 
kovos dėl valdžios problemą 
įmanoma išspręsti politinėmis 
priemonėmis, tačiau dabar tvir
tai įsitikinau — vienintelis 
kelias yra džihad", pasakė 
Himatzada, pagal profesiją in
žinierius. 

Kitos partijos — demokratų 
partija, Nacionalinis frontas ir 
Hadachšanas (politinė Izmaili-
jos musulmonų grupuotė) kovo
ja už „komunistinio režimo" 
nuvertimą, teigia Himatzada. 

Rusai saugo rusus 
Tadžikistane 

Tačiau, kaip rugpjūčio 3 d. 
„Lietuvos aido" laidoje rašo jo 
reporteris Arminas Norkus, Ru
sijos masinės informacijos prie
monės stengiasi kuo daugiau 
kalbėti apie grėsmę Tadžikis
tane tarnaujantiems rusams. 
Pasak Ostankino televizijos, 
liepos 30 d. vakare Rusijos 
lėktuvai puolė smogikus, 
bandančius persikelti per 
Piandžos upę. iŠ Afganistano te 
ritorijos buvo apšaudyta 11-oji 
„Maskvos" užkarda. Vienas pa 
sienietis sužeistas 

Rusijos žinių agentūra ITAR-
TASS pranešė, kad specialusis 

pasirašytos su Norvegija, 
Švedija ir Šveicarija, todėl 
dabar, kai sutarta ir su Uk
raina, Lietuvos rinkoje gali 
įsivyrauti reekaportui palankus 
klimatas. 

Premjeras pareiškė, kad že
mas dolerio kursas lito atžvilgiu 
žlugdo ekonomiką. įmonės po 
truputį tempą nekonkurentiš-
kos ir pradės bankrutuoti. Bus 
stengiamasi, kad dolerio kursas 
būtų 1:4. 

prezidento Boris Jelcin atstovas, 
Rusijos žvalgybos tarnybos di
rektorius Jevgenij Primakov 
Kabule susitiko su Afganistano 
vadovybe ir apsvarstė padėtį 
pasienyje. Uzbekistano prezi
dentas Islam Karimov, atsaky
damas į Jelcino laišką, pareiškė 
sutinkąs, kad artimiausiu metu 
Maskvoje būtų surengtas Cent
rinės Azijos valstybių ir Rusijos 
vadovų susitikimas dėl padėties 
Tadžikistane. 

Afganistanas atsisakė 
dalyvauti 

Apie tai liepos 24 d. su Rusi
jos užsienio reikalų ministro pir
muoju pavaduotoju kalbėjosi ir 
Kazachstano prezidentas Nursul-
tan Nazarbajev. Jie sakė, kad 
yra už abiejų šalių dialogą, 
palaikomą padedant Rusijai, 
Kazachstanui, Uzbekistanui ir 
Kirgizstanui. Bet Afganistano 
premjeras Hekmatjar atmetė 
Maskvos pasiūlymą surengti 
keturšales derybas, kuriose 
dalyvautų Rusija, Uzbekista
nas, Tadžikistanas ir Afganis
tanas. 

Tadžikistano nacionalinio 
saugumo komiteto pirmininkas 
Saidmair Zuchurov pasakė: 
„Padėtis Tadžikistane pri
klausys nuo keturių valstybių 
— Afganistano, Rusijos, 
Uzbekistano ir Tadžikistano — 
vadovų, nuo pasaulio bendrijos 
pastangų sureguliuoti konfliktą 
taikiomis priemonėmis". 

Tačiau komunistinė Tadži
kistano vadovybė didžiausias 
viltis sieja su Rusijos kariuo
mene. Pasak Ostankino televizi
jos, oficialūs Tadžikistano ats 
tovai „pasmerkė kai kurių Rusi
jos veikėjų reikalavimus išves
ti iš šalies Rusijos kariuomenę", 
nes tai būtų „smūgis į nugarą 
Rusijos kareiviams, rusakal
biams Tadžikistano gyvento
jams". 

Tadžikų sukilėliai telkiasi 

Tadžikų sukilėliai ir mu-
džahidynai telkasi Afganis
tano teritorijoje prie Tadžikis
tano sienos. Laukiama jų puoli
mo. Rugpjūčio 1 d. Rusijos vy
riausybė pareiškė, kad kol kas 
Rusija nesmogs sukilėliams 
(„bandi tams") išankst inio 
smūgio, nors tai „gali būti neiš
vengiama ". 

Iš Rusijos į Tadžikistaną 
vyksta savanoriai — daugiausia 
Afganistano karo dalyviai. 

Nors Jelcinas pasiūlė, kad 
liaudies deputatų suvažiavimas 
atšauktų nutarimą į „karštus 
taškus" siųsti tik savanorius, 
deputatai į suvažiavimą rinksis 
tik lapkričio mėnesį. 

— L i e t u v o s ambasados 
VVashingtone Ekonomikos ir ko
mercijos skyrius sudaro duo
menų bazę apie JAV verslinin
kus bei kompanijas, kurios 
norėtų pradėti savo veiklą 
Lietuvoje. Vėliau ši informaci
ja bus pateikta atitinkamoms 
žynyboms bei kompanijoms Lie
tuvoje. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 13 d.: Šv. Ponci-
jonas ir Ipolitas, Diana, Kasijo-
nas, Gilvilė, Naglis. 

R u g p j ū č i o 14 d.: Šv. 
Maksimilijonas Kolbe, Tarcizi-
jus, Atanazija, Grintautas, Pa
jauta. 
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Redaktorė Irena Regienė 

SIAURĖS AMERIKOS 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBIŲ REKORDAI 

Pagal 1992 m. gruodžio 31 d. duomenis 

Pateikiame Š. Amerikos lietu
vių lengvosios atletikos pirme
nybių rekordus. Rekordai pra
dėti registruoti 1952 m., kai 
Clevelande įvyko pirmosios 
oficialios š. Amerikos lietuvių 
lengvosios atletikos pirme
nybės. Šiame sąraše nėra į-
t r a u k t o s jardinės bėgimų 
distancijos, nepaisant, kad 1960, 
1961 ir 1965 metais lietuvių 
pirmenybės buvo vykdomos jar-
dine sistema, tačiau pasekmės 
buvo gana menko lygio ir nepri
lygo giminingų metrinių dis
tancijų pasekmėms. Šį kartą 
duodame tik vyrų ir moterų pir
menybių rekordus. Prieauglio 
klasių pateiksime kitą kartą. 
Pabrėžiame, kad šios pasekmės 
nėra absoliutūs ŠALFAS s-gos 
rekordai, bet tik per metines 
pirmenybes pasiekti. 

VYRŲ KLASĖ 

100 m bėgimas: 10.9 sek. — 
Edward Alexejūnas (Nepr.) — 
1971. m. 

200 m bėgimas: 22.5 sek. — 
Edward Alexejūnas (Nepr.) — 
1971 m. 

400 m bėgimas: 49.4 sek. 
— Edward Alexejūnas („Aras") 
— 1966 m. 

800 m bėgimas: 1:54.6 min. 
Robert Frost („Aras") — 1966 m. 

1500 m. bėgimas; 4:01.0 min. 
— John Kenton (Nepr.) - 1969 
m. 

* 3000 m bėgimas: 9:00.8 
min. — Saulius Kinderis (LA 
„Banga") — 1984 m. 

5000 m bėgimas: 15:38.5 
min. — Andrius Klemas (W. 
„Vėjas") - 1989 m. 

10,000 m bėgimas: 32.13.0 
min. — Andrius Klemas (W. 
„Vėjas") - 1989 m. 

110 m kliūtims bėgimas: 
15.8 sek. — Liudas Juodvalkis 
(C. „Žaibas") - 1963 m. 

400 m kliūtims bėgimas: 
54.9 sek. — John Kenton (Nepr.) 
— 1969 m. 

3000 m ėjimas: 12:47.6 min. 
— Bronius Keturakis (Č. 
„Neris") - 1958 m. 

Šuolis į tolį: 21'-8" (6.60 m ) 
— Rimantas Petrauskas (T. 
„Aušra") - 1969 m. 

Šuolis į aukštį: 6'-4" (1.93 m ) 
— Aleksas Grigonis (T. „Aušra") 
— 1972 m. 

Trišuolis: 43 '11" (13.38 m ) 
— Algimantas Motiejūnas (C. 
„Žaibas") — 1966 m. 

Šuolis su kartimi: l l ' - 4 " 
(3.45 m ) — S. Strasevičius (Č. 
„Aras") - 1961 m. 

Rutulio stūmimas: 56*-0" 
(17.07 m.) — Arvydas Barkaus
kas (L. „Tauras") - 1978 m. 

Disko metimas: 170'-6" 
(51.98 m ) — Arvydas Barkaus
kas (L. „Tauras") - 1977 m. 

Ieties metimas: 186' 10%" 
(56.96 m ) - A. Brazdys (Č. 
„Neris") - 1959 m. 

4 x 100 m estafetė: 45.9 sek. 
— Clevelando LSK „Žaibas" 
(Tadas Kijauskas , Darius 
Motiejūnas, Rodd Novak, Algis 
Zylė) - 1891 m. 

MOTERŲ KLASĖ 

* 50 m bėgimas; 6.8 sek. — 
Elvyra Šikšniūtė (C. „Žaibas") 
— 1953 m. 

• 60 m bėgimas: 7.8 sek. — 

Elvyra Šikšniūtė (C. „Žaibas") 
- 1952 m. 

100 m bėgimas: 12.5 sek. — 
Rita Čyvaitė (C. „Žaibas") -
1971 ir 1972 m. 

200 m bėgimas: 26.0 sek. -
Rita Čyvaitė (C. „Žaibas") -
1971 m. 

400 m bėgimas; 1:01.2 min. 
- Adrija Motiejūnaitė (C. 
„Žaibas") - 1984 m. 

800 m bėgimas: 2:26.3 min. 
- Danutė Valaitytė (L. „Tau
ras") - 1980 m. 

1500 m bėgimas: 5:03.6 min. 
- Danutė Valai tytė (L. 
„Tauras") - 1980 m. 

3000 m bėgimas: 12:57.8 
min. — Laura Gražulytė (D. 
„Kovas") - 1984 m. 

5000 m bėgimas: 21:54.8 
min. — Rūta Kunevičienė (C. 
„Žaibas") - 1990 m. 

10,000 m bėgimas: 45:41 0 
min. — Rūta Kunevičienė (C. 
„Žaibas") — 1990 m. 

* 80 m kliūtinis bėgimas: 
11.7 sek. — Rita Čyvaitė (C. 
„Žaibas") - 1972 m. 

100 m kliūtinis bėgimas: 
16.7 sek. — Rita Čyvaitė (C. 
„žaibas") — 1972 m. 

Šuolis į tolį: 17'-8%" (5.40 m ) 
- Rita Čyvaitė (C. „Žaibas") -
1974 m. 

Šuolis į aukštį: 1:60 m (5'-3") 
- Rasa Orentaitė (D. „Kovas") 
- 1982 m. 

Rutulio (4 kg) stūmimas: 
11:47 m (37'-7V4") - Rūta 
Maželytė (C „Žaibas") - 1980 
m. 

Disko metimas: 33.10 m 
(108'-7") — Krystyna Biliūnaitė 
(C. „Žaibas") - 1982 m. 

Ieties metimas: 107'-11" 
(32.89 m) — Dalia Jurgaitytė (C. 
„Žaibas") — 1967 m. 

4x100 m estafetė: 53.6 sek. 
- Clevelando LSK „Žaibas" 
(Danutė Miškinytė, Eglė Gied
raitytė, Kathleen Vaivadaitė, 

Rita Čyvaitė) - 1971 m. 
•4x60 m estafetė: 33.7 sek. 

- Clevelando LSK „Žaibas" 
(Laima Juodytė, Asta Karaliū
tė, Vilija Mockutė, Asta 
Karaliūtė) - 1962 m. 

Žvaigždute pažymėtos rung
tys daugiau nevykdomos 
pirmenybių programoje. 

ŠALFAS s-gos Lengvosios 
Atletikos komitetas 
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„Karo l inos" teniso k lubo Vilniuje at idarymo iškilmės. Prie mikrofono Lietuvos Teniso federacijos 
prez. A. P u t r a m e n t a s , g re t a — „Karol inei komplekso prez. P. Vozbutas, „Karolinos" teniso k lubo 
prez . R. Tarasev ič ius , Lie tuvos Respublikos prez. A. B r a z a u s k a s ir LTOK prez. A. Povil iūnas. 

LENGVAATLEČIŲ 
DĖMESIUI! 

LSK „Žaibo" lengvosios atle
tikos treniruotės vyksta pirma
dieniais, antradieniais ir ketvir
tadieniais, nuo 6:30 vai. vak.. 
Forest Park School, 27000 

Elinore Ave., Euclid, Ohio ir 
trečiadieniais nuo 6:30 vai. vak., 
Cuyahoga Community Col-
lege, Western Campus, West 
Pleasant Valley Rd. prie York 
Rd., Parma, Ohio. 

Kviečiami prisijungti ir nau
ji nariai, ypač vaikai. Pageidau
tina treniruotes lankyti bent 2 
kartus į savaitę. 

Dėl papildomų informacijų 
galima kreiptis į Algirdą Biels-
kų 486-0889, Eglę Lesniaus-
kienę 731-7464 ar Liusę Tamo
šiūnienę 843-6647. 

LSK „Žaibas" ruošiasi daly
vauti 1993 m. Š. Amerikos bal-
tiečių ir lietuvių lengvosios atle
tikos pirmenybėse, rugsėjo 11 ir 
12 d., Bur l ing ton . Ont . . 
Kanadoje. 

Išlaikykime Clevelando lietu
vių sportinį gyvenimą gyvą! 

LSK „Ža ibas" 

Futbolas Čikagoje 
FUTBOLO 

TURNYRAS 
Tradicinis futbolo klubo „Li

tuanica" turnyras ir piknikas 
bus šeštadienį, rugpjūčio 14 
dieną, Lemonte, Lietuvių centro 
aikštėse. Turnyre šį kartą daly
vaus net 12 komandų — 4 vyrų 
grupėje ir 8 veteranų. 

Vyrų grupėje varžysis 3 
komandos iš major divizijos — 
italu „Maroons". čekų ..Spar
ta", „Lituanica" ir narsi pirmos 
divizijos komanda — ..Croa-
tans" . 

Vete ranų grupėje rungty
niaus: argentiniečių „Pampas". 
„Sparta", „Pannonia". „Croa-
tans" , graikų „Falcons", Hyde 
Park, Missouri ir „Lituanica". 

LIETUVOJE ATIDARYTI TENISO 
RŪMAI 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Lietuvoje, ilgus metus stin
gant geresnių sąlygų lauko 
tenisui, šio sporto entuziastai R. 
Tarasevičius ir P. Vozbutas, 
norėdami šią padėtį pagerinti, 
nutarė pastatyti teniso klubą. 
Projektą įgyvendinti reikėjo 
tvirto pasiryžimo, pasitikėjimo 
savimi ir organizacinių gabu
mų, kurių jiems nestigo; taip 
Vilniuje, ant Neries kranto 
netoli Televizijos bokšto, išaugo 
ne klubas, bet erdvūs teniso 
rūmai su moderniais įrengi
mais. Sunku net įsivaizduoti, 
kas juose telpa. 

Apie šiuos puikius rūmus štai 
ką pasakoja „Karolina" teniso 
klubo prezidentas Romualdas 
Tarasevičius: „Turime keturias 
vidaus teniso aikštes (kaučuko 
paviršius), kėgliavimo taką, 
biliardo, stalo teniso ir imtynių 
patalpas bei fizioterapijos įren
gimus. Prie viso to yra per
sirengimo kambariai, baseinas, 
sauna, jakuzzi, dušai ir resto
ranas. Turime aštuonias kieto 
paviršiaus teniso aikštes lauke, 
iš jų trys — „supergrass". Nu
matomas įrengti ir teniso sta
dionas su maždaug 3,000 vietų 
žiūrovams. Dar šiais metais 
esame pasiryžę surengti ir 
pirmą tarptaut inį turnyrą. 
Klubas jau turi būrį narių, 
keturis instruktorius ir 150 
jaunų mokinių. Jie simboliniai 
moka 1 dol. per mėnesį. Pasiekę 
tam tikrą žaidimo lygį, jie bus 
nemokamai siunčiami į tur
nyrus kituose miestuose, o patys 

suskirstytos į A ir B sekcijas. 
Sekcijų laimėtojai susit iks 
finale žaisti dėl pirmos vietos. 

Vyrų grupėje komandos rung
tyniaus viena prieš kitą — 
„Round Robin" sistema. 

Turnyro pradžia 1 vai. po 
pietų. Veiks užkandinė ir atgai
vos šaltinėlis. Futbolo mėgėjai 
kvečiami. 

J . J . 

•A.4' . <*»*£.>' **%*• «•* 
.Liths" klubo softbaH'o komanda. 

geriausi — net į užsienį. Teniso 
aikštės svečiams kainuoja 5 dol. 
už valandą, o viduje — 10 dol. 
Jose jau keletą kartų žaidė JAV 
ambasadorius Lietuvai D. N. 
Johr son ir kiti diplomatai". 

Apie kitą komplekso pusę pra
bilo pats prezidentas Petras 
Vozbutas: „Turime ir viešbutį 
su 104 kambariais. Neabejoju, 
kad šis yra vienas moderniš
kiausių Vilniuje. Įėjus į vieš
butį, į akis krenta žibančios 
granito grindys ir daug mar
muro. Puikus ir jaukus resto
ranas su geru ir nebrangiu 
maistu, baras ir meniškai deko
ruota kavinė, o taip pat salės 
posėdžiams ir spaudos konferen
cijoms. Jaunas ir skoningai ap
rengtas personalas visada šyp
sosi ir kalba anglų, vokiečių ir 
kitomis kalbomis. Ir dar ne 
viskas: jau padaryti planai 
'Casino' įrengimui, tereikia tik 
teigiamo įstatymo". 

Reikėjo nugalėti daug kliūčių 
dėl paskolų bankuose, blokadą, 
biurokratizmą ir kt. R. Tara
sevičius ir P. Vozbutas nebūtų 
išdrįsę leistis į tokią 
„avantiūrą", jei nenorėtų padėti 
Lietuvos tenisui ir patys nebūtų 
visa „dūšia" atsidavę tenisinin
kai. 

Šiuos didingus teniso rūmus 
š.m. kovo 11d. oficialiai atidarė 
Lietuvos Respublikos preziden
tas Algirdas Brazauskas. 

Š.m. liepos 28 d. ši organiza
cija pasirašė sutartį su Lietuvos 
Tautiniu olimpiniu komitetu, 
kad bus jo globėja ir rėmėja. 

Geriausios sėkmės linkima 
„Karolinos" teniso rūmams ir jų 
steigėjams! 

Vyt. Grybauskas 

PREZIDENTAS 
GLOBOS 

PASAULIO LIETUVIŲ 
ŽAIDYNES 

ELTA praneša, kad Penktą
sias Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes, kurios 1995 metų 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
bus surengtos Vilniuje ir 
Kaune, globos prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Žaidynių 
organizaciniam komitetui vado
vaus ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. 

Algirdas Brazauskas, kuriam 
rudenį sueis 61 metai, jau
nystėje buvo Lietuvos lengva
atlečių rinktinės narys. Jis 
šokinėjo į aukštį, svaidė diską, 
stūmė rutulį. Vėliau A. Bra
zauskas pamėgo buriavimą. 
Daug kartų jachta plaukiojo 
Baltijos jūroje. Šią sporto šaką 
jis kultivuoja ir dabar. 

Adolfo Šleževičiaus pamėgta 
sporto šaka yra krepšinis. Jis 
žaidė Kauno politechnikos in
stituto rinktinėje, kuri 
1960-1970 metais buvo stip
riausia Lietuvoje. 198 centi
metrų ūgio ministras pirmi
ninkas krepšinį žaidžia ir dabar. 

ŠALFAS S-GOS 1993 
METŲ ŠAUDYMO 

PIRMENYBĖS 
1993 m. Š. Amerikos Baltie-

čių ir Lietuvių bei Pasaulio 
Lietuvių Šaudymo pirme
nybės vyks 1993 m. rugsėjo 
mėnesį šia tvarka: 

a) Rugsėjo 11 d. — me
džioklinių šautuvų (Trap 
Shooting) tik Š. A. baltiečių 
pirmenybės, Hamiltono LMZK 
„Giedraitis" šaudykloje. 

b) Rugsėjo 18 d. - S. A bal 
tiečių ir lietuvių bei pasaulio 
lietuvių smulkaus (.22) kalibro 
šautuvų pirmenybės, taipogi 
„Giedraitis" šaudykloje. 

c) Rugsėjo 20-21 d. - tik 
pasaulio lietuvių medžioklinių 

šautuvų (Trap) pirmenybės, 
„Giedraitis" šaudykloje. 

d) Rugsėjo 23 (ar 24) d. -
pasaulio ir Š. Amerikos lietuvių 
karinių šautuvų pirmenybės, 
Winona, Ont. 

e) Rugsėjo 25 d. - Š. A. bal 
tiečių ir lietuvių bei pasaulio lie
tuvių pistoletų pirmenybės. Vie
ta dar nepaaiškėjus. Visais šau
dymo varžybų reikalais kreiptis 
į ŠALFASS-gos šaudymo vado
vą: Balys Savickas, 340 Dixon 
Rd. #2004, Weston, Ont. M9R 
1T1. Tel. 416-244-2267. 

Kalendoriaus papildymai bei 
pakeitimai bus nuolatos skel
biami. 
ŠALFASS-gos cento valdyba 

OR. VIJAY B A J A J , M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm . antr. ketv., penkt nuo 12 iki 3 v p.p. 
10401 S- Robert* Rd., Palos Hllls, IL 

Tel . 708-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm , antr. ketv , penkt 4 v p p —7 v v. 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

K a b . t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES L IGOS 
7 7 2 2 S . Kedz ie A v b . , 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Olagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. T»l (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p-7 v v antrd 12 30-3 vp p 
treod uždaryta, kervd 1-3 vp p . 

penkt ir šestd 9 v.r -12 v p.p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
T e l . (312)925-2670 

1185 Oundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadete Av» , Chicago 
(312) 778-69«9 arba (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St.. Chicago IL 
Tel. (312)476-2112 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel . (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel . (708) 448-1777 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero 

Kasdien i iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p.p. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai . 312-589-1955 
172 SehMIer St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71»t Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Streat 

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

Kabineto t e l . (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D. S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312)585-7755 

Kab. tai. (312)585-0348; 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

69. antr 12 6. penkt 10-12 1 6 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave. , Sulta 310 . 

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 
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Demokratijai reikia stiprių individų 

IR KOLEKTYVŲ 
„Kolektyvas tai jėga", — taip 

kiekvieną dieną skelbė tary
biniai plakatai. Marksistinė 
ideologija išaukštino kolektyvą, 
nuvertino indvidą. Vakarai, 
atvirkščiai, individą gerbia. 
Vakarų kultūra siekia ne jėgos, 
bet pažangos. Vakar ieč ia i 
supranta , kad ši pažanga 
siekiama per darbštų ir sumanų 
individą. 

Amerikoje gyvenantys žino 
pasaką apie emigrantus, kurie 
keliasi į Amerikos Vakarus, 
ieškodami geresnio gyvenimo 
sau ir savo vaikams. Jie sunkiai 
dirba, kerta miškus, statosi sau 
namus, kuria ūkius. Tačiau šį 
ramų kampelį staiga užklumpa 
piktos jėgos. Tai banditai, kurie 
dirbančius terorizuoja, muša, 
vagia, re ikalauja duoklių. 
Banditai gerai apsiginklavę, ir 
eiliniai piliečiai jaučiasi bejė
giai. Tačiau į miesto užeigą 
įeina keleivis. J is pa
demonstruoja savo drąsą kauty
nėse su įžūliu kaubojum. 
Miesto žmonės paskiria jį savo 
miesto vyriausiu policininku. 
Keleivis, net nenumanęs tokios 
savo ateities, sutinka, būti mies
to šerifu. Jis išeina kautis su 
banditais, kurie nori jį apgauti, 
bet šerifas gudresnis ir drą
sesnis, banditus nugali. 

Tai yra Amerikos Vakarų 
mitas. Vienas žmogus stoja 
prieš banditų gaują ir juos visus 
nugali. Nugali blogį, nes indi
vidas drąsus, teisingas, skais
tus . Be to, taiklus šaulys. 
Gerasis kaubojus dėvi baltą 
skrybėlę, banditai — juodas. 
Herojus joja ant balto žirgo, 
banditai — ant tamsių. Viskas 
buvo paskirstyta labai aiškiai į 
gėrį ir blogį. 

Įdomu pastebėt i , kad 
ūkininkų kolektyvas buvo bejė
gis. Jie buvo geri žmonės, tačiau 
jų kolektyvas silpnas, nes jų 
tarpe nėra stiprių charakterių, 
nebuvo vadų. ,,Magnificent 
Seven" filme Meksikos kaimie
čiai įkalbina septynis amerikie
čius apginti juos nuo banditų. 
Meksikiečiai filme pavaizduoti 
visi panašūs, lyg avių banda. 
Visi panašiai rengiasi, panašiai 
elgiasi, panašiai galvoja, arba — 
negalvoja, nes iniciatyvos ir 
sumanumo nerodo. Amerikie-

' čiai — priešingai — visi ryškūs 
individai, bet, kai reikia, visi 
dirba kartu, kaip sporto koman
da, ir pasiekia savo tikslą. 

Amerikos kaubojų filme, kai 

KLIŪTYS SANTYKIUOSE 
TARP IŠEIVIJOS IR LIETUVOS 

saulė leidžiasi, viskas vėl ramu. 
Herojus stovi su savo būsimąja, 
ir visi žiūrovai iš teatro išeina 
įsitikinę, kad jaunųjų ateities 
la imė užtikrinta. Individas 
nugalėjo bandi tų gaują, 
nugalėjo raudonų indėnų pulką, 
nugalės ir laukinės gamtos 
pavojus, užtikrins civilizuotą 
gyvenimą savo vaikams ir 
vaikaičiams. 

Įdomu, kad moderni Europa 
tokių pasakų neturi. Euro
piečiai skeptikai ir cinikai. Jų 
gyvenimas nusistovėjęs. Indi
vidas neturi progos pasireikšti. 
Europoje net ir drąsiausias indi
vidas neturi vilties nugalėti 
didikų arba slaptosios policijos 
galią. Gyvenimas buvo per daug 
suraizgytas ir komplikuotas. 
Nebuvo galima atskirti aiškaus 
gėrio nuo aiškaus blogio. Visi 
dėvėjo pilkas skrybėles. 

Ypač pilka buvo Sovietų 
Sąjungos pilka masė. Ten 
individų visai nebuvo. Kas 
stovėjo aukščiau minios, tam ir 
galva buvo nukirsta. Todėl 
Lietuvos Sąjūdžio istorija vys
tosi tarytum Amerikos Vakarų 
filmas. Visai netikėtai atsi
randa ryškūs individai, kuriuos 
bejėgis kolektyvas pasiprašo 
vadovauti prieš banditus. Balta
rankis, išblyškęs pianistas pir
ma nukonkuruoja stipruolį, 
tada grumiasi su pačiu vadu. 
Banditai labai žiaurūs, bet ir la
bai neprotingi. Jei jie būtų matę 
Holywoodo filmus, būtų jau 
turėję žinoti, kad kolektyvas su 
juodom kepurėm visada pra
laimi. Tačiau „omonininkai" vis 
t iek dėvėjo juodas beretes! Įsiu
tę piliečiai plikom rankom 
nugali banditus, apginkluotus 
iki ausų. 

Omonininkai pabėgo, laukinis 
raudonas pulkas jau baigia 
apleisti Lietuvą, piliečiai pianis
tą paleido ir nuėjo namo. Visi 
manė, kaip atsitinka filmuose, 
kad visi toliau laimingai, šiltai 
ir sočiai gyvens. Lietuvos 
žmonės nesusigaudė, kad vienas 
filmas pasibaigė, o naujas ką tik 
prasidėjo. Jie nesuprato, kad jie 
nebegali būti tik žiūrovais, o 
tu r i toliau būti veikėjais. 
Demokratijai reikalingi ir in
dividai, ir kolektyvas. Drąsūs 
individai turi suburti kolektyvą 
kovai prieš piktus savanau
džius. Laisvoji Lietuva turi sau 
išsikovoti kiekvieną įmonę, 
ligoninę ir mokyklą, kur dar įsi
tvirtinę užsilikę stagnatoriai. 

Linas Sidrys 

(Tęsinys) 

Sąžinės ieškojimas 
VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Kaip esu anksčiau (PLB seime 
1992 m.) pastebėjęs, dabar taip 
pat noriu pakartoti teigimą, kad 
pagrindinis komunizmo tikslas 
buvo visų moralinių dėsnių pa
keitimas. Kalbant psichoanali
zės teorijos žodynu, komuniz
mas buvo pasišovęs sunaikinti 
superego paremtą moralę, 
pakeičiant ją naujomis komu
nistinės sistemos taisyklėmis, 
kurios nieko bendra neturėjo 
nei su morale, nei su etika. Nors 
šis tikslas nebuvo pasiektas, bet 
Sovietų Sąjungos vykęs 70-ties 
metų ir Lietuvoje 50-ties metų 
eksperimentas neliko be pasek
mių. Pagrindinės šio eksperi
mento pasekmės matomos da
bar, kai visa sistema yra su
griuvusi ir kai dabar nėra vietos 
dirbtinei moralei. Sovietų sis
tema, per dešimtmečius kovo
dama, sugebėjo sugriauti savo or
bitoje moralinius principus, 
paremtus dekalogu arba 
dešimčia Dievo Įsakymų. Bu
vo mėginama dekalogą pakeis
ti komunistų partijos nurody
mais, turinčiais lyg ir dogmų 
svarbą, bet tai niekur neprigijo. 
Ir taip dabar žmonėms, išsilais
vinusiems iš komunizmo prie
spaudos, reikia ieškoti principų 
savo moraliniam elgesiui ap
spręsti, arba iš tikrųjų jiems 
reikia iš naujo mokytis deka
logo, kuris buvo tiek metų pro
fanuojamas, atmetamas ir už
mirštas. Moraliniams princi
pams išmokti ir juos pasisavinti 
reikia laiko, pastangų ir svar
biausia — noro. Atrodo, kad 
noro ir pastangų ten būtų, bet 
laiko trūksta ir taip pat trūks
ta šaltinių, kurie yra reikalin
gi tokiam mokymuisi. 

Tuo tarpu jau kuris laikas į 
Lietuvą yra pradėję vykti vers
lininkai su „misija" įvesti ten 
„rinkos ekonomiką". Pats rin
kos ekonomikos teorijos kūrėjas 
Adam Smith šią sistemą rišo su 
natūraliniu moralės jausmu, 
kuris, jo nuomone, esąs visuose 
žmonėse, nes jie visi turi sim
patiją ir užuojautą kitiems, 
sunkiau ir vargingiau gyvenan
tiems, reikalingiems pagalbos. 
Šitos idėjos tiko 18-tam šimt
mečiui, bet jos yra gan tolimos 
dabarties laikams. Deja, dauge
lis dabartinių rinkos ekonomi
kos atstovų šiandien jos nesuri
ša su moralės jausmu ir dėl to 
sąžinės ieškoti, net ir Harvardo 
profesorių siūlomoje rinkos eko
nomikoje, nėra prasmės. Jie, 

kaip ir daugelis kitų, propa
guoja „nuogą", nežabotą kapi
talizmą, kuris turbūt tokia for
ma niekur neegzistuoja. Taigi, 
Lietuvai priimant kapitalizmo 
modelius, nereiktų visiškai at
sisakyti kai kurių idėjų, išmok
tų iš socializmo, kurios, gal ir 
niekam nepastebint, rėmėsi de-
kalago ir artimo raeilės princi
pais. 

Teisingumas reikalauja mora
liniais principais pagrįstos 
krašto ekonomikos. Deja, sovie
tų sistemoje ekonomikos su mo
rale niekas nerišo. Tai yra 
sunku padaryti dabar Lietuvoje, 
kaip ir visuose buv. Sovietų 
Sąjungos kraštuose. Moralinius 
principus labai dažnai ir 
Vakarų ekonomika bei pramonė 
užmiršusi taip, kad iš Vakarų 
duodamus siūlymus negalima 
be kritikos priimti. Deja, da
bartinės moralinės ir teisinės 
maišaties įtakoje dabar Lietuvo
je yra labai paplitusi korupcija, 
kuri kenkia ir individams, ir vi
sam kraštui. 

Žinoma, korupcija buvo visuo
met sovietų sistemos audinio 
dalis, bet, valdant komunistų 
partijai, ji buvo kiek ribota: 
leidžiama ar toleruojama tik 
partijos žmonėms, o visi kiti 
turėjo laikytis griežtų taisyklių. 
Sąjūdžiui perėmus valdžią, 
„laisvė padidėjo ir korupcija 
išplito tarp įvairių sluoksnių". 
Dabar, valdymą perėmus 
LDDP, atrodo, mėginama ko
rupciją riboti, bet tik laikas 
parodys, ar ji vėl taps tik vienos 
partijos privilegija, ar bus iš viso 
sustabdyta. Kiekvienu atveju, 
kraštas negalės ilgai gyventi 
korupcijos chaose. 

Ir taip vėl tenka grįžti prie 
sąžinės ieškojimo individuose ir 
tautoje. Sąžinę Lietuva turės 
pati susirasti. Vakarai čia jai 
daug padėti negalės, nes ir Va
karuose sąžiningumo jausmas 
yra pakrikęs. Melas, išeik
vojimai, nesąžiningumas nėra 
vien tik sovietų sistemos išra
dimai. Jie yra žmogaus klaidin
gumo pažymys ir juos nugalėti 
bus galima, tik grįžtant prie de
kalogo rodomų amžinųjų verty
bių. 

Išeivija ir Lietuva 

Išeiviai, svetur gyvendami, 
visam pasauliui per dešimtme
čius garsino Lietuvos vardą, 
primindami jos kančias ir norą 
tapti vėl laisva, nepriklausoma 

valstybe. Išeivija mėgino išlai
kyti savo kalbą ir kultūrą 
užsienyje: steigė mokyklas, 
leido laikraščius ir knygas, puo
selėjo teatrą ir sportą. Visa tai 
buvo daroma, norint išlaikyti 
lietuviškumą jaunesnėse kar
tose, tikint, kad ateis laikas, 
kai, jei ne mes, tai bent mūsų 
vaikai ar vaikaičiai, galės grįžti 
į Lietuvą. Atidžiai sekėme 
įvykius Lietuvoje ir kai kurie, 
galimybėms susidarius, dar net 
senesniais, komunistinės prie
spaudos laikais, mėginome lan
kyti Lietuvą, mėgindavome pa
sikalbėti atviriau ir pajusti 
pavergto krašto pulsą. Žinoma, 
tokie apsilankymai net moks
linių pasikeitimų būdu kai ku
rių išeivijos atstovų buvo smer
kiami ir laikomi koloboravimu 
su okupantu. Jiems atrodė, kad 
visas kraštas buvo komunistų 
perauklėtas ir kad ten veik visi 
žmonės buvo Maskvai parsidavę 
„kvislingai". 

Pagaliau, Gorbačiovo „perei-
stroikos" inspiruotas, įsisteigė 
Sąjūdis. Su juo mes išeiviai su
darėme glaudžius santykius be
veik nuo. įsisteigimo pradžios. 
Tikrai greitai suorganizavome 
gana rimtą finansinę paramą, 
kurią siuntėme Sąjūdžiui ir per 
jį Lietuvos laisvinimui. Nors 
tuomet Sąjūdyje buvo daug 
buvusių komunistų, bet jo 
vadovas Vytautas Landsbergis 
įgijo visišką išeivijos pasi
tikėjimą. Ir dėl to pasitikėjimo 
visais, kuriuos Landsbergis 
mums rekomendavo: juos, čia 
atvykusius, globojome, jiems 
kelionę apmokėdavome ir juos 
finansiniai remdavom. Sąjū
džiui steigiantis, buvo aiškiai 
pasisakyta, kad jo tikslas bus 
atstatyti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Galvojome, kad 
šį tikslą pasiekus, Sąjūdžio 
egzistencija baigsis, krašto 
valdymas bus perduots demok
ratiškai išrinktiems tautos ats
tovams. Sąjūdis ir jo vadai 1990 
m. vykusiuose rinkimuose lai
mėjo daugumą ir, gavę tautos 
mandatą, tuoj paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybę. Tai 
buvo didelis, istorinis, nepa
mirštamas žingsnis, už kurį 
lietuvių tauta visuomet liks 
dėkinga Sąjūdžiui ir Vytautui 
Landsbergiui. Deja, Sąjūdis, 
turbūt entuziazmo pagautas, po 
to neužsidarė. Tuo būdu jis 
nesudarė sąlygų kurtis ir stiprė
ti kitoms politinėms partijoms. 
Tada liko tik viena tvirta par
tija — LKP. Netrukus ji „persi
krikštijo" nauju vardu: LDDP. 
Su šiuo titulu laimėjo 1992 m. 

seimo ir 1993 m. prezidento nn 
kimus. LDDP dabar valdo Lie
tuvą. 

Be abejo, išeivija, kaip ir dalis 
Lietuvos, šiuos LDDP laimėji
mus išgyveno su dideliu nusi
vylimu. Nors ir priimdama tau
tos sprendimą, išeivija reiškia 
st iprėjantį nepasitikėjimą 
LDDP ir jos kandidatais, laimė
jusiais rinkimus. Prie šio nepa
sitikėjimo prisidėjo dar ir 
Sąjūdžio laikais įvestas pilie
tybės įstatymas, aiškiai diskri
minuojantis išeiviją. Biurokra
tiškos kliūtys pilietybės liudi
jimų ir po to pasų išdavimui 
buvo ir yra taip neprasmingos, 
kad dėl jų daugelis išeivių net 
nenori mėginti šiuos dokumen
tus išsiimti. Be to, tūkstančiai 
išeivių vaikų, gimę užsienyje, 
yra laikomi užsieniečiais be tei
sių naudotis Lietuvos pilietybe. 
Tuo būdu jie atskiriami nuo 
tautos, kurios kalbą moka ir 
prie kurios atsistatymo norėtų 
aktyviai prisidėti. Vizų gavimas 
ir į Lietuvą įvažiavimas yra 
daug sudėtingesnis, negu kitose 
Baltijos valstybėse (pvz. Estija 
nereikalauja jokių vizų iš JAV 
ir Kanados piliečių). Atvykus į 
Lietuvą, išeiviams yra taikomos 
kitokios kainos viešbučių ir 
transporto priemonių naudo
jimui ir t.t. Tuo būdu išeivija 

niekas nesipriešina individua
liai iniciatyvai ir pelno gavimui, 
bet dažnai tai yra sumaišoma su 
gobšumu ir nesąžiningumu. Ir 
taip Lietuva dabar gauna ne
aiškų vaizdą išeivijos intenci
joms suprasti. Ten mėgina vykti 
idealistai, norį prisidėti prie 
Lietuvos mokyklų ir universi
tetų atstatymo, arba sveikatos 
įstaigų pagerinimo: vyksta ten 
ir sąžiningi, protingi versli
ninkai, bet taip pat vyksta ir 
vertelgos, kurie nepripažįsta 
jokių moralinių principų. Kaip 
gali Lietuvos vadovai neturėti 
įtarimų dėl išeivijos tikslų tau
rumo? Deja, šiais nepasitikė
jimo barjerais y ra dažnai 
mėginama atitverti ne tik tuos, 
kuriuos reikia atitverti, bet ir 
tuos, kurie yra sąžiningi, pasi
tikėjimo verti žmonės. 

Ir taip kliūčių barjerai yra sta
tomi iš abiejų pusių. Jie niekam 
nepadeda, o t ik pabrėžia, kad 
lietuvių tauta išgyvena buvu
sios okupacijos psichologines 
žaizdas, kurias reikia gydyti. 

Prie visų santykių problemų 
prisideda ir komunikacijos prob
lemos. Žmonės, augę ir subren
dę skirtingose sistemose, išvysto 
tų sistemų įtakoje savo kogni-
tyvinį stilių ir turi sunkumų 
vieni kitus suprasti, net ir tą 

pradeda vis aiškiau jaustis, kad pačią kalbą naudodami. Lietu-
nėra traktuojama kaip tautos 
dalis. Daugeliui Lietuva jau 
tampa ne namais, o gal net 
nedraugišku užsieniu. 

Išeivija visuomet turėjo ir 
tebeturi daug organizacijų, 
daug vadų ir vadukų. Lietuvos 
okupacijos ir laisvinimo metu 
visus išeivius sujungė vienas 
bendras tikslas — Lietuvos 
nepriklausomybė, ir vienas ben
dras priešas — sovietinė okupa
cija. Dabar šie ..vienijantys 
elementai" yra atgyventi. Iš
eivija vėl grįžta į savo susis
kaldymą. Privačios iniciatyvos 
griebiasi įvairūs individai, 
ieškodami tiesioginių ryšių su 
Lietuva. Žinoma, demokratijoje 

vos įstaigos, darbo papročiai 
buvo išvystyti sovietų sistemoje, 
ir ta sistema ten tebeegzistuo
ja, nes nėra kuo ją pakeisti. 
Mums, atvykusiems iš Vakarų, 
daug kas atrodo nesuprantamas 
anachronizmas. Deja. kai mes 
mėginame siūlyti pakeitimus, 
tenykščiai pradeda skųstis, kad 
mes juos „mokome"', patys da
lykų nesuprasdami. Reiktų 
mums daugiau bendrauti, vie
niems kitus lankyti ir ieškoti 
būdų geresniam supratimui. 
Bet šitokiam bendrav imui 
reikia atviro nuoširdumo, ven
giant baimės, kad vieni kitus 
išnaudosime. 

(Bus daugiau) 

Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar pasveikino dr. Donatą Tijūnėlį jo 
paskyrimo antram terminui Illinois Valstijos tarybos Professional Engineers 
valdybon proga. Dr Tijūnėlis yra tyrimų ir plėtros viceprez. Viskase įmonėje. 
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36 
Vežamas į Gorkį, mačiau žydinčius medžius. Čia 

šaltis pro langelį gabalais krenta ant lovos. Namai 
labai toli. Lauke per sprindį sniego. Važiuojant į 
Jaroslavlį - pumpurai. Bet irgi po dviejų dienu ledas. 
Prie Gorkio žydi sodai, bet paskui traukinį slinko juodi 
debesys. Atrodo, kad palaukia, kol atšals, ir vėl veža 
tolyn. Gal jau ir orą KGB užsakinėja? 

Dvi dienos, dvi naktys. Reikalauju, kad vestų pas 
gydytoją. Penktą dieną nuveda. Tas pažiūri mane, 
paklausia iš kur, už ką. Gydytojas, jaunas žydas, kalba 
be jokios antipatijos. Jaučiu, norėtų pakalbėti ir, 
daugiau, bet varžosi seselės. 

— Kiek liko? - klausia. 
— Dešimt mėnesių. 
— Tai gerai. Čia jums niekas nieko nepadės. Bet 

dešimt mėnesių pakentėkite. Po to reikės gero gydytojo. 
Ir kurorto. Lietuvoje kurortai geri. Pakentėkite. 

Davė lašų, tablečių. Šiek tiek ramina tie lašeliai. 
Jei dar savaitė — neišlaikysiu, nežinau kas bus. Truks 
kažkas. 

Etapas. Uždaro į baisiai nepatogų boksą Patogių 
ir nebūna. Bet šitas ypatingas. Trintuvė. 

_ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ _ ^ _ _ ^ _ Sėdžiu, kraipausi. Jaučiu alkį. Ir siutą. Klaustro-
Čikagos vidurmiestyje, Daley Plazoje (State ir Dearborn) miesto gimnazijų fobijos - ne. Pykti - taip. Iš bejėgiškumo, 
moksleiviai piešia įvairius piešinius. Čia matome ir Vilniaus vaizdą - Atneša duonos gabaliuką, silkę, 
katedros bokštą, o priėjo savo autografą palieka Vilniaus tarybos pirm. Valen- — Kada veš? 
tinas Sapalas Nuotr. Jono Tatnulnitfo — Visi i*u išvažiavo 

Išgirstu ką einant, šaukiu. Prisišaukiu sargybos 
viršininką. Susimylėjo. Davė lėkštę sriubos. 

Išnagrinėju duris ir sienas prieš savo nosį. Apgalvo 
ju visą gyvenimą. Bandau dainuoti. Kalbuosi su 
savimi. Iš maišo išleidžia, bet kojos nebeklauso. 

— Greičiau! 
Lauke jau išrikiuota kolona. 
— Be savo daiktų neisiu. 
— Kokių daiktų? 
Mane bėgte vėl nuvaro į kalėjimą. Ten triukšmas. 
— Važiuosi be maišo. 
— Būkite ramūs, nevažiuosiu. 
— Patikrinsiu, ar nieko nepavogėte. 
— Jis tyčia, — trypia kojomis korpusinis. 
Pasirašau. Išstumia į kiemą. Bėgte prie mašinų. 

Visi kiti jau pakrauti. 
Sėdžiu ypatingai pavojingų narve. Gretimame urve 

tupi nepilnametis. Jį veža į Charkovą teisti. Tėvas 
lenkas, mama baltarusė, jis pats rusas. Kažką lyg 
papjovęs. 

Mordovija nebetoli. 
Guliu, drebu, džiaugiuosi, kad važiuoju. Jau 

susimaišė dienos. Nesižymėčiau, nežinočiau. 
Girdžiu kalbant: Saransk. Vadinasi, Mordovija. 

Lygūs laukai. Kur ne kur apgriuvusi cerkvė. Dulkia 
lietus, ir stepė jau žalia. Keliai juoduoja riebia žeme. 
Koks juodžemis! Stojame. Rusajevka. 

Iškrauna. Čia jau tarsi ne Europa, ir mūsų neslepia. 
Stovime išrikiuoti, o nuo viaduko mus stebi turintys 
laiko praeiviai. 

Priekyje stovi moterys. Kelios čigonės su žindomais 
kūdikiais. Viena jauna nėščia moteris. Paprasto, mielo 
veido. Gal pardavėja. O gal politinė. Aiškėja, kad 
pardavėja. Veža teisti. Gaila moters. Dar labiau vaiko. 

Stovime šaltame lietuje. 

MANO DRAUGAS TOTORIUS 
Žiūriu pro langą. Miškai: nei krūmai, nei medžiai. 

Be galo. 
Pristoja totorius. Sužinojo, kad aš lietuvis. Rodo 

merginų nuotraukas. Tai tos avys. kurios skelbiasi 
adresus žurnaluose. O šitie pyškina joms savo 
kolektyvine fantaziją. Mordovijoje daug totorių. Bet ne 
visi moka savo kalbą. Mano pašnekovui tai nerūpi. 
Apie mergas ir kaip papjauti žmogų įdomiau. Vienas 
dvidešimt vienerių metų vyrukas, sėdintis jau trečią 
kartą, demonstruoja randą nuo pilvo apačios iki pat 
šonkaulių sujungimo virš krūtinės. Jau trys skrandžio 
operacijos. 

— Ryju vinis, šaukštus, adatas. — sako. — Ir rysiu. 
Tegu pjausto. 

Didvyris. 
Mano draugas totorius maunasi kelnes. Rodo ta

tuiruotes, kokiu dar nebuvau matęs. Su šešėliais. 
— Dailininko darbas. — išdidžiai paaiškina. 
Visas margas, nuo galvos iki kojų. Parodo laisvą 

vietą ant dalies užpakalio ir šlaunies. 
— Mūsų zonoje yra meistras. Baigęs dailės aka

demiją. Žadėjo padaryti mergą. 
Ir prisimerkia iš malonumo. Pasakoja, kokia bus 

mergos poza. 
Taip įdomiai leisdami laika, pasiekėme Potmą. 
Mane į mašiną įvarė paskutinį. įsikimbu į grotas. 

Kojos mataruoja aukštyn žemyn, bet galva vis apie tą 
pačią vietą. Mane stumia nuo tos geros vietos, bet a š ' 
spiriu. Ir nuspiriu. Matyt, kažkoks silpnas. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI 
TARPTAUTINĖJE ARENOJE 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Rugpjūčio 6-15 d. garsiajame 
Clevelando Muzikos institute 
vyksta dešimtasis pasaulinis 
Roberto Casadesus vardo pia
nistų konkursas. Pirmasis 
konkursas įvyko 1979 metais, 
įsteigus garsaus prancūzų pia
nisto ir kompozitoriaus 
(1899-1972) vardo draugiją jo 
vardui įamžinti ir priauginti 
aukštos klasės pianistų kartas. 
Konkurso dalyviams yra sta
tomi labai aukšti reikalavimai, 
kuriuos ver t ina dvylikos 
asmenų vertinimo komisija, 
sudaryta iš tarptautinių pianino 
muzikos žinovų, tą konkursą pa
darant aukščiausio muzikinio 
prestižo siekiu ir svajone, piani
no karjerą pasirinkusiems, as
menims. Clevelando Muzikos 
institutą konkursui parinko Ro
berto Casadesus šeimos nariai 
dėl velionio artimų santykių su 
garsiuoju Clevelando Simfonijos 
dirigentu George Szell ir su 
pačiu orkestru, su kuriuo jis 23 
metų laikotarpyje koncertavo 
net 21 kartą. 

Šiais metais buvo džiugu ma
tyti, kad konkurse dalyvauja 
lietuvis Rokas Zubovas, o jury 
komisijos sudėtyje yra Sulamita 
Aronovsky, Anglijoje gyvenanti 
lietuvaitė. Saulėtą rugpjūčio 8 
dienos sekmadienio popietę 
nuvykau į Muzikos institutą, 
pasiryžus susitikti su abiem 
lietuviais, tik nežinojau, kaip 
man pavyks prie jų prieiti. 
Laikydama savo tarptautinį 
žurnalisto pasą, prisiartinau 
prie malonios durininkės ir jai 
pasakiau, kad norėčiau pasima
tyti su pianistu ir jury komisi
jos nare, ir su jais padaryti 
pokalbį spaudai . Mane 
paprašiusi palaukti, netrukus 
atėjo su vyriausia konkurso 
direktore, Karen Knowlton. Aš 
jai parodžiau savo tarptautinės 
žurnalistų sąjungos spaudos 
pasą, kurį ji su dideliu dėmesiu 
peržiūrėjo. Įsitikinusi, kad 
tikrai esu žurnalistė, ji mane 
klausinėjo, kur aš rašysianti. Iš
vardinus Amerikoje, Kanadoje 
ir Lietuvoje leidžiamą spaudą 
(„Draugą", „Tėviškės žiburius" 
ir „Lithuanian Weekly"), ji nu
džiugo, kad apie „lietuvių 
kilmės" specialistus bus rašoma 
lietuviškoje spaudoje ir iš manės 
išreikalavo pažadą atsiųsti 
straipsnių iškarpas. Ji maloniai 
nusišypsojo ir pasidarė labai 
paslaugi. Nurodžiusi su pianis
tu susitikimo vietą, taip pat 
pažadėjo pertraukos metu pri
statyti ponią Aronovską. Tuo 
tarpu koridoriuose ir salėse 
aidėjo konkurso dalyvių 
muzika... 

Pagaliau koridoriuje pasirodo 
vidutinio ūgio, gražios išvaizdos 
jaunasis 27 metų Rokas Zubo
vas — jį atpažinau iš nuotraukos 
programoje. Su šypsena ir 
dideliu malonumu jis sutiko pa
pasakoti apie save. Architektų 
Laimos ir Konstantino Zubovų 
sūnus, gimęs Kaune, pareiškė: 
„Esu laimingas, gimęs aukštos 
kultūros ir senų tradicijų 
šeimoje". Nuo ankstyviausių 
kūdikystės dienų jis domėjosi 
muzika, baigė Naujalio Muzikos 
mokyklą Kaune, 1990 metais 
baigė Lietuvos Vilniaus 
Muzikos Akademijos fortepijono 
klasę. Prieš dvejus metus atvy
kęs į svečius pas savo gimine0, 
Čikagoje, jis gavo stipendiją ir 
pradėjo studijuoti muziką 
DePaul universitete, kuriame 
įgijo magistro laipsnį. Nepasi
tenkindamas tuo, jis sieks 
doktorato „muzikinio atlikimo" 
srityje (musical performances). 
Paklaustas, ką mano apie savo 
pasirodymą konkurse, Rokas 
.šyptelėjo: „Nežinau, bet pasi
tikiu savim. Juk ne veltui dvi 
dešimtis metų pra.eidau prie 

pianino". O kas jį prie pianino 
patraukė? „Juk ir mano pro 
senelis toje srityje pasižymėjo", 
atsako jis. „Jūsų prosenelis? 
Kas toks?" — „Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis".. . 
Rokas yra linkęs į roman-
tinę-klasikinę muziką, bet 
vengia pasirinkti kurį vieną 
kompozitorių. „Savo malo
numui skambinu pagal nuotai
ką", — sako jis. 

Konkurso kandidatai, kurių 
šiais metais yra net 44 iš visų 
pasaulio šalių, yra atrenkami iš 
prisiųstų garsinių juostų, į 
kurias jie privalo įgroti nuro
dytas kompozicijas ir laukti 
kvietimo. Rokas Zubovas pate
ko į išrinktųjų skaičių, bet galu
t ina i konkurso rezultatai 
paaiškės tik šio mėnesio vidury. 
Pirmųjų keturių vietų laurea
tams yra skiriamos stambios 
piniginės premijos, įteikiami 
medaliai, gaminami komer
ciniai padaryti garsinių juostų 
įrašai, sudaromos sutartys kon
certuoti su simfoniniais 
orkestrais Amerikoje, Prancū
zijoje, Japonijoje. Šalia to, 
specialios premijos bus įteiktos 
už geriausią Šopeno, Roberto 
Casadesus, prancūzų kompozi
torių ir Mozarto veikalų atli
kimą. Kitaip sakant, be keturių 
pagrindinių laimėtojų, dar kiti 
keturi tur i galimybę būti 
atžymėti. 

Netrukus ponia Knovvlton 
prie manęs privedė smulkutę, 
labai malonios išvaizdos moterį. 
Sulamita Aronovską prabilo 
gražia lietuvių kalba ir pakvietė 
mane pokalbiui į atskirą 
patalpą. Neturėjome daug laiko, 
nes, suskambėjus gongui, ji 
privalėjo grįžti į savo pareigas. 
„Mano gyvenimas buvo labai 
tragiškas", kalbėjo ji, nesileis-
dama į smulkmenas, bet jos 
veidu perbėgo liūdesio šešėlis. 
Jos 33 metų vyrui Žiūraičiui 
mirus, tapusi našle, ji prieš 23 
metus išvyko iš Vilniaus, var
gais negalais gavusi leidimą 
aplankyti savo gimines Ame
rikoje. Po dviejų mėnesių 
viešnagės privalėjo grįžti į New 
Yorką ir iš ten keliauti į 
Maskvą, bet sužinojusi, kad yra 
giminai t i s ir Anglijoje. 
išsirūpino vizą į Angliją. Ten ji 
netrukus ištekėjo ir į Vilnių ne
grįžo. 

Dar prieš išvykdama iš Lietu
vos, talentingoji Sulamita buvo 
baigusi Maskvos konserva
toriją, kurioje atliko aspi
rantūrą , o Anglijoje jos 
muzikinė karjera išaugo. Šiuo 
metu ji profesoriauja Londono 
Karališkoje Šiaurinėje Muzikos 
kolegijoje ir yra „Tautinės 
Galios Pasaulinio Konkurso" 
(„National Power World Piano 
Competition, London") įkūrėja, 
direktorė bei meno vadovė, 
daugelio tarptautinių pianino 
konkursų jury komisijos narė. 
Paklausta, kokiu būdu ji buvo 
parinkta į Casadesus konkurso 
Amerikoje jury komisiją, ji 
kukliai šyptelėjo: „Tai jau 
trečias kartas. Prie to prisidėjo 
dar ir tai, kad keli mano studen
tai tapo konkursų laureatais". 
Grįžusi iš Amerikos, ji dalyvaus 
Italijos „Busoni" pianino 
konkurso komisijoje. 

Besikalbant, nuaidi gongas... 
,.Be galo malonu, kad jūs mane 
aplankėte", ji nuoširdžiai spau-
dia mano ranką ir paduoda savo 
vizitinę kortelę. „Einu — parei
ga šaukia"... 

Nežinia, kokie bus konkurso 
rezultatai, bet Clevelando lietu 
vių mintys ir maldos lydi Roką 
Zubovą ir Sulamita. Jų įnašas 
į tarptautinį kultūros lobį kelia 
Lietuvos vardą, o jų muzikinė 
karjera džiugina tūkstančius 
muzikos mylėtoju 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelande lankėsi Kent universitete studijas gilinę studentai iš Lietuvos — Vilius ir Edita 
Pogoželskiai, Z. Jucienė ir O. Eidukevičiūtė. Juos lydėjo dr. Edmundas Lenkauskas, Milda 
Lenkauskienė ir Pranas Joga. 

LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
LENGVATLEČIŲ 

DĖMESIUI 

LSK „Ža ibo" lengvosios 
atletikos treniruotės vyksta pir
madieniais, antradieniais ir 
ketvirtadieniais, nuo 6:30 vai. 
vak., Forest Park School, 27000 
Elinore, Ave. Euclid, Ohio ir 
trečiadieniais nuo 6:30 vai. vak., 
Cuyajoga Community College, 
Western Campus, West Plea-
sant Valley Rd. prie York Rd., 
Parma, Ohio. 

Kviečiami prisijungti ir nau
ji nariai, ypač vaikai. Pagei
dautina treniruotes lankyti 
bent 2 kartus į savaitę. 

Dėl papildomų informacijų 
galima kreiptis į Algirdą Biels-
kų 486-0889, Eglę Laniaus-
kienę 731-7464 ar Liusę Tamo
šiūnienę 843-6647. 

LSK „Žaibas" ruošiasi daly
vauti 1993 m. Š. Amerikos bal-
tiečių ir lietuvių lengvosios 
atletikos pirmenybėse, rugsėjo 
11 ir 12 d., Burlington. Ont., 
Kanadoje. 

Išlaikykime Clevelando lietu
vių sportinį gyvenimą gyvą! 

LSK „Ža ibas" 

NAUJA JAUNAVEDŽIŲ 
PORA 

Dievo Motinos parapijos baž
nyčioje rugpjūčio 7 dieną susito-
kė Ina Šilgalytė ir Linas Biliū
nas. Abu jaunieji baigė Cleve
lando Valstybinį universitetą, 
šoko „Grandinėlėje". Jų sutuok
tuves ir puotą papuošė suvažia
vę talentingi, balsingi draugai 
iš Čikagos ir Detroito. Sveikini
mai gražiai lietuviškai porai! 

NAUJAS LIAUDIES 
DAINŲ DISKAS 

„Tėvynės garsų" radijo pro
gramoje buvo supažindinta su 
Veronikos Janulevičiūtės ir sak-
sofonisto Petro Vyšniausko 
liaudies dainų kompaktiniu dis
ku. Programą pravedė Aldona 
Stempužienė. 

IŠGIRDOME A P P L E 
ATSTOVĖS ĮSPŪDŽIUS 

Mokytoja Irena Gedrienė grį
žo iš Lietuvos, kur aktyviai 
dalyvavo APPLE/JAV mokyto
jų pagalbos Lietuvos švietimui 
programose ir per „Tėvynės gar
sų" radijo programą papasako
jo įspūdžius. Lietuvoje dar liko 
klevelandietės Dalia Nasvytytė, 
Amanda Muliolienė ir Danguo
lė Vodopolienė. 

TG. 

NUOSTOLINGI AUDROS 
PADARINIAI 

Liepos 28 d. Clevelandą nu
siaubė galinga audra, išlaužda-
ma daug medžių ir nutraukda
ma elektros srovę 300,000 abo
nentų. Audra neaplenkė ir Sv. 
Jurgio parapijos. Du bažnyčios 
langai buvo vėtros išdaužti. 
Šventoriuje nulaužti trys me
džiai, išverstas vėliavos stiebas, 
apgadinta tvora. Klebonas yra 
dėkingas parapiečiams — Algir
dui Matulioniui, Jonui Bacevi
čiui, Gregoriui Hudak, Dovydui 
ir Virginijai Ribinskiams. Vieni 
jų audros metu atvyko saugoti 
parapijos turtą, kiti po audros — 
šeštadienį išvalė audros suneš
tas nuolaužas. 

REGISTRUOKITĖS PARA
P I J O S KALENDORIUJE 

1994 m. Mišių kalendorius Šv. 
Jurgio parapijoje baigiamas už
pildyti. Visos Clevelando orga
nizacijos raginamos artimiausiu 
laiku rezervuoti datas. Mišios 
yra registruojamos pagal jas 
prašančiųjų pirmenybe. 

PASIGENDAMA LIETUVIŲ 
DALYVAVIMO 

Šv. Jurgio parapijos bingo lo
šimuose pasigendama parapie-
čių dalyvavimo. Per pastaruo
sius 12 mėnesių lošimuose išmo
kėti daugiau negu 80,000 dol. 
laimėjimų. Padalintos 3 kelio

nės į Atlantic City ir 4 spalvo
ti televizoriai. Šie laimėjimai 
neatiteko parapiečiams, nes re
tas juose dalyvauja. Rugsėjo 2 d. 
bus skirstomas dar vienas spal
votas televiziorius. Bandykit 
savo laimę. 

G. J u š k ė n a s 
BALFO SKYRIAUS 

VEIKLA 

Malonu prisiminti , kaip 
Clevelando lietuviai įrengė val
gyklą Caritas būstinėje, Vilniu
je, kasdien maitinančią tuos, 
kurie neturi kur eiti. Valgykla, 
pasišventusių žmonių dėka, te
beveikia ir atlieka svarbų 
šalpos darbą. Šįmet, birželio 
mėn., Balfo skyrius Clevelande 
pasiuntė šiai valgyklai penkis 
šimtus dol. maisto produktams 
pirkti. Vida Žitinskienė, val-
gykos vedėja, dėkingai pareiškė; 
„Ši dovana, kaip iš dangaus, nes 
vis mažiau ir mažiau gauname 
aukų. Geradarės senutės jau 
pačios neturi ką valgyti. Labai 
skaudu, kai atėjus vargšui, 
neturime nei kąsnio duonos ar 
rūbelio jo kūnui apdengti. 
Dievas telaimina geraširdžius 
Clevelando lietuvius". 

Balfas dėkoja visiems auko
tojams. Asmenys, galintieji šią 
valgyklą paremti, savo aukas 
gali įteikti bet kuriam Balfo 
valdybos nariui sekmadieniais 
parapijos svetainėje. Auka bus 
perduota Caritas valgyklos 
vadovybei, o aukotojai gaus 
pakvitavimą. Šelpkime, pagal 
išgalę. Kad ir mažiausia auka. 
jiems bus didelė parama. 

Balfo šalpos darbas vyksta be 
pertraukos. Rūbų siuntos su 
vaistais iki šiol pasiųsta: Pane
vėžio Tremtinių Bendrijai — 16 
siuntinių, Suvalkų Trikampiui 
— 7 ir Vilniaus Tremtinių Bend
rijai — 11. Mūsų drabužiu kam
barys pasipildė naujomis auko
mis. Darbas nesustoja — vėl 
ruošiamos naujos siuntos. Pirmo 
reikalingumo organizacijoms: 
tremtiniams ir našlaičiams, 
gausioms šeimoms. Balfo 
valdyba nuoširdžiai dėkoja už 
aukas ir paramą. Tikimės, kad 
ir ateityje remsite mūsų pastan
gas padėti artimui. 

Balfo va ldyba 
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2212 W CERMAK ROAD • OfCAGO IUIMOIS 60608 PHONE (312) 847 7747 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ^ Z a i t a S * 

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

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

HELP VVANTED REAL fcSTATE 

laikom darbščios ir tvarkingos, jau
nesnės lietuvės prižiūrėti mūsų dukras 9 ir 
2 metų amžiaus, padėti namų ruošoje. 
Geros darbo sąlygos. Atlyginimas, kam
barys ir patogumai. Gyvename Los Angeles 
užmiestyje. Kreiptis į Viliją telefonu: darbo
vietės — 1-909-391-3999. Savaitgalio 
telefonas: 1-619-868-4882. 

• 5 2 5 South 7 M h Avenua 
Miekory HM. Kilnoto S0457 
Tai. 708-430-7272 

223 Katvartfe gatvė 
VMntua. Ltotuva 

TatafOlll: 77-70-97 Ir 77-13-92 

TELLER/PART-T1ME 
Experience preferred, but not required. 
Salary commensurate vvith expenence 
Bilingual English/Lithuanian required. 
Hours: M. T, Th, F and Sat. 9:00 am to 
1:30 p.m. For an appointment or addi-
tional information contact Erika Silgalis 
(312) 925-7400. 

Mkftsnd r t d t n l Ss vinys 
26S7 W««t 69th StrMt 

CMcaao, IL 60629 
EOE M/F 

GREIT 
PARDUODA 

MlŠCELLANEOUS 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• ML8. Kompiuterių ir FAX pagalba 
t Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmėntus ir lėmę. ' 
• Pensininkams Nuolaida. 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 VYest 9 5 t h Stre t 
Tel . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 581 -8654 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

Ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Town houss for salo 
BY OVVNER. OAK LAVVN large 
3 bdrm, 2V2 ba, den, fin. bsmt. 
2V2 c. att gar. $159,000. 

708-423-1607 

A Lithuanian wtdow vvoukj likę to hear 
and meet a Lithuanian English speak-
ing widower 65 to 70 years old for com-
panionship & friendship. Relocable 
VVrite & call: Wanda Sparnas, 1211 
City St. Utlca, N.Y. 13502. 

HOUSE FOR SALE 
by ovvner, Palos Hills vic. 4 bdrm. 
ranch; 21/2 bath; bsmt with tam. 
room; large kitchen; many extras. 
$156,000. Call: 708-599-2831. 

FOR SALE 
New homo In Lemont — OM 

Derby 
4 bdrms., „Forester" 
Call 708-599-2864 

Movlng—Kraustymą* 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas Kreiptis: 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

f KMIECIK REALTORS 
O I 7922 S. Pulaski Rd. 
* * • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danute Mayer. Ji 
p/ofosionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

BTC 

*ti» 

UNIONTOURS 
Kelionės į Pabaltijį 

LIETUVA '93 

Specialūs patarnavimai: 
* pigesni lėktuvo bilietai 
* susirinkimai, suvažiavimai 
* viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose 

Aplankykit* tėvynę! 
* Individualios ir biznio kelionės 
* Įvairios grupinės kelionės 

Patricia Laufer — patarnauja susisiekime keliais 
Eric Landsberg — patarnauja susisiekime oru 

1-800-451-9511 
Įsteigta 1931 

UNIONTOURS 
79 Madlson Ave., N*w York, N.Y. 10016 

Tai: 212-683-9500 Fax: 212-683-9511 
S / V / V / V / 7 / / 7 

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ 
Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje 

Lithuanian Customs and Traditions 
Antroji laida/Second Edition 

Autorė jau knygos pratarmėje rašo: „kad knyga bus 
naudinga tiems, kuriems ji skiriama: lietuviams išeiviams, 
tebeeinantiems lietuviškumo keliu, nuolat kreipiantiems akis 
ir mintis į savo kilmės kraštą — Lietuvą". 

Pirmoji laida išleista 1989 metais turėjo labai didelį 
pasisekimą ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių tarpe ir buvo 
išparduota per trumpą laiką. 

Antrąją laidą išleido taip pat Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Chicago, IL 1993 m. Knyga kietais viršeliais, 
362 psl. Iliustruota. Lietuvių ir anglų kalba. Kaina 15 dol. 
Užsakant paštu, pašto persiuntimo išlaidom pridedama: JAV 
— 2.50 dol., į Kanadą, 3 dol. į kitus kraštus 3.50 dol. Illinois 
valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chica
go, IL 60629. 



KALBOS KULTŪRA 
R e d a g u o j a J u o z a s V a i š n y s , S J 

RAVĖDAMI PIKTŽOLES, 
NEIŠRAUKIME JAVŲ 

Šiame skyriuje j au n e kar tą 
rašėme apie įvairius žodžius bei 
posakius, kurie t u r ė t ų būt i 
ujami iš mūsų kalbos. Šį kar tą 
p r imins ime t o k i u s žodž ius , 
kurie yra geri, var to t in i , bet 
daugelio yra a rba pamirš t i , ar
ba laikomi nevar tot inais . Toks 
yra ir būdvardis d r ū t a s . Vieni 
jį laiko nelietuvišku, k i t i — 
grynai tarmišku. Tačiau ta ip 
nėra. J i s yra geras l ie tuviškas 
žodis ir ta ip plačiai var to jamas 
gyvojoje žmonių kalboje, k a d net 
įvairiose tarmėse tu r i skir t ingas 
reikšmes. Keletą jų paminėsi
me. 

1. S t o r a s , s t a m b u s , d i d e l ė s 
ap imt ies . Tokia re ikšme jį var
toja šiaurės rytų aukš ta ič ia i i r 
šiaurės vakarų žemaičia i . Pvz.: 
P a t i l a iba , o b l a u z d o s d r ū t o s 
(Panevėžys). O j i s d r ū t a s , k a d 
ne t r a n k o m a p i m t i n e g a l i m a 
(Žiežmariai). J i s d r ū t a s k a i p 
k a l a d ė (Daugėliškis). D r ū t o 
s ios ž a r n o s (Grinkiškis) . 

2. S t i p r u s , t v i r t a s , p a j ė g u s . 
Šia reikšme jį vartoja vaka rų 
aukšta ič ia i ( suva lk ieč ia i ) i r 
jiems gretimos žemaičių, vidu
rio aukštaičių bei dzūkų tarmės . 
Pvz.: Koks jis d r ū t a s , n e t gele
žis l a n k s t o ! (Lukšiai). D r ū t a s 
k a i p a r k l y s (Gižai). B e p i g u 
d r ū t a m a k m e n i s r a i č i o t i 
(Daukš ia i ) . D r ū t a s k a i p 
žal iomis v a r l ė m i s p e n ė t a s (V. 
Krėvė). 

Tai yra dvi pagr indinės šio žo
džio reikšmės, t ač iau k a i k u r 
dar jis reiškia ž e m ą (ka lban t 
apie balsą), o k a i k u r k ie t ą . 
Pvz.: Š n e k a d r ū t u b a l s u 
(Ramygala). V y r a i d a i n u o j a 
d r ū t a s b a l s a i s , o m o t e r y s — 
la iba i s Korsakiškis). N e p i l k 

visų mi l tų , b u s l a b a i d r ū t a 
d u o n a (Liškiava). Iš d r ū t ų 
m i n k š t i p a s i d a r o kąsn ia i (Do
nelait is) . 

Įvairiose tarmėse pagrindi
nėmis šio žodžio reikšmėmis yra 
vartojamos ir ka i kurios išves
t inės jo formos, pvz.; d r ū t y b ė , 
d r ū t u m a s , d r ū č i a i , a p y 
d r ū t i s , d r ū t y n . 

Suvalkijoje dažnai šis žodis 
var to jamas sveikinant: L a b a i 
d r ū č i a i s v e i k i n u ! S v e i k a s 
d r ū t a s , k a i p gyvuoj i? J i s var
tojamas ir bendrinėje kalboje tai 
viena, t a i ki ta reikšme. 

Liaudies kalboje taip pa t nuo 
senų la ikų plačiai vartojamas 
žodis s a r m a t a , bet bendrinėje 
kalboje jau beveik visai jį yra iš
s t ū m u s i g ė d a . Bet t u r ė t ų 
gėdytis t ie, ku r i e savo perdėtu 
gr iež tumu sus ina kalbą, steng
damiesi išjos išmesti tokius žo
džius a r posakius, kurie yra geri 
ir var to t in i . Žinoma, t a i p daro 
ne kalbininkai , o tik kalbos mė
gėjai. Reikia pripažinti, kad yra 
buvęs vienas k i t a s atvejis, kai 
ir m ū s ų žymieji kalbininkai , 
pvz., Būga ir Jablonskis , drau
dė va r to t i kokį nors neaiškios 
k i l m ė s žodį a r posakį, be t 
pasku i savo nuomonę pakei tė . 

Ta ig i ir s a r m a t a , i r š a r m a -
t i n t i s y ra geri žodžiai, t ik ne
va r to t inas s a r m a t l y v a s dėl 
savo slaviškos priesagos. 

Buvo ir y ra tokių mokytojų, 
kurie nori „nugriauti" visus ka 
m i n u s ir pal ikt i tik d ū m t r a u 
k i u s ; nenori p i rk t i ar s iūt is r ū 
bų, o t i k d r a b u ž i u s , be t „Da
ba r t i nės liet. kalbos žodyne" 
v isus šiuos žodžius r a s ime . 
Žodynai labai ramiai pakenčia 
ne t i k r ū b u s , bet ir a p d a r u s , 
o n e t i r d r a p a n a s . 

DRAUGAS, penktadienis , 1993 m. rugpjūčio mėn. 13 d. 

LIETUVIAI MIŠKININKAI 
APLINKOS SVARINIMO 

DARBE 
Š.m. birželio 4 dieną Vilniuje 

Aplinkos apsaugos depar tamen
tas surengė Pasau l io apl inkos 
apsaugos dienos minėjimą. T a 
proga paprasta i i š r enkamas ir 
iškilmingai pagerbiamas vienas 
asmuo, labiausiai pas idarbavęs 
aplinkos svarinimo išlaikymo ir 
gražinimo srityje. J a m skir iama 
premija. Šiemet ši premija buvo 
1,000 JAV dolerių, J ą skyrė 
JAV aplinkos apsaugos agentū
ros vidurio srit ies adminis t rato
rius Valdas A d a m k u s . 

Kandidatų premija i buvo ne t 
13. J ie buvo iš įvair ių žinybų. 
Tai labiausiai pas idarbavę ap
linkos gelbėjimo srityje moksli
ninkai , inžinieriai, rašytojai ir 
kiti . 13-tasis k a n d i d a t a s buvo 
miškininkas Kęs tu t i s Kal tenis . 
Jį pristatė Kėdainių Miškų urė
dija ir Lietuvos Miškų mi
nisterija. 

Vertinimo komisijai susipaži
nus su visais darbais ir susuma
vus taškus, pas i rodė, kad dau
giausia taškų gavo Kęs tu t i s 
Kaltenis. Tai, pranešdamas, Ap-

Philadelphijos LB apylinkės valdyba: priekyje vicepirm. Tomas Danta apsuptas valdybos mo
terų: iš k. — Jeanne S. Dorr, narė humanitariniams reikalams, Aniliora Masalaitienė, sekre
torė, Teresė Gečienė, pirm. Julija Dantienė. ..Bendruomenės balso" radijo programos koordina
torė,' ir Roma Krušinskienė, ižd. Trūksta Gedimino Dragūno „Bendruomenės balso" ižd. 

Nuotr. P. Mašalaičio 

NETVIRTI „ĄŽUOLĖLIAI" 
P . P A L Y S 

P r i e š k a r i n ė j e nep r ik l au 
somoje Lietuvoje naujokų šauki
mo komisi ja neturėjo jokio 
v a r g o s u r i n k t i n u s t a t y t ą 
skaičių vyrų atlikti karinę prie
volę Lietuvos kariuomenėje. Į 
naujokų šaukimo punktus susi
rinkdavo gražiai nuaugę, dau
giausia iš kaimų, prie ūkio dar
bų užsigrūdinę, tvirti vyrai. 
S u n k i a i t e k d a v o i šgyven t i 
pašaukt ies iems, kurie dėl ne
sveikatos a r kur ių kitų priežas
čių nuo tarnybos kariuomenėje 
tapdavo atleisti . Buvo laikoma, 
kad ta i didelė negarbė! 

N e m a ž a i būdavo ir tokių 
jaunuolių, kur ie , vos t ik sulau
kę 18 metų , į kar iuomenę 
stodavo savanoriais. 

Dabar Lietuvoje padėtis visai 
kitokia. 

Tomas Ša rkus savo straipsnį 
( „Karys" , Nr . 6) pavadinęs 

skirstomi devyniolikamečiai ir 
šiek t iek vyresni jaunuoliai, ne
norom vėl prisiminė ši daina, 
pažadinusi jau visai kitas min
t i s — linksta ne t ik ąžuolėlių 
šakos. J a u n i vaikinai kur iuos 
g a l i m a būtų vadint i „ąžuolė
l i a i s " — susikūprinę, p a k r y 
p ę , gumbuot i . N e m a t y t u m 
savo akimis, vargu ar pat ikė
t u m — girgžda, t r a ška , b r a š 
k a d a u g u m o s jaunuolių svei
k a t a (mano pabraukta — P.P.)". 

Tą dieną iš 40 pašauktųjų tik 
6 tikę tarnauti kariuomenėje. 
14 buvę pripažinti netinkamais 
dėl sveikatos Likusieji, atidėjus 
tarnybą, pasiųsti gydytis. 

Šie devyniolikamečiai, sako 
autorius, tai netolimos praeities 
va ika i , mūsų nusmurgus io 
gyvenimo aidas. Mažesnės ar 
didesnės traumos gautos buity
je, gatvėje, pagaliau peštynėse. 

l inkos apsaugos genera l in i s 
d i r ek to r iu s Eva ldas Vėbra , 
šypsodamasis paklausė: „Kas 
dabar gali sakyti , k a d 13-tasis 
yra nelaimingas numeris" . Pre
mija įteikė A. Adamkienė, per-
ska i tydama savo vyro sveikini
mo laišką, kur iame j is nurodo, 
jog ši p r e m i j a — t a i in
dividualaus žmogaus pas tangų 
pagerbimas, už t ikr inant mūsų 
atei t į , gyvą, sveiką ir švarią 
gamtą . 

A r ne tokį tikslą turėjo ir 
e igu l io s ū n u s , m i š k i n i n k a s 
Kęs tu t i s Kaltenis , k a i prieš 30 
me tų pradėjo r inkti i r persodi-
nėti retesnius medelius, krūmus 
ir k i tokius augalus , kur ie t iko 
apl inkai švarinti? Pradžioje jis 
buvo par inkęs savo dendrologi
n i a m parkui labai gražią vietą 
prie Dubysos, bet jį nukonkura
vo melioratoriai, pasistatydami 
t e n „reprezentacinę" pirtelę. 
T a d a jis išsirinko Kėdainių ra
jone Pajieslio apylinkėje apie 
100 ba, gražiai kalvotą vietą, 
pavad indamas ją Skinderiškių 

„Ąžuolėlio šakos linko, kai mus Stuburo iškrypimai, prasidėję 
j aunus k a r a n rinko..." rašo: dar darželyje, o regėjimas, esą, 
„Apsi lankius SKAT-o Vilniaus sutrikęs nuo per didelio spok-
apskri t ies teritorinio gynybos sojimo i televiziją. Susirūpinimą 
štabo komisijoje, kurioje šį pa- dėl ateities reikšdamas, rašo, 
vasarį buvo kviečiami, t ikri- kad per ilgesnį laiką komisijai 
narni ir į privalomąją tarnybą pavyks s u r i n k t i ir sveikų 

jaunuolių, bet juk tie ligoti, 

Detroite vykusioje konferencijoje š.m. birielio men. (iš kairės): Antonija 
Petrulienė, Lietuvos Respublikos ministras pirm. Adolfas Sleževičius, 
žurnalistė ir mūsų uoli bendradarbė Aurelija M. Balaiaitienė. 

dendrologiniu parku ir sukaup
damas j ame per 1000 medelių 
bei šiaip augalų rūšių. Dabar 
tuo parku džiaugiasi miškinin
kai ir didžiuojasi Kėdainių ra
jonas, kai jį lanko mokyklos ir 
įvairios ekskursijos, kartais net 
iš užsienio. 

Savo pasitenkinimą ir net 
džiaugsmą šia garbinga proga 
išreiškė Kęstučio kolegos miški
ninkai , o Vilniaus miškų urėdi
jos folklorinis ansamblis ..Nal-
s ia" tarp tų dovanotų Kęstučiui 
rožių žiedų įpynė įspūdingą kon
certą, ku r i ame Vilniaus miškų 
urėdas Juozas Dingelis visus 
stebino savo dainavimu ir šokiu 
šiame ansamblyje. Premijos įtei
kimo iškilmės ir parkas buvo 
rodomas televizijoje. Dėkoda
mas už tokį miškininko įverti
nimą, K. Kaltenis pakvietė ap
si lankyti jo sukurtame grožio 
kampelyje". 

Ska i tydamas apie tai L. Lie
tuvos miškininkų sąjungos žur
nale „Mūsų Girios", prisimi
niau, kad ir mes, išeivijos miš
k in inkai , turėjome tokį didelį 
augmenijos ir švarios apl inkos 
mylėtoją, lakios vaizduotės ir 
nenui ls tamos energijos „miškų 
sakalą" — Joną Kuprionį, kuris , 
profesoriaudamas Louisianos 
u n i v e r s i t e t e , sukūrė ir i š 
puoselėjo labai gražų dendro
loginį parką, pavadindamas 
jį Louisianos universiteto „Ar-
boretum". 

J a m išeinant į pensiją, univer
sitetas, atsidėkodamas šį parką 
pavadino „J . Kuprionis Ar-
bore tum." Šiuo vardu jis ir 
dabar žinomas. 

J o n a s Ž e b r a u s k a s 

suluošinti vaikinai ir be ka
riuomenės taps vyrais, tėvais, 
tu rės savo šeimas, vaikus. 
Kokia jų. taigi ir didelės mūsų 
visuomenės dalies, ateitis? O, 
kad ateitis nėra per daug šviesi, 
galima spręsti ir iš Teritorinio 

gynybos štabo vado pavaduotojo 
mobilizacijai ir ka r in iam pa
r e n g i m u i vyr. l t n . Adomo 
Z a r e m b o s p r a n e š i m o . T e n 
sakoma, kad praėjusį pavasarį , 
ik i ba l andž io p a b a i g o s , iš 
pat ikr intų 279 jaunuolių, tin
kamais ta rnaut i kariuomenėje 
buvę pripažinta t ik 73! — „Štai 
t au ir „ąžuolėliai" — vienas 
sveikas, trys ligoti", — savo nusi
stebėjimą išreiškė autor ius . 

Turėdamas omenyje Lietuvos 
kariuomenės ateitį, autor ius 
samprotauja, kad vėl r e i k ė t ų 
p r a d ė t i galvot i a p i e s a v a 
n o r i š k a s pa t r i o t i ne s a r skau 
t i škas suka r in t a s j a u n i m o or
gan izac i j a s ir k o v o s įgūdž ių 
l av in imą m o k y k l o s e (mano 
pabraukta, — P.P.). Nors gal tai 
jaunuol iams ir ne prie širdies 
būsią, bet „palaida ba la" taip 
pat būsiant i ne per geriausia 
išeitis. Vienu ar ki tu atveju, 
esą, be rn iukams re ika l inga 

jau nuo mažens tokia priežiūra 
ir auklėjimo metodika, kad 
užaugtų sveiki, o ne „lepšiai", 
nes neve l t u i s a k o m a , kad 
„nepabuvęs kareivėliu, nebus 
geras artojėlis". 

Netrumpą straipsnį autor ius 
Tomas Šarkus užsklendžia šiais 
prasmingais žodžiais: „Geras 
eigulys, sodindamas daigus , 
mato, kokia giria bus po dešimt
mečio ir daugiau metų. Mums 
irgi privalu įžvelgti, ka ip atei
ty atrodys mūsų visuomenės 
ąžuo lynas — f iz i ška i ir 
d v a s i š k a i t v i r t i L i e t u v o s 
vaikai". 

A.tA. 
MARIJA SIDERAVIČIENĖ 

KLuoniūtė 

Gyveno ilgus metus Cicero, IL, vėliau penkerius metus 
Indianapolis, IN. 

Mirė 1993 m. rugpjūčio 11 d., 7:20 vai. vakaro, sulaukusi 
91 metų. 

Gimė 1901 m. gruodžio 15 d. Lietuvoje, Šakių apekr., 
Gelgaudiškiu valse., Jankūnų km. Amerikoje išgyveno 43 m. 

Nuliūdę liko: vyras Pranas, duktė Roma Murphy, žentas 
James, anūkė Victoria, sūnus Antanas Sideravičius ir kiti 
giminės. 

Velionė pašarvota sekmadienį, rugpjūčio 15 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 16 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos našlaičių globos 
draugijai „Saulutei". 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, duktė, sūnus, žentas, anūkė ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
VLADUI IŠGANAIČIUI 

užbaigus žemiškąją kelionę, jo dukrą VLADĘ SILIŪ-
NIENĘ su vyru BRONIUM, jų gausią šeimą ir v i sus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu l i ūd ime . 

Ada Sutkuvienė ir šeima 

A.tA. 
VYTAUTUI SENKEVIČIUI 

mirus, žmoną GRAŽINĄ, sūnus VYTAUTĄ ir ROMĄ 
su še imomis ir visus a r t i m u o s i u s n u o š i r d ž i a i 
užjaučiame. 

Julija Smilgienė ir šeima 

Viešpa t ies Angelas lydi 

A.tA. 
VYTAUTĄ SENKEVIČIŲ 

į Amžinąjį Poilsį. 
Liūdime su velionio žmona GRAŽINA, m ū s ų na re , sū
numis ir jų šeimomis ir užjaučiame visus giminaičius. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A.tA. 
LEONUI VAKSELIUI 

m i r u s , skausme l ikus ius žmoną SOFIJĄ, s ū n u s — 
LEONĄ, dr. POVTLĄ ir dukrą MARIJĄ su šeimomis , 
taip p a t brolius - ALEKSANDRĄ ir A L E K S I E J Ų gi
liai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Rūta-Kleva ir Jonas Vidžiūnai 
Dr. Jonas Vidžiūnas 
Danutė ir Jurgis Vidžiūnai 

Mylimai Mamai 

A.tA. 
NELLIE VILŪNIENEI-FELDMANN 

m i r u s , nuoširdžiai užjaučiame jos d u k r ą R A M U N Ę 
DIČTENĘ i r visus a r t imuos ius . 

G. L. Troškai 
K. J. Kirvaičiai 
R. A. Kuliai 
V. V. Kupcikevičiai 

* 

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

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti. 1-708-422-3000. Darbo vai : pirmad., antrad., 
tračd., ketvd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., saštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
VVillovv Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-d870 

We Ship UPS 

UžsHmam maisto tiekimu (caterlng) 

312-434-9766 

talman 
delicatesscn 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 W«t 69th Street. Chtcago. IL 60629 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 13 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" renginių komi
tetas nuoširdžiai dėkoja Baltic 
Bakery, 4627 S. Hermitage 
Ave., — Broliams Vytui ir 
Algiui Ankams ir R a c i n e 
Bakery, 6216 S. Archer Ave., — 
Danai ir Juozui Kapačinskams 
už paaukotą maistą „Draugo" 
gegužinei. 

Sofija Plenienė , „Draugo" 
renginių komiteto narė, vi
suomet uoliai įsijungianti į 
visus dienraščio renginių ruošos 
darbus, jau baigia išplatinti 50 
bilietų į „Draugo" banketą, 
kuris įvyks rugsėjo 26 d. Marti-
niąue pokylių salėje. Bilietus 
galima įsigyti ir „Draugo" 
administracijoje. 
Bronius i r Eleonora Paliu-

lioniai. Cicero, 111., mieli dien
raščio rėmėjai, atsiuntė 50 dol. 
auką ir visam „Draugo" štabui 
palinkėjo stiprybės ir sėkmės 
lietuviškos spaudos darbe. 

Marija Pa l iokas iš St. Pe-
tersburg, Fla., lankė savo drau
gus ir pažįstamus Čikagoje, t a 
proga pra tęsė „Draugo" 
prenumeratą ir jo palaikymui 
įteikė 50 dol. auką. 

Vytautas Peseckas, Čikagos 
lietuvių aeroklubo pirmininkas, 
sklandytojas ir lakūnas, Lietu
vos Respublikos prezidento 
dekretu už nuopelnus Lietuvos 
aviacijai liepos 15 d. apdovano
tas Dariaus ir Girėno medaliu. 
Tarp apdovanotųjų buvo dar 
vienas išeivijos lietuvis, avia
cijos istorikas, lakūnas E. 
Jasiūnas. Visų apdovanotųjų 
vardu iškilmėse kalbėjo Vy
tautas Peseckas, kartu įteik
damas Lietuvos aeroklubo pre
zidentui J. Stanaičiui lėšas, 
kurias JAV lietuviai surinko ir 
skyrė Dariaus ir Girėno pa
minklo statybos darbų 
užbaigimui. 

Detroito „Žiburio" lituanis
tinės mokyklos tikybos dės
tytoja Aldona Milmantienė ap
tars tikybos dėstymą lituanis
tinėse mokyklose per Mokytojų, 
tėvų ir jaunimo Studijų savaitę 
rugp. 15-22 d. Dainavoje. A. 
Milmantienė dirba Detroito 
arkivyskupijos taryboje. JAV 
LB Švietimo tarybai ji yra 
pa te ikus savo išsamiai 
paruoštų pamokų planų 
projektą tikybos dėstymo reika
lais, ypač liečiant „Tikiu" vado
vėlių serijos naudojimą. A. 
Milmantienės temos įjungimas 
į Studijų savaitę bus naujenybė 
Studijų savaičių programoje, 
pagal Švietimo tarybos pirmi
ninkę Reginą Kučienę, bet ta 
tema rūpi kiekvienai lituanis
tinei mokyklai ir ji turėtų susi
laukti nemažai dėmesio iš daly
vaujančio vedėjų ir mokytojų. Į 
diskusijas taip pat įsijungs sa
vaitės kapel ionas kun. J. 
Vaišnys. 

x A. a. J u o z o J o n o Plikai-
čio atminimui „Lietuvos Vaikų 
Vilčiai" aukota $1,260.00. 
Šeimai, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems tariame gilią 
užuojautą ir nuoširdų ačiū. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių p i rk ime 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: Andr ius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paul ius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 du
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klota 

Danglama Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel. 708 257-0746 

Skambinti po 6 v v 

„Lietuvių Skautų Sąjungos 
Jubiliejinės stovyklos „Litu-
anica" skautai ir vadovai 
lietuviškosios skautijos 75 metų 
sukakties proga sveikina Jus, 
linkėdami garbingų metų kur
ti savo ir mūsų Tautos laimingą 
a te i t į " . Tokio turinio 
sveikinimą su gausybe parašų 
„Draugo" redakcijai iš sto
vyklos Rakė (Custer, MD 
atsiuntė stovyklautojai. Esame 
labai dėkingi, kad smagioje, 
linksmoje stovykloje stabtelėta 
valandėlę ir prisiminta lietu
viškoji spauda. 

Ateitininkų namų gegužinė 
jau šį sekmadienį, rugpjūčio 15 
d., pavėsingame, gražiame 
Namų ąžuolyne. Pradžia 12:30 
vai. p.p. Bus užkandžių, atsigė
rimo, senų ir naujų pažįstamų. 
Svarbiausia: bus galima išgirs
ti Lietuvos Seimo narės Vilijos 
A l e k n a i t ė s - A b r a m i k i e n ė s 
pranešimą. Tai puiki, aukštos 
erudicijos kalbėtoja, gerai besi
orientuojanti dabartinėse 
Lietuvos vyriausybės painia
vose. Verta pasiklausyti. Ji 
kalbės 12:30 vai. p.p. 

Kazimieras Sapetka, grąži
no bilietų šakneles, kurių 
traukimas bus rugsėjo 26 d., yra 
ilgametis „Draugo" skaitytojas 
Waterbury, CT mieste. Prie 
bilietų šaknelių jis dar prijungė 
56 dol. auką, už kurią tariame 
nuoširdžią padėką. 

VAKARONĖ SU SEIMO ATSTOVE 

Lietuvių Fronto Bičiuliai ir svečiai, net pietaudami Dainavoje, rimtai diskutuoja svarbius 
klausimus. Iš kairės: p. Pabedinskienė, N. Bražėnai , dr. K. Ambrozaitis, dr. V. Šaulys, M. Ambra
zaitienė, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Sąjūdžio Tėvynės sąjungos viena iš kūrėjų, muzikė. 

Nuotr. J o n o Urbono 

Liepos 15 dieną iš Čikagos į 
Lietuvą išskrido du žemaičiai — 
Jonas Juknius ir Edvardas Sluš-
nys — vienmotoriu „Piper-140" 
lėktuvu. Lėktuvo greitis — tik 
140 kilometrų per valandą, be 
to, jie turėjo kelis kartus nusi
leisti, kad prisipildytų degalų. 
Amerikos aerodromų parei
gūnai juos kelis kartus buvo 
sulaikę, tvirtindami, kad skris
ti per Atlantą tokiu lėktuvu, be 
atitinkamų navigacinių ir radi
jo priemonių, yra labai pa
vojinga. Dėl to a t k a k l ū s 
žemaičiai į Dariaus ir Girėno 
minėjimo iškilmes pavėlavo. 
Abu jie neseniai atvyko į 

Ameriką iš Lietuvos, skrydį 
parengė savo uždirbtais pini
gais. Daug padėjo čikagietė 
Domicėlė Petrutytė (80 m. am
žiaus). Lakūnai nusi leido 

Karmėlavos aerodrome liepos 
19 d. Į Čikagą grįžti savo lėktu
vu jau nebegalės, nes j i s 
„ats isakė toliau t a rnau t i " . 
Pažymėtina, kad šių lakūnų 
lėktuvas, nors kelionę atliko 
sėkmingai, dar silpnesnis už Da
riaus ir Girėno ..Lituanicą". 

Besiruošiant skrydžiui j Lietuvą liepos 15 d., Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje šalia Stepono Dariaus archyvo susitiko (iš kairės): Valentinas 
Ramonis, Dariaus-Girėno minėjimui ruošti komiteto pirmininkas, lakūnai 
— Jonas Juknius ir Edvardas Slušnys, kurie taip pat buvo ruošos komiteto 
nariai, ir Gediminas Janula. 

Nuotr. J . Tamula ič io 

J o n a s Rejeris iš Oak Lawn, 
111., „ D r a u g o " nuoširdus 
rėmėjas, buvo atvykęs į ..Drau
gą", pratęsė prenumeratą viene-
riem metams, pridėjo 50 dol. 
auką ir pasirinko įvairių lei
dinių už 118.54 dol. sumą. 

x A k a d e m i n i s Skau tų 
Sąjūdis maloniai kviečia Chica-
gos visuomenę į vakaronę, 
rugpjūčio 20 d., penktadieni, 
7:30 v.v. Balzeko Lietuvių 
Kul tūros muziejuje. Susi
tiksime su Lietuvos skautais ir 
pasidalinsime įspūdžiais iŠ ką 
tik pasibaigusios Jubiliejinės Šumaną. Tel 
Stovyklos Rako miške. 

(sk) 

„Lietuvos a idas" , patiki
miausias Lietuvos dienraštis, 
ant voko, greta prenumera
toriaus adreso, pradėjo žymėti 
datą, kada prenumerata bai
giasi. Jo įga l io t in is JAV 
Bronius Juodelis prašo visus 
„Lietuvos aido" prenumerato
rius atkreipti dėmesį į šią datą 
ir bent dvi savaites prieš ją pra
tęsti prenumeratą, kad nesusi-
trukdytų dienraščio siunti
nėjimas. 

Domicėle i Pet rutyte i už 
pagalbą lakūnams Jonui Juk-
niui ir Edvardui Slušniui įgy
vendinti sumanymą skristi iš 
JAV į Lietuvą Dariaus ir 
Girėno keliais , Lietuvos 
aeroklubas parašė oficialų 
padėkos raštą, kuriame tarp kit
ko pažymima: „Transatlantiniu 
skrydžiu, kuris vargu ar būtų 
galėjęs įvykti be Jūsų pagalbos, 
jie dar kartą įrodė lietuvių 
ryžtą, atkaklumą, drąsą ir pasi
ryžimą aukotis, ieškant užsi
brėžto tikslo". Raštą pasirašė 
aeroklubo prez. J. Stanaitis ir 
generalinis klubo sekretorius A. 
Karpavičius. 

Anatolijui Siutui, Amerikos 
lietuvių radijo programos ve
dėjui, Lietuvos aeroklubas ofi
cialiu raštu išreiškė padėką, 
kad jis padėjo l i e tuv iams 
lakūnams Jonui Jukniui ir Ed
vardui Slušniui š.m. liepos 15 d. 
naktį išskristi į Lietuvą. „Jūsų 
energingi veiksmai įgalino 
mūsų lakūnus tęsti skrydį ir lie
pos 20 d. sėkmingai nusileisti 
Kauno Karmėlavos aerodro
m e " . A. Siutui t a ip p a t 
dėkojama, kad šią informaciją 
apie skrydį paskleidė per 
Amerikos radiją ir ji netrukus 
pasiekė Lietuvą. Lietuvos aero
klubo vardu rašo pirm. J. Sta
naitis. 

UŽTERŠTAS VANDUO 

Pietinės Čikagos miesto dalies 
gyventojai jau kelinta diena 
skundžiasi, kad vanduo turi 
bjaurų (lyg pelėsių) skonį ir 
kvapą. Daug kas skambino 
miesto Vandens departamentui 
pasi te i raut i , kas atsi t iko, 
visuomet palyginti švariam, 
Čikagos vandeniui. Labiausiai 
žmonės rūpinasi, kad vanduo 
nepakenktų sveikatai, kaip yra 
pasitaikę praėjusį pavasarį 
Wisconsine ir kitose vietovėse. 

Vandens depar tamentas 
praneša, kad vandens skonio 
pasikeitimas yra gan dažnas 
vasaros meto reiškinys: kone 
mikroskopinio dydžio dumbliai, 
atsiradę Michigano ežere labai 
dideliais kiekiais, miršta, supū
va ir pal ieka vandenyje 
nemalonų skonį. Beveik galima 
sakyti — pagal lietuvišką išsi
reiškimą — kad vanduo Mi
chigano ežere šiuo metu „žydi". 
Pietinės miesto dalies (ir 
daugelio priemiesčių) gyven
tojai, kuriuos paveikė šis reiški
nys, gauna vandenį iš filtravimo 
stoties, esančios prie 79-tos ir 
Cheltenham gatvės. Ši stotis iš 
ežero t raukia , valo ir iš
siuntinėja vartotojams apie 450 
mil. galionų vandens per parą. 
Pirmadienį darbininkai 
vandenį pradėjo švarinti spe
cialiais filtrais, tačiau trunka 
maždaug 24 valandas, kol 
vandens skonis pasikeičia. Kai 
kur užtruks ilgiau, nes vanduo 
yra kaupiamas specialiuose tan
kuose, o tik vėliau pumpuo
jamas vartotojams. 

Šiuo sustiprintu metodu van
duo bus valomas bent mėnesį 
laiko, tačiau žmonėms pata
riama nesirūpinti, nes vanduo 
nekenksmingas ir vartojimui 
visiškai tinkantis, nepaisant 
nemalonaus kvapo ir skonio. 

Lietuvių Fronto bičiuliai 
rugpjūčio 11d. marijonų svetai
nėje suruošė malonią vakaronę 
su JAV viešinčia Lietuvos 
respublikos Seimo atstove Vili
ja Aleknaite-Abramikiene. Ji — 
Lietuvos Konservatorijos dės
tytoja, prof. V. Landsbergio 
mokinė, Lietuvos Žurnalistų 
draugijos narė, plačios eru
dicijos Tėvynės partįjos atstovė 
su paskaitomis dalyvavo ir 
Dainavoje, Lietuvių Fronto 
bičiulių studijų savaitėje. 

Čikagoje bičiuliai ją vėl 
pakvietė vakaronei, kad jos 
sparnuotą žodį išgirstų ir tie, 
kurie nebuvo Dainavoje. 

Vakaronę, susirinkus per 40 
bičiulių ir svečių, pravedė Fron
to bičiulių Čikagos skyriaus 
pirm. Česlovas Grincevičius. Jis 
supažindino su prelegente Vili
ja, kaip lietuvių kultūros, o 
dabar ir politikos atstove, 
pabrėždama, kad kultūra ir 
politika sutampa ir jos at-
siekimai daug kur rišasi. Kas 
iškovojo pasaulio dėmesį Lietu
vai, jos išlaisvinimui iš Maskvos 
priespaudos, jei ne tautos 
kultūrinės apraiškos plačiame 
pasaulyje? Kodėl prof. V. Lands
bergis paliko muziką ir pasuko 
į politiką, vadovaudamas Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymui? Panašiai yra ir su Seimo 
atstove Vilija, kuri vėliau 
pareiškė, kad į Seimą ėjo, 
palikusi muziką ir žurnalistiką, 
dėl tiesos ir teisingumo įgyven
dinimo Lietuvoje. 

Prieš prelegentės pranešimą, 
dr. Kazys Ambrozaitis priminė, 
kad Lietuvos laisvės rūmą laiko 
keli tvirti stulpai. Vienas jų yra 
dr. Adolfas Darnusis, švenčiąs 
85 metų amžiaus sukaktį. 
Vakaronės dalyviai jam pa
dainavo „Ilgiausių, laimingų, 
sveikiausių metų". O jis vi
siems nuoširdžiai padėkojo. 

Apdovanota rožių puokšte, 
prelegentė Vilija visus pa
sveikino, dėkodama dr. A. ir J. 
Damušiams už globą. Ji labai 
įvertino Dainavos stovyklą, 
kaip lietuvišką oazę svetur, 
kaip Lietuvos paveikslą. Daina

vos apleis t i negal ime. Ją 
bū t ina i re ik ia i š la iky t i . 
„Lietuva dar nepajėgi padėti 
Dainavos išlaikymui, nors mes 
išeivijai labai daug skolingi", 
tvirtino prelegentė. 

Pasaulinės politikos padėtį 
šiuo metu, prisimindama Jugo
slaviją, palygino su II pasaulinio 
karo išvakarėse parodytu bejė
giškumu. Paminėdama dabarti
nius rūpesčius Lietuvos Seime, 
iškėlė dvi įstatymų leidimo pro
blemas. Įstatymų yra dvi rūšys. 
Pirmoji: įstatymai, kurių nėra, 
o jų labai reikia. Antroji: išleis
t i nevykę įstatymai, kiurių 
nepaisoma, j ie nevykdomi. 
Prelegentė paminėjo Seimo dar
buose psichologinius sunkumus 
su LDDP. Jie dviveidžiai. Kaip 
pavieniai asmenys jie malonūs, 
draugiški, sukalbami. Veik
dami visi kar tu , — nesu
kalbami, savotiškai destrukty
vūs, savanaudžiai. 

Į klausimą, kodėl Lietuva 
nežiūri į Estijos, Latvijos 
pasiekimus, žmonių gerovės 
pakėlimą, prelegentė atsakė, 
kad nors visam Pabaltyje buvo 
sunki okupacinė priespauda, 
estai tvirčiau išlaikė europie-
tinę dvasią, buvo atsparesni, o 
dabar sąžiningiau atlieka vals
tybės atstatymą. Jų žmonės jau 
seniai „pasveiko" nuo „rau
donligės", o Lietuvoje ja vis dar 
sergama, kartais pagyjant, bet 
ir vėl atkrintant, lyg plaučių 
uždegimu, iš Rytų pūstelėjus 
šaltam vėjui. 

Ji apgailestavo, kad Baltijos 
frontas pralaužtas. Tas Baltijos 
kelias, jungęs lietuvius, latvius 
ir estus — piktžolėmis apaugo. 

Iškilus klausimui dėl materia
linės paramos būtinumo Lietu
vai, prelegentė Vilija taip užbai
gė savo pokalbį: „Ne aukso, bet 
doros labiausiai reikia Lietuvai. 
Tik dorinis atgimimas gali iš
gelbėti Lietuvą iš dabartinės 
sunkios būklės!" 

Įdomi vakaronė su Lietuvos 
Seimo atstove Vilija buvo 
užbaigta šeimyniškomis fron
tininkų vaišėmis. 

Br. Juode l i s 

Dana Kaunienė vadovauja 
„Lietuvos Vaikų Vilties" Orto
pedinės operacinės įsteigimo 
komisijai. Operacinės ati
darymas bus 1993 m. spalio 
mėn. 2 d. Vilniaus universiteto 
Vaikų ligoninėje. 

12-kos komandų futbolo 
t u r n y r a s šį šeštadienį, 
rugpjūčio 14 d., vyks Lietuvių 
centro aikštėse, Lemonte. Šį tra
dicinį metinį turnyrą ir pikniką 
ruošia LFK „Lituanica-Liths". 
Pradžia 1 v. p.p. Žais 4 vyrų ir 
8 veteranų komandos. Visi kvie
čiami atsilankyti ir įdomiai 
praleisti vasaros popietę, stebint 
rungtynes ir bendraujant su žai
dėjais bei draugais. 

x Vairavimo teisės (IL Dri-
vers License) — $100 pas Ed 

1-708-246-8241. 
(sk) 

x Pinigai doleriais tiesiai į 
r a n k a s per Baltia Express 
pasieks jūsų gavėją per 5 dienas. 
Informacijai skambinkite: 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624 a r b a pinigus prista
tykite ad resu 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60652. 

(sk) 
x Dėmesio! Chicagos Šau

lių R-nė rengia gegužinę, kuri 
įvyks šių metų rugpjūčio 15 
d., sekmadienį — Šaulių 
namuose. Pradžia 12 vai. Geras 
maistas, gera muzika, turtinga 
loterija. Maloniai kviečiame 
visus dalyvauti. Šaulių R-nė. 

(sk) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų, 10 
cukraus, 5 ryžių. 2 makaronų, 
2 lietuviško sūrio, 1 sviesto, 3 
kumpio rūkyt., 3 dešros, rūkyt., 
1 pup. kava, 2 kg. apelsinų, 1 
kg. bananu, 1 kg. razinkų, 2 lt. 
saulėgr. aliejaus, 20 vnt. kiau
šinių. 45 kg., apie 100 SVARU-
TIK $86 U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems į namus 
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytas 
ar Genė Kairys, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario, L8E 5A6. Tel.: (416) 
643-3334; Fax (416) 643-8980. 

(sk) 

Buvo smagu „Draugo" gegužinėje (rugpjūčio 1 d) . Su skrybėle ir foto aparatu - kun. Viktoras 
Rimulis, marijonų provinciolas. 

Nuotr Vytauto Jas inev ič iaus 

Trečiadienio (rugpjūčio 11 
d.) naktį mūsų padangėje turėjo 
pasirodyti nuostabus meteorų 
„lietus", kurį astronomai propa
gavo kaip gausiausią per pasta
ruosius 27 metus. Tai kasme
tinis rugpjūčio mėnesio vidurio 
reiškinys, kai Žemė perkerta 
kometos, žinomos Swift-Tuttle 
vardu orbitą. Buvo patariama 
išvykti iš miesto, kur šviesos 
trukdo matyti padangės ryš
kumą ir stebėti „gamtos fejer
verkus", tačiau padangė buvo 
debesuota, vakaras ūkanotas ir 
daug stebėtojų nusivylė. Tačiau 
„krintančios žvaigždės" bus ma
tomos visą savaitę, nors gal 
mažesniais kiekiais. Reikia ste
bėti šiaurės rytų padangę, jau 
gerokai sutemus. 

LAPAS — Amerikos lietuvių 
farmacistų draugija kviečią 
savo narius ir norinčius tapti 
draugijos nariais į susirinkimą 
su paska i ta t reč iadienį , 
rugpjūčio 18 d., 7 v.v. Fox's 
Orland Park restorane, 9655 W. 
143rd Street, Orland Park, IL. 

Paska i t ą — pros t a t a ir 
šlapimo takų infekcijos — skai
tys dr. Daniel Dalton iš North-
western Memorial ligoninės. 
Nariai yra prašomi atnešti 
vėliausias P.D.R. knygas ar 
farmacijos žurnalus, kurie bus 
persiųsti į Lietuvą. 

An tano Grinos pranešimas 
bus sekmadienį, rugpjūčio 22 d., 
12:30 v. p.p., Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte. Visus maloniai 
kviečia „Saulutė". 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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