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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Pabaltijo šalys pareiškė 
viltį ir susirūpinimą Rusija 

Vilnius, rugsėjo 23 d. (Elta) — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos res
publikų prezidentai Algirdas 
Brazauskas, Guntis Ulmanis ir 
Lennart Meri rugsėjo 22 d. pri
ėmė bendrą pareiškimą dėl pa
dėties Rusijoje. 

Pareiškime jie rašo: „Mes, 
kaip visi demokratinių šalių va
dovai, esame labai susirūpinę 
per pastarąsias 24 valandas 
besiklostančiais įvykiais Rusi
joje. Mes nesirengiame kištis į 
bet kurios šalies vidaus reika
lus, tačiau, gyvendami greta ir 
būdami ištikimi demokratinėms 
vertybėms, tikimės, kad Rusijos 
Federacijos žmonės sugebės iš
spręsti iškilusias dabarties pro
blemas taikingu, demokratiniu 
būdu", sakoma dokumente. 

Lietuvos prezidentas 
pareiškia pa ramą Jelcinui 

„Lietuva remia prezidento Bo-
ris Jelcino pastangas stabilizuo
ti politinę padėtį šalyje, išlaikyti 
reformų kursą ir tikisi, kad jos 
paspartins Rusijos pažangą mo
dernios ekonomikos ir politinės 
sistemos kūrimo linkme. 

„Tikiuosi, kad po šių metų pa
baigoje numatytų naujojo parla
mento reinkimų Rusija žengs le
miamą žingsnį į demokratinių 
pasaulio valstybių šeimą", sako
ma rugsėjo 22 d. paskelbtame 
Lietuvos prezidento pareiškime. 

B. Jelcinui pr i tar ia ir 
Lietuvos par lamentara i 

Rusijos prezidento Boris Jel
cino pastangoms išspręsti val
džios krizę pritarė Lietuvos Sei
mo užsienio reikalų komitetas. 
Tai akcentuojama šio komiteto 
išplatintame pareiškime. 

Seimo užsienio reikalų komi
teto pirmininko Kazio Bobelio 
pareiškime rašoma, kad Rusijos 
prezidentą remia dauguma Ru
sijos piliečių — kad ši nuostata 
buvo patvirtinta balandžio 25 d. 
Rusijoje pravestame referen
dume. „Rinkimų į federalinį 
susirinkimą paskelbimas bei 
naujų prezidento rinkimų per
spektyva suteikė viltį, kad Rusi
ja demokratinėmis priemonė
mis ras išeitį iš susidariusios 
padėties, sulauks Rusijos žmo
nių palaikymo", sakoma Seimo 
užsienio reikalų komiteto pa
reiškime. 

Savanoriai grįžta į savo 
kuopas 

I mišką pasitraukusio Kauno 
SKAT pulko savanoriai grįžta 
atiduoti ginklus į savo kuopas. 
Apie tai rugsėjo 22 d. vakare in
formavo darbo grupės inciden
tui Savanoriškojoje Krašto Ap
saugos tarnyboje tirti ir padėčiai 
normalizuoti vadovas, Seimo 
pirmininko pavaduotojas Egidi
jus Bičkauskas. 

Pabalti jo šalys pasirašė 
trišalio bendradarb iavmo 

deklaraciją, siekiant 
EB narystės 

Trijų Baltijos valstybių prezi
dentai — Algirdas Brazauskas, 
Guntis Ulmanis ir Lennart Me
ri rugsėjo 21d. Rygoje įvykusia
me pasitarime priėmė bendrą 
pareiškimą. 

Deklaracijoje nurodoma, kad 
jų bendradarbiavimas nėra 
visai naujas, jam jau padėti pa
matai su 1934 m. rugsėjo 12 d. 
Genevoje pasirašyta sutartimi 

ir 1990 m. gegužės 12 d. Taline 
priimta trišalio bendradarbia
vimo deklaracija. 

Deklaracijoje atsižvelgiama į 
tai, kad visose trijose šalyse 
įvyko teisėti demokratiniai rin
kimai ir kad visose jau yra pra
sidėjęs ir politinis bendradarbia
vimas. Todėl šios trys šalys, dar 
vienu jau pradėto bendradarbia
vimo tikslu, imasi siekti įstoti 
į Europos Bendriją. 

Trijų Baltijos prezidentų pasi
tarimas patvirtino Baltijos vals
tybių vadovų ryžtą įteisinti 
konkrečias Baltijos valstybių 
bendradarbiavimo struktūras. 
Suderintos pozicijos ir veiksmai 
prieš trijų Baltijos valstybių 
prezidentų vizitą į Jungtinių 
Tautų Generalinę Asamblėją 
New Yorke. 

Pagerbtas žydų genocido 
aukų atminimas 

Rugsėjo 22 d. Lietuvos Operos 
ir baleto teatre įvyko Lietuvos 
žydų genocido 50-mečiui skirtas 
gedulo minėjimas. Salėje aidėjo 
gedulinga žydų malda, buvę ge
to kaliniai uždegė šešias žvakes 
nacių ir jų pakalikų nukan
kintų 6 milijonų žydų atmini
mui. Vakarą įžanginiu žodžiu 
pradėjo Lietuvos Seimo pir
mininkas, valstybinės komisijos 
žydų genocido 50-mečiui minėti 
vadovas Česlovas Juršėnas. 

Kalbą gedulo vakare pasakė 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas. Jis pakvietė tylos minute 
pagerbti žuvusiųjų atminimą. 

Į susirinkusiuosius kreipėsi 
Vokietijos parlamento — Bun
destago delegacijos vadovė, 
Bundestago viceprezidentė, Re
nate Schmidt. Apie Lietuvos žy
dų tragediją kalbėjo Geto Kovo
tojų ir Pasipriešinimo Dalyvių 
Sąjungos pirmininkas Dimitri-
jus Gelpernas. Žydus gelbėjusių 
žmonių vardu kalbą pasakė 
kaunietis Vladas Varčikas. 

„Pasaulio teisuolių" medalius 
ir diplomus žydų gelbėtojams 
įteikė Izraelio ambasadorė Lie
tuvai To va Herzl. 

Padėkos žodį žydus gelbėju
siems žmonėms tarėjų išgelbta 
poetė Violeta Palčinskaitė. 

Valstybės apdovanojimai 
žydų gelbėtojams 

Rugsėjo 22 d., minint žydų ge
nocido Lietuvoje 50-mėtį, pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
šiandien įteikė „Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžių" didelei grupei 
Lietuvos ir užsienio valstybių 
piliečių. Antrojo Pasaulinio ka
ro metais jie arba jų giminės, ar
timieji gelbėjo žydus Lietuvoje 
nuo nacių genocido. 

Sveikindamas susirinkusius, 
Algirdas Brazauskas pasakė, 
kad šiuo ordinų įteikimu pager
biami žmonės, pasiaukojančiai 
gelbėję kitus, atlikę huma
niškus veiksmus baisiais žydų 
tautos naikinimo metais. 

Nauji litai — vėl nekokybiški 

Laikinasis Lietuvos Banko 
valdytojas Juozas Sinkevičius 
pranešė, kad nauji popieriniai 1, 
2 ir 5 litų banknotai greičiausiai 
bus paleisti apyvarton kiek 
vėliau, ne rugsėjo pabaigoje— 
spalio pradžioje, kaip žadėta 
anksčiau. 

Jo žodžiais, bandomosios šių 
pinigų siuntos yra nekokybiš
kos, ir bankas turi pretenzijų jų 

Prez. Clinton pristatė 
visuotinį sveikatos draudimo planą 

• 

JAV prezidentas Bill Clinton, vakar JAV Kongreso jungtinėje sesijoje, trans
liuojamoje krašto televizijoje, pristatė visuotinį sveikatos draudimo planą JAV 
gyventojams. Kalboje jis pristatė ir savo žmoną Hillary Rodham Ciinton, ku
ri vadovavo duomenų rinkimui ir plano kūrimo darbui. Čia jiedu trečiadie
nio popietę aptarė naujojo plano detales su Kongreso vadais. 

Jelcinas demonstruoja 
savo rėmėjus 

Maskva, rugsėjo 22 d. (NYT) 
— Rusijos prezidentas Boris Jel
cinas šiandien sulaukė kritiškai 
svarbios krašto gynybos bei po
licijos pajėgų paramos, Rusijos 
parlamentui leidžiant vieną po 
kitos Jelciną smerkiančias rezo
liucijas. Tačiau iš esmės antra
dienį susidariusi padėtis, kad 
dabar Rusijoje yra du asmenys 
save laikančiais Rusijos prezi
dentu, nėra pasikeitusi. Buvęs 
viceprezidentas Aleksandr Ruc-
koj, parlamento paskelbtas pre
zidentu po Boris Jelcino nušali
nimo, yra remiamas komunisti
nio parlamento. Prezidentą Bo
ris Jelciną, kuris savo dekretu 

įsakė parlamentui išsiskirstyti, 
nes neatstovauja šalies gyvento
jų valios, tačiau remia ir dau
guma užsieny šalių ir, svar
biausia, kariuomene ir policija. 

Demonstruodami savo pasiti
kėjimą Boris Jelcinu, gynybos ir 
vidaus ministrai, gen. Pavel 
Gračev ir Viktor Jerin, pasi
vaikščioję su prezidentu Puški
no aikštėje Maskvoje, pareiškė, 
jog jie tvirtai remia Jelcino val
džią. Per televiziją taip pat buvo 
rodomi jiedu ir dar naujasis sau
gumo (buvusios KGB) ministras 
Nikolaj Goluško besišnekučiuo
dami su prezidentu. 

Tokie pasirodymai leidžia ma-

JAV prezidentas susitiks 
su Pabaltijo prezidentais 

New Yorkas, rugsėjo 22 d. — 
JAV prezidentas Bill Clinton 
ateinančią savaitę priims Lie
tuvos prezidentą Algirdą Bra
zauską, Latvijos prezidentą 
Guntis Ulmanį ir Estijos prezi
dentą Lennart Merį, praneša 
Lietuvos Misija prie Jungtinių 
Tautų. 

Bendras JAV ir Baltijos vals
tybių prezidentų susitikimas 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 27 d., 
12:30 vai. p.p. JAV Misijoje prie 
JT, skersai gatvės nuo Generali
nės Asamblėjos. Žinia, JAV pre
zidentas kalbės Generalinėje 
Asamblėjoje tą pačią dieną 
11:30 vai. ryte. Prezidentas Bra
zauskas kalbės rugsėjo 28 d., 
prezidentas Ulmanis — rugsėjo 

29, prezidentas Meri — rugsėjo 
30 d. 

Po posėdžio JAV ir Baltijos 
valstybių prezidentai vyks į JT 
generalinio sekretoriaus Bout-
ros Boutros-Ghali rengiamus iš
kilmingus pietus j New Yorką 
suvažiavusiems valstybių va
dams. 

Tą rytą 9 vai. prezidentas Bra
zauskas padarys mandagumo 
vizitą pas New Yorko arkivys
kupą kardinolą John O'Con-
nor. Prezidentą Brazauską ly
dės išeivijos lietuvių vyskupas 
Paulius Baltakis, Lietuvos am
basadorius prie JT Anicetas Si
mutis ir New Yorko lietuvių at
stovai. 

Wasbington, DC, rugsėjo 22 
cL — Trečiadienio vakarą, kalbė
damas JAV televizijoje, prezi
dentas Bill Clinton pristatė sa
vo viziją visuotinės sveikatos 
andraudos JAV gyventojams. 
Jis prašė tiek Kongreso, tiek ir 
balsuotojų, pagalbos, kad būtų 
įsteigta stambiausia JAV val
džios programa — sveikatos 
draudimo — nuo 1935 m. įsteig
tosios Socialinio draudimo — 
Sočiai Security programos. 

Jis sakė, jog pribrendo laikas 
įveikti problemą, kamavusią vi
sus JAV prezidentus nuo pat 
prezidento Franklin Roosevelt, 
kuris buvo prezidentu nuo 1933 
iki 1945 metų. Nors visi įsta-
tymdaviai šiltai priėmė šią 
prezidento mintį, savus intere
sus ginančios įvairios grupės 
įvairiai komentavo jo siūlomą 
planą: vieni sakė, kad jo plane 
valdžia per daug kišis į svei
katos priežiūros teikimą, kiti 
sakė, kad per mažai. 

Prezidentas valiuojantiems 
Kongreso nariams, trečiadienio 
vakarą susirinkusiems Senato 
ir Atstovų rūmų specialioje ben
droje sesijoje išklausyti prezi
dento kalbos, pasakė: „Sveika
tos priežiūros teikimo sistema 
yra labai sugedusi ir atėjo lai
kas ją pataisyti". Pastebėjęs, jog 
abi partijos pripažįsta būtinumą 
pertvarkyti sveikatos priežiūros 
teikimo sistemą, jis pareiškė: 
„Atėjo magiškasis momentas, ir 
mes turime jį išnaudoti". 

nyti, kad Boris Jelcinas jau 
seniai organizavo savo paramą 
šiai dienai. Be to, Jelcino palai
kytojai taip pat kontroliuoja ra
diją ir televiziją. 

Prie parlamento — Baltųjų rū
mų keli tūkstančiai komunistų 
demonstravo prieš Jelciną, bet 
jų būrys buvo daug mažesnis, 
negu parlamentarai tikėjosi. 

JAV Baltieji rūmai susitarė 
su Kongresu paskubinti pagal
bos Rusijai įstatymo pravedimą, 
kad Rusija kuo greičiau gautų 
ekonominę pagalbą ir tuo padė
tų Jelcinui išsilaikyti. 

Sveikatos priežiūros kaina 
grasina ekonomijai 

Prezidentas ragino kongreso 
narius pravesti visuotinį sveika
tos draudimo planą iki ateinan
čių metų galo, sakydamas, kad 
sveikatos priežiūros teikimo 
kaina sparčiai auga, grasinda
mos JAV ekonominiam gaju
mui ir konkurentingumui pa
saulio ekonominėje sistemoje. 

Cituodamas pavyzdžius šeimų 
bei įmonių, nukentėjusių nuo 
sparčiai augančių sveikatos 
priežiūros kainų — kaip aukšta 
gydymo kaina įvarė šeimas į 
bankrotą ar kaip privertė svei
katos draudimo mokesčių nebe
pajėgiančias įmones užsidaryti, 
prezidentas perspėjo, jog nevei
kimas šioje srityje yra pražūtin
gas — net artimoje ateityje. 

Savo 52 minutes trukusioje 
kalboje prez. Bill Clinton ištie
sė politinio bendradarbiavimo 
ranką Kongresui, leisdamas su
prasti, jog jis bus linkęs daryti 
kompromisus įvairiose detalėse, 
su sąlyga, kad bus laikomasi 
pagrindinių šešių jo minėtų 
punktų. 

Svarbiausia — sveikatos 
priežiūros tikrumas 

Svarbiausias tų šešių punktų 
buvo „saugumas" („security") 
sveikatos priežiūros gavimo tik
rumas. Iškėlęs plastikinę raudo-
ną-baltą-mėlyna, valstybiniu 
ereliu papuoštą kortelę, jis sakė, 
jog tokia bus išduota kiekvie
nam piliečiui ir ji būsianti „bi
lietu į visapusišką sveikatos 
priežiūrą" visiems šalies gyven
tojams. 

Jis sakė, jog jo siūlomoje sis
temoje, įmonėms, kurios dabar 
neapmoka sveikatos draudimo 
nepilną laiką dirbantiems tar
nautojams, pabrangs gamybos 
kaina, nes jie turės prisidėti 
savu įnašu už kiekvieną tarnau
toją. Įmonėms, kurios jau dabar 
apmoka visapusišką sveikatos 
apdraudą savo tarnautojams, 
sumažės išlaidos. Tas planas 
visiems kainuos šiek tiek (dykai 
teikiama priežiūra būtų ir išlai-
dinga, ir ugdytų neatsakingu

mą ja besinaudojančiųjų tarpe), 
bet visiems bus prieinamas. 

Lyg atsakydamas į žmonių 
klausimą, ar visa tai neperbran-
giai kainuos, prezidentas pasa
kė: „Paklauskite savęs, ar to
liau važiavimas tuo pačiu keliu, 
kuriuo dabar einame, ilgainiui 
nekainuos brangiau, negu būti
ni pakeitimai, kuriuos padary
tume dabar?" 

Prezidentas vengė labai konk
rečių detalių, ir todėl daug kas 
abejojo, ar tokį plataus masto, 
visuotiną planą, kainuosiantį 
441 bilijonus dolerių ir pa
veiksiantį vieną septindalį kraš
to ekonominio produkto, bus ga
lima apmokėti. Vieną dalį ky
lančio klausimo jis tačiau atsa
kė savo kalboje. Planui apmo
kėti jis siūlys tik vieną naują 
apmokestinimą — cigaretėms, 
bet ne alkoholiniams gėrimams. 
Cigarečių taksai padidės 75-iais 
centais. 

gamintojams. Naujus litus ga
mina dvi firmos — „U.S. Bank
note Corporation", spausdinusi 
pirmuosius litus, ir kita, kurios 
banko valdytojas neįvardijo. 

J. Sinkevičius labai griežtai 
pasisakė prieš įvairių valiutą 
prekiaujančių ir banke neįre
gistruotų firmų veiklą, kuri 
trukdo Lietuvos Banko moneta
rinei politikai. 

Turizmo Fondas te lks lėšas 

Lietuvos vyriausybė nutarė 
įsteigti ne pelno organizaciją — 
Lietuvos Turizmo Fondą. Jos 
steigėjo funkcijas pavesta vyk
dyti valstybinei turizmo tarny
bai. 

Iki šiol Turizmo tarnyba, kaip 

rašo „Tiesa", dėl įvairių finan
sinių kliūčių negalėjo visa
pusiškai plėtoti turizmo Lietu
voje. Ji gauna nem.ižai užsienio 
firmų pasiūlymų teikti finansi
nę paramą, tačiau nebuvo gali
mybių kaupti šias lėšas. įsteig
tas turizmo fondas įgalins su
jungti ir privačias turizmo fir
mas bei telkti lėšas bendriems 
projektams. Tai labai svarbus 
žingsnis, kuriant vakarietiškas 
turizmo struktūras. 

Iki šiol Lietuvoje leidimo tu
rizmo veiklai nereikėjo. Nuo šiol 
kiekviena turizmo firma, norė
dama gauti šį leidimą, turės ati
tikti gana griežtus reikalavi
mus, o tai reikš aukštesnę turiz
mo paslaugų kokybe. 

JAV Aplinkos Apsaugos Agentūros V-ojo regiono vadovas Valdas Adamkus 
rugsėjo 10 d. susitiko su premjeru Adolfu Šleževičiumi. 

Prieš kurį laiką jis sudomino JAV karinių žinybų atstovus Zoknių aero
dromo problemomis ir užtikrino jų techninę bei finansinę paramą, išvalant 
aerodromą nuo kenksmingų teršalų. Dabar laukiama atvykstant jų ir NATO 
specialistų, kad darbo galima būtų imtis vietoje. V. Adamkus taip pat ren
giasi dalyvauti Lietuvos ir Estijos gamtos apsaugos darbuotojų susitikime, 
tarptautinėje konferencijoje, kurioje turėtų dalyvauti ir Švedyos, Danuos gam
tosaugos tarnybų atstovai. 

Susitikime dalyvaujant Lietuvos Aplinkos apsaugos departamento gene 
raliniam direktoriui E. Vėbrai, pasikeista nuomonėmis dėl Ignalinos AE, 
būsimo Būtingės terminalo ir viso naftos perdirbimo komplekso saugumo 
užtikrinimo. V. Adamkus sutiko, jeigu reikėtų, šiais kausimasi pasikalbėti 
ir su kaimynais latviais, kuriems Būtingės pasirinkimo klausimas gali kel
ti kai kurių abejonių. Reikšdamas nuomonę dėl terminalo, kurio statybos 
darbai jau prasidės šių metų pabaigoje, jis pasakė, jog tai būtų ..istorinis Lie
tuvos prasiveržimas". 

Sumažės sveikatos 
priežiūros ka ina 

Prezidentas taip pat pažymė
jo, jog turint aiškų sveikatos 
priežiūros teikimo ir apmokė
jimo planą visiems gyvento
jams, sumažės išlaidos šiam 
tikslui dėl įvairių priežasčių. 
Pirmiausia, bus dramatiškai su
mažintas „popierizmas" — vie
ton virš tūkstančio įvairių ap-
draudos firmų ir valdžios įstai
gų vartojamų blankų pateikti 
apdraudos mokėjimo prašymą, 
bus tik viena, galiojanti visoms 
įmonėms ir įstaigoms, labai 
paprasta, kad gydymo persona
las galėtų daugiau savo laiko 
skirti gydymui, mažiau biuro
kratijai, kad nereiktų samdyti 
didžiulių kadrų visiems tiems 
popieriams apdoroti. 

Daug išlaidų sumažės ir tuo
met, kai planas apmokės įvai
rius pasitikrinimus bei vizitus 
pas daktarą, kol liga dar ne
pasiekė kritiško taško, o dabar, 
kai tokie pasitikrinimai nėra 
apmokami, neturtingi žmonės 
neina tikrintis, o tik atvyksta į 
ligonines, jau būdami kritiškoje 
padėtyje, kai jų gelbėjimas jau 
labai sudėtingas ir brangus. 

Respublikonų planų priešinin
kų svariausi argumenti prieš 
prezidento planą buvo tai, kad 
visuotine apdraudą naudotis no
rintiems žmonėms nebebus di
delio pasirinkimo gydytojų — 
teks rinktis iš trijų pasiūlymų. 
Jie taip pat priešinasi, kad dali 
nepilno laiko tarnautojų ap
draudos turės mokėti mažos 
verslovės ir dėl to daugelis turės 
bankrutuoti ar užsidaryti, suku
riant bedarbę. Be to, jų nuomo
ne, neteisinga reikalauti, kad 
jauni žmonės, kuriems mažai 
reikia sveikatos priežiūros ir 
kurių daugelis dėl to dabar iš 
viso jos neturi, mokėtų šiai 
sistemai. 

Ginčai tais klausimais artimo
je ateityje tik augs, bet nėra 
klausimo, kad šis planas bus di
delis laimėjimas ypatingai ma
žiau pajamų turintiems žmo
nėms — o ilgainiui ir turtinges
niems, kurie dabar netiesiogiai 
jų gydymo kainą apmoka — mo
kėdami brangiau už gydymą ir 
apdraudą. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 24 d.: Gerardas. Ru-
pertas, Ema, Gedvinas. 

Rugsėjo 25 d.: Kleopas, Vla
dislovas, Aurelija, Vaigirtas, 
Želvė. 
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Golfas 

TARPMIESTINĖS GOLFO 
VARŽYBOS 

ŠALFASS-gos 1993 m. tarp
miestinės golfo varžybos rugsėjo 
5 ir 6 d., Darbo dienos sa
vaitgalį, vyko Port Huron golfo 
laukuose, netoli Detroito. 

Varžybose da lyvavo 110 
žaidėjų iš Bostono, Čikagos, 
C l e v e l a n d o , Los Angeles , 
Detroito ir Toronto. Gausiausiai 
buvo atstovaujama Čikagai, net 
45 žaidėjai; iš Toronto atvyko 
3<\ Detroito - 16, Clevelando — 
8. Los Angeles — 4 ir iš Bostono 
- 1. 

Varžybas sklandžiai ir tvar
kingai pravedė Čikagos Lietu
vių Golfo klubo komitetas, kurį 
sudarė: Al . Žvinakis, Steve 
Balta, Al. Dagys, Clem Daus-
kurdas ir Petras Striupaitis. 
Gausias susipažinimo vakaro 
vaiše? paruošė Aldona Urbienė, 
talkinant Onutei Antanaitienei, 
Reginai Žvinakienei , Irenai 
Valaitienei, Nijolei Simokai-
tienei ir kitoms čikagietėms mo
terims. Gėrimais rūpinosi ir 
tvarkė Faustas Antanaitis, Ray 
Simokaitis. Jonas Valaitis, Ma
r iu s Viržintas. Arvydas Čepu-
lionis ir kt. Vakaras praėjo sma-

m^ giai atnaujinant pažintis su kitų 
miestų lietuviais golfo žaidėjais. 

Po kelių labai lietingų dienų, 
p r i e š pa t varžybų pradžią 
Dievas nvisišypsojb ir davė dvi 
gražias ir sulėtas dienas — šeš
tadienį ir sekmadienį. Vyko 
komandinės ir individualinės 
varžybos. 

j ^ Varžybose dalyvavo 9-nių vy
rų komandos iš Čikagos, Toron
to ir Clevelando. Taip pat vyko 
individualinės varžybos: Vyrų 

- meisterių, „A", „B", „C* ir „ D " 
ZTT klasėse, Moterų „A*" ir „B", o 

ta ip pat juniorų ir seniorų 
klasėse. 

Šeštadienio vakarą buvo pra
vestos tol iausiai sviedinuko 
mušimo pirmenybės. Čia turėjo 
proga pasirodyti stipruoliai iš 
vyrų ir moterų grupių. 

Po dviejų dienų rungtynių, 
sekmadienio vakare vykusiame 
užbaigimo bankete buvo ap
dovanoti visi laimėtojai. 

Komand in ių va ržybų 
l a imėto ja i : 

Vyrų: Gros s : 1 v. — Čikagos 
. ,A" koman la — 968; 2 v. — To
ronto „A"" komanda — 986; 3 v. 
— Clevelando komanda — 997. 
N e t — 1 v. — Toronto .,B*" 
komanda — 903. 

Moterų: Gross — 1 v. — Čika
g a — 783: 2 v. — Torontas — 
807. 

Individualinių va ržybų 
la imėto ja i 

Meis ter ių kl.: 1 v. — 'Gross) 
P. Stukas. Čik. - 152: 2 v. - R. 

Skirpstas , Clev. - 152; 3 v. -
R. Kleiza, Čik. - 153; 1 v. (Net) 
- M. Salem, Clev. - 148. 

V y r ų „A" kl.: 1 v. (Gross) -
S tauskas , Tor. - 161; 2 v. - A. 
Mikelėnas, Tor. — 165; 3 v. — V. 
Memenąs, Det. - 166; 1 v. (Net) 
- S. Paplauskas, LA - 142. 

V y r ų „B" kl.: 1 v. (Gross) R. 
Kartavičius, - Tor. - 172; 2 v. 
- D. Steponavičius, Clev. — 
180; 3 v. — A. Karas, Čik. — 
180; 1 v. (Net) - D. Marijošius, 
Tor. - 144. 

V y r ų „ C " kl.: 1 v. (Gross) V. 
Vaičiūnas, Tor. - 186; 2 v. - Z. 
Urba , Čik. - 190; 3 v. - P. 
Str iupait is , Čik. — 193; 1 v. 
(Net) - A. Zaleskis, Tor. - 153. 

V y r ų „ D " kl.: 1 v. (Gross) -
A. Čepulionis, Čik. - 206; 2 v. 
- L. Gylys - Čik. - 210; 3 v. 
- J . Ramas, Tor. — 211; 1 v. 
(Net) - L. Saplys, Tor. - 143. 

V y r ų s e n i o r ų k l . : 1 v. 
(Gross) - B. Stverak, Čik. -
180; 2 v. — D. Laurinavičius, 
Tor. - 185; 3 v. - V. Sim-
kevičius, Tor. - 187; 1 v. (Net) 
- J . Kolinske, Det. - 144. 

V y r ų juniorų kl.: — 1 v. 
(Gross) — V. Ringus, Čik. — 
176; 1 v. (Net) J. Mikelėnas, Tor. 
- 192. 

Moterų „ A " kl.: 1 v. (Gross) 
- R. Stverauskienė, Čik. — 173; 
2 v. — A. Vaitkienė. Čik. — 175; 
3 v. - D. Deksnytė, Tor. - 182; 
1 v. (Net) — T. Eimontienė, Tor. 
- 139. 

Moterų „ B " kl.: 1 v. (Gross) 
- I. Jakimčius, Det. - 238; 2 v. 
- G. Dauskurdienė, Čik. — 239; 
3 v. — O. Antanait ienė, Cik. — 
241 ; 1 v. (Net) - N . Simokai-
t i enė . Čik. — 157. 

Ateinančiais metais varžybos 
v y k s Kanadoje: j a s p r a v e s 
Toronto Lietuvių Golfo klubas. 

.Lituanicos" klubo vartininkas Jonas Putna, pasiruošęs sulaikyti „priešų" antpuoli. Nuotr P B i e l s k a 

Futbolas Čikagoje 

LAIMINGA PERGALĖ 
,LITUANICA" - „ROYAL WAWEL 

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
19 d., su pasiryžimu rinkosi 
„Liths" vyrai į mažąją Lietuvių 
centro aikštę, Lemonte, pirme
nybių rungtynėms prieš lenkų 
„Royal Wawel", kur ia i prieš 
keletą savaičių buvo taip ne
vykusiai pralaimėję rezultatu 
2:3. Pralaimėjimo priežastys, 
žiūrint iš laiko perspektyvos, 
buvo žaidėjų apatija ir vadovų 
rungtynių s t ra tegi jos plano 
stoka. 

Šį kartą dėl žaidėjų trūkumo 
sunkiai sulipdžius komandą ir 
aptarus žaidimo planą ryžtingai 
gintis, rungtynių pradžia neža
dėjo nieko džiuginančio. „Royal 
Wawel" komanda, gavusi žais
ti pavėjui, stipriai užspaudė 
mūsiškių aikštės pusę ir paleido 
kelis grėsmingai artimus šūvius. 
Laimė, virš vartų ir pro vartus. 
O kai priešininkai apšilo ir pra
dėjo pataikyti į vartus, var
t ininkas Jonas Putna šį kartą 
p a d e m o n s t r a v o savo seną 
talentą, jau p i rmame puslaiky 
je i šge lbėdamas nuo poros 
įvarčių. 

Antrame puslaikyje „Liths" 
komandai žaidžiant, kad ir su 
aps i lpus io vėjo p a g a l b a , 
žaidimas atrodė labiau išbalan-

1:0 
suotas. Mūsų vyrams vis 
dažniau bandant prieiti prie 
„Royal Wawel"" vartų, rungty
nių teisėjas pradėjo rodyti 
geltonas įspėjimo korteles ir jų 
žaidėjams. Artūrui Savukynui 
sukruvinus nosį, reikėjo ją 
„remontuti" už aikštės ribų. Po 
keletos minučių sugrįžęs į 
aikštę, Artūrai su kamuoliu 
prasiveržė dešiniuoju kraštu ir, 
taikliai pakėlęs, pasiuntė jį link 
„Royal Wawel"' vartų, kur 
maišėsi mūsų jaunas puolėjas 
Tomas Žukauskas. Jis, pašokęs 
kartu su priešininku gyniku, su 
galva taip tiksliai nukreipė 
kamuolį į „R.W vartų aukštąjį 
kampą, kad ir Ol impinės 
rinktinės geriausias^olamušis 
geriau nenųtaikyfuT — 1:0 
„Liths'* naudai! 

Plojo i r džiaugėsi mūsų žiū
rovai, k u r i ų buvo gera š imt inė . 
Nusiminė ir „taut iškai" keikėsi 
svečių publika, kurios buvo irgi 
nemažas būrys. 

Po įvarčio pasikeitus kel ia is 
an tpuol ia i s , rungtynės baigėsi 
„Li ths" pergale. Šį kartą t ik ra i 
gal ima pasakyt i , kad ir „L i th s " 
k ieme nusišypsojo laimė. 

Po r u n g t y n i ų p a k l a u s t a s 
komandos vadovas — „mana-
g e r " Ged. Bielskus apie šias 
rung tynes , gerokai pagalvojęs, 
pasakė: 

— J a u seniai, gal kokias 10 
rung tyn ių , nebemačiau mūsų 
vyrų ta ip ryžt ingai kovojančių. 
Aš m a n a u , kad t a s duos naują 
impulsą visiems klubo darbuo
tojams i r rėmėjams. Jei nor im 
išsi la ikyt i , reikės ieškoti major 
divizijos lygio žaidėjų". 

Daugeliui pažįstamas „Li ths" 
ve te ranas Henry Jenigas, kurio 
5 sūnūs d a u g metų buvo to klu-

VLADO VITKAUSKO PERGALĖ 
EVERESTE! 

1993 m. gegužės 10 d. pirmas 
l ie tuvis a lp in i s t a s įveikė 
aukščiausią planetos viršu
kalnę, 8,848 m, iškėlė ten Lietu
vos trispalvę. 

SALFASS PRANEŠIMAI 

Pabalt iečių ir Lietuvių 
Plaukimo pirmenybės 

1993 m. Siaurės Amerikos Pa
baltiečių Plaukimo pirmenybės 
vyks 1993 m. lapkričio 7 d. Tri-
nity Recreation Centre, 155 
Cravvford St., Toronto, Ont. 
' t a rp Bathurst ir Ossington gat
vių, įvažiavimas iš Queen St.). 
V y k d o — Toronto E s t ų 
Plaukimo klubas. 

Varžybų pradžia — 8:30 v. 
ryto. Registracija — apšilimas 
nuo 8:00 v.r. 

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: Vyrų ir moterų (15 m. 
ir vyresnių), Senjorų (24 m. ir 
vyresnių), Jaunių ir mergaičių 
- 13-14 m., 11-12 m., 9-10 m., 

7-8 m., ir 6 m. ir jaunesnių. 
Lietuvių pirmenybės bus išves
tos iš pabaltiečių. 

Programa apima visus stilius. 
Šuol ių į v a n d e n į nebus . 
Amžiaus klasifikacija nusta
toma paga l dalyvio amžių 
varžybų dieną. 

Dalyvavimas atviras visiems 
l i e tuv ių , l a t v i ų ir es tų 
plaukikams. 

Dalyvių regis traci ja iki š.m. 
lapkričio 1 d. pas PSF-jos 
P laukimo komi te to vadovę: 
Mrs. Mai Kreem, 618 Daven-
port Rd., Toronto , Ont. M5R 
IK9. Tel. 416-924-6028. 

Registraciją atl ikti ir infor
macijų kre ipt is gal ima pas 
Algirdą Bielskų, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117-2122. 
Tel. (216) 486-0889; Fax ; 
216-943-4485. 

Smulkios informacijos praneš-
fta visiems sporto klubams. Klu-

Alpinistas Vladas V i tkauskas , 
pirmasis lietuvis įkopęs j aukščiau
sią pasaulio viršūnę — Everestą š.m. 
gegužės 10 d 

Vladas Vitkauskas Lietuvos 
prezidento ir vyriausybės buvo 
įvertintas, kaip vienas iš tautos 
herojų, ir apdovanotas labiau
siai Lietuvai nusipelniusių 
žmonių žymeniu. Sie metai yra 
jubiliejiniai Prieš 40 m. anglų 
ekspedicija pirmą kartą Įkopė į 
Everestą. Vladui Vitkauskui, 

bams nepriklausą plaukikai in- žengiant paskutinius žingsnius 
} bet 
Mrs . 

Cikasros Lietuviu Golfo klubo nariai Pro-Am. turnyre laimėję trečią vietą. 

formacijų gali kreiptis 
k u r į spo r to k lubą , 
Kreem, A. Bielskų ar Iloną 
Smalenskienę. 

Visi lietuvių sporto vienetai ir 
pavieniai p laukikai skatinami 
šiose varžybose d a l y v a u t i . 
Lie tuvių da lyvav imą koor
dinuos I lona Smalenskienė, 
416-769-7040. 

ŠALFASS-gos Plaukimo 
komitetas 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

į šią viršukalnę, suėjo 40 m. 
amžiaus. 

Alpinizmas, kaip sportas, yra 
vienas iš pačių sunkiausių. 
Aukšto lygio alpinistai daugelį 
metų save treniruoja ne vien 
fiziniai. Dažnai jie gyvena 
asketiškai su labai griežtu mity
bos režimu. Tobula psichinė 
būklė, dideliuose aukščiuose 
pati nea te ina , t u r i būti 
išugdyta. Žinojimas ir suge
bėjimas kaip funkcionuoti su 
nedideliais kūno energijos liku-
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b© pagrindiniai žaidėjai, visai 
pagrįs tai aiškino ir k lausė: 
„Kodėl Virgis Žuromskas ir Gy
t is Kaval iauskas net nepasi
rodė? Gavęs paaiškinimą, kad 
jie st ipendininkai, negali rizi
kuoti, kad nesusižeistų, t u r i 
mokytis kalbos, — Henris nesu
tiko. J i s aiškino: „Ir mano 
sūnūs buvo stipendininkai. J i e 
atvykdavo iš universiteto sukar
dami po keletą šimtų mylių, kad 
padėtų ,chebrai ' aikštėje" 

Tas t a i tiesa, bet yra keletas 
ir skirt ingų aspektų. Kiek ir 
kokios re ikšmės ir įtakos fut
bolo klubui „Lituanica-Liths" 
turėjo pa t s Henris ir penki jo 
sūnūs, y ra didelė to sporto klubo 
istorijos dalis. Apie tai gal t ek s 
pakalbėti kada nors plačiau. 

Po šio laimėjimo „Liths" j a u 
tur i 2 taškus, ka i 3 komandos — 
„United Serbs", „Cracovia" i r 
„Royal Wawel" dar „sausi" 

Rezervo komandos sužaidė 
lygiomis — 2:2. 

J . J . 

RUNGTYNĖS P R I E Š 
„EAGLES" 

Šį sekmadienį, rugsėjo 26 d., 
„Li tuanica — L i t h s " vyrų 
k o m a n d a ža is t r e č i ą s i a s 
pirmenybių rung tynes prieš 
lenkų „Eagles". 

Rungtynės vyks Lemonte, 
Lietuvių centro aikštėje. Pra
džia 3 vai. po pietų. Rezervas 
žais 1 vai. p.p. 

Šeštadienio vakare , 5 vai. 
„Liths" veteranai rungtyniaus 
Marąuette Parke prieš „Eagles" 
veteranus. 

J . J . 

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S . K e d z l n A v n . , 

Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

čiais, k a r t a i s smegemms-są-
monei j a u silpnai beveikiant , 
dideliame aukštyje ir šaltyje bei 
vėjo sūkuriuose, dažnai b ū n a — 
išlikti a r žūti, pagrindiniai fak
tor iai . Drąsos sąvoka j iems 
nediskutuotina, ta ip pat i r bend
ražygių gelbėjimas yra vienoje 
plotmėje, kaip i r savo gyvybės 
svarba ją saugojant. Mirt ies 
sąvoka i r gyvenimo filosofija 
dauge l io a lp in is tų nekomp
likuota: — „Vis t iek gyvename 
t ik kele tą akimirkų". Ik i šiol 
įvairiuose žygiuose y ra žuvę 
14-ka lietuvių alpinistų. Tvirta 
f izinė kond ic i j a , s t i p r ū s 
dvasiniai ir emociniai resursai , 
išugdo stiprią valią, ryžtą ir 
drąsą, k a s dažnai ir lemia tikslo 
pas iekimą ir gyvybės išgelbėji
mą v i r š žmog i škose g a m t o s 
sąlygose. Tai ir yra aukštojo 
lygio alpinizmo pagr indas . 

Tą viską turėjo Vladas Vit
kauskas , kad Everestą pasiek
tų. Tuo neabejotinai įs i t ikinau, 
turėjęs progos su juo pasikalbėti 
ir praleist i keliolika va landų jo 
bendrystėje šią vasarą. 

Pernykščių, 1992 m., l ietuvių 
ekspedicijoje į Everestą, Vladas 
buvo v ienas iš pagr indin ių 
„šturmuotojų". J i s buvo arčiau
siai ta ikinio, ne t 3 ka r tus 8,000 
metrų aukštyje . Viršžmogiškos 
g a m t o s j ėgos buvo t a d a 
st ipresnės — neįveikiamos, nors 
l ietuviai ir buvo arčiausiai per
galės iš tuo laiku kopusių 
penkių ekspedicijų. T a s teikė 
Vladui neužgožiamą ryžtą, kaip 
galint greičiau iškelti Lietuvos 
tr ispalvę į aukščiausią pasaulio 
v i ršūnę — Evereste! Tą jis ir 
įvykdė! 

Telydi tave, Vladai, sėkmė vi
sur, b ū t ų tai Andai , Himalajai , 
a r Arktika. . . Garbės Lietuvai 
n iekada nebus per daug. 

Alg irdas N a k a s 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulsskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dtagnosls, Ltd. 
Marqustts Medlcal Bullding 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

M . (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. Tsl. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12.30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p . 

penkt ir sestd 9 v r - 1 2 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Ksdzle, Chicago, III. 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundės A ve., Elgln, III. 60120 
Tsl. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Ksdzts Ave., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls, I I 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tsl. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tsl. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tsl. (708)448-1777 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 
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Kur yra Lietuvos sveikatos apsaugos 

MINISTRAS? 
EUROPIETISKOS PABIROS KUNIGŲ SEMINARIJA 

VILNIUJE 

Vaikai čia mėgsta žaisti 
žaidimą - „Kur Waldo?". Dide
lės, spalvotos knygos puslapiai 
pripildyti minių: gatvėje, 
traukinių stotyje, aerodrome ar 
kitur. Vaikas turi surasti šioje 
minioje įsimaišiusį Waldo, 
kuris dėvi raudonai ir baltai 
dryžuotus rūbus. 

Lietuviai, bandantys padėti 
Lietuvos medicinai, turi žaisti 
panašų žaidimą: „Kur sveikatos 
ministras?" Neseniai rašiau, 
kaip Vaikų Vilties atstovė, sie
kianti suorganizuoti 250,000 
dol. vertės operacinę Lietuvos 
vaikų gydymui, tr is savaites 
Vilniuje nesėkmingai ieškojo 
Sveikatos ministro J. Brėdikio. 

1991 metais atvykęs į Vilnių, 
panašiai ieškojau tuometinio 
Sveikatos ministro Olekos ap
tarti svarbius okulistams planus. 
Deja, gerb. Oleka atostogavo, o 
jo pavaduotojas iš Vilniaus buvo 
išvykęs. Nebuvo su kuo pasi
tarti. Kad Sveikatos ministras 
Oleka atostogavo, aprašiau 
vedamajame, tačiau šio sakinio 
cenzūra Lietuvoje nepraleido. 
Straipsnis buvo perspausdintas 
„Lietuvos ryte" „Kodėl važiuoju 
į Disneilandą atostogauti, o ne 
į Lietuvą operuoti pacientų", be 
šio fakto, tuo pakeičiant straips
nio pagrindinę mintį. 

Beje, tai įrodo „Draugo" dien
raščio svarbą lietuviškame 
gyvenime. Jūs, skaitytojai, ko 
gero, skaitote vienintelį ne
cenzūruotą dienraštį lietuvių 
kalba. „Lietuvos aidas" mano 
straipsnių apie Lietuvos 
mediciną nespausdina. „Lietu
vos rytas" tiesiog desinformuo-
ja Lietuvos žmones apie medi
cinos padėtį. 1992 m. gruodžio 
12 d., Osvaldas Aleksa „Lietu
vos ryte" cituoja JAV advoka
tą Timothy Jaroch iš Bostono, 
kur is perduoda Amerikos 
chirurgų įspūdžius: „Amerikos 
chirurgai labai pagarbiai 
atsiliepė apie kolegas, su ku
riais teko dirbti..., tai rodo, kaip 
gerai dirba jūsų gydytojai". 
Straipsnio pavadinimas „Lietu
vos gydytojai puikiai išnaudoja 
ribotas galimybes". 

Įdomu. Sausio mėn. man į Či
kagą paskambino amerikietis 
gydytojas iš Bostono, nelietuvių 
kilmės. Jis norėjo pasidalinti 
savo kelionės įspūdžiais į 
Vilnių. Kelione labai nusivylęs. 
Jis papasakojo, kad operacinė 
darbui buvo paruošta tik 10 
vai., o jau 12 vai. tarnautojai 
išėjo pietauti! Jis, praradęs 
kantrybę, pradėjo juos barti ir 
dabar manęs klausė, ar jį vėl į 
Lietuvą įleis po tokio nemanda
gaus elgesio. Aš atsakiau, kad, 
deja, Lietuvos vadai yra 

Maskvos auklėtiniai ir kad toks 
grubus elgesys jiems imponuoja, 
įrodo, kad esi svarbus žmogus, 
kurio reikia klausyti. 

Tenka išgirsti, kad įtakingi 
asmenys išeivijoje yra kreipęsi 
į „ D r a u g o " redaktorę D. 
Bindokienę, kad j i mano 
vedamuosius sušvelnintų arba 
jų nespausdintų. Redaktorė 
atsisakė. Siūliau skaitytojams, 
kuriems rūpi medicinos reforma 
Lietuvoje, iškirpti straipsnius ir 
siųsti savo giminėms paštu, nes 
kol kas jų ten nespausdina. 

Rugsėjo 17 d. „Drauge" vėl iš
kilo klausimas: kur buvo, kur 
nebuvo ministras Brėdikis? 
Eglė Brėdikienė, Chicago, 111. 
laiškų skyriuje teigia, jog aš 
neteisingai priekaištavau, kad 
ministras J. Brėdikis buvo slap
tai apsi lankęs Amerikoje 
gegužės mėnesį. „Dr. L. Sidrys 
savo straipsniuose turėtų rem
tis faktais, o ne gandais", — ji 
baigia savo laišką. 

Mano šaltinis yra „Medicina", 
Amerikos Lietuvių Gydytojų 
sąjungos žurnalas, 1993 Nr. 
1(81), išleistas prieš liepos 1 d. 
Kazys Ambrozait is , M.D. 
vedamajame rašo: „Su LGS 
(Lietuvių Gydytojų sąjungos) 
buvusiu valdybos pirmininku, 
prof. A. Marcinkevičium, ryšys 
buvo pakankamas. Su naujuoju 
p i rmin inku ryšio beveik 
neturime... Pakankamas ryšys 
buvo su Sveikatos ministru dr. 
J. Oleka. Naujasis Sveikatos 
ministras buvo atvykęs į JAV, 
bet su lietuvių gydytojų or
ganizacija nesusisiekė. Kol kas 
nėra vilties, kad sveikatos 
reikalų reforma Lietuvoje grei
tai įvyks"... 

Rugsėjo 18 d. lankiau lazerio 
konferenciją Oak Brook, DL. 
Pre legen tas , mano klasės 
draugas iš Čikagos universiteto, 
žydų tautybės. Pakalbėjome 
apie Lietuvą, jo tėvas užaugo 
netoli Vilniaus. Jis planuoja 
aplankyti tėvo gimtinę. Pasi
siūlė operuoti, mokyti, nuvežti 
instrumentų... 

Jei Sveikatos ministerijai bū
tų svarbu oganizuoti talką 
Lietuvos medicinai, tai minist
ras Brėdikis būtų paskyręs savo 
įgaliotinį Čikagoje, kuris galėtų 
tokius reikalus tvarkyti. Tokio 
nėra, reikia ieškoti ministro. 
Skaičiau, kad jis dabar Graiki
joje. Jei kas iš taut iečių 
atpažintų J. Brėdikį Atėnų gat
vėse, t raukin ių stoty, ar 
aerodrome, praneškite! Kur tas 
Sveikatos ministras? Šimtai, 
tūkstančiai nori padėti Lietuvos 
sergantiems, bet nepriima, nes 
priversti žaisti šį nelaimingą 
žaidimą. 

Linas Sidrys 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

Susidomėjimas Klaipėdos 
kraštu bei Kuršių Neringa 
Vokietijoje yra labai didelis. 
Kelionių įstaigos spaudoje gar
sina atostogas gražioje Baltijos 
pakrantėje, kur ią ga l ima 42 nuotraukas. Vadovas turi 
pasiekti lėktuvais, autobusais, 160 psl. Kaina 24.80 m., apie 
t rauk in ia i s Berlynas — 14,20 dol. 
Karaliaučius ar skrendant iš 
Hamburgo, Frankfurto į Vilnių * * * 
ir Palangą. Kainos palyginus > 
aukštos (užtikrinama prabanga Didžiausi pasaulyje kelionių 
pvz. Nidoje). Tačiau ir mes juk aistruoliai yra vokiečiai. Spau-
siuntiniais bei aukštais muitais da apskaičiavo, kad 44 mil. 
Brežnevo laikotarpyje rem- vokiečių savo e tostogas šiemet 
davom savo artimuosius Lietu- praleido už namų slenksčio, iš-
voje, taip ir vokiečiai, nepai- vykdami ne tik į vokiškas 
sydami kainos, dar prieš mirtį vasarvietes, bet taip pat pie-
paskutinį kartą nori pamatyti t inius Europos kraštus, JAV. 
savo gimtinę. Deja, apsukrūs kelių kelionių 

Su nauja tvarka, aplinka, įstaigų vaizbūnai, nuskraidinę 
nauja sistema ir pačiu tūks tanč ius vokiečių į 
gyvenimu įvairūs vaizbūnai Portugaliją, Kaliforniją ir 
mėgina leidiniais supažindinti Floridą, staiga paskelbė 
ekskursantus su „terra in- bankrotą , palikdami ato-
cognita", kadangi ši žemė, kaip 
ir visa Lietuva, Vakarų pasau
liui tikrai buvo paslaptinga, 
atskirta geležine uždanga. 

Vokietijos knygų lentynose 
pasirodė Manfredo Teveleit 
leidinys „Memel, nuo Stalino 
iki Gorbačiovo 43 me tus 
uždraustas miestas". Tai 400 
psl. knyga su 3 nuotraukom ir 
28 fotokopijom bei 24-riom 
žemėlapių ištraukom. 

Autorius — inžinier ius 
Lietuvos uostamiestį paliko, 
eidamas 11-tus m. Iš aprašymo 
spėju, kad tėvai buvo ūkininkai 
ir, kaip jis rašo, t i k r i 
„memel lender ia i" , gyvenę 
šimtmečius Klaipėdos krašte. 
Tačiau pavardė aiškiai sako, 
kokiai tautai jis priklauso, bet 
to jis knygoje nepažymi, laiky
damas save „memellenderiu". 

Iš Klaipėdos krašto jis išvyko 
1944 m., svajodamas kada nors 
aplankyti savo gimtinę. Ši pro
ga atsirado M. Gorbačiovo 
valdymo metu, nors ir tame 
laikotarpyje ta ip pat vyko 
griežta kontrolė, neleidžiant 
uostamiestyje net fotografuoti. 
Tai jis darė slapta. 

Šis leidinys negali pasi
tarnauti kaip vadovas Klaipė
dai, tačiau autorius jame meta 
gan platų žvilgsnį į Klaipėdos 
prieškarinį vaizdą, kas karo 
metu joje daugiausia nukentėjo, 
kas naujai pastatyta. Leidinio 
kaina 44 markės, apie 26 dol. 

Prie tikrų vadovų po Klaipė
dos kraštą reikėtų priskirti 
Syskovskio išleistą „Reisefuerer 
Ostpreussen — Rytprūsių 
kelionių vadovas" . Jame 
autorius išspausdino Klaipėdos 
krašto ir Kuršių Neringos 
žemėlapį, uostamiesčio planą, 

stogininkus „ant ledo". Tikiu, 
kad tautiečiai juos matė tele
vizijoje, laukiant aerodrome 
skrydžio į Hamburgą, Frankfur
tą, Diuseldorfą, labai dažnai 
bereikal ingai apka l t inan t 
amerikietiškas lėktuvų bendro
ves. Rašant šias eilutes, padėtis 
buvo neaiški. Vokietijos 
kelionių įstaigos numato įsteig
ti „nelaimės fondą", atskrai
dinant bendrais sudėtais pini
gais, bankrutavusių kelionių 
įstaigų keleivius. 

Vokietijos kancleris H. Kohl 
su žmona kiekvienais metais 
savo atostogas praleidžia 
Austrijoje, prie Wolfgango 
ežero. Jis yra didelis knygų mė
gėjas, tad, vykdamas atostogų, 
kiekvienais metas ima glėbį 
leidinių. Pasirodo, kad šiemet jis 
paėmė žurnalisto Nielseno — 
Stokkby „Baltische Erinne-
rangen — Pabaltijo prisimi
nimai" Jeidinį. Autorius yra Es
tijos vokietis, žymus žurnalistas 
„Die Welt" laikraščio bendra
darbis. Savo straipsniais 
Nielsen-Stokkeby supažindin
davo vokiečius su Lietuva, Lat
vija ir Estija. Jo straipsnių iš
traukas savo komentarams im
davo daugelis Vokietijos 
laikraščių. Autorius gaudavo 
vokišką „ELTĄ", kartais paim
damas trumpas žinutes savo 
komentarams. 

Reikia spėti, kad Vokietijos 
kancleris numato aplankyti Pa
baltijo valstybes, iš anksto 
susipažindamas su geopolitine 
t ų kraštų padėtim. Taip 
laukiama ir Vokietijos prez. 
Ričardo von Weizsacker apsi
lankymo Lietuvoje ir Latvijoje, 
kadangi liepos mėn., viešė
damas Suomijoje, jis dvi dienas 
praleido Estijoje. 

* * * 

Lietuvos ir lietuvio vardas 
skamba sportinės spaudos pus
lapiuose. Tai futbolo žaidėjo 
Valdo Ivanausko, „perleisto" už 
1,3 mil. markių Vienos „Aust-
ria" klubo Hamburgo SV vie-
nuolikei, nuopelnas. Susižeidęs 
draugiškose rungtynėse, Valdas 
buvo „išvestas iš rikiuotės" bent 
trim savaitėm. Manding, stip
rus lietuvis jau po dviejų sa
vaičių, rugpjūčio 21 d. vėl pasi
rodė aikštėje, žaisdamas prieš 
daugkartini Vokietijos meisterį 
Shcalke 0 4 klubą ir jau sep
tintoje minutėje, „apvedęs" net 
keturis žaidėjus, įkirto įvartį. Po 
trijų rungtynių — lietuvių są
skaitoje trys įvarčiai. Pasirašy
damas sutartį su Hamburgu, jis 
žadėjo 1993/94 m. sezone, kaip 
ir Austrijoje įvarčių karalius 
įkirsti 15 įvarčių. 

Lietuvio pavardė, jo tautybė, 
gimtasis kraštas visuomet mi
nimas straipsniuose, radijo ir 
televizijos laidose, spaus
dinamos didžiausios nuotrau
kos. 

Liūdnai baigėsi disko metiko 
Romano Ubarto karjera. 
Barcelonos olimpinių žaidynių 
aukso medalio laimėtojas, šie
met pasaulinėse lengvosios atle
tikos pirmenybėse Stuttgarte 
užėmęs ketvirtą vietą, buvo ras
tas panaudojęs neleistinas su
stiprinimo tabletes. Tarptau
tinės lengvosios atletikos s-gos 
33 m. lietuvis diskvalifikuotas 
ketveriems metams. 

Su Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimu atgauta tikėjimo 
bei Katalikų Bažnyčios san
tvarkos ir dvasinio aptarnavimo 
laisvė dar labai stokoja kunigų 
Lietuvos parapijose. Lietuvių 
kunigų stoka skaudžiai 
jaučiama ir Amerikos lietu
viškose parapijose bei misijose. 

„Lietuvos aide" (1993.Vffl.27) 
rašoma, kad po 48 metų per
traukos, š.m. rugsėjo 1 d. Vilniu
je atidaroma Kunigų seminari
ja. Joje mokysis 22 klierikai, iš 
jų du lenkai, mokantys lietu
viškai. Rektoriumi paskirtas 
arkikatedros klebonas prel. K. 
Vasiliauskas, prefektu mokslo 
reikalams — kun. A. Narbe
kovas. Dėstys joje Lietuvos ir 
užsienio profesoriai bei 
dėstytojai. 

Vilniaus kunigų seminarijos 
užuomazgos siekia 1569 metus, 
kai jėzuitai atidarė kolegiją. 
Nuo 1579 m. jau veikė aka
demija ir kasmet ją baigdavo 12 
kunigų. 1582 sausio 11 vys
kupas Jurgis Radvila įsteigė 
diecezinę kunigų seminariją, 
kuriai ir toliau vadovavo jėzui
tai. Nuo 1736 jai vadovavo vie
nuoliai baltramiečiai, vėliau 
(Vilnių okupavus lenkams) 
seminarija perėjo Lenkijos 
bažnytinės hierarchijos žinion. 
Sunkiausi metai seminarijai 
buvo po 1863 sukilimo (mokėsi 
du klierikai), o geriausi — XIX-
XX amžių sandūroje '150 klie
rikų). 1942 gestapo reikalavimu 
seminarija buvo uždaryta. 1943 
arkivyskupo M. Reinio rūpesčiu 

vėl atidaryta. 1945 vasarą 
sovietų valdžia ją vėl uždarė ir 
tik šiemet arkivyskupo A. J-
Bačkio dekretu nuo liepos 16 d. 
ji vėl atkurta. 

Uždarius Vilniaus seminariją, 
kunigai buvo rengiami Kaune. 
Šiais metais į Kauno kunigų 
seminariją jau priimti 42 klie
rikai, tačiau priėmimas tebe
vyksta . 

Trečiojoje Lietuvos semi
narijoje Telšiuose rugsėjo 1 
mokytis pradėjo 17 klierikų. 
Iš viso šiemet mokysis 80 
būsimų kunigų. Pasak, Telšių 
seminari jos kunigo Jono 
Kauneckio, stojant į seminariją 
laikomi du egzaminai. Bene 
daugiausia dėmesio kreipiama 
į stojančiojo parapijos klebono 
pateiktą charakteristiką. Pir
mame seminarijos kurse dės
tomi filosofiniai dalykai, o an
trame jau prasideda teologijos 
mokslai. Būsimiems kunigams 
pr ivalomas lotynų kalbos 
mokymasis. Kitą užsienio kalbą 
• anglų, vokiečių ar prancūzų) 
būsimi kunigai studijuoja tą, 
kurios mokėsi mokykloje. 

Kasmet seminariją palieka 
ketvirtadalis studentų. Priežas
tys būna įvairios — patys 
supranta, kad neturi šiam dar
bui pašaukimo, blogai mokosi ar 
išmetami už 'drausmės pažei
dimus. 

Reikia tikėtis, kad iš tų 80 
klierikų atsiras kunigų, kurie 
užpildys ir išeivijos lietuvių 
pastoracines tuštumas. 

Br. J . 

Šv. Tėvo Lietuvoje apsilankymo proga Vilniuje nusifotografavo Bažnyčios dignatarų būrys. Sėdi 
iš kairės: vysk. Juozas Matulaitis, vysk. Vladas Michelevičius. vysk. Juozas Tunaitis, vysk. Juozas 
Žemaitaitis, vysk. Sigitas Tamkevičius ir vysk. Charles Saladka: stovi (iš kairės): vysk. Juozas 
Preikšas, svečias iš Romos. vysk. Paulius Baltakis, arkiyysk. Paulius Marcinkus ir vysk. An
tanas Vaičius. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

Ne, tai ne Tarzanas, tik Julius Kaaniunas ii „Žiburėlio" mokyklėlės Lemonte 
Nuotr. Irenoa Senkevieienės 

PRANAS ZUNDE 

Žodžiu sakant, katalikai iš atstovybių šalinami, o 
kurie ir gauna paskyrimus, t ie apstatomi tokiais 
žmonėmis, kurie netik kad patys nieko neveikia, bet 
ir kitiems kliudo. Ak, tiesa, pasakėm neveikia, veikia 
ir dar kaip veikia, tik, deja, ne valstybei, bet partijai. 
Tik žiūrėkit, p. Račkausko straipsnių pilni Amerikos 
laisvamanių la ikrašč ia i . Geras še imininkas , 
matydamas, kad jo samdininkas visai ne tą darbą dir
ba, kam jis pasamdytas, tokiam p. Račkauskui ir jam 
panašiam atvirai pasakytų: „kame loji, ten ir lak", 
reiškia, kam dirbi, tas tave ir tegu užlaiko. Tarnauji 
laisvamaniams, ieškok pas juos ir duonos. 

Prie šios progos neiškenčiame netarė žodį kitą ir 
dėl konsulatų Amerikoje. Ir čia elgiamasi ne taip, kaip 
reikia, be atsiklausimo. Užsinorėjo p Zadeikis 
Amerikon važiuoti, gražiai paprašė ministerijos, na ir 
gauna šiltą vietelę Chicagoje konsulu, nežiūrint ant 
to, kad jis ton vieton netinka, kad pačioje Chicagoje 
yra lietuvių daugiau už jį pasitarnavusių Lietuvai ir 
daug kompetentingesnių. 

Pagaliaus reikia pasakyti, kad Lietuvai konsulas 
Chicagoj visai nėra reikalingas, nes ten jam nebtis kas 
veikti; pats iš savęs neužsilaikys, tai aišku, tokiu būdu 
konsulato užlaikymui pinigus reikės siuntinėti iš 
Kauno. 

Esame girdėję, kad generalinis konsulas skiriamas 
Vašingtonan, o ne New Yorkan. Ir tas labai keistai 
atrodo. 

Tokios ir panašios klaidos ir neapsižiūrėjimai at
sikartos tol, kol Lietuvos vyriausybė nepanorės bent 
kiek skaityties su Amerikos visuomene. O Lietuvos 
atstovybėse darbas niekuomet neis sklandžiai, kol 
nebus perorganizuota visa užsienių ministerija". 

Beje, beveik tuo pačiu metu, kai „Garsas" teigė, 
jog katalikai Užsienio Reikalų ministerijoje yra „la
bai nemėgiami", liberalų „Vienybė" skundėsi, kad 
ministerija ujanti „pažangiuosius", t.y. liberalus ir kai
riuosius (1923.12.20): 

„Pastaraisiais metais Lietuvos Vyriausybės 
politika užsieniuose buvo nukreipta į 'pravalymą' 
atstovybių nuo pažangesnių žmonių ir jų vieton 
sukraustymą 'tikrų katalikų". Ypatingai tas buvo 
daroma su didelėmis valstybėmis, kaip Anglija ir 
Amerika. Taip iš Anglijos tampa ištraukiamas Naru
ševičius, iš Amerikos dar pirmiau ištraukta Vileišis, 
potam 'valyta' iš tikros širdies visi nepriklausantys 
klerikalų srovei. Išvyta Atstovybės darbuotojai 
Rimkus, Narvydas, Kripaitis, Spranaitis, dabar jau 
ketinama iškelti paskutinis, būtent p. Vinikas. Tokiu 
būdu Amerikoje nei Atstovybėje nei konsulate Nevv 
Yorke nebėra pažangiųjų žmonių nei vieno' 

Prieš išvykdamas į Vašingtoną, K. Bizauskas 1923 
m. rugsėjo mėnesį buvo nuvykęs iš Romos į Lietuvą. 
Ten pasitarimuose su ministru pirmininku ir užsienių 
reikalų ministru E. Galvanausku buvo sutarta, kad 
svarbiausios jo, kaip Lietuvos atstovo JAV-ėse. užduo
tys būsiančios: sureguliavimas Lietuvos paskolos, gau
tos 1919—1920 metais, eventualiai naujos paskolos 
Lietuvai parūpinimas, laikinos prekybos sutarties 
sudarymas, taip pat sudarymas sutarties dėl 
kriminalinių nusikaltėlių išdavimo. Santykiuose su 
JAV lietuviais K. Bizauskas turėjo vengti visko, kas 
galėtų sudaryti šališkumo įspūdį jų tarpusav*uose 

pasaulėžiūriniuose nesutarimuose, kiek galima veikti, 
kad jie sutartinai dirbtų Lietuvos labui, skatinti tu
rinčius kapitalo lietuvius grįžti į tėvynę. 

Šia proga pažymėtina, kad pirmos aukščiau minė
tos užduotys buvo politinio pobūdžio; užduotys, su 
kuriomis kraštų diplomatinės atstovybės normaliai 
susiduria tarpvalstybiniu santykių plotmėje. Kita ver
tus, užduotis veikti, kad „JAV lietuviai sutartinai dirb
tų Lietuvos labui", yra jau daugiau visuomeninio pobū
džio, kuris nėra normaliai charakteringas užsienio at
stovybių veiklai svetimuose kraštuose ir gali kartais 
net būti tiems kraštams nepriimtinas, ypač jei toji 
veikla vystoma jų piliečių tarpe. Tiek dėl formalios tos 
veiklos pusės. Praktiškai minėtas tikslas, t.y. kad lietu
viai išeiviai sutartinai dirbtų Lietuvos labui, buvo 
tuomet bemaž utopinis. Lietuvių išeivių politinė i t 
pasaulėžiūrinė diferenciacijos skalė — nuo kraštutinių 
kairiųjų (komunistų ir socialrevoliucionierių). iki kraš-
tutiniųjų dešiniųjų — buvo tada pasiekusi bene 
aukščiausią laipsnį, o sykiu su tuo ir tarpusavio intri
gos, šmeižtai ir rietenos. Pavyzdžiui, liberalinės 
pakraipos Brooklyno „Vienybės" redaktorius J. Sir
vydas savo vedamajame straipsnyje „Laikas teismui 
ant mūsų Gerostrato" rašė (1923.1.5): 

..Praėjo du suvirs metai tojo kadukų „viršaus" ir 
tuo laikotarpiu įvyko visa eilė gerostratinių garsybių 
Lietuvoje. 

Vilnius atiduotas lenkams. 
Apie Suvalkiją ir Gardino dalį paliauta ir kalbėti. 
Su Latvija susipykta ir jai nusileista. 
I Pabaltijos Sąjungą įstoti nemokėta, o to vieton 

įleista lenkai. 
(Bus daugiau) 

i 
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DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 24 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
A T Š V Ę S T A S 

C L E V E L A N D O L I E T U V I Ų 
NAMŲ J U B I L I E J U S 

Su dideliu pasididžiavimu ir 
džiaugsmu Clevelando Lietuvių 
rlamai iškilmingai a t šven tė 
savo d v i d e š i m t i e s m e t ų 
jubiliejų. Jubiliejaus organiza
cinis komitetas, vadovaujamas 
Jurgio Malskio, suplanavo trijų 
dienų programą. Penktadienį, 
rugsėjo 10 dienos vakare. Lietu
vių Namų viršutinėje salėje 
buvo paruoštas puikus karš tas 
bufetas ir šokiams grojo pro
fesionalų kapela . Deja, 

.apsilankė t i k labai nedaug 
svečių, bet rengėjai nenusiminė, 
nes spėjo, kad visi rengiasi ryto
jaus banketui . 

Šeštadienio vakare dideliam 
rengėjų džiaugsmui Clevelando 
l ie tuviai s a l ę pr ip i ldė . Po 
linksmos valandėlės prie šiltų 
užkandžių ir baro J u r g i s 
Malskis a t idarė banketo pro
gramą, pasveikindamas susi
rinkusius ir pristatydamas da
bartinį Lietuvių Namų pirmi
ninką Raimundą Butkų, Ohio 
valstijos gubernatoriaus atstovą 
Ronald Simems ir Clevelando 
miesto tarybos narį Michael 
Polansek ir jo žmoną. Lietuvių 

. Namų iniciatorius ir įkūrėjas 
I Zenonas Dučmanas nupasakojo 

k o m p l i k u o t ą to l i e tuv ių 
ku l tū r in io ir visuomeninio 
gyven imo židinio istoriją. 
Raimundas Butkus padėkojo or
ganizaciniam komitetui ir spau
dos bei radijo atstovams. Ronald 
Simems Ohio gubernatoriaus 
v a r d u pasveikino L ie tuv ių 
namus, pabrėždamas tautybių 
įnašą kultūros, mokslo ir meno 
srityse, įteikė oficialų raštą. 
Michael Polansek t a rė jaut rų 

* žodį miesto tarybos vardu i r 
R a i m u n d u i Bu tku i į t e i kė 
oficialią proklamaciją, iškel
damas tautybių centrų reikšmę 
Clevelando gyvenime. Jurgis 
Malskis perskaitė Clevelando 
mero Michael R. White sveiki
nimą, taip pat jautrius Onos Mi
kulskienės ir Stefanijos Sta-
sienės sveikinimus. Paminėjo, 
kad gau tas sveikinimas i š 
Klaipėdos mero. Plojimais buvo 
pagerbti pirmieji akcininkai: 
Povilas Šukys, Valerija Žitkutė, 
F r a n k Rozgaitis ir ki t i , o po 20 
metų įtempto darbo Vytautas 
Sniečkus buvo apdovanotas 
auksine nario kortele. 

Sproginėjant šampano kamš
čiams, buvo pakeltas tostas už 
šviesią Lietuvių namų ateitį i r 

. sugiedota ..Ilgiausių metų". Po 
„Gintaro" šeimininkių paruoš
tos vakar ienės , grojant or
kestrui , buvo šokama, linksmi
namasi ir bendraujama. Sekma
dienį abiejose lietuviškose pa
rapijose buvo aukojamos šven
tos Mišios Lietuvių Namų in
tencija. Jubiliejus praėjo labai 
sėkmingai, t a t reikia tikėtis, 
kad Clevelando Lietuvių namai 
dar ilgai gyvuos ir ta rnaus atei
nančioms Clevelando lietuvių 
kartoms. Dabartinei direkcijai 

- ir administracijai linkėtina iš
tvermės, pasiryžimo, įsiparei
gojimo ateičiai ir sėkmingo 

į darbo. 
Aure l i j a M. Ba laša i t i enė 

ATEITININKŲ 
S U S I B Ū R I M A S 

Bendras Clevelando ir apy
linkių ateitininkų susibūrimas 
— veiklos pradžia įvyks sek
madieni, rugsėjo 26 d. 

Renkamės Dievo Motinos 
parapijos salėje 9:45 v. rytą 
eisenai į 10 v. šv. Mišias. Tuo j 
po Mišių, 11 vai, r. mažojoje 
salėje — kavutė, užkandžiai ir 
s u s i r i n k i m a s . P rogramoje : 
p r a n e š i m a i iš A t e i t i n i n k ų 

konferencijos Chicagoje (savo 
įspūdžia is pas ida l in s N. 
Balčiūnienė, dr. Linas Vaitkus, 
D. Staniškienė); ateities veiklos 
planai. 

Visi ateitininkai bei jų šeimos 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 
Mielai laukiame naujų narių, 
norinčių įsijungti į ateitininkų 
veiklą, ruošiantis pasaulio atei
t ininkų kongresui Lietuvoje 
1994 m. liepos mėn. 

„ G R A N D I N Ė L Ė " 
P R A D E D A R E P E T I C I J A S 

„Grandinėlė" pradėjo darbą. 
Repeticijos vyks trečiadieniais 
ir sekmadieniais Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje. Grupei 
vadovaus ir šokius mokys Renė 
Booth. Muziką tvarkys Rimas 
Biliūnas. Grupės turtą globos 
Romas Pliodžinskas. Specialiais 
projektais rūpinsis Algis Nage
vičius. 

Sių metų sezonui numatyta 
eilė pasirodymų ir 1944 metų 
vasarą kelionė į šokių šventę 
Lietuvoje. P r i i m a m i nauji 
šokėjai nuo 13-kos metų 
amžiaus. Dėl įstojimo į grupę 
galima kreiptis į vadovę repe
ticijų metu, arba skambinti 
„Grandinėlės" veiklos koor
dinatorei Aleksandrai Sagienei, 
tel. 442-8674. 

Kaip ir iki šiol „Grandinėlės" 
darbą globoja Dievo Motinos 
parapijos klebonas kun. G. Ki-
jauskas, SJ. 

K V I E Č I A M I J A U N I 
Š O K Ė J A I 

Clevelando jaunimas nuo 9 iki 
12 metų yra kviečiamas įstoti į 
Jaunųjų „Grandinėlės" grupę. 
Grupės pirma repeticija vyks 
spalio 1 d., penktadienį, Dievo 
Motinos parapijos salėje. Visi 
šokėjai kvieč iami r i n k t i s 
punktualiai 7 vai. vak. Grupei 
vadovaus j a u n a pedagogė ir 
ilgametė „Grandinėlės" šokėja 
Aida Bublytė. Tad laukiame 
jaunųjų šokėjų penktadienį, 
spalio 1 d., 7 vai . vakaro Dievo 
Motinos parapijos salėje. 

P A R A P I J A KVIEČIA 
BERNIUKUS I R 

MERGAITES 

Organizacijos, v ienetai ir 
mokyklos pradeda naujus darbo 
metus. Į tokią darbų pradžią 
jung ias i ir Dievo Mot inos 
parapija ir kviečia visus ber
niukus ir mergaites (nuo 7 metų 
amžiaus), k u r i e norėtų pa
tarnauti Mišioms. Pranešti apie 
tai parapijos raštinei 531-4263. 

TG 

T E L K I A M O S L Ė Š O S 
KALĖDŲ D O V A N Ė L Ė M S 

Šv. Jurgio parapijoje šiuo 
metu yra telkiamos lėšos kalė
dinėms dovanėlėms pirkti adop-
tuotos Panevėžio parapi jos 
vaikams. Aukos priimamos kle
bonijoje arba galite jas įteikti 
aukų rinkėjams pamaldų metu. 
Dovanėlės bus supirktos ir iš
siųstos Lietuvon prieš rugsėjo 
mėnesio pabaigą. 

DŽIAUGSMAS J U Š K Ė N Ų 
G I M I N Ė J E 

Rugsėjo 12 d., sekmadienį, 
buvo šio krašto naujai propa
guojama šven tė — Senelių 
d iena . „Tėvynės g a r s ų " 
klausytojai dr. Nelė ir Gerardas 
J u š k ė n a i t ąd i en s u l a u k ė 
nepaprasto džiaugsmo: Ann Ar-
bor mies t e . Michigane , jų 
vaikaičio Mykolo žmona Jane 
pagimdė dukrelę — Emiliją. 
Jiedu augina j au trečius metus 

• t a 

CLASSIFIED GUIDE 
• 

Grupelė 40-tosios Europos Lietuviškųjų studijų savaitės dalyvių. Iš kairės: Mečys Buivys, p. 
Bartusevičienė, Petras ir Žiba Klimai, Darius Kuolys. Nuotr. Kubiliūtės 

BŪTINAI REIKIA TĘSTI 
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 

SAVAITES 
K i t a t a u č i o n u o m o n ė 

Jubiliejinė, 40-joji Europos 
Lietuviškųjų studijų savaitė 
įvyko rugpjūčio 1-8 d. St. Ulrich 
namuose, Augsburge, Vokietijo
je. Man teko dalyvauti . Esu 
labai dėkingas, kad turėjau 
progą vėl bendraut i su senais 
draugais, užmegzti ryšius su 
naujais pažįstamais i r girdėti 
įdomias paskai tas su diskusijo
mis. 

Paskutinė paskai tų diena bu
vo s k i r t a s tud i jų savaič ių 
l ikimui. Dr. Kajetonas Čegins
kas (ilgus metus dirbęs Laisvo
sios Europos radijo stotyje 
Miunchene, dabar gyvenąs Šve
dijoje) skaitė kruopščiai pa
ruoštą paskaitą : „40 savaičių ir 
kas po to". Tai buvo pasisa
kymai dėl savaičių istorijos ir 
vystymosi, ta ip pat žvilgsnis į 
ateitį. Prelegentas minėjo daug 
įdomių dalykų apie savaičių ini
ciatorius, kurių tarpe (jau mirę) 
profesoriai Zenonas Ivinskis, Jo
nas Grinius ir An tanas Macei
na. Ateičiai pasiūlė keturis 
variantus: 1. visiškai nutraukti 

savaites, 2. perkelti j Lietuvą, 
3. reformuoti organizaciją, 4, 
tęsti kaip buvo. 

Jeigu man, kaip kitataučiui, 
būtų leista trumpai pareikšti 
savo nuomonę, pabrėžčiau, kad 
pirmas variantas yra blogiau
sias. Nematau jokios priežasties 
dabar pabaigti keturiasdešim
ties metų vaisingą tradiciją. 
Savaičių prasmė buvo ir yra 
analizuoti kultūros įnašą tauti
niame gyvenime. Jeigu ši tradi
cija būtų nutraukta dabar, toks 
žingsnis turėtų būti interpre
tuotas kaip ženklas, kad kultū
rinis gyvenimas pralaimėjo ir 
toliau neturi prasmės. Priešin
gai, man atrodo, kad*STeities 
problemos aplamai bus milžiniš
kos ir šiame kontekste studijų 
savaitės atliks svarbią rolę. 

Nors pirmas variantas yra, 
mano nuomone, atmest inas, 
visiškai nesiūlyčiau pri imti 
antrą, trečią arba ketvirtą. Man 
atrodo, kad geriausias būdas 
yra tęsti darbą naujomis aplin
kybėmis. Studijų savaitės turi 
atspindėti nauja Lietuvos po
ziciją dabartiniame pasaulyje. 

Daug ka lbama apie Europą ir 
faktą, kad Lie tuva n iekada ne
nustojo būti jos dalimi. Tai 
tiesa. Bet t a ip pa t t iesa, kad 
Europa dabar nėra tokia, kokia 
buvo 1940-ais metais , kada Lie
tuva nustojo nepriklausomybės. 
Vėl laisva ir nepriklausoma Lie
tuva privalo ras t i savo vietą 
naujoje Europoje. 

Nesvarbu, ar studijų savai tės 
o rgan izuo jamos Vokiet i joje , 
Anglijoje, arba , jei ta i prak
tiškai įmanoma, Lietuvoje. Pa
gal bendrą pavadinimą, Euro
pos Lietuviškųjų studijų sa
vaitės turė tų būt i organizuoja
mos Europoje. Bet man atrodo, 
kad ši tam konteks te yra reika
linga absoliučiai nauja koncep
cija. Europa yra dabar pirmiau
sia geografinis terminas . Kokia 
šio termino politinė arba kultū
rinė prasmė, dar gan nea išku . 
Būtų daug ger iau kalbėt i apie 
Studijų savaites pasaul in iame 
kontekste. Naują Europos sąvo
ką visi privalome ap ta r t i ir 
ištirti. 

Vienas da lykas yra a iškus: 
Europa ir pasaul is laukia visų 
tautų kultūrinio bendradarbia
vimo. Todėl sakyčiau: bū t ina i 
tęskite Studijų savaites. Tai bus 
ne tik Lietuvos, bet viso pasau
lio labui. 

Alf red B a m m e s b e r g e r 

einančią Kat ry tę . Kat ry tė ir 
Emilija yra Juškėnų produkrai-
tės. 

ŠV. M I Š I O M I S 
P R I S I M I N Ė M P R A N Ą 

K A R A L I Ų 

Pirmadienį, rugsėjo 13 d. 7 
vai. vakaro Clevelando Dievo 
Motinos Nuolat inės Pagalbos 
bažnyčioje k l e b o n a s kun . 
Gediminas Kijauskas aukojo šv. 
Mišias už a.a. Praną Karalių, 
kuris mirė St. Croix saloje š.m. 
rugpjūčio 18 d. Mišiose dalyvavo 
pusš imt i s k leve landieč ių — 
velionio bičiuliai bei skautjos se
sės ir broliai. Iš šeimos dalyvavo 
velionės dukra i tė Angelika. 

G. J u š k ė n a s 

Ilgametė Europos Lietuviškųjų studijų savaičių dalyvė ir rengėja Alina 
Grinienė dalinasi savo puokšte gėlių su daugiamečiu savaičių moderatorium 
ir paskaitininkų dr. Kajetonu Čeginsku. Nuotr. R. Kubiliūtės 
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DON'T SPEND IT Al L - SAVE SOME A F 

MUTUAL 'pelenai SAVINGS 
AND IOAN A.,SCX IATION 

Clinrlfned ood Supervised l>y tli« llniltvl Skilo* < W>vi>mn>onl 
CFRMAK ROAD • CHICAGO, 1111*401$ 60608 PHONE (312) 847-7747 

tŽt 
U N D f l K 

^ S p W INTERNATIONAL 
\ T ^ / TRAVEL CONSULTANTS 

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

^ 

^Zai/rai* 
kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

9523 South 79th Avenue 
Hickory Hills, Illinois 60457 
Tel. 708-430-7272 

iu į namus 

223 Kalvarijų gatvė 
VHnlue. Lietuva 

1 «H«fonaf: 77-76-97 k 77-83-92 

KilISCELLANEOUS REAL ES7* TE 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus 

FRANK ZAPOUS 
3208 Va Weet 95th Street 

Tel . — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

m GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. S T A N K U S 

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

Ontuifc 
FOR SALE 

KMIECIK REALTORS 
rOfl 7922 S. Pulaski Rd. 
fcl 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

FOR RENT 

HELL IN ICE 
Onutė Garbštienė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank). vvhich begins in 1941 when 
a group of Lithuanians vvere load-
ed in cattle cars and dispatehed to 
the vvastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a vvoman — a 
people-a nation. ravaged by a 
vicious occupying force. but resis-
ting and surviving. 

Translated by Raimonda K. 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book 
price S13.00 Shipping and handl-
ing in USA $2.00 Canada — S3.00 
Illinois residents add $1.14 for sales 
tax. Send orders to: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, II 
60629-5589. 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
rūsyje arti Marquette Parko. Be 
baldų. Kreiptis: 

tel. 312-737-6140. 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mleg. 
butas Brighton Pk. apyl. 

Kreiptis: tel . 312-376-7883 

Išnuomojamas 5 kamb. 3 mieg. 
butas 71 St. ir Mozart Ave. apyl. 
Skambinti po 6 v.v. 

Tel. 312-438-9401 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

•*JUt>F>. 

i !K:wc.-^j i i 

\ puhlk sen iu ' of this nt'vvspapt'r 

BALTIC INFORMATION. 
Pagaliau — ..Baltic Information-' Baltijos valstybių verslo 

įmonių informacinė knyga jau čia! ..Baltic Information" — 
geriausias informacijos šaltinis — verslininkų ir keliautojų 
Biblija. Arti 300 puslapių teisinga, naujausia informacija 
apima Lietuvą. Latviją. Estiją ir Kaliningrado sritį, paliesdama 
šiuos punktus: 

* Pilnas verslo įmonių sąrašas (kontaktai. tel/fax nu
meriai) 

* Patarnavimai: viešbučiai, restoranai, išnuomojami 
automobiliai, transportacija. smulkioji prekyba, komu
nikacija 

* Teatrai, muziejai, sportas, (vainos pramogos 
* Valdžios įstaigos 
* Švietimo įstaigos 
* jvairios žinybos 

Jeigu domitės Baltijos kraštais, verslo galimybėmis, 
arba pageidaujate tikslios informaciios. užsisakykite „Baltic 
Information". Knyga kompaktiška, patogi vartoti keliaujant. 

$28 čekį arba pašto perlaidą (money order) išrašykite; 
„New Horizons Trading Network" ir siųskite: Baltic 
Information, New Horizon Trading Network, 330 
McKinley Terrace, Centerport, N.Y. 11721; te l . 
800-255-6486. 

Kviečiame verslininkus skelbtis „Baltic Information 
Business Directory". Informacijai apie reklamų kainas kreip
kitės į mūsų įstaigą. 

FILMAI VAIKAMS 
Multiplikaciniai filmai (cartoons) lietuvių kalboje VHS-2 vai. 
Kaina $14.95 + $3 persiuntimas. Puiki priemonė vaikų laisvalaikiui 
užimti ir kalbai tobulinti ček| arba „money orders" rašyti ir siųsti: 
Ruth Roberto, 15774 S. LaGrange Rd. 260, Ortand Pirk, IL 
60462 
Name 

Address 

City State Zip 

< i i 



KALBOS KULTŪRA 
R e d a g u o j a J u o z a s Va i šnys , S J 

LAIŠKAI 
MŪSŲ INTERESUOSE TAPTI 

PAVERGTAIS? 
Šį rašinį persispausdiname iš 

„Lietuvos a ido" (93.08.13). 
Manome, kad ir mūsų skaity
tojams kai kas bus įdomu. 

Red . 

Yra du užkeikti , t iksl iau — 
puskalbystės suėsti, linksniai — 
viet ininkas ir įnagininkas. 

Daugiausia verstinių, rusiškų 
vietininkų, kuriais reiškiama 
būsena a r būdas: t o s e apys to-
vose prabalsuoti (= tomis aplin
kybėmis pabalsuoti), kažkuria 
p r a s m e y r a k r i z i n ė j e si
tuacijoje (= tam t ikru atžvilgiu 
padėtis y r a kritiška), abi po
zicijos yra g y n y b i n ė s e p a d ė 
t y s e (= abi pozicijos gynybinės), 
pasienio kar iuomenė kovinė je 
p a r e n g t y j e (= pasienio ka
riuomenėje kovinė parengtis), 
dalyvavo s t ebė to jo s t a t u s e (= 
stebėtojo s t a t u s u , stebėtojo 
padėtimi, stebėtoju, kaip stebė
tojas), t o k i o j r e d a k c i j o j ( = 
t o k i a redakc i ja ) , p r i i m t a s , 
i š m o k ė j i m a i g r y n a m e 
p a v i d a l e (= grynais), susitiko 
tok io j s u d ė t y (= rungtyniavo, 
žaidė tokia sudėtimi, tokios 
sudėties), įvertinta 5 balų sis
temoje (= sistema), gaminam 
tok iose a p i m t y s e (= tokių 
apimčių, tiek). Net inka lietu
viškai vie t ininkas ir būsenos 
priežasčiai ar pagrindui reikšti: 
katastrofos p a s e k m ė j e (= dėl 
ka tas t rofos , per katastrofą, 
katastrofos padariniai tokie), 
apklausos rezultatų p a s ė k o j e 
(= apklausos rezultatai tokie, 
apklausa rodo), g a l u t i n i a m re
zul ta te (= pagaliau, galiausiai. 
v i s dėlto) ne i š t i r i ama kaip 
reikiant, g a l u t i n i a m v a r i a n t e 
( = ga l i aus i a i , p a s k i a u s i a i ) 
reikia kreipt is į AT. 

Pasitaiko dar retesnių, bjau
resnių: a t s a r g i savo ver t i 
n imuose (= atsargi vertindama 
atsargiai ver t inant i , a tsargi 
vertintoja), savo ve ik smuose i r 
s p r e n d i m u o s e e lg ias i teisėtai 
(= veiksmus ir sprendimus daro 
teisėtus, veiksmais ir sprendi
mais teisi); mūsų klausimas 
p r o c e s e (= svarstomas? spren
džiamas? laukia sprendimo?), 
t a i ne mūsų i n t e r e s u o s e (= in
teresais, interesai, reikalas), 
reikėtų, mano s u p r a t i m e ( = 
suprat imu), buvo dideliam au
to r i t e t e (= turėjo didelį autori
tetą), d a u g k a m e (= daug) 
pasenom; norėčiau kalbėti 30 
min., m a n skirtos 3 min., todėl 
l ieku savyje (= baigiu, negaliu 
visko spėti). 

Daug visokių keistybių '~u 
girdėjęs, bet tik viešumo metais 
išgirdau: 19000 tonų — čia skai
č i u o j a m a mėso je . 2000 tonų 
mėsos mėso je . Suprantu sta
tistiką — skaičiuojama natū
riniais vienetais, o kai reikia 
bendro nelygių daiktų mato — 
sutart iniais . Taigi gali būti na
t ū r i n ė m ė s a , o ne m ė s a 
mėsoje ; gali būti ir s u t a r t i n ė 

mėsa , tai yra įvairiausia sker
diena, s k a i č i u o j a m a mėsa (o 
ne mėsoje). 

Pabaigai m i n ė t i n i įkyrūs 
suprieveiksmėję viet ininkai: 
p a g r i n d e dirba moterys (o ant
state — vyrai? = daugiausia), 
p a g r i n d e (= daugiausia), kuo 
mes užsiimame, į tokius klau
simus p r i n c i p e (= iš principo, 
iš nusistatymo) nesiruošiu at
sakyti, galim dirbt p i lnumoje 
(= visai, visi, visa jėga, visu 
pajėgumu), p i r m o j e eilėje (= 
pirmiausia) t u r i rūpintis; ir 
apiprielinksnėjęs l a ike : l a ike 
kelių savaičių (= per kelias 
savaites). 

Daiktavardžio įnagin inkas 
netinka reikšti pastoviai bū
senai arba tokiai raiškai, kai 
būsenos pastovumas ar nepa
stovumas nesvarbu: k a r š č i a u 
siu planetos t a š k u (= karščiau
sias planetos taškas) yra Persų 
įlanka, s v a r b i a u s i u įvykiu ( -
svarbiausias įvykis) buvo, jų 
varžova i s (= varžovai) buvo, 
komisijos sveč ia i s (= svečiai) 
buvo, nėra bendradarbiavimo 
kliūtimi (= kliūtis), galėtų būt i 
incidentų g i m i m o ša l t in iu ( = 
priežastis) gali būti užsidegimo 
p r i e ž a s t i m i ( = pr iežast is) , 
nelaimės p r i e ž a s t i m i (= prie
žastis) gali būti , tai gali būti pre
tekstu, k a d įves t i (= preteks
tas , d ingst is įvesti) k a r i n ę 
padėtį, ^gali būt i šantažo ob
jek tu (= objektas). Beje, žmoniš
kiau būtų be tų objektų, p r e 
teks tų , p r i ežasč ių , šal t inių, 
k l i ū č i ų — g a l i b ū t i v e r 
b u o j a m a , š a n t a ž u o j a m a , tai 
gali ska t in t i įvest i k a r i n ę p a 
dėtį, iš to ga l i r as t i s , k i l t i 
ne la imė, i n c i d e n t a s , n u o t o 
g a l i u ž s i d e g t i , n e k l i u d o 
b e n d r a d a r b i a u t i . 

Būseną re iškiant būdvardžiu 
(ar tolygiu žodžiu), jo linksnis 
turi būti ne rusiškas įnagi
ninkas, bet derinamas su bū
senos turėtojo (g ramat i ška i 
reiškiamo a rba ne) linksniu: ar 
būsime laisvi, ar tapsime pa
ve rg ta i s (= pavergti); prisiekė 
būt do ra i s (= dori); p i r m u o j u 
(= pirmasis) turėjo pasisakyt; 
kiek l ėk tuvų , galinčių būti 
n e m a t o m a i s (= nematomų); 
neleis m u s laikyti p a v e r g t a i s 
(= pavergtus); paragino būti 
p a s i r e n g u s i a i s (= pasirengu
sius); patarė būti san tūresn ia i s 
(= s n a t ū r e s n i e m s ) . Laba i 
paprasta: j i e prisiekė, taigi — 
b ū t i dori ; neleis m u s , taigi — 
l a i k y t p a v e r g t u s ; p a t a r ė 
m u m s , taigi — bū t i s a n t ū 
re sn iems . Aiškiausia klaida: 
trokštame būti laisviems ( = 
laisvi). Gerai būtų; reikia būti 
'mums, jiems) la isviems. 

J o n a s Kl imavič ius 
* 

P . S . Ka lb in inkų parašyt i 
straipsniai kalbos klausimais į 
„Lie tuvos a idą" pap ra s t a i 
dedami Lietuvių kalbos draugi
jos vardu. 

MES NEKALTI 

Užsienio lietuviai nepa ten
kinti dabart iniu Lie tuvos pre
zidentu Algirdu Brazausku ir jo 
vyriausybe dėl to, k a d j i at
sisako prisiimti a t s a k o m y b ę už 
komunistų nus ika l t imus . Lie
tuvos vyriausybės vadovai (ypač 
buvę komunistai parti jos šulai) 
nemėgsta išeivijos, nes ji nuolat 
iškelia komunizmo pasekmes ir 
beveik reikalauja viešo ats ipra
šymo. 

Atsiprašymo už ką? — sako 
buvę komunistai . Mes nesam 
nusikaltę. Mes stojome į partiją, 
kad pagelbėtume Lietuvai . . . Ne 
mes kal t i , bet anie - S ta l ino 
laikų - komunistai . 

Ši ironiška „ te i sybė" atsi
gręžia kitu lazdos ga lu , kai 
Lietuva iš Rusijos va ls tybių 
federacijos r e i k a l a u j a a t ly
ginimo už sovietų okupacijos pa
d a r y t u s nuostol ius . Rusi jos 
valdžia su pas ip ik t in imu at
sisako tuo re ikalu de rė t i s , nes 
ir ji nesanti ka l t a dėl „sta
linizmo" eros nus ika l t imų . 

Taip ir sakoma, kad komuniz
mas miręs, bet n iekas n e r a n d a 
jo lavono. Milijonai žmonių buvo 
nukankint i ir jų k a u l a i tebe
pūva | , , n e k a l t o j o j " Rus i jo j . 
Niekas už ta i nep r i s i ima kal
tės. Nėra jokio t e i smo, jokio 
viešo pasmerkimo pasau l inė j 
arenoj. Visi t i k t a i i eško kuo 
geriausių santykių su Rusija, 
kuri , kaip ir mūsų d a b a r t i n ė s 
Lietuvos didžiūnai, nus ip lovę 
rankas , sako — mes neka l t i . Bet 
kas gi tada ka l tas? Ne jaug i t i e 
milijonai kalėjimuose ir Sibire 
pražuvusių šeimų, k u r i o s t ada 
drįso nesutikt i su k o m u n i z m o 
priespauda? 

A l g i r d a s Š i l b a j o r i s 
Ormond Beach , F L 

noma, r e ikė tų eiti įr tar t i : ma
lonu jus sut ik t i , pone preziden
te . . . " ( „Draugas" Nr. 174, „Su-
glumėlių tarpe"). Autorius t iek 
save, t i ek visą išeiviją pavadina 
suglubėl ia is . Prie to dar pri
k e r g i a m a s tvirtinimas, jog da
ba r t inė Lietuvos valstybės val
džia atstovauja visiems išei
viams. 

Sunk ia i galima susivaldyti, 
ne iš re išk iant , kad, save pri-
s i s k a i t a n t prie suglumėl ių , 
nebūtų jokio pagrindo panašiai 
t rak tuot i visą išeiviją, kurios di
delė da l i s dar gerai pris imena 
pirmąjį komun:s*.ų partijos sek
retorių, k u r i s ne tik visus išei
vius, bet i r savo motiną bei bro
lius Viktorą ir Juozą, norėjo pa
kabinti a n t šakos motina ir abu 
brol ia i Sniečkai buvo 
t r a u k ę į Vakarus). 

Mikas J u r g a i t i s , 
Venice, FL 

pasi-

„DRAUGO' FONDAS -
BŪTINYBĖ 

trumpą laiką, jei kiekvienas 
„Draugo" skaitytojas į šį fondą 
įneš bent po 100 dolerių, o orga
nizacijos, verslininkai, profe
sionalai, klubai ir centrai, ku
riems „Draugas" kasdieną tar
nauja, įneš po tūkstant inę . 

Net ir vieno milijono „Drau
go" fondas, gerai investavus, 
nesunkiai atneš 70,000 dolerių 
metinių palūkanų, kurios, prie 
kitų reguliarių pajamų, užtik
rins ilgametį „Draugo" gyva 
vimą, jo tarnybą lietuvybei ir 
išeivijos lietuvių reikalams. 

Belieka tik „Draugo" fondą 
įpilietinti, legalizuoti, sufor
muoti. J a m galėtų tikti ir Lie
tuvių fondo organizacinis mode
l is . Tą a t l i k u s , nors nesu 
verslininkas nei profesionalas, 
pasižadu įnešti tūkstant inę . 

B r o n i u s Juode l i s , 
Willowbrook, IL 

ATSILIEPKITE 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 24 d. 

Ekspertų psichiatrų komisija, 
kurią sudaro J. Andriuškevičie-
nė — psichiatrė, Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko universiteto 
medicinos fakulteto docentė; V. 
Berneris — Respublikos Kauno 
psichoneurologinės ligoninės 
vyriausias gydytojas; Daukšie
nė — tos pa t ligoninės vyriausio 
gydytojo pavaduotoja; J. Gut-

m a n a s — Lie tuvos TSR 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
vyriausias psichiatras; J . Šim
k u s — ps ich ia t ras , K a u n o 
medicinos instituto profesorius. 
J ie atliko teismo psichiatrinę 
ekspertizę ir nustatė (padarė 
išvadą), kad R. Kalanta buvo 
psichiškai sergąs žmogus". 

V a n d a Mickuv ienė , 
St. Petersburg Beach, FL 

KAS KAM A T S T O V A U J A ? 

1945 m. vasarą A. Sn iečkus , 
Lietuvos komunistų partijos pir
masis sekretorius, ke l i s k a r t u s 
per radiją kreipėsi į D.P. stovyk
lose gyvenanč ius l i e t u v i u s , 
kviesdama grįžti n a m o . K a r t ą 
j i s p a s a k ė : „ J ū s i š d a v ė t e 
tėvynę, jūs buvote s u k l a i d i n t i 
k la id ingų n u s i t e i k i m ų , b e t 
dabar yra išleista vado ir moky
tojo, didžiojo Stal ino amnes t i ja . 
Pasinaudokit , aš kvieč iu j u s . 
Bet jeigu j ū s n e s u s i p r a s i t e , 
neatgai lausi te savo p i k t ų nusi
teikimų prieš didžiąją soviet inę 
tėvynę, mes jus g rąž ins ime , 
pančiais surakintus . I r bus gėda 
t iems medžiams, a n t ku r ių j ū s 
kabosite". (L. Dovidėnas „Mes 
valdysim pasaul į") . 

Paskutinis Lietuvos komunis
tų partijos pirmasis sekretor ius , 
dabartinis Lietuvos prezidentas, 
a tvyksta į J A V ir k a l b ė s Jung
tinių Tautų posėdyje. K a i kur ių 
išeivių vergiškos p r ig imt ies po
l inkiai išreiškia š ias min t i s to 
apsilankymo proga: ,,Mūsų<el-
gesys turėtų būt i p a g a r b u s ir 
santūrus. . . Je i k a s ruoš tų priė
mimą ir kviestų LB ats tovus, ži-

„ D r a u g o " 1993.IX.16 laidos 
pasku t in iame puslapyje po nuo
t r a u k a laba i džiuginantis užra
šas: „ J u r g i s Riškus, veiklus ir 
da rb ingas Lithuanian Mercy 
Lift organizacijos pirmininkas, 
malonia i sutiko pirmininkauti 
„ D r a u g o " fondui*'. Kaip gerai , 
kad j a u yra „klebonas", nors 
„bažnyčia" dar nepastatyta. 

Apie „Draugo" finansines bė
das r a š i a u jo 1993.VIII.20 laido
je. Minėjau, kad jo išlaikymas, 
jo k i a u r a s finansinis „s togas" 
nėra t i k marijonų, bet mūsų vi
sų r e ika las . Jo leidimui reika
lingos lėšos, jų neužtenkant iš 
p renumera tų , reklamų ir aukų, 
nėra t i k marijonų iždo proble
ma. J i pr ivalo būti visos lietu
vių išeivijos, visų centrų, orga
nizacijų, verslininkų, profe
sionalų ir visų ..Draugo" skai
tytojų su t e lk t a finansinė para
ma. 

Apie „Draugo" fondą 1993. 
VIII.28"laidos vedamajame rašė 
redaktorė Danutė Bindokienė. 
Apie šio'fondo steigimą „Drau
go" 1993.MII.26 laiškų skyriuje 
plačiai rašė Marija Remienė. 
Gaila, kad ši mintis ir pasisaky
mai „Drauge" nepasirodė bent 
prieš 10 metu a r net anksčiau. 
Nėra abejones, kad „Draugo" 
fondas iki dabar būtų buvęs 
milijoninis Net ir šiandien 
pradė tas , jis gali tokiu būti per 

Prieš I pas. ka rą (1914 m.) iš 
Šiaulių apskr . , Radviliškio 
valsč., Miežaičių km. išvažiavo 
į Ameriką Kajatonas Šniuolis. 
Apie 1939 m. gavome žinią, kad 
automobilio avarijoje Kajatonas 
ir jo žmona žuvo, bet liko gyvas 
sūnus. Mano tėvas Vincentas 
Kajatono sūnų norėjo parsivežti 
į Lietuvą, bet netrukus prasi
dėjo karas ir mūsų ryšiai nu
t rūko . Amerikoje taip pat 
gyveno mano mamos Veronikos 
Plungytės-Šniuolienės brolis 
Jonas Plungė. J i s irgi turėjo 
sūnų. Jei kas nors apie juos žino, 
pa ra šyk i t e . M a n o adresas: 
Viktoras Šniuolis, Ežero 31-2, 
Šiauliai. Esu buvęs partizanas. 

V i k t o r a s Šniuolis 
Šiauliai 

DR. BRĖDIKIS 
NEDALYVAVO 

1993 m. rugsėjo 10 d. atsaky
mas į Algio Kazlausko laišką: 
Prof. Jurgis Brėdikis R. Kalan
tos mirties akto ekspertizėje ne
dalyvavo. 1972 m. „Kauno tie
sa" rašo: 

„Ryšium su gautais klausi
mais dėl Romo Kalantos savižu
dybės 1972 m. gegužės 11 d. 
Kauno muzikinio teatro sodely
je miesto prokuratūra praneša, 
kad šis įvykis t iriamas. Tar
dymo organų nutar imu paskir
tos ekspertizės, jų tarpe teismo 
medicininė-psichiatrinė. 

PASTORACIJA IR „PASTORALĖ" 

M K O H H H H H H H 

Dėmesio dirbantiems su Macintosh 
kompiuteriais 

Jeigu turite seno arba naujo modelio Macintosh (by Apple 
Computer Inc.) ir norėtumėte pavartoti lietuviškai, įs igykite 
mūsų dviejų stilių "Bitmap ir TrueType" f o n t u s : p r o p o r c i n g o p l o č i o ( J o n a v a P , 
KernavėP ir KernavėPS) ir vienodo pločio (JonavaV i r KernavėV) . J i e y r a p r i d e r i n t i 
lietuvių ir anglų kalboms ir galima juos panaudot i v i s o m s p r o g r a m o m s : r a š y m o , 
piešimo ir 1.1, pagal Jūsų pageidavimą, kaip Plairt, Bold, Italic, O u t i i n t i r 1 . 1 . 

Nebus daugiau galvosūkio norint išspausti lietuvišką raidę. Mūsų raidžių išsirinkimo tvarka 
palengvina, bet neapsunkina lietuviškai rasytt. Naudojant mūsų fontus tereikia atsiminti tik du atvejus: 

1) Laužyti skliausteliai ir brūkšnys yra perkelti kitur, o j jų vietą įdėtos raidės: e, ų ir j . (Didelės ir mažos raidės j 
atskinarnos taip. kaip visada.panaudojant "Shift" raktą). 

2) Nuspaudus "Option" raktą kartu su ę arba ų gaunama ė arba ū Panašiai gaunamos ir kitos atitinkamos raidės. 
Pav. "Option" su s duos š . "Option" su A duos A ir 11 . 

Kaina už abudu stilius $115. Čekis siunčiamas kar tu su užsakymu. 
CT. valstybės gyventojai prie užsakymo pr ideda 6* mokesčio. 

Užsakymus siųsti: P. Vilinskas, 37 Hobson Ave.. Windsor ,Ct .06095. 
* m Šita* <rtbWi yra pamottM naudo>a* KemarėP u- JcnavaP foitua m t 
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Su atgimstančia Lietuva 1918 
m. g imė ir Nekalto Prasidėjimo 
Švč. M. Marijos — Vargdienių 
seserų vienuolija. 

Šįmet spaho 15 d. sukanka ly
giai 75 m., kai pal. Ju rg i s Ma
tu la i t i s įsteigė šią vienuoliją 
Marijampolėje. 

Vartydami Lietuvos istorijos 
lapus , skai tome, kad mūsų 
t a u t a turėjo daug žymių karo 
vadų. Pirmasis Lietuvos kara
lius Mindaugas a tmušė grės
mingą totorių veržimąsi į Eu
ropą. Gediminas su Algirdu ap-
t ramdė Maskvos kunigaikščius. 
Vy tau t a s ties Žalgiriu sutriuš
kino kryžiuočių galybe- Tačiau 
ginklų jėgos laimėjimai liko tik 
senos, garbingos tautos istorijos 
f a k t a i . Ja i s ga l ime pasidi
džiuoti, bet šiandien jie nesu
geba mūsų pakelti ki lnesniam 
gyvenimui. 

Š ta i Dievas pašaukė į mūsų 
t au tą pal. -Jurgį Matulait į . J is 
a tė jo , neš inąs naujų la ikų 
dvasia ir buvo kultūros kūrėjas, 
vidinio lietuvių tautos gyveni
mo ugdytojas. Jo gyvenimo 
r a m s t i s — pasitikėjimas Dievo 
Apvaizda. Įžvalgus, žvalus pal. 
Ju rg io protas, šventosios Dva
sios veikiamas, suprato, kur 
tu r i krypti jo mintys ir pastan
gos, sprendžiant Bažnyčios, at
gimstančios lietuvių tau tos bei 
žmonių likimą. Pala imintas is 
gerai suprato, kad tautos laimė 
ir pažanga yra ne medžiaginių 
gėrybių kaupime, o giliau; šven
to vidinio gyvenimo ugdyme. 
Matome, kad žmogiškajai tik
rovei perkeisti pašaukt i ne rau-

menys, ne armijos, o Kristaus 
mokiniai, k u r i e neš Jo gerąja 
naujieną į pasaulį. 

Vedamas Šv. Dvasios, pal. 
Jurgis tam tikslui ir įkūrė, 
mums visiems gerai pažįstamas. 
Nek. Pr. Marijos — Vargdienių 
vienuoli ją . P a g a l Steigėjo 
įkvėptą dvasią, seserys tiek 
Lietuvoje, t iek Šiaurės Ame
rikoje, stengėsi eiti į žmones, 
suprasti ir atjausti keliamas 
problemas, rūpesčius, ir imtis tų 
darbų, kur reikia daugiausia 
pasiaukojimo. Seserų skaičiai 
nedideli, bet jos išmoko save 
padrąs in t i J ėzaus žodžiais: 
„Nebijok, mažasis būry..." 

Šiandien seserims, gyvenan
čioms Šiaurės Amerikoje, sunku 
skleistis į plotį, nes stoka narių. 
Tačiau jos sugeba veikti į gylį. 
Gerai suprantame, kad gilaus 
dvasinio gyvenimo ugdymas yra 
svarbiausias mūsų laikų uždavi
nys. Iš to ryškėja, kokia Dievo 
palaima tu rė t i dvasinio gyve
nimo didvyrių, kurie uždega ne 
tiek žodžiais, kiek savo auka ir 
kilniu pavyzdžiu. 

Į vienuolijos 75 m. jubiliejaus 
švente Nekal ta i Pradėtosios 
Marijos - Vargdienių seserys su 
rėmėjais pakvietė iš Lietuvos 
jaunimo grupe, vadinamą „Pa
storalė", kuri aplankys didžiuo
sius lietuvių telkinius su reli
giniu koncertu. 

Čikagoje, klebono J. Kuzinsko 
dėka, Marijos Gimimo bažnyčio
je t u r ė s ime progos išgirsti 
„Pastoralę" lapkričio 17 d. 7 
vai. vak. 

Ses. Marga r i t a 

Po ilgos ligos š.m. rugsėjo 9 d. Lietuvoje 
mirė 

A.tA. 
LEONTINA NAVICKAITĖ 

PETRAUSKIENĖ 
Liūdesyje paliko sūnų ir dukrą Lietuvoje, 

ir JAV-bėse seserį NATALIJĄ AUKŠTUO-
LIENĘ. 

Velionė buvo sesuo a.a. Prudencijos 
Bičkienės Jokubauskienės. 

Už Leontinos sielą šv. Mišios bus auko
jamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, šeš
tadienį, spalio 2 d., 9 vai. ryto. 

A.tA. 
URŠULĖ SKROBUTANAS 

Motiejūnaitė 

Gyveno Green Bay, WI. 
Mirė 1993 m. rugsėjo 22 d., sulaukusi 86 metų. 
Gimė Lietuvoje, Švenčionių apskrityje, Tverečiaus 

valsčiuje, Kalveliškių kaime. Amerikoje išgyveno 53 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Edvardas, marti Audrey, mirusio 

sūnaus žmona Shirley; šeši anūkai ir trys proanūkai. 
Velionė buvo motina a.a. Alberto. 
Velionė buvo Šv. Kazimiero Seserų rėmėja. 
Velionė pašarvota penktadienį, rugsėjo 24 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Donnellan Funeral Home laidojimo namuose, 10525 S. 
Western Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 25 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, marčios, proanūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Frank Bukauskas. Tel. 312-238-0075. 
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P A D Ė K A 
A.tA. 

VLADAS IŠGANAITIS 
Mūsų mylimas Tėvas. Uošvis, Senelis ir Prosenelis mirė 

1993 m. rugpjūčio mėn. 2 d. ir buvo palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas 
koplyčioje ir atnašautas gedulingas šv.Mišias ui velionio sielą 
ir palydėjimą į kapines. Dėkojame klebonui A. Puchenskiui 
ir prel. D. Mozeriui už maldas, apsilankius koplyčioje. 

Nuoširdus ačiū visiems giminėms, draugams ir pažįs 
tamiems ir gausiai dalyvavusiems šauliams bei šaulėms už 
pareikštas užuojautas, žodžiu ir spaudoje, už gėles ir už aukas 
šv. Mišioms čia ir mūsų tėvynėje Lietuvoje, o taip pat aukoju 
šiems velionio atminimui Lietuvių Fondui. Mercy Lift, Lietu 
vos Vaikų Vilčiai ir našlaičiams Lietuvoje. 

Nuoširdus ačiū Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės pirm 
A. Paukštei, pravedusiam atsisveikinimą koplyčioje. Esame 
dėkingi L.Š.S. išeivijoje pirm. Mykolui Abariui, sąjungos 
,.Ramovė" ir Nemuno rinktinės pirm Edmundui Vengian-
skui. Vyt Didžiojo rinktinės garbės teismo pirm. Algiui Re 
giui, L Bendruomenės Brighton Parko pirm. Salomėjai 
Daulienei. Balfo atstovui Vanagūnui. ALT'o atstovei A 
Repšienei ir Algirdui Budreckui tarusiems jautrius atsi
sveikinimo žodžius. Nuoširdi padėka visiems mūsų šeimos 
draugams ir pažįstamiems dalyvavusiems laidotuvėse ir taip 
gausiai palydėjusiems velionį į Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame Gaidas-Daimid laidotuvių direktoriams už 
nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą 

Liūdinti Siliūnų šeima 

Brangiai Mamytei 

A.tA. 
JUZEFAI URBANIENEI 

mirus, jos dukrai dr. STASEI ir žentui ALGIRDUI DI
DŽIULIAMS ir kitiems giminėms reiškiu nuoširdžią 
užuojautą. 

Dr. Stasys Strasevičius 
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DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 24 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lemonto Par t izano Dau-
manto-Dielininkaičio jaunu
čių ateitininkų kuopos 1993-94 
metų veikla prasideda sekma
dieni, rugsėjo 26 d., registracija 
ir pirmu susirinkimu 10:15 v.r. 
Ateitininkų namuose. Šiais 
metais veiks ir darželio būrelis. 
Kviečiami visi nariai (nuo 
darželio iki 8 sk.) ir taip pat nau-
ji jaunučiai, kurie norėtų įsi
jungti į smagią katalikišką 
jaunimo -eikla. 

VIII Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo, rengiamo Padėkos 
Dienos savaitgali, paskaitos bus 
Pasaulio l ietuvių centre, 
Lemonte. Susipažinimo vakaras 
— Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Gintaro salėje. 
Literatūros ir muzikos vakaras 
— Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Užbaigiamasis pokylis — 
The Lexington House restorane, 
Hickory Hills, IL. 

Margutis kviečia dalyvauti 
Kazio Sajos komedijos „Baraku
dos" spektakliuose, kurie bus 
spalio 9, 10 d. Jaunimo centre. 
Bilietai gaunami Margučio 
raštinėje ir Gifts International 
parduotuvėje. Margutyje pri
imami telefoniniai bilietų 
užsakymai. Tel. 312-476-2242. 

Antanas ir Viktorya Vala
vičiai, daugelio labdaringų 
darbų rėmėjai ir talkininkai, 

)raugo" fondą parėmė 500 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū! 

Prof. dr. Jonas Račkaus
k a s rugsėjo 24 išvyko j Vilnių 
dalyvauti Centrinės Europos 
Mokslinių bibliotekų ir informa
tikos konferencijoje, pasitarti 
dėl naujos vientomės Lietuvos 
istorijos rašymo eigos bei nusta
tyti gaires tolimesniam jo vado
vaujamo Lituanistikos Tyrimo 
ir studijų centre bendradarbia
vimui su Lietuvos mokslinėmis 
įstaigomis. Prieš grįždamas į 
Čikagą spalio 5 d., porai dienų 
sustos Vokietijoje pasitarti su 
Vokietijos Lietuvių kultūros 
instituto vadovybe. 

Chicago Skyway — aukštojo 
„padangių" kelio mokestis nuo 
rugpjūčio 23 d. pakeltas iki 2 
dol. (padidėjo 25 centais). Tvir
tinama, kad tai pirmas mokes
čio pakėlimas per pastaruosius 
4 metus. 

x Š.m. lapkričio 24-28 d. 
įvykstančiam Mokslo ir Kūry
bos simpoziumui surengti po 

00 aukojo: Aldona Šmulkš-
tienė ; Bronė Čižikaitė, A. J. 
Jankūnas, Stella Bajalis, Petras 
ir Genė Juodikiai ir Eugenija ir 
Kazimieras Kraučiūnai. 
Dėkojame jiems. 

(sk) 

x Padėkime išlaikyti lietu
v y b ę išeivijoje. Aukokime 
Lietuvių Fondui, nes L. Fondas 
remia lituanistinį švietimą, 
kultūrą ir jaunimą. Rudens va
j aus proga, paaukoję $100 
gauna vieną svečio bilietą į 
banketą, kuris bus lapkričio 6 
d. Martiniąue salėje. Aukas 
siųsti ir bilietus įsigyti: — Lie
tuvių Fondas, 3001 W. 59 St., 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
471-3900. 

(sk) 

x SIUNTINIAI BE MUITO 
į Lietuvą siunčiami oficialiai 
per TRANSPAK. Pinigai per 
vedami doleriais. TRANS
PAK 2638 W 69 St., Chicago, 
IL 00629, tel. 312-436-7772. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klola 

Daugiam* Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v v 

Daugelis „Draugo" skai
tytojų šį sekmadieni dalyvaus 
su savo laimingųjų bilietų šak
nelėmis metiniame pokylyje, 
kurio metu bus išrinkti šeši lai
mingieji. Jei dar kas nors ne
galėjo savo bilietų šaknelių pri
statyti į „Draugo" įstaigą, tai 
prašomi tai padaryti šiandien 
arba rytoj, šeštadieni, iki 12 
valandos, kad galėtumėte daly
vauti laimėjimo rate. 

Juzė Ivašauskienė, nuola
t inė „Draugo" renginių 
talkininkė, steigiamam „Drau
go" fondui paaukojo 500 dol. 
Esame dėkingi! 

Rašytojas Vytautas Tarnu-
laitis po ilgos ligos mirė rugsėjo 
22 d. Toronte, Kanadoje, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. Liko 
žmona Marija, duktė Vida ir 
sūnus Vytautas , abu su 
šeimomis. Čikagoje gyvena 
velionio sesuo Jadvyga Penčy-
lienė (Lemonto lietuvių centre), 
Lietuvoje — sesuo Ona 
Tamulaitytė. A.a. V. Tamulai-
tis laidojamas šeštadienį, rug
sėjo 25 d., Šv. Jono kapinėse 
Missisaugoje, šalia savo brolio, 
rašyt. Stasio Tamulaičio. 

Li tuanist ikos Tyr imo ir 
studijų centras rugsėjo 22 d. į 
Lietuvą išsiuntė septintąjį, savo 
suorganizuotą, talpintuvą su 
42,000 svarų knygų ir žurnalų, 
kuriuos Lietuvos bibliotekoms 
bei mokykloms suaukojo visuo
menė. Pakrovime dalyvavo 29 
Centro talkininkai. Persiun
timo išlaidas vėl padengė Lietu
vių fondas. Anot Centro pirmi
ninko prof. dr. Jono Račkausko, 
LTSC pastangomis surinkta ir 
Lietuvon išsiųsta literatūra jau 
viršija 150 tonų svorį. 

Zota Mickevičienė mums 
rašo, jog savo „mylimo vyro a.a. 
Gedimino Mickevičiaus atmi
nimui, kuris mirė 1992 m. 
spalio mėnesį pratęsiu „Drau
go" prenumeratą, prašydama 
pakeisti jo vardą į mano". Ji, 
siųsdama laimingųjų bilietų 
šakneles, kartu su prenumera
ta, atsiuntė 100 dol. auką. A.a. 
Gediminas Mickevičius buvo 
daugelio kultūrinių organizacijų 
rėmėjas, o ypač mūsų Operos ir 
Dainavos ansamblio. 

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. bananų, 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) 

x Rita Didžiulytė-Bagdo-
niene, Vaškonių km. Šėtos 
apyl., Pagirių pas tas , Kė
dainių raj. 5046, ieško giminių, 
gyvenusių Ramygalos rajone: 
tetos Pranės Gerdvilienės Kučy-
tės, pusbrolio Kazio Kučio, 
dėdės Broniaus Kučio, pus
seserės Bronės Kučytės ir dėdės 
Juozo Kučio gyv. Argentinoje. 
Atsiliepkite, rašykite! 

(sk) 

x Gera naujiena Los Ange
les ir apylinkių lietuviams! 
Baltia Express atstovas kas 
dien priiminės jūsų siuntinius. 
Atvežkite juos adresu 3354 
Glendale Blvd., Los Angeles, 
CA 90039 arba skambinkite tel. 
213-661-6028. 

(sk) 

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIES" 
ORTOPEDINĖS OPERACINĖS 

ATIDARYMAS 

Vyresniųjų lietuvių centre Čikagoje Tautos šventės minėjime programą atlikę (iš kairės): renginių 
vadovė Elena Sirutienė, Agota Šuopienė, žurn. Vytautas Kasniūnas, Apolonya Steponavičienė 
ir Agnė Kižienė. 

Nuotr. Antano Malinausko 

Čikagos miesto kanalizacijų 
departamento įstaigos atstovė 
Teresita B. Sagun primena gy
ventojams, kad bet kokių atma
tų pylimas ar metimas į kana
lizacijos šulinius yra nelegalus 
ir labai pavojingas. Kai kurie 
žmonės į šulinius gatvių pakraš
čiuose arba užpakalinėse gat
velėse pila motorų alyvą, įvai
rius naudotus chemikalus, 
dažus, skiedinius, kurie sukelia 
sveikatos problemas kanali
zacijos darbuotojams ir gali būti 
gaisro bei sprogimo priežastis. 
Rudenį kai kas į šulinius su
verčia nukritusius lapus arba 
nupjautą žolę, dėl to šuliniai 
užkemšami ir aplinkiniuose 
namuose neveikia kanalizacija, 
o smarkaus lietaus atveju susi
daro potvynių pavojus. Pama
čius ką metant arba pilant į 
šulinius, galima pranešti mies
to įstagai tel. 744-5000. 

Zarasiškių k lubas Čikagoje 
ruošia linksmą gegužinę spalio 
3 d., sekmadienį, Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai. Šeimi
ninkės pavaišins lietuviškais 
valgiais, veiks baras , 
laimėjimai. Visi maloniai kvie
čiami ir laukiami kartu su za-
rasiškiais maloniai praleisti 
laiką prie geros Ramanausko 
orkestro muzikos. 

Kun. Pe t r a s Linkevičius, 
Kaltinėnų klebonas, yra ap
gyvendinęs šeimose virš 40 
vaikų iš prieglaudų. Vaikų 
transportacijai jam reikėtų 
didesnės mašinos. Norėtume 
jam padėti įsigyti miniautobu-
siuką — VAN, kurį jis gali nusi
pirkti papigintai iš Vokietijos už 
2,000 dolerių. Vienas dosnus 
tautietis yra pažadėjęs tūks
tantį dolerių, jei bus surinktas 
kitas tūkstantis . Padėkime 
šiam šauniam kunigui tęsti jo 
kilnius darbus. Jei kas galėtų 
šiam tikslui paaukoti, auką 
prašome siųsti: Juozas Končius, 
31 E. Wend St., Lemont, IL 
60439, tel. (708) 257-0416. Čekį 
rašyti PLB SAULUTĖ, Tax ex-
empt Nr. 363003339. Aukos bus 
perduotos asmeniškai po spalio 
15 dienos. 

x Pinigai doleriais tiesiai i 
rankas per Baltia Express pa
sieks jūsų gavėją per 5 dienas. 
Teiraukitės apie sumažintas 
pinigų persiuntimo kainas. 
Informacijai skambinki te : 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624, arba pinigus prista
tykite adresu 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60652. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
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. 312421-8886 du
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800421-2103. 

L (sk) 

TIK LANKYTOJŲ TRŪKO 
Vaikas savo vidinį pasaulį iš

reiškia ne vien pasakytu žodžiu, 
parašyta raide, bet ir piešiniu. 
Savo pasąmonėje, įjungdamas 
fantaziją, sukuria piešinį. Vaiko 
brendimo laikotarpyje nubrėžta 
viena linija ar rutuliukas yra 
jam labai prasmingas. 

Š.m. rugsėjo 18 d. Jaunimo 
centre Švietimo tarybos pirm. 
Reginos Kučienės iniciatyva su
ruošta tradicinė moksleivių 
piešinių konkursinė paroda. 

Pasikinkiusi ratuotą „žir
gelį", skubu į parodos ati
darymą, įėjus apstulbau: patal
pos beveik tuščios. Manau sau, 
jau pavėlavau, kaip gaila... 

Parodos laikas buvo parinktas 
po pamokų, kad tėvai, atvažia
vę pasiimti vaikus, galėtų 
minutei sustoti ir pasidžiaugti 
vaikų kūryba. Paroda buvo su
organizuota be priekaištų. Ant 
sienų tvarkingai iškabinti 
mokinių paveikslai, talkininkų 
Leono Narbučio ir Januso dėka. 

Man taip malonu buvo 
pastudijuoti kiekvieną piešinėlį. 
Tai vaiko sielos veidrodis. 
Mokinio darbelis pasako, ar jis 
rūpestingas, tvarkingas, ar 
paviršutiniškai išsiblaškęs. 
Galima pastebėti, koks jo kūry
binis pajėgumas, kiek panaudo
jo 'savo energijos. 

Kiekvieno laimėtojo pavardė 
išspausdinta Rimos Polikaitytės 
ir Vidos Brazaitytės kruopščiai 
paruoštoje brošiūroje. Kampe 
viliojančiai stovėjo stalelis su 
gardžiais sausainiais, sunka ir 
pienuku. Viskas numatyta, 
viskas darbščių rankų su
tvarkyta, tik lankytojų nėra. 

Laimė, kad grupė skautukų 
po sueigos įžygiavo į salę. Savo 
jaunatviškumu praskaidrino 
liūdną mano nuotaiką. Vida 
Brazaitytė atidarė parodą, nusi
fotografavome ir visi skristėmės 
namo. 

Šiandien lietuvis mokinukas 
žadina tėvus iš apsnūdimo ir 
klausia: „Kodėl neatėjote į 
mano piešinių parodą? 

Jan ina Juknevičienė 
Pastaba: mokinių darbų pa

roda Čiurlionio galerijoje 
(Jaunimo centre) dar bus ati
daryta šį savaitgalį, rugsėjo 25 

ir 26 d. (sekmadienį po pamaldų 
Jėzuitų koplyčioje). Tikimės, 
kad susidomėjimas bus didesnis 
negu atidarymo metu (DB). 

GARBĖS SVEČIŲ 
SUTIKIMAS 

Lithuanian Mercy Lift pirm. 
Jurgis Riškus, Jurgis ir Vili-
gailė Lendraičiai, A. Ankus, 
Pranė Šlutienė, Lidija Ringienė, 
Virginija Jokubauskienė, Biru
tė Vindašienė, Bob Žebka ir 
Vidmantas Repšys, „Amber" 
sandėlio savininkas, susirinko į 
Holiday Inn (prie 83 vieškelio) 
susitikti su atskridusiais iš Wa-
shington, D.C, , ,Chris t ian 
Relief Services" pirm. Eugen 
Krizek (su žmona) ir direktore 
Jennifer Patterson. 

Priešpiečių metu LML pirm. 
J. Riškus padėkojo E. Krizek ir 
J. Pat terson už f inans inę 
paramą, persiunčiant vaistus į 
Lietuvą. Tą pačia proga įteikė 
jiems po lietuvišką dovanėlę. 

E. Krizek savo žodyje pareiš
kė, kad jiems malonu dirbti su 
tokia organizacija, kuri per dve
jus metus nenustojo veikusi 
humanitarinėje srityje ir dar 
toliau veiks. Girdi, atsiranda 
daug būrelių, kurie po pusme
čio ar net trumpiau, išnyksta. 
Jis reiškia pagarbą LML na
riams ir jaučiasi laimingas, 
padėjęs išsiųsti 26 talpintuvus 
iš jau pasiųstų 50. 

E. Krizek su žmona ir J. Pat
terson dalyvavo „Gyvybinio 
reikalo" pokylyje rugsėjo 11d. 
vakare. 

LML stengiasi gauti finansi
nės pagalbos ir iš amerikietiškų 
šaltinių, bet turi parodyti, kad 
lietuviai jų veiklą remia. 

Rugsėjo 9 d. Lietuvą pasiekė 
5 LML siųsti vaistų ir me
dicinos reikmenų talpintuvai, 
kurių transportą apmokėjo 
JAV-bių karo ministerija. Tik 
dar neaišku, ar tai vienkartinė 
parama, ar bus galima jos 
tikėtis ir ateityje. 

Birutė A. Vindaš ienė 

1993 m. spalio mėn. 2 d., 
Vilniaus universiteto Vaikų li
goninėje bus oficialiai 
atidaroma „Lietuvos Vaikų 
Vilties" ortopedinė operacinė. 
„Lietuvos Vaikų Vilties" JAV 
medic in in is kadras (susi
dedantis iš 16 asmenų iš Čika
gos ir Los Angeles Shriners, 
Loyolos ir Rush-St. Luke's 
ligoninių), kuriam vadovauja 
Čikagos Shriners ligoninės vy
riausias chirurgas dr. John P. 
Lubicky, į Lietuvą išvyksta rug
sėjo 30 d., grįžta spalio 10 d. 
Lietuvoje kartu su „Lietuvos 
Vaikų Vilties" medicininiu 
kadru, kuriam vadovauja dr. 
Kęs tu t i s San iukas , žada 
padaryti 50 įvairių ortopedinių 
operacijų. 

„Lietuvos Vaikų Vilt ies" 
komiteto ortopedinės operacinės 
komisija, vadovaujama Danos 
Kaun ienės , yra sur inkus i 
reikiamą operacinės įrangą, 
kuri bus Lietuvon nuvežta JAV 
medicininio kadro. Įrangos 
vertė yra daugiau kaip milijono 
dol. Įranga suaukota. įvairius 
instrumentus bei reikmenis 
gaminančių gamyklų firmų. 

JAV medicininį kadrą ir 
įrangą lydės „Lietuvos Vaikų 
Vilties" komiteto pirmininkė 

Balzeko Lietuvių muziejaus 
moterų gildija , ,Draugo" 
paramai įteikė 50 dol. auką. 
Tariame ačiū. 

Gražina Liautaud, komiteto 
narės Dana Kaunienė ir Alė 
Kėželienė. Rugsėjo mėn. gale 
Lietuvon išvyksta „Lietuvos 
Vaikų Vilties" komiteto reikalų 
vedėja Jūratė Budrienė ir lėšų 
telkimo komiteto narė Birutė 
Augaitienė. 

JAV medicininio kadro ke
lionių išlaidos yra padengtos 
mecenato, prašančio pavardės 
neskelbti ; o pragyvenimo 
išlaidas padengs Lietuvos 
Respublikos Sveikatos minis
terija. Važiuojančių „Lietuvos 
Vaikų Vilties" komiteto narių 
išlaidos padengiamos 
asmeniškai. 

Šios operacinės atidarymas 
sudarys sąlygas Lietuvoje 
atlikti kai kurias lengvesnio 
pobūdžio vaikų ortopedines 
operacijas. Tačiau „Lietuvos 
Vaikų Vilties" komiteto darbas 
nebaigtas; ir toliau bus vežami 
į JAV Shriners ligonines gydyti 
tie vaikai, kurių padėtis yra 
ypač sudėtinga, reikalaujanti 
ilgų priešoperacinių tyrimų bei 
priežiūros. Taip pat ir toliau 
r inks įvairiopą ortopedinę 
operacinės įrangą tol, kol Lietu
vos vaikams bus galima suteikti 
visapusišką ortopedinę pagalbą. 

J ū r a t ė Budrienė 

Dr. John P. Lubicky, Čikagos Shriners ligoninės vyriausiam chirurgui ir 
„Lietuvos Vaikų Vilties" komiteto patarėjui, paskirta šiemetinė Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus „Pasižymėjusio asmens" premija. Iš kairės: Alė 
Kėželienė, dr. John P. Lubicky, Stanley Balzekas Jr. ir „Lietuvos Vaikų 
Vilties" komiteto pirm. Gražina Liautaud. 

Svečiui Eugene Krizek Lithuanian Mercy Lift pirm. Jurgis Riškus įteikia 
dovanėle, dėkodamas už talpintuvo į Lietuvą persiuntimą. Dovana įteikta 
LML pokylyje rugsėjo 11 d. Lemonte. 

NAUJA GYDYTOJA 
Rasa Lilija Buntinaitė, Lilijos 

Srugytės ir Ramūno Buntinų 
duktė, baigė Loyola universiteto 
Stritch Medicinos mokyklą š.m. 
birželio 12 d. ir jai suteiktas 
medicinos daktarės laipsnis. 
Rasa yra lankiusi ir baigusi 
John F. Eberhar t pradžios 
mokyklą, Hubbard gimnaziją, 
kurioje buvo kalbėtoja klasės 
vardu, užbaigus ketverių metų 
kursą. Ji taip pat išrinkta „Illi-
nos State Scholar", priklausė 
„National Honor Society", dve
jus metus buvo klasės prezi
dente, išrinkta Mergaičių pa
tarėjų pirmininke ketvirtaisiais 
mokslo metais. 

Rasa pasižymėjo ir lietu
viškoje veikloje. Yra baigusi 
Kristijono Donelaičio pradžios ir 
aukštesniąją l i tuan i s t inę 
mokyklą, šoko „Grandies" tau
tinių šokių ansamblyje, buvo 
Tėviškės parapijos Jaunimo ra
tel io kas in inkė ir sekma
dieninės mokyklos mokytoja. 
Universitete priimta į Alpha 
Epsilon Delta Pre-Medical 
Honor draugiją ir Alpha Sigma 
Nu Jėzuitų Garbės draugiją; 
dvejus metus gavo universiteto 
„Father Morrissey Chemistry 

Stanley R. Kasias , gyv. St. 
Petersburg Beach, FL, atsiųs
damas mūsų dienraščiui 40 dol. 
auką, taip rašo: „Šis laikraštis 
yra tarytum švyturys, tamsioje 
naktyje rodantis kelią. Jo nu-
stojimas būtų tikra tautinė tra
gedija ir katastrofa visai mūsų 
veiklai. Tikiu, kad visi skaityto
jai supras paramos svarbumą". 

Medai" premiją. Universitete 
laimėjusi ir daugiau žymenų, 
užėmusi daug atsakingų parei
gų studentų klubuose bei or
ganizacijose. Priklausė Loyolos 
universiteto Lietuvių klubui. 

1989 m. baigė Loyola 
universitetą summa cum laude, 
gaudama bakalauro laipsnį iš 
chemijos. Buvo priimta į Loyo
la Stritch Medicinos mokyklą, o, 
studijuodama mediciną, aukojo 
savo laisvalaikius, dirbdama 
Maywovd klinikoje. Studijas bai
gė taip pat magna cum laude. 
Birželio mėn. pabagoje pradėjo 
rezidentūrą University oflowa 
ligoninėje ir klinikose, Iowa Ci
ty, Iowa. Dr. Rasa L. Buntinaitė 
specializuojasi vidaus ligose. 

B. T. 

Dr. Rasa Lilija Buntinaitė. 

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. 




