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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Pasaulio Bankas 
nenori finansuoti 

Būtingės terminalo 
Vilnius, rugsėjo 30 d. (Elta) — 

Kaip teigia dienraštis „Res
publika", Pasaulio Bankas ir 
Tarptautinis Valiutos Fondas 
tikriausiai atsisakys finansuoti 
naftos terminalo Būtingėje sta
tybą. 

Priežastis — finansininkai, su
prantantys tris Baltijos vals
tybes kaip vieną regioną, reika
lauja bendradarbiavimo energe
t ikos srityje ir nesiruošia 
paremti dar vieno terminalo, 
šalia jau esančio Ventspilyje, 
Latvijoje, statybos. 

„Pasaulio Bankas norėtų ma
tyti naujas ekonomines sąjun
gas, pavyzdžiui, Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Lenkijos, Balta
rusijos ir Ukrainos, o ne atskirai 
tarpusavyje konkuruojančias 
valstybes", pasakė „Respubli
kai" Lietuvos ekonomijos mi
nistras J. Veselka. 

Mažeikių įmonės „Nafta" 
generalinio direktoriaus B. 
Vainoros nuomone, Lietuvai 
svarbu turėti nepriklausomą 
naftos šaltinį, nes kaimynė Lat
vija per daug susijusi su Rusi
jos ekonomika. 

Lapkričio pradžioje tikimasi 
gauti konsultuojančių firmų 
(viena iš jų — Rothschild banko 
filialas Londone) pranešimus su 
biznio planais, kurie bus išsiun
tinėti galimiems investuoto
jams. 

Uzbekis tanas re ikalaus vizų 

Lietuvos ambasada Maskvoje 
gavo Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijai adresuotą Uzbekis
tano Užsienio reikalų ministeri
jos notą. Joje pranešama, kad 
nuo spalio 1 dienos Lietuvos pi
liečiams, vykstantiems į Uzbe
kistaną, reikia turėti Lietuvos 
piliečių pasus su Uzbekistano 
Respublikos vizomis. 

Įvažiavimo ir išvažiavimo 
vizos gaunamos Uzbekistano 
ambasadoje Maskvoje, Tašken
to aerodrome ir Uzbekistano 
užsienio reikalų ministerijoje 
tik tiems asmenims, kurie turi 
Uzbekistano organizacijų arba 
asmenų, gyvenančių Uzbekis
tano teritorijoje, iškvietimus. 
Oficialūs iškvietimai turi būti 
patvirtinti Uzbekistano užsie
nio reikalų ministerijoje. 

Savivaldybių atstovai 
mokėsi iš švedų 

Šilutės rajone, Juknaičiuose 
tris dienas vyko seminaras, 
kuriame Kauno, Šilutės, Kuršė
nų savivaldybių deputatai susi
pažino su Švedijos vietinės val
džios struktūra, funkcijomis, 
municipalitetų darbo problemų 
sprendimais. Seminaro vadovai 
— Švedijos Kronebergo apygar
dos miestų savivaldybių atsto
vai. 

Nuostol ingas t r a n s p o r t a s 

Transportas Lietuvoje nuosto
lingas, bet su nuolaida ar veltui 
važinėjančių daugėja, rašo „Tie
sa". 

Vyriausybė priėmė nutarimą, 
pagal kurį valstybiniu keleivi
niu transportu lengvatinėmis 
sąlygomis naudosis 700,000 
Lietuvos gyventojų — daugiau, 
nei iki šiol. 

Per šių metų pirmąjį pusmetį 
nuostoliai vežant keleivius vie
tiniais maršrutais sudarė 16.8 
milijonų litų. Miestų ir rajonų 
savivaldybės dotavo apie 
30%-35% šių išlaidų, tai yra 
apie 5.5 milijonų litų. Trans
porto įmonių, vežiojančių kelei
vius, šių metų nuostoliai, įver
tinus ir dabar galiojančias leng
vatas, sudarys 26.4 milijonų litų. 
O kitais metais jų numatoma 
dar daugiau — beveik 35 mili
jonai litų nuostolių. 

Žemdirbiai rengiasi 
streikuoti 

Lietuvos Ūkininkų Sąjungos 
streikų komitetas reikalauja 
tikslių produkcijos supirkimo 
kainų. Jų išplatintame pareiš
kime, jog žemdirbiai verčiami 
dirbti rinkos sąlygomis, nors 
rinka praktiškai dar neįsitvir
tino Lietuvoje. Valstybė nere
mia žemdirbių, ji tiesiogiai ir at
virai talkina monopolinėms 
žemės ūkio produkcijos perdir
bimo ir prekybos organizaci
joms, sakoma pareiškime. Taip 
pat reikalaujama patvirtinti 
aukštesnes produkcijos supir
kimo kainas ir jų besąlygiškai 
laikytis. 

Nepatenkinus šių reikala
vimų iki spalio 5 d., streiko ko
mitetas ragins žemdirbių orga
nizacijas skelbti visuotinį 
streiką, rašo „Lietuvos aidas". 

Paskirtas laikinasis Lietuvos 
atstovas Suomijoje 

'Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys paskyrė 
Petrą Auštrevičių Lietuvos Res
publikos laikinuoju reikalų pa
tikėtiniu Suomijoje nuo rugsėjo 
27 dienos. 

Petras Auštrevičius, 30 m. 
amžiaus, 1986 metais baigęs 
Vilniaus universiteto Pramonės 
ekonomikos fakultetą, dirbo 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
Ekonomikos institute. Nuo 
1991 m. kovo mėnesio P. Auš
trevičius dirba Užsienio reikalų 
ministerijoje, pastaruoju metu 
vadovavo Šiaurės Europos šalių 
skyriui. 

Tarėsi dėl Lietuvos ir 
Maryland ryšių 

plėtojimo 
Washington, DC, rugsėjo 22 

d. — Lietuvos ambasadorius 
Stasys Lozoraitis, jo padėjėjai 
Viktoras Nakas, Danelė Vidu-
tienė, Linas Orentas bei Rai
mundas Ražanauskas rugsėjo 
21d. susitiko su Maryland vals
tijos Ekonomikos ir Darbų 
vystymo departamento koordi
natoriumi Rytų Europos ir NVS 
šalims Thomas J. Henry bei 
Tarptautinio skyriaus direk
toriumi besivystančių rinkų 
klausimams Robert E. McDo
nald. 

Susitikimo metu buvo aptar
tos bendradarbiavimo su Mary
land valstija plėtojimas, 
galimybės tam tikslui pasinau
doti Baltimorės uosto įrengi
mais bei pagalba. Buvo taip pat 
kalbėta apie numatomas mainų 
programas Lietuvos ir Ameri 
kos studentams bei dėstytojams, 
begilinantiems verslininkystės 
žinias. 

Europiečiai ir JAV bando 
išsaugoti ekonominę sutartį 

Japonijos premjeras Morihiro Hosokawa ir JAV prez. Bill Cl 
Jungtinėse Tautose po spaudos konferencijos. Tiek Japonija, 
priimtų nuolatines vietas JT Saugumo Taryboje, jei jos būt;, jc 
pastangų vietas gauti. 

nton rugsėjo 27 d. tarėsi, susitikę 
tiek Vokietija leido suprasti, kad 
ms pasiūlytos, bet kad nedės jokių 

Vokiečiams rūpi Lietuvos 
susisiekimas 

Vilnius, rugsėjo 23 d. — 
Lietuvoje viešėjo Vokietijos 
parlamento — Bundestago 
transporto komisijos delegacija, 
vadovaujama jos pirmininko dr. 
Dionis Jobst. Delegaciją sudarė 
penki žmonės, atstovaujantys 
įvairioms Vokietijos politinėms 
partijoms. Susitikime su grupe 
Lietuvos žurnalistų jie išdėstė 
požiūrį į Lietuvos sausumos, 
vandens ir oro kelius, jų raidos 
perspektyvas, dviejų valstybių 
bendradarbiavimą transporto 
srityje. 

„Tradiciškai geri ir grindžia
mi tarpusavio pasitikėjimu Vo
kietijos ir Lietuvos santykiai 
skatina mus padėti jums pritai
kyti transporto kelius naujiems 
poreikiams", pradėjo pokalbį 
svečiai. „Tiesoje" atspausdin
tame susitikimo aprašyme mi
nima, kad Rytų Vokietijos že
mėse taip pat kuriama moderni-

Nuverstas 
prezidentas 

bandys sugrįžti 
Tbilisi, Gruzija, rugsėjo 29 d. 

(AP) — Gruzijos prezidentui 
Eduard Ševardnadzei dar neat-
sigavus nuo Abchazijos sostinės 
Suchumi praradimo, atsirado 
nauja grėsmė. Buvęs Gruzijos 
prezidentas Zviad Gamsachur-
dija, kuris buvo nuverstas 
kruvino perversmo 1992 m., su
grįžo iš tremties ir greitai 
suorganizavo savo karines 
pajėgas vakarinės Gruzijos 
miesto Mingrelijos apylinkėse. 
Jis pareikalavo prezidento E. 
Ševardnadzės atsistatydinimo 
ir naujų rinkimų. 

Prez. Eduard Ševardnadze, 
įsitikinęs jog dauguma Gruzijos 
5.5 milijonų gyventojų vistik 
palaiko jį, sostinėje Tbilisi pa
sakė reporteriams, jog jis 
„mielu noru perleis savo galią 
(Gamsachurdijai), jei mano 
tauta su tuo sutiks". 

Gruzijos sostinėje buvo gir
dimi įvairūs priekaištai dėl Su
chumi miesto praradimo praė
jusį pirmadienį atsiskirti nuo 
Gruzijos norintiems maištinin
kams. Vyriausias Gruzijos ka
rinių pajėgų spaudos atstovas 
sakė, jog tai įvyko dėl to, kad 
nedrausmingi Gruzijos kariai 
pabėgo iš savo vietų Suchumi 
supančiuose kalnuose nei šūvio 
nepaleidę. 

zuota transporto sistema, todėl 
vokiečiai mano turį patirties. Be 
to, jie žada ir materialią pagal
bą. Iki šiol tam tikslui jau skir
ta 3.7 milijonai Vokietijos mar
kių. 

Suprantama, jiems rūpi ir 
savi interesai. Lietuva savaime 
tapo tranzito kraštu, p*; kurį 
gabenama didelė Vokietijos ir 
Rusijos krovinių dalis. Tačiau, 
vokiečių nuomone, Lietuvoje 
galiojančios muitų taisyklės yra 
pernelyg griežtos, todėl krovi
nių vežėjai stengiasi ieškoti kitų 
kelių, aplenkdami Lietuvą. 

J ū r o s keliai 

Daugiausia dėmesio delega
cijos nariai skyrė jūrų keliams. 
Susisiekimo sutartis dėl vežio
jimo vandens keliais jau pasira
šyta, tikimasi, kad rugsėjo mė
nesį ji bus ratifikuota Bundes
tage. „Mums svarbu plėsti Klai-
pėdos-Mukrano keltų liniją ir 
pastatyti ją ant sveikų kojų", 
kalbėjo svečiai. Ši linija buvo 
skirta karo transportui iš Rytų 
į Vakarus, o dabar jos funkcija 
iš esmės pasikeitė. Vokiečiai 
žada padėti išplėsti linijos pa-
jūgumus, tačiau pagalba galės 
būti efektyvesnė tik tada, kai ši 
linija bus privatizuota. 

Automobilių keliai 

Pasak vokiečių, Lietuva turi 
gerus tarpregioninius auto
mobilių kelius. Todcl jiems 
nesuprantami planai tiesti nau
jus. Vokiečiams ypač rūpi 
magistralės Via Baitica su 
atšaka į St. Peterburgą ir Via 
Aziatica, kuri turėtų sujungti 
Liubeką, Hamburgą per Lenki
ją ir Lietuvą su Rusija. Ne ma
žiau svarbu padaryti t:nkamus 
senus kelius per Kaliningrado 
sritį. 

Kokie geležinkeliai 

Kokie turėtų būti geležin
keliai Lietuvoje — rusiško ar 
europinio standarto? Vokiečiai 
pabrėžė, kad tai — visų trijų 
Baltijos valstybių bendra pro
blema, kuri turi būt; spren
džiama kartu. Tam reikia ne
maža pinigų, todėl pradžioje 
galima būtų rekonstruoti tik 
kai kuriuos geležinkelio ruožus. 

Delegacijos vadovas pranešė, 
kad Vokietija dovanoja Lietuvai 

Lietuvos 
pramonininkai prie 

bankroto 
Vilnius, rugsėjo 22 d. (Elta) -

Kauno pramonės įmonių darbi
ninkai išvyko į Vilnių rugsėjo 
23 d. piketuoti Lietuvos Banko, 
vyriausybės ir Seimo. Apie būsi
mą akciją rašo „Lietuvos rytas". 

Įvertindamas situaciją įmonė
se, Lietuvos Pramonininkų 
Konfederacijos viceprezidentas 
K. Šeputis pasakė, kad pramo
nininkai nenori užuojautos 
mirštančiam — jie linkę patys 
spręsti savo problemas, tačiau 
vyriausybė turi vykdyti norma
lią ekonominę politiką. Realybė 
tokia, kad monetarinė politika 
privertė net prekiaujančias už
sienyje įmones gręžtis į Rytus, 
nes parduoti produkciją už va
liutą tapo nuostolinga. 

Žaidimai oficialiu ir faktiniu 
valiutų kursu, kurie naudingi 
bankams, galutinai paklupdė 
gamintojus. Nesant sutarčių su 
Rusija, daugelis įmonių niekaip 
negali išreikalauti pinigų už ten 
parduotą produkciją. 

Pasak K. Šepučio, didelė dalis 
Kauno krašto, kaip ir visos Lie
tuvos įmonių, yra ties bankroto 
riba. 

Briuselis, rugsėjo 22 d. (Elta, 
Reuters) — Rugsėjo 21 dieną 
Briuselyje Europos Bendrijos 
šalių užsienio ir žemės ūkio 
ministrai svarstė Generalinio 
tarifų ir prekybos susitarimo 
valstybių (GATT) Urugvajaus 
derybų etapo dokumentą, ku
ris turi būti pasirašytas vėliau
siai gruodžio 15 dieną. J ie pa
galiau susitarė dėl kompromiso, 
kuriuo tuo tarpu gal dar pasi
seks išsaugoti EB ir JAV pre
kybos sutartį. 

Jų svarstybose daugiausia 
dėmesio buvo skirta vadinama
jai Blair House sutarčiai dėl 
prekybos žemės ūkio produktais 
liberalizavimo (ją pasirašė EB ir 
JAV atstovai Washingtone, ne
didelėje Blair House viloje). 

Neseniai Prancūzijos vyriau
sybė, verčiama streikuojančių 
šalies ūkininkų, grasino pa
reikšti veto Blair House sutar
čiai, nes pagal ją bus smarkiai 
sumažintos visoms šalims lei
džiamos subsidijos žemės ūkio 
eksportui. Tai, žinoma, pakels 
žemės ūkio eksporto kainas, kas 
sumažins paklausą tarptauti
nėje rinkoje. Todėl ūkininkai ir 
protestuoja. 

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras Alain Juppė" pareiškė, 
kad prekybiniai susitarimai nu
lems, kokia bus Europa, ir pa
rodys, kiek ji pajėgi ginti savo 
interesus ir solidarumą. 

Kiek anksčiau, komentuoda
mas Prancūzijos poziciją, JAV 
prezidentas Bill Clinton pa
reiškė, kad Blair House sutar
t is prieštarauja esminėms 
GATT nuostatoms ir EB bei 
JAV siekiams liberalizuoti 
pasaulinę prekybą, kad ji būtų 
atviresnė užsienio gaminiams. 

Problemos bus de r inamos 
atskirai 

• Susidarius tokia i kebliai 
padėčiai, Briuselyje EB minis
trai bandė ieškoti kompromiso, 
kad sumažintų įtampą Prancū
zijoje ir išvengtų esminių 
pakeitimų EB bei JAV prekybos 
susitarime. Po ilgų derybų buvo 
nutarta, kad EB prekybos komi
sijos pirmininkas Leon Brittan 
vyks į JAV derinti kai kurių 
sutarties punktų. EB ministrai 
apdairiai suformulavo sutarties 

kompromisinio varianto tekstą, 
vengdami pareiškimų, kurie pa
kenktų GATT Urugvajaus dery
bų etapo sutarties pasirašy
mui, su kuriuo daugelis politi
kų ir ekonomistų sieja ekonomi
nio nuosmukio įveikimo viltis. 

GATT sutar t is tuo t a rpu 
išsaugota 

„Mes pasiekėme svarbių 
rezultatų. Galima sakyti, kad 
Europa peržengė kritišką eta
pą", pranešė korespondentams 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nistras Klaus Kinkei. 

Neslėpdamas pasitenkinimo 
EB ministrų susitikimo rezul
tatais, Leon Brittan pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad 
priimti sprendimai užkirs kelią 
atskirų valstybių išsisukinė
jimams nuo naujų prekybos li
beralizavimo pasiūlymų kitose 
GATT derybose, kurios įvyks 
Genevoje. „Dabar bent jau šalių 
atstovams neliko preteksto tvir
tinti, kad jie nesiūlys nieko kon
kretaus tol, kol pati EB neiš
spręs savo problemų", pasakė L. 
Britan. Jis taip pat pagyrė EB 
ministrus už tai, kad jų kompro
misas nesuvaržo EB prekybos 
komisijos papildomais įsiparei
gojimais. Jam tai ypač svarbu, 
siekiant išvengti ginčų su Wa-
shingtonu. 

Prancūzijos atstovai tvirtina, 
kad iškovojo pergalę, nes buvo 
atsižvelgta į jų reikalavimus. 
Kartu pažymima, kad tekste 
labai neaiškiai apibrėžta, ko
kiais būdais EB sieks pagerin
ti Blair House sutarties sąlygas. 

Naujasis sutarties variantas 
yra sudėtingos ir gan painios 
Europos Bendrijos politikos pa
vyzdys. 

trisdešimt garvežių. Pirmasis 
įteiktas Klaipėdoje rugsėjo vi
dury. 

Dėl oro susisiekimo svečiai 
nematė didesnių problemų. Vei
kiančių tarptautinių oro linijų 
užtenka. 

— Jungtinėse Tautose JAV 
atsisakė siekio Somalijoje su
imti vienos grupės vadą Mo-
hammed Farah Aidid. Vieton 
to, dabar bus bandoma sukurti 
stabilią valdžią kraštui, jį apei
nant. 

Lietuvos Savanoriškosios Krašto Apsaugos Tarnybos štabo vadas Jonas Gečas 
su krašto apsaugos ministru Audrium Butkevičium spaudos konferencijoje 
rugsėjo 21 d po to kai įteikė savo atsistatydinimo raštus Prezidentas 
nepriėmė min. Butkevičiaus atsistatydinimo. 

Lenkijoje sudaryta 
daugumos koalicija 
V a r š u v a , rugsėjo 29 d. 

RFE/RL) — Dvi daugiausia bal
sų surinkusios partijos Lenkijos 
Darlamento r inkimuose 
Demokratinių Kairiųjų Alian-
sas (SLD) ir Lenkijos Valstiečių 
Partija (PSD susitarė kartu 
sudaryti vyriausybę. Apie susi
tarimą buvo pranešta po SDL 
vado Aleksandr Kwasniewski ir 
PSL vado Waldemar Pawlak po
sėdžio. Abi partijos kartu turi 
303 iš Seimo 460 vietų ir 73 iš 
Senato 100 vietų. Tad jei norėtų, 
galėtų net daryti Konstitucijos 
pakeitimų. 

Plačiai kalbama, bet oficialiai 
nepranešama, kad svarstoma 
Pawlak paskirti ministru pirmi
ninku. Pawlak trumpai turėjo šį 
postą 1992 m., bet tuo metu jam 
nepavyko sudaryti vyriausybės. 

SLD partija pranešė prezi
dentui Lech Walęsai „rimtą 
galimybę", kad galės susikurti 
daugumą sudaranti koalicija ir 
tad buvo prašoma susitikti su 
prezidentu. Walęsa atsakė, pa
reikšdamas, jog kaip jis jau 
pakartotinai yra prašęs, pirma 
reikia prezidentui pateikti bent 
tris kandidatus į ministro pirmi
ninko postą, tik tuomet gali 
vykti susitikimas su prezidentu. 

KALENDORIUS 

Spa l io 1 d.: Šv. Teresė 
Kūdikėlio Jėzaus; Remigijus, 
Emanuelis, Jonilė, Regimantas. 

Spalio 2 d.: Angelai sargai; 
Modestas. Liza, Girdutis, Pa-
vandė. 

• ' 
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/PORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBIŲ REKORDAI 

(Pabaiga) 

Pagal 1993 m. rugsėjo 20 d. 
duomenis 

Tęsiame Š. Amerikos lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybių 
rekordų sąrašus. Šį kartą 
pateikiame berniukų ir mer
gaičių E klasės (10 metų ir 
jaunesnių pagal gruodžio 31 d.) 
ir F klasės (8 metų ir jaunesnių, 
pagal gruodžio 31 d.) rekordus. 

E klasės pirmenybės for
maliai pradėtos vykdyti 1977 
m., tačiau paskiros rungtys bū
davo pridedamos jau net nuo 
1968 m. 

F klasės rekordai pradėti re
gistruoti 1981 m., parenkant iš 
E klasės rezultatų. Nuo 1989 
metų varžybos vykdomos F 
klasei atskirai. 

Pakartotinai pabrėžiame, kad 
šie rekordai nėra ŠALFASS-gos 
absoliutūs rekordai, bet tik per 
metines pirmenybes pasiekti. 

Žvaigždute pažymėtos rung
tys nevartojamos dabartinėje 
pirmenybių programoje. 

# Šios rungtys nėra oficialios 
E klasės ŠALFASS-gos pir
menybių programoje. 

Po pavardė: (A) reiškia Toron
to „Aušrą", (Ž) — Clevelando 
„Žaibą"; (HK) — Hamiltono 
„Kovą". 

ŠALFASS-gos Lengvosios 
Atletikos komitetas 

800 m: 2:58.5 min. — Laura 
Rukšėnaitė (Ž) — 1992 

* 50 yd.: 7.8 sek. — Rūta 
Motiejūnaitė (Ž) — 1968 ir Lina 
Radžiūnaitė (A) — 1968 

I tolį: l l ' -7" (3.53 m) - Lina 
Radžiūnaitė (A) — 1968 

l aukštį; 1.15 m (3'-7y4") — 
Ona Smalenskaitė (A) — 1990 

Rutulys (6 Ib.Y. 20'-6" (6.25 m) 
— Lina Kijauskaitė (Ž) — 1981 

Beisbolas: 34.67 m Q13'-9") 
— Julija Petrauskaitė (A) — 
1992 

4 x 100 m estafetė: 1:06.8 
min. - Clevelando „Žaibas" 

Dviračių tarptautinių lenktynių aplink Lietuvą atidaryme. Iš k. — A. Laukaitis — Australijos 
Lietuvių fizinio auklėjimo s-gos pirmininkas, Č. Antanynas — Kūno kultūros ir sporto depar
tamento direktoriaus pavaduotojas, G. Umaras — buvęs olimpinis čempionas ir Lietuvos Dvi
račių s-gos prezidentas, J. Mikutaitė — „Miss" Lietuva 1993, R. Valadka — „Lietuvos ryto" vyr. 
redaktoriaus pavaduotojas. 
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ANTANO LAUKAIČIO - ALFAS 
PIRMININKO LAIŠKO IŠTRAUKOS 

Neseniai mus pasiekė Antano 
Laukaičio, ALFAS - Australi-

(Rūta Švarcaitė, Laura Rukšė- jos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
naitė^ Kristina Stempužytė, sąjungos pirmininko ir lietu-

JAUNUČIŲ E KLASĖ 
(BANTAM) 

(10 metų ir jaunesnių 
gruodžio 31 d.) 

# 50 m: 8.0 sek. — Saulius 
Kliorys (Ž) - 1992 

60 m: 9.4 sek. — Aleksandras 
Žaliauskas (A) — 1980; Saulius 
Kliorys (Ž) - 1993 

100 m: 14.5 sek. — Aleksand
ras Žaliauskas (A) — 1981 

200 m: 30.5 sek. — Aleksand
ras Žaliauskas (A) — 1981 

400 m: 1:08.9 min. - Alek
sandras Žaliauskas (A) — 1981 

800 m: 2:55.1 sek. - Alek
sandras Žaliauskas (A) — 1981 

1500 m : 6:31.9 min. - Vid
mantas Titas (Ž) - 1993 

l tolj: 13'6" (4.11 m) - Alek
sandras Žaliauskas (A) — 1981 

l aukštį: 4'-5" (1.35 m) -
Aleksandras Žaliauskas (A) — 
1981 

Rutulys (6 lb.): 7.58 m 
(24'IC)^") — Tadas Tamošiūnas 
(Ž) - 1992 

Beisbolas: 49.48 m a62'-4") 
- Juri Kongats (A) - 1993 

4 x 100 m estafetė: 1:05.7 sek. 
— Clevelando „Žaibas" (Simas 
Laniauskas, Saulius Kliorys, 
Tadas Tamošiūnas, Paulius 
Rukšėnas) - 1992 

MERGAIČIŲ E KLASĖ 
(BANTAM) 

(10 metų ir jaunesnių 
gruodžio 31 d.) 

60 m: 9.2 sek. - Krista Klio-
rytė (Ž) - 1991 

100 m: 15.1 sek. — Laura 
Rukšėnaitė (Ž) - 1992 

200 m: 31.6 sek. — Kristina 
Kliorytė (Ž) - 1991 

400 m: 1:14.2 sek. — Laura 
Rukšėnaitė <Ž) - 1992 

Kristina Kliorytė) — 1991. 

JAUNUČIŲ F KLASĖ 
(PEE-WEE) 

(8 metų ir jaunesnių 
gruodžio 31 d.) 

60 nu 9.7 sek. — Saulius Klio
rys (Ž) - 1991 

100 m: 16.3 sek. — Jonas Mo
tiejūnas (Ž) - 1982 

200 m: 34.5 sek. — Jonas 
Motiejūnas (Ž) — 1982 

# 400 m: 1:22.0 min. — Tomas 
Motiejūnas (Ž) — 1982 
# 800 m: 3:31.8 min. — Simas 
Laniauskas (Ž) — 1991 

Į tolį: 10'-6%" (3.22 m) - Sau
lius Kliorys (Ž) - 1991 

Beisbolas: 35.34 m(115'-ll") 
- Juri Kongats (A) - 1991 

# Softbolas: 76'-3" (23.24 m) 
- Patrick Breen (A) — 1981 

4 % 100 m estafetė; 1:15.7 
min. — Clevelando „Žaibas" 
(Kęstutis Aukštuolis, Saulius 
Kliorys, Simas Laniauskas, 
Paulius Rukšėnas) - 1991 

viškos spaudos bendradarbio ii 
gokas laiškas, kuriame pasako
jami įvairūs jo įspūdžiai iš šią 
vasarą apsilankymo Lietuvoje. 
Teko jam susitikti ir dalyvauti 
posėdžiuose su Lietuvos sporto 
vadovybės nariais, atskirais 
sportininkais, dalyvauti sporto 
šventėse ir kituose su sportu su
sijusiuose renginiuose ir įvy
kiuose. Prisiuntė ir kelias įdo
mias nuotraukas. 

Čia spausdiname kelias to 
laiško ištraukas, susijusias su 
Lietuvos sportu. Rašoma: 

Posėdžiai ir sportiniai 
renginiai 

Kūno Kultūros ir sporto 
departamento generalinio di
rektoriaus V. Nėniaus globoja

mas, aplankiau nemažai spor
tinių renginių. Teko būt Lietu
vos Žemės ūkio mokyklų spor
to šventėje, kurioje dalyvavo ar
ti 800 gražaus provincijos jau
nimo. Malonu buvo dalyvauti ir 
1993 m. Žalgiriadoje, Elektrė
nuose, kur suvažiavo arti 400 
sportininkų. Dalyvavau ir Kūno 
kultūros instituto absolventų 
išleistuvių iškilmėse, Kaune, iš 
kur nauja laida sporto mokytojų 
ir instruktorių pasklis po visą 
Lietuvą. Tai jaunimas, kuris 
dar nėra užsikrėtęs spekulia
ciniais biznio nuodais, bet pasi
rengęs dirbti su Lietuvos jauni
mu. 

Dalyvavau ir specialiai su
kviestame Lietuvos-sporto va
dovų ir užsienio — JAV, Austra
lijos, Latvijos, Igarkos, Sanryšos 
ir kt. atstovų susirinkime, 
kuriame plačiai buvo aptarti 
artėjantys 1995 metų V Pasau
lio Lietuvių sporto žaidynių rei-

Futbolas Čikagoje 

,LITUANICA" - „EAGLES 

MERGAIČIŲ F KLASĖ 
(PEE-WEE) 

( 8 metų ir jaunesnių pagal 
gruodžio 31 d.) 

60 m: 10.5 sek. — Kristina 
Kliorytė (Ž) — 1989 ir Laura 
Rukšėnaitė (Ž) - 1990 

100 m: 17.3 sek. — Laura 
Rukšėnaitė (Ž) - 1990 

200 m: 37.6 sek. — Kristina 
Alderdice (HK) - 1982 

* 400 m: 1:33.0 min. — Kris
tina Alderdice (HK) - 1982 

* 800 m: 3:42.6 min. — Saulu
tė Tamošiūnaitė (Ž) — 1991 
l toli: 2.65 m (8'-8tt") - Kris
tina Alderdice (HK) — 1982 ir 
Lydia Žaliauskaitė (A) - 1983 

Beisbolas: 66'-6" (20.27 m) -
Tanya Tatti (HK) - 1983 

4 x 100 m estafetė: 1:21.5 
min. — Clevelando „Žaibas" 
(Gena Tamošiūnaitė, Vaiva La-
niauskaitė, Rebecca Petrulytė, 
Tiffany Stempužytė) — 1993 

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
26 d., „Lituanica-Liths" vyrų 
komanda žaidė trečiąsias 
rudens rato pirmenybių rung
tynes prieš pirmaujančią major 
divizijos lenkų komandą „Eag-
les". Po šeštadienį visą dieną 
pylusio lietaus daug kas abejojo, 
ar bus galima nors koją į aikš
tę įkelti. Abejonės buvo be 
pagrindo, nes nuožulni aikštė 
pasirodė labai praktiška. 

„Liths" komanda išbėgo aikš
tėn nebesitikėtos sudėties, nes 
buvo manoma, kad stipendi 
ninkai Virgis Žuromskas ir Gy
tis Kaval iauskas nebežais. 
Komandą šį sykį sudarė: Jonas 
Pu tna , Aidas Grigaliūnas, 
Virgis Marčinskas, Paul Masn-
jak, Rolandas Siniakovas, Gytis 
Kavaliauskas, Virgis Žuroms
kas, Davė Adams, Rolandas Ur
bonavičius, Artūras Savukynas, 
Tomas Žukauskas, Toni Maest
re ir Imre Hidwegi. Studentai 
žaidė, ir tai padarė didelę staig-

2:1 

V PLS Žaidynių 1995 m. Lietuvoje rengimo planus aptaria Lietuvos Tau 
tinio olimpinio komiteto gen. sekretorius P. Statutą, ALFAS pirm. A. 
Laukaitis ir Lietuvos Sporto ir kūno kultūros departamento gen. direktorius 
V. Nėnius. M _ , ... 

Nuotr. Romo Jurgaičio 

meną — vieniems malonią, 
kitiems labai nemalonią. 

Po teisėjo švilpuko, tik 
pradėjus iš centro, V. Žuroms
kas su kamuoliu atsirado prie 
„Eagles" vartų, ir jų žaidėjas 
kažkaip nukreipė kamuolį į 
savo vartus — 1:0 „Liths" 
naudai. Po abiejų komandų 
keletos pasikeitimų energingais 
antpuoliais, „Eagles" žaidėjas 
stipriu su galva smūgiu, 
rezultatą išlygino 1:1. Po išly
ginimo pradėjus iš centro, 
„Liths" vyrai užspaudė 
„Eagles" vartus, ir V. Žu
romskas įkirto pergalę rezul
tatu 2:1 nulėmusį įvartį. Po 
įvarčio visą rungtynių laiką 
vyko gyvas, permainingas ir 
įtemptas žaidimas, neretai ir 
rungtynių teisėjui prarandant 
orientaciją ar neutralumą, kas 
išprovokuoja žaidėjus. O 
provokacijos baigiasi raudonų 
kortelių blykčiojimais ir žaidėjų 
brangiomis „atostogomis". 

Laimėjus prieš „Eagles", 
„Liths' komanda su 2 laimė
jimais ir 1 pralaimėjimu šiuo 
metu užima penktą vietą tarp 
10 komandų. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ ITALU 
„MAROONS" 

Šį sekmadienį, spalio 3 d., 
„Lituanica-Liths" vyrų koman
da žais ketvirtąsias pirmenybių 
rungtynes prieš stiprią italų, 
komandą „Maroons". 

Rungtynės vyks fcemonte, 
Lietuvių centro aikštėje. Pra
džia 3 vai. Rezervas žais 1 vai. 
p.p. 

kalai. Malonu buvo dalyvauti ir 
susipažinti su Lietuvos minist
ru pirmininku Adolfu Šleževi
čium, kuris sutiko vadovauti šių 
žaidynių organizaciniam komi
tetui. Šalia oficialaus priėmimo, 
turėjau su juo ir pasikalbėjimą 
mūsų spaudai, kur iškėliau 
svarbių mums rūpimų klausi
mų. Susitikimas su premjeru 
buvo šiltas ir malonus. 

Premjeras, nors ir sunkiame 
savo darbe, randa laiko su sen
jorais pažaisti krepšinį ir tą patį 
vakarą oficialiai atidaryti Pa
saulio lietuvių teniso varžybas, 
kuriose ir mano geri draugai — 
Vytautas Grybauskas ir A. And
riulis iš JAV dalyvavo. Aus
tralijos lietuvių sportininkų 
vardu ir man teko sveikinti šių 
varžybų dalyvius. Atsisveiki
nant su premjeru, įstrigo man 
jo pasakyti žodžiai) .kuriuos 
prašė ir parašyti, tai, kad: 
„komunizmas Lietuvoje yra 
miręs, ir šis lavonas čia niekados 
jau neprisikels". Duok, Dieve, 
kad taip ir būtų. 

Pagerbdami velionį, galėjo 
paremti jaunuosius 

sportininkus 

Vilniuje neseniai teko daly
vauti vieno žymaus atleto laido
tuvėse. Net ir garbės sargyboje 
prie karsto teko stovėti. Laido
tuvės buvo tikrai labai gražios, 
daug žmonių ir ypač daug gėlių 
bei vainikų. Cia ir yra skir

tumas tarp mūsų ir Lietuvoje 
laidotuvių. Mūsuose gėles ant 
karsto padeda tik artimieji šei
mos nariai, o duguma kitų 
dalyvių vietoj gėlių aukoja 
pinigus kuriam pasirinktam kil
niam tikslui. Laidotuvių metu 
girdėjau, kad Lietuvos jauniams 
atlečiams labai trūksta lėšų 
vykti į tuo metu vykusias 
Europos pirmenybes. Tie keli 
šimtai tūkstančių talonų, pager
biant mirusį žymų atletą ir 
trenerį, išleisti gėlėms, velionio 
vardu galėjo būti įteikti jau
niems atlečiams. Taip daroma 
pas mus, paskelbiant aukotojų 
pavardes spaudoje, ar kur kitur. 
Tuo būdu velionis būna žymiai 
daugiau pagerbiamas. 

„ADIDAS" PARDUOTUVĖ 
Vilniuje atidaryta pirmoji Lie

tuvoje „ADIDAS" firmos sporti
nės aprangos ir inventoriaus 
parduotuvė. „ADIDAS" gami
niais prekiauja „Trilapio" fir
ma, kuriai vadovauja Seulo 
olimpiados čempionas dvirati
ninkas Gintautas Umaras. 
Sportiniai batai šioje par
duotuvėje kainuoja nuo 120 iki 
700 litų, t.y., nuo 30 iki 175 
USD. „ADIDAS" gamybos ir 
prekybos skyriaus atstovas, 
paklaustas apie sportinio inven
toriaus gamybos Lietuvoje gali
mybes, pasakė, kad tam pasi
ruošti reikėtų mažiausiai ket
verių metų. 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Cllnlc 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tel. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

K a b . t e l . (312) 471 -3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kadz la Ava. , 
Chicago, I I I . 60652 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Olagnosis. Ltd. 
Marqu«tte Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kodzla 
Chicago, IL 60629 
Tai (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
. S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

i 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v.v antrd 12 30-3vpp 
trecd uždaryta, ketvd i-3v.p.p. 

penkt ir šeštd. 9 vr-12 v.p.p. 
S132 S. Katfsto Ava., Chicago 

(312) 778-6*69 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 
Tai . (706) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Chicago, III. 
Tol. (312) 925-2670 

1185 Dunda* Ave.. Elgln. III. 60120 
Tol. (708) 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory Hllls, U 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

J. J. 

Vitalijus Karpačiauskas 
Nuotr. Eduardo Prostovo 

LIETUVIS EUROPOS 
BOKSO ČEMPIONAS 

27 metų Vitalijus Karpa
čiauskas iš Panevėžio tapo Eu
ropos bokso čempionu iki 67 kg. 
svorio kategorijoje. Lietuvoje 
jau buvo keturi Europos bokso 
čempionai — Algirdas Šocikas 
(1953, 1955 m.), Ričardas 
Tamulis, (1961,1963, 1965 m.), 
Danas Pozniakas (1965, 1967, 
1969 m.) ir Juozas Juocevičius 
(1971 m.). Karpačiauskas šie
met jau laimėjo ir pasaulio pir
menybių sidabro medalį. 

Tol. kabinoto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai p.p 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Streot 

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

Kabinoto tol. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllor St., Elmhurst, IL 60126 

706-941 -2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7lst Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D. S C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 585-7755 

Kab. tai. (312)565-0348; 
Raz. (312)776-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantsr-

Naparvlllo Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



. 

Reikia ne reformų, 

O TIKRO 
PERVERSMO 

IŠEIVIJAI LABIAUSIAI OPŪS KLAUSIMAI 

Giminaitis pasakojo savo iš
gyvenimus Kauno ligoninėje. 
Jam tuomet buvo 15 metų. 
Sirgo širdies yda, reikėjo opera
cijos. Giminaitį paguldė į pala
tą, kurioje jau gulėjo 5 vyrai, 
taip pat laukdami širdies 
chirurgijos. Vieną po kito šiuos 
pacientus išvežė į operacinę, ir 
vienas po kito visi penki mirė. 
Tada atėjo giminaičio laikas 
vykti į operacinę. Jis buvo įsi
tikinęs, kad numirs. Laimingai, 
išliko gyvas. 

Aš šią šiurpią ligos istoriją 
prisimenu, kai galvoju apie da
bartinę Lietuvos politinę padė
tį. 50 metų Lietuva buvo pri
versta kentėti Sovietų Sąjungos 
glėby. Visur kitur žmonės rūpi
nosi savo šeimos ir tautos ge
rove, o Sąjungoje partija 
rūpinosi karinės pramonės 
išlaikymu. 50 metų lietuviai 
jautė komunistinės medicinos 
sistemos nesėkmes. Kas galėjo 
pagalvoti, kad laisvėje jie pasi
rinks toliau gydytis šioje pačioje 
sistemoje? 

m 

Evangelijoje rašoma: „Taipo
gi niekas nepila jauno vyno į 
senus vynmaišius, antraip 
vynas suplėšytų vynmaišius ir 
nueitų niekais ir vynas, ir 
vynmaišiai". Jėzus šitaip 
aiškina, nes jis atneša naują 
dvasią, kuriai reikia atsisakyti 
senos galvosenos ir įprastų 
gyvenimo būdų. 

Lietuviškos medicinos refor
mai taip pat reikia panašios, 
visai naujos, dvasios. Neuž
tenka pakeisti ligoninėje plevė
suojančią vėliavą, nuimti ko
munist inius šūkius, pasi
svečiuoti su vienu kitu besi
lankančiu vakariečiu kon
sultantu ir paleisti keletą priva
tininkų. Turės įvykti esminis 
gydytojų ir administratorių 
pažiūrų bei siekių pasikeitimas. 
Turi būti paskelbtas sąmo
ningas ir viešas perėjimas iš be
dieviškos kyšiu, melu ir va
gystėmis paremtos sistemos į 
krikščioniška meile, darbu, 
pasiaukojimu ir dosnumu 
paremtą gydymo sistemą. 
Dabar būtinai reikia ne re
formų, o tikros revoliucijos. 
Sėkmingai įvyko dainuojanti 
revoliucija, dabar turi įvykti 
gydomoji revoliucija. 

Pažvelkime į išeiviją. Šie 
lietuviai, atvykę iš „buržu
azinės" Lietuvos, gyvendami 
Amerikoje, turėjo daug kartų 
apsispręsti: toliau aukotis lietu
viškam gyvenimui, ar ištirpti 
plačioje ir patogioje Amerikos 
kasdienybėje. Amerikos gyveni
mas vis gundo rūpintis savo in
teresais, savo patogumais, savo 
pramogom. Amerikos gyve
nimas skatina kaupti pinigus: 
čia turtu pabrėži savo svarbą. 
Tuo tarpu lietuviškas gyve
nimas kas savaitę prašo aukoti 
lietuviškai mokyklai, parapijai, 
chorui, laikraštėliui bei lab
daringai veiklai. Tie lietuviai, 
kurie dabar pasiliko lietu
viškame gyvenime, yra sąmo
ningai aukojantys žmonės. 

Mano nuomone, jie visi yra žy-j 
miai tauresni, negu juos supan
tys amerikiečiai. 

Neseniai įvyko Lithuanian 
Mercy Lift banketas, kurio 
tikslas buvo surinkti daugiau 
lėšų siųsti medicinos paramą į 
Lietuvą. Šį banketą organizavo 
ir pravedė jauni Amerikos lietu
viai, kurie išmoko iš savo 
senelių ir tėvų būti dosniais, 
rūpintis kitais. Jie ne gydytojai. 
Jie valandų valandas aukojosi, 
rinkdami ir siųsdami milžiniš
kus kiekius vaistų bei medici
nos reikmenų į užjūrį žmonėms, 
kurių nėra matę ir kurių, be 
abejo, ir nematys. Ne tik savo 
laiką, bet ir savo asmeniškas lė
šas aukojo ir padėkos nelaukė. 
Šių savanorių pasiaukojimo 
paveikta, kulinarinė paslauga, 
kuri ruošė banketą, paskelbė,. 
kad visos maisto išlaidos bus 
paaukotos šiam vajui. Pusė pir
mos ryto, kai šokiai pasibaigė, 
muzikantai nutarė paskirti savo 
uždarbio dalį Mercy Lift vajui. 

Pažvelkime trumpai į dabar
tinius Lietuvos gydytojus. Prieš 
trejus metus lietuviai buvo pa
kviesti atsiųsti savo gabiausius 
gydytojus į Juozo Kulio su
organizuotą rezidencinę 
lavinimo programą. Atvykus į 
Čikagą, šiuos 5 jaunus gydy
tojus finansiškai, materialiai ir 
moraliai rėmė beveik kiekviena 
medicinos ir labdaringa įstaiga 
Čikagoje. Juos nakvindavo 
Alvudas ir Pasaulio centras, 
valgydino „Seklyčia", rėmė 
Lietuvių fondas, Gydytojų 
sąjunga ir Labdarių sąjunga. 
Visi padėjo šiems gydytojams su 
viltimi, kad jie ilgainiui padės 
Lietuvos sergantiems ir kitiems 
lietuviams gydytojams oren-
tuotis, vykdant reformas. Ar 
pasiteisino šios viltys? 

Vienas šių gydytojų nelaikė 
egzaminų, nebandė įstoti į rezi
dencijos programą, nelegaliai, 
pagal savo turimą vizą, įsigijo 
darbą ir daug pinigų. Jis turi 
mašiną Amerikoje, turi mašiną 
Lietuvoje, turi butą Amerikoje, 
statosi sau pilaitę Lietuvoje, 
žiemą lankosi kurortinėse vie
tose. Kai jis buvo paprašytas 
paaukoti 50 dolerių paremti 
kitą jauną gydytoją, ką tik 
atvykusią studijuoti iš Lietuvos, 
atsakė: „Gyvenimas Amerikoje 
labai brangus! Kai atsistosiu 
ant kojų, tai tada galėsiu 
paremti kitus". 

Lietuvos žmonės turi nutarti, 
kokios dvasios žmonių jie nori 
vadovauti Lietuvos medicinos 
sistemai. Būsimoji gydytojų kar
ta, atrodo, nėra nė kiek geres
nė negu dabartinė. Jeigu Lietu
vos žmonės rūpinasi savo arti
mųjų sveikata ir nori matyti 
pažangą Lietuvos medicinoje, 
turi reikalauti reformų. Tik 
radikalia reforma bus palaužta 
kyšių, privilegijų ir asmeniškų 
pažinčių sistema. Jei taip nebus 
padaryta, tai jie ir toliau patirs 
tarybinę mediciną, ir jiems ateis 
laikas žengti į operacinę, iš 
kurios retai kas sugrįžta. 

Linas Sidrys 

pasaulio lietuviai atliko labai 
svarbų Lietuvos laisvinimo 
darbą, ir tik jų nuopelnas, kad 

karui pasibaigus, iš Lietuvos daugelis valstybių išlaikė Lietu-
pasitraukę lietuviai ir susibūrę vos prie Sovietų Sąjungos nepri-

Pilietybė 
Vos Antrajam pasauliniam 

į anglų, amerikiečių, prancūzų 
globojamas stovyklas Vakarų 
Vokietijoje, organizavosi ir pra
dėjo rūpintis Sovietų Sąjungos 
okupuotos Lietuvos išlais
vinimu. Atsikūrė Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas (VLIK), vėliau, jau 
paaiškėjus, kad greitas grįžimas 
į Tėvynę neįmanomas ir kad 
reikės kur nors įsikurdinti il
gesniam laikui, ir dėl to iškilus 
nuolatinio bei ilgesnio Lietuvos 
laisvinimo bei lietuvybės 
išlaikymo klausimams, kaip at
sakymas į juos buvo paskelbta 
Lietuvių Charta ir suorganizuo
ta Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. 

Ir tada Europoje, kaip ir 
dabar, niekas iš išeivių ne
galvojo, kad jie nebėra Lietuvos 
valstybės piliečiai. Juo labiau, 
kad Lietuvos piliečiais mus 
visus laikė ir okupantas, bet 
kokia kaina siekdamas susi
grąžinti, ir jais būti įtaigojo 
daugelio Vakarų valstybių 
politika nepripažinti Pabaltijo 
valstybių prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos. Akivaizdus 
tos politikos įrodymas — JAV, 
Didžiojoje Britanijoje, Prancū
zijoje, Vatikane, Uruguajuje ir 
kitur per visą okupacijos laiko
tarpį veikusios Nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos Diploma
tinės tarnybos. 

Iš Europos išsiskirstę po įvai
rius kraštus, II pasaulinio karo 
išeiviai tuose kraštuose kūrė 
Lietuvių Bendruomenes, jungė 
į jas ir anksčiau ten gyvenusius 
lietuvius ir visomis jėgomis bei 
įmanomomis priemonėmis dir
bo politinį Lietuvos laisvinimo 
ir kultūrinį lietuvybės išlaiky
mo darbus. Politinį Lietuvos 
laisvinimo darbą tęsė ir iš Euro
pos į JAV persikėlęs VLIK'as. 
I tą darbą jungėsi ir visi kiti, 
ypač Šiaurės, Pietų Amerikos ir 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės, VLDJC'o arba savųjų spe
cialios paskirties organizacijų 
(Amerikoje ALT) rėmuose. 
Jungėsi anksčiau atvykę lietu
viai, jų gyvenamuose kraštuose 
gimusi antroji, trečioji ir 
vėlesnės kartos. Dėl įvairių 
priežasčių, viena jų — pa
veikesnis Lietuvos laisvinimo 
darbas, beveik visi lietuviai 
pasidarė savo gyvenamųjų 
kraštų piliečiai, niekad negalvo
dami, kad jie nebepriklausytų 
Lietuvai ir jos valstybėje praras
tų savo teises. 

Taip dirbdami, laisvojo 

pažinimo politiką ir per visą 
okupacijos laikotarpį pripažino 
1918 vasario 16 paskelbtą 
Nepriklausomą Lietuvą ir jos 
Diplomatines tarnybas. Tai 
patvirtina daugybė faktų. Taip 
pat labai svarbų vaidmenį 
Vakarų Pasaulio lietuviai 
suvaidino Lietuvai laisvėjant. 
Tai irgi patvirtina faktai. O 
Lietuvai atgavus Nepriklau
somybę, jie džiaugėsi kartu su 
Lietuvos žmonėmis, niekada ne
galvodami, kad už Lietuvos ribų 
gyvenantieji lietuviai jau būtų 
nebelygiateisiai tos vėl atkurtos 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atžvilgiu. 

Bet taip dabar yra. Jau treji 
metai, kai už Lietuvos ribų 
gyvenantieji lietuviai, labai 
nustebę ir susirūpinę, pilietybės 
atstatymo klausimą kelia ir 
Lietuvoje norimo atsakymo ne
gauna. Tik mažai daliai išeivių 
Lietuvos pilietybės atstatymo 
teisių pripažinimas klausimo 
neišsprendžia. Vakarų pasauly
je gyvenantiems lietuviams la
bai svarbus ir jautrus yra lietu
vybės išlaikymo ir nenutautimo 
klausimas (jau labai ryškus tarp 
antros ir trečios kartos lietuvių). 
Lietuvos valstybinių teisių — 
pilietybės suteikimas jų lietu
viškumą žymiai sustiprintų, 
ypač iš moralinės pusės, nes jie 
tėvų auklėjami lietuviškoje dva
sioje, mokomi lietuvių kalbos, 
lietuvių tautos kultūros, skie
pijami jos dvasios ir dėl to 
išaugę susipratusiais lietuviais 
irgi daug laiko ir jėgų atidavė 
Lietuvos laisvinimo darbui. Jie 
jaučiasi nė kiek nemenkesni 
lietuviai negu jų tėvai ar Lietu
vos lietuviai. Dabar, paneig
dama jiems pilietybę, Lietuva 
lyg ir išskiria juos iš savo tar
po, daro žemesniais negu Lietu
vos žmonės, tarp kurių yra ir 
nelietuvių, ir tokių žmonių, 
kurie per visą okupacijos laiko
tarpį uoliai tarnavo okupantui 
ir kovojo prieš Lietuvos 
nepriklausomybę. Dėl to 
išskyrimo antroji ir kitos išei
vijos kartos jaučiasi labai 
užgautos ir nebemato prasmės 
lietuvybę diegti savo vaikams. 
„Kodėl man savo vaikus auginti 
lietuviais, jeigu Lietuva jų lie
tuviais nelaiko" — sako ne 
vienas jau už Lietuvos ribų 
gimęs lietuvis tėvas ar motina. 

Taip pat labai svarbus pilie
tybės atstatymas yra ir iš 
Sovietų Sąjungos išsilaisvinu
siuose Rytu kraštuose gyve

nantiems lietuviams. Atsaky
dama jiems pilietines teises, 
Lietuvos vadovybė juos skriau
džia ne tik morališkai, bet ir 
fiziškai, nes dėl labai sunkios 
ekonominės padėties jiems 
užkertamas kelias palaikyti as
meniškus ryšius net ir su Lietu
voje gyvenančiais artimais gi
minaičiais. 

Visa tai priimdama dėmesin, 
o kartu ir daugelio už Lietuvos 
ribų gyvenančių lietuvių 
prašoma, PLB valdyba jau daug 
kartų tą klausimą kėlė, kreip
damasi į buvusią Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą, jos 
sudarytą vyriausybę, į dabartinį 
Lietuvos Seimą, jo poziciją bei 
opoziciją, kalbėjosi su vyriau
sybės nariais. Tą patį klausimą 
taip pat daug kartų aiškinosi ir 
Kraštų Bendruomenių vadovy
bės. Daug kartų jis buvo svars
tytas įvairiose viešose konfe
rencijose Lietuvoje ir už jos ribų, 
tačiau atsakymo visgi dar nėra, 
ir dabartinės nuotaikos Lietu
vos Seime rodo, kad Lietuvos 
valdžios tuo atžvilgiu už 
Lietuvos ribų gyvenantiems 
lietuviams nėra palankios. 
Jeigu iš tokių nuomonių išsivys
tys ir nepalankus sprendimas, 
Lietuva visiškai gali prarasti 
išeiviją. Vyriausioji jos karta gal 
dar kaip nors išsilaikys, nes 
nebeilgas jos amžius, bet visos 
kartos nuo Lietuvos tikrai nusi
suks ir ją pamirš. Nemanome, 
kad Lietuva taip norėtų. Todėl 
būtinas neatidėliotinas, skubus 
sprendimas, patenkinantis 
visus už Lietuvos ribų gyvenan
čius lietuvius. 

Lietuvos pilietybės atžvilgiu 
PLB valdyba siūlo tokį pa
grindinį įstatymo principą: 

„Lietuvos pilietis yra kiek
vienas nuolat Lietuvoje gyve
nantis žmogus ir kiekvienas 
už jos r ibų gyvenant is 
lietuvis, nepaisant, kada ir 
kokiomis aplinkybėmis jis 
būtų iš Lietuvos išvykęs, 
kada ir kur būtų gimęs, 
kokios jis būtų kartos, kokios 
valstybės pilietybę jis turėtų 
ir kokiame krašte jis 
gyventų. 

Lietuvio sąvoka — jo lietu
viška kilmė, kraujo giminys
tė". 

Tik toks Lietuvos Seimo pri
imtas įstatymas tegalės 
patenkinti už Lietuvos ribų 
gyvenančius lietuvius, il
gesniam laikui sulaikyti jų nu-
tautimą ir užsitikrinti sau 
paveikią užsienio lietuvių 
pagalbą, kurios, kaip atrodo, 
Lietuvai dar ilgai reikės. PLB 
valdyba įsitikinusi, kad tik 
tokiu keliu Lietuva ir turi eiti. 

Lietuvių tauta negausi. Dėl 
įvairiausių aplinkybių ir iš 
dalies dėl nevykusios pačių 
lietuvių politikos per paskiau
sius šimtmečius ji labai sunyko, 
todėl dabar ypatingai svarbu 
Lietuvos valstybei ir lietuvių 
tautai išsaugoti kiekvieną 
lietuvį, nepaisant, kur jis be
gyventų. PLB valdyba įsitiki
nusi, kad taip padaryti labai 
padėtų čia siūlomas pilietybės 
įstatymo principas. Taip pat 
manome, kad taip padaryti 
galima be didelių sunkumų. 
Lietuvos vadovybei pageidau
jant, PLB valdyba galėtų padėti 
ir savo paslaugomis. 

Turto grąžinimas 
„Kas pavogta, turi būti grą

žinta" — garsiai nuskambėjo 
Lietuvos Sąjūdžio — vėliau 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos — pirmininko prof. Vytau- ' 
to Landsbergio žodžiai pirmai
siais Lietuvos laisvėjimo metais, 
kai buvo pradėta reikalauti 
Lietuvos nepriklausomybės. Tai 
nedviprasmiškai reiškė, kad 
Sovietų Sąjunga Lietuvai atėmė 
nepriklausomybę, todėl ją turi 
ir grąžinti. Ir turi grąžinti ne 
kam nors kitam, bet Lietuvai, 
nes iš jos Nepriklausomybė 
buvo atimta. Tačiau, atėmę 
Lietuvai nepriklausomybę, 
sovietai iš jos piliečių atėmė ir 
turtą. Ar dabar, susigrąžinus 
nepriklausomybę, Lietuva 
neprivalo grąžinti savo pilie
čiams iš jų atimto turto? Juk 
ir šiuo atveju turi galioti tai
syklė „kas pavogta, turi būti 
grąžinta". Mūsų manymu, ta 
taisyklė turėtų būti taikoma ir 
dabartiniams Lietuvos gy
ventojams, ir už jos ribų oku
pantų išvytiems, ištremtiems ir 
dabar ten gyvenantiems lietu
viams. Pirmiausiai į turto 
grąžinimą teisė turėtų būti 
pripažinta jo buvusiems savi
ninkams arba teisėtiems pa
veldėtojams. Suprantame tokio 
principo įgyvendinimo sun
kumus ir žinome, kad ne vi
suomet bus galima taip 
padaryti, bet manome, kad tam 
principui visada turi būti 
teikiama pirmenybė. 

Daug dabar ne Lietuvoje 
gyvenančių lietuvių, ,,kas 
pavogta, turi būti grąžinta" 
taisykle vadovaudamiesi, bandė 
savo turėtą arba paveldėtą turtą 
atgauti, ir tik retam tai 
pasisekė. Daugumas susidūrė 
su įvairiais sunkumais ir nieko 
nelaimėjo. Taip pat jie pajuto, 
kad šiuo atžvilgiu už Lietuvos 
ribų gyvenančių lietuviu teisės 
neprilygsta Lietuvoje gyve
nančių žmonių teisėm. 

Kadangi sovietams okupuo
jant Lietuvą ir grobiant turtą 
visi jos piliečiai vienodai 
nukentėjo, tai ir dabar vienodai 
turi būti su jais atsiteista. PLB 
valdyba mano, kad okupanto 
atimto turto grąžinimo atveju ir 
Lietuvoje, ir už jos ribų gyve
nantys lietuviai turi būti lygia
teisiai. Taip pat, kaip ir pilie-
.ybės atžvilgiu. 

Muitai 
Lietuvos Vyriausybės nuta

rimas apdėti mokesčiais užsie
nio lietuvių į Lietuvą siun
čiamas dovanas, sukėlė didelį 
nepasitenkinimą ir tarp ui 
Lietuvos ribų gyvenančių lietu
vių, ir Lietuvoje. Prieš tokį pa
tvarkymą aiškiai ir stipriai 
pasisakė ir Lietuvos, ir išeivijos 
spauda. Taip atsitiko dėl dviejų 
priežasčių. 

Viena — nei dovanų siuntėjai, 
nei gavėjai negalėjo suprasti, 

' kodėl iš siunčiamos pagalbos, į 
sunkią ekonominę padėtį 
patekusiems Lietuvos žmo
nėms, nori pasipelnyti jų: 

valdžia? 
Kita — daugiau psichologiška. 

„Ar tai nėra grįžimas į sovie
tinius laikus, kai išeivių gera
noriškumą savo artimiesiems 
Lietuvoje padėti išnaudojo o-
kupantas, plėšdamas mokes
čius, kartais net dvigubai pra
šokančius siuntos kainą", — 
kalbėjo čia žmonės, kreipdamie
si į PLB valdybą pagalbos. 

PLB valdyba parašė ministrui 
pirmininkui Adolfui Šleževičiui 
raštą ir gavo šiek tiek į mūsų 
pageidavimus atsižvelgiantį 
atsakymą. Nors, pagal ministro 
pirmininko atsakymą, Vyriau
sybė nutarimą šiek tiek pakei
tė ir nemuituojamą siuntų dalį 
padidino, tačiau toks pageri
nimas išeivijos nepatenkino. 
Daugumas galvoja, kad dovanos 
iš viso negali būti muiluojamos, 
nes jos padeda ekonomiškai la
bai sunkius laikus išgyventi 
daugeliui Lietuvos žmonių ir 
stiprina Lietuvos ekonomiją ap-
lamai. Kodėl Lietuvos 
Vyriausybė savo potvarkiais 
visa tai nori apsunkinti? 

Savaime aišku — valstybei 
reikia tvarkyti įvairių gėrybių 
įvežimą ir išvežimą, kad jomis 
pasikeitimas su užsieniu 
neskriaustų nei pačios vals
tybės, nei jos gyventojų. Dėl to 
kiekviena valstybė keitimąsi 
gėrybėmis stropiai prižiūri. 
Priežiūrai yra nustatoma ir tam 
tikra tvarka, daugiausiai mui
tų įstatymais. Suprantame mui
tų įstatymo reikalingumą ir 
Lietuvos valstybei. Tačiau visgi 
manome, kad dovanos, skirtos 
ne verslui, bet humanitarinei 

(Nukelta į 5 pel.) 
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Dėl savo asmens p. Bizauskas pasako, kad apie tai 
jau buvę susirūpinimų, kas jis ir iš kokios srovės. 

neįtiksi. Vienok jei tik bandysime veikti stačiai, atvi
rai ir teisingai, visuomet susiprasime. Jei matysite ir 
mane šliejantis prie katros nors ypatingos srovės, 
nurodykit. Prašau to visus — būkit džentelmenais! Jei 
bus švarus bendradarbiavimas, tai susiprasime, ir aš 
tikiu, kad tai pasiseks padaryti. 

Baigdamas savo kalbą p. Bizauskas pasiūlė sve
čiams išgerti tris tostus: 1) su Valio už Lietuvos 
Neprigulmybę!, 2) už Amerikos lietuvius, 3) už 

Teisybė, kad jis iš srovės krikščionių demokratų (nei Amerikos valstybę, kuri ne biznio išrokavimais, bet 
šiandien nebėra Lietuvoje žmogaus be srovės), vienok idealizmo vedama, pripažino Lietuvą. 

Tuomi atstovas ir baigė savo kalbą, kurią svečiai 
karštai nuplojo delnais. 

Pastebėtina buvo vienas dalykas, kad tūlos vietos 
iš atstovo kalbos kaikuriems svečiams, matomai, nepa
tiko. Raukėsi kaikurie kunigėliai, taipgi žvilgčiojo į 
vienas kitą ir keletas čia buvusių parapijonų. Kaip 
kurie atstovo išsireiškimai, matomai, jiems buvo 
nesuprantami. 

Potam vakarėlio vedėjas p. Šimutis pasiūlė sugie
doti Lietuvos himną, kurį visi sustoję sugiedojo ir 

Maironio mokyklos Lemonte mokslo metų pirmoji diena. Ii kaires: mokyklos 
direktorė Eglė Novak, JAV LB Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė ir 
mokyklos tėvų komiteto pirm. Romas Česas 

jisai galįs viena pareikšti, kad nebūsiąs nei krikšč. 
demokratas, nei klerikalas, bet Lietuvos valstybės 
atstovas (šitą sakydamas p. Bizauskas pabrėžė). 
Eidamas Lietuvos atstovo pareigas aprūpinsiąs 
reikalus ne tik tų, kurie prie jo kreipsis, bet ir tų, kurie 
reikės susiieškoti, kad kreiptųsi. Man — sako Bi
zauskas — nebus nei kataliko, nei socialisto nei kitų 
srovių žmogaus. Gal kam tokis jo nusistatymas ir nepa
tiks, bet jisai to nepaisysiąs, nes jo padėtis to reikalau
janti. 

Atvažiavau čia — tęsė toliau atstovas, — ne kad 
man malonu būtų, bet kad mane siuntė. Kas čia pasakė 
linkėdamas, kad man būtų keliai rožėmis kloti. Aš to 
nesitikiu. Greičiausiai tai bus digliais kloti. Nepatinka 
man, kad kas čia kalbėdamas skirsto lietuvius į 
daugiau ar mažiau Lietuvai davusius. Man visi yra 
lygūs; kurie daugiau turėjo turto ir supratimo, tie 
daugiau davė, kurie mažiau turėjo, tie mažiau davė. 
Kai priaugs mūsų visi žmonės prie valstybinio susipra
timo, tai visi duos, ką geriausio jie turi. 

Vieną dalyką aš prižadu Amerikos lietuviams — klerikalų ratelis parengėjo priėmimui vakarėlį ir vaka-
visiems į mane kreipsiantiems eiti tiesum keliu, o aš rienės metu, keletui klerikalų veikėjų pakalbėjus, 
viską galimą atliksiu. Už tai aš reikalauju visų lietu- turėjo užbaigtinę kalbą p. K. Bizauskas. Jisai su savo 
vių vieno dalyko — visuose santykiuose su Lietuvos §įta pirmutine vieša kalba kai kuriuos klerikalus 
valstybe ir su manimi būti džentelmenais. Visiems juk gerokai nustebino, kai kuriuos, matomai, ir labai susi-

rūp'no. Jiems mintis perbėgo per galvą: ar naujas atsto
vas kalba ištikrųjų, ar savo kalbą tik paauksina, kad 
gražinė ir priimnesnė išeitų viešai spaudai? Jeigu jisai 
kalba iš tikrųjų, tai truputį blogas ženklas, nes 
atrodytų, kad naujas atstovas nesiduos užmesti sau 
i apynasrio, kaip lengvai davėsi p. Čarneckis. Jeigu gi, 
1 iš antros pusės, jisai savo kalbą „zalatįja", tai irgi nieko 
gero nereiškia: tas parodo, kad ir naujas atstovas 
nujaučia visą klerikalų srovės silpnybę, jeigu vietoje 
kalbėti stačiai, griebiasi — šiurkščiai pasakius — 
bliofo ". 

Paminėjęs svarbiausias kun. Matulaičio kalbos 
mintis ir ypač jo aliuzijas į Lietuvą neremiančias „iš
gamas" bei sąryšyje su tuo K. Bizausko kalboje 
padarytą pareiškimą, kad nevalia skirstyti žmones „į 
daugiau ar mažiau Lietuvai davusius", J. O. Sirvydas 
tęsė: 

„Šitą sakydamas p. Bizauskas tik tik nebepridėjo: 
„Todėl negalima Lietuvos piliečių vadinti išgamomis". 
Tokis nusistatymas negali ir negalės patikti mūsų 
klerikalams, kurie „išgamomis" vaišino ne tik nieko 

paskui pradėjo apleisdinėti stalus ir rengtis namo, nes Lietuvai nedavusius, bet ir daugiausiai davusius, tik 
jau buvo 1 vai. nakties". ne į klerikalų politikos maišiuką aukas subėrusias. „IŠ-

Savo ruožtu tą įvykį toje pačioje „Vienybės" lai- g a m a " p a s mus klerikalus yra dar švelnus žodelis. Juk 
doje išsamiai komentavo redaktorius J. O. Sirvydas p^į.^ Lietuvos Atstovybę prie Vileišio buvo viešai per 
vedamajame „Lietuvos naujas atstovas nustebina spaudą išvadinę „pomoinaja jama" (pamazgų duobe), 
klerikalus savo pareiškimais". Be kita ko jis pareiškė 10 k u n B u č i o labuose Lietuvių piliečių Sąjungos narius 
(1923.12.13): apkrikštijo „benkartiniais piliečiais", „nežinomos 

„NewYorko apylinkių lietuvių būrelis gruodžio 10 į^iea piliečiais". Tokio kalibro žmonėms šitas p. Bi-
d. per viešą vakarienę turėjo progą matyti naująjį „ m g ^ užreiškimas bus lyg perkūno plaktukas 
Lietuvos atstovą, p. K. Bizauską. Čionai vietos trenktas; galvą, nes jiems bus sunku atprasti nuo savo 

numylėtu nešvarybės žodžių, kuriuos jie liuosai naudo
jo savo spaudoje, o kurių naujas atstovas net ištarti 
nedrįsta! 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
SKRAJOJANTIS JAUNUOLIS 

Dažnai skaitome spaudoje ke
liaujančių tautiečių įspūdžius iš 
viešnagės tėvynėje ar kituose 
kraštuose, tačiau retai teužtin-
kam įspūdžius po svetimu dan
gumi gimusio lietuviško jauni 
mo, kuriam Lietuva būtų ar
tima, brangi ir pažįstama ir ku
ris, dar būdamas labai jaunas, 
iškeliavo tūkstančius mylių po 
tolimas ir egzotiškas šalis. 

Clevelandietis Andris Dundu-
ras, Danutės ir Jono Dundurų 
sūnus, yra tikras kelionių vete
ranas, „skrajojantis lietuvis jau
nuolis". Gimęs Clevelande 1971 
metų lapkričio 27 dieną, augo 
lietuviškoje, patriotiškoje šeimo
je ir iš savo tėvų paveldėjo po
linkį kelionėms, susidomėjimą 
aviacija ir egzotiškais kraštais, 
bet jo charakterio iškiliausia sa
vybė yra jo lietuviškumas. Mo
kydamasis Šv. Juozapo gimnazi
joje, jis lygiagrečiai lankė ir bai
gė Šv. Kazimiero lituanistinę 
mokyklą, kurioje jo tėvas dėstė 
Lietuvos istoriją ir geografiją. 
Įstojęs į Clevelando Valstybinį 
universitetą, jis studijuoja 
istoriją ir specializuosis muziejų 
ir archyvų administravime. Nuo 
pat vaikystės Andris dalyvauja 
skautų veikloje, davė skauto-
vyčio įžodį, o šių metų vasarą 
Europos rajono skautų stovyklo
je Anglijoje buvo pakeltas į vyr. 
skiltininko laipsnį ir Clevelande 
eina „Pilėnų" tunto adjutanto 
pareigas. 

Andrio vaikystės pirmas ir 
stipriausias įspūdis yra pirmas 
skrydis lėktuvu, nes jo tėvas yra 
žinomas keliautojas ir turi pilo
to leidimą. Andris jau keturis 
kartus lankėsi Lietuvoje. Pirmą 
kartą į Lietuvą 1987 metais 
vyko su savo motina Danute. 
1990 metais, kaip liaudies inst
rumentų orkestro narys — lumz-
delininkas. Andris gastroliavo 
Lietuvoje su Čiurlionio an
sambliu, kuriame jo motina 
Danutė dainavo arti 40 metų 
1991 ir 1992 metų vasarą And 
ris lankėsi Lietuvoje pa? 
gimines, keliaudamas po kraš
tą. Paklaustas, koks jam buvo 
stipriausias įspūdis, atsakė: 
„Lietuva mano kraštas, mano 
tauta, mano žmonės. Joje esu 
sutinkamas kaip saviškis, o 
mano mylimiausia vieta yra 
Virbalis". „Kodėl?" „Ten ma
mos giminės — mes suvalkie
čiai, o tėvas žemaitis". Didžiau 
sią įspūdį padariusi Kuršių Ne
rija — nepaprastas gamtos gro
žis, savotiška mistika, o la
biausiai jį sužavėję pastatai — 

Šv. Onos bažnyčios gotika Vil
niuje, istoriška Šv. Onos bažny
čia Zapiškyje ir „Perkūno" na
mai. Lankėsi jis ir Rytprūsiuo
se. „Baisu, kaip sovietinė val
džia nualino kraštą, išniekino 
pastatus, griuvėsiai dar likę nuo 
karo metų". Pakeliui į Lietuvą, 
Andris lankė Europos miestus 
ir buvo apsistojęs Londone net 
penkis kartus, o su tėvu kelia
vo po Pietų Ameriką, lankė 
Ekvadorą, Peru, matė Amazo
nę. Jo pirmoji išvyka iš Ameri
kos buvo kelionė su tėvu į Egip
tą 1986 metais, kuriame jis ža
vėjosi Egipto senovės istorijos 
paminklais ir architektūra. 

1988 metais Londono skautų 
stovykloje jis susidraugavo su 
lietuviais skautais , su jais 
palaiko ryšius ir stengiasi juos 
kasmet aplankyti. Šiais metais 
jis pasiryžo vienas keliauti į 
Anglijoje vykusią Europos vi
durio skautų stovyklą. J į žavė
jo jos skautiška atmosfera ir 
nuoširdus skautų draugišku
mas. Stovyklai pasibaigus, And
ris nutarė skristi į... Pietų Afri
kos respubliką. Nusileidęs 
South African Airways lėktuvu 
Capetovvn aerodrome, j is ap
sistojo privačiuose namuose, iš 
anksto savo viešnagę 
suplanavęs per specialią 
turistams priimti organizaciją. 
Jį globojo simpatinga anglų 
kilmės pens in inkė , labai 
mėstanti svečius, vaišinga ir, 
savo automobiliu vežiodama, 
aprodė įžymybes. Netoliese 
gyveno keturi Andrio amžiaus 
universi teto s t u d e n t a i , su 
kuriais jis susidraugavo ir kar
tu praleido daug laiko. „Afrika 
yra įsivaizduojama kaip 
atsi l ikęs, pus i au laukin is 
kraš tas , bet a š negalėjau 
atsistebėti jos tvarkingų mies
tų švara, tvarka ir architektūra, 
pralenkiančia Europos miestus, 
gerais keliais, švariu geriamu 
vandeniu, moderniškais įrengi
mais. Tai vakarietiška šalis, 
primenanti britų kolonijas ar 
Kanadą", — aiškino Andris. Iš 
prigimties a n a l i t i š k a s ir 
įžvalgus, jis stebėjo iš arti Pietų 
Afrikos gyvenimą, kurio proble
mas matome televizijoje, bet ne
galime jų interpretuoti, ten 
patys nebuvę. Dvi juodos gen
tys, zulus ir chosai (rašoma xho-
sa), yra mirtini priešai, ir įvai
rūs neramumai sukasi apie 
juos. Tris dienas prieš Andrio 
atvykimą, netoli jo apsistojimo 
vietos, buvo apšaudyta bažny
čia. Jo manymu, Pan Afrikos 

Clevelando Lietuvių namų pokylyje gerai nusiteikęs miesto tarybos narys 
Michael D. Polinsen. Kairėje jo žmona Kathy, o dešinėje — žurnalistė Aurelija 
M. Balasaitienė. 

Kongresas yra teroristai, kurių 
pagrindinis tikslas yra kaip ga
lima daugiau išžudyti baltųjų. 
Inteligentija skuba išsikelti, 
laikraščiuose daugybė namų 
pardavimo skelbimų, išpopulia
rėjo emigracijos konsultantų 
biznis. Deja, tikri „afrikaneriai" 
neturi kur keliauti, nes jau pra
rado savo šaknis, tai Afrika yra 
jų tėvynė. Andris gėrisi Pietų 
Afrikos žmonių draugiškumu. 
Po šešių savaičių viešnagės jis 
nebesijautė kaip svečias-turis-
tas, radęs daug bendro su labai 
panašios galvosenos žmonėmis. 
Iš kelių šimtų nuotraukų ma

tyti, kokia graži Pietų Afrika: 
gatvės tvarkingesnės ir švares
nės negu Amerikoje arba Euro
poje, pastatai didingi, su daugy
be įspūdingų gėlynų. Andris ap
keliavo beveik visą Pietų Afri
kos respubliką, lankė zoologijos 
sodus, fotografavo tingiai slam-
pinėjančius dramblius, ilgakak
les žirafas, dryžuotas zebras, 
snaudžiančius ruonius, raitas 
jodinėjo ant stručio. Jis grįžo į 
namus praturtėjęs naujais įspū
džiais. Andris pabrėžia, kad ke
liones jis apsimoka savais pi
nigais, kartais dirbdamas net 
tris darbelius, kad nebūtų tė
vams finansine našta. Įdomu ir 
tai, kad jo kelionės į tolimas 
šalis siejasi su lietuviškumu. 
Parsivežęs kelis didžiulius 
stručio kiaušinius, kurie esą 
tvirti, kaip akmenys, jis žada 
juos išmarginti lietuviškais 
tautiniais raštais. Tai „skrajo
jantis jaunuolis", kuris bet ku
riame pasaulio krašte jaučia sa
vo lietuviškas šaknis, bet taip 
pat siekia plataus pasaulio pa
žinimo, įspūdžiais praturtinda
mas ir save, ir jį pažįstančius. 

Aurelya M. Balasaitienė 

A.A. PETRONĖLĖ 
NEVULIENĖ 

Rugsėjo 24 d. Clevelande mirė 
Petronėlė Nevulienė. Liūdesyje 
liko sūnus Alfonsas Nevulis ir 
duktė Marija Izokaitienė. 

L BUBLIENĖ 
MODERUOS EKONOMINĘ 

KONFERENCIJĄ 
Ingrida Bublienė yra pakvies

ta būti moderatore LB Eko
nominės Tarybos rengiamoje 
konferencijoje/U.S.—Lietuva 
Business Conference and Trade 
Expo. Ši konferencija bus Ritz-
Carlton viešbuty, Los Angeles. 

„GRANDINĖLĖ" KVIEČIA 
JAUNUS ŠOKĖJUS 

Clevelando jaunimas nuo 9-12 
metų amžiaus yra kviečiamas 
įstoti į jaunųjų šokėjų „Grandi
nėlės" grupę. Pirmoji repeticija 
įvyks spalio 3 d., sekmadienį, 6 
v.v., Dievo Motinos parapijos sa
lėje. Šokius mokys jauna moky
toja, ilgametė „Grandinėlės" šo
kėja Aida Bublytė. 

KONCERTAS IR VYČIU 
SĄSKRYDIS 

Šeštadienį, spalio 2 d., 7 v.v., 
Dievo Motinos parapijos salėje 
Lietuvos Vyčiai kviečia visus į 
„Singing Angels" choro koncer
tą. Tuo pačiu metu vyks Lietu
vos Vyčių vidurio rajono sąskry
dis. 

T.G. 

PARAPIJOS TARYBOS 
POSĖDIS 

Clevelando Šv. Jurgio parapi
jos tarybos posėdis bus ateinantį 
sekmadienį, spalio 3 d., po 
sumos, parapijos salėje. Visi 
Tarybos nariai yra kviečiami 
jame dalyvauti. Klebonas kun. 
Juozai. 3acevičius iki rugsėjo 30 
d. priima kandidatų pasiūlymus 
parapijos tarybon rinkti. 

Clevelando Šv. Jurgio para-
piečiams yra išsiuntinėtas kle
bono laiškas, kuriame skati
nama pagelbėti parapijos finan
sinius įsipareigojimus. Spalio 
mėnesį parapijos tarybos nariai 
bandys pasiekti visus parapie-
čius ir aptarti esamą padėtį. 

Clevelando Šv. Jurgio parapi

jos Katalikų Karo veteranų 
613-tas postas lapkričio mėnesį 
rengia laimėjimus, kurie teks 
tiems, kurių bilietų numeriai 
atitiks Ohio loterijos dienos 
laimingajam numeriui. Bilieto 
kaina 3 dol. Jie gaunami pas 
kleboną arba pas posto narius. 

G. Juškėnas 

LB APYGARDOS 
VALDYBA KVIEČIA 

JAV LB Ohio apygardos val
dyba sekmadienį, spalio 3 d., 
11:15 vai. r. Dievo Motinos 
parapijos mažojoje salėje kviečia 
JAV LB XIII Tarybos narių, 
Clevelando apylinkės valdybos 
ir visų, besidominčių JAV LB 
darbais, pasitarimą. Bus disku
tuojama LB veikla ir siūlomi 
nutarimai ateinančiai Tarybos 
sesijai, kuri įvyks spalio 9-10 d. 
Čikagoje. 

CLASSIFfED GUIDE 

SKAUTIŠKAS 
RYTMETĖLIS 

„Neringos" tunto skautės ir jų 
mamytės sekmadienį, spalio 
3 d., pradeda savo darbo metus 
„Skautišku rytmetėliu". 10 vai. 
ryto dalyvauja Mišiose Dievo 
Motinos šventovėje ir po to 
bendruose pusryčiuose ,Alexan-
der" restorane. 

EAST ST. LOUIS, IL 
RUDENS ŠVENTĖ 

Tradicinė Rudens šventė šie
met rengiama spalio 17 dieną, 
tuoj po pamaldų. LB apylinkės 
lietuviai ir jų draugai jau tris
dešimt metų švenčia šią šventę, 
kurios metu susitinkame kartu 
papietauti, pabendrauti ir pasi
linksminti. O visus šiuos malo
numus išgyvendami sutelkiame 
ganėtinai lėšų, likusią metų 
dalį vykdyti savo piniginius 
įsipareigojimus. Tikimės 
sulauksią daug svečių. 

PARAMA NAŠLAIČIAMS 

Jau antri metai, kai netekome 
mūsų parapijoje lietuvio kunigo, 
tačiau kurijos palankumu 
įgijome labai mielą dvasios 
vadovą mons. C. J. Cunn-
ingham asmenyje. Jo pritarimu, 
ir Marijos Vaitkienės pa
stangomis, Lietuvos našlai
čiams buvo surinkta 183 dole
riai aukų. Prie šios sumos 
nuoširdusis dvasiškis pridėjo 
savo 150 dol. LB apylinkės 
valdyba, kad susidarytų graži ir 
apvali suma, pridėjo savo auką 
— 117 doleriukų, uždirbtų 
paskutinėje šios vasaros 
gegužinėje. Tai ir nauda ir 
malonumai. Pinigai pasiųsti LB 
Socialinių reikalų tarybai. 

Zigmas Grybinas 

IN^UPfDBYFCHC 

DON'T SPEND IT Ali • SAVE SOME AT 

MUTUAL 'pedetač SAVINGS 
AND l GAN A3SOCIATION 

Chorlerecl ond SoperyiseH hy itii United States 'jovetnmcnt 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO IUINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747 

I N U N 
I I N O H 

Andris Dunduris joja ant stručio «t lėtu Afrikoje 

Dėmesio dirbantiems su Macintosh 
kompiuteriai g 

Jeigu tur i te seno arba naujo modelio Macintosh (by Apple 
Computer Inc.) ir norėtumėte pavartoti l ie tuv iška i , įs igykite 
mūsų dviejų st i l ių "Bi tmap 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 ( JonavaP, 
KernavėP ir KernavėPS) ir vienodo pločio JonavaV i r K e r n a v ė V ) . J i e y r a p r i d e r i n t i 
l ie tuv ių ir anglų kalboms ir galima juos panaudot i v i s o m s programoms: rašymo, 
piešimo ir t t pagal Jūsų pageidavimą, kaip Plain, Bold, Italic, Out i in t i r 1 . 1 . 

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

l| Lauiyt skliausteliai ir brūkSnys yra perkelti kitur, o į ;ų vietą įdėtos raidės: e , ų i r \. (Didelės ir mažos raidės 
atskinamos taip kaip visada, panaudojant "Shift" raktą). 

2) Nuspaudus "Option" raktą kartu su e artoa ų gaunama ė arba u. Panagiai gaunamos ir tatos atitinkamos raidės. 
Pav. "Option" su s duos 5 . "Option" su A duos A i r 1 1 . 

Kaina už abudu stilius $115. Čekis siunčiamas kartumu užsakymu. 
CT. valstybės gyventojai pne užsakymo pridedaA>% mokesčio. 

Užsakymus siųsti: P. Vilinskas, 37 Hobson A v e . , Windsor,Ct.06095. 
* « Šitas tkefama*yrapanjottasnaudcoJncKpmavėPu JcnavaP fcncus m\ 

HELP WANTED 

Ieškau patyrusios siuvėjos, 
kuri galėtų pasiūti tautinius rū
bus mergaitėms. Skambinti 
Aušrai, tai. 312-767-2400. 

laikoma moteris galinti prižiūrėti 
senesnio amžiaus moterį ir gyventi 
kartu. 

Kreiptis; tel . 312-776-7952 

WSCELLANEOUS 

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

FRANK ZAPOUS 
3206 Vi W««t »Sth Straat 

Tat — (706) 424-6654 
(312) 581-6654 

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: tol. 312-925-4331 

Privataus kapitalo firma ieš
ko partnerių avalynės gamy
bos srityje. Kreipt is f i rma 
„Žemuva", Gamyklos g-vė 
Nr. 33 , Mažeikiai, Uthuania. 

T N A INTERNATIONAL 
TRADING CO. 

skyrius teikia šias paslaugas: 
* garantuotą siuntinių pristatymą į 

Lietuvą laivu ir ,,air cargo". 
* pinigų pervedimą 48 vai. bėgyje. 
Dėl smulkesnės informacijos 
skambinkite: 
tel. 706-852-8180 
Darbo valandos: 
pirmad.-penktd. 11 v.r.-8 v.v. 
šeštd. 9 v.r.-3 v. p.p. 
sekmd. 10 v.r.-2 v. p.p. 

Adresas: 6440 S. Cass Ave., 
Westmont, IL 60559 

(„Harbor Mali" tik 5 min. į šiaurę 
nuo I-55) 

V & A CONSTRUCTION 
Ali roofing & roof repair jobs; 

laying of tiles, carpentry 
& painting 

Cal l : tel . 312-254-3041 

rfEAL ESTATE 

laikau moters padėti namų 
ruošoj ir apsirengti, taip pat ga-
mint maistą ir gyvent kartu Park 
Ridge, IL Tel . 708-825-6404. GREIT 

PARDUODA 

RE7MAX 
REALTORS 

(312) 566-5959 
(706) 425-7181 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 
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7922 S. Pulaski Rd. 
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 SALE 
Reduced Oak Lawn 3 bdrm. brtcfc 
ranch; large living & din. rms. New ap-
pilances; full basement; eat-in kitch.; win-
dow treatments; garage; fenced yard; many 
extras. Mušt sell now. $1S2,0OO. 

Tai . 700-424-1772 

FOR RENT 

Prie 66 St. Ir Kedzie Ave., 1 bl. 
nuo Marąuette Pk. išnuomojamas 
3 kamb. butas su šiluma ir vir
tuvės įrengimais. $360 Į mėn. 

Tel. 708-425-7160 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo. Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
°\esė skrabalams, Untytė, ( 
šventę, Kadrilis ir polka. Jauni
mo šokis. 

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

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3dol.; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

FILMAI VAIKAMS 
Multiplikaciniai filmai (cartoons) lietuvių kalboje VHS-2 vai. 
Kaina $14.95 -f- $3 persiuntimas. Puiki priemonė vaikų laisvalaikiui 
užimti ir kalbai tobulinti. Čekį arba ,,money orders" rašyti ir siųsti: 
Ruth Robertą, 15774 S. LaGrange Rd. 260, Orland Park, IL 
60402 
Name 

Address . . . 

City State Zip 

NIGHT OF THE HAWK 
Dale Brown 

r 

lt is a story of the crew that undertook a raid into Soviet territory 
and of David Luger who sacrificed his life for his crew members; 
left for dead but nursed back to health by his captors and by the 
KGB, emptied of his mind and then re-programmed and spirited 
away to a top-design faciltty In Uthuania to advance Soviet state-
of-the-art technology 

Dale Brown, the author of the famous book ..Flight of the Old 
Dog", is recognized as the ,,best military adventure writes in the 
century today" 462 pages, hard cover. Published by Putnam 
Publishing. New York. Book price $22 95 Shippmg & handling in 
USA $3.50. Canada — 5.00 Illinois reskjents add $2.01 sales tax. 
Send order to: Draugas. 4545 VV. 63rd St., Chicago. IL 60629-5589 



KALBOS KULTŪRA 
Redaguoja J u o z a s Vaišnys , SJ 

TEISINGAS, 
TAISYKLINGAS, 

T I N K A M A S 

Būdvardis te i s ingas dažniau
siai vartojamas reikšme „atitin
kan t i s t iesą, t ikrovę, nepra
s i lenkiant i s su t iesa, nemela-
gingas" , pvz., te i s ingas žodis, 
t e i s inga n u o m o n ė , t e i s ingas 
l iudij imas, t e i s ingas t e i smo 
s p r e n d i m a s , te i s ingas žmo
gus (kuris savo žodžiais ir veiks
mais nenus ika l s t a tiesai, nepa
žeidžia k i t ų teisių). 

Ir šnekamojoje kalboje, ir raš
tuose būdvardis t e i s ingas (taip 
pa t ir pr ieveiksmis teisingai) 
gana dažnas, o periodinėje spau
doje — ka r t a i s net ir per dažnas. 
Būdvardis t e i s ingas neretai be 
reikalo išstumia ki tus žodžius — 
ta i syk l ingas , t inkamas , ge
ras , t i k s l u s ir pan . Šių žodžių 
negalima laikyti būdvardžio tei
s ingas s inonimais . 

Duosime keletą būdingesnių 
pavyzdžių, dažniausiai pa imtų 
iš mūsų periodinės spaudos, ro
dančių nepageidaut inus žodžio 
te is ingas vartojimo atvejus. 

1. Būdvard is t e i s ingas (arba 
pr ieveiksmis teisingai) keis
t inas į t a i syk l ingas (taisyk
lingai): 

Tai y r a nete i s ingas (= netai
sykl ingas) šio žodžio rašymas. 
Spor t in inkui yra labai svarbu 
te is ingai (= taisyklingai) kvė
puoti. Lietuvių kalbos pamo
kose mokin ia i y ra mokomi tei
s ingos ( = ta isykl ingos) ra
šybos. T a m e straipsnyje ne 
visur y r a t e i s ingai (= taisyk
l i n g a i ) d e d a m i s k y r y b o s 
ženklai . K a i kur ie žodžiai yra 
n e t e i s i n g a i (netaisykl ingai) 
vartojami. 

Ne vietoje pavartot i žodžiai 
te is ingas, teisingai kartais gali 
sukelti dviprasmiškumo. Pavyz
džiui, periodinėje spaudoje buvo 
s t ra ipsnis , pavadintas „Teisin
gai r a š y k i m e " . Perska ič ius 
tokią an t r a š t ę , ne vienam susi
darė įspūdis, kad autorius pasi
šovęs iškel t i kur nors aprašytus 
iškreiptus faktus. Iš tikrųjų ten 
buvo keliamos kai kurios kalbos 
klaidos. Tad toji antraš tė turėjo 
būti : „Taisykl ingai rašykime". 
Galime da r palyginti pasaky
mus: t e i s i n g a k a l b a ir taisyk
l inga k a l b a . Teis inga ka lba 
yra tok ia , kai žmogus sako 
tiesą, nemeluoja, o t a i syk l inga 
— kai kalboje nepažeidžiamos 
g ramat ikos ir ki tos taisyklės. 

2. Būdvardis te is ingas (priev. 
teisingai) keist inas į t inkamas 
(tinkamai): 

Dažniausiai žmogus t u n k a dėl 
n e t e i s i n g o s (= net inkamos) 
mitybos. Tik nuodugniai apžiū
rėjęs ligonį, gydytojas gal i nu
s ta tyt i t e i s ingą (= t inkamą) 
gydymą. Labai svarbu teisingai 
(= t inkamai) suderinti rūbų 
spalvas. J ie savo sūnų auklėja 
nete i s inga i s (= net inkamais) 
metodais. Vaiko energiją reikia 
nukre ip t i te is inga (= t inkama 
arba gera) l inkme. Ska i tan t 
t e i s ing iaus ias (= t inkamiau
sias, geriausias) a t s tumas nuo 
knygos y ra 33-35 cm. Netei

s ingai elgiasi (= netinkamai 
e lgiasi , negera i daro) tie, 
k u r i e tuoj po valgio eina 
maudytis. 

3 . Te is ingas (teisingai) keis
t i n a s į t ikslus (tiksliai): 

A r n e g a l ė č i a u sužinot i 
teis ingą (= tikslų) laiką? Aš 
nea t s imenu jo t e i s ingo (= 
tikslaus) adreso. Prokuroras 
prižiūri, ar teisingai (= tiksliai) 
laikomasi įstatymų. Šis apibrė
ž i m a s y r a n e t e i s i n g a i (= 
netiksliai) suformuluotas. 

Dar galima pridurt i , kad šne
kamojoje kalboje žodis teisingai 
laba i dažnai vartojamas tais 
atvejais, kai klausytojas, atsi
liepdamas į kito kalbą, patvir
t i n a jo žodžius ar pritaria jo 
nuomonei. Tokiais atvejais daug 
vaizdingesni ir būdingesni būtų 
kitokie patvir t inimai; te isybė, 
g e r a i s a k a i , iš tikrųjų ir t . t . 
Š t a i pora pavyzdžių: 

— Aš manau , kad mums rei
kė tų trupučiuką pailsėti. 

— Teisingai (= Iš tikrųjų, 
Gerai sakai). 

— Žiūrėk, jau tavo laikrodis 
sustojęs. 

— Teis inga i (= Tikra i , Tei
s y b ė , Iš tikro). 

Iš visų čia pateiktų pavyzdžių 
matyti, kad daugeliu atvejų, 
būdvardį t e i s ingas ar prie
veiksmį teisingai pakeitę kitais 
artimos reikšmės žodžiais, ne 
t ik paįvairiname kalbą, bet ir 
t i k s l i a u i š r e i š k i a m e savo 
mintis. 

Kun. Viktoras Rimšelis džiaugiasi Lietuvių fondo įteiktu 7,000 dol. paramos 
čekiu „Draugui" Jam ranką spaudžia LF Tarybos pirm. Povilas Kilius, 
įteikęs čekj vajaus užbaigimo bankete rugsėjo 26 d. 

Nuotr Jono Tamulaičio 

diname. Kai kurios temos jau 
daug kartų aprašytos, pasenu
sios, o informacija netiksli... 

Laiškų skyrius labai populia
rus, bet nereikia jo piktnaudo
ti. Jeigu jį puoselėsime, galbūt 
pavyks padaryti kasdieniniu 
„Draugo" puslapiuose, vietoj 
daba r t in io , du k a r t u s per 
savaitę. Parašykite (tik trum
pai...)! 

D a n u t ė Bindokienė 

KAS PASTATĖ KRYŽELIUS? 

LAIŠKAI 
REDAKCIJA RAŠO 

Esame labai dėkingi, kad 
mūsų skaitytojai su tokiu entu
ziazmu įsijungė į bendradarbia
vimą laiškų skyriuje. Retkar
čiais (suprantame, kad iš įsibė 
gėjimo...) t ie laiškai išeina per 
ilgi, arba „išvažiuoja į lankas". 
J a u daug kar tų prašėme rašyti 
t rumpesnius laiškus, bet be 
apčiuopiamų rezultatų, tai šį 
kartą visai r imtai sakome: ilgų 
laiškų (ilgesnių, kaip 1 puslapio, 
dvigubu ta rpu ta rp eilučių) ne
spausdinsime arba padarysime, 
kaip daro amerikiečių redakto
riai — sutrumpinsime savo nuo
žiūra. Verčiau parašykite du ar 
daugiau laiškų, negu vieną ilgą. 

Laiškas nėra straipsnis, o t ik 
konkretus, t rumpas ir t ikslus 
savo nuomonės pareiškimas. 
Nors mūsų laiškų skyrius yra 
labai l iberalus, nereiškia, kad 
bet kas ten tinka. Vienas asmuo 
atsiuntė ilgą atspaudą iš Lietu
vos laikraščio (nors ten jo 
rašyta) su pastaba, kad būtinai 
spausdintume (kitaip — mes 
, , u ž g n i a u ž i a m e " spaudos 
laisvę!); kitas atsiuntė 8 psl. 
rankraščio ir, be abejo, yra la
bai nepatenkintas, kad nespaus-

Šią vasarą lankant is Lietu
voje, teko būti ir Kryžių Kalne. 
Ten ant t remtinių Kryžiaus 
palikau ir savo mažą kryželį, 
kurį man parūpino mano sesuo 
Benedikta, buvusi part izanė ir 
t remtinė. 

Įdomu, kad t a rp daugybės 
įvairaus dydžio kryžių - kryželių 
ten radau t r is kryžius iš Texas. 
USA. Vienodi jie, šviesios spal 
vos apie 3 metrų aukščio koplyt
stulpiai, viršuje stovylėlė — šv. 
Jono? Visi iš Texas. Ant vieno 
jų užrašas — Ross Perot Texas... 
Ja i kandidatavęs į prezidentus 
p* aoiusiuose r inkimuose. 

Gal mūsų korespondenta i 
galėtų iš savo kolegų ameri
kiečių sužinoti, ar jis pa t s buvo 
ten nuvykęs, ar gal per ką 
idavęs auką. 

A g o t a Š u o p i e n ė 
Chicago, IL 

KODĖL VĖL MARTINIQUE? 

, , D r a u g o " m e t i n į pobūvį 
tikriausiai aprašys nuolatiniai 
korespondentai su visokiais pa-
g r a ž i n i m a i s , p a g y r o m i s ir 
padėkomis, išvengdami pozi
tyvios kritikos, kaip pas mus 
priimta. 

Todėl šis „ D r a u g o " skai 
tytojas randa re ika lo tokių 
parengimų rengėjus pakritikuo
ti . Visų pirma, kodėl, turint 
savo sales, vis dar naudojama 
Martiniųue? Anksčiau reikė
davo , ne? p r i s i r i n k d a v o 
tūkstant inė minia. Dabar jau 
sunku surinkti pusę tiek. tai 

kodėl nepagelbeti Lemontui ar 
Jaunimo centrui? Kas jau pasi
švenčia dalyvauti, gal jau nela
bai noriai, bet nuvyks į vieną iš 
t ų k u l t ū r i n i u centrų, k a s 
gerokai prisidėtų prie jų išlaiky
mo. 

Antra kritika, tai neužtek-
t i n a s dėmesys ir p a g a r b a 
„Draugo" naujai redaktorei. 
Nei žodžio. O juk nuo redakcijos 
l a i k r a š č i o gyvybė l aba i 
priklauso. Nei žodžio ir apie 
savanorius, neapmokamus ko
respondentus iš visos Amerikos 
ir net iš Lietuvos. Nuo jų pri
klausys tolim"-nė laikraščio 
ateitis, jo lygis. įr - skaitytojų 
skaičius. 

Šis rėmėjas i ..Draugo" ar ki
tus rengiamus parengimus Mar-
tiniąue salėje daugiau neis! 

Juozas K e r š a s 
Oak Lawn, IL 

nė ra ko ieškoti ten, kur jų nėra. 
Labai gerbiu spaudą ir visuo

menės bei Lietuvių fondo jai 
t e ik iamą finansinę paramą. 
Gerbiu ir Lietuvos vaikų labui 
dirbančias organizacijas, pasiųs
damas auką „Saulutei". Ne 
kar tą spaudoje raginau prisidėti 
p r ie „kiaurų stogų" taisymo. 
Bet ar t am yra skirtas Lietuvių 
fondo kapitalas ir jo ta, Lietu
va i atiduodama, dalis! JAV 
Lietuvių fondo nuostatai sako, 
k a d Lietuvių fondas gauna
momis pajamomis remia lietu
vių švietimą, kultūrą, mokslą, 
te ik ia stipendijas, ugdo tautinį 
susipratimą. Antras LF įstatų 
paragrafas sako: „LF pagrin
din is kapi ta las neliečiamas, 
išskyrus L F likvidavimo atvejį, 
tvarkomą šių įstatų paragrafu 
Nr . 40". 

Lietuvos našlaičiams JAV ir 
Lietuvoje y ra keli fondai. Lietu
vos spaudai LF kapitalo dar 
neski rs tome. Mūsų išeivijos 
spaudai L F palūkanų skyrimo 
neužtenka ir jai išlaikyti reika
lingi specialūs fondai. Juos ir 
kurkime. 

Bronius Juodelis, 
Willowbrook, IL 

NEPAMIRŠKIME TAUTOS 
KANČIOS 

DRAUGAS, penk tad ien i s , 1993 m. spalio mėn. 1 d. 

Nieka ip nega l iu s u p r a s t i , 
kaip dr. A. Razma ga l i t a ip 
niekinti savo profesijos žmogų 
dr. K. Bobelį. Tai yra profesinės 
pagarbos stoka. 

Augus tas P a š k o n i s 
Downers Grove , IL 

KONTRASTAI V I E N O 
PUSLAPIO A P I M T Y J E 

„Draugo" 1993.IX.15 trečia
me puslapyje i šspausdint i du 
skaudų kontrastą pavaizduojan
tys straipsniai . V i enas Lino 
Sidrio, išreiškusio abe j ingumą 
komunistų transformacija į tau
rius, dievobaimingus krikščio
nis; antras — Kazio Barono, per
teikiąs sunkų lietuviško gyveni
mo kelią Suvalkų t r ikampyje . 

Lino Sidrio straipsnyje akcen
tuojama, kad rusai , no r s ir iš
t raukę savo kar iuomenę, tol iau 
sieks dominuoti ekonomiška i . 
Davęs pavyzdžių, pažeidžiančių 
krikščionišką dvasią, L inas Sid-
rys baigia savo straipsnį mora
lu: sekti Kris taus pėdomis. 

Neabejodami Lino Sidrio nuo
širdumu, tur ime tač iau suabe-
joti jo tikru istorijos žinojimu. 

Pas iska i tęs šalia jo s t raipsnio 
i š s p a u s d i n t ą Kaz io B a r o n o 
straipsnį, p. Linas neabejotinai 
įs i t ikins, kad moraliniai pamo
kymai yra vien t ik iliuzija... Ir 
štai , kodėl: Kr i s taus mokslą, 
lenkų įsisavintą kaip „polska 
vviara", l ietuviai gavo iš lenkų. 
Istorijos eigoje lietuviai, i škentę 
baudžiavą ir išsilaisvinę iš sve
timųjų, be paliovos buvo ir tebė
ra lenkų ku l tū ros priedangoje. 

Mano, papras to žmogaus, su
pratimu, nepaisant, kaip morali
nę ir ekonominę filosofiją lietu
vis beįsisavintų, j i s turi vienin
gai, be pagiežos ki tam, išlik
ti doru lietuviu, visad suprasda
mas didžiųjų kaimynų savanau
diškos glemžties norą, a r ta i 
būtų ku l tū r i ška i , ar ekonomiš
kai . 

Al A. S i m m o n s , 
Chicago, IL 

• Ką kun . V a i š n y s „Draugo" 
Kalbos skyriuje pasakytų apie 
L ie tuvos „ n a u j a d a r u s " : do
pingą, presingą ir agrementą? 
S k a i t y k i t e K a l b o s s k y r i ų 
k iekvieną penktadienį. 

„DRAUGO • FONDAS 

Mums visiems aišku, kad fon
das reikalingas ir nekantr iai 
l a u k i a m a jo „o f i c i a l aus" 
pasirodymo. 

Man rodos, kad būtų gera 
„Draugo" fondą turėti po Lietu
vių fondo sparnu. Tebūna jis 
kaip atskira šaka, su savo 
pirmininkais, bet tebūna jis po 
Lietuvių fondo akimi, kur vieša 
atskaitomybė suteikia pasi
tikėjimą aukotojui, žinome, kur 
eina fondo pajamos. Pradedant 
įpilietinti „Draugo" fondą (Br. 
Juodelis rugsėjo 24 d.) nesinori, 
kad i š t ik tų T a u t o s fondo 
likimas, kur vienas asmuo suge
bėjo diktuoti daugumai. 

Eugeni ja Ba r škė t i enė 
Hinsdale, IL 

KAM SKIRTAS 
LIETUVIU FONDAS? 

Man skaitant J . Keršo pasisa
kymą „Draugo" laiškų skyriu
je '93.09.21 . „laikraštis neiškri
to", nes lai-voje spaudoje kiek
v i enas ga . im r e ik š t i savo 
nuomonę. 0 „meškų" ir „gar
bingų organizacijų įžeidimo" 

O P Ū S KLAUSIMAI 
(Atkel ta iš 3 p.) 
pagalbai , nepaisant , ar jos būtų 
s iunčiamos pavieniams Lietu
vos žmonėms, a r įstaigoms bei 
organizacijoms, neturi būt i mui-
tuojamos. Ypač šiais sunkiais 
la ikais , kai ir pačiai valstybei, 
ir jos gyventojams visokeriopos 
pagalbos labai ir labai reikia. 

Dovanos čia supran tamos ne 
kaip vers lui skirtos prekės, bet 
tik ka ip humani tar inė pagalba. 

Bronius Na inys 

P a s t a b a : tai vienas iš doku
mentų, š.m. rugsėjo 27 d. PLB 
valdybos delegacijos į te iktų 
prez. A. Brazauskui . 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje po Lietuvos investicijų banko pirm. V Dudeno praiiešimo 
'iš kairės): Regimantas Liepa, Vytautas Dudėnas. Albinas Kurkulis. Dana Knrkulienė, Kglė 
Dudėnienė, Ritonė Rudaitiene, Teodoras Rudaitis. 

Nuotr I. Tijūnėlienės 

Perskaičius laiškų skyriuje 
(rugsėjo 17 d.) Algio Liepinaičio 
laišką „Atėjo laikas pasukti iš 
įprastos rutinos", ne tik aš, bet 
i r ki t i a tkreipėme dėmesį. 
Autorius tiesiai pasako, kad 
lietuviai tikrai praleidžia daug 
neišsakytų tautos skriaudų bei 
kančių, daug lietuvių gyvena 
JAV, k u r i e t u r b ū t p a t y s 
asmeniškai skaudžiai yra pa
liesti , okupan tu i išvežus į 
Sibirą, nukankinus tėvus, bro
lius, artimuosius... A. Liepi-
naitis savo laiške klausia: „O ką 
mes darome šiuo reikalu?" 
Daug turime parašytų knygų 
šia tema, daug rašoma ir mūsų 
spaudoje. Mes visi skaitome, 
atsidustame tų prisiminimų 
skausmais. Ką siūlo A. Liepi-
naitis, reikėtų t ikrai apmąstyti 
ir įgyvendinti, nes anglų kalba 
būtų pasaulyje paskleistos 
tikrosios Lietuvos skriaudos, 
kančios ir žudynės, įvykdytos 
okupanto per 50 metų. Toks 
l a n k s t i n u k a s mums t i k r a i 
reikalingas. 

Elena Jonušienė 
Tamarac, FL 

DR. BOBELIS - LIETUVOS 
GELBĖTOJAS 

Kaip suprasti? Kada S. Lozo
raitis keliamas į padanges, o dr. 
K. Bobelis drabstomas purvais 
ir net išdaviku vadinamas. To 
suprasti negalima?!.. 

Kai Lietuva buvo pavergta, S. 
Lozoraičio Lietuvos laisvinimo 
reikalais darbas ir balsas buvo 
mažai girdimas, nors jis dirbo 
Vatikane, kur galėjo drąsiai 
pavergtos Lietuvos skundą per
duoti laisvajam pasauliui. 

0 dr. K. Bobelis dėjo dideles 
pastangas Lietuvai laisvę at
gauti, skraidė į Švediją ir 
Suomiją (savais pinigais) net 
buvo ir suimtas. Čia Ameriko
je nuolat beldėsi į Baltųjų Rūmų 
duris, reikalaudamas pagalbos 
padėti Lietuvai atgauti laisvę... 

Buvo ilgametis ALT'o ir 
VLIK'o pirmininkas. Nuolat 
kovojo su iš pavergtos Lietuvos 
siunčiamais tariamais „kultūri
ninkais", iš tikrųjų su bolševikų 
agentais. 

Dr. Kazys Bobelis, čia patogiai 
gyvendamas, negalėjo nekreip
ti dėmesio į vargs tanč ios 
Lietuvos ateitį. Jis paliko savo 
prabangų gyvenimą ir išėjo 
dirbti savo tėvynei, nes da
bartinė Lietuvos valdžia yra 
sudaryta iš persikrikštijusių 
komunistų, kur i gali Lietuvos 
vairą pasukti į Maskvą. Tai 
suprasdamas, pasiryžo važiuoti 
į Lietuvą ir įsijungti į valdžią. 
Kito kelio jam nebuvo, kaip 
bendrauti su Brazausku ir pasi
daryt stabdžiu, jei Lietuva bus 
kreipiama į Maskvos pusę. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ELZBIETA GALMINIENĖ 
ANUŽIENĖ 

Mūsų mylimoji Mama, Uošvė, Senelė ir Prosenelė 
iškeliavo Amžinybėn 1993 m. rugpjūčio 21 d. ir buvo palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdus ačiū Šv. Antano parapijos klebonui kun. Matt 
Brophy ir brol. Sebastijonui už maldas koplyčioje, kan. V. 
Zakarauskui už gedulingas šv. Mišias už velionės sielą ir 
palydėjimą j kapines, taip pat p. Barniškiui už giesmes šv. 
Mišių metu. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams, 
pažįstamiems bei organizacijoms už gausų dalyvavimą ir 
pareikštas užuojautas, žodžiu ir spaudoj, už gėles ir aukas šv. 
Mišioms. Ypatinga padėka priklauso Brighton Parko lietu
vių moterų klubui už įspūdingą garbės palydą. 

Apgailestaujame negalėdami visų išvardinti ir tinkamai 
atsidėkoti, nes beveik visi vokeliai dingo... 

Liūdinčios Gražių ir Kaunu šeimos 

A.tA. 
PRUDENCIJAI JOKUBAUSKIENEI 
mirus , jos vyrą, m ū s ų mielą „ V e n t a Condo" n a r į , 
STASĮ J O K U B A U S K Ą ir jo šeimą, seserį NATALIJĄ 
A U K Š T U O L I E N E su š e i m a nuoš i rdž ia i už jauč iame 
ir da l inamės s k a u s m u . 

„Venta Condo" administracija 
ir nariai 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
Mirusiems prisiminti aukotojų sąrašas 

A.a. J. Undraitis 

A.a. N. Lukoševičienė 
A.a. Juzė Volkienė 
A.a. Leonas Waicekowski 
A.a. Leonas Vakselis 

A.a. Vytautas Senkevičius 
A.a. Elzbieta Anužiene 
A.a. Rozalija Memenąs 
A.a. Juzefą Urbanienė 

A.a. Prudencija Bičkiene 
Jokubauskiene 

Elena ir Paulius Leonas $20. Sofija 
Plėnys $20 
Elvyra Narutis S30. 
Regina Connolly (Bagdonas) S50. 
Aleksandra Gylys $100 
Sofi ja Vakse l ienė $100. Mar i ja 
Ročkuvienė $10. Julija Smilgienė $10. 
Panką šeima $35, J . Z. Moliejus $10. 
A.A Gahnaičiai $10. Al. Truchan $10. 
A G Dzirvonai $10. V.C. Mitkai $20. 
S V. Endnjonienė $10. J. Gr. Smalkstys 
$25. D. Vakselis $25. Ona Bakaitis $25 
A Urbutts $25. B Prapuolenienė $20. 
S. Plėnys $15. B. Bhnstrubas $10. W 
McGlean $20. L.L. Bildušai $20. Bronė 
Pabarčius $10. 
Gražina Senkevičienė $100 
Sofija Jeliomenė $50 
Rev Vyt Memenąs $100 
Dr. Vyt Tauras $20. Danguolė ir 
Aleksas Vitkai $25. Dr Danguolė ir 
Stenly Surantai $100. Dr Alina ir Van 
Domanskiai $25 

Algirdas A. Didžiulis $20. Halina 
Bagdonas $15. Aldona ir Vitas Undenai 
$10 Angelė Jadviršienė $20. A V 
Valavičiai $20. S D Adomaitis $50. 

Širdingai dėkojame. 
Lietuvos Dukterų Draugija 

. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kriaučeliūnų vardo Vaikų 
nameliai praneša, kad dar yra 
vietų popietinėje mokyklos pro
gramoje antradieniais, trečia
dieniais ir ketvirtadieniais, nuo 
12 vai. iki 2 vai. p.p. Kviečiami 
vaikai tarp 3 ir 6 metų amžiaus. 
Ši programa tinka, norintiems 
papildyti kasdieninio, angliško 
darželio dieną lietuviškoje 
aplinkoje ir taip pat mokyklos 
dar nelankantiems vaikams, no
r in t iems pabendraut i su 
bendraamžiais lietuviukais. 
Skambint Vaikų namelių sekre
torei 312-4764999. 

Vytautas Valatkaitis, dir
bąs Lietuvoje su Inter Atlantic 
Capital Corporation, papasakos 
apie savo darbą ir patyrimus 
Lietuvoje. Visi kviečiami iš
girsti „Saulutės", Lietuvos 
našlaičių globos būrelio, 
ruošiamą trečią pranešimą 
„Atviro žodžio forumo" serijoje, 
PLC Bočių menėje, sekmadienį, 
spalio 10 d., 12:30 vai. p.p. (po 
11 vai. Mišių). 

LFK „Lituanica — Liths" 
vyrų komanda ketvirtąsias 
futbolo pirmenybių rungtynes šį 

sekmadienį, spalio 3 d., 
itaių ..Maroons". Rungtynės 
vyks Lemonte, Lietuvių centro 
aikštėje. Pradžia 3 vai. p.p. Visi 
futbolo mėgėjai kviečiami. 
Tikimės „karštų" rungtynių, 
nepraleiskite progos būti liu
dininkais. 

Dėmesio Prez. A. Stulgins
kio moksleivių ateitininkų kuo
pos nariams: pirmasis šių veik
los metų — poatostoginis — susi
rinkimas kviečiamas spalio 8 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. pas 
Janiną Braune, 3617 Fairview, 
Oak Brook priemiestyje (tel. 
708-654-4764). Planuosime 
metų veiklą, pasikalbėsime, 
susipažinsime. Kviečiami buvu
sieji ir nauji nariai. 

„Nemuno" orkestras, kuriam 
vadovauja R. Raudys, gros 
Lietuvių Amatininkų klubo 
ruošiamam Rudens pokylyje, 
kurio visas pelnas skiriamas 
„Lietuvos Vaikų Vilties" dar
bams paremti. Rudens puota 
įvyks šeštadienį, spalio 23 d., 6 
v.v. Palos Country Club. 

Aleksandra Likanderienė 
Lietuvių Moterų Federacijos Či
kagos skyriaus pirmininkė, iš
samiai papasakos apie skyriaus 
veiklą ir ateities planus. Susi-
rinkiams įvyks spalio 17 dieną, 
sekmadienį, 12 vai., Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Laukiame visų narių ir viešnių. 

Bronius Banys iš Mont-
realio, Canada mums rašo: 
„Gerbiamieji, aukos negaliu 
paaukoti , nes senatvė ir 
visokios ligos sunaudoja visas 
mano pajamas, dovanokit", bet 
jis grąžino savo bilietų šakneles, 
ir užtai nuoširdžiai dėkojame. 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
D1TING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais): 40 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 SVARL'. 
TIK $86 U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems j 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. 

į s k i 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiala 

Dengtam* Ir taisome 
vl*ų rūsių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Čikagos s tuden tų atei
tininkų draugovės pirmas po 
atostogų sus i r ink imas šį 
sekmadienį, spalio 3 d., vyks 
Ateitininkų namuose Lemonte, 
tuoj po 11 vai. Mišių, aukojamų 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Ypač kviečiami drau
govės veiklon įsijungti pirma
mečiai studentai. Visi laukiami. 

Spalio 22-24 d. J a u n i m o 
centre bus rankdarbių paroda, 
kurią rengia Jaunimo centro 
Moterų klubas. Ponios, ponaf^ir 
panelės nesididžiuokit, o nuo
širdžiai kviečiame prisidėti savo 
laisvalaikio darbais prie paro
dos pasisekimo. Eksponatus 
prašome atnešti į Jaunimo cen
tro raštinę. 

Inž. Vytautas Peseckas, pa
garsėjęs lakūnas (Lietuvoj 
laimėjo pirmą premiją), autorius 
dabar leidžiamos knygos, taip 
pat yra geras menininkas-akva-
relistas. Jo naujausią kūrinį lai
mės, atvykęs į Beverly Shores 
Lietuvių klubo rengiamą 
gegužinę šį sekmadienį 
Stankūnų sode. 

Lietuvių Fondo valdybos 
pirm. Stasys Baras pateiks LF 
pranešimą JAV LB Tarybos 
sesijoje Embassy Suites Hotel 
spalio 9 ryte. LF labai daug 
remia lituanistinį švietimą, 
kultūrinę ir socialinę veiklą ir 
kitus darbus per JAV Lietuvių 
Bendruomenės institucijas. 
Ypač daug paramos LF duoda 
JAV LB Švietimo ir Socialinių 
reikalų taryboms, kurioms 
vadovauja Regina Kučienė ir 
Birutė Jasait ienė. Tarybos 
at l ieka daug naudingų ir 
lietuvybės išlaikymui svarbiau
sių darbų. 

Akt. Laima Šulaitytė-Day, 
kuri su savo šeima dabar 
gyvena Evanstone, prie Čika
gos, praėjusią savaitę grįžo iš 
Lietuvos, kur viešėjo 3 savaites. 
Ji ten stebėjo popiežiaus vizitą 
Lietuvoje, domėjosi teatru. Sa
vaitę laiko praleido Klaipėdoje, 
kur daug bendravo su Klaipėdos 
dramos teatro vyr. režisieriumi 
P. Gaidžiu bei kitais teatralais. 
Laima yra kviečiama vaidinti 
tame teatre vienam sezonui. Ji 
yra Čikagos „Vaidilutės" teatro 
viena pirmųjų aktorių, buvusi 
režisierė. Kaip žinome, šis 
teatras spalio 31 d. Jaunimo 
centre duos naują premjerą (P. 
Vaičiūno „Nuodėmingą an
gelą"), režisuojant teatralei iš 
Vilniaus — I. Leonavičiūtei. 

PLB valdybos pirm. Bro
nius Nainys i r PLB atstovas 
Vilniuje Juozas Gaila, buvę 
JAV LB Krašto valdybų pirmi 
ninkai, JAV LB Tarybos sesijoje 
spalio 9 d., šeštadienį po pietų, 
kalbės apie Lietuvių 
Bendruomenės pagridinius 
tikslus bei darbus šiandien ir 
ateityje, supažindins su LB 
atstovavimu Lietuvoje. 

x SIUNTINIAI BE MUITO 
į Lietuvą siunčiami oficialiai 
per TRANSPAK. Pinigai per 
vedami doleriais. TRANS
PAK 2638 W. 69 St., Chicago. 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk.) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pi rkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paul ius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 dir
ba su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-600-621-2103. 

(sk) 

Aldona Brazienė akompanuoja solistams „Draugo" banketo meninėje programoje rugsėjo 26 d. 
Martiniąue salėje. 

SUNKAUS DARBO 
PABAIGTUVĖS 

Šeši chirurgai, šešios gailes
tingos seserys, du anestetologai, 
vienas fizioterapistas ir vienas 
ortotistas rugsėjo 30 dieną 
išskrido į Lietuvą. Jie aukoja 
savo atostogų 10 dienų Lietuvos 
vaikams — Lietuvoje operuos 
kartu su Lietuvos daktarais. Jie 
su savimi veža už maždaug 
milijoną dolerių įvairios opera
cinės įrangos, instrumentų, 
vaistų ir kitų mediciniškų 
reimenų. Šie medicinos profe
sionalai yra amerikiečiai. Visą 
šią pagalbą Lietuvos vaikams 
suorganizavo „Lietuvos vaikų 
v i l t i e s " komi t e t a s , talki
ninkaujant Shriner's ligoninės 
vyriausiam chirurgui dr. John 
P. Lubicky. 

Operacijos bus daromos Vil
n iaus un ive rs i t e to Vaikų 
ligoninėje. Šeštadienį, spalio 2 
d. oficialiai šioje ligoninėje 
atidaroma „Lietuvos vaikų 
vilties" operacinė. Amerikos 
medicinos profesionalų grupė 
atgal į Ameriką grįš spalio 10 
d., o instrumentai ir visa įranga 
paliks Lietuvoje, kur Lietuvos 
daktarai galės toliau tęsti 
darbą. 

Šią grupę lydi „Lietuvos 

x Dental Assis tance Foun
dat ion to L i thuan ia dėkoja 
visiems, kurie gausiai pasi
žadėjo dalyvauti vajaus pradžios 
vakarienėje šį šeštadienį, spa
lio 2 d. 6:30 v.v. Seklyčioje; 
2711 West 71st St, Marquette 
Park, Chicagoje. Vietos yra ribo
tos, bet prašome, jei būtų kokių 
netikėtų pasikeitimų, arba jei 
dar kas norėtų dalyvauti , 
skubiai skambinkite rengimo 
komiteto pirmininkei Matildai 
Marcinkienei 708-499-2172. 

(sk) 
x St. P e t e r s b u r g gyvenan

tieji bičiuliai ir artimieji a.a. 
Prudencijos Bičkienės-Joku-
b a u s k i e n ė s v a r d o įamži
nimui p a a u k o j o $520 Lithu-
a n i a n M e r c y Lift : Ju l ia 
Adienė, Alfonsą ir Vytautas 
Budrioniai , Eugenija 
Bogutienė, Uršulė Bliskienė, 
Stefanija Česnienė, Aldona 
Česnaitė, Aldona ir Edmundas 
Druktainiai, Kostas Gasparai-
tis, Aldona ir Gedas Griniai, 
Gražina Jazukaitienė, Irena 
Jakštienė, Elena ir Mečys Kra
sauskai, Leokadija ir Antanas 
Kašubos, Dalia ir Jonas Mauru
kai, Dalila Mackialienė, Bronė 

i ir Vytautas Mikliai, Regina ir 
Jurg is Mikailos. Onutė ir 
Pranas Michelev:Č ;ai, Irena ir 
Antanas Mačioniai, Onutė ir 
Jonas P u p i n i n k a i , Onutė 
Šiaudikienė, Irena ir Eugenius 
Slavinskai, Iren^>. ir Mečys Šil-
kaičiai , Aldona ir Juozas 
Šulaičiai, Regina ir Jurgis 
Valodkai, Leokadija ir Juozas 
Žvyniai, Nida Association, Inc.. 
Venta Association, Inc. 

(sk) 

vaikų vilties" komiteto pirmi
ninkė Gražina Liautaud ir 
komiteto narės: Dana Kaunienė 
ir Alė Kėželienė, o taip pat Biru
tė Zalatorienė. Visus paren
giamuosius darbus Lietuvoje 
atlikti prieš savaitę išvažiavo 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

„ALD" komitetas Čikagoje. 
Komitetas taip pat tikisi, kad jo 
veiklai bus sudarytos palankios 
sąlygos Lietuvoje, o taip pat 
sulauks pritarimo išeivijoje, 
kuri savo pasiaukojančia meile 
Lietuvai visada gelbėjo ir tebe-

komiteto reikalų vedėja Jūratė gelbsti tokio pobūdžio darbuose. 
Budrienė, o prieš kelias dienas Todėl „ALD" komitetas labai 
išskrido Birutė Augaitienė. prašo visų lietuvių prisidėti pri 
Medicininis personalas aukoja „Lietuvos invalidų pagalbos 
savo laiką, visa įranga gauta iš centro" kūrimo. „ALD" (Aid for 
Amerikos įvairių institucijų, Lithuania's Disabled) komiteto 
komiteto narės važiuoja savo nariai yra: dr. Linas Sidrys, 
pinigais.o medicininio personalo Regina Padleckienė, Regina 
kelionės išlaidas padengė Saulis, Petras Steponavičius, 
vienas geradaris. Taip, kad šio Aldona Iešmantienė, Algis 
projekto įgyvendinimas lietu- Dapkus, Kristina Bielskutė, 
vių visuomenei nekainavo nė Apolonija Steponavičienė, Sigi

tas Gūdis, Robert Atkenson, 
Rasa Kazlauskaitė, Tony Ma
kauskas, Skaistė Statkevičiūtė. 

Apolonija Steponavičienė 

VIDEO JUOSTOJE 
POPIEŽIAUS VIZITAS 

LIETUVOJE 

Daugelis tautiečių išeivijoje 
stebėjo popiežiaus viešnagę 
Lietuvoje, skaitydami apie ją 
užsienio ar lietuviškoje spau
doje, o taip pat gaudė trumpus 
vaizdus per vietines televizijos 
stotis. Ir, žinoma, nebe pagrin
do, nes tai buvo istorinio pobū
džio įvykis. 

Dabar šį įvykį bus galima 
pamatyti, beveik pora valandų 
užtrunkančioje, vilniečio Vikto
ro Kapočiaus paruoštoje video 
juostoje, kuri bus rodoma šį 
penktadienį, spalio 1 d., 7 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 

Čia žiūrovai matys popiežiaus 
atvykimą į Vilniaus aerouostą, 
jo garbingą sutikimą, išgirs 
sveikinimo kalbas. Tada bus 
važiavimas į Vingio parką, kur 
laukė apie 150,000 žmonių, ly
jant stiprokam lietui. Ten mato
mos ir girdimos sveikinimo 
kalbos, šv. Mišios ir kt. 

Galbūt pati įdomiausia juos
tos dalis yra Kryžiaus kalno 
vaizdai ir ten vykusių pamaldų 
dalys. Tai iš tiesų jaudinantys 
momentai, kurių retai kada 
galima matyti. Tai vaizdai, 
kurie domina įvairių tikėjimų ir 
įvairaus religingumo laipsnio 

vieno cento. 
Birutė Jasai t ienė 

KUR KREIPTIS 
LIETUVOS INVALIDUI? 

Praeitų metų rudenį, dr. Lino 
Sidrio vadovaujamos, „Lietuvių 
Katalikų labdarių sąjungos" 
būstinėje susirinko grupė žmo
nių, pasiryžusių pagelbėti 
Lietuvos invalidams. 

Laiškai, gauti iš Lietuvos, 
liudija padėties beviltiškumą. 
Jeigu senelių namus, kuriuose 
dalis invalidų gyvena, pasiekia 
labdarybės ranka, tai invalidai, 
kurie gyvena pavieniui, neturi 
kur kreiptis pagalbos. Dažnas 
negali išeiti iš namų, pasi
rūpinti maistu, susitvarkyti 
namus bei atlikti kitus bui
tinius darbus. Prie viso to pri
dėjus pensijos problemą, vaizdas 
susidaro iš tikro tragiškas. 

Kad pagelbėtų šiems žmo
nėms, „ALD" komitetas nutarė 
įkurti Lietuvoje „Lietuvos 
invalidų pagalbos centrą", kaip 
ne pelno siekiančią organizaciją. 
Šis centras teiks įvairiapusišką 
pagalbą į jį besikreipiančiam 
invalidui. 

Savo tikslų įgyvendinimui 
„ALD" komitetui bus reika
lingos lėšos, kurias tikimės su
kaupti, turėdami viltį, kad šią 
taurią ir taip reikalingą veiklą 
aktyviai parems lietuviškoji 
išeivija. 

Lietuvos invalidų pagalbos 
centrą rems ir kontroliuos 

žmones vienodai. Galima 
sakyti, kad tokios įdomios, jau
dinančios juostos iki šiolei dar 
nėra buvę. 

Pabaigai bus parodyta dalis 
(apie 10 min) iš Lietuvos Vyčių 
organizacijos daugiau negu 100 
asmenų grupės pamaldų tame 
pačiame Kryžiaus kalne, jau 
išvykus popiežiui. Kaip žinome, 
Lietuvos Vyčiai tuo metu turėjo 
savo pilgriminę kelionę po 
Lietuvos religines vietoves. 

šią įdomią vakaronę rengia 
Jaunimo centro Moterų klubas, 
kuris kviečia visus gausiai daly-
vauti. E d v § 

TREČIADIENIO POPIETĖ 
SVEIKATOS REIKALAIS 

Rugsėjo 22-osios popietė buvo 
skirta dr. Antano Razmos 
paskaitai apie paralyžių (stroke). 
Programų vadovė Elena Siru
tienė labai punktualiai, antrą 
valandą, pradėjo trumpu žodžiu 
popietės programą, prista
tydama dr. A. Razmą, galima 
sakyti, visiems labai gerai 
pažįstamą šios dienos prelegen
tą. Prieš savo paskaitą jis dar 
pademonstravo trumpą vaizda
juostę, kaip gyvenime dažnai 
pasitaiko, kad visai nelauktai 
paralyžius užklumpa savo auką. 
Tai būna vyresnio amžiaus žmo
gus, kurį smūgis ištinka, ir 
auka sukrinta ant žemės, ne
tenka kalbos, o kartais ir sąmo
nės. Greitoji pagalba gali iš
gelbėti gyvybę, o gera priežiū
ra ligoninėje su vaistų pagalba 
padeda atgauti jėgas, bet tai ne 
visiems. Ligos priežastys gali 
būti aukštas kraujo spaudimas, 
taip pat rūkymas, alkoholio per 
didelis vartojimas arba kraujo 
krešulys, atsiradęs dėl užsi
kimšusių arterijų. Kai smulku
tės kraujagyslės užtunka ir 
nebepristato deguonies, arba 
krešulys užblokuoja gyslą, tada 
ištinka paralyžius. 

Visiems buvo labai svarbu iš
girsti iš daktaro, kaip išvengti 
paralyžiaus. Svarbiausi yra 2 
dalykai: mankšta ir dieta. 
Pagalbinė priemonė — aspirino 
pusė tabletės kasdien tiems, 
kurių skrandis neturi žaizdelių. 
Prie mankštos priklauso ėjimas, 
o kai kuriems net bėgimas, 
vengimas ilgo sėdėjimo, įtemp
to protinio veikimo. Taip pat 
svarbus maisto reguliavimas. 
Kuo mažiau mėsos, ypač rie
balų, o valgyti daug daržovių ir 
vaisių. Rūkymas ir gėrimas sa
vaime yra ypač vengtini. Tai 
tikrieji ligos prišaukėjai, kurie 
sutrumpina amžių, o kartais 
staiga nuvaro į kapus. Taipgi 
per didelis svoris ir cholesterolio 
padaugėjimas gal i sukel t i 
paralyžių. Reikia suprasti 
įspėjamuosius ženklus, būtent, 
pusiausvyros neišlaikymas, 
bendras nuovargis arba net 
dalinis veido ar rankų paraly
žius. Regėjimo staigus susilpnė
jimas, apsunkintas kalbėjimas 
bei kitų kalbos supratimas, tai 
vis tie įspėjamieji reiškiniai, 
kurių negalima pašalinti be 
gydytojo ir vaistų pagalbos. 

Po paskaitos buvo ir nemaža 
klausimų, į kuriuos prelegentas 
išsamiai atsakinėjo. Paskaita 
buvo t ikrai naudinga, nes 
publika susidėjo iš vyresniųjų, 

Pirmieji „ALD" komiteto nariai (iš kairės): 
Padleckienė. R. Saulis, A. Steponavičienė. 

P. Steponavičius, I. Makauskienė, dr. L. Sidrys, R. 

kuriems paralyžius yra vienas 
dažniausiai pasitaikančių susir
gimų. 

E. Sirutienė dėkojo prele
gentui už tokią aktualią paskai
tą, o visiems už gausų daly
vavimą ir prašė pasilikti pietų, 
kurie buvo paruošti už 15 
minučių. Be to, ji pranešė, kad 
ryt išvykstama į Aurorą, gal kas 
grįš milijonierium, nes visi 
galės išbandyti savo laimę. Kitą 
mėnesį bus lankomas cirkas, 
lapkričio mėn. bus vykstama į 
Milwaukee. Ateinantį trečia
dienį visų mėgstama dainų 
popietė su muz. F. Strolia. Ir 
taip visi, gražiai pasistiprinę 
pietumis ir kava, įdomiai 
praleidę šią popietę, skirstėsi 
namo. 

Apol. P. Bagdonas 

BALFO VAJUI 
PRASIDEDANT 

Amerikos patriotų lietuvių 
dėka, 1940 m. rugpjūčio mėn. 
buvo įsteigta Amerikos Lietu
vių Taryba (Altas), kurios 
tikslas buvo padėti Lietuvai 
išsilaisvinti iš rusų okupacijos. 
Vos 4 metams praslinkus, 
Amerikos Lietuvių Taryba 
suprato, kad reikia įsteigti kitą 
organizaciją, kuri rūpintųsi 
vargan patekusiais lietuviais. 
Tokiu būdu atsirado Bendras 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
das (Balfas). Nuo to laiko 
prasidėjo Balfo šalpos darbas. 
Turbūt, nerasi nė vieno lietuvio, 
kuris nežinotų Balfo vardo ir jo 
atliekamų darbų. Okupacijos 
metais, teigiant kun. A. Sva
rinskui ir B. Gajauskui, Balfo 
šalpos ranka pasiekė net Gula
gų stovyklose esančius poli
tinius kalinius. 

Dabar atsikuriančiai Lietuvai 
dar labiau reikalinga pagalba. 
Balfo centras, kuriam uoliai 
vadovauja Maria Rudienė, 
siunčia vaistus, drabužius, 
avalynę, visokiais būdais šelpia 
ligonius, našlaičius, politinius 
kalinius, nesveikus vaikučius ir 
t.t. Tenkina, kiek įmanoma, 
vargstančiųjų prašymus. 

Balfo skyriai, vadovaujami 
apskrities valdybos, telkia lėšas, 
kurios yra perduodamos Cen
trui. Lėšų telkimo būdų yra 
keli. Pats sėkmingiausias, bet 
sunkiausias būdas yra piniginio 
vajaus pravedimas, kuris vyks
ta spalio mėnesį, nes „spalio 
mėnuo — Balfo mėnuo" nuo 
senų laikų. Šis vajus dažniau
siai pravedamas aukų rinkė
jams varstant kiekvieno lietu
vio duris. Veik kiekvienais 
metais aukų rinkėjai yra tie 
patys. Pavargo jų kojos ir metų 
naš t a slegia jų pečius. 
Jaunesnių negalima gauti, nes 
jiems „gėda" vaikščioti nuo 
namo prie namo. Tokiu būdu ir 
aukų rinkimas kasmet sunkėja. 

Ne visus aukotojus rinkėjai 
gali pasiekti, todėl tiems siun
čiami laiškai ir prašoma atsiųs
ti savo auką šalpos reikalin
giems lietuviams. Balfo darbuo
tojai, dirbantieji artimo meilės 
darbą, prašo visų aukotojų neiš-
leist i tuščiomis rankomis 
rinkėjų. Gavusieji laiškus, 
nenumeskite, bet sulig iš
galėmis, atsiųskite savo auką. 
Visai negavusieji laiškų, dėl 
nežinomų adresų, prašome savo 
nors nedidelę aukele siųsti: 
Balfas, 2558 W. 69th ST., Chica
go, IL 60629. 

Norisi pareikšti, kad mūsų 
lietuviškoji visuomenė tebėra 
jautri lietuviškiems reikalams 
ir šalpai. Atsiminkite, kad 
kiekvienas jūsų paaukotas 
„ s k a t i k a s " nušluostys ne 
vienam vargstančiam vargo 
ašarą ir paskaidrins jų gyve
nimo dienas. Tad „spalio mėnuo 
— Balfo mėnuo" jau čia. 

Ant. Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie A venų e 

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

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