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Baltijos Asamblėja 
nori, kad NATO 

garantuotų stabilumą 
Vilnius , lapkričio 3 d. (Elta) 

— Baltijos Asamblėjos sesijoje 
Taline, vykusioje spalio 29-31 
dienomis, priimtos rezoliucijos 
dėl Baltijos Tarybos ir dėl grei
tesnio Rusijos kariuomenės iš
vedimo iš Estijos ir Latvi
jos. Pirmojoje skelbiama apie 
n u o l a t i n ė s t a r p v a l s t y b i n i o 
bendradarbiavimo organizaci
jos — Baltijos Tarybos įkūrimą. 
J i veiks, remdamasi Baltijos 
Asamblėja ir Baltijos valstybių 
Ministrų Taryba. 

Kitoje sakoma, kad Rusijos 
kariuomenė iš Latvijos ir Esti
jos, vadovaujantis gera valia, 
galėtų būti išvesta per du mėne
sius. 

Kreipimesi j Šiaurės Atlanto 
Asamblėjos generalinį sekreto
rių, Baltijos Asamblėja prašo 
NATO šalis ir NATO generalinį 
sekretorių rasti galimybių prisi
imti valstybių, kurios išreiškė 
norą įstoti į NATO, realias sta
bilumo garantijas. 

Pri imtas kreipimasis į Jung
tinių Tautų generalinį sekreto
rių Boutros-Ghali. Prašoma per
žiūrėti Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai numatyto finansinio įnašo 
į Jungtinių Tau tų biudžetą dy
dį. 

Priimta rezoliucija dėl Baltijos 
Asamblėjos premijų kultūros, 
meno ir mokslo srityje įsteigi
mo. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vyriausybėms siūloma skirti 
lėšų įsteigti dviem Baltijos 
Asamblėjos metinėms premi
joms, kuriomis būtų apdovano
jami tų trijų valstybių literatū
ros, meno ir mokslo veikėjai. 

Ba l t a rus i j a pe r mėnesį 
a t i d u o s skolą 

Tarp Lietuvos ir Baltarusijos 
neliko jokių problemų dėl vals
tybinės sienos. Vienintelis likęs 
ginčytinas sienos taškas buvo 
Adutiškio geležinkelio stotis ir 
jai priklausanti 5.6 hektaro te
ritorija. Ji nuo šiol priklausys 
Lietuvos Respublikai. 

Baltarusijai savo ruožtu 99 
metams išnuomota „Belorusj" 
sanatorija Druskininkuose, pri
k l a u s i u s i š ia i va l s tybe i 
nuosavybės teise, kol Lietuva 
buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje. 
Šitaip susitarė Lietuvos ir Bal
tarusijos vyriausybinės dele
gacijos, vadovaujamos ministrų 
pirmininkų Adolfo Šleževičiaus 
ir Viačeslav Kebič per darbo 
susitikimą Vilniuje, kuris įvyko 
spalio 29 dieną. 

Susitarta ir dėl kitų abi puses 
dominančių problemų. Pavyz
džiui, Baltarusijos delegacija 
pa lank ia i p r iėmė Lietuvos 
sprendimą atidėti Baltarusijos 
gyventojams vizų režimo įsiga
liojimo terminą iki sausio 1 
dienos. (Likusių buvusių So
vietų Sąjungos šalių piliečiams 
vizų režimas įsigalioja lapkričio 
1 dieną). 

Per susitikimą susitarta dėl 
Baltarusijos skolos Lietuvai — 
apie 10 milijonų JAV dolerių — 
už tiekiamą elektros energiją. 
Negaudami pinigų maždaug 
nuo gegužės mėnesio užjos eks
portą, Lietuvos energe t ika i 
buvo sustabdę energijos tiekimą 
į Ba l ta rus i j ą . Ba l ta rus i jos 
ministras pirmininkas Kebič 
pasakė , kad jų šal is gavo 
užsienio kreditų ir pažadėjo per 

vieną mėnesį grąžinti susikau
pusią skolą, dalį jos sumokant 
rubliais, o dalį doleriais. Savo 
ruožtu Šleževičius pažadėjo, 
kad netrukus bus atnaujintas 
elektros energijos t iekimas į 
Baltarusiją. 

Norint paspartinti tarpusavio 
a t s i ska i tymus iškel ta idėja 
sukur t i bendrą Lietuvos ir 
Baltarusijos komercinį banką, 
steigti bendras muitines ir pa
sienio punktus. 

Pabalt i jy d a u g i a u s i a 
nus ika l t imų Lietuvoje 

Iš trijų Baltijos valstybių, per 
devynis šių metų mėnesius dau
giausia nusikaltimų užregis
truota Lietuvoje — 45,271. Bet 
Lietuvoje ir i š a i š k i n a m a 
daugiausia — 35%. Latvijoje per 
tą patį laikotarpį buvo 40,282 
nus ika l t ima i , i ša i šk in ta — 
25.3%, o Estijoje - 27,956 
nusikaltimai, išaiškinta 21.4%. 
Tokie nepriklausomų ekspertų 
duomenys paskelbti Latvijos 
spaudoje. 

Suvestinėje taip pat skelbiami 
duomenys apie nus ikal t imų 
rūšis. Antai sunkių nusikaltimų 
Lietuvoje išaiškinama 44%, tuo 
tarpu Latvijoje — t ik 23.1%. 
Tačiau nepriklausomi ekspertai 
kol kas susilaiko nuo sveiki
nimo telegramų Lietuvos vi
daus reikalų ministrui. Mat 
įtariama, jog toks skir tumas 
susidarė pirmiausia dėl terminų 
neatitikimo: neaišku, kokie 
nusikaltimai laikomi sunkiais 
Latvijoje ir kokie Lietuvoje. Juk 
Latvijoje per devynis mėnesius 
įregistruoti 24,746 s u n k ū s 
nusikaltimai, tuo tarpu Lietuvo
je — tik 4,644. 

Paskut iniej i du mėnes ia i 
parodė, kad sunkiausia padirb
ti yra Estijos kronas . Per 
rugpjūtį ir rugsėjį aptikti t ik 6 
atvejai; Lietuvoje padirbtų litų 
— 36 atvejai, Latvijoje įregis
truoti 53 pinigų padirbinėjimo 
atvejai. Pasak ekspertų, pasta
rasis skaičius visiškai nereiškia, 
kad latai yra patikimesni už li
tus. Mat, daugiausia buvo pa
dirbinėjami prastai apsaugoti 
Latvijos rubliai, kurie nuo spa
lio 18 d. jau išimti iš apyvartos. 

Lietuvoje vyks t a 
informat ikos p a r o d a 

Komunikacijų gerinimas, in
formatika — tai techninės veik
los sritys, šiandien turinčios di
delę reikšmę visame pasaulyje, 
liudijančios apie va ls tybės 
techninio išsivystymo lygį. pa
sakė prez. Algirdas Brazauskas, 
lapkričio 2 d. Vilniuje atidary
damas 2-ąją tarptautinę kom
piuterių, informatikos, teleko
munikacijų technologijos „Bal
tic Info-93". 

Prezidentas tiki, kad šios. jau 
tradicines parodos iškels į aukš
čiausią lygį Lietuvos pramonės 
ir užsienio firmų bendradarbia
vimą, paskatins atsilikusią ir 
gerokai pakrikusią šalies pra
monę pradėti konkrečią veiklą 
šioje srityje. 

„Litexpo" centre 3.500 kvad
ratinių metrų plote savo gami
nius ir technologijas pateikė 68 
dalyviai iš 13 šalių: Danijos, Vo
kietijos, Suomijos, Didžiosios 
Britanijos, Japonijos, Norvegi-

Įvairios galimybės į 
Lietuvos Banko 
vadovo postą 

Pietinėje Kalifornijoje, vos porai valandų praėjus po oficialaus konstatavimo, jog praėjusią savaite 
prasidėję gaisrai j au yra visiškai sukontroliuoti, vėl pakilo stiprūs vėjai iš dykumos, vadinamieji 
San ta Ana vėjai, įpūsdami gaisrus Santa Monica kalnuose iki pat vandenyno ir sunaikindami 
prabangias rezidencijas Malibu miestelyje. 

Rusija išleido naują karinę 
doktriną 

M a s k v a , lapkričio 2 d. (NYT) 
— Rusijos prezidento Boris Jel
cino Saugumo ta ryba patvir t ino 
naujus p r inc ipus Rusijos kari
nėms pajėgoms, kur iuose sako
ma, kad pagr indin is kar in io pa
vojaus ša l t in i s nė ra ne i kur i 
nors valstybė, nei kuri gynybinė 
sąjunga, o maži regioniniai 
konfl ikta i . 

Gairių 24-psl. dokumentas dar 
nėra iš t i sa i paskelb tas , be t dėl 
daugel io jo p u n k t ų buvo viešai 
d i sku tuo jama ir apie daugelį jo 
detal ių papasakojo dokumentą 
paruošęs , S a u g u m o tarybos na-

Baltijos šalys 
dalyvauja JT 

narkotikų kontrolėje 
N e w Y o r k a s , spalio 29 d. — 

Ambasadorius Anicetas Simutis 
spalio 28 d. kalbėjo trijų Baltijos 
valstybių vardu specialiame ple
na r in iame posėdyje Generalinės 
Asamblėjos salėje apie Baltijos 
valstybių veiklą vystant ir vyk
dant narkot in ių medžiagų kont
rolės programą. 

Kaip p raneša Lietuvos nuola
t i n ė m i s i j a p r i e J u n g t i n i ų 
Tautų , į šiuos aukš to r a n g o po
sėdžius J u n g t i n ė s e Tautose at
vyko k i t ų valstybių min i s t ra i 
bei pa re igūna i . Ambasador ius 
S imu t i s sus i r inkus iems pra
nešė, k a d dėl įsijungimo į J T i r 
ki tų t a r p t a u t i n i ų organizacijų 
na rko t ikų kontrolės p rogramas 
y ra sudary tos darbo grupės , 
ku r ios ruoš ia p r o g r a m i n i u s 
pr is i jungimo dokumentus . J i s 
ta ip pa t pastebėjo, kad Baltijos 
vals tybių eksper ta i dalyvauja 
tų organizacijų renginiuose ir 
kad iš J T Narko t ikų kontrolės 
p r o g r a m o s (UNDCP) g a u n a 
konsultacinę pagalbą teisiniais, 
na rko t ikų anal izės ir teisėtvar
kos k l aus ima i s . 

jos, Austri jos, Lenkijos, Estijos, 
Latvijos, Prancūzijos, Rusijos ir 
Lietuvos. Šiemet parodoje daly
vauja ne t 39 Lietuvos firmos, 
nors dauge l i s jų atstovauja pa
saulyje žinomoms kompanijoms. 
(Praėjusia is meta is pirmojoje 
parodoje „Bal t ic Info-92" daly
vavo t i k 15 Lietuvos firmų). 

rys Valery Manilov Interfax 
ž in ių a g e n t ū r a i . Saugumo 
tarybai vadovauja prezidentas 
ir į ją įeina aukšt i užsienio rei
kalų ir saugumo pareigūnai. 

Gynybos doktrina ii esmės 
y r a p o l i t i n i s pa re i šk imas , 
nusakan t i s Rusijos ginkluotų 
pajėgų uždavinį posovietiniame 
pasaulyje, kur iame nebegresia 
nei NATO, nei Amerikos bran
duoliniai ginklai , ir Sovietinės 
pajėgos nebeužsiimineja „prog
resyvių" revoliucijų rėmimu už
sienyje. 

„Nors pasaulinio karo grėsmė 
dar nėra visiškai pašalinta, ji 
dabar j au yra žymiai sumažė
jus i" , rašoma naujojoje doktri
noje. „Pagrindinis dabartinis 
pavojaus šalt inis yra lokaliniai 
kara i ir regioniniai konfliktai. 
Sis pavojus pastoviai auga". 

Rusijos branduolinis arsena
las naudotinas t ik atgrasinimui 
nuo karo prieš Rusija ar jos są
jungininkus, rašoma doktrinoje, 
bet tuo tarpu dar neaišku, ar 
doktrinoje būtų leidžiama Rusi
jai pirmajai panaudoti branduo
linius ginklus. 

Doktrinoje nėra išvardijami 
ginkluotų pajėgų ar jų ginkluo
tės dydžiai, bet ji išsako prin
cipus, kuriais turėtų vadovautis 
valdžia ir generalinis štabas, 
reformuojant iš sovietinės eros 
užsilikusias karines pajėgas. 

Rusijos gynybos ministerija 
jau pranešė, kad karines pajė
gas sumažins nuo diažiausio 
buvusio 4.2 milijono karių skai
čiaus iki kokių 1.2 milijonų, 
daugiausia pajėgų skiriant oro 
ir kitoms greito reagavimo pajė
goms, t inkančioms panaudoti 
lokaliniuose konfliktuose. 

Doktr ina turėjo būti patvir
t in ta prieš mėnesį, tuoj po to, 
kai kar iuomenė iš parlamento 
rūmų išvarė ginkluotus sukilė
lius. Bet po to įvykio iškilo 
karšti ginčai, a r doktrina turėtų 
leisti kar ines pajėgas naudoti 
vidaus saugumui. Sakoma, kad 
daugelis generolų aukščiausia
me štabe tam priešinosi. 

Anot Interfax, lapkričio 2 d. 
pasirašytoji doktrina leidžia 
naudoti kariuomenę bei ki tas 
pajėgas, kaip Vidaus ministeri
jai ar Saugumo ministerijai 
priklausančios pajėgos, ar pa 

Austrai padės 
kontroliuoti 

radiacijos lygį 
Lietuvoje 

Vilnius , spalio 27 d. — Lie
tuvos Aplinkos apsaugos depar
tamento generalinis direktorius 
Evaldas Vėbra grįžo iš tarptau
tinio aplinkosaugininkų simpo
ziumo, vykusio Vienoje. Jame 
dalyvavo ir Kroatijos, Slovaki
jos. Vengrijos, Moldovos. Armė
nijos, Albanijos, Latvijos, Lenkijos, 
Slovėnijos. Ukrainos aplinkos 
apsaugos ministerijų vadovai. 

Kaip praneša „Lietuvos ry
tas" , pagrindinė simpoziumo 
tema buvo kaip išsaugoti Euro
pos gamtą ateityje. Kalbėta 
apie ekologiškesnę energetiką, 
kaip kovoti su t r iukšmu, kont
roliuoti oro teršimą, subalan
suoti ekologiją ir ekonomiką, 
utilizuoti atliekas. 

Eva ldas Vėbra savo 
pranešime aptarė svarbiausias 
Lietuvos aplinkos apsaugos 
problemas: vandenų bei oro 
taršos atliekų tvarkymo ir Igna
linos atominės elektr inės sau
gumo. 

Pasak E. Vėbros, susitarta su 
Austrijos aplinkos apsaugos mi
nistre Maria Rauch-Kallat, jog 
austrai, kurie, beje, garsėja 
pasaulyje labai griežta savo 
atominių elektrinių saugumo 
kontrole, padės Lietuvoje įvesti 
radiacijos kontrolės sistemą. Be 
to, dar šiemet bus parengta ir 
pasirašyta Lietuvos ir Austrijos 
bendradarbiavime aplinkos ap
saugos srityje sutart is . 

Vilnius, spalio 27 d. — Nors 
prieš porą savaičių Seimas 
ba lsų d a u g u m a p a t v i r t i n o 
LDDP frakcijos vardu pareišktą 
nepasitikėjimą Lietuvos Banko 
valdytoju Romualdu Visokavi
čiumi, da r nežinoma, kas užims 
jo vietą, nors šias pareigas 
laikinai eina vienas jo pavaduo
tojų Juozas Sinkevičius. 

Tačiau, kaip rašo „Lietuvos 
ry te" korespondentas Linas 
Česnulevičius, jis neminimas 
tarp kandidatų į nuolatinius 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninkus. „Lietuvos ry to" duo
menimis, iki šiol Seimo ir vy
riausybės užkulisiuose minimi 
trys kandidatai: Lietuvos Žemės 
Ūkio Banko valdybos pirminin
kas P ranas Vilūnas, Lietuvos 
Taupomojo Banko valdybos pir
mininkas Vygintas Bubnys ir 
Valstybinio Komercinio Banko 
valdybos pirmininko pavaduoto
jas Kazys Ratkevičius. 

Bubnys n e m a n o g a u s i ą s 
postą 

Lietuvos Taupomojo banko 
valdybos pirmininkas, ekonomi
kos mokslų daktaras Vygintas 
B u b n y s „L ie tuvos r y t u i " 
pasakė, kad apie ta i , kad jis 
minimas tarp kandidatų į cent
r in io banko valdybos pir
min inko postą, V. Bubnys 
sužinojo iš kolegų, pažįstamų, 
banko klientų — valdžia dar 
nieko nesiūlė. 

Paklaustas, ar sutiktų užimti 
šį postą, jeigu jam tai būtų 
pasiūlyta, Lietuvos Taupomojo 
banko valdybos pirmininkas 
„Lietuvos ry tu i" atsakė, kad 
kai j a m buvo pasiūlyta užimti 
šias pareigas šį pavasarį (kai 
Lietuvos banko vadovu tapo R. 
Visokavičius), jis kategoriškai 
neatsisakęs. Dabar Vygintas 
Bubnys teigė, jog nežinotų, ką 
atsakyti : keičiamas Lietuvos 
Banko įstatymas, jo Statutas ir 
iki galo nėra aišku, ar šie 
norminiai aktai po visų pakei
timų sudarys sąlygas Lietuvos 
Bankui ir jo vadovams atlikti 
centrinio šalies banko funkcijas. 
Pasak V. Bubnio, prieš pataisas 
galiojęs Įstatymas ir Statutas 
turėję nemažai trūkumų, tačiau 
jais remiant is , buvo galima 
dirbti. 
V. Bubnio nuomone, Lietuvos 
Bankas turėtų būti sveikos 
šalies ekonomikos s tuburas, 
s t a b i l u m o g a r a n t a s , k u r i s 

išliktų keičiantis parlamentams 
ir vyriausybėms, o ne keistis 
drauge. 

Vygintas Bubnys teigė, kad jis 
nepasiduotų tokiam spaudimui 
ir pridūrė: „Todėl, matyt, aš 
niekad ir nebūsiu pakviestas 
užimti šių pareigų, o mano 
pavardė t a r p kand ida tų ir 
ateityje bus minima norint ati
t r auk t i žurnal is tų , politinių 
jėgų dėmesį nuo tikrojo taiki
nio". 

Lietuvos Valstybinio Komer
cinio banko valdybos pirminin
ko pavaduotojas Kazys Ratkevi
čius paaiškino, jog šiuo klausi
mu neturįs ko daugiau pasaky
ti. 

R e a l i a u s i a s k a n d i d a t a s 
— V i l ū n a s 

Iki šiol real iausiu kandidatu 
užimti Lietuvos Banko vadovo 
kėdę buvo laikomas Lietuvos 
Žemės Ūkio banko valdybos pir
mininkas Pranas Vilūnas. „Lie
tuvos ry to" žiniomis, jį šiame 
poste norėjo matyti ir preziden
tas , ir premjeras. 

Praną Vilūną labai nustebino 
kalbos, jog jis būsiąs Lietuvos 
Banko vadovu — sutikimo užim
ti šias pareigas jis nedavęs nei 
po V. Baldišio atsistatydinimo, 
nei dabar. 

Pasak Prano Vilūno, jis su 
premjeru A. Šleževičiumi šia 
tema kalbėjęs užpraėjusį ketvir
tadienį (savaitę anksčiau negu 
Seime buvo pareikštas nepasi
tikėjimas Romualdu Visokavi
čiumi). Pašnekesio metu prem
jeras teiravosi Prano Vilūno 
nuomonės apie galimus kandi
datus, tačiau jo sutikimo užimti 
šį postą neklausė. 

P. Vilūnas teigė, kad šiuo 
metu Lietuvos Banke dirba 

daug kvalifikuotų specialistų, 
tačiau jeigu pastariesiems bus 
mažinami atlyginimai, galima 
tikėtis, kad jie šiame banke dau
giau nebedirbs. 

Kita svarbi priežastis — tai 
į s igyvenęs s tereot ipas , kad 
šalies ūkio būklė tiesiogiai pri
klauso nuo bankų veiklos. Pra
no Vilūno nuomone, yra nevi
siškai ta ip , reiktų pagalvoti ir 
apie fiskalinę politiką, paieškoti 
būdų ir priemonių, kaip atgai
vinti Lietuvos ūkį. 

K a n d i d a t ą siūlys ir 
ve r s l in inka i 

Walęsa nebijo 
opozicinio 

parlamento 
Varšuva, spalio 25 d. (Reu

ters) — Lenkijos prezidentas 
sienio sargybinius specifiškai 
išvardintais atvejais. 

Tų atvejų tarpe yra, pvz., kai ^ e c n Walęsa pareiškė nebijąs 
nacionalistinės ar separatisti- naujosios kairiųjų vyriausybės 
nės grupės gresia Rusijai, kai 
jėga bandoma pažeisti Konstitu
cijos nustatytą tvarką, kai puo
lami branduoliniai ar cheminiai 
įrengimai, ar prieš susikūrusias 
nelegalias ginkluotas grupes. 

Prez. Boris Jelcinas iššaukė 
kariuomene į sukilėlių užimtą 
parlamentą, cituodamas pasku
tiniąją doktrinoje paminėtą 
priežastį, tad doktrina suteikia 
pateisinimą tokiam Jelcino 
veiksmui po fakto. Tačiau dau
gelis kareivių ir karininkų la
bai nenoromis šaudė į savo tau
tiečius. 

ir perspėjo, jog jeigu ji mėgins 
apriboti prezidento įgaliojimus, 
jis sušauks naujus rinkimus. L. 
Walęsa pasakė Ispanijos dien
raščiui „EI Pais", spalio 22 d. 
išspausdinusiame pasikalbėji
mą su juo, jog „Lenkija turi po 
truputį įstoti į NATO, o tada 
pradėsime galvoti apie bendrą 
visos Europos saugumo siste
mą". Kalbėdamas apie kairiųjų 
pergalę rugsėjo mėnesį įvyku
siuose rinkimuose, L. VValęsa 
pasakė manąs, jog kiekviena 
kar ta turi pati patirti kairiųjų 
vyriausybės valdymą. 

Savo k a n d i d a t u s gali ir , 
matyt, pasiūlys pramonininkai, 
gal būt - verslininkai. 

Bankininkai svarsto ar siū
lyti Lietuvos Banko pirmininko 
pavaduotoją. Pinigų politikos 
departamento direktorių Aivarą 
Karalių, kuris dabar yra Švei
carijoje ir iš ten turėtų grįžti po 
dvejų savaičių. 

Paklaustas apie galimybę tap
ti Lietuvos Banko valdybos pir
mininku jis pasakė nieko neži
nąs. Anksčiau , kai Aivarui 
Karal iui buvo siūloma užimti 
laikinai nušal into R. Visoka
vičiaus vietą, j is atsisakė. 

K A L E N D O R I U S 

L a p k r i č i o 4 d.: Šv. Karolis 
Borromeo; Karolina. Arūnas. 
Vitalis. 

L a p k r i č i o 5 d.: Elzbieta. 
Zacharijas. Judrė . Ašvydas. 

» 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
ŠV. ANTANO P A R A P I J O S 

CHORO RENGINYS 

Šv. Antano lietuvių parapijos 
Detroi te bažnytinis choras, 
parapijai paremti ir choro su
kakčiai pažymėti, sekmadienį, 
lapkričio 21 d., 12:15 vai. p.p. 
parapijos salėje rengia vaišes ir 
meninę programą. Visi kvie
čiami dalyvauti. Bilietus vai
šėms prašoma iš anksto įsigyti 
pas choro seniūnę Stefaniją 
Kaunelienę, tel . 421-4132. Me
ninę programą atliks Moterų 
kvar te tas ir Moterų vokalinis 
vienetas. Tą sekmadienį šv. Mi
šios bus aukojamos už mirusius 
choristus: O. Ribinskienę. A. 
Armalį, S. Žebraitį. E. Kilike
v ič i enę . M. P e t r a u s k ą . J . 
Kalvaitį, J. Sinkų, P. Būkšnį ir 
M. Sajų. Mirusiems choristams 
prisiminti, choras giedos dvi 
naujas giesmes, kurios primins 
maldą už mirusius ir istorini 
Kryžių kalną Lietuvoje. 

S . S l i ž y s 

BALFO PINIGINIŲ 
AUKŲ V A J U S 

Spalio mėn. vykdomas Balfo 
piniginių aukų vajus. Balfo 
76-tas skyrius Detroite prie 
lietuviškų parapijų bažnyčių 
šįmet surinko daugiau negu 
5,000 dol. aukų. Visi prašomi 
aukot i . Neturėjusieji progos 
auką asmeniškai įteikti yra 
prašomi pasiųsti ją paštu Balfo 
sky r i aus iždininkui Vladui 
Staškui, 10037 Hazelton. Red-
ford. MI 48239. Čekius rašyti: 
United Lithuanian Relief Fund, 
arba — BALFas. 

KONCERTAVO 
„ARMONIKOS" 

ANSAMBLIS 

Lietuvių liaudies meno an
samblis „Armonika", nuo 1980 
metų vadovaujamas Stas io 
Liupkevičiaus , vėl a p l a n k ė 
Detroitą. Tai buvo 18-tas an
samblio koncertas šios JAV-se 
viešnagės metu. Pr ieš keletą 
metų „Armonika" sužavėjo 
detroitiečius savo koncer tu , 
todėl nenuostabu, kad š.m. 
spalio 31 d. vidurdienį į Dievo 
Apvaizdos K u l t ū r o s cent rą 
suplaukė daugiau negu 300 
asmenų pasiklausyti koncerto. 
Susilaukta svečių net iš Toron
to. Hamiltono. VVindsoro ir kitų 
tolimesnių vietovių. Koncertą 
humoru ir deklamavimu paįvai
rino aktorius Tomas Vaisieta. 
Dainos pritaikytos išeivijos 
klausytojui, buvo sutiktos ilgais 
plojimais. Rengėjų vardu an

sambliui padėkojo Nar imantas 
Udrys. „Armonikos" vadovas S. 
Liupkevičius, dėkodamas už 
pakvietimą ir globą, LB Detroi
to apylinkės valdybos pirmi
ninkę Nijolę Zelwender apdo
vanojo tautine juosta. Atsilan
kiusieji į koncertą turėjo progos 
įsigyti ansamblio dainų įrašų 
kasetėse. 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė įrašė pasikalbėjimą 
su ansamblio vadovu S. Liupke
vičium. Pasikalbėjimas buvo 
transliuojamas lapkričio 2 d., 
kartu su ansamblio naujomis 
dainomis. 

A.A. TEISININKAS 
KOSTAS JOKŠA 

Lapkričio 2 d., po gedulingų 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, Holy Sepulchre 
kapinėse b u v o p a l a i d o t a s 
amžino atminimo diplomuotas 
teisininkas Kostas Jokša, stai
giai miręs spalio 29 d., sulaukęs 
84 metų amžiaus. 

Gimė Suvalkijoje, Jurgšių 
kaime. Pilviškio valsčiuje. 1934 
m. baigė teisės fakultetą Vytau
to Didžiojo universitete Kaune. 
Tarnavo Lietuvos geležinkelio 
valdyboje. Vokietijoje buvo 
aktyvus H a n a u išvietintųjų 
asmenų stovyklos komite to 
narys. 

I JAV atvyko 1949 m. Iki 
pensijos dirbo braižytoju Fordo 
automobilių pramonėje. Gyveno 
Redford. Michigan. 12 metų 
buvo Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos ir Kultūros centro 
administracijos komiteto narys 
ir ilgametis pirmininkas. 

Paliko nuliūdusius — žmoną 
Eleną, dukrą Jūra tę ir žentą 
-John Maier. anūkes Lisą ir Lorą 
bei daug kitų giminių ir pažįs
tamų. 

Rožinis ir atsisveikinimas su 
velioniu įvyko lapkričio 1 d. 
Harris laidotuvių koplyčioje, 
Livonia, Michigan. Viešą atsi
sveikinimą pravedė laidotuvių 
direktorė Yolanda Zaparac-
kienė. Dievo Apvaizdos parapi
jos tarybos vardu atsisveikino 
pirmininkas Andrius Butkūnas. 
Draugų v a r d u ats isveikino 
Jonas Asminas. Jautrų pamoks
lą pasakė ir su i lgamečiu 
parapijos ir kultūros centro 
administratorium atsisveikino 
klebonas kun. Viktoras Kriš-
čiūnevičius. Laidotuves tvarkė 
laidotuvių direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė. 

„PASTORALĖS" 
MERGAIČIŲ CHORO 

KONCERTAS 

Sekmadienį, lapkričio 7 dieną. 
12:15 v. p.p. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre įvyks Kauno 

Žurna l i s tu rengtoje popietėje Detroi te , Šv. Antano parapi jos salėje, paskai 
t i n i n k a kun. Stasį Mazi l iauską pr is ta to žurn . Mykolas Kizis 

Nuotr R e g i n o s J u š k a i t ė s 

Lietuvos l iaudies ansambli: 
eil. trečia iš kairės . 

mergaičių choro ,.Pastoralė" 
religinis koncertas. Koncertą 
Detroite globoja ir rengia litu
anistinė „Žiburio" mokykla ir 
tėvų komitetas. 

LIETUVOS VYČIAI 
KVIEČIA 

Lapkričio 14 dieną Šv. An
t a n o parapi jos pa ta lpose 
ruošiami pietūs, kuriu metu bus 
rodoma vaizdajuostė iš popie 
žiaus viešnagės Lietuvoje. Pietų 
pelnas skiriamas 13-tam vaistų 
ir medicinos reikmenų talpin 
tuvo pas iun t imo išlaidoms 
padengti. Pietus ruošia vietos 
Lietuvos Vyčiai. 

D A Y T O N A B E A C H , F L 

„ARMONIKA" LINKSMINO 
FLORIDOS LIETUVIUS 

..Armonika", liaudies meno 
ansamblis iš Lietuvos, jau ant
ra s mėnuo koncertuoja dides
niuose ir mažesniuose JAV lie
tuvių telkiniuose. „Armonikos" 
iškvietimu rūpinosi ryžtingoji 
organizatorė Pranė Slutienė. 
kuri . užkalbinta, pareiškė, kad 
..Armonikos" iškvietimas truko 
net pustrečio mėnesio. Didelių 
trukdymų susilaukta iš kon 
sulato Detroite, kur is nenorėjo 
išduoti vizų, ir ..Armonikos" 
išvyka Kanadon dėl to neįvyks. 
Pranė Slutienė sakė. kad kon
sulatas net nežinojo, kad Lietu
va jau treti metai yra laisva 
valstybė ir sakė. kad vizų iš
davimas priklauso net nuo 
Maskvos. 

..Armonikos" globėja Pranė 
Slutienė pasakojo daug mums 
nežinomų rūpesčių. Iškvietimas 
daug kaštuojąs. Visų dalyvių 
apdraudos. skelbimai spaudoje, 
reklama radijo programose, ke
lionės, kad ir autobusiuku. 
Amerikoje pareikalauja išlaidų, 
o be to dar reikia nakvynių, 
maitinimosi ir begalės kitų rei
kalų. „Ar daug. miela Prane, 
uždirbi, kaip^teigia kai kurie 
„žinovai", iš tokių koncertų". — 
juokaudamas paklausiau. 

Pranė Slutienė nusijuokė ir 
t e p a s a k ė : „Vienuo l ika an
samblio dalyvių, juos aprūpinti 
buitiniais poreikiais, apmokėti 
visas būtinas išlaidas-didelės 
sumos, nors naštą lengvina geri 
žmonės, kurie telkiniuose, kad 
ir ne visus, bet daugumą mūsų 
keliautojų priglaudžia savoje 
pastogėje, pagloboja. Ačiū jiems. 
Gi „Armonikos" nariai patys 
apsimoka kelionės išlaidas į abi 
puses. O juk jiems reikia palikti 
dolerį. Ansambliečiai labai kan
trūs, mažų reikalavimų, pakelia 
ir pačias blogiausias gyvenimo 
kelionėje sąlygas. „Armoniką" 
iškviečiau, kad dar kartą jie, ke 
liaudami po mūsų telkinius, sa
vo liaudies dainomis, muzika 

. .Armonika' Amerikoje su pa lydove č i k a g i e t e P r a n e Š l a t i e n e — II 

mus pradžiugintų. To ir ansam
bliečiai siekia". 

Armonika neaplenkė ir Flori
dos lietuviu telkinių. Spalio 12 
d. ansamblis stabtelėjo Sunny 
Hills. Jį kvietė LB apylinkė, 
vadovaujama A. Vėlavičiaus. 
Koncerte arti 80 asmenų. Buvo 
gražiai pri imti , p a v a i š i n t i , 
pasiklausyta gražaus koncerto. 

Spalio 14 d. „Armonika" j a u 
St. Petersburge. Fl. Čia gausus 
lietuvių telkinys. Koncer tą 
organizavo pati Pranė Slutienė. 
Dalyvių koncerte art i 260. Į 
koncertą šešetas „ a t s t o v ų " 
nuvyko ir iš kaimyninės Dayto-
na Beach. 

Daitoniškiai, sugrįžę į namus , 
kalbėjo, kad šia proga reikėtų ir 
Daytona Beach „Armonikos" 
koncertą suruošti. Niekada ne
pavargstantys didieji entuzias
tai , svečių globotojai. Joana ir 
Vytautas Grybauskai , k i t iems 
pritariant, nutarė „Armoniką" 
kviesti Susisiekta su Daytona 
Beach lietuvių klubo pirminin 
ku Gediminu Lapėnu. Paprašy
tas jo talkos ir pritarimo, pir
mininkas nesuabeįojo. Per pusę 
valandos telefonu atliko valdy
bos posėdį. Visi valdybos nar ia i 
pritarė. Tad per vieną valandą 
valdybos nariai telefonu pain
formavo visus telkinio lietuvius, 
kviesdami kitą dieną — spalio 
19-tą atvykti į „Armonikos" 
koncertą Prince of Peace parapi 
jos salėje. Kviet imas buvo jau
triai išgirstas. Į koncertą atsi
lankė 71 asmuo, kas mūsų tel
kiniui jau gana daug. 

Uždangai atsiskleidus, nu
aidėjo klausytojus maloniai nu
teikianti įžanginė polka. Sceno
je pasirodęs aktorius Tomas 
Vaisieta, sveikindamas koncer
to klausytojus, paryškino „Ar
monikos" pobūdį ir supažindino 
su ansambliečiais: G. Bu tau tu . 
A. Klimu. J. Ališausku, A. 
Klimka. A. Jonušą, ansamblio 
vadovu Stasiu Liupkevičium ir 
dainininkais — Vida Vaičiulyte. 
Nojole Kniukštai te . Jonu Va-
lucku. Ramučiu Kaspar iūnu . 
Skaitovas — aktorius Tomas 
Vaisieta. 

Nesu spec ia l i s t a s a p t a r t i 
dviejų valandų šauniai skambė
jusių dainų, muzikos ir žodžio 
programą. Gi, iš kaimo kilu
siems, augusiems liaudiškoje 
aplinkoje, seniai girdėtos dai
nos, polkos, valsai, klausytojus 
sugrąžina į tolimą praeitį, su
grįžta mūsų liaudies kul tūros 
lobiai gražiuos dainininkų due
tuose, kvartetuose, orkestrui ir 
visiems „Armonikos" n a r i a m s 
sutartinai dainuojant, d r auge 
su jais širdyse dainuojame. 
Liaudies dainų ir muzikos lo
bius „Armonika" puoselėja jau 
dvidešimt penkerius metus. Oku
pacijos metais „ A r m o n i k a " 
keliavo po kaimus, miestus ir 
miestelius, guodė tėvynainius , 
nešė Lietuvai prisikėlimo viltį, 
nors tada jų programos buvo 
cenzūruojamos, tačiau l iaudies 
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menas turėjo galimybę pro varž
t u s p ras ive rž t i . Ansambl iu i 
paskut in iuos ius šešiolika metų 
vadovauja Stasys Liupkevičius. 

Dviem atvejais scenoje pasiro
dė Tomas Vais ie ta . Tai labai 
t a l en t ingas ak tor ius , iš a tmin
t ies sugebąs išsakyti mūsų ra
šytojų kūrybą — r imtus frag
men tus , a r humoro kupinus , 
mūsų tolimą praeitį menančius, 
ar vėl sugrįždamas į dabartį. J i s 
per te ikė Ju s t i no Marcinkevi
čiaus , Kotrynos Grigai ty tės , 
Marcelijaus Martinaičio, Julijos 
Žemaitės i š t rauką iš aps. „Sut-
k a i " ir R. Gudaičio romano, su 
pat ies ak tor iaus inscenizacija 
„Lemties bro l ia i" , savo žodį 
lydėdamas įdomia išraiška ir 
vaidyba. Ak to r ius Tomas Vai
sieta dirba vals tybiniame dra
mos tea t re jau 35 metai , ir 
dabar , v iešėdamas Amerikoje, 
šventė savo 60-ties metų am
žiaus sukakt į . 

Ansamblio a t l iekamos dainos 
— Vytauto Mikalausko, Alvydo 
Jegelevičiaus , Pe t ro Tamulio, 
Vytau to Juozapaič io ir Stasio 
Liupkevičiaus. Dainų žodžiai: B. 
Dačiulio, Vi l iaus Baltrėno, J . 
Šiaučiulio ir kitų autorių. 

Publ ika koncer to klausėsi su 
a tyda , po kiekvienos dainos ar 
muzikinės dalies dėkingai padė
kota plojimais. 

Pabaigoje, nuaidėjus „Dieve 
Visaga l i s " gražioms melodi
joms, akt. Tomas Vaisieta pa
t r i o t i n i u žodžiu u ž s k l e n d ė 
koncertą, padėkojo Daytonos 
l i e tuv iams už š i l tą dėmesį, 
gražų priėmimą, o taip pat 
„Armoniką" iškvietusiems Joa
nai ir Vytau tu i Grybauskams 
už globą, klubo pirm. ir valdybai 
Gediminui Lapėnui už gerai su
o r g a n i z u o t ą k o n c e r t ą . An
samblio vadovas Stasys Liupke
vičius ta ip pat išreiškė padėką 
už „Armonikos" priėmimą Gry
bauskams už ryžtą organizuo
j a n t šį koncertą ir Joaną Gry-
bauskiene papuošė gražia tau
t ine juosta. Gėlių puokštėmis 
da in in inkes papuošė Dippel, o 
k i t u s „Armonikos" nar ius — 
Aniceta Mažeikienė, į teikdama 
po gvazdiko žiedą. Dalyviai 
padėką re iškė plojimais. 

Klubo p i r m i n i n k a s Gedimi 
nas Lapenas padėkojo „Armoni
k a i " ir vis iems prisidėjusiems 
p r i e konce r to ruošos, ypač 
Joana i ir V y t a u t u i Grybaus
k a m s bei visai savo valdybai. 
Pažymėt ina , kad klubo valdyba 
iš savo iždo sumokėjo už sale. 
Buvo sur inkta 50 dol. aukų, ku
r iuos d rauge su už bil ietus 
gau ta i s 350 dol. (viso 400 dol.) 
į teikė ansambl io vadovui Sta
siui Liupkevičiui . 

Ansamblio nar ius globojo Gry
bauskai , Šileikiene, Kurauskie-
nė , Januša ič ia i . 

Spalio 20 d. 12 vai., visas „Ar
monikos" ansamblis ir palydovė 
P r a n ė S lu t i enė stabtelėjo pas 
Januša i č ius , k u r prieš kelionę 
dar pabendravo su daytoniš-

kia is . Klubo p i rmininkas Gedi
minas Lapenas ir šeimininkas 
Jurgis Janušait is šiltu, dėkingu 
žodžiu atsisveikino su „Ar
monikos" ansambliu. 

„Armonika" daugumai paliko 
neužmirštamą įspūdį. 

Jurg i s Janušait i s 

SUMAŽINTAS BALTIJOS 
TKRŠIMAS 

Dabar žymiai geriau išvalyti 
vandenys išleidžiami į Baltijos 
jūrą. Palangos kurorto poilsi
nių, aptarnavimo įmonių, įstai
gų ir gyvenamųjų namų. Palan
gos miesto, Šventosios ir Mon-

Į DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

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 

ciškių gyvenviečių buitinius ir 
pramoninius teršalus sulaiko 
pradėję veikti mechaniniai nu
tekamųjų vandenų valymo įren
giniai. J ie apvalo maždaug pusę 
šioje pajūrio zonoje susikaupian
čių teršalų. 

Šiuo metu greta mechaninių 
statoma antroji šio komplekso 
dalis — biologinio vandenų va
lymo įrengimai. Po dvejų metų. 
kai šie darbai bus baigti, į 
Baltiją pateks tik gerai išvaly
tas vanduo. Prie sanitarinės sis
temos bus prijungti ir numato
mo Būtingėje statyti naftos ter
minalo objektai. <Elta> 

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

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

7 7 2 2 S. Kedz le A ve. . 
Ch icago, I I I . 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)244-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
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 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r - 1 2 v p p 
6132 S. Kedzle AMU CMcago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Cardlac Dlagnosls. Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

|9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, H 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . . Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Te l . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12 6 penkt 10 12 16 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tai. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elg in. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal sus'tar.ma 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms 

E D M U N D A S V I Ž I N A S . M . D . S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 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 papai susitarimą 

i • 



* 

Nebuvome paklausti, 

KUR NORIME GIMTI 
Dabartiniame pasaulyje 

sunkiai berasime kraštą ar vals
tybę, kur visi piliečiai būtų tos 
pačios tautybes. Iš dalies tai 
padarė karai, o iš dalies ir 
geresnio gyvenimo ieškojimas, 
kai namie pasidarydavo ir 
nesaugu, ir ankšta. Seniau apie 
tolimus kraštus, kur gal būtų 
galima įsikurti, išgirsdavo 
žmonės vieni iš kitų, dabar 
tokios žinios ateina į asmens 
namus per televiziją. Bet ir 
žymiai prieš tai daug žemės 
turintieji dvarininkai parsi
veždavo iš kitur keletą darbi
ninkų šeinių, kurios paskui ir 
likdavo tame krašte, juo labiau, 
kad gimtinėje irgi nieko gero 
nesitikėjo, o čia bent turėjo 
darbą ir duoną. Ypač jei darbi
ninkas buvo kitokios spalvos ar
ba neįprastų veido bruožų, jis 
privalėjo laikytis atokiai ir buvo 
laikomas kažkaip daugiau pato
giu įrankiu, negu žmogumi. 

Dabartinė technologija padarė 
kasdieninį gyvenimą daug 
įdomesnį ir įvairesnį. Susi
siekimo priemonės tapo 
prieinamos visiems, atsirado 
klubai, organizacijos, įvairių 
religijų bažnyčios. Tačiau požiū
ris į labai skirtingą asmenį 
mažai pasikeitė, ir, nepaisant 
bandymų įvesti laisvesnius įsta
tymus, žmonės vis dar norėjo 
verčiau likti tarp į save panašių, 
turinčių ne tik panašią išvaiz
dą, bet ir galvoseną. Laikui bė
gant, tų žemesniais laikomų 
piliečių tarpe vis augo nepasi
tenkinimas, o daugumos pri
gimtyje buvo ir nemažai pykčio 
bei smurto pavartojimo sėklų. Iš 
pradžių mišrios vedybos nebuvo 
leidžiamos, bet gražus demokra
tijos žodis privertė bent valdžią, 
jei ir ne pavienius asmenis, 
apkarpyti savo paniekos žodžius 
ir veiksmus. 

Atskiras asmuo dažniausiai 
vadovavosi esamu įstatymu, 
bandydamas neįeiti į viešą kon
fliktą, bet buvo ir tokių, kurie 
visad nepraleisdavo progos 
parodyti savo galybę net ir tokiu 
atveju, kai kadaise suvežtų 
vergų vaikaičių vaikaičiai suge
bėjo susikrauti turtus, baigė 
universitetus ir tapo profe
sionalai. Susidūrus su jais, 

kažkaip jautėsi nenuoširdumas. 
Retas juos kviesdavo į savo 
namus, telikdavo tik darbovie
tės santykiai. 

Dabar pasaulis tarsi suma
žėjo, kad ir mes, atsiradę išei
vijoje, dar vis jautėmės nepri
klausą jokiai svetimai žemei. 
Laisviau jautėsi mūsų vaikai ir 
vaikaičiai, bet ir į juos tebėra 
žiūrima, kaip į ateivius, ypač jei 
susiduriama su anglosaksu. Lyg 
jie būtų prieš gimimą atsiklaus
ti, kokios tautybės ar rasės 
norėtų gimti. Tiesa, dabar yra 
dedamos pastangos ir iš atskirų 
žmonių grupių išnaikinti tokį 
galvojimą, bet mūsų gyve
namajame laikotarpyje tai dar 
nelabai vyksta. Gal tam yra ir 

VAIKAI IR SENELIAI 
K. VALIUŠKIENfi 

į aplinką. Kyla mintis, kad tik tada prasmingas, kai vaikai 
vaikai pasiekia žmogaus sielos pamažu apsiprant su seneliais, 
gelmes anapus senatvės negalių nesijaučia svetimi. Todėl Nan-
ribos, visai to nebandydami. Su- cy Henkin, Temple universiteto 

Šių dienų judri visuomenė 
nėra palanki šeimos židinio jau
kumui. Daugelis šeimų yra pai
rusios dėl skyrybų. Jauni tėvai 
dėl darbo pasiūlos, dėl geresnių 
gyvenimo sąlygų palieka sen
stančius savo tėvus ir pabyra 
tolimose vietovėse. Dabar jau
nai šeimai nepakanka vien tėvo 
uždarbio. Motina taip pat turi 
dirbti. Maždaug pusė dirbančių
jų yra atsakingi ne tik už maža
mečius vaikus, bet ir senstan
čius tėvus. 

Prieš pusšimtį metų vaikai 
augo apsupti senelių, dėdžių, 
tetų ir bendraamžių giminaičių, 
pusbrolių bei pusseserių. Dabar, 
anot Baranausko, „visa prapuo
lė . . . " Plačiai išs isklaidę, 
susvetimėja ne tik generacijos, 
bet ir artimi bendraamžiai. 

Dar beveik valanda, kol vai
kai atitapšnos, bet seneliai jau 
susirinkę juos sutikti. Pagaliau 
įbėga čiauškėdami mažyliai. 
Juos lydi darželio darbuotoja. 
Pusantrų metukų Gija pirmoji 
išsiskiria iš būrelio ir pasileidžia 
tekina per kambarį prie šimta
metės senelės. Užsirango ant jos 
kelių ir džiaugdamosi jos raukš
lėtu veidu savo mažomis ranke
lėmis jį tapšnoja ir glosto. 
Senutės veide ima švytėt plati 
bedantę šypsena. Keturmetis 
Gytis jau iš tolo mojuoja popie
riaus lapu prie lango sėdinčiam 
senukui. Įsiskverbęs šalia jo ant 
kėdės aiškina „savo tėtukui" 
piešinį. Senelis įpina keletą 
klausimų ir jų pokalbyje susiku
ria daili pasakaitė apie antytes, 
šuniuką ir pargriuvusį milžiną. 

priežasčių, netgi gan įtiki- į Širdyje išsikeroja vienatvė. Vie- Stambus žilaplaukis pačiumpa 
nančių, kad kiekvienas turim 
teisę išlikti savimi. Tačiau tą 
teisę turime suteikti ir kitiems. 
Tiktai supratę šias karų ir 
gobšumo mums užkrautas 
pasekmes, pasijusime visgi esą 
vienos bendros planetos gyven
tojai. 

Sutinkame daug mišrių šeimų 
ir lietuviškose grupuotėse. Vi
siems aišku, kad meilė ir drau
gystė negali būti pašalinių 
asmenų kontroliuojama, kad tai 
asmeniškas žmogaus apsispren
dimas. Betgi tenka sustoti ir 
pagalvoti, ką patys būtume 
darę, jei pamiltume žmogų, 
kilusį iš kitų, tolimų pasaulių, 
bet jei tokį žingsnį griežtai 
nurašytų tautiečiai. Tokia 
šeima nutolsta nuo mūsų, nors 
turime daug pavyzdžių, kur 
gyvenimo draugas ar draugė 
net pramoksta mūsų nelengvą 
kalbą, stengiasi dalyvauti mūsų 
renginiuose. Vienas atvejis 
tačiau yra skaudus, kai tokios 
šeimos prieauglis net neban
domas įvesti į mūsų tarpą, 
nelanko lietuviškų mokyklų, 
nebando prisidėti bent prie 
mūsų tokių gyvų tautinių šokių 
grupių. Kartais tokiose jaunimo 
grupėse jie susiranda net 
būsimą gyvenimo draugą ir sa
vaime išlieka mūsų eilėse. Tai 
ypač pradžiugina tėvus ir 
gimines, o taip pat ir mūsų 
visuomenę. Iš tiesų jie juk pra
turtina ir save, ir mus. 

Rūta Klevą Vidžiūnienė 

nišų žmonių daugėjimą tiek porą vaikučių į glėbį ir sūpuoja 
Europoje, tiek Amerikoje liudija juos. Tie, kaip sliekeliai, iš
vis gausėjančios vienišų žmonių 
savižudystės. 

Tolimais atstumais nuo arti
mųjų išbarstytos šeimos negali 
gauti pagalbos iš savųjų. Sene
lius atiduoda į globos namus, 
mažuosius į vaikų darželius. 
Žmogaus gyvenimas yra tarsi 
audinys margaspalvių raštų, 
kuriuos dienų eigoje jis įaudžia 
į jam duotą laiką. Kai nutrūks
ta senelių ir vaikaičių bend
ravimas, blėsta jauki šiluma. 
Gyvenimo audinio raštus nu
stelbia tuščios vietos, juodos 
dėmės. Kaip atsakas į sunkias 
šeimos problemas, pradėjo for
muotis tarpkartinės institucijos, 
globojančios senolius ir maža
mečius. Vienos jų yra mažutės, 
jų gyventojai kone ant pirštų 
suskaičiuojami, ki tur , pvz. 
Mechanicsburg, Pa., tarpkar-
tiniuose namuose yra arti 700 
pagyvenusių žmonių ir pora 
šimtų vaikučių. Tarpgeneraci-
nėse institucijoje stengiamasi 
puoselėti šeimos atmosferą. 

slysta iš jo glėbio ir, sukritę ant 
grindų, raitosi iš juoko. Juokiasi 
ir žilaplaukis, garsiai plodamas 
plačiomis plaštakomis. 

Vaikučiai su seneliais susitin
ka ne pirmą kartą. Iš pradžių 
mažieji jų nedrįso. Stoviniuo
davo vis glausdamiesi prie vie
nas kito, prie darbuotojos. Sene
liai ir senelės taip pat laikėsi 
santūriai, ne visai susigaudy-
dami, kaip pralaužti ledus ir 
susidraugauti su mažaisiais. 
Daugelis jų seniai buvo matę 
tokius pipiriukus. 

O dabar vaikučiai nebijo sene
lių, net ir tų, su kuriais pirmą 
kartą susitinka. Seneliams 
lengvai pasipila žodžiai, kai vai
kučiai pas juos apsilanko. Vieš
nagės pusvalandis praėjo, vai
kučiai išėjo garsiai šaukdami 
„sudiev", o seneliai dar vis jais 
džiaugiasi-.^ „Kad tu būtum 
mačiusi!". „Ar girdėjai, ką 
Rada pasakė?" „Net sveikesnis 
pasijutau"'. „Tai gyvumas, tai 
vikrumas! Ir mano kojos paleng
vėjo". Senelių namų darbuoto-

augusiems, net ir su geriausiais 
motyvais, išsimokslinimu bei 
patirtimi labai retai tas pavyks
ta . Vaikai sugeba užmegzti 
glaudų fizinį ryšį su vyres
niaisiais. Net ir tik iš tolo vai
kučius stebintys seneliai taip 
įsitraukia į mažųjų veikimą, 
kad jaučiasi lyg jie patys 
dalyvautų tuose užsiėmimuose. 
Tai įrodo, kaip svarbu seno
liams bendrauti su mažaisiais. 

O kaip mažylius veikia jų ben
dravimas su vyresniais žmonė
mis institucijose? Carol See-
feldt, Maryland universiteto 
pedagogikos profesorė, 1986 m. 
stebėjo 50 trejų-penkerių metų 
vaikučių, kurie kas savaitę pra
leido dvi valandas su seneliais. 
Profesorė padarė išvadą, kad 
vaikučiuose suintensyvėjo se
natvės ir mirties baimė. Jos 
nuomone, vaikai iki septynerių 
metų neturėtų lankytis pas 
senelius. Tarpgeneracinės prog
ramos vaikų darželių darbuoto

j a i taip pat pripažįsta, kad 
vaikuose gali kilti senatvės ir 

I mirties baimė, jeigu jie retai 
lankosi pas senelius, jei jų 
nepažįsta ir neturi progos susi
draugauti. Su draugu, o ne su 
svetimu, norisi pabendrauti. 
Mūsų ateitininkai, skautai 
aplanko ligonius, senelius 
Kalėdų metu. Dar ir dovanėlę 
kokią nuneša. Tai yra labai gra
žu ir gera, bet būtų daug ver
tingiau ir visiems, ir kitiems, 
jei susitikimai būtų dažnesni ir 
reguliarūs. 

Senelių ir vaikų bendravimas 

Tarpgeneracinių studijų centro 
direktorė, taip pat pabrėžia, 
kaip labai svarbu pamažu su
vesti vaikus su seneliais, skirti 
laiko jiems apsiprasti ir pagel
bėti užmegzti ryšį. Juk dažnai 
net ir suaugusieji, ne tik vaikai, 
nejaukiai pasijunta, patekę į 
naują, jiems svetimą aplinką 
tarp nepažįstamųjų. Patartina 
vaikučius supažindinti ir su 
senelių negaliomis, pvz., 
regėjimo sumažėjimą vaikučiai 
geriau suvoks pabandę vazelinu 
išteptus akinius , k lausos 
susilpnėjimą — užkimšę ausytes 
ir 1.1. 

Negalima vaikučius per prie
vartą vesti į senelių namus. 
Tesilanko tik ten norintys eiti. 
Sugrįžusius paskatinti, kad jie 
pasipasakotų savo įspūdžius, o 
darbuotojai juos papildytų, 
paaiškintų. įspūdžių pasidali
nimas besilankantiems padės 
lengviau su seneliais suartėti, o 
tiems, kurie nesiryžo išeiti iš 
savos pažįstamos aplinkos, bus 
drąsiau ją pakeisti nauja ir 
praturtėti naujais patyrimais 
bei draugais, kas yra būtina 
augimui ir pilnesniam subren
dimui. 

Nors tarpgeneracinis bend
ravimas nėra moksliniais pa
grindais ištyrinėtas, bet jau 
daugiau negu 82% pedagogų šį 
bendravimą teigiamai vertina. 
Jie stebėjo, kad vaikučiai, 
lankęsi pas senelius, įgyja 
savimi pasitikėjimo, savigarbos, 
lengviau išgyvena laikiną nuo 
tėvų atsiskyrimą, sušvelnėjimą, 

sušvelnėja jų agresyvumas, pra-
ilgėja dėmesio laikotarpis. 
Vaikai, kurie 2-3 metų amžiaus 
būdami, palaikė ryšius su seno
liais, lengviau susitaiko su savo 
senatvės procesu, priima jį kaip 
normalų reiškinį. Tie, kurie ne
turėjo ryšio su pagyvenusiais 
žmonėmis, skaudžiai baiminosi 
senatvės ir mirties. Suaugusių
jų pareiga rūpintis, kad vaikai 
ankstyvoje vaikystėje turėtų 
kiek įmanoma turtingesnį gyve
nimą, kad pabendrautų su įvai-
riaamžiais žmonėmis. Sene
liams taip pat svarbu palaikyti 
kontaktą ir su bendraamžiais, 
su jaunaisiais, bet ir su mažai
siais. 

Užkliuvau už šios temos, skai
tydama apie Lietuvos našlai
čius. Apie darželinuką, stovintį 
prie vartelių į gatvę ir klausian
tį praeinančių moterų: „Ar tu 
mano mama?" Širdį veriantis 
mažo vaikučio klausimas neda
vė ramybės, ir norėjau ką nors 
daryti, kuo nors padėti vaiku
čiams, kurių gyvenimas išpin
tas panašiais klausimais. 

Tokių našlaičių namų, kokie 
Lietuvoje, Amerikoje nėra, bet 
yra nemažai vaikų, kuriems 
trūksta globojančios šilumos. 
Yra daug vaikų, neturinčių 
giminingų senelių, su kuriais 
galėtų dažnai pabendrauti. 
Išeivija sparčiai rikiuojasi į 
pensininkų gretas, suinteresuo
tiems yra galimybė „adoptuoti" 
anūkėlį, kur begyventume, sa
voje tėvynėje ar išeivijoje. 

* Padangė be žvaigždžių, 
upė be vandens ir lietuvis be 
dienraščio „Draugo" tik liūdesį 
sukelia. 

DAIL. A. GALDIKO 
SUKAKTIS 

Spalio 18 d. sukako 100 metų, 
kai gimė vienas žymiausių lie
tuvių dailininkų — tapytojas, 
grafikas, scenografas Adomas 
Galdikas. 

Jubiliejaus išvakarėse didelė 
Adomo Galdiko darbų paroda 
at idaryta Kauno paveikslų 
galerijoje. Spalio 17 d. į 
nuolatinę dailininko kūrybos 
ekspoziciją pakvietė Plungėje, 
Mykolo Oginskio rūmuose, ku
riamas Žemaičių dailės muzie
jus . Vilniuje, valstybinėje 
galerijoje, Adomo Galdiko pa
veikslų paroda buvo iškilmingai 
atidaryta spalio 21-ąją. Apie jo 
gyvenimą ir kūrybą pasakojanti 
jubiliejinė paroda jau veikia 
valstybinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje. 

Adomas Galdikas gimė 1893 
spalio 18 dieną tuometinės 
Kretingos apskrities Giršinų 
kaime. Studijavo Petrapilyje, 
tobulinosi Berlyne. Švedijoje, 
Italijoje bei Prancūzijoje. 1923-
40 metais buvo Kauno meno 
mokyklos grafikos studijos 
vedėjas, vėliau — Taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės instituto 
profesorius, aktyviai dalyvavo 
„ARS" grupės veikloje. Baigian
tis karui, emigravo į Vakarų 
Europą, o 1952-aisiais atvyko į 
JAV. Apsigyveno New Yorke, 
kur mirė 1969 metų gruo
džio 17 d. 

Adomas Galdikas, tvirtinęs. 

kad „kūryba — tai ekstazė, 
nepavaldi logikai ir protui", 
sukūrė daug peizažų, 19 spek
taklių dekoracijas. Jis taip pat 
tapė portretus, natiurmortus, 
projektavo pašto ženklus, pinigų 
banknotus, iliustravo knygas. 
Nuo 1920-ųjų m. dalyvavo viso
se lietuvių meno parodose Lie
tuvoje ir užsienyje. Paryžiaus 
pasaulinėje parodoje už triptiką 
„Lietuva" buvo apdovanotas 
Grand Prix, už dekoracijas Vin
co Krėvės dramos „Šarūnas" 
pastatymui Valstybės teatre — 
aukso medaliu. 

Adomo Galdiko kūrybinį pali
kimą iš JAV į Lietuvą parvežė 
lietuvių kultūros veikėja 
Beatričė Vasarė. (Elta) 

Pasitaiko, kad po tuo pačiu sto 
gu, toje pat institucijoje gyvena jai pastebi, kokią malonią įtaką 
darželinukų tikrieji tėtukai ir daro mažieji seneliams. Jie pra-
močiutės. O tie, kurių neriša 
kraujo giminystė, gali pasirink
ti jiems palankų, mylintį, my
limą tėtuką ar močiutę. Maži, 
penkių-šešių vaikučių būreliai 
kasdien kelis kartus lankosi pas 
senelius. Čia jie žaidžia, klau
sosi pasakaičių, kas mėnesį kar
tu su seneliais švenčia savo ir 
senelių gimtadienius. Dukart vaikučius iš tolo. Ir Alzheimerio 
savaitėje pora vaikučių valgo liga sergantys pradeda šypsotis, 
pietus kartu su seneliais. Vasa- vaikštinėti, tapšnoti į muzikos 
rą darbuojasi lauke, prižiūri taktą, kai vaikučiai yra atėję 
daržą, gėles. Mažieji, paviešėję pas juos. Kai vaikučių nėra, jie 
pusvalandį pas senelius, grįžta vėl užsidaro į savo nepasiekia-
į darželį. mą pasaulį, visai nereaguodami 

deda domėtis aplinka, pagerėja 
jų apetitas. Pakyla savigarba, 
jaučiasi esą reikalingi. Gyveni
me atranda daugiau džiaugsmo. 
Net ir atmintis pagerėja. 
Mažieji įtaigoja visus, ne tik 
aktyviai su jais ušsiimančius 
senelius, bet ir tuos, kurie 
laikosi nuošaliai ir stebi 

Kriaučeliūnų vardo Montessori mokyklos 1964 m. rytinė pamaina. Daugelis jų jau augina savo 
šeimas ir leidžia vaikučius į Montessori mokyklėles, prisideda prie jų išlaikymo. Tikime, kad 
jie atpažins save nuotraukoje; čia esančių pavardės be ypatingos eilės: Traškaitė, L Meilus, L. 
Dudėnaitė, V. Dirvonis, V. Daulys, Vengryte. Kaminskaitė, Mieželytė, L. Lauciūtė. Oksaitė, S. 
Daukutė, Bakaitytė, Germanas, P. Alekna. XT __ , , 

Nuotr. Vlado Juknevičiaus 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 
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Buvo išdirbtas memorandumas dėl ekonominės 
Lietuvos padėties, ir American Development Corpora
tion ėmėsi tą reikalą studijuoti. Tos didelės organiza-

tiems tikslams, kaip bus numatyta paskolos sukėlimo 
sutartyje. 

Vėliau gavau žinių, kad American International 
Corporation rimtai studijuoju klausimą ir esanti 
įsakiusi savo atstovui Europoj paruošti pranešimą apie 
situaciją. Tikiuos šį mėnesį išgirsti ką nors konkretaus. 

Tuo tarpu su p. Young'u State Departamente esu 
iškėlęs taipogi paskolos klausimą, prašydamas, kad 
State Departmentas neatsisakytų painformuoti 
užinteresuotų asmenų apie ekonominę Lietuvos padėti. 

cijos studijų išdavos buvo patogios mums. Maniau, kad Jis prižadėjo tatai atlikti, jei kas kreiptųsi į State 
netrukus bus prieita prie konkretingesnių pasiūlymų. Departamentą. Tą žingsnį esu padaręs, nes p. Young 

ŽEMAITIŠKI DROŽINIAI 

Tačiau pasirodo, kad American Development Corpo
ration, išleidusi nemažai pinigų studijoms ir siuntusi 
savo žmogų Washingtonan surinkti medžiagos ir 
davinių Amerikos įstaigose, davė suprasti, jog, būdama 

Kaune, viename dailės salonų, konstrukcijos darbų korporacija ir turinti daug darbų 
veikia tautodail ininko iš Pietų Amerikoje įvairiose valstybėse, negalinti apsiim-
Palangos Alberto Zulkaus me- t i paskolos sukėlimu Lietuvai. Man pačiam teko su tos 
džio drožinių paroda... Mėgs- korporacijos direktoriais kalbėtis tuo reikalu ir buvau 

tikras, kad galėsim prieiti prie konkretingesnio svars
tymo. Todėl jų atsisakymas buvo lyg ir kiek 
nelaukiamas. 

tamiausios drožinių temos: pa
davimų, žemaitiškų pasakų 
smakai, gyvatės, dar — garbingi 
žemaičiai S. Daukantas, M. 
Valančius, J. Šliūpas, A. Zul
kaus skulptūrą V. Landsbergis 
nuvežė dovanų Japonijos impe 
ratoriui, Seimas ir prezidentūra 
nupirko drožėjo darbų ir pado
vanojo kai kuriems žymiems 
asmenims. JAV, Lemonte, 
Pasaulio lietuvių kultūros cen
tre, veikusioje Lietuvos žemaičių 
parodoje buvo eksponuoti ir 
jubiliato drožiniai. 

keletą kartą State Departamente yra išreiškęs man 
Amerikos vyriausybės džiaugsmą dėl mūsų eko
nominės padėties gerėjimo ir stiprėjimo. 

Kalbant apie bendrą situaciją New Yorko 
finansinėje rinkoje, turiu pastebėti, kad padėtis nėra 
visai mums palanki ir štai dėlko: 

I-a Komunistų sukilimas Estijoje, komunistu 
veikimas Latvijoje ir dalinai Lietuvoje lyg ir sako, kad 
Pabaltės kraštai turės sunkenybių su Rusija. 

2-a Lenkijos padėtis, ypač trinimaisi su Vokietija 
ir Rusija, sako, kad Rytų Europoj stabilizacijos ir taikos 

Tad toji pat Pennington, Fechting ir Mcginnis firma ilgai dar teks laukti, 
ėmė ieškoti kitų kelių. 3-a Mūsų santykiai su lenkais gali visuomet apsi-

Kreiptasi į American International Corporation, rekšti ginkluotu susirėmimu. Sąryšy su šituo ar-
Asmeniškai mačiausi su tos korporacijos vice preziden- gumentu kėliau tą faktą aikštėn, kad esame Tautų 
tu Mr. Bolsch. Jis apsiėmė visą reikalą studijuoti. Buvo Sąjungos nariu. Tas dalykas minimą argumentą 
ilgai kalbėta dėl ekonominės padėties, dėl valstybės anuliuodavo. 
padėties ir t.t. Buvo iškelta abejonė, ar gautąją paskolą 4-a Paskutinės lenkų paskolos bonų, kurie buvo 
mes neišnaudosime armijai ir valdžios aparatui išleisti New Yorko rinkoje, bankiniams distribucijos 
išlaikyti. Išaiškinau, kad ieškome paskolos vien tik namams nepasisekė visų parduoti, todėl ir bankai, ku 
konstrukciniams darbams, gelžkeliams. keliamas, riems teks susidurti su mūsų paskolos bonų par 
tiltams ir t.t., ir pridūriau, kad galės reikalauti iš Lietu- davinėjimu. pasidarė atsargūs, 
vos vyriausybės garantijų, jog paskola bus sunaudota „ Nepaisant visų šitų sunkenybių dėsiu visas pastan 

gas, kad American International Corporation kiek 
galima greičiau duotų konkretiškų pasiūlymų. Jei prie 
to neprieitų, tai turėsiu pertraukti ryšius su Pen
nington, Fechtig ir Mcginnis firma ir ieškoti kitų kelių. 

Turime užmezgė gerus ryšius su vieno didžiųjų New 
Yorko bankų direktorium. Privačiai ir neformaliai 
kalbėtasi ir su juo dėl paskolos. Jis patarė nepertraukti 
ryšių su American International Corporation, nes toji 
korporacija yra stipri ir gerai surišta finansų sferuose. 
Turime įspūdžio, kad jis apsiimtų paskolos reikalą 
vesti, jei tektų į jį kreiptis". 

Deja. dar nespėjus K. Bizauskui išsiųsti aukščiau 
cituotą pranešimą, buvo gautas iš American Interna
tional bendrovės raštas, kuriuo buvo pranešama, kad 
toji bendrovė nėra suinteresuota Lietuvos paskolos 
reikalu. 

..Tas atsakymas kiek nustebino ir mane, nes iš 
pasimatymo su p. Gordon H. Balch turėjau įspūdžio, 
jog juos paskolos reikalas interesuoja. 

Kaip jau minėjau savo pirmykščiame pranešime, 
yra visa eilė argumentų prieš paskolos davimą Pabaltės 
kraštams. 

Papildomai paaiškėjo šie dalykai: 
American International Corporation, kuri remiasi 

tam tikromis bankinėmis įstaigomis, pati paskolai 
pinigų nekelia: daro tai per bankus. 

Gi bankai turėjo labai blogų pasekmių su lenkų 
paskola. Bankai ir bankiniai namai pasirašė lenkų 
paskolą, bet lenkų paskolos bonų rinkoje parduoti ne
galėjo ir buvo priversti tuos bonus laikyti pas save. Ben
drai imant, banku žvilgsniu žiūrint, lenkų paskolos 
bankams nepasisekė realizuoti, t.y., nepasisekė rasti 
bonų pirkėju. 

(Bus daugiau) 
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Susipažinkime 

RIMAS DOMANSKIS, 
„DRAUGO" FONDO 

TEISINIS PATARĖJAS 
Jis padėjo organizuoti Pasau

lio lietuvių centrą Lemonte. 
prisidėjo prie demonstracijų už 
Lietuvą ruošimo, o dabar sutiko 
dirbti, kad mūsų lietuviškos 
spaudos gyvybės s iūlel is 
nenutrūktų. 

R imas D o m a n s k i s 1977 
metais cum laude baigė Uni-
versity of Michigan Law School 
ir turi teisę prakt ikuot i Illinois 
valstijoje, JAV Aukščiausiame 
teisme ir JAV Apeliaciniame 
teisme. Jis priklauso American. 
I l l inois, Chicago ir Lithu 
anian-American Bar draugi
joms, dirba Čikagoje kaip part
neris Ross ir Hardies advokatų 
įstaigoje. 

Rimo tėvų pavyzdys turėjo 
jam ir jo broliui Jonui įtaką ne 
t ik s tengt i s kuo daugiau 
pasiekti asmeniniame bei pro
fesiniame gyvenime, bet ir žino 
ti, jog Lietuvos reikalai nema
žiau svarbūs. Tėvas — me
chanikos inžinierius, veiklus 
ALIAS narys. Motina buvo pir
moji moteris, at l ikus oftalmolo
gijos „internship" Presbyterian 
ligoninėje Čikagoje. J i taip pat 
aktyviai reiškėsi Lietuvos Duk
terų draugijoje. Brolis Jonas yra 
chirurgas (plastic surgeoiH Jis 
buvo Lietuvos žiemos ir vasaros 
olimpinių komandų gydytojas, 
suprojektavo Lietuvos olimpinį 
ženkliuką, išrūpino paradinę 
uniformą Lie tuvos vasaros 
olimpinei krepšinio komandai. 
Atlikęs daug operacijų Lietu
voje, jis vėl pakviestas būti 
Lietuvos vasaros olimpinės 
komandos gydytoju Norvegijoje. 
Jonas Lietuvoje taip pat įsteigė 
„Lithuanian Plastic Surgeon" 
draugiją, kuri gavo tarptautinį 
pripažinimą d a r tuo metu, kai 
pasaulis nebuvo pripažinęs 
Lietuvos nepriklausomybės. 

Rimo intensyvi lietuviška 
veikla prasidėjo Amer ikos 
Lietuvių katalikų federacijos 
taryboje. Po to jis atstovavo 
ALKFT Alte. kur tapo proto
kolų sekretorium. J i s buvo 
Lietuvių Montessori draugijos 
teisinis patarėjas; atstovavo A. 
Kezio . .Ga l e r i j a i " . Besi
rūpindamas lietuvių religines 
bei kul tūr inės veiklos plė
tojimu, padėjo Lemonto LB 
sujungti Lietuvių misiją ir 
Pasaul io l i e t u v i ų centrą 
Lemonte, o nuo 1988 iki 1992 m. 
buvo PLC p i rmin inkas . At
vykus Česlovui Stankevičiui ir 
Jarmolenkai. globojo 12 asmenų 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos delegaciją, o vėliau or 
ganizavo priėmimą JAV amba
sadoriui Lietuvai Darryl John 

son. Savo amerikietišką veiklą, 
ypač savo dalyvavimą Illinois 
Ethnic Coaiition, panaudojo 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo labui, randant Lietuvai 
viešu pritarimų iš įvairių tauty
bių, pvz., American Jewish 
Community ir P a r t n e r s h i p 
Against Racism. Dirbo su Ber-
nard Sahlins ir Alės Kėželienės 
komitetu, užtikrinant Lietuvos 
tarptautinio teatro festivalio 
pasisekimą. Su Stasiu Balzeku 
ir Bernard Sahlins Rimas įdėjo 
daug pastangų, kol 1993 m. pri
vedė Čikagą ir Vilnių prie 
Seserystės sutarties, kurią pasi
rašė Vilniaus meras V. Jasiulai-
t is ir Čikagos meras R. Daley. 
Politinės arenos veikla t a ip pat 
krypo lietuvių naudai. 

Per senatorių Dixon Rimas 
stengėsi išrūpinti pensijų iš
mokėjimą Amerikos lietuviams, 
pers ikrausč ius iems gyven t i 
Lietuvoje. Palaiko glaudžius ry
šius su lietuvių kilmės atstovais 
JAV kongrese: R. Durbin ir 
Sarpalium. 

Rimas vedė Pranute Lauč-
kaitę. kuria susitiko universi
teto lietuviu klube. P ranu tė 
d a k t a r o la ipsn iu ba igė 
psichologija ir pedagogiką Uni-
versity of Michigan ir dabar 
verčiasi privačia prakt ika. J i 
y ra dėsčiusi Michigan North-
eastern ir Loyola universitete, 
priklausė „Pediatric psycholo-
gy staff" Univ. of Massachusetts 
Medicinos mokykloje. Pranutės 
m a m a , gimusi ir a u g u s i 
Amerikoje , ba igė chemijos 
mokslus ir ištekėjo už Juozo 
Laučkos, kuris gimė Ameriko
je, nuvyko į Lietuvą, paskiau, 
grįžęs į Ameriką, tęsė lietuvišką 
veiklą. Lietuviškoje dvasioje 
augo Pranutė ir jos sesuo 
Izabelė, gavusi magistro laips
nį bibliotekininkystėje. Izabelė 
yra Ralfo taryboje, o dirbdama 
JAV Žemės Ūkio skyriuje kaip 
konferencijų planuotoja. įvedė 
lietuvių kalbos kursus. 

Nors Pranutė augo ten, kur 
buvo mažai lietuvių, ji visada 
jautė lietuviškumą, nes su tė
vais dalyvaudavo Vasario 16 
minėjimuose bei didesnėse lietu
vių iškilmėse. Mėgstamas cent
ras buvo Lietuvos Pasiuntinybė 
Vašingtone, kur, p . Kajeckienės 
pakviesta, darydavo šiaudinu
kus, margučius bei priimdavo 
svečius ir jiems aiškindavo apie 
Lietuvą. Su tėvais važiuodavo į 
a t e i t i n i n k u s e n d r a u g i ų 
stovyklą Kennebunkporte. 

Pranutei didelę įtaką padarė 
jos a.a. tėvelio rūpestis Lietuva, 
dirbant su Voice of America ir 

CLASSIFIED GUIDE r t 

HiaCCLLANEOUS* RE AL eSTVTE 

Lietuvos Vyčių 16-tos kuopos susirinkime. Iš k. I eil. Nancy Rudmin, Kenneth Rudmin Megan 
Rudmin, Robert Martin, Jr. ir kuopos pirmininkė Mary Beth Slakis. II eil. - Christine Schultz 
Loreta Gestautas, Diane Martin, Deborah Rudmin, Janeen Perutis, Jean Slakis Ajjnes Rainis' 
II eil. — Glen Perutis ir Peter Zansitis. 

Noriu pirkti akordeoną ir armo
niką (concertma). 

Kreipti. 708-755-6444 

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

FRANK ZAP0U8 
3200 V j West 95th Street 

Te l . — (708) 4244454 
(312) 5414454 

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 

GREIT 
PARDUODA 

Radio Liberty. J i sako: „Visada 
žinojom, kad reikia dirbti dėl 
Lietuvos. Tam gavom didelę 
paramą iš šeimos". Su Onute 
Daugirdiene Pranutė globoja 
, jaunųjų atei t ininkų Dauman-
to-Dielininkaičio kuopą, buvo 
Montessori taryboje, yra Mairo
nio lit. mokyklos tėvų komitete 
bei Mokslo ir Kūrybos Simpo

ziumo valdyboje, ta lkina „Sau
lutei", Lietuvos našlaičių globos 
būreliui. 

P ranu tė ir Rimas augina Ma
riją ir Jonuką, kurie lanko Mai
ronio l i tuanist inę mokyklą. Do-
manskiai prenumeruoja „Drau
gą", „Lietuvių balsą", „Aidus", 
„Ateitį", „Eglutę", „Lituanus". 
. . O b s e r v e r " , „ G a r s ą " ir 
„San ta rą" iš Lietuvos. 

Darydamas pranešimą JAV 
LB konferencijoje Detroi te , 
Rimas ats iprašė už netikslų žo
džių g a l ū n i ų panaudoj imą. 
Tačiau klausytojai gausiai ir 
šiltai plojo, nes iš pranešimo 
buvo aišku, kad ne galūnės nu
lėmė Rimo nuoširdų ir ryžtingą 
darbą padėt i Lietuvai. P ranutė 
pasakoja, kad iki pat mirties 
tėvelis t a i sė jos lietuvių kalbą, 
bet jie abu žinojo, kad ne ten 
esmė... Tokioje šeimoje, Pranu
tės ir Rimo Domanskių, užaugs 
dar viena kar ta , kurios širdyje 
įdiegta meilė Lietuvai ir jos 
kul tūra i bus įrodoma darbais. 

I n d r ė 

Vyčių veikla 
PASIRUOŠIMAI L I E T U V O S 

VYČIU 81 M E T I N I A M 
SUVAŽIAVIMUI 

Lietuvos Vyčių 16-ji kuopa, 
veikianti Bridgeporte, įsiparei
gojo bū t i š e imin inke a te i 
nanč ia i s metais vyks ianč io 
81-mo visuotinio metinio Lietu
vos Vyčių suvažiavime. Suva
žiavimas 1994 m. rugpjūčio 4-7 
d. vyks Čikagoje. Mar r io t t 
viešbutyje. 

Kuopos pirmininkė Mary Eli-
zabeth Slakis praneša , kad 
ko-pirmininkais su t iko būt i 
Kenneth Darr Rudmin ir Robert 
Anthony Martin, J r . 

16-ji kuopa anksčiau veikė Šv. 
Jurgio parapijoje, Bridgeporte, 
d a b a r p r i k l a u s a n t i Visų 
Šventųjų / Šv. Antano parapijai, 
Lietuvos Vyčiu suvažiavimui 
š e i m i n i n k a u s p i r m ą ka r t ą , 
pareiškė 16-tos kuopos dvasios 
vadas kun. Richard Michael 
Dodaro, anksčiau buvęs Šv. Jur
gio, o dabar Visų Šventųjų Šv. 
Antano parapijos klebonas. 

Kuopos sekretorė Nancy Darr 
Rudmin teigia, k a d kuopa 
džiaugiasi, jog suvažiavimas 
vyks jų globoje. Ne t 18 kuopos 
nar ių savanoriškai sutiko dirb
t i ruošos komitete. Seimo ati
darymo Mišios bus aukojamos 
Šv. Vardo katedroje. J a s aukos 

Lietuvos Vyčių CV dvasios 
vadas kun. dr. Joseph An-
derlonis. Suvažiavimo užda
r y m o Miš ios s e k m a d i e n i , 
rugpjūčio 7 d. vyks Visų Šven
tųjų / Šv. Antano bažnyčioje. 

Šių metų suvažiavimas vyko 
Worcester, Mass. Pr ieš t a i — St. 
Pe te r sburg , FL, Al lentown, 
Penn., Washington, DC. Pasku
tinį kartą Čikagoje visuotinis 
Lietuvos Vyčių suvažiavimas 
vyko prieš penketą metų. 

Lietuvos Vyčiai y r a katalikiš
ka organizacija, ku r i a i gal i pri
klausyti visi l ietuvių ki lmės 
asmenys. Prieš 81 metus įsteig
ta organizacija šiuo me tu tur i 
a r t i 5,000 na r ių . L i e tuvos 
Vyčiai remia Lietuvių Ponti-
fikalinę kolegiją Romoje, telkia 
p a g a l b ą L i e t u v a i , t u r i 
stipendijų fondą savo na r i ams . 
Organizacijos šūkis — „Dievui 
ir Tėvynei". 

G l e n n E . P e r u t i s 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(709) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

- 2 ^ 
IEŠKO DARBO 

ŽENKLIUKAI SU 
KLAIDOMIS 

Vytauto Didžiojo valdymo pra
džios 600 m. sukakčiai paminė
ti Lietuva išleido paš to ženklą, 
kur iame vaizduojamas Žalgirio 
mūšis. Tačiau ženkle yra klaida: 
Vytautas išspausdintas Vitau-
tas. Yra išspausdinti 3 milijonai 
tokių paš to ženk l i ukų . J ie 
spausdinami Vengrijoje. 

*» Jaunesnieji ir vyresnieji I)»>m;.' ;kiai K kaires: Vandelinas Domanskis, 
Jonukas Domanskis. Jonas Edvardas Domanskis. Alina Domanskienė, Maria 
Domanskytf. stovi Pranute Domanskienė sr adv Rimas Domanskis 

CityCenter GT- International 
PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS I DAINŲ ŠVENTĘ! 

SIŪLOME: 
Septynių (7). dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac Ei Dorado, Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars, Toyota. Dodge ir Mercedes — Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai Į visus 1994 DAINŲ ŠVENTES 
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

Moteris U Lietuvos įtiko darbo. 
Gali prižiūrėti ligonius, vaikus ir 
atlikti namų ruošos darbus. Šiek tiek 
kalba angliškai. Gali padėti 
besimokantiems lietuvių kalbos. Tel. 
312-581-7547. 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė 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 — 3 dol.; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

Ontuifc KMIECIK REALTORS 
rOf| 7922 S. Pulaski Rd. 
fcl 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

F O R R E N T 

Bficfiton Psfic#, Arch#f Ir CMifoi VHB 
apyt. Išnuomojami 2 butai; 
1) 4 did. kamb.. modernus. Su šaldy
tuvu, virykla, virt. spinteles, „mini-
btinds", antram a. $575 įmėn. (Skaitant 
šilumą, karštą vand. ir virimo dujas. 
Kreiptis po 4 v. p.p. 312-890-1877 ar
ba 312-247-3777. 
1) Saulėtas, 3 kamb., antram a. Kilimai, 
virykla, šaldytuvas, skalbykla pastate. 
$400 į mėn. įskaitant šilumą ir karštą 
vandenį. Kreiptis vakarais: 
312-890-1877. 

FOR SALE 

Parduodu už žemą kalną du 
kapinių sklypus, Lietuvių 
Tautinėse kapinėse, labai geroje 
vietoje: Section 3, Block 18, Lot 5. 
Tel. 904-773-2642 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

ASTA 
American Society 
of Travel Agents 

@ CityCenter GT-International 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, UETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 

u.s.SMfmosmoMO* 
i THE G»EAT AMERiCAN iNVESTMENT j 

GERA NAUJIENA 
VISIEMS LIETUVIAMS! 

BALTI A EXPRESS pratęsia kalėdinių siuntinių 
priėmimą Iki lapkričio 8 d. Pristatykite siuntinius 
adresu, 3782 W. 79 St., Chicago, IL 80652, arba tei
raukitės nemokamu telefonu: 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624. 

TNA INTERNATIONAL TRADING CO. 

praneša, kad kalėdiniai siuntiniai į didžiuosius Lietuvos miestus 
(Vilnių, Kauną, Šiaulius, Alytų, Klaipėdą, Panevėžį, Anykščius, 
Telšius, Mažeikius) jums kainuos tik 

$ 0 . 5 2 UŽ 1 SVARĄ (70 svarų minimum) 

Ši kaina galioja iki š.m. GRUODŽIO 5 d. 

Apsilankę 

T N A INTERNATIONAL TRADING CO. 
skyriuje, veikiančiame jūsų patogumui 7 dienas savaitėje (dar
bo dienomis net iki 8 v.v.)galite: 

* išsiųsti siuntinį į Lietuvą (laivu ar oro paštu), 
* persiųsti pinigus jūsų artimiesiems $ (neribotą kiekį tik per 48 vai.), 
* užsakyti maisto siuntinį ar gėlių puokštę į Lietuvą (72 vai), 
* gauti patarimų ir pagalbos perkant, parduodant ar keičiant 

nekilnojamą turtą Lietuvoje, 
* užsiprenumeruoti Lietuvoje labiausiai skaitomą laikraštį 

„Lietuvos Rytas". 

Mūsų tel. 708-852-8180 
Adresas: 6440 S. Caaa Ava., Wettmont, IL 60559 

( * 



IŠAIŠKINTA RUSIJOS 
KARALIŠKOSIOS ŠEIMOS 

MIRTIES PASLAPTIS 
KAROLIS MILKOVAITIS 

Kai 1918 metais bolševikai, kurie Amerikos laikraščiai per-
Lenino įsakymu, nužudė Rusi
jos karališkąją šeimą, j ie tikėjo 
išlaikę visišką paslaptį. Bet skli
do žinia, kad caro Nikalojaus II, 
jo žmonos Aleksandros , jų 
penkių vaikų ir t a rnų lavonus, 
paėmę iš žudynių pastato po
grindžio, jie nuvežė į sunkiai 
p r ie inamą vietą, sume tė į 
druskos kasyklų duobę, apipylė 
s ieros rūgš t imi i r užkasė . 
Žudikai tikėjo tą kruviną darbą 
at l ikę meistriškai ir paslėpę jį 
nuo pasaul io ak ių vis iems 
laikams. Vienas žudikų net 
pasakęs : „Pasau l i s n iekada 
nesužinos, ką mes su j a i s 
pada rėme" . Bet ylą sunku 
maiše paslėpti, nes nekaltai 
pralietas kraujas tiesos šaukias. 

1979 metais Sibiro srities 
Jeka ter inburgo mieste buvo 
a t ras ta masinio kapo vieta, bet 
ją atkast i komunist inė valdžia 
t ada neleido. Brežnevo įsa
kymu, net namas, kur iame žu
dynės įvyko, buvo nugriautas ir 
žemė užlyginta. 1991 metais 
kapą atkasus, buvo ras t i devy
nių asmenų griaučiai. 

Juos ištyrę, rusų antropologai 
nus ta tė , kad tai t ikra i y ra 
penkių karališkosios šeimos 
narių, trijų tarnų ir caro asmens 
gydytojo dr. Sergej Botkin pa
laikai , ką vėliau patvir t ino 
Anglijos ir Amerikos moksli
ninkai . 

Palaikų skaičius ne tik nuste
bino besidomintį pasaulį, bet ir 
uždavė naują mįslę, nes rasti t ik 
penki karališkosios šeimos na
riai , o turėtų būti septyni. Kur 
dar du? 

Tr is ketvirtis šimtmečio po 
pasaulį sklido gandas, kad caro 
jauniausioji duktė Anastazija, 
nors sužeista, išliko gyva ir pa
bėgo. Tas gandas ypač sustip
rėjo, kai 1920 metais Berlyne la
bai prislėgta jauna moteris mė
gino nusižudyti, nušokdama 
nuo tilto į kanalą. Kai išgelbė
ta nusiramino, ji pasisakė esan
ti Rusijos caro duktė Anastazija. 
Mažai kas tuomet j a tikėjo, nes 
plačiai buvo žinoma, kad visa 
karališkoji šeima nužudyta, o 
mergina negalėjo savo kilmės 
įrodyti. Net nuo revoliucijos į 
Vakarus spėję pabėgti kai kurie 
jos giminės netikėjo. Nors 
g iminių a t s t u m t a ir nelai
minga, ji niekada nepalūžo ir 
kiekviena proga pabrėždavo 
savo kilmę. 

Metams slenkant ir išgyve
nusi labai daug nusivylimo, ji iš
tekė jo už amer ik ieč io An
derseno. Amerikoje gyvendama, 
vadinosi Anna Anderson, bet iki 
mirt ies tvirtino esant i Rusijos 
karalaitė Anastazija. Mirė 1984 
metais . 

Paskutiniais dešimtmečiais, 
atsiradus naujų istorinių duo
menų bei kitų įrodymų, anks
čiau abejoję dabar t iki , kad ji 
tiesą sakė, kad ji t ikrai buvo ka
ralai tė Anastazija. Mirdama ji 
paliko pluoštą savo plaukų, ku
riuos ištyrę mokslininkai nu
s ta tys jos tikrąją tapatybę ir, 
t ikima, abejonių debesis išsklai
dys visiems laikams. Tarp trijų 
asmenų, šiam tyr imui davusių 
savo kraujo, yra Anglijos kara
lienės vyras, princas Pilypas, 
kurio teta, princesė Viktorija iš 
Hesse, buvo carienės Aleksand
ros sesuo. 

Apie Anastazijos gyvenimą 
sukur t i šeši dramos veikalai, 
vienas baletas ir susukti keturi 
filmai, kurių viename ją vaidino 
garsioji švedų aktorė Ingrid 
Bergman. 

Taip, atrodo, baigėsi gilioji pa
slaptis. 

Bel ieka s u r a s t i gyvą a r 
palaikus dar vieno karališkosios 
šeimos nario, kurio Jekaterin
burge atkastame kape nebuvo. 

Anglijos laikraščiai neseniai 
buvo pilni žinių, kurias kai 

sispausdino, kad caro Nikalo
jaus sūnus Aleksiejus taip pat 
išliko gyvas. O rusų istorikas ir 
rašytojas Edvard Radzinsky, 
užsidegęs noru sužinoti tiesą, 25 
metus slaptai tyrinėjęs caro 
šeimos nužudymo aplinkybes, 
tvirtina: „Aš tur iu stiprius įro
dymus, kad du Romanovų šei
mos nariai, Anastazija ir Alek
siejus, žudynėse išliko gyvi". 

Kas atsitiko su Anastazija, 
jau žinoma. 

Pirmas įrodymas, kad ir Alek
siejus išliko gyvas, yra Sovietų 
Rusijos archyvuose a t r a s t i 
žudikų pranešimai savo virši
ninkams, kuriuose sakoma, kad 
„Aleksiejus galėjo i š l ik t i 
gyvas". Jakov Jurvosky, žudikų 
vyresnysis, savo praneš ime 
rašė: „Dėl neaiškių priežasčių 
daugelis mūsų pistoletų kulkų 
atšoko ir kuriuos Romanovus 
tik sužeidė. Net sosto įpėdinis 
hemofilikas Aleksiejus, nors 
sužeistas, parodė nuostabų at
sparumą". Kitas žudikas, An
drėj Strekotin, tvirtino, kad „po 
žudynių lavonai buvo nešami į 
sunkvežimį, stovintį kieme prie 
vartų. Benešant pamatėme, kad 
mergaites dar gyvos, bet šauti 
jau negalėjome, nes šūviai būtų 
buvę girdimi gatvėje". Žudikai 
spėja, kad Anastaziją ir Aleksie
jų galėjo išgelbėti brangenybės, 
nes, prieš nešant lavonus į 
sunkvežimį, bolševikai jų rū
buose rado įsiūtus 18 svarų 
deimantų. 

Samprotaujama, kad sąmy
šyje, žudikams nuo sunkvežimio 
grįžus i į pogrindį, baltgvar-
diečiai galėjo suspėti Anastaziją 
ir Aleksiejų pagrobti. 

Ki tas įrodymas, kad Alek
siejus išliko gyvas, yra vieno 
sovietų psichiatro parodymas ir 
1949 metų ligoninės kartoteka. 
Psichia t ras , įgijęs gydomo 
kilnių manierų asmens pasiti
kėjimą, sužinojo, kad tas asmuo 
yra Nikalojaus II sūnus. Jis 
žinojo caro Žiemos rūmų ir kitų 
caro rezidencijų a d r e s u s , 
patalpas, pažino caro gimines ir 
kt. J i s pasisakė, kad žudynių 
naktį buvo nežinomų asmenų iš
gelbėtas. Jis pakeitė savo pa
vardę į Fillip Grigorievič Semio-
nov, buvo mobilizuotas ir tarna
vo Raudonojoje armijoje. Vėliau 
tapo ekonomistu. Nusiskundęs. 
kad vienas komunistas žinojo jo 
paslaptį ir grasino jį išduoti. 

Vienas gydytojas,, privačiai 
„Semionovą" apžiūrėjęs, rado, 
kad, kaip Aleksiejus, jis turėjo 
hemofiliją. Taip pat, kaip ir 
Aleksiejus. „Semionovas" turėjo 
kriptorchidizę. Gydytojas leido 
„Semionovui" pasirinkti: su-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 4 d. 

American-Lithuanian Disability and Rehabilitation Exchange programos delegacija su Lietu
vos specialistais š.m. gegužės 20 d. Grigiškėse. 

LIETUVA GRAŽI IR 
ŽMONĖS GERI 

Grįžau iš v ienos sava i t ė s 
viešnagės Lietuvoje. Viskas 
įvyko staigiai , ne t ikė ta i . Liepos 
13-tą sužinojau kad sekančią 
dieną i š skrendu . Nebuvo laiko 
nei pasiruošt , nei sus ikaupt . 
Vos spėjau pa s kambin t i gimi
nėm Šiauliuose — „gal galėsit 
pasitikt — a t sk rendu! Būsiu 
Kaune apie 12 vai . Ketvirtadie
nį!" J i e t u r b ū t p r i t ū p ė iš 
s taigmenos. 

Kelionė buvo suruoš ta Da
r iaus ir Girėno minėjimo proga. 
Londone m u s pasi t iko Lietuvos 
lėktuvas, kur i s nuskra id ino i 
Kauno K a r m ė l a v o s aerouostą. 
Kaune a t s i r adom ne apie 12 
vai., o t ruputį pavėluotai — apie 
18-tą vai. Tur iu pabrėžti , jog tai 
neįvyko dėl Lietuvos lėktuvo vė
lavimo, o t iesiog dėl mūsų va
dovo nerangumo. Kitaip sakant , 
vieno bendrakele iv io žodžiais: 
„Vyravo bevi l t i škas chaosas" . 
Tačiau, nepa i s an t mūsų vadovo 
pastangų, visgi nusileidom sėk
mingai Lietuvoje . 

Paskutinį ka r t ą teko man lan
kytis g imta jam k ra š t e 1981 
metais. Apl inkybės , k a i p j a u 

tikti su „paranojos" f beprotybės) 
diagnoze ir būt i uždarytam dar
bo stovykloje, a r rizikuoti būt i 
t a rdomam Maskvos tardytojų. 

,J3uvo S ta l ino la ikai , ir je igu 
gydytojas p r a n e š , kad j is nė ra 
beprotis, ta i b u s b e m a t a n t su
šaudy tas" , — sako Radzinsky. 
Semionovas su t iko su bepročio 
diagnoze ir buvo išs iųstas į dar
bo stovyklą. 

Iš darbo stovyklos įnamių Ra-
dzinskis sužinojo, kad Semiono
vas buvo 1964 me ta i s pa le i s tas 
ir ne t rukus mirė. Iki pa t galo j i s 
tvirt ino esąs Rusijos sosto įpė
dinis Aleksie jus . 

Pasaulis tiki, kad nuplėšta ko
munizmo melo bei ž i a u r a u s 
nežmoniškumo skra i s t ė ir Ru
sijos k a r a l i š k o s i o s š e i m o s 
pomirt inė pas lapt i s paga l iau 
išaiškinta. 

visi žinom, buvo visai kitokios. 
Vos galėjau ašaras sulaikyti, 
ma tydama tokią suvargusiaą 
Lietuvą,sukūžusius, bijančius 
ka lbė t žmones, kiekvienam 
ž ingsny per petį neramiai 
žvelgiančius į šalia sėdinčius ar 
e inanč ius nepažįstamuosius. 
J au tė s i didelė žmonių prie
spauda, nerimas, nepasitikė
j imas ki ta is . 

Šį kar tą pamatėm Lietuvą 
k i t ok i ą . P o l i t i n ė s ba imės 
nebėra, žmonės kalba net per 
daug. Keliavom, kur norėjom, 
apsistojom, pas ką norėjom — 
atrodo, viskas būtų lyg ir gerai. 
Tačiau kažkas vis dar netaip. 
Sovietų penkiasdešimties metu 
„smegenų plovimas" savo gilius 
pėdsakus paliko ypač vidurinio 
amžiaus žmonėm. Senukai dar 
pr is imena anuos laisvės laikus, 
bet jie jau per seni gyvenimo eigą 
pakeisti . Jaunimo galvos ap
suktos ne politika, o greitu pra
turtėjimu. Pinigas ir lobių kro
vimas pirmauja Lietuvoj. Vis

kas leistina, beveik niekas ne
draudžiama. Metalų plėšimas 
priėjo prie absurdiškos ribos — ' 
jeigu ta eiga nepasikeis, Lietuva 
gali l ikti be elektros, nes visus 
var inius laidus išplėš! Kažkur 
man teko skaityti, kad „Estija 
yra už Estiją, Latvija yra už Lat
viją, O Lietuva yra už Dolerį..." 

Prisiminiau ir savo pažįsta
miem Lietuvoj pakartojau, o jie 
t ik nusišypsojo. Mat, tokie jau 
laikai — „norim greit pra tur tė t 
— vejamės Ameriką". 

Apsistojau pas gimines Šiau
liuose, o iš ten aplankėm Kryžių 
kalną, Radviliškį, Tryškius, Pa
langą, Raseinius, sustojom prie 
Baublių, o nuo Jurbarko, Ne
muno pakrante, sugrįžom į 
Kauną. 

Lietuvos gamtos grožis nepa
s ike i tė . Tie patys puošnūs 
miškai, ta pati gražuolė Dubysa, 
tas pa ts ramusis Nemunas, gė
lėm nusėtos pievos. Bet žmonės 
pasikeitė. Žemė jiems didelio 
patrauklumo neturi. Žemę rei
kia apdirbti, o nuo darbo jie at
pra to . Geriau spiestis prie 
miestų, geresnė proga ką nors 
. , s u k o m b i n u o t i " , p a d a r y t i 

greitą pinigą, nuvažiuot į Vokie
tiją nusipirkt mašiną, į Turkiją, 
j Lenkiją, į Emiratus — nupirkt, 
parduot, atsivežt „valiutos". 
Nors savo pinigų — lito — išlei
dimu didžiuojasi, tačiau daugu
ma iš jų pasijuokia, pasišaipo 
monetų netobulumu, o svetimą 
valiutą ir toliau brangina. Visi 
skundžiasi pragyvenimo pa
brangimu ir ateities netikrumu. 
Daugumas nepasitiki valdžia. 
Skaudu buvo girdėti pasisaky
mą (ir tai ne vieną kartą): 
„Sakykit ką norit, o visgi turit 
pripažinti, kad prie rusų buvo 
geriau. Norėjom laisvės, patys 
pirmieji žygiavom su Sąjūdžiu, 
o dabar ją jau turim — ir kas iš 
to? Tada nors dėl a te i t ies 
nereikėjo rūpint is , o dabar 
nežinai, kaip rytoj išgyvensi". 

Daugumai laisvės ir demokra
tijos sąvokos dar labai miglotos. 
Jaunimas nesuvokia, kad nepa
žabota laisvė lygi chaosui. De
mokratija j iems reiškia neatsa
kingą kritiką viskam, nepatei
kiant jokio kito konstruktyvaus 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

F l o r i d o j e m i r u s , jo ž m o n a i VALEI , d u k r a i 
D A N G U O L E I ir jos vyrui PETRUI GRIGANA-
VIČTUI. vaikaičiui ŠARŪNUI su šeima, LĖLEI ir 
JUOZUI ŽVYNIAMS. g iminėms ir draugams gilią ir 
nuoširdžią užuojautą re iškiame. 

Marija Graužinytė 
Rūta ir Vytautas Graužiniai su šeima 
Juozas Graužinis 

Mylimam Vyrui , Tėvui ir Senel iui 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

mirus , re iškiame nuoširdžiausią užuojautą žmonai 
VALERIJAI , dukrai DANGUOLEI ir jos vyru i 
PETRUI GRIGANAVIČIAMS bei anūkui ŠARŪNUI 
su šeima. 

Liūdime ka r tu su jumis . 

Ina ir Jonas Kasiai 

Alida Bartkutė dėvi linine suknele, 
Lemonte. 

atsiųsta iš Lietuvos madų parodai PLC 
Nuotr. Vytauto Jaainevičiaus 

alėdos artėja! 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 

EI AIR CARGO 
E3 SIUNTINIAI LAIVU 

0 3 DOLERIU PERSIUNTIMAS 
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU 

atlanta I E, Inc. 
2719 VVest 71st Street, Chicago, IL, 60629 

tel.(312)434-2121 ; 1-800-77SSEND 

pasiūlymo. Staiga visi pasidarė 
demokratais, ypač buvę komu
nistų partijos nar ia i . „Mes 
nebuvom tikrais komunistais, 
mes t ik tam, kad geresnį darbą 
gautume, geresnį butą, geresne 
ateitį". Lietuvių kalba turi 
labai t inkamą pavadinimą to
kiems: „parsidavėliai". O mes 
išeivijoje esam gundomi galvoti, 
jog gal tai nėra taip blogai — 
žmogus turi gyventi. Tačiau 
nepamirškime, jog buvo daug 
tokių, kurie savo dvasios orumo 
už nieką nepardavė. Tokius mes 
vadiname patriotais. Tai kodėl 
dabar, kai Lietuvai kaip tik 
reikia patriotų, ją vis dar valdo 
ir jai vadovauja parsidavėliai? 

Myliu aš Lietuvą. Gaila man 
jos, tos geros, švelnios, apleistos 
ir suniokiotos. O iš esmės juk ir 
žmonės geri. J u k giliai jų šir
dyse dar kažkokia kibirkštis ru
sena, jeigu galėjo vieningai, 
didingai, rankom susiėmę, išsi
kovoti Lietuvai Nepriklauso
mybę. 

D a n a H. Milius 

A.tA. 
KAZIMIERA LEONAITIENĖ 

Gustaitytė 

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Chicagoje. Marquette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1993 m. lapkričio 2 d., 11 vai. ryto, sulaukusi 87 
metų. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: duktė Laima Žliobienė. žentas dr. Petras, 

anūkai: dr. Aras Žlioba su žmona Lina, Vidas. Daina Anužienė 
su vyru Andrium ir kiti giminės. 

Velionė buvo ilgametė pirmininkė DLK Birutės draugijos 
ir Lietuvių Moterų klubų federacijos; taip pat buvo filisterė 
korporacijos Neo-Lithuania priklausė Lietuvių Fon
dui ir kitoms lietuviškoms organizacijoms. 

Velione pašarvota ketvirtadieni, lapkričio 4 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Atsisveikinimas 7:30 vai. vakaro. 

Penktadienį, lapkričio 5 d. iš laidojimo namų 10 vai. ryto 
bus atlydėta j Švč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios 
už veliones sielą. Vietoje gėlių prašoma aukoti „Draugo" 
Fondui. 

Velionės palaikai bus palaidoti Lietuvoje. Išlaužo ka
pinėse, šeimos kriptoje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti atsisveikinime ir Mišiose. 

Nuliūdę duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės. 

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

Daugelio metų Draugui , 

A.tA. 
ALEKSUI ŽEMAIČIUI, 

ant savo laukų Lietuvoje numi rus , Jo mie la i žmonai 
dr. MARIJAI re i šk iame mūsų nuoširdžią užuojautą 
ir gailestį. 

Irena, Jonas Levickai 
Vladas Radžiukynas 

A.tA. 
BRONIUI VALADKAI 

baigusiam žemiškąją kelionę, jo žmonai VITAI, 
vaikams VIOLETAI. VIRGINIJAI . ALEKSUI , RO 
BERTUI ir J O N U I bei seseriai E U G E N I J A I ir bro
liui ALEKSUI ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir k a r t u l iūdime. 

Indrė ir Donatas Tijūnėliai 
su šeima 



ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterų sąjungos 
3-čios kuopos susir inkimas 
įvyks šeštadieni, lapkričio 6 d., 
3 vai. po pietų Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Bus 
aptariami įvairus reikalai ir 
ateities planai. Visos narės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti. 
Po susirinkimo kavutė. 

Šeimos su mažamečiais vai
kais kviečiamos sekmadienį, 
lapkričio 7 d., po 9 vai. Mišių 
Lemonte, atsilankyti į monteso-
rininkų ruošiamą „Rytmetį šei
moms". Laiką paįvair ins 
programėlė ir užsiėmimai 
vaikams. Tikimės jus sutikti 
lapkričio 7 d. Lemonte! 

Dr. Marya Žemaitienė ir jos 
vyras a.a. Aleksandras Žemai
tis yra Švč. Marijos Kankinių 
Karalienės koplyčios — Aukš
taitijos krašto partizanų at
minimui Utenoje — statytojai. 
Koplyčios perdavimo Utenos 
parapijai išvakarėse staiga mirė 
Aleksandras Žemaitis ir buvo 
palaidotas š.m. rugpjūčio 25 d. 
naujojoje koplyčioje. 

Šia proga dr. Marija per M. 
Pulauską, MIC atsiuntė „Drau
gui" 200 dol. auką, o taip pat 
200 dol. paskyrė „Šaltiniui", 
kurį redaguoja kun. S. Matulis 
Anglijoje. Dr. Marija Žemai
tienė gyvena Leonia, NJ. 

„Dirvos" novelės konkurso 
jury komisija, susidedanti iš 
Julijos Švabaitės-Gylienės, 
pirm., Genovaitės Modestienės, 
sekr. ir Juozo Žygo, susirinkusi 
į posėdį spalio 26 d., aptarusi ir 
išnagrinėjusi visas atsiųstas 
noveles (7), vienbalsiai nutarė: 
pirmąją premiją skirti „Kąsnis 
juodai dienai" (K. Paberžis) ir 
antrąją „Nepažįstamų vaiduok
lių žaidimai" (Haris). Atidarius 
laimėtojų vokelius, paaiškėjo: 
pirmosios premijos laimėtojas 
yra Kazys Simanonis iš Viekš
nių, o antrosios Haroldas Pau
lius Subačius — taip pat iš 
Lietuvos studentas, dabar studi
juojantis Čikagoje. 

x Algimanto Kezio teolo
ginių svarstymų knyga „Tai
sykime Viešpačiui kelius" jau 
išleista. Gaunama „Galer i 
joje", 4317 S. Wisconsin A ve., 
Stickney, EL 00402. Kaina $10, 
persiuntimas $1. 

(sk) 

x A.a. Petro Kasulaičio lai
dotuvių metu jo bičiuliai su
aukojo $90 „Draugui" paremti: 
K. K. Bradūnai $10, J . Mi
kalauskas $15, J. Vaineikis $20, 
T. Gelumbauskas $10, p.p. 
Jakovickai $10, dr. V. Tauras 
$25. 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 Jono ir 
Ludmilos Šakinių atminimui, 
po $200 Adomas Jasas, „X", 
Kazimiera Sadauskienė, Bro
nius ir Vladė Siliūnai. Dėko
jame ir prašome aukas siųsti ir 
įsigyti bilietus lapkričio 6 d. 
pokyliui LF naujoje būstinėje 
- 14911-127th St., Lemont, IL 
60439, tel. 708-257-1616. 

(sk) 
^ x Pa rduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre , 
Ltd., tel . 708-526-0773. 

(sk) 

Prel. Juozo Prunskio įsteig
to Krikščioniškos spaudos fon
do jury komisija: Aldona 
Šmulkštienė, Juozas Polikaitis 
ir Česlovas Grincevičius savo 
posėdyje 1993 m. spalio 13 d. 
nutarė šią, iš eilės jau šeštą, 
premiją už 1992 metus skirti 
laikraščiui, daugiausia pasi
tarnavusiam krikščioniškos 
kultūros ugdymui — Brooklyne, 
NY, leidžiamam „Darbinin
kui". 

Premijos mecenatas prel. 
Juozas Prunskis paprašytas 
skirtą sumą, 3,000 dol., „Darbi
ninko" atstovui įteikti VHI 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
metu vyksiančiame Sielovados 
suvažiavime. 

Anksčiau tokias premijas yra 
gavęs „Draugas", „Tėviškės ži
buriai", „Aidai", „Laiškai lietu
viams" ir „Ateitis". 

Rašytojas J o n a s Mikelins- ; 

kas dalyvaus svarstybose „Išei
vių santykiai su savaisiais 
Lietuvoje" Ateities savaitgalio 
metu sekmadienį, lapkričio 7 d. 
12:15 v. p.p. Ateitininkų na
muose Lemonte. Ateities savait
galis įvyksta lapkričio 5-7 d. 
Čikagos Jaunimo centre ir Atei
tininkų namuose Lemonte. Sa
vaitgalio programa buvo skelb
ta „Drauge" lapkričio 2 d.,; 
prašome pasitaupyti. 

Lietuviškų blynų pusryčius 
sumanios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos šeimininkės ruošia 
lapkričio 14 d., sekmadienį, po 
8, 9:15 ir 10:30 vai. šv. Mišių. 
Jau iš anksto visiems prime
nama ir prašoma tą sekma
dienio rytą pusryčių negaminti, 
o ateiti į parapijos salę ir pasi
vaišinti skaniais blynais. Pelnas 
skiriamas parapijai. 

Čikagos botanikos sodas 
(Glencoe, IL) gruodžio 3-4 d. 
turės šventinių augalų išpar
davimą. Daugiausia tai įvairių 
spalvų kalėdinės gėlės (poinset-
tias), kuriomis čia labai mėgs
tama puošti namus švenčių 
metu, bet yra ir kitokių. 
Augalai išauginti botanikos 

^sodo Šiltadaržiuose. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x Trūks ta J ū s ų gyvenime 
pačių naujausių, necenzū
ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo 
Milwaukee iki Elgin, nuo 
Chicago iki South Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
ŽEMĖS L PRODUCTIONS 
žinių laidų. Jūsų dėmesiui — 
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm. iki penktd. 10 v.r. per 
WNDZ 750 AM. Adresas: 
RYTMEČIO EKSPRESAS, 
WNDZ R a d i o , 5306 W. 
Lawrence, Chicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo-
te? Jūsų patogumui VAKA
RINĖS N A U J I E N O S nuo 
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per 
WCEV 1450 AM; adresas: 
WCEV Radio, 5356 W. Bel-
mont, Chicago, IL 60641, IL 
(312) 777-1450. Visais reklamos 
reikalais, įskaitant ir mirties 
pranešimus, kreipkitės į mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

ŠAUNI LIETUVIŲ OPEROS PUOTA 

Garbės stalo dalyviai kun. Juozo Vaišnio kunigystes 50 m. sukakties šventėje Jaunimo centre 
spalio 24 d. Iš kairės: Lietuvos gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza, Jubiliatas, E. Korzonas, 
prel. J. Prunskis, kun. J. Kidykas, ses. Marilyn Kuzmickus ir kiti. Nuofcr j Tamulaičio 

LAUKIAMAS KONCERTAS „UNT 
TEVELIA DVARĄ" 

ATEITIES KONKURSO 
P R E M I J O S 

Auka steigiamam , ,Draugo" pa ramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kar toms . 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629 
A u k o s yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Pradžioje noriu įspėti, kad 
„Unt" nėra skolinys iš anglų, ar 
vokiečių kalbos. Tai mūsų 
kalbos ta rmės puošmena. 
Kurios vietovės, sužinosite 
a t s i lankę šį sekmadienį, 
lapkričio 7 d., 3 vai. p.p. į 
Jaunimo centrą, į rengiamą L. 
M. ansamblio Dainavos 
koncertą. 

Dainava gimė, kai iš Vakarų 
pūstelėjo laisvės vėjas. Dainavos 
ansamblis gimė su uždaviniu: 
tęsti tautinės kultūros ugdymą 
tremtyje, tautiečiuose puoselėti 
dainos meilę ir garsinti Lietu
vos vardą kitataučiams. 

1946 m. birželio 9 koncerto 
metu buvo ansamblio krikš
tynos, pasirenkant Dainavos 
vardą ir šūkį „Su daina į 
laisvę''. Pirmasis Dainavos an
samblio dirigentas Bronius 
Jonušas per palyginti trumpą 
laiką, per 3 metus, su koncertais 
pasirodė 250 kartų. 

1949 m. emigracija pakeitė 
dirigentus. Padedant vienam iš 
Dainavos kūrėjų, sumaniam ir 
aktyviam kultūrinio gyvenimo 
veikėjui Albinui Dzirvonui, 
Dainava įsikūrė Čikagoje, ir 
1950 m. spalio 8 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, diriguojant Steponui 
Sodeikai, buvo surengtas pir
mas religinis koncertas. 

Žymesni koncertai duoti Čika
goje Civic Opera rūmuose 
195 l.X. 7, New Yorke Carnegie 
Hali salėje 1952.IV.19, Čikagos 
Orchestra Hali 1953.111.15. Be 

x LB Lemonto apylinkės 
bal ius įvyks š.m. lapkričio 
mėn. 13 d. 6:30 vai. vak. Lietu-

j vių Centro didžiojoje salėje, 
Lemonte. Bilietų kaina $25 
asmeniui. Registracijos pri
imamos pas Liudą Kirkų (708) 
598-0683 ir Gediminą Kazėną 
(708) 963-0467. Po vakarienės 
loterija ir šokiai. Gros orkestras 
— „Žiburys". Kviečiame visus. 

(sk) 
x Futbolo klubo „Litua-

n ica" tradicinė vakarienė su 
šokiais, kuriems gros Alg. 
Barniškio orkestras, rengiama 
lapkričio 20d., 6:30 v.v. Lie
tuvių centro salėje, Lemonte. 
S ta lus ar pavienes vietas 
kviečiame užsisakyti iš anksto 
pas pon i ą L a i m ą te l . 
708-323-6302. 

(sk) 

x T A L P I N T U V A I per 
TRANSPAK siunčiami kas 
s a v a i t ę . Galime pervest 
dolerius per 48 vai. Skubiems 
siuntiniams - AIR CARGO. 
Muito nėra. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x St. Pe te r sburg Beach, 

Florida, netoli Pranciškonų 
koplyčios, parduodamas 2 mie
gamųjų „condo", su baldais, arti 
jūros. Prieinama kaina, dėl 
greito pardavimo. Skambinti 
vakarais (216) 943-0910; savi
tu nkai-realtors. 

(sk) 

koncertų, ruošiami muzikiniai 
spektakliai. 

Dainavos ansamblis netrukus 
švęs penkiasdešimtmetį. Nauji 
choristai, muzikai, dirigentai 
ateina pavaduoti poilsin 
išėjusių. Šis Dainavos koncertas 
savaimingas, su programa, pra
lenkiančia visus, iki šiol buvu
sius, bet kokio ansamblio kon
certus. Repeticijas girdėję, 
muzikai iš Lietuvos, tikina, kad 
tam koncertui būtų atvertos 
plačios durys į tėvynę. 

Pasišvaistę po daugybę kon
certų, šį kartą grįžkime į savo 
namus, į savo kieme užaugusių 
dainininkų ir muzikų surengtą 
mums naujos šviesos koncertą 
„Unt tevelia dvarą". Dirigentas 
— čia išaugęs ir subrendęs 
muzikas — Darius Polikaitis, o 
akompanuoja muz. Ričardas 
Šokas. Dainavos ansamblio 
pirmininkė Danguolė Ilginytė. 

Vyt. Kas. 

LEIDŽIAMAS LIETUVIŲ 
BIOGRAFIJOS ŽINYNAS 

Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla Vilniuje rengia daugia
tomę enciklopediją „Pasaulio 
lietuviai". Šio leidinio pirmasis 
tomas skirtas Amerikos lietuvių 
biografijoms. Šis didelis ir svar
bus pirmo tomo paruošimas 
atliekamas su Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centro pagalba 
ir globa, sudarant sąlygas darbą 
atlikti pusmečiui iš Vilniaus 
atvykusiems į LTSC Mokslo ir 
enciklopedijų leidyklos redakto
rėms Jonei Landzbergienei ir 
Jūratei Tamulaitienei. 

Žinyno medžiaga ribojasi nuo 
1944 metų į JAV atvykusiais 
lietuviais su žymesniais atsie-
kimais mokslo, meno, litera
tūros, muzikos, medicinos, tech
nologijos, ekonomikos, peda
gogikos, teisės, istorijos, religijos 
srityse. 

Naudojamos Bostone išleistos 
Lietuvių Enciklopedijos žinios 
reikalingos papildymų Joje nėra 
daugelio jaunesnės kartos 
profesionalų, visuomenininkų, 
išeivijos organizacijų darbuo
tojų, akademinėje plotmėje be
dirbančių. Kai kurių žinios 
ne visai sutampa su pagrindi
niais asmens atsiekimais. Nau
jos laidos darbą reikia atlikti 
per pusmetį. 

Norint šį leidinį tiksliau ir 
išsamiau paruošti, reikalinga 
patariamoji komisija, kurią 
sudarė Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centras, kartu su 
redakcijų vedėjomis iš Vilniaus. 
Patariamoji komisija sudaryta 
iš visų sričių atstovų, juos 
prašant patikslinti, papildyti 
žymiausių Amerikos lietuvių 
pavardžių kartoteką, kad jiems 
būtų galima išsiųsti anketas. 

Šiuo metu siunčiami kvie
timai Patariamosios komisijos 
nariams, o jų posėdis šaukiamas 
š.m. lapkričio mėn. 6 d. 2 vai. 
p.p. Jaunimo centre, LTSC 
patalpose. Kviestieji nuoširdžiai 
prašomi į posėdį atvykti. 

Bronius Juodelis 
LTSC vicepirm. 

Kasmetinis „Ateities" žurna
lo konkursas užsibaigė. Šiemet 
jis nebuvo gausus dalyviais, 
ypač iš šiapus Atlanto, todėl ir 
įprastuoju mastu atsiųstosios 
medžiagos ver t in t i nebuvo 
galima. Nuspręsta apdovanoti 
visus, konkurse dalyvavusius, 
tačiau skiriant (pagal stiprumą) 
dvi premijas. Čia norime pa
brėžti, kad buvo atsiųsta labai 
gerų rašinių ir eilėraščių, tik dėl 
dalyvių skaičiaus negausumo 
pasirinktas toks vertinimo bū
das. Svarbiausias skirstybų 
tikslas — neprarasti „Ateities" 
konkursų tęstinumo, nepaisant 
šiemetinio dalyvių skaičiaus su
mažėjimo (tikimės, kad tai vien
kartinis reiškinys). 

Paskirtos šios premijos. Pir
moji vieta už rašinius: Hariui 
Subačiui (Winnetka, IL) ir Džiu
gui Jukniui (Vilnius); II — Ai
dai Bublytei (Willoughby, OH), 
Gediminui Karobliui (Kaunas), 
Editai Šimoliūnaitei (Joniš
kėlis). 

Už nuotraukas paskirta tik 
viena premija — Liudui Lands
bergiui (Upper Marlboro, MD). 

Už eilėraščius pirmoji vieta: 
Vilmai Banytei (Kaunas), Džiu
gui Jukniui (Vilnius); II — 
Vytautui Paliukui (Garliava), 
Vaidai Kaminskytei (Joniškė
lis), Algirdui Vaiceka,j 
(Troškūnai). 

Premijos JAV gyvenantiems 
laimėtojams bus išsiųstos paštu, 
o į Lietuvą jas nuveš Atei
tininkų Federacijos vadas, kuris 
ten vyksta šio mėnesio vidury
j e . Šiemet tradicinio „Ateities" 
žurnalo vakaro nebus. 

Norime dar kartą su dėkin
gumu pažymėti, kad „Ateities" 
konkurso premijų mecenatas 
yra dosnusis jaunimo kūrybos 
puoselėtojas prel. Juozas Pruns
kis. 

D. B. 

Pasaulio lietuvių cen t ras 
Lemonte turi gausų ir darbštų 
kultūrinių renginių komitetą, 
a t l iekant į centro įvairių 
renginių ruošą. Komitetui vado
vauja Bronė Nainienė. Spe
cialiems projektams pravesti 
talkininkauja visuomenininke 
Irena Kriaučeliūnienė. 

I šiemetinį Lietuvių operos 
pokylį, šeštadienį, spalio 30 d., 
atsilankė gausiai svečių, kurie 
ne tik patys smagiai praleido 
vakarą, bet taip pat parėmė ir 
šiais metais statomą Vytauto 
Klovos operą „Pilėnai". 

Susirinkusius pasveikino, 
š iam renginiui vadovavęs, 
Operos valdybos vicepirmi
ninkas Jurgis Vidžiūnas. Meni
nę programą pravesti jis pakvie
tė valdybos narę Jonę Bobinie-
nę. 

Pradžiai mišrus choras padai
navo A. Vanagaičio „Vėjužėlis" 
ir K. Banaičio „Anoj pusėj 
Dunojėlio". Vyrų choras atliko 
„Tai tenai" iš Bellini operos 
„Norma". Po to vėl mišrus cho
ras užtraukė „Valio" iš šiais 
metais statomos V. Klovos ope
ros „Pilėnai". Nuaidėjo ir „Tai 
smagu merginos" iš Orffo ope
ros „Carmina Buraną", solo 
partijas atliko Eglė Rūkštely-
tė-Sundstrom ir Vaclovas Mom-
kus. Lyrišką „Užjūrų už kalnų" 
iš J. Gaidelio operos „Dana" 
svajingai padainavo Operos mo
terų choras. Pabaigai mišrus 
choras užtraukė smagiąją ariją 
„Kas gal čigonui" iš G. Verdi 
operos „Trubadūras". Publika 
už puikiai paruoštą programą 
gausiais plojimais išprašė dar 
padainuoti, ir dirigentas muz. 
A. Vasai t is tą malonumą 
svečiams suteikė, pakartoda
mas puotai tinkančią „Valio 
sveteliams" iš „Pilėnų". Diri
gentui Alvydui Vasaičiui prie 
pianino talkino muz. Ričardas 
Šokas. 

Po programos svečiai gardžia
vosi Onos Norvilienės vaka
riene, o prie geros nuotaikos 
vakarienės metu taipgi prisidėjo 
Ričardo Šoko muzikinė palyda.. 
Šauniai skambėjo ir šokių 
muzika, dainuojant pačiam 
Ričardui, o protarpiais prisi
dedant ir jo žmonai Daliai. 

Laimėjimų traukimas, kaip 
visuomet, yra nekan t r i a i 
laukiama puotos dalis. Jei ir 
nepasitikint per daug, savo 
laime, vis tik smalsu, kas bus 

tie laimingieji, ypač, kad mūsų 
pažintys yra išplitę po visą 
Ameriką. Laimėjimus pravedė 
Lietuvių operos valdybos pirmi-
ninkas Vaclovas Momkus, 
valdybos nariai Eglė Rūkš-
te lytė-Sundstrom ir Algis 

Gailutė Valiulienė iš Čika
gos užsakė „Draugą" Vilkijos 

i Amatų mokyklai, kuri yra 
Kauno rajone. Dėkojame už 
prasmingą dovaną į Lietuvą. 

Dainė ir dr. Thomas J . 
Quinn, Orland Park, IL, pra
tęsdami mūsų laikraščio 
prenumeratą kitiems metams, 
atsiuntė ir 100 dol. čekį padėti 
nugalė t i esamų išlaidų 
sunkumus. Nuoširdus ačiū už 
paramą. 

J . Astas iš Hamiltono, Kana
doje, užsakė „Draugą" Jonui 
Astašauskui Vilkaviškio rajone, 
Lietuvoje. „Draugo" prenume
rata, siunčiant į Lietuvą, yra 
100 dol. 

Stasys Žilevičius (kairėje) ir Antanas Valavičius, nuolatiniai Jaunimo cent
ro talkininkai, padėję suruošti Laisvalaikio darbų parodą šį rudenį. 

Nuotr. Rolando 

Putrius. Pirmas laimėtojas buvo 
O. Naumanas iš Clevelando. 
Daktarė Vitalija Vasaitienė iš
t r a u k ė laimingąjį L. K. 
Juškaič io bilietą. I rena 
Kriaučeliūnienė susilaukė daug 
aplodismentų, nes laimę j i 
a tnešė salėje dalyvavusiai 
Aldonai Olienei. Reikėtų 
pažymėti , kad jos laime 
nemažiau džiaugėsi ir jos vyras 
Pranas, jau nuo kažin kada dai
nuojantis operos chore. Bronė 
Nainienė iš Lemonto ištraukė 
Adelės Grinienės iš Oak Lawn 
laimingą bilietą. Paskutinį ir 
laimingiausią numerį ištraukė 
Elena Barienė, o laimė atiteko 
Juozui Naujaliui iš Cicero. Dar 
didesnė sėkmė iš laimėjimų 
buvo Lietuvių operai, nes į jos 
iždą įplaukė pajamų, kurios 
finansuos „Pilėnų" pastatymo 
išlaidas. Ačiū tiems žinomiems 
ir nežinomiems Lietuvių operos 
rėmėjams. Ačiū Lietuvių Fondo 
pirmininkui Stasiui Barui, 
pasveikinusiam L. O. i r 
įteikusiam 5,000 dol. LF aukų 
lietuviškos operos „Pilėnai" 
pastatymui. 

Taigi, kaip sakyta, pokylis 
buvo šaunus ir visapusiškai pa
vykęs, o tai buvo atpildas 
rengin iu besisielojančiam 
valdybos vicepirmininkui Jur
giui Vidžiūnui už jo įdėtą triū
są. Jam talkino ir kiti valdybos 
nariai. Lietuvių operos valdybą 
šiais metais sudaro; pirmi
n inkas Vaclovas Momkus, 
sekretorė Valerija Žadeikienė, 
iždininkas Algis P u t r i u s , 
vicepirmininkai Eglė Rūkš-
telytė-Sundstrom, Jonė Bo-
binienė, Vytautas Radžius ir 
Vytautas Aukštuolis. 

Po sėkmingo rudens pokylio 
Lietuvių operai ilsėtis neteks. 
Artėja VIII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, kurio bankete 
Lietuvių opera atliks programą. 
O prieš akis dar patys didžiau
si darbai — tai Vytauto Klovos 
„Pilėnų" pastatymas. Kitas 
Lietuvių operos visuomenei 
skirtas renginys bus metinis 
Naujų Metų sutikimas Jaunimo 
centre. Lietuvių visuomenė į jį 
yra kviečiama ir laukiama atsi
lankant tiek pat gausiai, kaip ir 
į šį rudens pokylį. 

Juozas Končius 

Kalėdinių dovanų mugė ir 
vaišės rengiamos Šv. Šeimos 
Viloje (senelių namuose) lapkri
čio 13 d. nuo 9 vai. ryto iki 3 
vai. po pietų. Visi kviečiami at
s i lankyt i , įsigyti įdomių 
rankdarbių, dovanų, namie kep
tų skanumynų ir tuo padėti Šv. 
Šeimos Vilai, kuri yra 12375 
McCarthy Rd., Lemont. 

Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
ruošia rinkliavą , ,Pagalba 
Lietuvai" Švč. Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo parapi
joje, Brighton Parke, lapkričio 
6 d., šeštadienį ir lapkričio 7 d. 
sekmadienį. Vyčių 36 kuopai 
pirmininkauja Evelyn Ozelis. 

Lietuvos Krikščionių de
mokratų savaitrašt is „Ap
žvalga" spalio 22-28 d. laidoje 
persispausdino iš „Draugo" D. 
Bindokienės vedamąjį (spalio 2 
d.) „Gyvenom-pamatėm, dabar 
norime konkrečių veiksmų" 
(apie prez. Brazausko viešnagę 
JAV). 

„Lietuvos Vaikų vilties" at
vežtom į Čikagą gydytis mergai
tėm Laurai ir Rasai bei jų 
mamom buvo sudaryta proga 
pamatyti vieną didžiausių gam
tos stebuklų Šiaurės Amerikoje 
— Niagaros krioklį. I šią įdomią 
kelionę jas išsivežė „Vaikų 
vilties" savanoriai talkininkai 
Elena ir Albinas Hofmanai. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzic Avcnue 

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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