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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Paskirtas Lietuvos 
nko vadovas 

Vilnius, lapkričio 18 d. (Elta) 
— Balsų dauguma Seimas pa
skyrė Kazį Ratkevičių Lietuvos 
Banko valdybos pirmininku. Už 
jo kandidatūrą balsavo 75 Sei
mo nariai, prieš — 33, susilaikė 
4. 

Šiame poste Kazys Ratkevi
čius pakeis Romualdą Visokavi
čių, kuriam spalio pradžioje 
LDDP frakcijos iniciatyva Sei
mas pareiškė nepasitikėjimą. 
Laikinai banko vadovo pareigas 
ėjo jos valdybos pirmininko pa
vaduotojas Juozas Sinkevičius. 

Nuo praėjusio ketvirtadienio, 
kada Seimui buvo pateiktas pre
zidento dekretas dėl Kazio Rat
kevičiaus skyrimo Lietuvos 
Banko valdybos pirmininku, 
kandidatas susitiko su visų 
Seimo frakcijų ir komitetų na
riais. Jis užtikrino, kad griežtai 
laikysis Bankų įstatymo bei 
Lietuvos Banko statuto reikala
vimų, kartu pabrėždamas, jog 
bankas yra sudėtinė valstybės 
ekonomikos dalis ir privalo pa
laikyti vyriausybės vykdomą 
ekonominę bei socialinę politi-
ką. 

Tėvynės Santaros koalicijos 
nariai, balsavę prieš Kazio 
Ratkevičiaus kandidatūrą, in
kriminavo jam ryšį su vadina
mąja lito byla ir tai, kad jis, 
būdamas Lietuvos Banko valdy
bos pirmininko pavaduotoju, 
užpernai pasinaudojo banko 
lengvatiniu kreditu. Kazys Rat
kevičius paneigė žinojęs lito 
spausdinimo aplinkybes, o pa
skolą sakė gavęs teisėtai. 

Naujajam Lietuvos Banko 
vadovui 36 metai. Jis baigė 
Vilniaus universiteto ekono
minės kibernetikos ir finansų 
fakultetą, dirbo įvairiuose 
bankuose, po nepriklausomybės 
atkūrimo 1990 metais iki šių 
metų pradžios buvo Lietuvos 
Banko valdybos pirmininko pa
vaduotojas. Paskutiniu metu 
dirbo Valstybinio Komercinio 
Banko valdybos pirmininko pa
vaduotoju. 

Seimo LDDP frakcija 
demonstraci jas laiko 

iššūkiu valdžiai 

Seimo kairioji dauguma jaut
riai reagavo į lapkričio 16 d. 
Pensininkų ir Invalidų Sociali
nės Apsaugos Koordinacinės 
Tarybos surengtą protesto ak
ciją prie Seimo rūmų, kurios 
metu buvo reikalauta surengti 
priešlaikinius Seimo rinkimus. 
Šį reikalavimą palaikė ir kai 
kurie Seimo opozicijos nariai. 

„Dešinieji, naudodamiesi pa
grįstu žmonių nepasitenkinimu 
dėl ekonominių sunkumų, metė 
iššūkį teisėtai išrinktai valdžiai. 
Pranešu, kad iššūkis priimtas", 
pareiškė Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas, lapkričio 17 
d., pradėdamas Seimo neeilinį 
plenarinį posėdį. Tačiau jis ne
aiškino, kaip ir kada bus į jį 
atsakyta. 

Prieš tai vykusioje spaudos 
konferencijoje LDDP frakcijos 
seniūnas Justinas Karosas pro
testo akcijoje keltus politinius 
reikalavimus taip pat vertino 
kaip „pirmą kartą išryškėjusi 
norą nuversti valdžią". Politi
nės spalvos joje buvo kur kas 
ryškesnės, negu socialinės ir 
nereikia aiškinti, kiek tai ža
linga visuomenei. O tai, kad 
protesto akciją jos dalyviai pa
vadino „Bastilijos paėmimo re
peticija", rodo, kad šiam žings

niui rengiamasi ir tai kelia 
pavojų pilietinei visuomenei, 
pasakė jis. 

Prie bedarb ių prisidės 
reikiamo pasirengimo 
neturintys abi turientai 

Lietuvos darbo birža numato, 
kad 1994 m. į teritorines darbo 
biržas gali kreiptis apie 220,000 
žmonių. Tikimasi, kad tarp jų 
gali būti apie 12,000 aukštųjų 
bei aukštesniųjų ir apie 16,000 
technikos mokyklų absolventų, 
įgijusių darbo rinkoje paklausos 
neturinčių specialybių. Jauni
mo nusivylimas mokslais, pa
staruoju metu išryškėjęs, neno
ras mokytis, manoma, kad į 
darbo biržas gali atvesti net 
16,800 jokio profesinio pasi
rengimo neturinčių jaunuolių. 

Kaip rodo darbo rinkos ty
rimai, dar apie 10,000 žmonių 
bedarbių gretas papildys ilgą 
laiką nedirbę bei praradę savo 
profesinę kvalifikaciją. 

Šiuo metu išryškėjo smul
kaus ir vidutinio verslo orga
nizatorių, aptarnavimo sferos 
darbuotojų, užsienio kalbų, 
kompiuterių specialistų porei
kis. Didžiausią paklausą turi 
aukštos kvalifikacijos ir plataus 
profilio darbuotojai. Tačiau iš-
laisvėjančių vietų nėra daug. 

Darbo birža apskaičiuoja, kad 
apie 75-100 tūkstančių darbuo
tojų, neatitinkančių padidėjusių 
profesijos ir kvalifikacijos rei
kalavimų, 1994 m. gali tapti be
darbiais. 

Ruošiamasi paminėti 
Lietuvos kariuomenės 

75 metines 

Lapkričio 22 d. Vilniuje Arki
katedros aikštėje vyks iškilmin
ga rikiuotė, skirta Lietuvos ka
riuomenės 75-sioms metinėms. 
Iškilmėse dalyvaus Respublikos 
prezidentas, ministras pir
mininkas, Seimo ir vyriausybės 
nariai. Jos metu kariuomenės 
vadui Jonui Andriškevičiui bus 
suteiktas pirmas atkurtoje Lie
tuvos kariuomenėje generolo 
laipsnis. 

Šį penktadienį iš Los Angeles 
lėktuvas atgabens prieškarinės 
Lietuvos kariuomenės vado ge
nerolo Stasio Raštikio palaikus. 
Jie bus perlaidoti Kauno Petra
šiūnų kapinėse. 

Socialdemokratai siūlo 
proporcinę savivaldybių 

rinkimų sistemą 

Socialdemokratai pareiškė 
susirūpinimą, jog, likus mažiau 
kaip metams iki Konstitucijoje 
numatyto vėliausio rinkimų į 
savivaldybes termino, dar neap-
sispręsta dėl savivaldos modelio 
ir naujo administracinio teri
torinio suskirstymo. Dar blo
giau, kad šią svarbią valstybės 
sąrangos dalį reglamentuojan
tys įstatymai priimami pasku
bomis. Tokiu būdu realizuota 
savivaldos reforma ir rinkimai 
gali diskredituoti pačią savi
valdos idėją, lapkričio 17 d. 
spaudos konferencijoje pabrėžė 
Seimo narys, socialdemokratas 
Rimantas Dagys. 

J i s kritikavo vyriausybės 
atstovo įstatymą, kuris, kaip 
rodo praktika, panaudojamas 
įteisinti politinius vyriausybės 
komisarus regionuose. Gali at
sitikti taip, sakė Rimantas Da
gys, kad savivaldybės taps 
senaisiais vykdomaisiais 

Į Washingtoną atvyko 
amb. Alfonsas Eidintas 

Washington, DC, lapkričio 
18 d. — Dr. Alfonsas Eidintas, 
Lietuvos ambasadorius Jungti
nėms Amerikos Valstijoms, at
vyko į Washingtoną antradienį, 
lapkričio 16 dieną. Kaip prane
ša Lietuvos ambasada, ambasa
dorių Eidintą Dulles aerodrome 
pasitiko JAV Valstybės depar
tamento Protokolo ir Baltijos 
skyrių darbuotojai. 

Lietuvos ambasados JAV ži
niomis, amb. Alfonsas Eidintas 
pareiškė, kad šalia Lietuvos 
valstybės atstovavimo JAV, jis 
tęs glaudaus bendradarbiavimo 
su išeivija tradicijas, išpuoselė
tas Lietuvos pasiuntinių: Bro
niaus K. Balučio, Povilo Žade i-
kio, Juozo Kajecko, dr. Stasio 
Bačkio ir amb. Stasio Lozorai
čio, ir nuoširdžiai padėkojo vi

siems, padėjusiems išsaugoti ir 
išlaikyti Lietuvos ambasadą 
Washingtone bei pasiaukojan
čiai dirbusiems joje sudėtingiau
siu Lietuvos valstybei laikotar
piu. 

Ambasadorius Eidintas pa
tvirtino, kad ambasados Wa-
shingtone durys buvo ir bus at
viros visiems lietuviams bei pa
reiškė, kad prioritetinėmis dar
bo kryptimis jis laiko lietuvybės 
ir lietuvių kultūros paveldo iš
saugojimo, pilietybės, nuosavy
bės ir kitus aktualius šiandien 
išeivijai klausimus. 

Lietuvos prezidento pasirašy
tus skiriamuosius raštus amb. 
Alfonsas Eidintas įteiks JAV 
prezidentui Bill Clinton arti
miausiu laiku. 

JAV prezidentas Bill Clinton trečiadienį Baltųjų rūmų Ovalinėje rastinėje skambina dar neap
sisprendusiems kongresmanams, įtaigodamas juos balsuoti už Šiaurės Amerikos Laisvos Preky
bos sutartį, vadinamąją NAFTA. 

Seime pradėjo svarstyti 
teisinės reformos projektą 

Šiaurės Amerikos 
prekybos sutartis 

pu iš Demokratų dauguma bal
savo prieš — 156 ir tik 102 už. 
Toks prezidento laimėjimas, jam 
sugebėjus sudaryti daugumą iš 
opozicijos, kai pasirodė, kad to 
nepasiseks padaryti savojoje 
partijoje, parodė k^d jis suge
ba panaudoti prezidento egze-
kutyvinę galią, kai tai svar
bu kritiškam dalykui pravesti. 
Šis laimėjimas jam taip pat 
žymiai sustiprino ranką, išvyks
tant šį savaitgali dalyvauti 
Pacifiko šalių vadų prekybos 
sutarties derybose šį savaitgalį 
Seattle mieste, Washington 
valstijoje. 

Kai vėlyvą trečiadienio popie
tę j a u paaiškėjo, kad j a u 
turimas minimumas 218 balsų, 
reikalingų, kad būtų priimta 
prekybos sutartis, kuria panai
kinami prekybos tarifai tarp 
Meksikos ir Kanados, preziden
tas pėsčias perėjo gatvę iš 
Baltųjų rūmų, kur jis iš Ova
linės raštinės skambino dar abe
jojantiems kongresmanams įti
kinti juos balsuoti už sutartį, į 
senuosius Egzekuty vinės rašti
nės rūmus. Ten jis asmeniškai 
pasveikino ir padėkojo jaunie
siems savo padėjėjams, kurie 
ten ištisai dirbo jau kelias paras, 
koordinuodami lobistų veiklą, 
kad ji pasitarnautų prezidento 
naudai. 

Lemiamas sprendimas 
ne t ik prezidentui 

Kai kurie JAV Atstovų rū
mų nariai savo balsus šiuo 
klausimu laikė retu, jų politines 
karjeras nulemiančiu veiksmu. 
Tai buvo retas atvejis, kai už 
sutartį balsuojantys demokratai 
turėjo viešai atsiskirti nuo savo 
partijos daugumos linijos, o res
publikonai, balsuojantys už su
tartį, kaip niekad, rėmė demo
kratą prezidentą. 

Vadinamoji NAFTA sutartis 
panaikins prekybas tarifus nuo 
Yukon upės Aliaskoje iki Yuca-
tan pusiasalio pietinėje Meksi
koje. Tačiau, kadangi laisvos 
prekybos sutartis su Kanada 

Česlovas Juršėnas/padėkojįs J a u v e i k i a ' ° prekybos tarp Mek
sikos ir Kanados ir taip labai 
maža, NAFTA sutartis labiau 
šiai pakeis JAV Meksikos pre
kybos santykius. O Meksika jau 
dabar yra trečioji didžiausia 
JAV prekybos partnerė. 

Washington, DC, lapkričio 
17 d. (NYT) — Trečiadienį visą 
dieną iki vėlyvo vakaro užsitę
susios diskusijos JAV Atstovų 
rūmuose dėl Šiaurės Amerikos 
Laisvos Prekybos (vadinamosios 
NAFTA) sutarties priėmimo ar 
atmetimo baigėsi pergale 
prezidento Bill Clinton politikos 
rėmėjams. Aštuntą valandą 
vakaro, kai pagaliau pasibaigė 
balsavimas, pasirodė, kad 
dauguma apsisprendė priimti 
sutarį: 234 balsavę už, 200 
prieš. 

Reikšminga tačiau ir tai, kad 
šią, demokrato prezidento viso
mis priemonėmis propaguojamą 
sutartį, stipriau rėmė opozicinės 
— Respublikonų parti jos 
kongresmanai: iš jų 132 balsavo 
už sutartį, 43 — prieš. Tuo tar-

komitetais. 
Savivaldos modelį, socialde

mokratų nuomone, žymia dali
mi galėtų apspręsti rinkimų į 
savivaldybes sistema. Jie siūlo 
proporcinius rinkimus. Tokia 
sistema, teigė Rimantas Dagys, 
skatintų daugiapartinės siste
mos vystymąsi, padidintų politi
nių jėgų atsakomybę už savo 
rinkimų programą ir iškeltus 
kandidatus, mažintų dabartinės 
ir senosios valdininkijos domi
navimą. 

Lietuva ruošiasi pri imti 
autorinių teisių įstatymą 

Lapkričio 16 d. Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas 
priėmė Prancūzijos Autorinių 
teisių ir vaizduojamųjų menų 
bendrijos atstovus, kuriems va
dovauja Janine Lorente. Jie 
konsultuoja Lietuvos specialis
tus autorinių teisių (,Copy
right") gynimo klausimais. 

Lietuva vienintelė iš Baltijos 
valstybių dar nėra prisijungusi 
prie Berne Autorinių Teisių 
Gynimo Konvencijos. Lietuva 
gali tapti šios konvencijos nare 
tiktai po to, kai ji priima auto
rinių teisių gynimo įstatymą. 

Nors argumentai — tiek už, 
tiek prieš — buvo labai jaus
mingi, vieniems tvirtinant, kad 
dėl sutarties JAV nustos kelių 
šimtų tūkstančių darbų, o ki
tiems, kad JAV laimės kelis 
šimtus tūkstančių naujo pobū
džio darbų, ekonomistai tvirti
na, jog ekonomijoje, kurioje kas
dien į darbą išeina 120 milijonų 
žmonių, tokie skaičiai tėra tik 
nereikšminga išnašos žvaigždu
tė. 

Tai simbolizavo ekonomijos 
keitimąsi 

specialistams iš Prancūzijos už 
paramą, atliekant įstatymo 
projekto ekspertizę, pasakė, kad 
jis įtrauktas j Seimo darbų prog
ramą ir po atitinkamų patai
symų bus svarstomas. 

Bet visi argumentai tapo sim
boliški daug didesniam dalykui: 
sparčiai besikeičiančiai krašto 
ekonominei-socialinei santvar
kai, kurioje aukštą techninį 
išsilavinimą turintieji žiūri į 
labai šviesias darbo perspekty
vas, kraštui pereinant į konku-
rentingą aukštosios technikos 
pramonę, o aukštojo mokslo 
nebaigusieji baimingai stebi 
brangiai mokančių fabrikinių 
darbų išnykimą, kraustymasi į 
Trečiojo pasaulio kraštus. 

Ir už, ir prieš argumentuojan
tieji sakė, jog šis sprendimas 
nulems Amerikos ateitį. Atsto
vų rūmų Priemonių ir Lėšų Ko
miteto pirmininkas kongr. Dan 
Rostenkovvski taip susumavo 
NAFTA šalininkų poziciją: 
„Mūsų balsavimas šiandien pa
dės apspręsti kokią Amerikos 
ekonomiją paveldės mūsų vai
kai. Mes svarstome, ar Ameri
ka yra savimi pasitikinti šalis, 
pasiruošusi žvelgti į ateitį, 
pasiruošusi lenktyniauti su 
visais konkurentais, ar nyks
tanti šalis, įsikibusi į praeities 
atsiminimus". 

Bet sutarties priešininkų ar
gumentai taip pat buvo jaus
mingi: „Šių debatų galutinis 
klausimas yra labai paprastas: 
Kieno pusėje stovi?" argumen
tavo kongr. David Bonior, demo
kratas, atstovaujantis neturtin
gam rajonui prie Detroito. „Ar 
esi 500 didžiausių JAV įmonių 
pusėje, ar esi 500,000 nelaimin
gųjų pusėje, kurie dėl šios sutar
ties neteks darbų? Viena aišku: 
jei NAFTA praeis, Henry Kis-
singer išlaikys savo darbą. 500 
didžiausiu įmonių egzekutyvai 
nenustos savo akcijų, ir (didžiu
lės JAV automobilių gamyklos 
vadovas) Lee Iacocca nenustos 
savo darbo. Bet 500,000 ameri
kiečių neteks darbų. Neteisinga 
reikalauti, kad amerikiečiai dar
bininkai konkuruotų su meksi-

Vilnius, lapkričio 10 d. — 
Lapkričio 9 d. Seime buvo pa
teiktas Seimo pirmininko pava
duotojo Egidijaus Bičkausko va
dovaujamos grupės parengtas 
teisinės sistemos reformos met
menų projektas. 

Kaip rašo .Lietuvos rytas", pa
gal tą projektą reforma turi bū
ti vykdoma laipsniškai: Pirma
jame reformos etape siūloma pa
rengti reformos teisinę bazę 
(materialinės teisės, proceso ko
deksų ir kitus įstatymus), pa
ruošti specialistus, sukomplek
tuoti kadrus, sukurti būtiną 
finansinę bazę. Projekto autorių 
nuomone, tik tada galima per
eiti prie antrojo reformos etapo, 
kada turėtų pradėti veikti per
tvarkytos teisinės ir naujai su
kurtos institucijos. 

Teisinės sistemos reformos 
metmenis pristatęs Seimo Vals
tybės ir teisės komiteto pirmi
ninkas P. Vilkevičius nesutiko 
su Seimo opozicijos nario Petro 
Miškinio išsakyta nuomone, jog 
tokia reformos eiga padės savo 
vietas teismuose išsaugoti 
„kompartizuotiems teisinin

kams". Anot P. Vitkevičiaus, 
gerų teisininkų trūksta, ir iš 
karto daug naujų kadrų, 
patalpų ir pinigų neatsiras. 

Tėvynės Santaros — opozicinės 
koalicijos atstovas A. Baležen-
tis taip pat nuogąstavo, kad il
gai užsitęsusi reforma gali ne
duoti rezultatų, nes jau dabar 
grobstomos žemės ūkio bendro
vių karvės ir traktoriai daromi 
kiti nusikaltimai. 

P. Vitkevičius iš Seimo tribū
nos priekaištavo, kad Nepri
klausomybės atstatymo akto 
signatarai, taip pat kiti pa
reigūnai, buvę atsakingi už kai 
kurių teisėtvarkos insititucijų 
darbą, nieko nedarė, kad teisi
nė reforma vyktų, o dabar to pa
ties reikalaujama iš teisingumo 
ministro Jono Prapiesčio. Tai 
išgirdusi, opozicijos narė E. 
Kunevičienė pareiškė, kad bal
suos prieš pateiktą metmenų 
projektą, nes Jonas Prapiestis — 
taip pat buvusios Aukščiausios 
Tarybos deputatas. Po neilgai 
trukusių diskusijų Seimas pri
tarė, kad teisinės sistemos re
formos metmenų projektas būtų 
pradėtas svarstyti. 

kiečiais, uždirbančiais po dolerį 
į valandą ar mažiau". 

Laimėjo ne tik prezidentas 

Tačiau argumentuojantieji už 
sutartį taip pat pastebėjo, jog 
dabar Meksika turi aukštus 
tarifus JAV eksportams. Su 
NAFTA tie tarifai bus panai
kinti ir tuo žymiai padidės JAV 
gaminių paklausa. Argumen
tuojantieji prieš tik įspėjo 
balsuojančius už NAFTA, kad 
jie būtinai dabar jau turės bal
suoti už mokesčių padidinimą, 
kad būtų iš ko finansuoti JAV 
darbininkų perkvalifikavimą 
susidarysiantiems naujiems 
darbams. 

JAV milionierius Ross Perot, 
paskutines valandas prieš bal
savimą pradėjo išmetinėti, kad 
prezidentas nusipirko kong-
resmanų balsus, pažadėdamas 
jiems įvairias protekcijas jų 
valstijose esantiems statybos bei 
pramonės projektams, kurie 
normaliai nebūtų verti para
mos. Bet su juo nesutiks tų vals
tijų žmonės, kurių pragyveni
mas artimoje ateityje priklausys 
nuo jų atstovų laimėtų protekci
jų jų darbams. 

Po šių kovų nesitikima kliū
čių sutarčiai JAV Senate ir iki 
gruodžio mėnesio bus gatava 
prezidentui pasirašyti. 

Sapiegų rūmai 
siūlomi prezidentūrai 

Vi ln ius , lapkričio 11 d. 
(AGEP) — Restauratoriai siūlo 
Sapiegų rūmus Antakalnyje 
Lietuvos prezidento rezidencijai. 
Šiuos rūmus 1691 m. italų ma
nierizmo stiliumi pastatė Petras 
Pertis Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės etmonui Jonui Kazi
mierui Sapiegai. 

Rūmai pastatyti su karališku 
užmoju — didingas skliautuotas 
vestibiulis, šoninės galerijos, 
salės išpuoštos sienine tapyba. 
Tačiau, praėjus vos šimtui metų 
po įkurtuvių, rūmus perėmė 
karinė administracija, pritai
kius juos kareivinėms ir karo 
ligoninei. Didžiulio parko, 
rūmų, taip pat greta esančio 
Trinitorių bažnyčios ir vienuo
lyno teritorija buvo aptverta ir 
iki šių dienų joje šeimininkavo 
rusų kariškiai. Šiuo metu rūmai 
paskirti Martyno Mažvydo Na
cionalinei Bibliotekai, kuri čia 
ketina įrengti knygų saugyklas 
ir knygų muziejų. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 19 d.: Matilda, 
Dainotas, Tildą, Šviesmilas. 

Lapkričio 20 d.: Feliksas, 
Viskantas. Jovydas, Vaidvilė. 
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LTOK KVIEČIA MOKSLEIVIUS 
DALYVAUTI PIEŠINIU IR 

RAŠINIŲ KONKURSE 
Per ŠALFAS s-gą gautas 

Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto kvietimas Šiaurės 
Amerikos lietuvių jaunimui 
dalyvauti Moksleivių piešinių ir 
rašinių konkursuose. 

Konkursus skelbia Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas ir 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ir švietimo ministerija. Konkur
sui nuostatus rengė LTOK 
Kultūros komisijos pirmininkas 
G. Tarvydas, „Gimtojo žodžio" 
vyr. redaktorius Z. Lapinskas, 
Kultūros ir švietimo minis
terijos Humanitarinių mokslų 
skyriaus viršininkas K. Kamin
skas. Nuostatus patvirtino 
LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas ir Lietuvos 
Respublikos kultūros ir švie
timo minis t ras Dainius 
Trinkūnas. 

ŠALFAS s-ga ir „Sporto 
apžvalga" ragina visus, ypač 
sportuojančius, ar sportu besi
dominčius moksleivius-,es 
konkurse dalyvauti. Žemiau 
spausdiname konkursų nuosta
tus. 

I ORGANIZATORIAI 

Ruošiantis Olimpinėms žai
dynėms Lilehameryje ir Atlan
toje, pasitinkant Lietuvos spor
tininkų dalyvavimą pirmą 
kartą Olimpinėse žaidynėse 
Paryžiuje septyniasdešimtąsias 
ir Tarptaut inio olimpinio 
judėjimo šimtąsias metines, 
organizatoriai — Lietuvos tau
tinis olimpinis komitetas, Lietu
vos Respublikos kultūros ir švie
timo ministerija, Radijo ir tele
vizijos sporto, Olimpinio laik
raščio „Sportas" redakcijos, 
Lietuvos vaikų fondas — rengia 
moksleivių piešinių ir rašinių 
konkursus devizu. 

0 sporte! Tu — taurumas! 
Tu laukais atsilygini tam, kas 

dėl pergalės kovoja 
sąžiningai, atvirai, 

nesavanaudiškai. 
Tu reikalauji doros, 

teisingumo, moralinio 
tyrumo, nepaperkamumo. 
Konkursus organizuoja ir dar

bus vertina respublikinės ir 
miestų bei rajonų komisijos iš 
5-7 narių. Komisijas sudaro: 
respublikinės — LTOK, o mies
tų ir rajonų — šių administra
cinių vienetų kultūros ir švie
timo (švietimo) vedėjų paskirti 
asmenys. 

n TIKSLAI 

Skatinti moksleivius domėtis 
būsimosiomis Olimpinėmis 
žaidynėmis, stebėti geriausių 
pasaulio sportininkų startus ir 
patiems sportuoti. 

Ugdyti moksleivių kūrybin
gumą, gebėjimą savarankiškai 
interpretuoti temą, sklandžiai 
reikšti mintis gyva, vaizdinga 
kalba. 

III DALYVIAI 

1 grupė — 6-8 klasės 
II grupė — 9-10 klasės 
III grupė — 11-12 klasės. 

IV KONKURSO SĄLYGOS 

1. Piešinio konkurso dalyviai 
pristato sukurtus per piešimo 
pamokas, būreliuose ir 

savarankiškai . Moksleivių 
kūriniai gali būti atliekami 
įvairiausia technika. 

2. Rašinio konkursui dalyviai 
pateikia po 1 darbą. 

Rašinio apimtis ne didesnė 
kaip 2 mašinraščio puslapiai 
(apie 4-5 sąsiuvinio puslapius). 

Ver t inant raš in ius , bus 
atsižvelgta ne tik į stilių, kalbos 
kultūrą, žodyno gausumą, 
tikslią terminologiją, bet ir į 
rašto tvarkingumą bei dailią 
rašyseną. 

3. Konkursai vyks trimis 
etapais. I etapas — mokyklose 
ir saviraiškos įstaigose (gruodį 
- sausį). II etapas — rajonuose, 
miestuose (vasarį - balandį). III 
etapas — Vilniuje, Lietuvos 
moksleivių ir jaunimo kūrybos 
centro ir LTOK būstinėje 
(gegužę). 

4.1 etapo 6 geriausi kiekvie
nos amžiaus grupės piešiniai 
ir po I rasto darbą iki vasario 
1 d. pristatomi rajonų, mies
tų vertinimo komisijoms. II 
etapo 6 geriausi kiekvienos 
amžiaus grupės piešiniai ir 
po 1 rašto darbą iki gegužės 
1 d. pristatomi Lietuvos tau
tiniam olimpiniam komitetui 
Vrublevskio 6, 2600 Vilnius. 

5. Kiekvieno piešinio pusėje 
pieštuku užrašomas pava
dinimas, sukūr imo data, 
technika, autorius, gimimo 
data, mokyklos ar saviraiškos 
įstaigos pavadinimas ir adresas, 
mokytojo vardas ir pavardė. 

6. Rašinys turi būti sutvar
kytas kaip numatyta vieninguo
se mokyklose reikalavimuose. 

APDOVANOJIMAI 

Visi autoriai, kurių darbai pa
teks į trečiąjį turą, bus ap
dovanojami Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto gairelėmis. 

Geriausieji piešinių konkurso 
darbai bus demonstruojami per 
Lietuvos televiziją ir eksponuo
jami Respublikos moksleivių ir 
jaunimo kūrybos centre, 
nugalėtojų darbai bus siunčami 
į TOK muziejų Lozanoje. 

Konkursų I-III vietų laimė
tojai bus apdovanojami LTOK 
diplomais, garbės raštais ir 
asmeninėmis dovanomis. 

Apie konkurso nugalėtojus 
bus skelbiama medžiaga „Lietu
vos ryto" ir Olimpinio laikraščio 
„Sportas" numeriuose, per 
radiją ir televiziją, išsiunčiami 
LTOK padėkos raštai mokyk
loms už konkursų laureatų-nu-
galėtojų parengimą. 

Konkursų nugalėtojai skel
biami ir apdovanojami 1994 m. 
birželio mėn. olimpinės dienos 
proga. 

Konkursų vertinimo protoko
lai skelbiami viešai. 

Lietuvos televizijos reporteris kalbasi su š.m. Universiadoje, Buffalo, NY, dalyvavusiomis Lietu
vos studenčių krepšinio rinktinės narėmis. Iš k. — kapitonė Lina Dambrauskaitė, J. Kaušaitė 
ir A. Kaušaitė. 

LIETUVIAI TARPTAUTINĖSE 
PLAUKIMO VARŽYBOSE 

„Lietuvos ryto" š.m. lapkričio 
10 d. laidos sporto skyriuje 
išspausdintame Julijaus Nemu
naičio straipsnyje „Lietuvos 
rekordas Danijos baseine" 
rašoma: 

„Danijos Haderslefo mieste 
surengtose t a rp tau t inėse 
plaukimo varžybose rungtynia
vo penkių valstybių — Danijos, 
Vokietijos, Švedijos, Estijos ir 
Lietuvos — klubų sportininkai. 
25 m ilgio baseine mūsų šaliai 
atstovavo, kaip reta, daug įvai
rių miestų plaukikų — 28, kurie 
laimėjo net 10 pirmųjų vietų. 

Lietuvos plaukimo federacijos 
generalinis sekretorius Vladas 
Kupstys „Lietuvos rytui" ypač 
akcentavo mūsų šalies čem
piono ir rekordininko, Pane
vėžio trenerės Inos Šimeliūnai-
tės auklėtinio Arūno Savicko 
laimėjimus. Pagal tarptautinę 
rezultatų vertinimo lentelę 
absoliučioje įskaitoje jis laimėjo 
trečiąją vietą ir 2000 Danijos 
kronų piniginį prizą. 

jampolietis Tomas Tobulevičius 
(treneris Aurimas Kadūnas), 
irgi laisvu stiliumi 50 m baigęs 
per 24,29 sek. ir 100 m per 
52,89 sek. 

Įvairių amžiaus grupių jaunių 
varžybų nugalėtojais tapo pane
vėžiečiai Sigita Stakytė (200 m 
nugara — 2 min. 38,01 sek.) ir 
Darius Grigalionis (100 m 
nugara — 59,34 sek.), taip pat 
klaipėdiečiai Aleksejus Bistro-
vas (100 m krūtine — 1 min. 
12,05 sek.) ir Mindaugas Bružas 
(200 m laisvu stiliumi — 2 min. 
0,38 sek.). 

Šį savaitgalį beveik visi mūsų 
šal ies trumpųjų nuotolių 
plaukimo lyderiai pirmą kartą 
susirinks Anykščiuose. Pa
vasarį čia atidarytame žemės 
ūkio mokyklos baseine įvyks 
Lietuvos sprinto rungčių 
Čempionatas. Iš favoritų nebus 
tik su užsienio klubais sutartis 
sudariusių Seulo (1988 m.) 
vasaros olįpipinių žaidynių ir 
dviejų Raimundo Mažuolio 
(geriausias JAV Floridos vals
tijos „Fort Lauderdal le" 
plaukimo klubas) ir kito Lie
tuvos olimpiečio — Nerijaus Bei-
gos (Anglijos sostinės Londono 
„VValtham Forest" klubas)". 

4 x 100 m estafetė: Clevelan- I 
do „Žaibas" (S. Kliorys, P. Ruk- \> 
šėnas, T. Tamošiūnas ir N. Zim 
merman) 1:02.4 min. 

JURGIS KAIRYS 
PASAULINĖSE 

VARŽYBOSE 

Pasaulio akrobatinio skrai 
dymo taurės varžybose Lietuvos 
lakūnui J u r g i u i Kairiui 
nepasisekė. Priešpaskutinio 
etapo varžybose Vokietijoje, ste
bint 8000 žiūrovų miniai, pasak 
užsienio agentūrų pranešimo, 
, j i s supainiojo skrydžio kryptis 
ir už laisvąją programą gavo la 
bai menka įvertinimą". 

A. Savickas, Lietuvos plaukimo 
rekordininkas. Nuotr. B. Turlaičio 

Atskirose rungtyse A. Savic
kas du kartus šventė pergalę. 
100 m nugara panevėžietis 
įveikė per 57,51 sek., o dvigubai 
ilgesnę atkarpą tuo pačiu 
plaukimo būdu — per 2 min. 
3,07 sek. Pastarasis rodiklis 1 
sek. pranoksta paties A. Savicko 
šiais metais pasiektą Lietuvos 
rekordą. 

Suaugusiųjų varžybose po dvi 
pirmąsias vietas taip pat užėmė 
vilnietė Laura Petrutytė (trene
rė Valentina Kuzmina), kuri 50 
m laisvu stiliumi nuplaukė per 
26,69 sek. ir 100 m laisvu sti
liumi per 59 sek., bei mari-

Apie šio žymaus Lietuvos 
lakūno Jurgio Kairio gabumus 
ir pirmavimą pasaulio akroba
tinio skraidymo taurės varžy
bose esame rašę „Tėviškės žibu
r iuose" . Nuo ar t imiausio 
konkurento j is buvo „atsi
plėšęs" net 15 taškų. J. Kairys 
— 41, P. Paris (Prancūzija) — 26, 
C. Schweizeris (Šveicarija) — 9, 
P. Besenyei (Vengrija) — 8. Šį 
kartą J . Kairys liko be įskai
tinių taškų. Finalinės varžybos 
vyks lapkričio 18-22 d. Pompano 
Beach (Florida, JAV). Nors 
šiame etape nepasisekė, tačiau 
Lietuvos lakūnams Ju rg i s 
Kairys pirmauja su 41 tašku. 

SPORTO FONDO 
METINIS POSĖDIS 

Kanados lietuvių sporto fondo 
posėdis įvyko 1993 m. spalio 19 
d. Dalyvavo — pirm. Pr. Ber-
neckas, B. Savickas, M. 
Empakeris , R. Sonda, M. 
Leknickas. J. Gustainis ir Sig. 
Krasauskas. Neatvyko — ižd. J. 
Nešukaitis ir Alg. Banelis. Bu
vo svarstoma, kaip sutelkti 
daugiau lėšų. Kaip žinoma, fon
do kapitalas yra nejudomas, o 
palūkanos atiduodamos SAL-
FASS-gai, jos veiklai palaikyti. 

1993 M. Š. AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ IR 

LIETUVIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBIŲ 

LAIMĖTOJAI 

BERNIUKŲ D „MIDGET" 
KLASĖ (1981-82 m. gimimo) 

100 m: Darius Narušis (A) 
15.0 sek. 

200 m.:D. Narušis (A) 31.2 
sek. 

400 m: Aidas Gureckas (HK) 
1:24.4 min. 

800 m: D. Narušis (A) 3:03,2 
min. 

1,500 m: Lukas Gudinskas 
(HK) 7:07.1 min. 

I tolį: A. Gureckas (HK) 3.81 
m. (12'-6"). 

I aukštį: Niek Zimmerman (Ž) 
1.30 m. (4-3^4"). 

*# Rutulys (6 1b.): Jeff 
Petrulis (Ž) 12.50 m (41'-0V4"). 

Trišuolis: D. Narušis (A) 8.12 
m. (26'-8"). 

*# Diskas (1 kg): Jeff Petrulis 
(Ž) 25.56 m(83'-10"). 

*# Ietis (600 g): Jeff Petrulis 
(Ž) 23.76 m (77'-ll"X 

MERGAIČIŲ D „MIDGET" 
KLASĖ (1981-82 m. gimimo) 

100 m: Kristina Kliorytė (Ž) 
14.9 sek. 

200 m: K. Kliorytė (Z) 31 9 
sek. 

400 m: K. Kliorytė (Ž) 1:12.4 
min. 

800 m: 1) Marissa Teteris (La) 
2:47.4 min., 2) Alaną Juzėnaitė 
(V) 2:47.9 min. 

1500 m: A. Juzėnaitė (V) 
5:42.3 sek. 

Į tolį: Indrė Kongats (A) 3.65 
m (12'-0"). 

I aukštį: K. Kliorytė (Ž) 1.15 
m(3'-9%"). 

Rutulys (6 lb.): I. Kongats 
(E/A)7.46m: (24'-6"). 

Diskas: I. Kongats (E/A) 
15.62 m (51'-3"). 

*# Ietis: K. Kliorytė (Ž) 15.08 
m (49'-6"). 

4 x 100 m estafetė: Clevelan-
do „Žaibas" (Valerija Širvaitytė, 
Laura Rukšėna is , Kristina 
Stempužytė, Krisuna Kliorytė) 
1:02.6 min. 

BERNIUKŲ E „BANTAM" 
KLASĖ (1983-84 m. gimimo) 

ir jaunesnių) 

# 60 m: Saulius Kliorys (Ž) 9.4 
sek. 

100 m: S. Kliorys (Ž) 15.5 sek. 
200 m: S. Kliorys (Ž) 31.4 sek. 
400 m: S. Kliorys (Ž) 1:16.8 

min. 
800 m: Paulius Rukšėnas (Ž) 

2:59.2 min. 
*# 1500 m: Vidmantas Titas 

(Ž) 6:31.9 min. 
Į tolį: S. Kliorys (Ž) 3.48 m. 

(11'-5"). 
Į aukštį: Simas Laniauskas 

(Ž) 1.20m(3'-llM>"). 
Rutulys (6 \h.y. P. Rukšėnas 

(Ž)6.93 m(22'-9"). 
*# Beisbolas: Jur i Kongats 

(A) 49.48 m Q62'-4W). 
4 x 100 m estafetė: Clevelan-

do „Žaibas" (Lukas Laniauskas, 
Saulius Kliorys, Simas Laniaus
kas, Paulius Rukšėnas) 1:05.8 
min. 

MERGAIČIŲ E „BANTAM" 
KLASĖ (1983-84 gimimo) 
60 m: Jessica Thorn (A) 10.2 

sek. 
100 m: Jessica Thorn (A) 17.0 

sek. 
200 m: 1) Alaną Teteris (La) 

37.9 sek., 2) Michelle Thorn (A) 
38.6 sek. 

400 m: Saulutė Tamošiūnaitė 
(Ž) 1:25.5 min. 

800 m: A. Teteris (La) 3:24.1 
min., 2) Audra Motiejūnaitė (Ž) 
3:40.1 min. 

Long Jump: Jessica Thorn 
(A)3.06m(10'-014''). 

Į aukštį: Z. Darkevičs (La) 
1.00m(3'-3y4"). 

Rutylys (6 lb.): Saulutė Ta 
mošiūnaitė (Ž) 5.65 m (18'-6M>"). 

Beisbolas: Jessica Thorn (A) 
22.50 m (73'10"). 

4 x 100 m estafetė: Toronto 
„Aušra" (Emma Cottreau, Jes
sica Thorn, Michelle Thorn, 
Adelė Radžiūnaitė) 1:11.9 min. 
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BERNIUKŲ F „PEE-WEE" 
KLASĖ (1985 m. gimimo 

ir jaunesnių 
60 m: Simas Tatarūnas (Ž) 

10.7 sek. 
100 m: Nikolas Lukošius (HK) 

18.0 sek. 
200 m: S. Tatarūnas (Ž) 39.0 

sek. 
I tolį: S. Tatarūnas (Ž) 2.68 m 
(8'-9W). 

Beisbolas: Petras Vaičiūnas 
(HK)30.95m(10l'-6"). 

4 x 100 m estafetė: Hamilto
no „Kovas" (Simonas Trumpic-
kas, Justinas Trumpickas, Ni
kolas Lukošius, Petras Vaičiū
nas) 1:22.7 min. 

MERGAIČIŲ F „PEE-WEE" 
KLASĖ (1985 m. gimimo ir 

jaunesnių) 
60 m: Tiffany Stempužytė (Z) 

11.2 sek. 
100 m: T. Stempužytė (Ž) 18.6 

sek. 
200 m: T. Stempužytė (Ž) 40.8 

sek. 
Į tolį: T. Stempužytė (Ž) 2.54 

m(8'-4"). 
Beisbolas: Vaiva Laniauskai-

tė(Ž) 18.63 m(61'-l"). 
*# 4x100 m estafetė: Cleve-

lando „Žaibas" (Gena Tamošiū
naitė, Rebecca Petrulytė, Vaiva 
Laniauskaitė, Tiffany Stempu
žytė) 1:21.5 min. 

(Pabaiga) 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinlc 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

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

1 v. p.p.—7 v.v 
Šeštd. 9 v.r—12 

Valandos susitarus 

) DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
7915 W. 171st 

Tinlay Park, IL 60477 
(708) 614-6871 

Kab. 312-735-4477; 
R«Z. (708)246-0067; arba (709)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Rood 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. M (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 seštd 9 v r -12 v p.p 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 778-M69 arba (312) 460-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOSsLIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
Tol. (706) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Kab. tol. (312) 585-0348: 
Raz. (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; 1-6. 

K a b . to l . ( 3 1 2 ) 471 -3300 

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

7 7 2 2 S. K o d z l a Ava., 
C h i c a g o , III. 60652 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatto Madlcal Bullding 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundee Ava. , Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborta Rd., Hickory Hllla, I I 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tol . kablnoto Ir buto: (706)682-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avo . , Clearo 

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 
8635 S. Pulaokl Rd., Chicago, IL 

Tol . 312-888-1988 
172 Schlllor St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kodzla 

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

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71at Stroot 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Avo. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 565-7755 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantor-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdon Ava. , Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tol . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 566-3166 
Namų (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6748 W n t 63rd Straot 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

I i 



Simfoninis orkestras 

AR KAIMO KAPELA? 
SUMANYMAS, Į KURĮ 

NETURĖTUME RANKA NUMOTI 
VIII MOXSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMO TVARKARAŠTIS 

Nepaprastai graži klasikinė 
muzika pasibaigė. Radijo 
pranešėjas paminėjo, kad šį 
Mozarto kūrinį atliko Tokijo 
simfoninis orkestras, kurio diri
gentas japonas. Pagalvojau, 
kaip keista: prieš 140 metų 
amerikietis admirolas Perry 
turėjo priversti japonus atsiverti 
Vakarų pasauliui. Japonija 
buvo visiškai užsidariusi 200 
metų ir svetimų įtakų neprisi
leido. Net ir dabar japonai sve
timtaučių nepriima į savo 
kraštą, bet pasiima iš pasaulio 
tai, kas yra geriausia. Ir štai 
Kibuki teatro auklė t in ia i 
tobulai atlieka Mozarto kūri
nius. 

Manau, kad japonų istorija 
turi panašumų su Lietuvos. 
Lietuviai taip pat kratosi sve
timųjų įtakos. Lietuviai buvo 
paskutiniai europiečiai, kurie 
priėmė krikščionybe. Ilgus šimt
mečius jie buvo baudžiauninkai, 
o baudžiauninkai yra iš esmės 
konservatyvūs. Puse šimtmečio 
lietuviai buvo laikomi komunis
tų vergijoje ir kentėjo privers
tinę stagnaciją. 

Tuo tarpu užsienio lietuviai 
smarkiai dirbo, statė, vystėsi ir 
neatsiliko nuo laisvų savo kai
mynų. Norėdami atverti Lietu
vą Vakarų pasauliui, užsienio 
lietuviai uoliai dirba. Štai užsie
nio oftomologai suorganizavo 
„Orbis" lėktuvo atsilankymą 
Lietuvoje. „Orbis" yra skrai
danti akių ligoninė. Šio lėktuvo 
operacinė turi pačią naujausią 
vakarietišką chirurginę įrangą. 
Gegužės mėnesį „Orbis" lėktu
vas nusileido Vilniuje ir atliko 
daug operacijų. 

Lietuvos Sveikatos ministras 
profesorius J. Brėdikis šitaip 
apibūdino jų kelionę: „Dėl „Or
bis" esame labai dėkingi, daug 
naudos, nuostabiai dirba. 
Žinoma, gavę kai kurią tech
niką, instrumentus, ir Lietuvos 
okulistai taip pradėtų daryti... 
Sunku labai pakeisti tiek me
dicinos, tiek ir apskritai vi
suomenės mentalitetą, taip pat 
ir valdžios požiūrį". 

Šis laiškas parašytas birželio 
15 d., o Čikagą pasiekė tik 
spalio gale. Jame randame tai, 
ko užsienio lietuviai dažnai 
pasigenda iš Lietuvos: pozity
vaus įvertinimo, padėkos, atvi
rumo minčių. Visi, kas nori ma
tyti greitą pažangą, sutinka,kad 
sunku pakeisti medicinos ir 
visuomenės mentalitetą. Deja, 
patirtis jau parodė, kad, net ir 
gavę pažangią vakarietišką 
techniką, Lietuvos okulistai vis 
tiek negydytų vakarietiškai. 
Šiai problemai paryšk in t i 
naudosiu muzikinį palyginimą. 
Lietuvos kaimo kapelos malonu 
klausytis. Jos muzikantai tikri 
meistrai, kruopštūs profesio
nalai. Tačiau staiga kaimo 
kapelos vienetas atsiduria did
miestyje, kur kuriamas simfoni
nis orkestrs. Kapelos muzi

kantai sako, kad nėra jokios 
problemos, tik duokite mums 
fraku?, simfoninius instru
mentus, ir mes jums pagrosime 
Mozartą. Kapelos nariai pasi
švaisto simfoninio orkestro 
salėje, užtraukia pypkę ir su
šunka: „Čia bus mūsų nauji 
namai". 

Kol Lietuvos medicina rūgo 
brežnevinėje stagnacijoje, Vaka
rų pasaulyje medicina tobulėjo 
ir nuostabiai išsivystė. Nauja 
aparatūra yra tik viena ir gal ne 
pati esminė modernios me
dicinos dalis. Moderni medicina 
reikalauja nepaprasto organi
zuotumo, pareigingumo ir 
kruopštumo. Ji sutelkia žymiai 
daugiau asmenų, kiekvienas jų 
savo paskirtį atlieka tiksliai ir 
laiku, taip kaip simfoniniame 
orkes t re . Šių e lementų 
negal ima nė sumesti , nė 
nupirkti. Juos reikia pamažu 
išugdyti. Tai reikalauja laiko. 
Kiekvienas dalyvis turi stropiai 
dirbti privačiai ir laikytis 
nepaprastos drausmės, dirbda
mas kolektyve. 

Šių elementų trūko tarybinėje 
medicinoje. Tarybinė medicina 
buvo hierarchinė piramidė, sta
toma ne dalyvių gabumais, o 
partijos ryšiais. Fak t i ška i 
kiekviena ligoninės palata susi
skirstė į klikas, nes visi vieni 
kitais nepasitikėjo. Vedėja 
laikydavo visus paaukotus 
oftomologinius re ikmenis 
užrakintus savo spintoje, nes ji 
nepasitikėjo savo med. seseri
mis. Viršininkai nemokydavo 
jaunų gydytojų, nes bijodavo, 
kad jie gali juos išstumti iš vie
tos piramidėje. Asmeniška ini
ciatyva mokytis Vakaruose, 
pastangos įkurti savo privačią 
praktiką buvo ne tik neskatina
mos, bet ir draudžiamos. Eko
nominė bazė buvo gryna fan
tazija: skelbiama, kad nemo
koma medicina, o mokesčio 
reikalaujama „po stalu". Fi
nansiniai ištekliai buvo ski
riami ne tobulinti medicinos sis
temą, bet atiteko viršininkui, jo 
privačiam gyvenimui. Pacientai 
buvo „medicinos beraščiai", 
nežinojo, kas reikalinga, ko 
tikėtis ir buvo nuolat apgau
dinėjami. Iš užsienio besilan
kantys gydytojai buvo išstu
miami, nes kapelos smuiki
ninkas toliau norėjo groti pirmu 
smuiku. 

Lietuviai supranta ir įvertina 
kultūrą, gal šis palyginimas pa
dės jiems suprasti medicinos re
formos problemas. Dabartinė 
Lietuvos reforma pakeičia 
kai mos kapelos pavadinimą į 
Lietuvos Simfoninį orkestrą. 
Užsimokėjus už bilietą ir atsisė
dus koncerto salėje, klausytojai 
išgirs ne Mozartą, o tą pačią 
kaimo melodiją. Kuriant simfo
ninį orkestrą, reikia laikytis 
simfonijos tradicijų. 

Linas Sidrys 

BENDRADARBIAUJA 
PRANCŪZIJA-LIETUVA 

Prancūzijos „Bull" bendrovė 
ir Lietuvos valstybinė įmonė 
„Infostruktūra" įsteigė bendrą 
įmonę „Nerisena". Ši įmonė yra 
projekto „Lietuva 2000" tęsi
nys. Projektą prieš dvejus metus 
pasirašė tuometinis premjeras 
Gediminas Vagnorius , o 
konkursą jo įgyvendinimui lai
mėjo prancūzų bendrovė „Bull". 
Projekto esmė — sukurti kom
piuterinės informacijos sis
temas, kurios padėtų pagreitinti 
rinkos ekonomikos sukūrimą. 
Naujosios įmonės vadovu iš
rinktas prof. matematikas Lai
mutis Telksnys. Įstatinis „Neri-
senos" kapitalas yra daugiau 
nei 2 mil. litų. Lietuvai priklau
so 50.8 proc. akcijų, prancūzams 
— 49.2 proc. Tai pati didžiausia 
„Bull" bendrovės investicija 
Lietuvoje (AGEP) 

Visi žinome, dažnai kalbame, 
o pastaruoju metu ir spaudoje 
randame užuominų, kad reikia 
?mglu kalba leidinio, kuris 
iškeltų ir išvardintų asmenis, 
išdavi riejusius, kan k'nusius, žu
džiusius ir pražūt in trėmusius 
nekaltus mūsų tautos sūnus bei 
dukras. Bet tą klausimą primi 
nus, dažnai numojama ranka, 
girdi: „Tai žydiško pavyzdžio 
nacių medžioklė, mums to nerei
kia". 

Kažin, ar tokia mąstymo logi 
ka tautos kankinių vardan pri
imtina. Mes pasižymime tuo, 
kad kai kuriuos gyvus, pagarbos 
vertus asmenis per dažnai ger
biame, o kai kuriuos, ypač 
mirusius, dažnai visai užmiršta
me. Tautos kankiniai yra tie, 
kurių aukos dėka tautoje nie
kada nemirė pasiryžimas kovo
ti už laisvę; jie yra tie mūsų 
politinės tautos šventieji, kurie 
mirė, kad mes būtume gyvi ir 
laisvi. Tad tos aukos akistatoje 
neturime teisės į jų kankintojų 
ir žudikų išaiškinimo reikalą 
žiūrėti pro pirštus ir elgtis, tar
tum tas mums, gyviesiems, vi
sai nesvarbu. Ieškau ir neran
du pateisinamos aplinkybės, at
leidžiančios mus nuo pareigos 
nusikaltėlių pavardes paskelbti 
pasauliui. 

Tautos kančia yra skausmin
goji tautos istorijos dalis, ir pa
garba PLB vadovybei užjos pas
tangas tą istoriją paruošti. Bet 
tos istorijos pagrindinis siekis 
yra gimtąja kalba užregistruo
ti ir iškelti viešumon tai, kas 
įvyko, o ne išaiškinti asmenis, 
kurie tuos nusikaltimus įvykdė. 

Čia keliamo leidinio reikalin-

KA KOLIS MILKOVAITIS 

gumo svarbą trumpu rašiniu 
„Drauge" iškėlė A '.iepinaitis. 
Leidinį reikalingumo klausi
mą dar pastiprina šie motyvai. 
Pirma: nūdienė Rusija gana 
įžūliai teigia, kad nusikaltimus 
prieš lietuvių tautą įvykdė 
Sovietų Sąjunga, todėl dabarti-
nė-demokratinė Kusija nusi
plauna rankas, nes už sovieti
nius veiksmus ji neatsakinga. 
Jeigu taip, tai kodėl „demokra
tinė" Rusija iš nukentėjusios 
Lietuvos reikalauja atlyginimo 
už sovietinės Rusijos Lietuvoje 
atliktus įrengimus0 Jeigu „so
vietinė" o ne „demokratinė" 
Rusijajuos įrengė, tai, vadovau
jantis „demokratinės" Rusijos 
logika, jie nepriklauso „demok
ratinei" Rusijai! Bet, žvilgtelėję 
pro miglotą melo skraistę, mato
me, kad „demokratinė" Rusija 
vergais paverstų tremtinių pra
kaito ir kraujo kaina pastatytus 
nesuskaitomus projektus Rusi
jos gilumoje savinamasi, be bet 
kokios atskaitomybės užuomi
nos. 

Antra: daugiau negu pusšimtį 
metų fiziniai ir dvasiniai kanki
nama tauta neturėjo papras
čiausių pilietinių teisių gyven
ti savarankišką gyvenimą. Bet 
koks nukrypimas nuo Maskvos 
nus ta ty tos linijos buvo 
baudžiamas griežtomis sankci
jomis, pvz., dujų tiekimo sustab
dymu šaltomis žiemomis, net ir 
dabart inei „demokrat inei" 
valdžiai valdant. O pasauliui 
trimituojama, kad Rusija turi 

imtis tų priemonių rusų mažu
moms" Pabaltijy apsaugoti. 
Nuo ko apsaugoti0 Ar nuo to, 
kad pabaltiečių krauju ligšiol 
mitusiems, neprašytiems atėjū
nams ir toliau būtų leidžiama 
mūsų kraštuose savivaliauti, 
kaip Estijoje mėginama daryti? 
Kam buvo leista ginti lietuvių 
„daugumos teises, kada gink
luoti NKVD ir vėliau KGB pa
reigūnai suiminėjo ir sunkveži
miais prievarta ištrėmė į Sibi 
rą mases niekuo nenusikaltusių 
visokio amžiaus ir lyties žmo
nių? Ar tai buvo kitos, ne Rusi
jos, vaikai? Ar ne Stalinas, Mo
lotovas, Višinskis ir šimtai tūks
tančių kitų Rusijos piliečių, ku
rie iki pat Vilniaus Televizijos 
bokšto ir Medininkų skerdynių 
pareigingai ir be jokio sąžinės 
priekaišto tuos nusikaltimus 
vykdė? Ir „demokratiškoji" 
Rusija dabar išdrįsta sakyti, 
kad ji nekalta? Argi kokia ne
matoma ranka pamojo, visas 
nusikaltimų nuodėmes staiga 
nuplovė, ir rusų tauta dabar šva
rutė, nekalta ir baltutėlė, kaip 
pirmasis sniegas? Ne! Nors ir 
tirščiausios melo miglos maiše 
tautos nusikaltėliai mėgintų 
nusikaltimų ylą paslėpti, ji 
visuomet skaudžiai durs į jų 
jautriausią vietą. Mūsų šventa 
pareiga yra tuo pasirūpinti! Mes 
turime pavienių nusikaltėlių 
tapatybes išaiškinti ir iškelti, 
kad Lietuvos laukuose, miškuo
se ir Sibiro taigose gulintys 
tremtinių kaulai galėtų ilsėtis 
ramybėje. 

Gali kilti klausimas, kokiam 
tikslui reikalingas leidinukas 
anglų kalba? Tokiam, kad, pvz., 

Lapkričio 20 d., šeštadienį, 7 
v.v., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, Lietuvių Dailės 
muziejuje atidaroma 5 lietuvių 
dailininkų paroda. 

Lapkričio 24 d., trečiadienį, 
7 v.v., Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus Gintaro salėje 
susipažinimo vakaras ir parodos 
„Lietuvių imigracija į Ameriką 
- pionierių metai (1864-1914)" 
atidarymas. Vakarą globoja 
Lietuvos Respublikos genera
linis konsulas Vaclovas Kleiza. 

Lapkričio 25 d., ketvirta
dienį, 9 v.r., Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte didžiojoje salėje 
simpoziumo atidarymas. 10 vai. 
ten pat prasideda plenarinė sesi-
ja, o po jos — moksliniai 
pranešimai ir paskaitos. 
Baigiasi 5:30 vai. 

Lapkričio 26 d., penktadienį, 
8:30 v.r., pradžia paskaitų, 
sesijų ir mokslinių pranešimų 
PLC, Lemonte, kurie tęsis iki 5 
vai. p.p. Vakare, 7:30 vai., 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
Literatūros ir muzikos vakaras, 
dalyvaujant poezijos skaitovei 
Virginijai Kochanskytei iš 
Lietuvos ir pianistei Aldonai 
Kepalaitei iš New Yorko. 
Vakare bus įteikiamos ir šių 
metų JAV LB Krašto valdybos 
Kultūros tarybos premijos 
laimėtojams. Bilietai gaunami 
susipažinimo vakare, Vaznelių 
prekyboje arba prie įėjimo. 

Lapkričio 27 d., šeštadienį, 
PLC, Lemonte, 8:30 vai. ryto, 
pradžia sesijų, paskaitų ir 
mokslinių pranešimų, besitę
siančių iki 5:30 vai. p.p. Vakare, 

7 vai. Lexington House, 7717 W. 
95th St., Hickory Hills, IL, 
simpoziumo užbaigtuvių pokylis 
su vakariene, nemokamu baru 
ir programa, kurią atliks Čika
gos Lietuvių operos choras. 
Šokiams gros Sauliaus Gylio 
orkestras „Žiburys". Bilietai 
užsakomi (ne vėliau lapkričio 24 
d.) pas A. Kamiene (219) 
872-4654, N. Maskaliūnienę 
(708) 361-5128 ir A. Vaitienę 
(708) 831-2813. 

Lapkričio 28 d., sekmadienį, 
11 vai. PLC, Lemonte, Pal. J. 
Matulaičio misijos koplyčioje 
ekumeninės pamaldos, daly
vaujant išeivijos lietuvių 
katalikų vyskupui Pauliui A. 
Baltakiui ir lietuvių evangelikų 
liuteronų išeivijos Bažnyčios 
vyskupui Hansui Dumpiui. 
Pamaldų metu giedos „Daina
vos" ansamblis iš Čikagos. 
12:30 vai. PLC didžiojoje salėje 
bus simpoziumo uždarymas, 
kurio metu, be kitų simpoziumo 
dalyvių, kalbės ir Lietuvos 
Seimo narys prof. Vytautas 
Landsbergis. 

Simpoziumo dalyvių žiniai 
pranešame, kad pertraukos 
metu (12:00-1:00 vai.) visas tris 
dienas prieinama kaina bus 
galima užsakyti p ie tus ir 
pavalgyti. Pietų bilietus, kartu 
su įėjimo bilietais, bus galima 
įsigyti prie įėjimo. Mokslinių 
pranešimų ir paskaitų tvarka
raštis bus išspausdintas simpo
ziumo leidinyje, kurį bus galima 
įsigyti susipažinimo vakare ar
ba simpoziumo metu PLC, 
Lemonte. 
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Lietuvių fondo valdyba, susirinkusi metiniame LF pokylyje Martiniąue salėje. Iš kairės: V. 
Momkus, S. Baras, A. Steponavičienė, dr. A. Razma. A. Ostis, K. Dočkus, M. Remienė, P. Kilius, 
R. Steponavičiūtė, B. Juodelis ir A. Tamulis. Nuotr. J. Tamulaičio 

parapijoje įvykdytas nusi
kaltimas parapijos ribose lieka 
ir ten „užgęsta". Bet kai su juo 
supažindinama visa vyskupija, 
tai jau minios pradeda apie jį bei 
nusikaltėlį kalbėti, ir nusi
kaltėlis pajunta jo veiksmo ne-
pateisinamumo svorį. Todėl ki
tatautės bibliotekos, tarptau
tinis diplomatinis korpas, JAV 
juridinis forumas, spauda ir 
televizija, mūsų švenčių ir mi
nėjimų kitataučiai svečiai turė
tų būti tuo leidiniu aprūpinti, 
nes dažniausiai šie žmonės tik 
tiek apie mus žino, kiek mes 
jiems žinių suteikiame. Tada 
nusikaltėliams nebus taip leng
va melu pasaulio akis mulkin
ti. Tegu kiekvienas nusikaltėlis 
krūpteli, išgirdęs lietuvio vardą, 
kaip, senų žmonių išminties tei
gimu, krūpteli vagis, išgirdęs 
šauksmą: „Vagie, kepurė dega". 

Darbas neturėtų būti labai 
sunkus, nes, kaip Lietuvos 
spauda praneša, atrasti suėmi
mų, kankinimų, trėmimų bei ki

tų nusikaltimų slapti dokumen
tai su vykdytojų parašais. Leidi
nėlio įvadas turėtų išsamiai nu
šviesti jo tikslą. Po to turėtų 
būti atskirų nusikaltimų apra
šymai su nusikaltimo įsakymo 
ar giminingo dokumento faksi
milę, nusikaltėlio nuotrauka su 
trumpa biografija. Girdėti, kad 
kai kurios kitos, nuo rusų nu
kentėjusios, tautybės, jų tarpe ir 
Latvija, tokius leidinius jau 
turi. 

Kur gauti lėšų tokiam leidi
niui išleisti? Leidinys greičiau
siai nebūtų labai didelis, tad ir 
lėšų ne kažin kiek tereikėtų. 
Šitokio leidinio išleidimas 
turėtų būti mūsų patriotinių 
organizacijų pati pirminė parei
ga, bet, atrodo, kad tenkinamasi 
gilia snūdą. 

Lėšų visuomet atsiranda, ka
da rimtai imamasi darbo. Mūsų 
veiksniai ir atitinkamos organi
zacijos turėtų šiuo klausimu 
susidomėti ir rasti būdų jį įgy
vendinti. 

SĖKMINGA SIUVYKLA 

Švenčionių akcinė siuvimo 
bendrovė , .Žeimena" nuo 
rugpjūčio siuva karines uni
formas, striukes, vaikiškus dra
bužėlius anglų firmai „J. T. 
Rače". Anglai savo užsaky
mams pateikia viską iki pasku-
t inės sagos. Čekų firmai 
„Treno" švenčioniškiai iš savo 
medžiagų siuva darbo drabu
žius. Bendrovės žmonės džiau
giasi, kad dirba be sustojimų ir 
netgi turi plėstis. Lietuvos 
rinkai švenčioniškiai siuva įvai
rius specialiuosius drabužius, 
vatinukus, patalynę, marški
nius, vystyklus. Šiuo metu 
bendrovėje belikę vos 14 proc. 
valstybinio kapitalo. 30 proc. 
akcijų turi Vilniaus investicinė 
bendrovė „Mūsų monopolis", 
daugiau kaip 50 proc. akcijų 
priklauso siuvimo bendrovės 
darbuotojams. (AGEP) 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 
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Savaimingesnės ir įdomesnės žinios tilpo šiuose di
deliuose laikraščiuose; 

'New York Times' korespondentas iš Rygos l.X. 
komentuodamas sutartį pabrėžia, kad joje nėra arbi-
tracijos klauzulės, kas esą ypač reikšminga, nes visos 
kitos Pabaltės valstybės reikalavo iš rusų įvesti ar
bitražo klauzulę. 

'Public Leader' Philadelphia, Pa., 3.X. patiekia 
žinią, kad Zaleskis gavo pasižadėjimą iš Briand'o. kad 
šis parems Lenkiją jai iškėlus Tautų Sąjungoje 
klausimą dėl lietuvių-rusų sutarties. 

'Christian Science Monitor" praneša iš Londono 
7.X: Britų diplomatinėse sferose turima tokios 
pažvalgos, kad lietuvių-rusų sutartis taip suredaguota, 
kad duoti galimybės Sovietų vyriausybei atsisakyti 
suteikti pagalbos Lietuvai atgauti Vilnių ir todėl 
realybėje toji sutartis esanti svarbus žingsnis pirmyn 
sugrįžti Rusijai vakarų valstybių šeimon. 

Taipogi daugelyje laikraščių tilpo O. D. Tolischus'o 
korespondencija iš Kauno". 

Lietuvos-Sovietų Rusijos nepuolimo sutarties dery
bos sukėlė Lenkijoje didžiausią nepasitenkinimą ir 
įkaitino Lietuvai priešiškas visuomenės nuotaikas. 
Mat lenkų vyriausybė tuo metu siekė sudaryti su 
Pabaltijo valstybėmis paktą, kuris būtų turėjęs tapti 
atsvara Sovietų Rusijai ir turėjęs žymiai pakelti lenkų 
politinį svorį Europoje. Tuos lenkų planus rėmė Pran
cūzija ir Anglija, pastaroji su kai kuriais rezer

vais. Tad 1926 metais lenkų-lietuvių santykiai 
tiek įsitempė, kad galima buvo kiekvienu metu 
tikėtis Lenkijos karinės intervencijos. Ypač toji galimy
bė padidėjo, kai 1926 m. gegužės mėn. Lenkijoje val
džią paėmė Pilsudskis. Valdžią paėmęs, Pilsudskis buvo 
pasiryžęs visų pirma išspręsti Lietuvos klausimą. 
Buvo pradėta demonstratyviai koncentruoti karines 
pajėgas Vilniaus krašte, Lenkijos spaudoje pasipylė 
grasinantys pareiškimai Lietuvos adresu. Pirmiausia 
sovietų spaudoje, o vėliau ir Vakarų demokratijų spau
doje pasirodė bauginančios žinios, kad Lenkija ke
tinanti užpulti Lietuvą. Prancūzijos ir Anglijos 
vyriausybės davė suprasti, kad jos linkusios rjmti ne 
tik Pilsudskio diplomatinę, bet eventualiai ir drastiš
kesnes priemones. 

Lietuvos vyriausybė savo ruožtu pavedė savo 
diplomatinėms misijoms įteikti užsienio kraštų 
vyriausybėms memorandumus, kaltinančius Lenkiją, 
kad ji esanti grėsmė Europos taikai. Pildydamas tą 
vyriausybės parėdymą, K. Bizauskas paruošė ir 1926 
m. spalio 9 d. įteikė JAV Valstybės Departamentui ij 
„aide-memoire". 

„Šių metų bėgyje buvo ryškiai pastebimi aktyvūs 
kariniai pasiruošimai ir esamų Lenkijos karinių pajė
gų sustiprinimas. Tai liudija daugelis faktų. Žemiau 
patiekimi yrą tik keli tų faktų pavyzdžiai. 

Lenkija pirko iš Prancūzijos trylika karinių bom
bonešių. Karo aviacija buvo taip pat pastiprinta vienu 
dirižabliu, kuris numatomas naudoti karo tikslams. 
Taip pat iš Prancūzijos buvo nupirkti du laivai 
naikintuvai, 'Krakovv' ir 'Wilno\ be to Lenkijos 
vyriausybė nutarė pirkti ir kreiserį 'Desaix\ 

Lenkijos šaulių organizacija 'Strzelec' pastaruoju 
metu buvo itin aktyvi, kaip niekad anksčiau. 1925 m. 
toji organizacija turėjo 159,000 kariniai apmokytą 

narių. Sią vasarą tos organizacijos narių skaičius pakilo 
iki ketvirčio milijono. 

Pastaruoju metu buvo pastebėta, kad tos organiza
cijos karinio lavinimo programa buvo žymiai praplės
ta ir padidintas ginklų tiekimas. 

Didžiosios lenkų karinės organizacijos, būtent 
'Związek Strzelecki', 'Związek Powstancow Sląskich" 
ir ..Związek Sadnikow", buvo šią vasarą sujungtos į 
vieną organizaciją vardu Z.N.R. (Związek Naprawy 
Rzechypospolitej). Lenkijos vyriausybė taipogi nutarė 
apjungti visas rezervo karines organizacijas į vieną 
'Buvusių Karių ir Atsarginių Sąjungą' (Stowarzyszenie 
Rezerwistow i b. Wojskowych). 

Reguliarios tarnybos 1903-čių metų gimimo kariai, 
kurie buvo numatyti paleisti į atsargą šį pavasarį, ne
buvo paleisti, bet karinės vadovybės sulaikyti dar še
šiems mėnesiams, ty . iki vėlyvo rudens. Tik tie kariai, 
kurie priklausė armijos K.O.P. daliniams, buvo paleis
ti atsargon. 

Atsargos karininkai, gimę 1895-1901 m., buvo šią 
vasarą pašaukti karinio lavinimo kursams. Visi pra
džios mokyklų mokytojai, gimę 1901, 1302 ir 1903 
metais, buvo taip pat šią vasarą pašaukti aštuonių 
savaičių kariniams manevrams. 

Savaime suprantama, kad Lenkija, kaip ir kiek
viena kita valstybė, turi ginti savo kraštą ir savo krašto 
sienas ir tam tikslui ugdyti savo karines pajėgas. 
Tačiau krito ypatingai į akis kad Lenkijos karinių pajė
gų vystymas buvo specialiai koncentruojamas okupuo
toje Lietuvos teritorijoje ir srityse esančiose prie demar
kacijos zonos. Pavyzdžiui, virš minėta karinė organiza
cija turėjo parėdymą, kaip buvo rašyta lenkų spaudoje, 
išvystyti ypatingą aktyvumą Vilniaus krašte. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
TAUTYBIŲ FESTIVALIS 

Šeštadienį, lapkričio 27 d., 
miesto centre, Palace teatre, 
vyks Tautybių šventinis festi
valis. Jį rengia Clevelando dien
rašt is ,,The Plain Dealer" 
paremti „International Services 
C e n t e r " . Minimo centro 
vykdomasis direktorius yra 
Algis Rukšėnas. Dalyvaus įvai
rių tautybių tautinių šokių 
šokėjų grupės. Deja, šiemet ne
dalyvaus „Grandinėlė". Dėl 
bilietų kreiptis į Algį Rukšėną, 
tel. 781-4560, arba Robin Neal, 
tel. 543-9301. 

SUSIKAUPIMO DIENA 

Susikaupimo diena — reko
lekcijos bus šeštadieni, gruodžio 
4 d„ Dievo Motinos parapijos 
salėje. Rengia „Ateities" klu
bas. 

SKAUTUOS JUBILIEJAUS 
ŠVENTĖ 

Lietuvių skautija Clevelande 
lapkričio 21 d. minės Lietuvos 
Skautų sąjungos 75 jubiliejų. 
Visų vienetų uniformuoti skau
tai ir skautės su vėliavomis 10 
vai. ryto dalyvaus šv. Mišiose 
Dievo Motinos bažnyčioje. Po 
pamaldų visi kviečiami į parapi
jos salę pasivaišinti. Vaišių 
aukos bus skiriamos parapijos 
stogų dengimo skolai sumažinti. 

Po vaišių mažojoje salėje s. 
Aurelija Balašaitienė ta r s 

• minėjimo žodį. Po minėjimo 
vienetų atstovai su gėlėmis 
vyks į Visų Sielų kapines 
pagerbti buv. Lietuvos skautų 
šefą prez. Antaną Smetoną, 
buvusius sąjungos vadovus,-es 
ir mirusius narius. 

T G 
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GYVA ORGANIZACIJOS 
VEIKLA 

Lietuvių pensininkų klubas, 
- turįs daugiau negu 200 narių, 

greičiausiai, yra gausiausia 
Clevelando lietuvių organiza
cija. Savo mėnesiniuose susi
rinkimuose — pietuose Lietuvių 
namuose ne tik pasivaišina, bet 
atšvenčia įvairias tautines 
šventes, prisimena svarbius tau
tos ir valstybės istorinius 
įvykius, išklauso socialinių ir 
sveikatos paskaitų, pranešimų 
apie dabartinę Lietuvos padėtį 
ir t.t. 

Lapkričio 4 d. daugiau negu 
150 narių šventė Padėkos dieną, 
kur žodį tarė kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ, ir klubo pirmi
ninkas Jurgis Malskis. 

Klubas jau mini savo 20 metų 
sukaktį. Per visą šį laikotarpį 
Jurgis Malskis (su pertrauko
mis) klubui yra pirmininkavęs 
8 metus. J is Clevelande 
žinomas kaip gabus visuomeni
ninkas, ilgametis LB apylinkės 
pirmininkas, sėkmingas di
džiųjų lietuviškųjų renginių 
vadovas. Dabartinėje valdyboje 
jam nuoširdžiai talkina: 
vicepirm. Zenonas Dučmanas — 
ūkio reikalams, Jonas Kazlaus
kas — sekretorius, Stepas Butri
mas — ižd., Nora Čečienė — na
rių sekretorė, Stasė Macienė 
rūpinasi vaišėmis bei narių 
sukaktuvėmis ir Vytautas 
Staškus — renginiais ir narių iš
vykomis į koncertus, parkus ir 
pan. 

Nariai moka tik 5 dol. metinio 
mokesčio. Susirinkimuose be
veik visuomet dalyvauja arti 
75% narių. Ar ne gražu būtų, jei 
ir kitose organizacijose tokiu 
procentu dalyvautų nariai? 

NAUJA „ATEITIES" 
KLUBO VALDYBA 

„Ateities'* klubo susirinkime, 
spalio 31 vykusiame Dievo Mo
tinos parapijos mažojoje salėje, 
buvo išklausyti valdybos ir 
kontrolės komisijos apyskai-
tiniai pranešimai ir išrinkta 
nauja valdyba. Pirmininku per
rinktas pirm. Romas Bridžius, 
vicepirm. Roma Čepulienė, 
sekr. dr. Birutė Kasperavičienė, 
informacijai — Dalia Staniškie-
nė, ižd. dr. Eugenijus Šilgalis ir 
nariai Petras Stungys ir Ona 
Rociūnienė. 

Su dideliu dėmesiu buvo 
išklausytas inž. Prano Razgaičio 
išsamus pranešimas apie jo 
kelionę Lietuvon, š.m. rugpjūčio 
18 - rugsėjo 7 d. Šv. Tėvo 
lankymasis Lietuvoje visiems 
gyventojams paliko nepamirš
tamų įspūdžių. Popiežiaus 
tėviškas rūpestis Lietuva ir jos 
gyventojais, jų dvasinio ir eko
nominio prisikėlimo kelyje. 
Savo kalbose popiežius dažnai 
kėlė atlaidumo, susitaikymo 
mintį. 

Prelegentas ilgiausiai stab
telėjo ties Lietuvos dabartine 
politika. Norėdamas išgirsti kuo 
daugiau autentiškų nuomonių. 
Razgaitis turėjo įdomių 

Per Vėlines Clevelando Visų Sielų mauzoliejuje prie muz. A. Mikulskio kriptos meldžiasi Stankai-
tienė, Kavalienė, 
Kersnauskaitė. 

Račylienė. Budrienė, Garlauskas, Gobienė, 

pasikalbėjimų su šiuo metu poli
tiniame gyvenime besireiš
kiančiais žmonėmis, kaip dr. 
Bačkiu, dr. Bobeliu, prel. Sva
rinsku, Petkumi, Kubiliumi, 
Valiušaičiu, Dambrausku ir ki
tais. Tai buvo įdomi išvyka į da
bartinės Lietuvos politinius 
labirintus, kuriuose tikrųjų 
kelių pilnai turbūt nesuvokia 
nei krašto gyventojai, nei 
išeivija. Pr. Razgaitis, cituo
damas minėtųjų pokalbininkų 
pareiškimus, paliko patiems 
klausytojams susidaryti 
nuomonę apie jų politinę 
filosofiją. 

V. R. 

FT. MYERS, FLORIDA 
RUOŠIAMĖS NAUJO 

SEZONO VEIKLAI 

Pietvakarių Floridoje lau
kiame vėsesnio oro, kad lauke 
būtų malonu ruošti piknikus. 
Tokią lauko pramogą suruošė 
Lietuvos Laisvės forumas lap
kričio 7 d. A. Špakauskienės 
sodyboje, Ft. Myers. Susilaukė
me dalyvių iš Ft. Myers, Bonita 
Springs, Cape Coral, Naples ir 
Marco Island. Turėjome ir A. 

Špakauskienės iš Lietuvos at
vykusią viešnią Lionę Gezevi-
čiūtę. 

Malonia nuotaika pasidalinę 
praėjusios vasaros įspūdžiais, 
pasivaišinę gausiai paruoštais 
užkandžiais, tarėmės apie 
ateities veiklą. Mūsų jaunes
nieji nariai, Kristina ir Ričardas 
Krulikai, su savo vaikučiais 
lankėsi Lietuvoje ir grįžo 
kupini įvairiausių įspūdžių. 
Petras Rudgalvis, mūsų 
Lietuvos Laisvės forumo 
vicepirmininkas, uolus golfo 
žaidėjas, ir Eda Bražėnienė, 
forumo sekretorė, jau pradėjo 
planuoti rudens ir žiemos 
veiklą. Pradėsime bendromis 
kūčiomis vietiniams nariams. 
Iždininkė Irena Lukauskienė 
taip pat jau ruošiasi jos 
vadovaujamai lietuviškai paro
dėlei, kasmet vykstančiai Ft. 
Myers viešojoje bibliotekoje. 
Vėliau valdybos posėdyje teks 
nutarti įvairių tautinių švenčių 
minėjimus bei kitus renginius. 
Žurnalistas Viiius Bražėnas, 
Lietuvos Laisvės forumo įsteigė
jas, nors ir nėra forumo valdybo
je, visada talkina ir patarimais 
remia mūsų veiklą. Skautinin-

Mariūnaitė, Kudukienė ir 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

kas Gintas Taoras visada tal
kina minėjimuose ir įvairiuose 
renginiuose. Tikimės, kad retė-
jant vyresniems, mūsų lietuviš
kos veiklos vadžias perims jau
nesnieji. Ir mūsų nedidelio tel
kinio narių būrys mažėja. Rug
sėjo 23 dieną mirė Forumo na
rys Edvvardas Witkus. Jo žmona 
Genutė po operacijos gulėjo ligo
ninėje. Edvvardas, nuėjęs ją ap
lankyti, pats pasijuto blogai ir 
toje pačioje ligoninėje mirė, 
ištiktas širdies smūgio. 

Kiti aktyvūs nariai — Algis 
Alksninis ir jo žmona Danutė 

; išvažiavo iš Marco Island į Con-
necticut valstiją nuolatiniam 
apsigyvenimui. Petras Druskis 
su žmona, kad ir pensininkai, 
pradėjo savo biznį Ft. Meyrs, 
Bell Tovvers prekybos centre. 
Savo krautuvę jie pavadino 
,,J.P. International Gifts", 
kurioje yra didelis pasirinkimas 
įvairių pasaulio šalių suvenyrų, 
papuošalų, paveikslų, net gin
taro bei medžio drožinių iš Lie
tuvos. 

Greitu laiku sulauksime daug 
lietuvių iš šiaurinės Amerikos 
dalies ir Kanados, atvykstančių 
praleisti žiemą. •» 

V. Chainauskas 

O 5 year 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR 

T R A N S P A K 
Talpintuvai į Lietuvą — kas savaitę. 
Skubiems suntiniams — AIR CARGO. 

Pinigai pervedami doleriais. 

$39 
ŠVENTINIAI ŽIEMOS SIUNTINIAI 

Aspirino 250 tbl., multivitaminų 250 tbl.. tirpi kava. malta kava. 
tirpi arbata ,,Citron", kakava, apelsinų koncentratas, vafliai. 
aliejus, mėsos konservai. 
VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

$«8 Dešra 1 5 kg 
šprotai 3 dež 
Margarinas 1 kg 
Olandiškas sūns 1.5 kg 
Tirpi kava 200 g 
Malta kava 300 g 
Kakava 400 g 
Makaronai 2.5 kg 
Majonezas 0.5 kg 
Aspirinas 250 tbl 

'8 .,. 
Mėsos konservai frdėfc." 
Apelsinų koncentr 1 5 Itr 
Aliejus 3 Itr. 
Riešutai 1 kg 
Vafliai 3 pok. 
Cukrus 4 5 kg 
Ryžiai 2 5 kg 
Džiov abrikosai 1 kg 
Konservuota silkė 0 5 kg 
Multivitaminai 250 tbl 

D 6 year 
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PASIRINKITE BET KURI 
TERMINĄ 

Yourl 
r" IX ED-R A T E M O R T C A C E 

Terms 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 55 tvarai = 25 kg 
Dešros lietuviškos, aukščiausios kokybės 

S75 Įvairaus maisto be mėsos 

Prie visų maisto siuntinių gal'te užsakyti didesnį kieki 
aspirino ir vitaminų. 

Siųskite per seniausią siuntinių Į Lietuvą įstaigą 
T R A N S P A K 

2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 
T«l. 312/436-7772 

Dabar patys galite pasirinkti sa
vo namų paskolos terminą — 
nuo vienerių iki 15 metų. Pasko

los nuošimtis per visą terminą nesikeis. Pasinaudokite šia pro
ga ir pasirinkite sau terminą. Dėl platesnių informacijų skam
binkite 1-800-SFB-2651. 

Standard Federal Bank 

Regionai lending oMices: Dtmners Grove 5100 Forfst Avo Ev^rjreen Park 3960 W 951h St 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WANTED REAL ESTATR 

Looklng f or a matūra paraon te 
apaak Uthuanlan to ma one hr. 
a week in VVheaton. Glen Ellyn or 
Glendale Hts area. Call Dana 
70S-6S5-9333. 

Reikalingi patyr* staliai 
„cabinat makars" 
Pilno laiko darbas. 

Reikia turėti savo transportaciją 
HERNER GEISSLER 

Skambinti tarp 7 v.r.—3:30 v.p.p. 
Darbo dlanomis, tai. 312 226-3400 

GREIT 
PARDUODA 

HTSCELLANEOUS 

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

* FRANK ZAPOLIS 
3208 Vi Waat 95th Straat 

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

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKŲ? 

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

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

- * * 
REALMART,«NC 
6602 S. Pula&i, 

Chicago, I I 60629 
312-585-6100 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatoma UPS 

L 

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

Moteris turinti automobilį suteikia 
(vairias paslaugas: nuveža pas dakta
rus, į parduotuves, bankus, skal
byklas. Gali pagaminti maistą, išvalyti 
butą, namus ir aplinką, prižiūrėti 
vaikus, bei ligonius. Gali globoti 
senelius jų namuose. Kalba: lietu
viškai, lenkiškai, rusiškai ir truputį 
angliškai. Skambinti te l . (312) 
438-4843. 

^ % r r f l l l tX KMIECIK REALTORS 
V - 2 T m j » > W l 7922 S. Pulaski Rd. 

a £ l 4165 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 

284-1900 

Jei nori te parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Maver. Ii profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus Įkainavimas veltui. 

FOR RENT 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus pa ta rnav imas pr i 
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas Kreiptis. 
Gadinimas: ta i . 312-925-4331 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Marquette Pk. apyl. 

Kreiptis tel. 312-890-9573 

U.S. Saving* Ronds 
Make Great Gifts. 

\ puhln senkc ot tiils neuspaper 

3". Dainuoja V. 

Dainuoja A 

[U5 

NAUJOS VIDEO KASETĖS IŠ LIETUVOS 
(1993) 

Nr. 9 „Estrados Paradas Nr. 2" . Dainuoja V. Mali
nauskas, V. Bagdonas, A. Petrikytė ir Stasio Povilaičio 
koncertas; 65 min. 

Nr. 10 „Koncertas Nr. 1 " . Dainuoja garsusis 
mergaičių choras „Liepaitės",,,Polifonija". Konservatorijos 
choras, „Ave Maria", garsusis berniukų choras ..Ąžuo
l iukas". J . Dambrausko 100-osioms 

Nr. 11 „Koncertas Nr. 3". Dainuoja sol Virgilijus No
reika ir sol. Milkevičiūtė. Taip pat ir kt. Lietuvos Operos 
žvaigždės. 

Nr. 12 „Estrados Paradas Nr. 
Mačiulytė ir L. Lapkauskaitės koncertas 

Nr. 13 „Estrados Paradas Nr. 
Lemanas, ir L. Lapkauskaitės koncertas su svečiais daini
ninkais ir šokėjais. Taip pat dainuoja Nelė Paltinienė. 

Nr. 14 „Telemaratonas Nr. 1 " . Koncertas, kuris įvyko 
„Dainų slėnyje", Kaune, 1993 m. birželio mėn. 6 d. Pilnas 
koncertas susideda iš dviejų kasečių Dalyvauja virš 30 
dainininkų. 

Nr. 15 „Telemaratonas Nr. 2" . Koncerto tęsinys. 
(Paaiškinimas viršuje). 

Nr. 16 „Estrados Paradas Nr. 5". ..Nerija estradinis 
ansamblis. Tallat-Kelpqait5. .JONIS'#• kaimo muzikos an 
samblis ir „Savaitgalis'/fcestradin5s mu/.ikos ansamblis. 

Nr. 17 „Dainuoju Motinai Ir Tėvynei Lietuvai". 
Lietuvos Televizijos konkursinis koncertas, kuris jau vyksta 
treti metai, šioje kasetėje 1993 metų koncertas. Dalyvauja 
geriausi Lietuvos dainininkai, žinomi ir nauji, iš visos 
Lietuvos. 

Užsakym uS SU čekiais siųsti: Joseph Nakutsvlclus, 
7119 Toledo Rd., Sodno, Hi l l . FL 34606. 

Kaina vienos video kasetės $25 su persiuntimu Kasečių 
trukmė — nuo 2 vai. iki 2 vai 20 min. ilgumo. 

Pageidaujant galima gauti sąrašą 230 audio kasečių. 



Kalbos kultūra 
Redaguoja Juozas Vaišnys, SJ 

KAI KURIŲ 
P R I E Š D Ė L I N I Ų 

VEIKSMAŽODŽIŲ 
K I R Č I A V I M A S 

T u r b ū t niekas neabejoja, k a d 
lietuvių kalbos kirčiavimas yra 
labai sunkus. Kalbant (net i r 
per radiją) t iek čia, išeivijoje, 
t iek Lietuvoje, tenka išgirsti 
nemaža įvairių kirčiavimo klai
dų. Atrodo, kad visiškai į ta i ne
kreipiama dėmesio ir nesisten
g iama pasitaisyti. J e igu kal
bėsime apie Čikagos lietuvių ra-

B r a z a u s k a s , t apęs Sovietų 
Sąjungos piliečiu ir klusniai 
bendradarbiavęs su Lietuvos 
priešu, neprarado jos piliety
bės?! Teisė, grindžiama per
skilusia morale, atsiknoja nuo 
teisingumo, virsta žiauria ne
teisybe, ardančia socialinės i r 
valstybinės santvarkos pama
tus . 

Laiškų skyriui būtų jau per il-

brėžtis - užsibrėžia - užsibrėžė 
guostis - pasiguodžia - pasiguodė 
keiktis - nesikėikia - nesikėikė 
plėštis - nusiplėšia - nusiplėšė ga kalba apie teisės santykį su 
siektis - susisiekia - susisiekė morale, dorove, 
skelbtis - pasiskelbia - pasiskelbė Bron ius N e m i c k a s 

Maspeth, N Y Šaknyje pasilieka kirtis ir bū
tojo laiko neveikiamosios rūšies 
dalyviuose: pabrėžtas, nuplėš
tas, pasiektas, paskelbtas, iš
vengtas... 

II. Šios rūšies veiksmažo
džiai, turintieji šaknyje riestinį 
kirtį — tvirtagalę priegaidę, esa-

dijo laidas, ta i , manau, nesu- majame laike išlaiko kirt į šak-
klysime teigdami, kad gal t ik nyje, o būtajame laike nukelia 
v ienas pranešėjas Leonas Nar- kirtį į priešdėlį: 
būt is rodo r imtų pastangų, o ki
t i ems , ką nors išgirdus ir pa
skaičius apie kalbos kla idas , 
tuoj viskas nurieda, ka ip van
duo nuo žąsies plunksnų. 

Ga l ima pastebėti, kad gal 
daugiausia klaidų pasi ta iko, 
t a r i a n t pr iešdėl in ius veiks
mažodžius. Įdomu, k a d čia ir 
daugelis suvalkiečių blogai kir
čiuoja. 

Priešdėl inių veiksmažodžių 
kirčiavimas yra t ruput į komp
likuotas, bet norint, rodant šiek 
t iek pastangų, nesunkiai patai
somas. Čia paminėsime t ik ka i 
kur iuos dviskiemenius prieš
dėl in ius veiksmažodžius, k u r 
pasi ta iko daugiau kirčiavimo 
klaidų. Vieni tų veiksmažodžių 
t u r i tvirtapradę, kiti tv i r tagalę 
priegaidę, pagal ta i i r jų kirčia
v imas yra kiek skir t ingas. 

L Pirmiausia paminėsime ke
letą šios rūšies veiksmažodžių, 
k u r i e bendraties šaknyje tu r i 
dešininį kirt į — tv i r tapradę 
priegaidę. J ų kirtis n i e k u o m e t 
n e s i k e i č i a , pasilieka šaknyje 
t i e k esamajame, t iek būtajame 
l a ike . Pirmoje vietoje pateiksi
me veiksmažodžio bendratį, ant
roje — esamąjį laiką su kur iuo 
no r s priešdėliu, trečioje — būtą
jį kart inį laiką: 

brėž t i - pabrėžia - pabrėžė 
guost i - paguodžia - paguodė 
ke ik t i - prakeikia - prakeikė 
plėš t i - nuplėšia - nuplėšė 
s iek t i - pasiekia - pasiekė 
skelbt i - paskelbia - paskelbė 
vengt i - išvengia - išvengė 

Ta ip pat sangrąžinėse šių 
veiksmažodžių formose kir t is 
nek ren t a an t sangrąžos dalely
t ė s si, bet pasilieka šaknyje: 

baigti - pabaigia - pabaigė 
geisti - negeidžia - negeidė 
kaupt i - sukaupia - sukaupė 
keisti - pakeičia - pakeitė 
liepti - atliepia - atliepė 
puošti - papuošia — papuošė 
ruošti - paruošia - paruošė 
teikti - suteikia - suteikė 
versti - išverčia - išvertė 
žeisti - sužeidžia - sužeidė 
žiebti - užžiebia - užžiebė 

Lygiai tokia pat taisyklė ga
lioja ir sangrąžinėms šios rūšies 
veiksmažodžių formoms: būta
jam laike kirt is krinta an t sang
rąžos dalelytės si: i 
baigtis - pasibaigia - pasibaigė į 
geistis - nesigeidžia - nesigeidė 
kauptis - susikaupia - susikaupė 
keistis - pasikeičia — pasikeitė 
lieptis - atsiliepia - atsiliepė 
puoštis - pasipuošia - pasipuošė 
ruoštis -.pasiruošia - pasiruošė 

Neveikiamosios rūšies būtojo 
laiko dalyviuose kirtis taip pat 
dedamas ant priešdėlio: pabaig
tas , sukauptas , pakeistas, pa
puoštas, paruoštas, suteiktas, 
sužeistas, užžiebtas... 

Taigi, ka ip matome, priešdė
liniuose veiksmažodžiuose kir
t is dedamas ant priešdėlio gana 
re ta i — tik būtajame laike tų 
veiksmažodžių, kurie tur i bend
ratyje tvirtagalę priegaidę — 
riestinį kirtį. Visur k i tur kirt is 
pasilieka šaknyje. Deja, labai 
keista, kad daugelis mūsų tau
tiečių, ypač viena radijo prane-
sėja, beveik visur elgiasi prie- " T ^ V T 0 . " f "™ 8 " . J ? m i s 

šingai. Sako: p a s k e l b ė , pas ie 
k ė , bet: p a p u o š t a s , p a r u o š t a s 
ir t.t. Pasitaisyti čia labai leng
va: visur kirčiuoti priešingai, 
negu įprasta, ir bus gerai. 

TOKIŲ PROGŲ RETA 

Neseniai buvom pradžiuginti 
Kauno mergaičių choro „Pasto
r a l ė " religiniais koncer ta is 
Southfield'o Dievo Apvaizdos 
lietuvių bažnyčioje ir Ann Ar-
bor'o Webber's Inn salėje. Choro 
vadovė Nijolė Jautakienė ir 
chormeisterė Salvinija J a u 
takaitė, nuostabiai išlyginu
sios mergaičių balsus, įvairiu 
repertuaru ir jaukia choreogra
fija kėlė visų dvasią aukščiau. 
T a i v i e n a iš g r a ž i a u s i ų 
muzikinių dovanų mums iš 
Lietuvos. Būtų gera, kad į jų da r 
būsimus koncertus lietuviai n e 
t ik patys ateitų, bet atsivestų ir 
pažįstamus kitataučius. Tokių 
progų re ta . 

P r a n a s Z a r a n k a 
Redford, MI 

TEGYVUOJA „PASTORALĖ" 
I 

Lapkričio 6-9 d. Detroito prie-
j miesčiuose viešėjo Kauno kated-
j ros mergaičių bažnytinis choras 
! „Pastoralė". Šis vienetas, iš-
: kviestas paminėti 75 metų Ne

kalto Prasidėjimo seserų vie
nuolijos įkūrimo sukaktį, vertas 
ypatingo dėmesio. Jaunos mer
gaitės mus, žiūrovus — nuo jau
niausio iki vyriausio, džiugino, 
stebino, jaudino bei ramino. Jų 
koncertas dvasiai sukėlė šiomis 
dienomis išeivijos lietuviams 
taip reikalingos vilties, geros 
valios .bei pasitikėjimo Dievu 
jausmą. 

Čikagos ir apylinkių lietu
viams, ypač jaunimui ir jaunom 
šeimom, linkiu nepraleisti pro
gos Lemonto Pasaulio lietuvių 
centre ir Marąuette Parko Švč. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioj išgirsti ne eilinį koncertą. 
O kas turėsite progos mergaites 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 19 d. 

Maironio lit. mokyklos (Lemonte) 4 sk. mokiniai gyvai domisi odadirbio 
Vytauto Rūbo menu Lietuvių Tautodailės instituto ruoštame renginyje 
„Gyvoji tautodailė". 

A m e r i k o s inves t ic i jos i r 
ekonominė pagalba Lie tuvai 
yra re ika l inga plačiu mas tu . 
Čia k a l b a m a apie š imtus mi
lijonų dolerių investavimo ir 
pagalbos. Tačiau ir Lietuva tu r i 
pakeisti investavimo įstatymus, 
kad užsienio investicijų skalė
je n e l i k t u m e paskutinėje vie
toje. 

Šiuo atveju Lietuvai yra ver
ta pas imokyt i iš estų ir latvių. 

Geras da lykas yra t a r p Lietu
vos ir Amerikos miestų susigi-
miniavimas kultūrinėje srityje. 
Tačiau ne lauk ime iš to plačios, 
Lietuvai reikalingos, ekonomi
nės pagalbos. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
Los Angeles, C A 

A.tA. 
ADELĖ JURKIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė 1993 m. lapkričio 18 d., 6 vai. ryto, sulaukusi 92 

metų. 
Gimė Philadelphia, PA. 
Nuliūdę liko: giminės Pranas Jurkus su šeima, Elmhurst, 

IL, Elena Adomėnienė su vyru Albertu, Chicago, IL, taip pat 
kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė pašarvota lapkričio 19 d., penktadienį nuo 2 iki 
6 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 20 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojams 11 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę giminės. 

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

LAIŠKAI 
ATSAKINGI VEIKĖJAI -

ATSILIEPKITE 

Kodėl neišleidžiame brošiū
rė l ė s apie t r i s Lietuvos okupa
cijas anglų kalba? Šia t ema 
r a š i a u laišką „Drauge" š.m. 
rugsėjo mėn. („Atėjo la ikas 
pasuk t i iš įprastos rutinos"), 
t a č i a u spaudoje maža i kas 
užsiminė apie tokį kondensuo
t ą leidinuką, kurį pasiūliau 
m ū s ų veiksniam išleisti anglų 
ka lba . 

Prelatas J . Prunskis anksčiau 
y r a išleidęs panašaus turinio 
brošiūrėlę, ir ji turėjo pasisekimą 
amerikiečių bei svetimtaučių 
tarpe. Tuo metu sąlygos buvo la
ba i sunkios, bet jis surinko daug 
dokumentuo tos informacijos 
ap ie Lietuvos genocidą. 

Dabar pas J A V l ie tuvius 
veikia kelios informacinės — 
politinės įstaigos, pvz.: Alto — 
Čikagoje ir Vašingtone, Lietu
vių Bendruomenės — Vašing
tone , Tautos fondo — New 
Yorke . Todėl n o r ė č i a u šių 
veiksnių paklausti : ar neatėjo 
la ikas tokią brošiūrėlę išleisti 
bendrom pastangom ir ją nau
doti minėtose įstaigose? 

Amerikiečiai ir svetimtaučiai 
įvairiom progoms klausia , kur 

galėtų tokios informacijos įsi
gyti. Atsakingi veikėjai, malo
nėki te pranešti , kokius planus 
tu r i t e šiuo reikalu. 

Algis L iep ina i t i s 
Chicago, IL 

PERSKILUSI MORALĖ 

Kaip praneša 1993 m. lapkri
čio 5 d. „Draugas" Nr. 213, 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
pi rmininkas Bronius Nainys 
gavęs iš Lietuvos Respublikos 
prezidento Algirdo Brazausko 
1993 m. spalio 18 d. atsakymą 
į j am pateiktuosius klausimus. 

Prezidentas savo atsakymą 
pradeda ,,už Lietuvos r ibų 
gyvenančių lietuvių pilietybės" 
klausimu,tikėdamasis, kad bū
siąs „pri imtas įstatymas, lei
džiantis išeivijos lietuviams be 
didesnių kliūčių gau t i Lietuvos 
pilietybę" (Mano pabraukta. Br. 
N.). Jei prezidentas kalba apie 
Lietuvos pilietybės gavimą, ta i 
j is laiko, kad išeiviai jos ne
be tu r i (kažin kas juos y r a 
i š p i l i e t i n ę s , nes j i e p a t y s 
niekados nėra jos a ts isakę , 
išsižadėję). Iš tokios prezidento 
pažiūros į išeivijos pilietybę 
kyšo perskilusi moralė. Je i 
Lietuvos pilietis, okupanto iš
vytas iš savojo krašto ir nieko 
p ik ta j am niekados nepadaręs, 
ne t eko Lietuvos pi l ie tybės , 
į g y d a m a s k i tos v a l s t y b ė s 
pilietybę, tai darosi nebeaišku, 
kaipgi prezidentas Algirdas 

praleisti laiko, būsite tuo labiau 
praturtinti. Detroitas buvo su
žavėtas. 

Nuoširdus ačiū „Pastoralės" 
mergaitėm, kelionių palydovei 
seselei Ignei ir Nekalto Prasi
dėjimo seselėm, už tokį puikų 
sukakties paminėjimą. 

Tegyvuoja „Pastoralė" ir Ne
kalto Prasidėjimo seselės! 

T a u r a U n d e r i e n ė 
Livonia, Mich. 

EKONOMINĖ PAGALBA 
LIETUVAI 

Š.m. spalio 28 d. Jul iaus Juo
delės straipsnis „Drauge": „ 
Kas parašyta an t sienos?" turi 
daug tiesos apie Lietuvos eko
nomiją ir mafijozus. Mano 
komentaras y ra apie įvykusią 
Los Angeles mieste ekonominę 
verslo konferenciją. 

Kad ši konferencija, ka ip ir 
buvusios išeivijos - Lietuvos 
politinės konferencijos, nieko 
konkretaus nea tneš , t a i iš 
anksto buvo aišku. Efektyvesnis 
būdas yra, kad Lietuvos vyriau
sybės ekonominė delegacija at
vyktų į Ameriką ir su Lietuvos 
ambasadoriaus paga lba už
megztų ryšius su Amerikos val
džia. 

A.tA. 
VLADUI BŪTĖNUI 

m i r u s , r e i š k i a m e nuoširdžiausią užuojautą žmonai 
DALIAI ir s ū n u m s E U G E N I J U I i r GINTAUTUI. 

Juozas Karklys su žmona 
ir Rimas Karklys 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ALBERTAS TAMOŠIŪNAS 

Jau suėjo dešimt metų. kai staigi mirtis 1983 m. 
lapkričio 20 d., atskyrė iš mūsų tarpo Nepriklausomos 
Lietuvos Karį, mylimą Tėvą ir Brolį. Nors laikas bėga, jis te
bėra gyvas mūsų mintyse ir maldose. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną ramybę. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti jį savo maldose. 

Liūdesy likusios dukterys su šeimomis. 

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS 

£ O, 
FINANCIAL 

PATARIMAI VELTUI 
PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

5958 S. Pulaski 
Chicago, IL 60629 

Perfinansavimas 
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
5% pradinis įmokėjimas 
Be pajamų patikrinimo 
Be punktų 

Linas Kliarskis 
Tel. 312-735-8111 

"Pager" 312-289-4806 
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Ko taip žiūri, lyg Kristus i Pilotą?! 
Bet kur žiūrėk, tik ne i akis! 

Tardytojo šūksniai J. Brazauskui 

Gyvų širdžių — gyva gėlė 
Skaistutė vis žydėk, 
Marijai vardą manoji 
Maldose paminėk. 
J. Brazausko eilėr. ištrauka ii 1945-1956 m. kalėji
mo Vilniuje ir lagerių laikotarpio Mordovijoje, 
Kolymoje kviečia to visus... 

A.tA. 
JUOZAS BRAZAUSKAS 

1913.XII.17-1993.XI.03 
IŠĖJO MŪSŲ LAUKTI. 

Drauge ėjusieji ir tebeeinantieji į Dangiškojo Tėvo Namus 
jungiamės krikščionybėje. 

Gimė ir augo gausioje valstiečių šeimoje Steponų kaime, 
Vilkaviškio apskrityje. Baigė Vytauto Didžiojo universiteto 
ekonom. fakultetą. Studijas Prancūzijoje nutraukė karas. 

Mylimas Vyras, daugel daugeliui Tėvas, Bičiulis, Brolis 
stiprino mus sava auka ir pavyzdžiu: slapstė rusų kareivį, 
nepalūžo tardomas ir kankinamas, reikalaujant išduoti 
karo laikmečio Lietuvos Laisvės Komiteto narius; Sovietų 
Karo Tribunolo nutarimu, Vilniuje neteisėtai, be teismo pro
ceso, nuteistas 10 metų kalėti ypatingo režimo lageryje ir 5 
metams tremties Sibire, be teisės grįžti Lietuvon. 

1956 m. pabėgo iš tremties. KGB agentai persekiojo 
Lietuvoje iki pat Sąjūdžio išvakarių — 1987 metų. 

Su Adele Svabaite, vėliau tapusia jo žmona, jau Vilka
viškio gimnazijoje, o taip pat universitete vadovavo Ateitinin
kams. Sunkiu rusų okupacijos 50-čiu daugelį rėmė, ugdė ir 
telkė į katalikišką-patriotišką šeimą. 

Drauge atkovota Nepriklausomybė, drauge klaupėmės šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II apaštališkajam palaiminimui. 

Junkimės atmintinėse Mišiose IV-ją savaitę š.m. gruodžio 
1 d. Šančių bažnyčioje, Kaune. 

Dėkojame visiems, prisijungusiems malda, širdimi ir min
timis, išlydint Brangų Vyrą ir Tėvą mūsų pasitikti 

Žmona Anelė ir dukra Skaistė. 

1 

Brangiai Mamytei 

A.tA. 
SOFIJAI BERNATAVIČIENEI 

mirus, jos dukra i N I J O L E I ir žentui R IMUI SIMO-
KAIČIAMS bei j ų va ikams - TOMUI ir E D V A R D U I 
ir k i t iems giminėms re i šk iame nuoširdžią užuojautą. 

Chicagos Lietuvių golfo klubas 

Brangiam Vyrui ir Tėvui 

A.tA. 
VLADUI BŪTĖNUI 

A m ž i n y b ė n i š ė ju s , n u o š i r d ž i a u s i ą u ž u o j a u t ą 
reiškiame mūsų mielai DALIAI bei sūnums GINTAU
TUI ir EUGENIJUI . 

Laima ir Petras Aleksai 
Sofija ir Kazys Beigai 
Ona Mažionytė 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai V A L E I , d u k r a i 
D A N G U O L E I i r ž e n t u i P E T R U I G R I -
GANAVIČIAMS, dukterėnui ŠARŪNUI ir jo šeimai , 
velionio svainei LEOKADIJAI ir J U O Z U I ŽVY-
NIAMS, reiškiu nuoširdžią užuojautą ir k a r t u liūdžiu. 

Julija Šileikienė 

Toronto, Ont. 

Angly Kalba 
Sėkmingai 
Darbuotis 
Universitete Ir 
Profesijose 

UIC T^e Univers'ty o' lllinos 
a; Ocago 

The University of Illinois at Chicago 
Tutorium in Intensive English 
f Intensyvūs Anglų Kalbos Kursai) 

keturių lygių dėstymas vyksta ištisus metus 
mažos grupes su profesionalais ESI dėstytojais 
dėstymas surištas su kompiuteriais ir įvairiomis 
vaizdinėmis priemonėmis 
patarimai imigracijos reikalais; 1-20 vizos studen
tams 
visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus 
užskaitomi lllinojaus Universiteto 
papildomi kursai: TOEFL Paruosimas, Kalbos 
{gūdžiai Pažengusiems 

Del platesnes informacijos, kreipkitės į: 

The University of Illinois at Chicago 
The Tutorium m Intensive English (M/C 324) 
Box 4348 Chicago. IL 60680 USA 
(3l2)996-8098<TJr Boca 

Deia. universitetas negali duoti finansinės 
paramos 

http://1913.XII.17-1993.XI.03
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Oficialus VIII Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo atida
rymas bus ketvirtadienį, lap
kričio 25 d., tarp 9 ir 10 vai. 
r., o nuo 10 vai. r. yra pirmoji 
plenarinė sesija, „Lietuvos kon
stitucijos įtaka krašto poli
tiniam ir visuomeniniam gyve
nimui". 

Pre l . Juozo Prunskio kny
gos „Ateitininkai komunizmo ir 
nacizmo kankiniai" sutiktuvės 
ir filmo apie jo gyvenimą bei 
veiklą premjera įvyks š.m. 
gruodžio 12 d., po šv. Mišių Pal. 
Jurgio Matulaičio koplyčioje 
(apie 1 vai. p.p.). Rezervuokite 
tą sekmadienio popietę ir at
vykite į Ateitininkų namus 
pagerbti išeivijos kultūriniam 
gyvenimui tiek daug nusipel
niusį asmenį. 

Pirmoji muzikos sesija sim
poziume vyks ketv., lapkričio 25 
d., 1-3:30 v. popiet, pirminin
kaujant Emilijai Sakadolskie-
nei (University of Maryland). 
Pranešimai: Vytautas Strolia 
(Fair Lawn, NJ), Manigirdas 
Motekaitis (Chicago, EL), Loreta 
Venclauskienė (Žilevičiaus-
Kreivėno muzikologijos archy
vas, Chicago, IL), Danutė Palio-
nytė-Banevičienė (Lietuvos 
Muzikos akademija) ir Irena 
Šileikienė (Klaipėdos un-tas). 
Visos ketvirtadienio (ir kitų 
dienų) simpoziumo sesijos 
vyksta Lemonte, Pasaulio lietu
vių centre. 

A.a. Edvvardas Sobieskis 46 
metų, staiga mirė lapkričio 4 d. 
ištiktas širdies smūgio. Palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse 
lapkričio 6 d. Liko žmona Lor-
na, motina Bronė Madeikienė, 
patėvis Bronius ir kiti giminės. 

x VIII Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume su paskaitomis 
dalyvaus ir keliolika 
svečių-mokslininkų iš Lietuvos, 
kuriems dar neturima vietos 
apsistoti simpoziumo metu 
Čikagoje ar artimuose prie 
miesčiuose. Kreipiamės į mūsų 
visuomenę, prašydami šiuos 
svečius priimti ir pagloboti, tuo 
sumažinant rūpestį simpoziumo 
organizatoriams. Sutinką priim
ti t prašomi pranešti Birutei 
Zalatorienei telefonu (708) 
524-2244. ( s k ) 

x J a u penkt i metai, kai 
„ŽAIBAS" sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog į jūsų giminaičių namus 
be jokio muito. VISI MAISTO 
PRODUKTAI IŠ AMER1 
KOS. Mėsos konservai iš Lietu
vos. Švenčių proga jums siūlo
me „KALĖDŲ STALAS": 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 10 sv. 
ryžių, 64 oz. alyvos, 1 sv. drus
kos, 2 dėž. ananasų, 1 dėž. sly
vų, 1 dėž. razinų, 1 dėž. kakavos, 
39 oz. pupelių kavos, liežuvis 
drebučiuose, paštetas „Arkti
ka", jautienos „Turisto pusry
čiai", kiaulienos „Turisto pus
ryčiai", troškinta jautiena ir 
troškinta kiauliena. Pilna kaina 
$100. „Žaibas" , 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Telef. (708) 430-8090. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* Klala 

D*nglam« Ir t i l i o m * 
visų rūi lų stogut 
T«l 708-257 0746 

Skambinti po 6 v.v. 

VIII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo pirmoji literatūros 
sesija — literatūra ir kalba — 
bus lapkričio 25 d., 1-3:30 v. p.p. 
Pirmininkauja Ilona Gražy-
tė-Maziliauskienė (College 
Ahuntsio); pranešimai — An
tanas Klimas (University of 
Rochester, NY), A. Staknienė 
(New York, NY), A. Zalatorius 
(Vilniaus Pedagoginis institutas 
ir Lietuvių literatūros institu
tas). 

Dr. Lino Sidrio straipsnį 
(„Draugas", spalio 22 d.) ištisai 
persispausdino „Lietuvos rytas" 
lapkričio 10 d. laidoje su pasta
ba, kad „Gyd. Linas Sidrys daug 
padėjęs Lietuvos medicinai, ne 
kartą yra pareiškęs kritinių 
pastabų apie sveikatos apsaugos 
reformą, jos kliuvinius mūsų 
šalyje". 

Medicinos (pirmoji) sesija 
VIII Mokslo ir Kūrybos simpo
ziume bus ketvirtadienį, lapkri
čio 25 d., 1:30-3:30 v. p.p. Pirmi
ninkauja Gediminas Balukas 
(Chicago, IL), pranešimus 
padarys: R. Vernickaitė (Klai
pėda), J. Ramanauskas (Vil
niaus un-to Medicinos fakulte
tas), L. Maciūnas (Vilniaus un-
tas , Medicinos fakultetas), L. 
Ragalevičius (Vilniaus Peda
goginis un-tas), V. Vaškelis 
(Kauno Medicinos akademija). 

Audros Kubiliūtės antros 
knygos pr i s ta tymas vyks 
lapkričio mėn. 21 d. Pasaulio 
lietuvių centre po šv. Mišių. A. 
Kubiliūtė anksčiau buvo para
šius „Nepaprasti įvykiai aštuo
nioliktoj gatvėj", o dabar JAV 
LB Švietimo taryba išleido 
„Mįslingas kaladėles". Abi kny
gos parašytos paaugliams, de
tektyvinio žanro, tikimasi, kad 
antroji susilauks tokio plataus 
jaunų skaitytojų dėmesio, kaip 
pirmoji. 

Algimanto Kezio fotografijų 
paroda „Giesmių giesmė" ati
daroma gruodžio 3 d. Čiurlionio 
galerijoje. 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Alb inas K u r k u l i s , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andr ius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627 dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui, tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x LEMONTE, Pasaulio Lie
tuvių centre, siuntiniai 
priimami kiekvieną savaitę: 
penktd. 3 v. p.p.-7 v.v., šeštd. 10 
v.r.-3 v. p.p., sekmd. 8:30 v.r.-2 
v. p p Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312436-7772. 

(sk) 

x Maloniai kviečiame ap
lankyti VIII Mokslo ir Kūry
bos simpoziumo meno paro
das: Odisėja II (Freiburgo Ecole 
des Arts et Metiers) — Eiva, Lu-
kaitė, VisGirda, Žumbakienė; 
Ex Libris — Vepštienė, Virkau; 
Jaunųjų fotomenininkų, plokš
telių vokų, š.m. lapkričio 20 -
gruodžio 19 d. Lietuvių Dailės 
muziejuje Lemonte. Parodų 
atidarymas lapkričio 20 d., 
šeštd., 7 v.v. 

(sk) 

LIETUVOS AMBASADORIUS 
PAGERBIA STASĮ BALZEKĄ 

Kun. J. V? išnio pagerbime atlikę programą (iš kaires1, muz. Ričardas 
Motekaitis, akompaniatorius George Tadosavljevic ir solistės — Dalia 
Stepaitienė. 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Žinomoji Lietuvos poezijos 
artistė Virginija Kochansky-
tė, atvykusi iš Kauno, skaitys 
išeivių ir Lietuvos poetų kūry
bą VIII Mokslo ir kūrybos 
simpo/.iumo proga ruošiamame 
literatūros vakare, lapkričio 26 
d., 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centre. 

„Pastoralė", Kauno katedros 
mergaičių bažnytinis choras, 
vad. muzikės Nijolės Jau-
takienės, lapkričio 21 d., 4 vai. 
po pietų, koncertuos Švč. M. 
Mergelės Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Parke. Koncerto 
dalyves globoja Čikagos ir 
apylinkių M. Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjai. 

Chorą iškvietė ir koncertą 
ruošia M. Nekalto Prasidėjimo 
seserys savo vienuolijos 75 metų 
įkūrimo sukakčiai paminėti. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti, nes tai išskirtinai aukšto 
lygio muzikinis renginys . 
Įėjimas — auka. 

Ar domitės gamtos moks
lais? VIII Mokslo ir kūrybos 
simpoziume pirmoji Gamtos 
(žemės) mokslų sesija bus ket
virtadienį, lapkričio 25 d., tarp 
1 ir 3:30 vai. p.p. Sesijai 
pirmininkauja V. Krokut is 
(Geologijos institutas, Vilnius); 
pranešimus daro: R. B. Tijūnai-
tytė-Saldukienė, pats V. Kroku
tis, E. G. Venclovaitė (Maskvos 
un-tas — geologijos fakultetas), 
V. Dovydaitis (Dotnuvos aka
demija); N. M. Lapinskienė (Bo
tanikos institutas, Vilnius). 

x Kairys Baltic Expedit ing 
pr i s ta to maisto p roduktus 
Lietuvoje. Siuntinys Nr . 8 (vis
kas kilogramais): 2 rūkyt, deš
ros, 2 rūkyt, kumpio, 10 cukr., 
5 miltų, 2 ryžių, 1 sviesto, 1 
oland. sūrio, 2 apelsinų, 1 
riešutų, 300 gr. šokolado, 500 
gr. pup. kavos, 200 gr. arbatos, 
5 dėž. šprotų, 2 lt. augalinio alie
jaus, 2 ind. majonezo, 2 ind. po
midorų padažo. Viso 31 kg. (apie 
68 sv.) tik $81 U.S., įskaitant 
pristatymą į namus per 10-14 
dienų. Atsiųsime Lietuvoje pasi
rašytą pakvitavimą. Rašyti: 
Vytas a r Genė Kairys, 517 
Fruit land Rd., Stoney Creek, 
Ont., Canada L8E5A6, Tel. 
905-643-3334; fax 905-643-8980. 

(sk) 
x „Lietuvos politiniai užku

lisiai" bus pradaryti šios dienos 
(penktadienio) vaka re 8 vai . 
J a u n i m o c e n t r e . Lietuvos 
spaudos komentatorius Rim
vydas Valatka, didžiausio Lietu
voje dienraščio ,Xietuvos rytas" 
redaktoriaus pavaduotojas, mes 
aštrų žurnalisti 4 žvilgsnį į eilę 
Lietuvos politinio ir ekonominio 
gyvenimo faktų, kurie retai pra
simuša į viešumą. Pašnekesio 
temos sieks nuo įtakingiausių 
Lietuvos žmonių išryškinimo, 
išeivijos pilietybės, mafijos, 
privatizacijos klausimų iki prog
nozių kokia ateitis laukia prezi
dento Algirdo Brazausko ir 
Vytauto Landsbergio partijų. 

(sk) 

Penktadieni , lapkričio 26 
d., Jaunimo centre. JAV LB 
Kultūros Taryba literatūros 
vakare įteiks keturias premijas. 
Premijos paskirtos muzikos, 
dailės, žurnalistikos srityje. 
Ketvirta premija yra skiriama 
tau t in ių šokių mokytojai. 
Kultūros Tarybos nariai nu
sprendė, kad tautinių šokių 
mokytojų įnašas j išeivijos lie
tuvių kultūrinį gyvenimą yra 
dažnai neįvertintas, tad šiemet 
yra skiriama ši premija. 

Ketvirtadienį, lapkričio 25 
d., tarp 1 ir 3:30 vai. p.p. vyksta 
šios VIII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo sesijos: Archi
tektūros (pirm. A. Bublys); I 
Gamtos mokslų/Žemės mokslai, 
Literatūros/literatūra ir kalba 
(pirm. I. Gražytė-Maziliaus-
kienė), Medicinos (pirm. G. 
Balukas); Muzikos (pirm. E. 
Sakadolskienė); Sociologijos/mo
terų studijos (pirm. A. Malcanai-
tė-Gaškienė); Psichologijos 
(pirm. Dalia Katiliūtė-Boyds-
tun); Technologijos/technologija 
Lietuvoje <pirm. K. Slotkus). 

St. Petersburgo LB apylin
kės valdyba atsiuntė 100 dol. 
„Draugo" paramai. Jos iždi
ninkė Elena Jasaitienė rašo: 
„Linkime sėkmės ir ištvermės, 
nes ,Draugas" mums visiems la
bai reikalingas". Nuoširdi padė
ka St. Petersburgo lietuviams, 
LB nariams. 

KULTŪROS TARYBOS 
POKALBIS SIMPOZIUME 

JAV LB Kultūros taryba 
lapkričio 27 d. VIII Mokslo ir 
Kūrybos simpoziume orga
nizuoja pokalbi apie Amerikoje 
gyvenančių lietuvių kultūrinės 
veiklos apimti ir paskirtį. To 
pokalbio tikslas yra pradėti na
grinėti Amerikos lietuvių kultū
rinę veiklą, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. 

Stasys Goštautas, Vytautas 
Kavolis , I lona Mazil iaus-
kienė ir Tomas Remeikis pri
s ta tys temas ir svarstys 
klausimus: kultūrinių įvykių 
vaidmuo ir apimtis; kultūrinių 
įvykių ribos — ką norime 
pasiekti, ką galime apsiimti?; 
kultūros raida ir jos palaiky
mas. 

Po pristatymo vyks diskusijos, 
kuriose bus svarstomi šie 
klausimai: ar kul tūr in ių 
renginių užduotis yra savišvie
ta; sąlygoms pasikeitus Lietu
voje, ar svarbu pristatyti mūsų 
tautos kultūrinius pasiekimus 
Amerikos visuomenei; ar gali
ma derinti išeivių ir Lietuvos 
kultūrinius siekimus, kaip 
galime prisidėti; ar prasminga 
toliau remti individų kūry
binius pasireiškimus Ameriko
je? Pokalbį moderuos Aleksan
dra Kašubienė. 

Kultūros Taryba kviečia visus 
susidomėjusius šiais klausimais 
dalyvauti pokalbyje, kuris įvyks 
šeštadienį, lapkričio 27 d. 
Lemonte. 

Šokas, smuikininkas Kazys 
Eidukaitė-Fanelli bei Laima 

Nuotr. J. Tamulaičio 

NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA 

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo narių susirinkimas buvo 
rugsėjo 10 d. Kojak salėje. 
Atsilankė 35 nariai. Pirm. Ber-
nice Žemgulis pasveikino gražų 
būrelį susirinkusių ir pranešė 
liūdną žinią, kad spalio 5 d. 
buvo žiauriai nužudyta klubo 
narė Anna Gilvis. Palaidota 
spalio 9 d. Ji buvo pagerbta 
tylos minute, o šeimai klubas iš
reiškė užuojautą. 

Nutarimų rast. Helen Dybas 
perskaitė protokolą iš praėjusio 
susirinkimo (balandžio 16 d.). 
Protokolas priimtas su pa
gyrimu, o valdybos pranešimai 
priimti vienbalsiai. Valdyba 
pranešė, kad šios vasaros rengi
nys buvo neblogas, tik trūko 
darbininkų, išvykos nebuvo, nes 
neatvyko užtektinai narių. Klu
bas 100 dol. įteikė Dariaus ir 
Girėno minėjimo ruošos komi
tetui, kai buvo švenčiama šių 
lakūnų skrydžio 60 metų sukak
tis. Nariai buvo raginami per
žiūrėti savo duoklių knygelę ir 
tie, kurie nėra susimokėję nario 
mokesčio, prašomi savo pareigą 
atlikti. 

Gruodžio 10 d. susirinkime 
ruošiamos kalėdinės vaišės. 
Buvo pranešta, kad serga 5 klu
bo nariai; Frank Padžiukas, 
Alfonsas Kizlaitis, Antoinette 
Heyder, Elizabeth Shukis, An
na Casey. Klubas pasiuntė 
laiškelius su dovanėlėmis ir 
linkėjimais greitai pasveikti. 

Užbaigus susirinkimą, visi 
nariai buvo pavaišinti ir 
linksmi skirstėsi namo. 

Rožė Didžgalvis 

ŠILTŲ ŠVENČIŲ 
SENELIAMS 

Mūsų vargstantiems sene
liams Čekiškėje jau išsiųsta 13 
siuntinių su šiltais rūbais. Tiki
mės, kad Kalėdų švenčių metu 
mūsų dovanos pradžiugins 
senelius ir juos sušildys. 

Prie šios dosnios siuntos su 
meile prisidėjo: Ona ir Jonas 
Motiejūnai, Prescott, Arizona, 
Bronė Rimavičienė, Darien, IL, 
Verutė Kiznienė Rockford, IL, 
Lietuvių Moterų Federacija, 

Besileidžiančios saulės spin
duliai nušvietė Lietuvos amba
sados rūmus Vašingtone, išryš
kindami jų sienų pilką sidabrą 
ir sukeldami spalvų žaismą jų 
languose. Šilta, pakili ir kartu 
nostalgiška atmosfera vyravo 
spalio 29-os dienos priėmime: 
Vašingtono visuomenės atstovai 
rinkosi pagerbti vieną žymiau
sių Čikagos lietuvių veikėjų, 
Stasį Balzeką, ir atsisveikinti su 
ilgamečiu Lietuvos ambasado
riumi Amerikoje, Stasiu Lozo
raičiu. Ambasadoriaus ir jo žmo
nos Danielos Lozoraitienės su
rengtas vakaras simboliškai 
įamžino seną draugystę ir 
politinį bei idėjinį bendradarbia
vimą su Stasiu Balzeku, vieni
jant emigracijoje gyvenančius 
lietuvius kovai už tautos nepri
klausomybę. 

Visuomeninis-politinis mąsty
mas bei humanistiniai siekiai 
nulėmė Stasio Balzeko gyve
nimo kryptį. Gimęs ir užaugęs 
Čikagoje, jis anksti patyrė lietu
vių išeivijos bei kitų etninių 
grupių egzistencijos problemas. 
Artėjančio Antrojo pasaulinio 
karo nuojauta bei rūpestis 
tolesniu Lietuvos likimu, kon
taktas su Antanu Smetona ir jo 
šeimos nariais, kai jie buvo 
prisiglaudę Balzekų namuose, 
paliko neišdildomą įspūdį jauno 
Stasio Balzeko sąmonėje. Pir
mieji jo žingsniai politinėje 
veikloje buvo žengti pokario 
metais, dalyvaujant lietuvių 
bendruomenės kovoje dėl Lietu
vos išlaisvinimo iš sovietinės 
okupacijos ir jos valstybingumo 
atstatymo, o taip pat įsijungiant 
į Amerikos Lietuvių tarybos 
veiklą. Pastarąjį dešimtmetį 
Stasys Balzekas buvo Tarybos 
viceprezidentu, Lietuvių Pramo
nės rūmų nar iu , Lietuvių 
demokratų partijos oficialiu ats
tovu Vašingtone, JAV pre
z idento patarė ju e tn in ia i s 
k laus imais bei Čikagos — 
Vilniaus miestų draugystės 
komiteto pirmininku. 

Atkakliu Stasio Balzeko dar
bu ir siekimu išlaikyti tautos is
toriją, kultūrą, tradicijas buvo 
į k u r t a s Lie tuvių ku l tū ros 
muziejus, kurio pagrindą prieš 
27 metus sudarė jo asmeninės 
ginklų, žemėlapių, rankraščių, 
monetų, nuotraukų, tautinių 
rūbų bei gintaro kolekcijos. 
Šiandien muziejus, dešimterio
pai padidinęs savo fondus, turi 

savarankiškai veikiantį vieną 
geriausių šalyje genealogijos 
skyrių, lietuviškų knygų biblio
teką, Vaikų muziejų. Balzeko 
muziejus vykdo aktyvią švietė
jišką bei kultūrinę misiją, telk
damas apie save lietuvių vi
suomenę ir draugiškai atver
damas duris kitoms kultūroms 
bei jų atstovams. 

Nušvelgęs Stasio Balzeko 
gyvenimo kelią, sveikinamojoje 
kalboje Stasys Lozoraitis pa
brėžė jo politinės ir kultūrinės 
veiklos svarbą bei prasmę, ko
vojant už lietuvių t au tos 
politinių siekų įgyvendinimą. 
Ambasadorius išreiškė savo 
politinį credo — vienytis ir ben
dromis jėgomis kurti naują 
Lietuvą. 

Sveikinimo žodžius Lietuvių 
tarybos bei Lietuvos Vyčių tary
bos vardu perskaitė Vytas Ma
ciūnas ir Viktoras Nakas. Jie 
pažymėjo S. Balzeko pasiauko
jimą ir atsidavimą Lietuvos 
labui. 

Ištikimybė tautos idealams 
bei vienybės idėja tapo vakaro 
politiniu manifestu. Atsakomo
joje kalboje Stasys Balzekas 
padėkojo ambasadoriui ir jo 
žmonai už suteiktą garbę bei 
pripažinimą, už nenuilstantį 
tautos interesų gynimą, už 
ilgametę draugystę ir paramą 
kovoje už bendrą reikalą. 
Baigdamas jis pasakė: „Sovietų 
sistemos ir viso komunistinio 
bloko žlugimas yra ir mūsų visų 
kovos rezultatas. Lietuvos ir ki
tų Rytų Europos šalių laisvė ir 
nepriklausomybė pakeitė šių 
tautų egzistencijos sąlygas. 
Atsirado prielaida padaryti jų 
gyvenimą prasmingesnių bei 
šviesesniu. Tad dirbkime visi 
ka r tu , kad Lietuva taptų 
politiškai ir ekonomiškai išsi
vysčiusi valstybė — lygiavertė 
pasaulio tautų šeimos narė". 

Vakare dalyvavo keli šimtai 
svečių, tarp jų, Lietuvos Garbės 
generalinis konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, Islandijos Gar
bės generalinis konsulas Čika
goje Paul Sveinbjorn Johnson, 
JAV Kongreso bibliotekos Liau
dies gyvenimo centro direkto
rius Alan Jabor. 

Loreta Višomirskytė 

Čikagos skyr ius , Vanda 
Prunsk ienė , Chicago, Jonė 
Valaitienė, VVestern Springs, 
IL, B i r u t ė Cipl i jauskai tė , 
Madison, WI, Gai lu tė 
Valiulienė, Chicago, IL, Irena 
Kairytė, Chicago, IL, Joana 
Krutulienė, Chicago, IL, Onutė 
Šmitienė, Chicago, IL, Cicero 
choristai, Marytė Kuprienė, 
Cicero, IL, Talkos būrelio nariai 
ir Čikagos lietuvių visuomenė. 

Talkos būrelis laikosi savo nu
tarimo ižde nelaikyti pinigų, 
visos aukos būna išleistos skir
tam tikslui. 

Tai mūsų meilės dovana 
gimusio Kūdikio šventėje. 

Jul i ja Šaul ienė 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus dir. Stanley Balzeko pagerbimo vaka
re š.m. spalio 29 d. Washington, DC. Ambasadorius Stasys Lozoraitis, Daniela 
i/ozoraitienė ir Stanley Balzekas. Nuotr. E. Vodopal ienės 

x „Kalėdos pasaulyje" — 
tai t radic in is Mokslo ir 
pramonės muziejaus renginys 
Kalėdų proga. Muziejuje 
papuošiamos įvairių etninių 
grupių, gyvenančių Čikagoje ir 
apylinkėse, eglutės. Lietuviai 
savo eglutę taip pat įrikiuoja į 
kitų tautybių tarpą. Ji papras
tai išsiskiria kuklumu ir iš
kilmingumu, nes yra puošiama 
lietuviškais šiaudinukais. Eglu
tės papuošimu rūpinasi Lietu
vos vyčiai. Šiemet „Kalėdos 
pasaulyje" prasideda lapkričio 
19 d. ir tęsis iki ateinančių metų 
sausio 3 d. 

Gražų ir krikščionišką pa
tarimą randame šios savaitės 
(lapkričio 14 d.) M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
biuletenyje. Artėjant šaltiems 
rudens ir žiemos orams, siūloma 
pavėžinti į bažnyčią vyresnio 
amžiaus parapiečius, kuriems 
sunku ateiti į Mišias. Kaimynai 
gali šią paslaugą lengvai atlikti, 
o kiek toliau nuo bažnyčios 
gyvenantiems tai būtų didelė 
pagalba. Gera idėja, jei tokios 
pagalbos reikalingi paskam
bintų į parapiją ir užsiregistruo
tų, o geraširdžiai savanoriai 
apie juos sužinotų, taip pat 
paskambinę į parapijos raštinę. 
Tai tikrai naudingas patarimas, 
kurį įgyvendinti galėtų ir kitos 
vietovės. 
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