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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Brazauskas: Sutartys 
su Rusija buvo viešos 

ir naudingos 
Vilnius, lapkričio 24 d. (Elta) 

— Sutartys su Rusija, pasira
šytos praėjusią savaitę premjero 
Viktor Cernomyrdin vizito į 
Lietuvą metu, atveria naujas 
perspektyvas abiejų valstybių 
santykių plėtojimui, pareiškė 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas lapkričio 22 d. pasikalbė
jime, duotame Lietuvos Radijui. 

P rez iden tas ka tegor i ška i 
paneigė kai kurių politikų 
teiginius, esą šios sutartys buvo 
rengiamos slaptai ir jos nesan
čios naudingos Lietuvai. Algir
das Brazauskas pabrėžė, kad 
sus i ta r imai buvo rengiami 
viešai ir daugelis jų kaip tik yra 
labai naudingi Lietuvai. 

Kaip vieną svarbiausių prezi
dentas paminėjo ekonominio ir 
ūkinio bendradarbiavimo susita
rimą. Didžiausio palankumo 
tvarka prekyboje su Rusija 
atveria naujų galimybių Lie
tuvos prekių rinkai Rusijoje. 
Muitų mokesčiai, nustatyti iš 
Rusijos įvežamoms prekėms, su
mažėjo per pusę, o tai reiškia, 
kad ir parduodamos jos bus kur 
kas lengviau. Tas pats pasaky
tina ir apie visų transporto 
rūšių, pervežančių krovinius į 
Rusiją ir atgal , paslaugas, 
pasakė jis. 

Tolesnėse Lietuvos ir Rusijos 
derybose bus sprendžiami likę 
klausimai: sausio 13-osios ban
dyto perversmo Vilniuje organi
zatorių išdavimas, istorijos ir 
kultūros archyvų, Lietuvos am
basadų pastatų Romoje ir Pary
žiuje sugrąžinimas. 

JAV te i s in inkas sako, kad 
vogta n u o s a v y b ė turi bū t i 

konf iskuojama 

Teises eksperto iš JAV Kurt 
Muelenberg nuomone, Lietuvos 
Konstitucijos 23 straipsnis, 
įteisinantis nuosavybės nelie
čiamumą, netaikytinas tais at
vejais, kai ji įsigyjama neteisėtu 
būdu. Tokia nuosavybė turi būti 
konfiskuojama, tačiau tam būti
na sukurti atitinkamus teisi
nius mechanizmus. Jis palaikė 
Socialdemokratų frakcijos Sei
me iniciatyvą, kad tokie įsta
tymai būtų priimti. 

Jungtinėse Amerikos Valsti
jose neseniai priimtas įstatymas 
dėl neteisėtu būdu įgyto turto 
konfiskavimo padėjo daug efek
tyviau kovoti su organizuotu 
nusikalstamumu. Vien užper
nai pagal šį įstatymą iš nusi
kaltėlių atimta 700 milijonų 
dolerių vertės turto. Šios lėšos 
atiduotos teisėsaugos ir teisė
tvarkos institucijoms. 

Kurt Muelenberg priminė, 
kad apie kiekvieną sandėrį, di
desnį kaip 10,000 dolerių vertės, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
privaloma pranešti valdžios in
stancijoms. Tai padeda ne tiktai 
kontroliuoti, ar turtas įsigytas 
teisėtai, bet ir prižiūrėti, kad 
būtų teisingai mokami mokes
čiai. JAV patyrimas, Kurt Mue
lenberg nuomone, galėtų būti 
pritaikytas Lietuvoje, jos eks
pertai pasirengę padėti jį įgy
vendinti. 

Lietuvoje rengiamasi priimti 
pabėgėlių įstatymą 

Lietuvos Respublikos pozicija 
dėl pabėgėlių, jų statuso įteisi

nimo problemos — pagrindinis 
Jungtinių Tautų Vyriausiosios 
Komisionierės pabėgėlių reika
lams atstovo Šiaurės ir Baltijos 
šalims pavaduotojo Lennart 
Kotsalainen vizito lapkričio 
23-25 dienomis Lietuvoje tiks
las. 

Socialinės apsaugos ministeri
joje Lennart Kotsalainen susi
t iks su darbo grupe, rengiančia 
pabėgėlių statuso Lietuvos Res
publikoje įstatymo projektą. 

Anot darbo grupės vadovo, So
cialinės apsaugos ministerijos 
migracijos skyriaus viršininko 
Vladimiro Gražulio, Lietuva, 
siekdama būti civilizuota Euro
pos šalimi, negali atidėlioti 
pabėgėlių statuso įteisinimo. 

Nors oficialiai pabėgėlių Lie
tuvoje nėra (nes nėra įstatymo), 
tačiau vis dažniau pavieniai as
menys iš Kaukazo, Tadžikis
tano, Rusijos kreipiasi, prašy
dami suteikti jiems pabėgėlių 
statusą. Šiuo metu įstatymo 
projektas derinamas ministeri
jose ir, pasak Vladimiro Gra
žulio, iki metų pabaigos turėtų 
būti pateiktas vyriausybei. 

Centro Sąjunga: Rusijos 
kar inė doktrina — pavojinga 

„Naujoji Rusijos karinė 
doktrina kelia ypač didelį 
pavojų", lapkričio 23 d. spaudos 
konferencijoje pareiškė Centro 
Sąjungos pirmininkas Romual
das Ozolas. Si doktrina yra ag
resyvesnė netgi už buvusią 
sovietų karinę doktriną, be to, 
plačiai reklamuojama ir Rusijo
je, ir užsienyje, ypač vadinama
jame artimajame užsienyje. Ro
mualdas Ozolas pakvietė visas 
politines partijas ir judėjimus 
oficialiuose pareiškimuose įver
tinti šios doktrinos pavojingumą 
Lietuvos ir kitų šalių saugumui. 

J T žemės ūkio organizacija 
padės Lietuvos 
miškininkams 

Lietuvos Miškų ūkio minis
terija pasirašė bendradarbiavi
mo sutartį su Jungtinių Tautų 
Maisto ir Žemės ūkio organiza
cija (FAO). Iš šios organizacijos 
Europos miškų komisijos 26 se
sijos grįžęs Lietuvos Miškų ūkio 
ministras Gintautas Kovalčikas 
pasakė, kad pagal sudarytą 
veiklos programą jau gruodžio 
mėnesio pradžioje FAO į Lietu
vą atsiųs grupę patyrusių spe
cialistų. Jie padės Lietuvos miš
kininkams pasirinkti raciona
liausią svarbios ūkio šakos 
ugdymo ir pramonės įmonių plė
tojimo kryptį. 

Toks darbų organizavimas ga
li duoti ypač greitą ekonominį 
efektą. Taip pat Lietuvos miškų 
ūkio sistemoje labai aktualūs 
produkcijos prekybos ir marke
tingo, mokslo naujovių pritai
kymo praktikoje, darbų mecha-
nizavimo klausimai. 

Savo ruožtu Lietuva šiai tarp
tautinei organizacijai teiks įvai
rią informaciją apie Lietuvos 
miškų būklę, mokslo pasieki
mus. 

Nusmuko pramonės gamyba 

Spalio mėnesį Lietuvos pra
monės įmonės pagamino ir pa
teikė vartotojams produkcijos 

Brazauskas: Kinijos 
agresija Tibete — ne 

tarptautinių santykių 
reikalas 

JAV prezidentas Bill Clinton antradienį rodė sostinės vaizdą Pietų Korėjos prezidentui Kim Young 
Sam iš Baltųjų rūmų Truman balkono. Nors abu prezidentai sutarė, kad Šiaurės Korėjai bus 
siūloma įvairių paskatų, kad leistų tarptautinėms įstaigoms patikrinti jų branduolinius įrengimus, 
jie tačiau negalėjo susitarti dėl kai kurių JAV norimų pasiūlymų, pvz., kad JAV nutrauktų 
metinius bendrus karinius manevrus su Pietų Korėja. 

Baltarusija įsijungė 
į rublio zoną 

Minskas, Baltarusija, lap
kričio 19 d. (RFE/RL) - Balta
rusijos parlamentas lapkričio 18 
d. priėmė ir ekonominį įsijungi
mą į Nepriklausomą Valstybių 
Sandraugą ir patvirtino sutartį 
daryti piniginę sąjunga su Rusi
ja. Abi sutartys buvo patvirtin
tos didele balsų dauguma. 

Piniginės sistemos sujungimo 
sutarčiai buvo daugiau pasi
priešinimo, kadangi ją priėmus 
Baltarusija atiduos Rusijai galią 
kontroliuoti kiek bus išleidžia
ma į rinką pinigų, ir taipogi 
galią nustatyti valstybės biu
džetą ir finansinę politiką. De
mokratinių ir tautinių pažiūrų 
parlamento nariai nusivylė tuo 
sprendimu ir daugelis apleido 
parlamento salę protesto ženk-
lan. 

Baltarusijos centrinio banko 
vadovas Stanislau Bahdankevič 
perspėjo, kad ekonominė są
junga su Rusija neduos norimo 
rezultato — Rusija neatstatys 
subsdijų Baltarusijai, kaip daug 
kas viliasi. Kazachstanas ir 
Uzbekistanas atmetė pasiūly
mus jungtis į rublio zoną, 
motyvuodami, kad Rusijos sąly
gos esančios per sunkios. 

Baltarusijos par lamente 

8.6% mažiau, nei rugsėjį. Per 
pastaruosius keturis mėnesius 
tai pats didžiausias nuosmukis, 
pranešė Statistikos departa
mentas. 

Sviesto, pieno konservų, 
paukštienos bei kiaulienos pa
gaminta 25%-40% mažiau. Pas
taruosius du mėnesius visiškai 
negaminta celiuliozės ir langų 
stiklo. 

Kuriama Lietuvos 
gyvenviečių enciklopedija 

Vilniuje, Kraštotyros drau
gijos salėje atidaryta Lietuvos 
kaimo istorijų paroda. Ekspo
nuojama šimtas rankraščių, bū
simų leidinių maketų. Šia paro
da Lietuvos kraštotyros drau
gija pradėjo įgyvendinti savo 
didžiausią programą — parengti 
15 tomų Lietuvos gyvenviečių 
enciklopediją. Šiam darbui pri 
reiks dešimties metų. Pir
miausia stangiamasi sukaupti 
medžiagą apie senuosius kai
mus, kurie dėl meloracijos ar 
kitų priežasčių jau yra išnykę, 
bet dar yra gyvų buvusių jų 
gyventojų. 

vykusiose diskusijose šiuo 
klausimu Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Stanislau 
Šuškevič įspėjo sutarčių nepa
tvirtinti, o ministras pirmi
ninkas Vyačeslau Kebič ragino 
deputatus patvirtinti sutartis. 

Radijo stotims reikės 
leidinių 

Vilnius, lapkričio 19 d. 
(AGEP) — Nepriklausomų radi
jo stočių savininkai sunerimo 
dėl vyriausybės nutarimo, kuris 
leidžia statyti ir naudoti radijo 
siųstuvus t ik tiems, kurie turi 
Ryšių ir Informatikos Ministe
rijos išduotą licenciją „Radio
centro" direktorius mano, kad 
suinteresuota monopolinė įstai
ga, kurios žinioje yra valsty
biniai radijo siųstuvai, galės 
duoti ar neduoti nepriklau
somoms radijo stotims leidimus 
naudotis savo siųstuvais. Direk
torius kviečia protestuoti prieš 
šį vyriausybės nutarimą — „Ry
toj gali būti per vėlu, nes jų 
apetitas kyla bevalgant", jis sa
kė. 

Sutriko pieno 
tiekimas 

Viln ius , lapkričio 19 d. 
(AGEP)— Didžiuosiuose Lietu
vos miestuose trūksta pieno. 
Pasak Žemės Ūkio Ministerijos 
pareigūnės, tai a ts i t inka 
kiekvieną rudenį, kai gyvuliai 
uždaromi į tvartus. Šiemet 
pieno tiekimą sutrikdė dar ir 
ankstyvi šalčiai. 

Vilniaus pieno kombinatas ir 
ministerijos darbuotojai 
susitarė, kad pieną į sostinę 
atveš Ignalinos. Zarasų, Ukmer
gės, Šalčininkų, Vievio, Rokiš
kio, net Radviliškio bei Mažei 
kių pieninės. Manoma, kad tada 
pieno miestiečiams netruks, bet 
reikės sumažinti pieno miltelių, 
kazeino, fermentinių sūrių 
gamybą eksportui. 

Vilnius, lapkričio 16 d. — Po 
prezidento Algirdo Brazausko 
spaudos konferencijos, grįžus iš 
vizito Kinijoje, „Lietuvos aido" 
laikraštis atspausdino kores
pondentės Linos Pečeliūnienės 
žinią apie prezidento pasisaky
mus po kelionės. 

Pareiškęs, kad Kinijos aplan
kymas — vienas iš politinių 
kontaktų serijos, prezidentas 
paaiškino, kodėl iš Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos narių 
pirmoji pasirinkta Kinija. Kini
ja — didžiausia šalis pagal 
gyventojų skaičių. J i pasiekė 
nuostabių rezultatų ekonomikos 
srityje. Be to, ne vien Lietuva 
domisi šia Rytų šalimi, domisi 
ir Vokietija. 

Vizito tikslas buvęs „pakal
bėti apie valstybių vystymosi 
raidą ir susipažinti su laisvų 
ekonominių zonų gyvenimu". 
Prezidentas nusiteikęs „pa
naudoti tą patį mūsų reikaluo
se, nes seniai jau kalbama apie 
Lietuvos laisvas ekonomines zo
nas". 

Toliau prezidentas plačiai 
išaiškino Kinijos laisvų eko
nominių zonų sėkmės priežastis 
(pigi darbo jėga, išspręstas že
mės nuomos klausimas, leng
vatinė mokesčių sistema). J is 
nemano, kad Klaipėdos krašto 
laisvos ekonominės zonos kū
rimas būtų panašus į prieška
rinę autonomiją. „Per anksti 
apie tai kalbėti, turėsime aptar
ti. Ekonominių reformų vykdy
me neįžvelgiu politinio aspek
to". 

Ar Lietuva palaiko 
Tibeto okupaciją? 

Korespondentė L. Pečeliū
nienė pastebi, kad Lietuvos ir 
Kinijos pareiškime parašyta, 
kad valstybės „viena kitą remia 
teritorijos klausimuose". Žurna
listai prezidento klausė: ar 

a l k o h o l i n i a i g a m i n i a i Lietuva turi teritorijos prob 
lemų, kad reikia Kinijos para
mos, ar toks teiginys nereiškia, 
kad Lietuva pripažįsta Tibeto 
aneksiją? Prezidentas atsakė, 
kad teritorijos vientisumą mes 
pripažįstam savo valstybei, ne
nuostabu, kad ir kitai. „Aneksi
ja, okupacija — tai tik sampro
tavimai. Jie gali būti šiandieną 
daugiau asmeninio pobūdžio. 
Tarptautiniuose santykiuose 
negali būti iš viso keliami", 
pasakė prez. Algirdas Brazaus
kas. 

Prezidentas ką tik grįžęs iš 
Kinijos sužinojo, kad Lietuvoje 
lankėsi Tibeto vadovo Dalai La
mos pasiuntinys. Tuo pačiu me
tu, kai Brazauskas labai tei
giamai kalbėjo apie žmogaus 

— Rusijos užsienio ministras 
Andrėj Kozyrev siūlo, kad Rusi
joje būtų sukurta pusiau valsty
binė įstaiga ginti ne Rusijoje. 
NVS šalyse gyvenančių rusų 
teises. Ši įstaiga daU lėšų gautų 
iš Rusijos valdžios, bet būtų 
„nevaldiška", kad galėtų tvar
kytis su „labai subtiliomis prob 
lemomis, kurias valdžia nevi-
suomet sugeba teisingai iš
spręsti". 

NVS nare laikomai 
Lietuvai bus 

apsunkintas naftos 
tiekimas 

Vilnius, lapkričio 17 d. — 
Rusijos televizija pirmadienio 
vakaro laidoje „Vesti" pranešė, 
kad šiuo metu Rusijos vyriausy
bė svarsto naujos naftos parda
vimo tvarkos projektą. Ko gero, 
ateityje Rusija naftą „buvu
sioms Sovietų Sąjungos respub
likoms" tieks tik tada, kai bus 
iš anksto sumokėta. 

Kaip praneša „Lietuvos ai
das" lapkričio 17-osios laido
je, tų „NVS šalių" tarpe jie 
įskaito ir Lietuvą, kaip matyti 
iš šio pasisakymo: „Šiuo metu 
NVS šalys įsiskolinusios Rusi
jai už naftą daugiau kaip 386 
milijardus rublių. Didžiausi 
skolininkai — Ukraina, Kazach
stanas, Lietuva". 

Importuoti tabako ar 
alkoholiniai gaminiai 
turės tarifų ženklus 

Vilnius , lapkričio 19 d. 
(AGEP) — Nuo lapkričio 15-sios 
nebegalima į Lietuvą impor
tuoti tabako gaminių ir alko
holio, jei ant butelių ar pokelių 
nėra Lietuvos valdžios ženklo 

— specialaus užklijuoto ženk
lo, kad sumokėtas Lietuvai tari
fas. Į šį potvarkį neįeina alus, 
nustatyta tvarka importuojami 
nesupilstyti į butelius alkoho
liniai gėrimai bei žaliavos jų 
gamybai. 

Nuo 1994 m. sausio 1-osios 
bus draudžiama prekiauti 
importuotais gėrimais ir tabako 
gaminiais be mokesčių ženklų, 
užklijuotų taip, kad jų neper-
plėšus nebūtų galima butelio ar teises Kinijoje, atvykęs Dalai 
pakelio atidaryti. 

— Lietuvos hidrotechnikai 
numato pastatyti apie 200 ma
žųjų elektrinių, kurios paga
mintų 5(<i šaliai reikalingos 
elektros energijos. Kelios priva
tizuotos mažosios elektrinės 
parode, kad tai apsimoka. Pran
cūzai žada padėti pastatyti 
naują hidroelektrinę Tauragės 
rajone Vizbarų žuvininkystės 
ūkyje. Šios elektrinės tvenki
niuose bus galima auginti 
upėtakius ir lašišas Lietuvos 
rinkai bei eksportavimui į už
sienį. 

pas iunt in io vizitas buvo 
valstybinės reikšmės. Seime yra 
grupės žmonių (nuomonių įvai
rovė), tokiu būdu ieškančių... 
„Vieni palaiko Čečėniją, kiti — 
kitus. Visus komentuoti aš ne
labai pasiryžęs", atsakė prezi
dentas. 

Kai buvo priminta, kad Kini
ja nėra šalis iš kurios mes tu
rėtume ir galėtume mokytis, 
prezidentas paprieštaravo: mo
kytis reikia iš visų, nes „tobu
lumui ribų nėra". 

Lietuva gali bū t i Kinijai 
tiltu į Vakarus 

Vizito į Kiniją metu pasira
šytas „labai naudingas ir reika
lingas" susitarimas tarp Kini
jos ir Lietuvos geležinkelio 
žinybų. 

Kinija nori patekti į Vakarų 
Europą per Baltijos jūrą, pasi
naudodama ir Lietuvos galimy
bėmis. „Ir Kinija, ir mes užin-
teresuoti išvystyti ir padidinti 
krovinių srautą pietine Azijos 
dalimi, aplenkiant transsibiro 
geležinkelio magistralę, nes ji 
labai apkrauta". 

Lamos pasiuntinys pasakojo 
apie Kinijos vykdomą agresiją 
Tibete (tūkstančiai žmonių 
nužudyta, 476 kalinami už poli
tinę kovą del Tibeto laisvės). 

„Nelaikau, kad Dalai Lamos 

— Lietuvoje jau atrasta 19 
naftos telkinių. Atrastuose 
telkiniuose yra apie 25 milijonai 
tonų naftos, iš kurių galima iš 
gauti 8.5 milijonus tonų naftos 
Daugiausia Lietuvoje per metus 
galima būtų išgauti po 1-1.5 
milijonų tonų geros naftos. 
Norint patenkinti savo porei 
kius, Lietuvai reikia 5-6 mili 
jonų tonų. 

Baltijos šalys sukurs 
bendrą batalioną 

Talinas, Estija, lapkričio 20 d. 
(AP) — Lietuva, Latvija ir Esti
ja numato sukurti bendrą kari
nį batalioną, kurio pagrindinė 
paskir t i s bus dalyvavimas 
Jungtinių Tautų taikos palai
kymo operacijose. Tam tikslui 
jie turės ir specialų pasiruošimą. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kariuomenių vadai padarė šį 
pranešimą, pasibaigus dvi 
dienas trukusiems jų pasitari
mams. „Mes visi visiškai suta
riame dėl glaudesnio bendra
darbiavimo", pareiškė Alek-
sander Einseln. j pensiją išėjęs 
JAV kariuomenes pulkininkas, 
tapęs Estijos karo pajėgų vadu. 
Pabaltiečių batalionas, kuriame 
bus 650 karių, bus sukurtas 
1994 metais, kuomet bus suda
rytas jų jungtinis štabas ir 
prasidės specialūs bendri ma
nevrai. 

Per praėjusius kone dvejus 
metus nuo Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo Baltijos valstybės 
sunkiai kuria savąsias kariuo
menes, ir labai sunkiose są
lygose, kai trūksta ir lėšų, ir 
ginklų, ir net uniformų. 

Baltijos šalių kariuomenės iš 
viso yra apie 10,00 karių, kai 
išaugs į pilną, numatytą dydį jų 
bus tarp 40,000 ir 50.000, sako 
šių šalių kariniai vadai. Jų iš
leistame bendrame pareiškime 
jie išreiškia viltį, kad jungtinio 
bataliono sukūrimas bus dar 
vienas „.žingsnis, kad ilgainiui 
būtų priimti į NATO tikrais na
riais". 

Norėdami dar vienu žestu pa
rodyti savo posūkį į Vakarus, 
oficialia šio jungtinio bataliono 
kalba jie pasirinko anglų. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 26 d.: Leonardas. 
Silvestras. Dobilas. Vygante. 

Lapkričio 27 d.: Virgilijus, 
Maksimas, Girdutė, Vylius. 
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Redaktorė Irena Regienė 

NEW YORKO LSK 
„ATLETO" JUBILIEJINĖ 

ŠVENTĖ 
90 metų sulaukęs asmuo, gi

męs dar caro laikais, trumpai 
pasidžiaugęs Lietuvos nepri
klausomybe ir nepalūžęs per 5 
dešimtmečių okupaciją, rodos, 
turėtų vos bepajudėti ir galvoti 
apie paskutines amžiaus dienas. 
Bet tik. ne New Yorko „Atle
tai!". Jų vadovai ir darbuotojai 
vis dar jaunos dvasios, pilni 
energijos, jų sportininkai pilni 
entuziazmo ir kovingumo, pasi
ryžę gyvuoti dar ilgus metus. 

Nenuostabu, kad seniausio 
pasaulio lietuvių sporto klubo 
jubiliejinei šventei reikėjo net 
dviejų dienų. 

Šeštadienio, lapkričio 6 d., va
karą pradėjo klubo pirmininkas 
A. Jankauskas. Pasveikinęs su
sirinkusius, jis perskaitė klubo, 
kuris tuo metu vadinosi Lietu
vių Gimnastikos klubas, trum
pą ištrauką iš pirmojo protokolo. 
Ištrauka skambėjo: „Protokolas 
1. Laikytas 8 d. januariaus 1904 
m. susirinkimas Liet. Gimnas
tikos klubo atidarytas tapo per 
prezidentą Joną Pulkauską. 
Protokolas perskaitytas ir 
priimtas už gerą ir teisingą". 
Vienas iš nutarimų skambėjo: 
...„Draugas Petras Linkevičius 
apsiėmė padaryti matracą, jeigu 
draugai pripažins jam duoti du 
dolerius, kur visi nubalsavo 
duoti jam reikalingus pinigus". 

Nepaisant kokia lietuvių kal
ba buvo pirmųjų ateivių, jie bu
vo patriotai, darbštūs, įsigijo 
klubo patalpas, rėmė Lietuvą, 
jai atgavus nepriklausomybę. Į 
savo eiles priėmė naujus atei
vius po antrojo pasaulinio karo, 
išsilaikė daugiau negu 50 metų. 
kol 1960 m. susijungė su nese
niai New Yorke įsikūrusiu lie
tuvių futbolo klubu ir pasiva
dino New Yorko „Atletų" klu
bu. 

Maždaug tuo laiku į klubo va
dovų eiles įsijungė Algis Šil
bajoris, kuris šiame sukaktu
viniame vakare vaizdžiai nu
švietė klubo paskutiniųjų 30 
metų veiklą. Vyresniems spor
tininkams ir darbuotojams 
traukiantis pensijon, klubo 
veikla silpnėjo, pradėjo reikštis 
stagnacija. Laimei, iš Kanados 
New Yorkan persikėlė žymus 
mūsų sportininkas, visos Ka
nados stalo teniso čempijonas 
Pranas Gvildys. Subruzdo 
lengvatlečiai, stalo ir lauko 
tenisininkai. Klubo komandos 
vėl pradėjo dalyvauti ŠALFAS 
s-gos žaidynėse, buvo ruošiami 
pikninkai, šokiai ir bingo 
žaidimai, kurių pelnu klubas 
parėmė Kultūros Židinio staty
bą (arti pusės milijono dolerių 
suma), kurio patalpomis klubo 
sportinnkai dar ir dabar naudo
jasi. Energingos klubo darbuo
tojų žmonos sugalvojo net „blu
sų" turgų, kurio pelnu nemaži 
klubo sportininkų būriai galėjo 
dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynėse Toronte, Či
kagoje, Australijoje ir Lietuvoje. 
Kiek nusilpęs klubo krepšinis 
gavo „injekciją", kai Algio Šil-
bajorio dėka, į klubo eiles buvo 
įtrauktas Pat Torney. Jis klu-
ban įsijungė kaip jaunių žaidė
jas, tuoj perėjo į vyrų komandą 
ir perėmė trenerio pareigas. Jo 
energija, pasišventimas ir talen

tas dirbti su jaunais ir vyres
niais klubo krepšinį greit pa
vertė ŠALFAS s-gos krepšinio 
tvirtove. Visos klubo komandos 
skynė pergales, o vyrai per 
paskutinį dešimtmetį net 7 kar
tus laimėjo čempiono titulą. 

Pat Torney, pakviestas žo
džiui, įdomiai ir su jumoru 
iškėlė eilę įdomesnių momentų 
iš savo 20 metų darbo su klubu. 
Pabrėžė draugiškumo ir lietu 
viškumo aspektus. Jo motinos 
pavardė — Petkevičiūtė. Jau
nystėje, pagal tęvą, jis save 
laikė daugiau airiu, bet dabar 
savo kalbą užbaigė puikia lietu
viška tarsena: „Dabar aš esu tik 
lietuvis". Visi vakaro dalyviai 
jį pagerbė atsistojimu ir ilgais 
plojimais. 

Šeštadienio programa buvo 
užbaigta su orkestru ir šokiais. 

Pasveikinęs visą eilę garbingų 
svečių, sekmadienio programą 
pradėjo buvęs klubo pirminin
kas ir dar labai aktyvus klubo 
darbuotojas Romas Kezys. Žo
džiui pakvietė pirmąjį „Atleto" 
klubo pirmininką Aleksandrą 
Vakselį. J is kalbėjo, kaip 
pirmųjų ateivių klubas stengėsi 
padėti nepriklausomai Lietuvai 
ir kaip vėliau klubas bandė už
megzti ryšius su karo pabėgė
liais Vokietijoje, nupirkdami to 
meto lietuvių krepšinio rink
tinei uniformas kelionei į 
Prancūziją. Naujieji pokario 
ateiviai New Yorke tuoj jungėsi 
į tą klubą, pagyvindami jo veik
lą naujomis sporto šakomis. 
Stalo tenisininkai stebino visus 
New Jersey varžybose. Net 5 
futbolo komandos neatsiliko 
vokiečių lygoje, net nugalėjo 
Čikagos „Liths" komandą. Ta
čiau didėjančio amžiaus įtakoje 
pergalės retėjo, veikla silpo. 
New Yorke atsiradus Pranui 
Gvildžiui iš Toronto, o su juo A. 
Šilbajoris, Pat Torney ir paga
liau — A. Jankauskas. O apie 
tai jau buvo kalbėta šeštadienį. 

Sveikinimų seriją pradėjo 
Lietuvos ambasadorius Jungti
nėms Tautoms Anicetas Simu
tis, jį sekė ŠALFAS sąjungos 
centro valdybos pirmininkas 
Audrius Šileika, „Darbininko" 

Čikagos Lietuvių Golfo klubo narės Tarpmiestiniame turnyre. Iš k. — O. Antanaitienė, I. Kleizienė, 
G. Rimkienė, N. Simokaitienė, R. Karienė, A Vaitkienė, R. Žvinakienė, I. Valaitienė, R. Stverak 
ir J. Čepulionienė 

KUO TIKĖTI IR KAIP REAGUOTI? 
Lietuvos spaudoje dažnai ap 

t i n k a m a prieštaraujančiu 
vienas kitam pareiškimų. 
Vienur sakoma, kad vykstantys 
į užsienį sportininkai gavo pa 
kankamai pinigų išlaidoms, o 
jau kitą kartą ir kitame laik
raštyje rašoma, kad iš tiesų tai 
ne tiesa? Kuo čia reikia pati
kėti? 

Išeivijai ne naujiena apie 
dažnai atvykstančius spor
tininkus iš Lietuvos. Retai kada 
painformuojami vietiniai mūsų 

savaitraščio redaktorius kun. 
Kornelijus Bučmys, OFM., Kau
no sporto klubo „Pluoštas" 
pirm. K. Jankevičius, JAV 
Rytų sporto apygardos pirm. A. 
Veliuona, Bostono „Grandies" 
pirm. E. Austras, Baltimorės 
LAK atstovas. Raštu sveikino 
vysk. Paulius Baltakis ir dar 
keli kiti buvę klubo nariai. 

Sekė visų klubo veiklai nusi
pelniusių asmenų pagerbimas. 
Ambasadorius A. Simutis ir 
klubo pirmininkas A. Jankaus
kas įteikė gražiai paruoštus pa
žymėjimus buvusiems klubo pir
mininkams, darbuotojams bei 
sportininkams. Neužmirštos 
liko ir klubo moterys, kurios ne
abejotinai daugiau negu kitų 
klubų, pasižymėjo ypatingu 
darbštumu ir pasišventimu. 0 
Inai Gvildienei buvo įteikta ir 
gėlių puokštė. Pažymėjimas 
įteiktas ir V. Grybauskui, kaip 
vienam iškiliausių išeivijos 
sportininkų ir darbuotojų, pir
mus dvejus metus Amerikoje ko
vojusių už New Yorko ..Atletų" 
klubą. 

Sugiedojus „Ilgiausių metų", 
su šampano taure ir pietumis 
buvo užbaigta ši puiki neeilinės 
sukakties šventė. 

V.G. 

Pat Torney. New Yorko „Atletų" klubo krepšinio treneris. 

sporto klubai ar net ŠALFAS-
S-gos vadovybė apie vykstančių-
jų planus. Pasidaro labai rimtas 
reikalas, kai komanda, grupė ar 
pavieniai reprezentantai atvykę 
prisistato, prašydami pinigų bei 
globos. Visuomet yra sakoma, 
kad kelionės išlaidas apsimokė
ti pavyko ..sukombinuoti", ta
čiau jau čia pragyvenimui nieko 
nelikę kišenėje. 

Sportininkai dažniausiai at
vyksta dalyvauti tarptauti-
nėse-pasaulinėse lengvosios 
atletikos, studentų univer
siadoje, dziudo, bokso ar pana
šiose varžybose. Šio masto 
varžybų rengėjai turi nusisto
vėjusias taisykles sportininkų 
priėmimui ir išlaikymui ir Lie
tuvos sportininkų vadovybės tai 
žino. Tačiau atvykę sporti
ninkai niekuomet nepraleidžia 
progos da^kreiptis ir į vietinius 
lietuvius, lietuviškas organi
zacijas, prašydami paramos. 

Lietuva yra nepriklausoma 
valstybė. Joje pilnai veikia spor
tui vadovaujančios institucijos, 
dirba sporto šakų federacijos. 
Kodėl kraštui atstovauti spor
tininkai išleidžiami į užsienį 
neaprūpinant jų, ...paleidžiami, 
tartum elgetauti? Suprantama, 
kad Lietuvos sportą, kaip ir 
kiekvieną gyvenimo slinktį var
žo sunkumai. Tačiau tam tikros 
tvarkos laikytis vis dėl to derė
tų... 

Antai atvykę į Buffalo stu
dentų universiadą 1993 vasarą, 
Lietuvos studentai tuoj pat 
ieškojo globėjų ir pinigų, kad 
jiems būtų leista gyventi spor
tininkų kaimelyje ir dalyvauti 
varžybose. Kaip „Lietuvos aido" 
1993 m liepos 30 d. laidoje 
Česlovas Garbaliauskas išsireiš
kė: „Be tautiečių (išeivių -
RED.) paramos mes būtume iš
lėkę per kaminą, finansų at
žvilgiu. Jie surinko tūkstantį 
dolerių..." Vis dėl to Lietuvos 
studentai išvažiavo namo pasi
likę skolingi rengėjams 2,789 
dolerius. „Lietuvos sporto" 1993 
m. rugsėjo 11d. laidoje Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto departa
mento direktorius V. Nėnius, 
atsakydamas į „Lietuvos spor
to" redaktoriaus klausimus 
Lietuvos sporto reikalais, trum
pai paliečia ir Buffalo istorijėlę. 
Jis sako: „Ta pačia proga norė
čiau atsakyti studentų sporto 
asociacijos prezidentui Česlovui 
Garbaliauskui, teigusiam, jog į 
universiadą Lietuvos studentai 
išvyko tik padedant komerci
nėms struktūroms — vien iš 
biudžeto delegacijai buvo skir
ta 45,000 litų. Gal užteks me
luoti visuomenei". 

Ankstesnis įvykis, tai lietė 
atvykusiu spor: ,?,:nkų globą, 
buvo 1993 m. kovo mėn. per 
pasaulio geriausiųjų lengvaat
lečių (World Indoor) uždarų 
patalpų varžybas Toronte. Kaip 

PABALTIECIŲ 
METINIŲ 

GOLFO 
VARŽYBŲ 

DUOMENYS 

Kanados baltiečių golfo 
metinės varžybos įvyko 1993 m. 
rugpjūčio 22 d. „Pheasant Run" 
golfo aikštyne. Dalyvavo latviai, 
estai, suomiai ir lietuviai su 
10-ties žaidėjų komandomis. 
Šešios geriausios pasekmės iš 
10-ties buvo naudojamos išve
dant komandos bendrą taškų 
skaičių laimėtojams nustatyti. 
Vadovaujantis šia sistema, 
tautybės laimėtojų vietomis 
pasiskirstė šitaip: I v. lietuviai 
- 498 tšk, II v. latviai - 520, 
III v. estai — 526 ir IV v. suo
miai — 532 taškai. 

Lie tuviams atstovavo ir 
taškus pelnė: dr. A. Mikelėnas, 
79, D. Vaičiūnas 79, R. Šimkus 
80, V. Kaknevičius 85, A. Staus
kas 85, G. Rusinavičius 90, W. 
Ubeika 91, dr. R. Saplys 94 ir 
St. Podsadecki, jn. 99. Pereina
moji taurė įsteigta 1968 metais 
teko lietuviams. 

žinome, atvyko grupė geriausių 
Lietuvos lengvaatlečių ir jiems 
vadovavo pats lengvosios atleti
kos federacijos pirmininkas. 
Dieną prieš varžybas ŠALFAS-
s-gos C. valdyba Toronte gavo 
žinią, kad sportininkai atvyksta 
ir pageidaujama juos apgyven
dinti pas lietuvius privačiai. 
Vėliau paaiškėjo, kad rengėjai 
su tuo nesutiko ir visi sporti
ninkai buvo apgyvendinti „Roy-
al York", viešbutyje šalia „Sky-
Dome Stadium", kur ir vyko 
varžybos. Tokia tvarka. 
Lietuvos sportininkų vadovas 
reiškė nepasitenkinimą ir sakė, 
kad neturi pinigų apmokėti 
išlaikymo sąskaitoms. Tačiau 
paaiškėjo, kad rengėjai buvo 
numatę nemažai pinigų varžy
bų dalyviams: kaip grupei — 
apie 3 tūkst. dol., ir kiekvienam 
tos grupės sportininkui dar po 
1 tūkstantį dol. Žinoma, tada 
įtampa atslūgo. Po varžybų iš
girsta, kad Lietuvos sportininkų 
vadovas ir pagalbininkai tuojau 
išskrido namo, o dalį sporti
ninkų paliko, neapmokėjus jų 
viešbučio sąskaitų. Dėl to, 
žinoma, viešbučio adminis
tracija šiuos svečius paprašė 
išsikraustyti... Žinoma, išeitis 
buvo rasta, ir Toronto Prisikė
limo parapija parsivežė šiuos 
„išvietintus" Lietuvos reprezen
tantus, kuriuos globojo iki jų 
išvykimo dienos atgal į namus. 

Taigi, kažkas - kažkur ne 
taip...? Reikalai tvarkomi netei
singai. Šitokios elgsenos išei
vijos sporto žmonės, deja, nepri-
pažj- i... Reikėtų tarpusavio 
kooperavimą su didesniu dėme
siu vystyti. 

Sig. K. 
„Tėviškės Žiburiai" 
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RUOŠIAMASI 
LILEHAMERIO 

OLIMPIADAI 

LTOK vadovai „Karolinos turo" 
komplekse surengė susitikimą-
pašnekesį su sportininkais ir 
treneriais, kuriems bus patikėta 
atstovauti Lietuvai XVII-je 
žiemos olimpiadoje. LTOK 
pirmininkas A. Poviliūnas 
pranešė, kad bus premijuoti 
čiuožėjai, patekę į pirmąjį 
dešimtuką, o slidininkai ir 
biatlonininkai, užėmę 1-30 
vietas. Pirmą-šeštą vietą užėmę 
čiuožėjai gaus nuo 10,000 iki 
5,000 litų, septintą-dešimtą nuo 
5,000 iki 3,000 litų. Slidininkai 

ir biatlonininkai, patekę į 
pirmąjį dešimtuką, bus premi
juoti nuo 10,000 iki 5,000 litų, 
į antrąjį - nuo 5,000 iki 4,000 
litų, į trečią — stipendijas: iki 
1994 m. kovo 1 d. V. Vencienė 
per mėnesį gaus 500, M. Drob-
jazko ir P. Vanagas — po 400, R. 
Panavas — 300 litų. Biatloni-
ninkams — K. Strolienei ir G. 
Jasinskui kas mėnesį bus 
mokama po 350 litų. V. Šta-
rolytei, R. Graznovui ir V. Pe-
čiulevičiui — po 300 litų. 

Olimpiečiai per olimpines 
žaidynes dėvės gražią aprangą, 
kuri jau siuvama „Lelijos" 
fabrike. 

„LS" informacija 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

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

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

Kab. tel. (312) 585-0348: 
Bez. (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 

Į DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
\ 7915 W. 171st 
' Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES L IGOS 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medlcal Buildlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3vp| 
trecd uždaryta ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r .12 v p p 

6132 S. Kedzie Ava.. Chicago 
(312) 778-6989 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO O0OS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. I I I . 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dundee Ave . Elgin. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: (708)852-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
5835 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

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

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (pne Austmi 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center 

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

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3 6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Negali visų žmonių 

APGAUTI VISADA 
Praei tą savaitę Čikagoje įvy

ko Amerikos oftalmologų suva
žiavimas. Oftalmologai, ka ip ir 
visi Amerikos gydytojai, yra 
susirūpinę prezidento Clinton 
pasiūlyta sveikatos programa. 
Oftalmologai nagrinėt i svei
katos reformas pasikvietė Ame
rikos lietuvį Juozą C. Noreiką, 
M.D. NBA iš Medaina, Ohio, 
medicinos biznio specialistą. Of
talmologas dr. J . Noreika yra 
„Academy Practice Manage
ment" komiteto narys. Susirin
kimo leidinyje šio d a k t a r o 
s t ra ipsn is buvo pagrindinis , 
daug k a s panoro lankyti jo ve
damus kursus šia tema. Tačiau 
t ikrai abejoju, a r Lietuvos Svei
katos ministerija yra dr . J. 
Noreiką kada pakvietus pakon
sultuoti Lietuvos sveikatos re
formų klaus imais . 

Suvažiavime dalyvavo daug 
oftalmologų iš užsienio. Įvyko 
konferencija Rytų Europos oftal
mologų padėties tema. Dalyva
vo net dvi oftalmologės iš Lie
tuvos, dr. Gražina Juodkai tė ir 
Eglė Kazlauskai tė , abi iš Vil
niaus. J a s globoja du Čikagos 
oftalmologai. 

Nedalyvavo oftalmologas iš 
Ž e m a i t i j o s . P a s i r o d o , kad 
Sveikatos ministerija čia nekal
ta , nes Žemaitijos okulistai 
„nemoka angl iškai ir todėl 
nebuvo tikslo čia atvykti". Prieš 
dvejus metus Lietuvos okulistus 
kvietė į Norvegiją, tač iau iš 
Žemaitijos niekas nevažiavo dėl 
kalbos nemokėjimo. Įdomu, kad 
nedalyvavo okulistai iš Rusijos. 
Susidarė įspūdis, jog Rusijoje 
tokia ne tvarka , kad nesugebėjo 
ats iųst i savo atstovo. 

Naudinga palyginti oftalmo
logijos lygį t a rp Lietuvos ir už
sienio lietuvių. Lietuvoje dirba 
maždaug 400 oftalmologų, ta
čiau didžiulė dalis dirba t ik kli
nikose, kur a t l ieka optometris-
to darbą, neoperuoja. Pagrindi
nę oftalmologijos operaciją, in-
t raokul iar in ių lęšių operaciją, 
atlieka t ik 20 Lietuvos okulistų. 
Kiek lietuvių kilmės okulistų 
y ra Amerikoje, nežinau, tačiau 
asmeniškai pažįstų 18. Visi ope
ruoja. Vien t ik oftalmologas, 
d i rbant is Palm Springs, tu rbūt 
per me tus įs tato daugiau lęšių, 
negu visoje Lietuvoje. Lietuvos 
mėnesinis valstybinis mokestis 
okulis tui yra maždaug 25 dolą-
r iai į mėnesį. Išeina, k a d šis 
vienas Palm Springs okulistas 
uždirba daugiau į metus, negu 
visi 4 0 0 L ie tuvos okul i tų , 
sudėjus kar tu . 

Beveik visi išeivijos okulistai 
kasdieniniame darbe naudoja 
argoninį lazerį. Lietuvoje yra 
vienas argoninis lazeris, kuris 
dažnai neveikia. Išeivijoje gydy
tojai dažnai naudojasi YAG 
lazeriu. Visoje Lietuvoje nėra 
YAG lazerių. Glaukomai ištirti 
išeivijos gydytojai naudoja kom
piuterizuotą, akiplotį matuo
jantį instrumentą. Valstybinės 
ligoninės Lietuvoje tokių in
s t rumentų nebeturi . Lietuviai 
išeivijos okulistai yra įsigiję 
specialybes ragenos, t inklainės 
ir s t ikl iakūnio chirurgijos sri
tyse. Lietuvoje šių sričių spe-

LAISVĖS NEVERTAS, 
KAS NEGINA JOS 

cialistų nėra ir daugumas šios 
rūšies chirurgijos net neda
roma. Išeivijos oftalmologai 
kas savaitę gauna ir skaito 
naujausią pasaul inę okulistinę 
literatūrą. Lietuvos oftalmolo
gai retkarčiais pasiskaito pase
nusią medžiagą rusų kalba. 

Techninis, mokslinis ir chi
rurginis skir tumas nepaprastai 
didelis. Iš šalies žiūrint, stebė
tojas gal manytų, kad Amerikos 
gydytojai nenori padėti Lietuvos 
okulistams. Tačiau yra visai 
atvirkščiai. Valdantys Lietuvos 
oftalmologai nenori priimti pa
galbos iš užsienio lietuvių. Jos 
neprašo, o kai ji siūloma nepra
šyta , t a i y r a a t s tumiama. 
Lietuvos okulistai skelbia fan
tazijas, kad užsienio lietuviai 
nori pasipelnyti iš vargšų Lietu
vos pacientų. 

Mano ragenos trasplantacijos 
i n s t r u m e n t a i gu l i Vilniuje 
nenaudojami jau ketveri metai, 
nes lietuviai nesugebėjo suorga
nizuoti transplantacijai audinio. 
12 metų dirbau ir studijavai 
Amerikoje, kad galėčiau atliki
nėti ragenos transplantacijas, o 
Lietuvos medicinos sistema 
man neleidžia ta i daryti, stum
dama į žurnalistiką, kuriai esu 
visai nepasiruošęs. Užaugęs toli 
nuo lietuviškų telkinių, neturė
j au progos net lankyti šeštadie
nines mokyklas. Atsižvelgiant į 
faktą, kad lietuviai šaudo žur
nalistus, šis užsiėmimas darosi 
dar labiau nemalonus. 

Tarybinė Latvijos oftalmologi
ja buvo labiau atsilikusi, negu 
tarybinės Lietuvos. Tačiau per 
paskutinius trejus metus latviai 
yra žymiai pra lenkę lietuvius, 
nors užsienyje gy vvenančių lat
vių okulistų žymiai mažiau. 
Latviai uoliai bendradarbiauja 
su amerikiečiais okulistais, jie 
turi veikiantį YAG ir argoninį 
lazerį, jauni okulistai yra pra
mokę lęšio sodinimo operacijų ir 
jų atlieka daugiau negu Lietu
voje. Be to, šias operacijas lat
viai atlieka, naudodami phako 
instrumentą, ku r i s yra naujau
sias būdas ka ta rak tą pašalinti. 
Šių ins t rumentų Lietuva dar 
nėra nė mačiusi. 

Čia smulkiai išdėstau oftal
mologijos padėtį ir jos ryšius su 
užsieniu, nes manau, kad pana
ši dinamika vyksta visos Lietu
vos gyvenime. Atsikratę Mask
vos, Lietuvą valdančios jėgos su
kūrė ne vakariet išką demokra
tiją, o rytietišką feodalizmą, 
kuriame maža grupė valdo žmo
nes. 

Netoli miestelio, kuriame aš 
augau Illinois valstijoje, užaugo 
A. Lincoln, kur i s irgi išmoko 
skaityti ir rašyti namie. Lincoln 
yra pasakęs: „Tu gali apgauti 
kai kuriuos žmones kai kada ir 
gali apgauti kai kuriuos visada, 
bet negali visų žmonių apgauti 
visuomet". Manau, kad Lietu
vos žmonės pamažu pradeda su
prasti, kas darosi valdininkų 
kabinetuose. Manau, kad Lie
tuvos žmonės suras būdų Šiuos 
valdininkus arba pakeisti, arba 
priversti juos dirbti bendram 
labui. 

L i n a s Sidrys 

Lietuvos vyriausybė neparodė 
ne t simbolinio pasipriešinimo, 
okupuojant kraštą sovietams, 
nes naiviai buvo tikima, kad 
bolševikai yra pasikeitę, visai 
ne tie, kurie 1917 m. įvykdė 
revoliuciją. Buvo tikėtasi, kad 
j ie tesės savo žodį, ka ip buvo 
pareiškę — nesikiš į krašto vi
daus reikalus. Jau pirmieji 
okupacijos mėnesiai parodė, kad 
ta i buvo didelė klaida. Daugelis 
aukštesniųjų pareigūnų, or
ganizacijų vadovų buvo areš
tuo t i ir apkalt int i kontrre-
voliucija, o pirmieji išvežimai 
parodė, kad žmogus yra beteisis 
tvarinys, su kuriuo diktatorius 
ir jo parankiniai gali elgtis, kaip 
j iems patinka. 

T e r o r a s i r ž u d y n ė s 

1944 m. vasarą bolševikams 
grįžtant į Lietuvą, daugelis, gel
bėdami savo gyvybę ir laisvę, 
pasitraukė į Vakarus. Lietuvoje 
po pirmųjų sovietų dalinių sekė 
saugumo kariuomenė. Tada 
pras idėjo gyventojų terori
zavimas ir žudynės. Merkinėje, 
Dzūkijos širdyje, be jokios žinios 
d ingo Kvarac ie jų , Stamb-
rauskų, Jovarauskų, Strumskų 
ir kitos šeimos. Pašilės kaime 
buvo nušautas Kavaliauskas, jo 
žmona ir duktė. Masališkėse nu
šauta Ivanauskienė ir jos keturi 
broliai, o penktasis žuvo Sibire. 
Puvočių kaime nušauti Tamule
vičius, Kudarauskas, Bulonas, 
Glaveckas, Jovaišis ir dar kele
t a s vyrų. Ček is ta i , sutikę 
Merkinės keliu einantį Purplių 
kaimo gyventoją Juozą Na
vicką, pririšo prie vežimo ir 
vilko keliu, kol jis mirė. Jo kū
ne rastos 25 durtinės žaizdos. 

1944 m. Kūčių dieną Klepočių 
k a i m e buvo sudegintos 22 
sodybos, Lizdų kaime — 10 
sodybų, Ryliškių kaime — 5 
sodybos, Druskininkų kaime — 
3 sodybos, Taručionių kaime 3 
sodybos, Krikštonių kaime — 2 
sodybos, Pleriškių ir Vertelkų 
kaimuose — po vieną sodybą. 
Padegę sodybas ir apsupę iš visų 
pusių čekistai šaudė į bėgančius 
iš gaisro žmones. Tokiu būdu 
nušau ta 37 žmonės. Apie 120 
vyrų buvo areštuota; jie buvo 
nuvaryti į Alytų. Iš jų mažai kas 
grįžo atgal. Jie buvo laikomi 
Alytuje rūsiuose, kur išgyveno 
d i d e l e s kanč i a s , ž iaur ia i 
mušami ir kankinami. 

1944 m. pabaigoje ir 1945 m. 
pradžioje Merkinės apylinkėse 
nebuvo nė vieno partizano. 
Part izaninė veikla prasidėjo, 
ka i bolševikai nesiliovė terori-

IGNAS MEDŽIUKAS 

zavę šioje apylinkėje, kaip ir 
kitur, gyventojų. 

Prasidėjo masinis jaunesnių 
vyrų pasitraukimas į miškus. 
Jiems atrodė — geriau mi r t i 
savo gimtojoj žemėj garbingai, 
su ginku rankoje, negu pat i r t i 
saugumiečių kankinimus a r 
mirti badu tolimoje Šiaurėje. 

Didieji išvežimai užkaltuose 
vagonuose vėl buvo tęsiami 
1945 m. rugpjūčio 15, 1948 m. 
gegužės 22, 1949 m. kovo 25 . 
Tokios baisios žinios sklido viso
je Lietuvoje. Veža! Veža žmones! 
Už ką veža? Kur veža? Visiems 
kildavo tokie klausimai. Be t 
t ikslaus atsakymo į juos ne
buvo. Tokiu būdu buvo išvežta 
į Rytus apie 700,000 gyventojų. 
Tai maždaug vienas ketvirta
dalis visų Lietuvos gyventojų. 

K las to jama Lie tuvos i s tor i ja 

Partija ir saugumas klastojo 
Lietuvos istoriją. Rašytojai, is
torikai, mokytojai, propagandis
tai buvo raginami sakyti, rašyti 
ir t ikėti , jog Lietuvoje nebuvo 
sovietinės okupacijos, bet klasių 
kova arba pilietinis karas, k u r 
šaunūs liaudies gynėjai (stribai) 
kovojo prieš išgamas banditus 
(partizanus, miškinius). Buvo 
spausdinami „moksliniai dar
bai" apie pilietinį karą ir klasių 
kovą. Pokario konflikte t au tos 
nusistatymas nieko nereiškė, o 
stribai sudarė tik menką dalelę 
tos kovos dalyvių, kariavusių su 
pa r t i zana i s . Iš t isos sovie tų 

divizijos buvo mestos į šią kovą. 
Įvairiais būdais buvo mė

ginama užmaskuot i tikrovę, 
kad niekeno neverčiami tūks
tančiai išėjo į miškus pasi
priešinti neteisybei, prievartai 
ir smurtui. Beveik devynerius 
metus (iki 10d? m.) tęsėsi gink
luota kova. Kiek buvo tų parti 
zanų? Apytikriai skaičiuojant, 
jų buvo t a rp 50 ir 100 tūks
tančių. 

Nors part izanai buvo gerai 
ginkluoti, bet jie suprato, kad il
giau fizine jėga fronto atlaikyti 
negalės , j i e t u r i pas i t ikė t i 
dvasine jėga. Reikia pripažinti, 
kad partizanų pasipriešinimas 
Lietuvoje su la ikė kolonistų 
antplūdį iš Rusijos. 

„L iaud ies gynė j a i " 

Skaičiuojama, kad šioje pasi
priešinimo prieš okupan tus 
kovoje žuvo 20-30 tūkstančių. 
Kartais , matydami beviltišką 
padė t į , p a r t i z a n a i p a t y s 
b u n k e r i u o s e nus i žudydavo . 
Kovose su par t izanais daug 
žalos padarė provokatoriai arba 
netyčia sugauti partizanai, neiš
laikę kankinimų, išduodavo 
savo d r a u g u s . T a m t i k r ą 
vaidmenį kovoje su part izanais 
atliko „istr ibitel iai", Suvalki
joje ir Dzūkijoje vadinami stri
bais, Rytų Aukštaitijoje skre
b a i s . Of ic ia l ia i j i e buvo 
vadinami liaudies gynėjais, neo
ficialiai — naikinto ja is . Iš 
pradžių stribai dirbdavo savo 
tiesioginį darbą, t i k prireikus 
būdavo p a k v i e č i a m i kovos 

operacijoms. Tokie >ūriai veikė 
visuose valsčiuose. Vėliau j ie 
buvo prilyginti kaimo milicijai, 
gaudavo algą ir aprangą. J ie 
buvo suorganizuoti kovai su 
buržuaziniais nacionalistais , 
šn ipa i s bei d ive r san ta i s ir 
padėjo įgyvendinti sovietų ūkio 
ir politines reformas. Tarybinės 
Lietuvos enciklopedija nurodo, 
kad stribų žuvę 900. (T. L. En
ciklopedija, t. 2, psl. 528). 

Stribai, pažindami apylinkę ir 
gyventojus, galėjo daug padėti 
sovietų daliniams kovoje su 
partizanais. Tų gynėjų tarpe 
buvo daug girtuoklių, tinginių, 
tamsių, kerštingų ir žiaurių 
žmonių. Dažna i j ie a tv i r a i 
džiaugdavosi nesuradę bunke
rių besislapstančių „bandi tų" . 
Bet rūkytų lašinių pal t is , kum
pius , k a r k a s , puodynes su 
medum ir sviestu jie užuosdavo 
geriau už mokytus kareivių 
šunis. Besivaišindami iš ūki
ninkų paimtomis gėrybėmis, 
užgerdavo samagonu, ir daug jų 
nuo persigėrimo mirė. 

Juo tamsesnis buvo stribas, 
tuo labiau gyrėsi savo žygdar
biais ir galybe, tuo labiau 
s tengėsi žmones pagąsd in t i 
„baltomis meškomis". 

Par t izanų lavonai būdavo 
išniekinami miestelių aikštėse. 
Vėliau lavonai buvo užkasami 
žvyrduobėse a r kitose nežymio
se vietose, nepaliekant jokio 
ženklo. 

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, partizanų kūna i buvo 
atkasami i r perlaidojami su 
b a ž n y t i n ė m i s a p e i g o m i s 
kapinėse. Jų atminimui statomi 
paminklai, kad ateinančios kar
tos žinotų, k a i p buvo kovojama 
ir kiek aukų sudėta dėl tautos 
laisvės. 

NUSISKUNDŽIA 
POLICIJOS 

NEVEIKLUMU 

„Lietuvos ry t a s " (spalio 28 d.) 
išspausdino viešnios iš Ameri
kos, Mar i lyn Dargis Ambrose 
rašinį apie patir tą Lietuvoje ne
laimę ir nusivylimą visišku Vil
niaus policijos abejingumu: 

„Aš esu JAV Taikos korpuso 
savanorė. 

A tvykau į Lietuvą šių metų 
birželio mėnesį ir dirbsiu jos 
labui dvejus metus . Vilniuje aš 
ir devyniolika mano draugų sa
vanorių susipažinome su jūsų 
kul tūra , tradicijomis ir istorija, 
ap lankėme d a u g nuostabių vie
tų Rumšiškėse, Trakuose, Drus
k i n i n k u o s e i r K a u n e . T r i s 
mėnesius mokėmės lietuvių kal
bos, po to pradėjome savarankiš
ką darbą: mokome anglų kal
bos, p a t a r i a m e biznio reikalais. 
Visur j a u t ė m e Lietuvos žmonių 
šilumą, vaišingumą, pagarbą ir 
dėkingumą. 

Tačiau neseniai mane ištiko 
didelė nesėkmė. J i mane labai 
sukrė tė . 

Atvykau į Vilniuje vykstančią 
konferenciją, nu ta r iau apsistoti 
šeimoje, kuri mane globojo pir
muosius t r is mėnesius, ir patį 
pirmą vakarą buvau apvogta: 
dingo visi mano da ik ta i ir 
pinigai . 

Tuoj pa t paskambinome poli
cijai. Deja, policija pareiškė, kad 
n i eko n e g a l i p a d a r y t i , t i k 
užsirašė mano pavardę ir tele
fono numerį. Keisčiausia, kad iš 
policijos niekas neatvyko ir ne
pasidomėjo, kokie daiktai buvo 
pavogti . 

Esu girdėjusi, kad Lietuvoje 
vagystės dažnos ir įprastos, kad 
jų negal ima išaiškinti. Aš nesu
t inku! Gal ima ir privalu kažką 
daryt i . Labai gaila, bet mano 
geri įspūdžiai, patir t i Lietuvoje, 
dabar pasikei tė dėl šio nelai
mingo įvykio. Bijau, k a d ir k i t i 
Lietuvos svečiai gali pasijusti 
nesaugiai , suabejoti jos žmonių 
garbe ir sąžiningumu. Kodėl po
licija buvo tokia neveikli? Negi 
n u s i k a l s t a m u m a s Lie tuvoje 
toks didelis, kad policija ir 
žmonės prarado viltį jį sustab
dyti? Aš netikiu! Manau , kad 
neveik lumas reiškia susitaiky
mą su blogybėmis". 

Lietuvių Fondo pokylyje, Čikagoje. Iš k. — Vytas ir Jolita Naručiai, Saulius Girnius. Petras ir 
Daiva Kisieliai, Edis ir Kristina Razmai, Aliukas ir Alė Lėliai, Vytenis ir Loreta Grybauskai. 

Nuotr J. Tamulaičio 

J A P O N Ų M U Z I K O S 
M O K Y K L A V I L N I U J E 

Vilniuje at idaryta Rytų šalyse 
pirmoji japonų firmos „Yama
h a " muzikos mokykla. Joje ga
lės mokyt is įvairių sugebėjimų 
ir v isuomenės sluoksnių žmo
nės, nuo 4 iki 80 metų amžiaus. 
Lietuvoje j au sur inkta 40 mo
kinių. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 
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Liepojos. Latvija, neturėdama išeities, stengiasi surasti tuo būdu diskriminuojant i izraeli tus ki tų konfesijų 
atžvilgiu. Delegacija ta ip p a t įteikė K. Bizauskui t uo 
klausimu memorandumą, kur į prašė persiųsti Lietu
vos vyriausybei. 

Atsakydamas delegacijai į jos padary tus pr iekaiš
t u s Lietuvos valdžiai, K. Bizauskas pareiškė: 

„Lietuvos vyriausybė visai ne tur i priešingo nusi

r inku; gindamasi nuo galimų Rusijos sienų, mano nors 
Lietuvoje šį tą surasti. 

Kadangi kiekvienos valstybės prekyba tu r i ir 
didelės politinės reikšmės, tai mums irgi svarbu, iš kur 
mes įvežame. Neabejotinai svarbiau mums įvežti 
Anglijos ir kitur, nei iš Latvijos. 

i s 

„Pirmiausia kyla klausimas iš esmės: ar m u m s 
pageidaujama ekonominė unija su Latvija. Mano 
nusimanymu — nepageidaujama ir štai dėl kur ių 
motyvų. 

Latvija yra beveik pusiau žemės ūkio ir pusiau 
pramonės kraštas. Latvijos žemės ūkis stovi aukščiau 
už mūsiškį. Kiekviena valstybė, neišskiriant nė Lat
vijos, visuomet stengiasi būti nepriklausoma nuo k i tų 
ypač pirmaeilių gyvenimo produktų atžvilgiu, t.y. mais
to. Man išrodo, kad Latvija maisto gali pasigaminti 
t iek, kiek jai reikalinga. Mes gi, būdami grynai žemės 
ūkio kraštas , kurio eksportas didžiumoje žemės ūkio 
produktai, negalime turėti didelės vilties, pasinaudoję 
manomąja ekonomine unija, eksportuoti mais to 
produktų Latvijon. Šiuo atveju ekonominė unija su Lat
vija nieko ypatingo mums duoti negali. Antra ver tus , 
Latvijos pramonė, pasinaudojus ekonomine unija, 
stengsis užplukdyti mūsų rinką savo dirbiniais. 
Vadinasi, reikia laukti , kad mūsų užsienio prekyba su 
Latvija bus mums pasyvi, t.y., mūsų nenaudai. 

Tad, ekonominė unija yra vien tik Latvijai 
naudinga. Latvijos atsistatanti pramone pergyvena 

Tuo būdu, mano manymu, ekonominė unija su Lat statymo žydams. Ir bendrai imant nėra jokio priešingo 
vija mums nereikalinga ir nenaudinga. nusis ta tymo prieš žydų dvas ines seminarijas. Tačiau 

Pal ieka dar vienas dalykas, būtent : politiniai vyriausybė nori visus da lykus išrišti, sureguliuoti, kad 
tikslai iš sudarymo ekonominės unijos su Latvija. Tei ilgainiui nebūtų jokių n e a i š k u m ų ir nesusiprat imų, 
singiau tar iant , mūsų politinė takt ika. Jei mes tą eko- Gi nea i škumai dėl ješ ibotų yra kilę ne nuo šian-
nominę unįją su Latvija padarę , a t i t rauktume ją nuo dien. Dar man esant Švietimo ministeriu, teko susidur-
Lenkijos įtakos, padarytume iš latvių t ik rus savo ti su t uo klausimu. Švie t imo Ministerijos buvo 
draugus, tai galima būtų eiti neva prie ekonominės uni reikalauta aiškių nurodymų, koks yra ješibotų kursas , 
jos sudarymo. kiek metų jis e inamas, kokio amžiaus pr i imama moki-

Todėl ir ši konvencija te turė tų rodyti mūsų niai ir t . t . I tai nebuvo g a u t a a tsakymo, t ik buvo pra-
tendenciją eiti prie ekonominės unijos su Latvija bet *>ma suteikti privilegijų ješ ibotams ir paliuosuoti ješi-
kokioj formoj, kad mums visi keliai galimybėms botų lankytojus nuo ka r inės prievolės. Tamistos žino-

Paulius Mickus. Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos centro valdybos pirm., 
Vašingtone su ambasadoriumi Stasiu Lozoraičiu diskutuoja Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongreso, įvyksianti': 1994 metais, programą. 

pasiliktų atviri ir kad mes perdaug nebūtume surišti" 

V e i d u į Lietuvą 

K. Bizauskui esant Lietuvos įgaliotu ministru 
JAV-ėse, tekdavo savo veikloje susidurti ir su klau
simais , kurie buvo Lietuvos vidaus reikalas , bet kurių 
Pasiunt inybė visgi negalėjo ignoruoti. Vienas tokių 
k laus imų buvo žydų t au t inės mažumos padėtis 
Lietuvoje. 

Kai K. Bizauskas buvo nuvykęs į Lietuvos konsula-
krizę dėl rinkų stokos. Vienatinė rinka — tai Rusija, to Čikagoje atidarymo iškilmes, pas jį prisistatė žydų 
Gi Rusijos politika yra: viena — didinti prekybą su delegacija, kurios sudėtyje buvo pora rabinų, pora laik-
didelėmis valstybėmis, antra — vesti Latvną prie eko- raš t in inkų ir bankininkų. Delegacijos pagrindinis 

nominio bankroto, kad tuo būdu privertus daryt i t iks las buvo iškelti žydų dvasinių seminarijų (ješibo-
Latviją ekonominę uniją su Rusija, nes Rusija tų) reikalą. Jos nuomone, Lietuvos vyriausybė trukdan 
niekuomet negalės pasitenkinti be Rygos. Vindavos, ti t oms žydų dvasinėms seminarijoms laisvai veikti ir 

t e , kad ne taip lengvai i šgaut i įs tatymo keliu privile
gijų, ypač tokioms įs taigoms, kurios mažiausia 50% 
savo mokinių ruošia „eksportui". Be to patiems žydams 
ypatingų privilegijų ieškojimas ne visai naudingas, nes 
sukelia pasipriešinimo iš k i tų sluoksnių. 

Dvasinių seminarijų auk lė t in ia i , Lietuvos įsta
tymas einant , paliuosuojami nuo karinės prievolės. Bet 
tam yra sąlygų, būtent , p i rma negu dvasinius mokslus 
einama, kurie paliuosuoja nuo kareiviavimo, kandida
tai turi būt i baigę aukš tesniąs ias mokyklas . Je i ješi
botai prie šitų sąlygų prisi taikintų, t a i nereikėtų jokių 
privilegijų, ir. manau, vyriausybė nedarytų sunkenybių 
M kareiviavimo prievolės a t l i k i m u " 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 

DALYVAUKIME 
TAUTYBIŲ FESTIVALYJE 

Lapkr. 27 d. puikiame „Pala-
ce" teatre bus ,,Plain Dealer" 
globojamas Tautybių šventinis 
festivalis. Dalyvaus 13-kos 
tautybių šokėjai ir muzikantai. 
Visi kviečiami dalyvauti, pasi
gėrėti įvairia Clevelando tau
tybių grupių programa. Pelnas 
skiriamas paremti „The Inter
national Services Center". Ši 
agentūra padeda naujai įsikūru
siems imigrantams, kasmet pa 
tarnauja 20,000 asmenų. Cleve
lando „The International Servi 
ces Center" vykdomasis direk
torius yra Algis Rukšėnas. I jį 
galite kreiptis dėl bilietų, telef. 
781-4560. 

ŠVENTĖ VEDYBŲ 
SUKAKTIS 

Clevelandiečiai Leokadija ir 
Mečys Baliai, Julija ir Feliksas 
Klimaičiai lapkr. 23 d. šventė 
45 m. vedybų sukaktį. Jų vestu
vės įvyko tą pačią dieną at
skiruose miestuose, Vokietijoje. 
Sukaktuvininkus „Tėvynės par
šų" radijo bangomis sveikino 
duktė Rita Balytė, sūnus Leo
nas ir vaikaitis Lukas Baliai. 

JURBARKIEČIŲ 
DĖMESIUI 

Pasaulio jurbarkiečių sueigos 
1994 m. liepos 1-3 d. vyks Jur
barke. Suplanuota turtinga pro
grama: koncertai, parodos, ek
skursijos. Konstantino Glinskio 
gimtinėje, kiemo teatre, bus 

statoma Balio Sruogos komedi
ja „Uošvė". Bus žiobrinė. Liepos 
2 d. — dail. Zitos Sodeikienės 
darbų parodos atidarymas ir 
kompozitoriaus Dariaus Lapins-
kio spektaklis „K r ralius Min
daugas" ant Bišpilio pilia
kalnio. 

A.A. ELENA GARKIENĖ 

Buvusi clevelandietė Elena 
Garkienė mirė Richmond, Vir-
ginia. Jau kuris laikas, sunkiai 
sirgdama, gyveno Floridoje. Li
gos metu ją globojo artimos 
draugės Sandargienė ir Oran-
tienė, irgi buv. clevelandietės. 

INGRIDA BUBLIENĖ 
ROTARY KLUBO N A R Ė 

Ingrida Bublienė, IB Com
munications p rez iden tė , 
lapkričio 18 d. per mėnesinį 
Rotary Club ir Cleveland pietus 
buvo pristatyta ir priimta nare 
šios tarptautinės organizacijos. 
Pristatyme pabrėžta, kad tai 
pirmoji moteris narė, kuri pre
kiauja su Pabaltijos kraštais. 

PATIKSLINIMAS 

JAV Kultūrinių Ryšių centro 
programos įgaliotinė Lietuvoje 
Zita Kazlauskienė atlydėjo 
moksleivius iš Lietuvos, kurie 
Clevelando apylinkėse lankys 
gimnazijas. Juos globos ameri
kiečių šeimos. Atvyko Agnė Za-
karauskaitė. Tomas Bindokas. 
Tadas Narauskas ir Edvinas 
Kaminskas. Tomą Bindoką glo
boja Zita ir Povilas Sodeikos. 
Willard. Ohio. 

T. G. 

SOCIALINIO SKYRIAUS 
AUKA BALFUI 

Socialinio Skyriaus koldūnų 
išpardavimas davė gryno pelno 
342 dol. Šis pelnas įteiktas 
Clevelando BALFo skyriaus pir
mininkui Vincui Apaniui. 

Koldūnų gaminime dalyvavo: 
N. Bielinienė, R. Čepulienė, D. 
Čipkienė. R. Čiuberkienė, B. 
Čyvienė, M. Damušienė, D. 
Dundurienė, A. Giedraitienė, J. 
Glaveckienė, J. Lendienė, I. 
Laurinaitienė, S. Mačienė, M. 
Mikonienė, G. Plečkaitienė, J. 
Račylienė, O. Ralienė, A. Raz-
gaitienė, O. Rociūnienė, O. 
Skardienė, A. Staškuvienė ir J. 
Vėlyvienė. 

Clevelando BALFo skyrius 
nuoširdžiai dėkoja už šių talki
ninkių pastangas. Ši auka bus 
pasiųsta seneliams ir našlai
čiams Lietuvoje paremti. 

SĖKMINGAS RUDENS 
FESTIVALIS 

Clevelando Šv. Jurgio parapi
jos metinis festivalis praėjo su 
dideliu pasisekimu. Ačiū cleve-
landiečiams — parapijos salė 
buvo pilnutėlė svečių. Jaunosios 
šeimininkės paruošė puikius 
pietus. Visiems buvo apstu 
žaidimų bei lošimų. Festivalio 
pabaigoje buvo didžiosios loteri
jos dovanų traukimas. 1000 dol. 
laimėjo Nijolė Rukšėnienė, 500 
dol. teko Juozui Varkalai, 300 
dol. laimėjo Kristy Barris. Po 
100 dol. laimėjo Molly Ciurlovic 
ir Skip Navar. Kiti lošimuose 
laimėjo kalakutus, kumpius, 
dešras, vyną ir kitus šven
tėms bei dovanoms tinkamus 
daiktus. 

ADVENTINIS 
SUSIKAUPIMAS 

Susikaupimo diena — rekolek
cijos Dievo Motinos parapijos 
svetainėje vyks šeštadienį, gruo
džio 4 d. Pradžia 9 vai. r. Reko-

Clevelando Lietuvių namų pokylyje. Iš k. — Ignas Stankus, Lietuvių fondo 
atstovė Dalia Puškorienė ir Betty Pautienienė. 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR 

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

Pinigai pervedami doleriais. 
ŠVENTINIAI Ž IEMOS SIUNTINIAI 

$39 Aspirino 250 tb l . multivitaminų 250 tb l . tirpi kava. malta kava. 
tirpi arbata ..Citron". kakava, apelsinų koncentratas, vafliai, 
aliejus, mėsos konservai 
VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

$98 Deš'a 1 5 kg 
šprotai 3 dež 
Margarinas 1 kg 
Olandiškas sūris 1.5 kg 
Tirpi kava 200 g 
Malta kava 300 g 
Kakava 400 g 
Makaronai 2 5 kg 
Maionezas 0 5 kg 
Aspirinas 250 tbl 

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

$75 Įvairaus maisto be mėsos 

Prie visų mais*o siuntinių galite užsakyti didesni kiekį 
aspi'ino ir vitaminų. 

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

2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 
Tel. 312/436-7772 

Mėsos konservai 
Apelsmų koncentr 
Aliejus 
Riešutai 
Vafliai 
Cukrus 
Ryžiai 
Džiov abrikosai 
Konservuota silkė 
Multivitaminai 

3 d ė ž 
1 5 Itr 
3 Itr 
1 kg 

3 pok 
4.5 kg 
2 5 kg 

1 kg 
0 5 kg 

250 tbl. 

lekcijas ves Vincas Kolyčius iš 
Toronto. Kaina visos dienos 
maisto išlaidoms padengti — 10 
dol. asmeniui. Registruotis pa
rapijos svetainėje po Mišių 
sekmadieni pas D. Staniškienę, 
tel. 531-8498, arba pas R. Bri-
džių, tel. 481-9097. Rengia 
„Ateities" klubas ir visus 
kviečia dalyvauti šiame pras
mingame pasiruoš:me Kalėdų 
šventėms. 

ĮSIGYKITE KALĖDAIČIUS 

Dievo Motinos parapija prane
ša, kad sekmadieniais parapijos 
svetainėje galima įsigyti kalė
daičių (plotkelių). Visi kviečia
mi apsirūpinti iš anksto. 

NAUJI VETERANŲ POSTO 
PAREIGŪNAI 

Clevelando Šv. Jurgio parapi
joje lapkričio 20 d buvo Katali
kų Karo Veteranu 613-to posto 
šventė. Vakarinių Mišių metu 
buvo įvesdinti naujai išrinkti 
posto pareigūnai Posto vadu 
tapo Juozas Prankas, jo pir
masis pavaduotojas — Jonas 
Mize-Misevičius, antrasis pava
duotojas — Ričardas William-
son, iždininkas — Jonas Milikas 
ir kiti pareigūnai. Po Mišių 
parapijos salėje buvo vaišės. 

G. Juškėnas 

DETROIT, MI 
KONCERTAS -
PRISTATYMAS 

Dievo Apvaizdos parapija gy
vuoja jau daug metų ir nerodo 
jokių senatvės ženklų. Tik pa
rapijos pianinas per tą laiką 
labai paseno. Tad atsirado ener
gingų asmenų, kurie nutarė pa
sitikėti parapiecių dosnumu ir 
pirkti naują pianiną. Vytautas 
Rauckis, talkinant Vytui Rugie-
niui, apsiėmė vadovauti šiam 
projektui, ir naujas pianinas 
buvo nupirktas. 

Pianino pirkimo komitetas 
nutarė gruodžio 5 d., sekma
dienį, 12:15 po pietų parapijos 
salėje surengti naujo pianino 
sutiktuves, koncertą ir piniginio 
vajaus užbaigimą. Paskutiniu 
laiku mus aplankė visa eilė 
talentingų muzikų-solistų iš 
Lietuvos, todėl buvo nuspręsta 
šį koncertą rengti vien tik savų 
muzikos mėgėjų pasirodymu. 
Rengėjai jaučia pareigą suteikti 
progą saviems muzikiniams ta
lentams parodyti savo sugebėji
mus, nes jie mums yra bran
giausi ir artimiausi. 

Daug dosnių parapiecių prisi
dėjo prie šio projekto, tačiau rei
kalinga pinigų suma dar nesu
rinkta. Šio koncerto proga ren
gėjai tikisi sėkmingai užbaigti 
šį piniginį vajų. Koncerto daly
viams bus išdalinti vokeliai su 
prašymu jau aukojusiems padi
dinti savo auką, o kurie neturėjo 
progos aukoti, šia proga prašomi 
prisidėti savo auka. Visos aukos 
bus įtrauktos į kiekvieno para-
piečio metinių aukų sąrašą. Po 
šio renginio aukotojų sąrašas ir 
pilnas atsiskaitymas bus viešai 
paskelbtas. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
parapiečius, muzikos mėgėjus ir 
draugus dalyvauti šiame kon
certe, pagerbti mūsų muzikus — 
mėgėjus savo atsilankymu ir pa
remti šį vertingą projektą. 
Pianino pirkimo komitetas. 

SKAUTŲ KŪČIOS 

„Baltijos" ir „Gabijos" tuntų 
Detroite skautai ir skautės ma
loniai kviečia visus į skautiškas 
Kūčias sekmadienį, gruodžio 12 
d., 5 vai. vak. ruošiamas Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje. 
Prašoma kiekvieną dalyvau
siančią šeimą prisidėti prie 
mūsų Kūčių stalo. Susitarti dėl 
valgių ir užsisakyti vietas, 
skambinkite Ritai Kasputienei, 
tel. 313-553-0135. Lauksime vi
sų kartu švęsti šią gražią tra
dicinę šventę. 

/ \ 
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PASIRINKITE BET KURĮ 
TERMINĄ 

1 7 T h e Yourl 
r i X E D RATE MORTCACE 

Terms i" 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 
ngs 

Regionai lending offtces: Downer» Grove. 5100 Forest Ave Evergreen Park. 3960 W 9Sth St 

® m 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WANTED 

HELP WANTED 

Lady want«d for s*cr«tarlai 
worfc. Full time. Flu«nt Engllsh & 
some Lithuanian reųuired. Call 
708-403-8241. 

VALYMO DARBAS 
laikoma moteris valyti namus bei rašti
nes. Alga nemažesnė, kaip $310 iki $370 
per sav. Reikia gyventi Chicagos priemies
tyje. Kambarys bus parūpintas. Skambin
ti: 1-70S-393-3999. 

USCELLANEOUSt 

Noriu pirkti akordeoną ir armoniką 
(concertina). Kreiptis 708-755-6444. 

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

* FRANK ZAPOUS 
3208 V i Wost »5th Stroot 

Tai . — (708) 4 2 4 4 8 5 4 
(312) 581-8854 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

laikau garažo Marquette Pk. 
apyl. Tel. 312-436-5340. Palikit 
„message". 

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

H. Deckys 
Tai . 585-6624 

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

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A publk serviif <>t th1\ nenspa|>vr 

REAL ESTATE 

^^S yĄtfy ^ GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

R IMAS L. STANKUS 

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

FOR SALE 
By ovvner Ford City condo: 

1 bedrm , 3rd fl. Elevator Bldg. 
Call Mr. Jonės 708-974-3413 

.to 0m 2 
REALMART, tNC 
6602 S. PuUsii, 

Chicago, U 60629 
312-385-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy-
\į/ių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite 8UDRAIČ!L'I 
Bus 312-585-6100, res\ 312-778-3971 

21 
KMIECIK REAITORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. ArcKer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti namui, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. i 

FOR R E N T 

FOR RENT 
2 bedrm. 2 baths. a^t apodances op-
tional; 2 flat bldg Ava.'aMe L'ecember. 

71st & Lavvndale vic. 
Call 312-582-0921. 

Išnuomojamas 3 kamb. butas Mar-
quette Pk. apy!. Tel. 312-890-9573. 

IEŠKO DARBO 

Moteris iš Lietuvos ieško darbo ligonių 
slaugyme arba buto tvarkyme. Kreip
tis: Liole 312-776-2045. 

TIK $ 2 . 0 0 UŽ V I E N Ą SVARĄ 
IR JŪSŲ SIUNTINYS PASIEKS LIETUVĄ PRIEŠ ŠVENTES, 

JEI PRISTATYSITE JĮ IKI GRUODŽIO 11 D. 

BALTIA EXPRESS CO., LTD 
PREZ VIDMANTAS RAPŠYS 

- SIŪLO ŽEMIAUSIAS KAINAS KALĖDINIAMS NAUJAMETINIAMS SIUNTI
NIAMS LĖKTUVU j LIETUVĄ. 

- VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI GAVĖJUI TIESIAI Į RANKAS 
- ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMSIME SUNTINIUS iš JŪSŲ NAMŲ 
- BALTUA EXPRESS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIUI NĖhA LYGIŲ. 

DAUGYBĖ VERTINGŲ PRODUKTŲ TIK UŽ $38 00 SU PRISTATYMU Į NAMUS 
- LAIVO SIUNTINIAI TIK $0.69 UŽ SVARĄ. LAIVO TALPINTUVAS GRUODŽIO 

6 D. 
IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ GAUSITE PASKAMBINĘ NEMOKAMU TELEFONU 

1-800-SPARNAI 
1-800-772-7924 

ATVEŽKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 79th St. 

CHICAGO, IL 60652 

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS 
Perfinansavimas 
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
5% pradinis jmokėjimas 
Be pajamy patikrinimo 
Be punktu 

Linas K l ia rsk is 
Tel. 312-735-8111 

"Pager" 312-28<»-4806 

FINANCIAL 
P A T A R I M A I VELTUI 

PROFESIONALUS 
P A T A R N A V I M A S 

5958 S. Pulaski 
Chicago, I L 60629 
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Kalbos kultūra 
Redaguoja Juozas Vaišnys, SJ 

DALELYTĖS NEBE 
RAŠYBA 

Praėjusį kartą svarstėme, ka
da dalelytė ne su kitais žodžiais 
yra rašoma drauge, o kada sky
rium. Gal bus naudinga dabar 
panagrinėti ir dalelytės nebe 
rašybą. Ši sudėtinė neigiamoji 
dalelytė, susidariusi iš neiginio 
ne ir dalelytės be, beveik 
visuomet rašoma taip, kaip ir 
dalelytė ne. Jos abidvi turi 
neigiamąją reikšmę, tik nebe 
pabrėžia tam tikrą tęsimąsi ar 
trukmę. Tad dalelytė nebe 
paprastai rašoma skyrium su 
daiktavardžiais, skaitvardžiais, 
įvardžiais, daiktavardiniais ir 
įvardiniais prieveiksmiais, prie
linksniais ir dalelytėmis, pvz.: 
Tu jau nebe va ikas . Dabar 
nebe tie laikai. J a u nebe taip 
s raunia i upė teka. Tu nebe 
vienas pasaulyje gyveni. J i s 
jau nebe čia gyvena . 

Drauge ši dalelytė rašoma su 
veiksmažodžiais ir jų išvestinė
mis formomis (dalyviais, pusda-
lyviais, padalyviais), o taip pat 
ir su veiksmažodinės kilmės 
daiktavardžiais, pvz.: Jis jau 
čia nebegyvena. Ji klaidžio
ja, nebežinodama, kur na
mai. Sunkus yra gyvenimas, 
nebesuprantant jo p rasmės . 
Man y r a ž inomas tavo nebe-
sugebėj imas r imčiau pagal
voti. 

Su visais žodžiais dalelytė 
nebe (kaip ir ne) rašoma 
skyrium, kai yra aiškus teigia
mo ir neigiamo dalyko gretini
mas, priešprieša, pvz.: Jis jau 
yra nebe jaunuolis, bet gero

kai pasenęs žmogus. Dangus 
j a u nebe mėlynas, bet apsi
n iaukęs , J a u tu nebe eiti 
turėjai , bet bėgti. 

Reikia atskirai pakalbėti apie 
da le ly tės n e b e rašybą su 
būdvardžiais ir būdvardiniais 
prieveiksmiais, nes čia pasitai
ko daug neaiškumų ir maiša
ties. Lietuvoje išleistas „Lietu
vių kalbos rašybos žodynas" 
(1948) teigia, kad nebe rašoma 
drauge tik su veiksmažodžiais ir 
dalyviais, o visur kitur skyrium, 
pvz., nebeg i rd i , bet nebe 
geras, nebe skanus, nebejau
nas . O „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyne" (1972) randame 
parašyta nebegreit , nebe
daug . Mūsų rašytojų raštuose 
taip pat vienur rašoma vienaip, 
kitur kitaip. Tad šio žodžio 
rašyba nėra nusistojusi, bet jau 
būtų laikas ją suvienodinti. 0 
suvienodinti reikėtų taip, kad 
čia galiotų tos pačios taisyklės, 
kaip ir dalelytei ne. Taigi jeigu 
rašome negeras, nemažas, ne
aukšta i , netoli, turėtume rašy
ti ir nebegeras , nebemažas, 
nebeaukš ta i , nebetoli. Šią 
taisyklę, atrodo, paremia ir kai 
kuriose tarmėse vartojami su-
traukimai, sutrumpinimai tiek 
su veiksmažodžiais, tiek su 
būdvardžiais, pvz.: nebžinau, 
nebjaučiu, nebmažas, nebla-
bai ir kt. 

Čia galima dar pastebėti, kad 
dalelytė nebe yra vartojama 
daug rečiau, negu ne. Ji varto
jama tada, kai kas nors vyko, 
buvo, bet pasibaigė. Pavyzdžiui, 
nebegeras reiškia, kad jis buvo 
geras, o dabar jau pasidarė 
negeras. 
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padėti. O dabar tik meldžiame 
Dievą sveikatos, laimės gera
dariams, labdarų organiza
toriams ir ypač mūsų tau
tiečiams, neužmirštantiems 
savo Tėvynės ir ją remiantiems. 

E. Montvilienė 

• Pirmoje s av o kelionėje j 
„Naująjį pasaulį" 1492 m. spa 
lio 28 d. Kolumbas atrado Kubą. 

* Garsioji Č ikagos Mar-
shall Field parduotuvė buvo 
atidaryta 1868 m. spalio 12 d. 

Vilkaviškio vyskupijos ligoninių medikai apžiūri naujai gautus ligoninių įrengimus ir tariasi, 
kaip geriausiai juos paskirstyti vyskupijos ligoninėms. 

Nuotr. R. Rusteikos 

SUGRĄŽINKIME SIBIRO 
TREMTINIUS Į TĖVYNE 
Po II pas. karo, kai Vokietijo

je vietoje miestų gulėjo griu
vėsių krūvos, staigiai buvo 
nutrauktas Morgentnau planas 
ir paskelbtas „Marsha l io" 
planas, kuris išgelbėjo Vakarų 
Europą nuo komunizmo ir atsta
tė ekonominę gerovę. 

Lietuvoje tada buvo didelis pa
sipriešinimas Rusijos okupaci
jai. Ir mūsų krašte rusai vykdė 
„Stalino planą", ištremdami 
daugiau kaip pusę milijono lie
tuvių į Sibiro taigas ir vergų 
stovyklas. Vakarų pasaulis dėl 
to neprotestavo, nes svarbiau 
buvo draugystė su Stalinu, ne-
pagadinimas santykių su savo 
sąjungininku! 

TIK DIEVAS JUMS 
ATLYGINS 

Vilkaviškio vyskupijos Cari
tas spalio mėn. gavo iš Ameri
kos dvi dideles medikamentų 
labdaros siuntas. 

Pirmąją siuntą už 1,472,217 
dolerių atsiuntė katalikiška 
medicininės labdaros organiza
cija (Catholic Medical Mission 
Board). Už ja mes esame dėkingi 
italų kilmės jėzuitų kun. James 
Jannarell, kuris vadovauja šiai 
misijai. Taip pat už šios siuntos 
nukreipimą į mūsų vyskupiją 
esame dėkingi CMME progra
mos skyriaus viršininkui 
Michael McCarthy ir ypač jo 
padėjėjai, mūsų tautietei R. Raz-
gaitienei. Tokia vertinga siun-
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Siuo metu JAV daug padeda ta j Lietuvą šių geradarių dėka 

LAIŠKAI 
SUDOMINO VĖLIAVNEŠIO 

KAPAS 

Su įdomumu skaičiau „Drau
ge" (lapkričio 23 d.) Antano 
Jarūno straipsnelį apie lietuvį, 
1863 m. sukilimo vėliavnešį, pa
laidotą Čikagos rytinės dalies 
kapinėse. Kaip žmonės ir suran
da tokią informaciją? Visuomet 
smagu „Drauge" rasti ką nors 
nauja. 

Bet tuo pačiu ir galvoju: kiek 
dar tokių nežinomų kapų yra iš
barstyta po Ameriką? O juk tai 
mūsų tautiečiai, dažnai buvę 
labai įdomūs asmenys (kaip tas 
Lietuvos vėliavnešys), seniai, su 
pirmomis emigrantų bangomis, 
atvykę į šį kraštą laimės PT sau
gumo ieškoti. 

Siūlau įvairių vietovių lietu
viams pasivaikščioti po mažiau 
žinomas, nuošalesnes kapines, 
ir paieškoti lietuviškų pavar
džių. Nežinau, kas šia informa
cija turėtų susidomėti (gal 
Pasaulio lietuvių archyvas ar 
Tyrimų ir studijų centras?), bet 
būtų gerai, kad ji nežūtų. 

Algimantas Sakalas 
Chicago, IL 

AR MES TURIME 
ATSIPRAŠYTI? 

Lietuvoje yra mokslininkų, 
kurie teigia, jog ir pokariniai 
išeiviai, pabėgėliai nuo komu
nizmo, privalėtų atsiprašyti 
tautą, kad ją paliko pačiu skau
džiausiu metu. Norėtųsi tiems 
mokslininkams priminti: jeigu 
nebūtų šie žmonės pabėgę, tai 
daugelis jų būtų atsidūrę Sibire, 
žuvę nelygioje kovoje, arba 
įstoję į komunistų partiją. 

Ar negeriau, kad, pasitraukę 
iš tėvynės, lietuviai atvyko į 
Ameriką, Kanadą, Australiją ir 
kitus kraštus? Būdami išeivi
joje, jie įsteigė Lietuvių Fondą, 
kurio kapitalas yra arti 6.5 

milijonų dolerių. Dalis pinigų 
jau yra išmokėta Lietuvai iš do
vanoto vieno milijono dolerių. 0 
kur yra nuolatinė materiali pa
rama visiems mūsų giminėms, 
artimiesiems ir kitiems? 

Neminint kitų, išeivijos at
liktų, Lietuvai padėti ekono
minių ir politinių darbų, šie 
pabėgėliai įsteigė 28 PLB 
skyrius įvairiuose pasaulio 
kraštuose, kurie dabar remia ir 
atstovauja Lietuvai. Jeigu 
nebūtų šio skaičiaus pabėgėlių 
nuo komunizmo, kas būtų pa
laužęs liberalų — prokomunistų 
nugarą Amerikoje ir kituose 
kraštuose. 

Todėl šiandieninė Lietuva tu
rėtų būti dėkinga išeivijai ir ne
kalbėti apie kažkokio atsipra
šymo reikalingumą. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

SVARBIAM JUBILIEJUI 
ARTĖJANT 

Lapkričio 22 dieną sueina 100 
metų nuo vieno ryškiausių Lie
tuvos atgimimo įvykių. Tai že
maičių pasipriešinimas caro 
valdžios kėslams sunaikinti 
lietuvio religiją ir tautiškumą. 
Tada žemaičiai, gindami savo 
bažnyčios likimą Kražiuose, 
parodė Rusijai ir visam pasau
liui, kaip, nors ir mažytės 
tautos, gilus pasišventimas bei 
įsitikinimas suteikė drąsos ir 
jėgų nepasiduoti engėjui, 
netiesai ir smurtui. 

Paskutiniu laiku daugelis 
l ie tuvių bažnyčių JAV-se 
išgyvena uždarymo baimę, o kai 
kurios parapijos jau tai yra 
patyrusios. Gal Kražių sker
dynių dvasia paskatins mus 
r imčiau pažvelgti į mūsų 
bažnyčių padėtį ir kovoti už jų 
išgelbėjimą, nes be jų neteksime 
mūsų dvasios ir lietuviškumo 
tvirtovių. Ruoškime minėjimus, 
svarstybas, raginkime jaunimą 
pasirausti Kražių įvykio isto
rijos lapuose, kur glūdi lietuvių 
tautos dvasingumas, pasitikėji
mas ir ryžtas išlikti. 

Snieguolė Jursky tė 
Philadelphia, PA 

rusų karių iš Pabaltijo valstybių 
(Latvijos ir Estijos) iškrausty-
mui. Tam tikslui paskyrė 50 
mil. dol. pagalbą, kad būtų pa 
statyti Rusijos kariams pastatai 
Rytprūsiuose. O kas daroma, 
kad Sibiro tremtiniai būtų su
grąžinti į tėvynę Lietuvą? Ju 
Sibire tebėra apie 75,000. Dide 
lė dalis sugrįžtų namo, jeigu 
turėtų butą Lietuvoje. 

Mes turime daug draugų JAV 
kongrese. Prašykime juos pra
vesti atitinkamas rezoliucijas 
JAV kongrese, prašant humani
ta r inės pagalbos Pabaltijo 
piliečiams, kurie iš savo namų 
buvo ištremti į Sibirą ir dabar 
norėtų sugrįžti į tėvynę. Taip 
pat mūsų veiksniai turėtų pa
prašyti tos pačios humanitari
nės pagalbos ir iš Vokietijos. 

atkeliauja ne pirma. Nuo 
nepriklausomybės atstatymo 
Catholic Medical Mission Board 
Lietuvai suteikė medicininės 
pagalbos daugiau kaip už 
aštuonis milijonus dolerių. 

Antrąją medicininės pagalbos 
labdarą, 458.371 dolerių vertės, 
atsiuntė Lietuvos Vyčiai, talki
ninkaujant World Medical 
Relief INC organizacijai iš 

Su tokia pagalba pastatykime 
Sibiro tremtinių miestelį Lietu
voje, kuris primins visiems, 
kaip lietuviai buvo išnaudojami 
vergų darbams tik dėl to. kad jie 
mylėjo savo žemę ir tėvynę Lie
tuvą. 

Algis Liepinaitis, 
Chicago, IL 

Detroito. Tai taip pat ne pirmo
ji siunta. Už šias siuntas ta
riame nuoširdų ačiū jų organi
zatoriams, ypač prezidentui 
Robert S. Boris. 

Visą medicininę pagalbą 
Vilkaviškio vysk. Caritas pa
skirstė pagal siuntėjų 
nurodymus ir pagal sudarytą 
medikų komisiją šešioms 
vyskupijos centrinėms ligoni
nėms: Alytaus, Lazdijų, Mari
jampolės, Prienų, Šakių, Vilka
viškio. Tolimesnis nemokamas 
vaistų, med. priemonių dali
nimas žmonėms paliktas minė
tų ligoninių vadovų ir medikų 
sąžinei. 

Mes labai gerai suprantame, 
kad labdarų siuntos neatsi
randa savaime — jas reikia 
nupirkti, t.y. uždirbti. Tūks
tančiai Amerikos piliečių savo 
uždirbtais pinigais mus šelpia. 
Už tai mes esame jiems labai 
dėkingi. Turime viltį, kad gal po 
keletos metų atsistosime ant 
kojų, galėsime gal ir kitiems 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

mirus, žmoną VALĘ ir dukrą DANGUOLE su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Marija Mickevičienė 
ir vaikai 

Mylimai motinai 

A.tA. 
STASEI VYČIENEI 

mirus, sesei židinietei DANAI NAUJOKArTIENEI, 
jos šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Vyr. skaučių Židinys Detroite 

A.tA. 
KAZIMIERĄ SMILGEVIČIŲ 

Mirties angelas nusivedė į Amžinybę. 
Nuoširdžiai užjaučiame velionio seserį ONĄ ŽI-

LIONIENE, jos vaikus su šeimomis ir k i tus liūdin
čius. 

Lietuvos Dukterų draugija 
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L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

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

Visos laidos iš VVCEV stotie* 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVillovv Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

1 
We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

312-434-9766 

talman 
deiicatessen 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street. Chicago. IL 60629 

City Center GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR JSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS. 

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

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

DABARTINĖS KAINOS IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ Į VILNIŲ: 

Angly Kalba 
Sėkmingai 
Darbuotis 
Universitete Ir 
Profesijose 

UIC The UniverMy of HlinCMS 
at Ch.cago 

The University of I l l inois at Chicago 
Tutorium in Intensive English 
(Intensyvūs Anglu Kalbos Kursai) 

keturių lygių dėstymas vyksta ištisus metus 
mažos grupės su profesionalais ESL dėstytojais 
dėstymas surištas su kompiuteriais ir įvairiomis 
vaizdinėmis priemonėmis 
patanmai imigracijos reikalais; I-20 vizos studen
tams 
visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurte bus 
užskaitomi (Ilinojaus Universiteto 
papildomi kursai: TOEFL Paruošimas, Kalbos 
Įgūdžiai Pažengusiems 

Dėl platesnės intonacijos, kreipkitės į: 

The University of lllmoė at Chicago 
The Tutorium m Inte-sive English (M.'C 324) 
Box 4348. Chicago H 60680 USA 
(312) 996-8098Dr 3oca 

Oeia universitetas n-gali duoti finansines 
paramos 

CHICAGO 
NEW YORK 
BOSTON 
ATLANTA 
DALIAS 
DETROIT 

$735.00 
$625.00 
$649.00 
$685.00 
$675.00 
$675.00 

HOU8TON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
MIAMI 
WASHINQTON D.C. 

$769.00 
$865.00 
$795.00 
$729.00 
$649.00 

TAI IR REZERVACIJOS TURI BŪTI IŠPIRKTI NEVĖLIAU GRUODŽIO M Ė N . 31 D., 1993 

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

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

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

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

Member 

*ST* 
American Society 
of Travel Agents 

@ City Ctttt GT-lnt*rnatlonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, UETUVA 

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

TELEFAX (370) 2-223-149 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Jaunimo centras , nepaisant 

besikeičiančių sąlygų, tebėra 
mūsų kultūrinių ir visuome
ninių renginių centras. Jame 
vyksta ne tik koncertai, vai
dinimai, bet ir įvairūs politiniai 
pranešimai. Tad mes turime ir 
toliau jį išlaikyti. O tam yra 
reikalinga narių ir visuomenės 
talka. Dalyvaudami Jaunimo 
centro metinėje vakarienėje, kuri 
rengiama gruodžio 5 d., sekma
dienį, pr is idėsi te pr ie jo 
išlaikymo. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo-
m e n ė s fondas, kurio pir
mininkas yra Vytautas Kaman-
tas, užprenumeravo „Draugą" 
PLB būstinei Vilniuje. Sveiki
name kiekvienas pastangas pa
dėti vieninteliam išeivijos lietu
vių dienraščiui ir dėkojame Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
fondui už tos mūsų spaudos 
reikšmės supratimą bei paramą. 

Ona i r Bronius Balčiūnai iš 
Manahawkin, NJ, viena gražia 
proga atsiuntė į „Draugo" fondą 
100 dol. čekį, už kurį nuoširdžiai 
dėkojame. 

Artėja Kalėdos . Prisiminsi
me gimimą Kristaus, parodžiu
sio didžiausią artimo meilės pa
vyzdį. Tęskime Jo palikimą ne 
vienkartine dovana, o visus me
tus, apsiimdami globoti šeimas, 
auginančias našlaičius, o taip 
pat daugiavaikes šeimas Lietu
voje. „Saulutė" turi Irenos Kie-
rienės ir Birutės Kožicienės su
darytus sąrašus ir gali duoti pa
vardes tiesiogiam susirašinėji
mui. Prašome kreiptis į „Saulu
tę", 419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. 708-
541-3702. 

Šv. K r y ž i a u s litoninėje 
ruošiamas „gyvybės gelbėjimo" 
seminaras (Cardio-Pulmonary 

•Resuscitation arba CPR), kurį 
gali lankyti apylinkės gyvento
jai ir toliau nuo ligoninės gyve
nantieji. Seminaras bus antra
dienį, lapkričio 30 d., tarp 4:30 
ir 8:30 vai. v. (ligoninės 7 East 
Meeting Room). Išklausę šį se
minarą, suaugusieji galės gau
ti pažymėjimą, kad jie turi teisę 
padėti staigaus susirgimo (t.y. 
širdies sustojimo) atveju. Semi
naro kaina — 10 dol. Reikia iš 
anksto registruotis, nes vietų 
skaičius ribotas. Skambinti tel. 
Education and Development 
Dept., tel. 312-471-7324. Reikia 
pabrėžti, kad tai labai naudinga 
informacija, ypač gyvenant su 
šeimos nariais, kurie turi ne
stiprią širdį. 

x Algimanto Kezio fotogra
fijos pa rodos „Giesmių gies
mė" atidarymas penktadienį, 
gruodžio 3 d. 7 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 

(sk.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West C e n n a k Road — 
Tel. (312) 847-T747. 

(sk) 

x LEMONTE, Pasaulio Lie
tuvių cen t r e , 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. T r a n s p a k , 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

VIII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo eiga jau įsibėgė
jusi. Šiandien nuo pat ryto vyks
ta net 17 specialiųjų ir 2 ple
narinės sesijos, o visos dienos 
darbą apvainikuos literatūros ir 
muzikos vakaras, kurio pradžia 
7:30 vai. v. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Tai didelė dva
sinės atgaivos — jau gan reta 
tokia mūsų mieste — šventė, da
lyvaujant dailiojo žodžio meist
rei Virginijai Kochanskytei ir 
pianistei Aldonai Kepalaitei. 
Vakaro metu taip pat bus įteik
tos JAV LB Kultūros tarybos 
premijos šiemetiniams kultūri
ninkams. 

Žurn. Juozas Žygas, tauti 
nių šokių puoselėtoja ir mokyto
ja Jadvyga Matulaitienė, pia
nistė Aldona Kepalaitė, daili
ninkė Elena Urbaitytė daly
vauja literatūros ir muzikos va
kare šiandien (lapkričio 26 d.), 
7:30 vai. v. Jaunimo centro salė
je, kur jiems bus įteiktos JAV 
LB Kultūros tarybos premijos. 
Premijų mecenatas — Lietuvių 
fondas. 

La ima Ši le ikytė , JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros tarybos pirmininkė, atvyks
ta iš New Yorko ir dalyvaus 
literatūros-muzikos vakare 
šiandien, 7:30 v.v. įvyksian
čiame Jaunimo centre. Ji 
rūpinosi įvairų komisijų suda
rymu ir žurnalisto, dailės, 
muzikos, tautinių šokių premijų 
paskyrimu nusipelniusiems mū
sų kultūrininkams. 

Šiemet pirmą kar tą LB 
Kultūros tarybos premija 
įver t intas taut in ių šokių 
puoselėjimas ir mokymas bei šio 
mūsų liaudies meno auklėjamo
ji įtaka lietuvių išeivijos gyve
nime. Už nuopelnus lietuviš
kam tautiniam šokiui premija 
paskirta ilgametei mokytojai, 
New Yorko „Tryptinio" vado
vei, Jadvygai Matulaitienei. 
Premijos įteikimas bus šian
dien, literatūros ir muzikos 
vakare, 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. 

Je igu nebūtų Seklyčios ir 
jos darbščių bei išmaningų dar
buotojų, tai ką mūsų vyresni 
žmonės galėtų daryti? Jame 
vyksta ne tik sveikatos prane
šimai, bet ir įvairios pramogos. 
Dažnai į tas pramogas įtrau
kiami ir visi dalyviai. Pensinin
kų tarpe yra ne tik dainą mėgs
tančių, bet ir balsingų žmonių. 
O gruodžio 11d., šeštadienį, yra 
kviečiami visi atsilankyti j ren
giamą labdaros vakarą. Prašo
mi padaryti rezervacijas, kadan
gi vietų skaičius yra ribotas. 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
A l b i n a s K u r k u l i s , tel . 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius 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 Kaip ir kiekvieno mėne

sio paskutinį sekmadienį lap
kričio 28 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Express priiminės siuntinius 
Lietuvių centre, Lemont, IL. 
Teiraukitės nemokamai: tel. 
1-800-SPARNAI a rba 1-800-
772-7624. 

(sk.) 

MĖGĖJA ŽVELGIA Į MENĄ 

Čikagos Mokslo ir pramonės muziejuje šiemet lietuviškais šiaudinukais eglute puošė Lietuvos 
vyčiai (iš kairės): Frank Zapolis, Lucille VeSota, Bernice Kasarski ir Frank VeSota. Muziejaus 
kasmetinis renginys „Kalėdos pasaulyje" atidaromas lapkričio 19 d. 

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

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

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

Prel . dr. Juozu i P r u n s k i u i 
pagerbti skirta diena bus gruo
džio 12 d. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Pradžia 1 vai. p.p. Dr. 
Petras Kisielius trumpai supa
žindins su Prelato redaguota 
knyga (talkininkai — Pilypas 
Narutis ir L. Kerulis) „Atei
tininkai komunizmo ir nacių 
kankiniai", bus rodomas filmas, 
apimantis nedidelę prel. J. 
Prunskio gyvenimo dalelę. Jo 
labdaros darbus ir duoklę, ati
duotą lietuviškai spaudai bei 
kultūriniam gyvenimui įverti
nant, visuomenė kviečiama 
gruodžio 12 d. skirti Prelatui ir 
atsilankyti į šį kuklų jo pager
bimą. 

J . Gruzdąs, ilgametis mūsų 
dienraščio skaitytojas iš N. 
Miami Beach, FL, „Draugo" 
fondą padidino su 100 dol. auka. 
Jam tariame nuoširdų ačiū. 

Will Perdue , pasaulio krepši 
nio čempionų „Chicago Bulis" 
krepšininkas, sutiko dalyvauti 
pobūvyje paremti Lietuvos naš
laičius. Susitikimas su Will Per
due bus pirmadienį, gruodžio 13 
d., nuo 3:30 iki 5 vai. p.p., Sa-
muel T's restorane, Buffalo 
Grove Town Center (Lake Cook 
7 Rt. 83). Rezervacijos nėra 
būtinos, bet patartinos, atsiun-
čiant čekį — 10 dol. asmeniui, 
Sunlight Committee, 419 VVeid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. Popietei vadovaus Low-
ell Thompson, Bulis komandos 
kūrybinis patrėjas ir reklamų 
kūrėjas. Bus užkandžiai. Proga 
pasikviesti ir nelietuvius drau
gus, ypač mėgstančius krepšinį. 
Visi kviečiami, visi laukiami! 

Čikagos kaimynystėje sėk
mingai veikianti Lithuanian 
Mercy Lift organizacija artimai 
bendradarbiauja su Londone, 
Anglijoje, veikiančiu Britų-lie-
tuvių pagalbos fondu vaikams 
Lietuvoje. Šis fondas taip pat 
rūpinasi Lietuvos ligonių, inva
lidų, našlaičių globa ir renka 
jiems aukas, medicininius reik
menis, vaistus iš kitataučių. 

x J a u penkti metai , kai 
„ŽAIBAS" sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog j jūsų giminaičių namus 
be jokio muito. VISI MAISTO 
PRODUKTAI IŠ AMERI
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 R O O F I N G 
Arvydas Kl«la 

Dengiama Ir taisome 
visų rusių stogus 
Tel 708 257 0746 

Skambinti po 6 v.v. 

„Draugo" fondui Elena Kai
rienė Miunchene, Vokietiijoje, 
per Juozą Gruzdą paskyrė 200 
dol. Rašytojas Česlovas Grince-
vičius šiam dienraščio išlaiky
mo fondui įteikė 100 dol., o 
Juozas Gruzdąs iš North Miami 
Beach, FL, atsiuntė 100 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame už šią 
paramą. Susidarius didesnei 
fondo sumai, bus didesnė para
ma ir „Draugui". 

Ohio valstijos Psichologų 
Licencijos Taryba paskyrė prof. 
dr. Vytautą Bieliauską, gyv. 
Cincinnati, OH, Psichologijos 
egzaminų komisijos nariu. 

Iš „Draugo" knygų sandėlio 
neseniai daug knygų įsigijo 
Petras Ąžuolas iš New Yorko, 
Elizabeth Kotlar, La Grange 
Park, IL, Geneviewe V. Redrup, 
Chicago, Aldona Middlesworth, 
Market, NJ, Hypatia Petkus, 
San Juan, CA, ir Ray Tamoshu-
nas iš Webster, N Y. Ačiū jiems. 

J u l i u s Širka, buvęs K. Do
nelaičio lituanistinės mokyklos 
direktorius, labai gražiai pa
ruoštą šios mokyklos istorinę 
medžiagą įteikė Stasei Peter
sonienei, redaguojančiai spau
dai ruošiamą leidinį „Lietuvių 
švie t imas išeivijoje". Jau 
surinkta 90% išeivijos mokyklų 
aprašymų. Dar neatsiuntusieji 
savo mokyklų aprašymą pra
šomi paskubėti medžiagą siųs
ti: Stasei Petersonienei, 2534 W. 
40th St., Chicago, IL, 60632. 

LIETUVOS VYČIŲ CHORO 
VEIKLA 

Sabina Henson, Lietuvos Vy
čių vidurinės Amerikos apygar
dos choro pirmininkė, praneša, 
kad choras jau ruošiasi dalyvau
ti dainų šventėje, kuri įvyks 
1994 m. liepos mėn. Lietuvoje. 

Choro vicepirmininkas Alber
tas Matutis praneša, kad tos 
pačios apygardos šokėjų grupė 
gamina tos šventės vaizdajuos
tę, kurios pagrindinis režisie
rius yra muz. Faustas Strolia. 

Choro sekretorė Ann Marie 
Kassel praneša, kad platinamos 
laimėjimų knygutės. Iš jų gau
tas pelnas bus naudojamas 
dviem Šv. Kazimiero kongrega
cijos narėms (choro dalyvėms) 
vykti į Lietuvą. 

Choro repeticijos vyksta kiek
vieną antradienį, 7:30 v.v., Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno 
patalpose. Norintieji į chorą 
įsijungti prašomi skambinti Es-
telle Rogers, tel. (708) 425-6003. 

P O P I E T E A P I E PIRMJAJĄ 
PAGALBĄ 

Lapkričo 17 d. trečiadienio po
pietę pradėjo programų vedėja 
Elena Sirutienė, dėkodama vi
siems už atsilankymą, pakvie
tė dr. Almą Morkuvienę (iš Lie
tuvos) pakalbėti apie pirmąją 
pagalbą. 

Pirmiausia ji trumpai api
būdino savo darbą Kauno klini
kose, kur ji dirba kaip anestezi
jos specialistė. Jai teko dirbti su 
garsiuoju dr. Kuzma, vėliau su 
dr. Mažyliu ir kitais, iš viso dir
bo ten 30 metų. 

Toliau kalbėjo apie pirmąją 
pagalbą. Greitai suteikta, ji gali 
išgelbėti žmogaus gyvybę. 

Po to vyko antroji programos 
dalis — atsisveikinimas su iš
vykstančia į Kaliforniją Brone 
Variakojiene. Pirmiausia buvo 
pakviesta Onutė Lukienė, kuri 
Žiobrienės sukurtiems žodžiams 
atsisveikinimui su Br. Variako
jiene pritaikė muziką ir pati pa
dainavo. Ji iškėlė išvykstančio-
sios uolų dalyvavimą kultūrinėj 
lietuvių veikloj, kadangi ji buvo 
Dievo apdovanota šakotais su
gebėjimais: skambina pianinu, 
rašo eiles, deklamuoja, režisavo 
ir mokė jaunimą. Dar padainavo 
dvi dainas: „Einu per žemę" ir 
„Mūsų spalvos". Akompanavo 
Br. Variakojiene. 

Tada Apolinaras P. Bagdonas 
paskaitė išvykstančiajai skirtą 
eilėraštį,linkėjimai Bronei V." 
Ir dar vieną, ilgesnį, kūrinį 
„Odę Seklyčiai". Toliau Aldona 
Pankienė, akompanuojant B. 
Variakojienei, padainavo „Dai
ną gimtinei", „Pavasarį" ir 
„Tremtinę", o visa salė dar pa
dainavo „Sudiev, sudiev". Pri
siartino E. Sirutienė ir prisegė 
gėlę Bronei, visiems audringai 
plojant, kar tu jai palinkėjo lai
mingos kelionės. Bronė visiems 
labai dėkojo ir sakėsi niekad ne 

Neseniai buvau apkaltinta 
esanti mėgėja. Iš tiesų ap
sidžiaugiau. Būdama mėgėja, 
galiu daugiau pasižiaugti meno 
paroda, negu profesionalas me
no kritikas. Galiu naiviai susi
žavėti meno kūriniu, nes jis 
mane kaip nors paveikia, o 
tikras kritikas turi ir kritiškai 
vertinti detales, kurių aš nebu
vau išmokyta matyti. 

Taigi rašau, kaip vienoje radi
jo stotyje nuolat kalbama, kaip 
„paprastas žmogus" (kur eilinis 
amerikietis gali vertinti filmus 
iš savo taško). Rimtas recenzi
jas palikdama rimtiems kriti
kams, aš būsiu „eilinis žmo
gus". 

Vėjo gūsis perpūtė Čikagą ir 
atnešė menininką, kurio įvaiz
džiai pasiliks mano atmintyje il
gai po to, kai vėjas nurims. Al
girdo Griškevičiaus kūriniai, 
eksponuojami Čiurlionio galeri
joje iki lapkričio 28 d., verti 
dėmesio kiekvieno žmogaus, 
kuris domisi gera tapyba. Tie, 
kurie dalyvauja Mokslo ir 
kūrybos simpoziume Lemonte, 
neturėtų teisintis, kad Jaunimo 
centras labai nuo Lemonto toli. 
Jeigu kas myli meną, tur i su
rasti progą parodą aplankyti. 

Griškevičiaus darbai klasiki
niai ir apskritai primena kitų 
Rytų ar Centrinės Europos me
nininkų kūrinius. Be to, visur 
pasirodantis „Vilniaus dailinin
kų angelas" ir čia matyti kūri
nyje „Atspindys". Skaitytojai, 
kurie seka Lietuvos meną, atpa
žins šį, tikrai savotišką, feno
meną. Tačiau A. Griškevičiaus 
sugebėjimas vartoti dažus, švie
są ir metaforas, jį išskiria iš 
kitų. 

Lankytojai kartais skundžia
si, kad Lietuvos tapyba ir 
grafika tamsi, niūri. Tiesa, 
bendras koloritas ir šių 
paveikslų yra tamsus, bet jie 
persunkti savotiška, mįslinga 
šviesa, kuri visiškai pakeičia 
turinį. Paveikslai svyruoja tarp 
j aukaus , prieblandą 
iššaukiančio „Simetr iško 
peizažo" ir jautraus „Don 
Kichoto belaukiant" — odės 
naiviai , amžinai vi lčiai . 
Pastarasis man primena išeivių 
telkinius svetimuose kraštuose. 

„Vėjo gūsis" yra galbūt ge
riausias Griškevičisu suge
bėjimo valdyti šviesą pavyzdys. 
Šviesa pereina nuo šešėlio, per 
prieblandos šviesėjimą bei po
pietinės saulės strėlę, iki gru
bios, elektrinės lemputės švie
sos. 

Persunkti šia nepaprasta švie
sa, paveikslai nėra niūrus. Aš 
paprastai vengiu klausti meni
ninkų, ką jie bando išreikšti 
savo darbu, nes jie dažnai negali 
to žodžiais apsakyti. Bet visgi 

užmiršianti Čikagos. Elena Si- paklausiau Algirdo, ir jis atsakė, 
rutienė pakvietė visus pietų, kad visi esame išgyvenę 
Taip ši popiete su specialia pro
grama suteikė galimybės mūsų 
vyresniesiems įdomiai praleisti 
laiką ir pabendrauti. 

APB 

K u n . Vladas Aleksonis, il
gai gyvenęs Marąuette Parko 
apylinkėje, lapkričio 12 d. 
išvyko iš Čikagos apsigyventi 
Fargo mieste, North Dakota. Jis 
kilęs iš Vilkaviškio vyskupijos, 
apie 30 metų dirbęs Fargo, ND, 
vyskupijoje. Dabar, sulaukęs 84 
metų, apsigyveno poilsio na
muose tame N. Dakotos mieste. 

visi esame išgyvenę mo
mentą, kai staiga atsibundi, 
perpiltas prakaitu, nors sap
navai tik malonius, pažįstamus 
dalykus. Nieko sapne nebuvo, 
kad galėtų sukelti tokį nerimą, 
bet tas nerimas yra, ir nesuvoki, 
kas tave taip sujaudino... 

Paveikslas „Viešas gyveni
mas" yra tos, giliai paslėptos, 
baimės geras pavyzdys. Nors tai 
apartamentinio kvartalo ir 
pažįstamų daiktų vaizdas, ta
čiau mįslinga raudona šviesa 
persunkia paveikslą ir duoda 
jam baisaus sapno atspalvį. 

Padėtis Lietuvoje šiandien 

daug ką jaudina, tai paveikslo 
pavadinimas „Paskendęs mies
tas" atrodo ypač tikslus, mato
me, kaip žuvys plaukia virš 
paskendusio Vilniaus senamies
čio. Tačiau paveikslas yra ne
paprastai intriguojantis, ypač 
prisiminus, kad žuvis krikščio
nių simbolikoje vaizduoja viltį 
ir atgimimą. 

Nors nemažai laiko praleidau 
prie paveikslo „Ant kalno", vis 
tiek nesuprantu tematikos, bet 
tai labai geras paveikslas. Ge
riausi kūriniai, mano nuomone, 
nėra „gražieji" paveikslai, bet 
tie, kurie palieka mįslę. Pvz., 
kas tikrai griūva paveiksle 
„Griūvanti Europa"? Jame 
Europa griūva, o už jos Vilnius 
viltingai žengia į ateitį. Tik 
neramu, pastebėjus sargybos 
bokštą, kuris kartojasi kūri
niuose. 

Būtų galima rašyti daugiau — 
ši paroda to verta — bet geriau 
raginti skaitytojus aplankyti 
parodą ir patiems apsispręsti. 
Linkiu visiems „eiliniams" mė
gėjams praleisti šiek tiek laiko 
prie Griškevičiaus paveikslų. 
Gal po to jie niekuomet tuo 
pačiu žvilgsniu nežvelgs į kas
dieninius dalykus... 

Birutė Šontaitė 

IŠ ARTI IR TOLI 

JAV 
Omahos Lietuvių Bendruo

menės valdyba, kurios vardu 
Aušrelė Sakalaitė atsiuntė 50 
dol. auką, taip rašo: „Omaho-
je lietuvių skaičius mažėja. Jau 
daug iš mūsų yra pašaukti pas 
Dievulį. Ypač šiemet mes esame 
pastebėję, kad mūsų išretėjusios 
gretos jau tiek daug nepajėgia 
suaukoti kaip seniau. Tie, kurie 
likę, jau pensijoje ir jų pajamos 
sumažėjusios. Už tad mes ir siun
čiame kuklią auką, kad Jūs to
liau tęstute savo gerą darbą". 
Nuoširdžiausias ačiū Omahos 
lietuviams už „Draugo" pri
siminimą ir linkėjimus. 

Philadelphijos LB apylin
kės metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 5 d., tuoj 
po 10:30 lietuviškų šv. Mišių, 
Šv. Andriejaus parapijos salėje 
(19-ta ir Wallace St.). Po trum
pos oficialios susirinkimo dalies 
bus Jono ir Marios Zerr prane
šimas apie jų patirtį Lietuvoje, 
kur jie abu gyveno ir dirbo visus 
pereitus metus. Abu yra advo
katai. Jonas Zerr Lietuvoje at
stovavo American Bar sąjungai, 
kuri vykdo Amerikos valdžios fi
nansuojamą konsultavimą tei
sės srityje Rytų ir Centrinės 
Europos valstybėse, šiuo metu 
atkuriančiose demokratinę 
santvarką savo kraštuose. Ma
ria Zerr dirbo Amerikos amba
sadoje Vilniuje, „U.S. Aid for In
ternational development" prog
ramos vedėjo Lietuvoje asisten
te. Visuomenė yra kviečiama 
dalyvauti šiame susirinkime ir 
išgirsti jaunų profesionalų po
žiūrį į demokratinius procesus 
Lietuvoje bei jų kasdieninio bui
tinio gyvenimo įdomybes. 

Kūnu Alfredas Žemeikis, Šv. 
Petro ir Povilo parapijos, Eliza
beth, NJ, klebonas, buvo pagerb
tas lapkričio 14 d., 11 vai. ryto 
šv. Mišių metu, švenčiant jo 
30-tą kunigystės sukaktį. Po 
įšventinimo kunigu 1963 m. 
darbavosi Sopulingosios Mo
tinos parapijoje Kearny, NJ, 
vėliau — Švč. Širdies parapijoje 
Newark, NJ, kur jis ėjo klebono 
pareigas. Kun. Žemeikis kilęs iš 
Elizabeth, NJ, grįžo čia kaip Šv. 
Petro ir Povilo parapijos 
klebonas 1990 metais. 

Lietuvos Vyčių Čikagoje choro valdyba. Kairėje — choro vadovas ir dirigentas muz. Faustas Strolia 
ir choro valdybos pirm. Sabina Henson. 

Advoka tas Gibait is 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
Te l . 1-312-776-8700 

Viri 20 metu praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 




