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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Dešiniųjų 
memorandumas dėl 

užsienio politikos 
principų 

Vilnius , gruodžio 1 d. (Elta) — 
Keturios dešiniosios politinės 
partijos pas iuntė prezidentui 
Algirdui Brazauskui memoran
dumą dėl pamatinių Lietuvos 
nacionalinės užsienio politikos 
principų. J a m e pabrėžiama, jog 
opozicijoje esančios polit inės 
partijos yra susirūpinusios, kad 
vienpart inė politika neužimtų 
nacionalinės politikos vietos. 
Šiuos būkštavimus kelia aukštų 
Lietuvos pareigūnų pareiškimai, 
kad užsienio politika privalo 
būti konfidenciali, skelbiama 
tendencija ir j au pastebima 
mėginimų tvarkyt i santykius 
su Rusija bei kitomis šalimis ne 
valstybių, bet administraciniu 
lygiu, perleisti sprendimus įvai
rioms žinyboms. 

Memorandumo autorių nuo
mone, šiuo metu bent dviem 
kryptimis bū t ina nedelsiant at
skle is t i vykdomos pol i t ikos 
turinį. Tai, visų pirma, Lietuvos 
in tegravimasis į Vakarų Eu
ropos gynybos, ekonomines ir 
ki tas sistemas. Antra — įvardin
ti Rusijos interesų Lietuvoje 
potencialią grėsmę. Su Rusija 
gal ima derėt is , sakoma memo
randume, t ik dėl išvedamos ka
riuomenės t ranzi to per Lietuvą 
ir t ik Rusijai paskelbus spren
dimą dėl Karal iaučiaus sri t ies 
demili tar izavimo terminų bei 
L i e t u v a i g a v u s s p e c i a l i a s 
NATO šalių garantijas. 

„Mes esame įsitikinę**, toliau 
sakoma memorandume, „kad 
reikia pate ikt i Lietuvos pra
šymą dėl narys tės NATO, ini
cijuoti dvišales sutartis gynybos 
srityje su šalimis — NATO 
narėmis, jungt i s prie Centr inės 
Europos iniciatyvos, inicijuoti 
dvišalius bendradarbiavimo su
s i ta r imus su šalimis, tol iau 
pažengusiomis integracijos į 
Vakarų Europą kryptimi". 

„Visose šiose ir kitose sri tyse 
turė tų dirbti politinių partijų 
deleguotų atstovų grupės, ku
rios ap ta r tų svarbiausias nuo
sta tas , suras tų bendras valsty
bės pozicijas, a t i t i n k a n č i a s 
saugumo ir ki tus gyvybinius 
Lietuvos interesus. Pamat inia i 
Lietuvos nacionalinės užsienio 
politikos, kur ia i atstovauti ir 
kurią įgyvendinti yra ypat inga 
prezidento priedermė, principai 
turi būti nustatomi plataus po
litinių partijų svarstymo ir su
si tarimo pagrindu'", sakoma 
memorandume. 

Memorandumą pasirašė Lie
tuvių Tau t in inkų Sąjungos, 
Demokratų Partijos. Krikščionių 
Demokratų Partijos bei Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) vadovai ir atstovai. 

K a r a l i a u č i a u s s r i t i s 
į spė ja j o s n e s p a u s t i 

Jeigu Lietuva darys spaudimą 
Karal iaučiaus sričiai, jai bus 
taikomos „ati t inkamos priemo
nės" , pareiškė srities adminis
tracijos vadovas Jurij Matočkin 
dienraščiui „Kal ingradskaja 
pravda". Pasak jo, tai būtų 
ekonominės priemonės — muito 
mokesčiai arba priverstinis Lie
tuvos krovinių lydėjimas visoje 
Rusijos teritorijoje. 

Jur i j Matočkin teigė, jog Ka 

raliaučius „taip pat dalyvauja 
šiame žaidime" ir „nėra neu
t ra l i korta". Viskas priklauso 
nuo politikų pozicijų ir konk
rečios padėties, sakė jis, tačiau 
pabrėžė, jog dabar t inė Lietuvos 
vyriausybė „laikosi sveikų po
zicijų". 

B u v ę v y r i a u s y b ė s n a r i a i 
k a l t i n a m i e k o n o m i n i a i s 

n u s i k a l t i m a i s 

Seimo ekonominių nusikal
t imų tyrime komisija pripažino 
pagrįstą Valstybės kontrolės 
departamento išvadą, kad buvę 
premjerai Gediminas Vagnorius 
ir Aleksandras Abišala, vice
premjeras Vytau tas Pakalniš
kis, finansų ministrai Elvyra 
Kunevičienė ir Audrius Misevi
čius pažeidė nustatytą tvarką 
1992 m., skirstydami valstybės 
biudžeto lėšas. Dėl to valstybei 
padaryta daugiau kaip 208,000 
litų žala. Komisija nutarė me
džiagą perduoti Generalinei pro
kura tūra i . 

Generalinei prokuratūrai taip 
pat bus perduota medžiaga dėl 
buvusio energetikos ministro 
Leono Ašmanto ir kitų ministe
rijos pareigūnų neteisėtos fi
nansinės veiklos padarytos ža
los. 

Energetikos ministerija per
nai patvirtino dirbtinai padidin
tas elektros ir šiluminės energi
jos ka ina s . Jos įmonės už 
elektros energiją gavo 3.7 mili
jonus litų ir už šiluminę — 1.8 
milijonus litų neteisėtų pajamų. 
Pažeisdama nustatytą tvarką, 
ministerija iš savo sistemos 
įmonių 1991-1992 metais išrei
kalavo 3.5 milijono litų. Iš šių 
lėšų ne ministerijos reguliavimo 
sferos organizacijoms paskir ta 
apie 730.000 dolerių. 1992 
metais ministerijos aparatui 
išlaikyti skirtos lėšos viršytos 
3.4 karto. 

A t l e i s t a s p r e z i d e n t o 
p a t a r ė j a s n a c i o n a l i n i o 

s a u g u m o k l a u s i m a i s 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas atleido savo patarėją nacio
nalinio saugumo klausimais Al
vydą Sadecką. Tai pirmasis iš 
penkių prezidento patarėjų, 
netekės šio posto. 

Alvydas Sadeckas atsisakė ko
mentuoti atleidimo priežastis, 
tačiau prisipažino esąs atsa
kingas „dėl kai kurių įvykių ir 
susidariusios padėties". Ma
noma, kad pagrindinė prie
žastis yra pernelyg ilgai ren
giama nacionalinio saugumo 
koncepcija bei nemažėjantis 
nusikals tamumas, ypač organi
zuotas. 

A k r e d i t u o t a s K a n a d o s k a r o 
a t a š ė 

Krašto Apsaugos Ministerijoje 
akredi tuotas Kanados karinių 
oro pajėgų a t a š ė L ie tuva i 
pulkininkas lei tenantas Nor-
man Connoly. Pastaruoju metu 
jis buvo Kanados armijos divizi
jos padalinio vadas. Leit. Con
noly reziduos Maskvoje. 

Dabar Lietuvoje akredituota 
13 karo atašė, tačiau Vilniuje 
reziduoja t iktai penki. 

ESBK neranda 
priemonių sustabdyti 

konfliktus 

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 75-ųjų metinių iškilmėse lapkričio 21 d. „Geležinio vilko" lauko 
brigados kariai žygiuoja pro Vilniaus katedrą. 

At idė tas „ J e d i n s t v o s " v a d o 
te ismo p r o c e s a s 

Aukščiausiasis Teismas ati
dėjo buvusio „Jedinstvos" vado 
Valerij Ivanov ir septynių jo 
bendražygių teismo procesą iki 
gruodžio 7 dienos. Priežastis yra 
ta, kad aštuoniems kaltinamie
siems atstovavo t ik du ad
vokatai. Lietuvos teisininkai 
nepanoro jų ginti, o maskviš
kiai, sakė kaltinamieji, kai
nuoja pernelyg brangiai. 

Valerij Ivanov ir jo bendra
žygiai kaltinami antivalstybine 
veikla, kai 1991 metų sausyje 
„Jedinstvo" (oficialiai — visuo
meninė organizacija rusakalbių 
gyventojų teisėms ginti) štur
mavo parlamentą, aktyviai da
lyvavo užgrobiant televizijos 
bokštą. Visi kaltinamieji buvo 
pirmose valstybines instancijas 
atakavusių gretose. Jie suimti 
beveik prieš pusantrų metų. 

Politinių vadų p o p u l i a r u m a s 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas Egidijus Bičkauskas pirmą 
kartą pelnė aukščiausią popu
liarumą kas mėnesį sudaromoje 
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos 
rinkos bei viešosios nuomonės 
tyrimų kompanijos „Baltijos 
tyrimai" rengiamoje apklau
soje. Jis surinko 63 taškus ir 
trimis taškais pralenkė visą 
laiką šiemet pirmąją vietą 
užimdavusį Respublikos prezi
dentą Algirdą Brazauską. Per 
mėnesį Egidijaus Bičkausko rei
tingas pakilo 5 taškais, tiek pat 
sumažėjo Algirdo Brazausko. 

Sociologinėje apklausoje daly
vavo 1,002 vyresni nei 16 metų 
Lietuvos gyventojai. Jie buvo 
parinkti taip, kad pagal lytį, 
amžių, išsimokslinimą, tautybę 
ir gyvenvietės tipą atitiktų Lie
tuvos gyventojų sudėtį. 

Trečiąją vietą apklausoje 
užėmė Seimo narys, Centro par
tijos (jai priklauso ir Egidijus 
Bičkauskas) vadas Romualdas 
Ozolas, gaudamas 53 taškus. 
Ketvirtoje vietoje y ra premjeras 
Adolfas Šleževičius (39 taškai), 
penktoje — Seimo opozicijos 
vadas Vytautas Landsbergis 
(36). Toliau seka Seimo pirmi
ninko pavaduotojas. Socialde
mokratų partijos pirmininkas 
Aloyzas Sakalas (35 taškai). 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas (31), ekspremjeras 
Gediminas Vagnor ius (31), 
buvęs krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius (30) i r už
sienio reikalų ministras Povilas 
Gylys (21). 

Palyginti su praėjusiu mėne
siu kiek pakilo dešiniųjų ir 
centristinės orientacijos politikų 
reitingas. 

Valstybė supirks 
nebegalimą grąžinti 

žemę 
V i l n i u s , l a p k r i č i o 27 d. 

(AGEP) — Iš buvusių žemės sa
v i n i n k ų v a l s t y b ė n u m a t o 
supirkti ap ie 15% kaimo žemės. 
Tai yra ap ie 500,000 hektarų 
žemės, ku r io s ne įmanoma grą
žinti, bū ten t keliai, aerodromai, 
Kuršių Neri ja , vietos, kur y ra 
naudingųjų i škasenų, plotai 
miestų p lė t imuis i ir panašiai . 

V y r i a u s y b e i p a t v i r t i n u s 
žemės k a i n ą — parduodamos 
v i d u t i n i š k a i 1,200 l i tų už 
hektarą, pe rkamos 1,000 Htų už 
hektarą — bus išmokėta apie 0.5 
bilijono l i tų. Žemės išpirkimas 
bus a p m o k a m a s iš lėšų gau tų 
valstybei pa rdavus žemę. Je igu 
valstybė i šp i rk imo metu netu
rės pinigų už ją sumokėti, sa
vininkui gali būti pasiūlyta 
laukt i a r b a j am bus sumokėta 
mišku. 

Klaipėdoje įsikurs 
Rusijos konsulatas 
V i l n i u s , lapkričio 26 d. — 

Klaipėdoje besi lankantis Rusi
jos vyriausybės generalinis kon
sulas Michail Dmitrijev susitiko 
su Klaipėdos meru Benediktu 
P e t r a u s k u ir ap tarė pasiūly
m u s , k u r Klaipėdoje įkur t i 
Rusijos general in į konsulatą. 
Kaip rašo „Lietuvos rylas", ap
sistota t i e s centrinėje Herkaus 
Manto gatvėje buvusia karinin
kų kavine šalia buvusio karinio 
miestelio. 

Šis k o n s u l a t a s a p t a r n a u s 
beveik trečdalį Lietuvos — visą 
jos vakarinę dalį. Konsulate bus 
sprendžiami pilietybės, vizų, 
tranzito k laus imai , ekonomikos 
problemos. 

Nori prašyti 
UNESCO paramos 
pilies atstatymui 

Vilnius , lapkričio 25 d. (Elta) 
— Vilniaus Žemutinės pilies 
atstatymas yra valstybės garbės 
reikalas. Šis istorijos ir ar
chitektūros paminklas turi būti 
išsaugotas ateities kartoms, pa
reiškė prezidentas Algirdas Bra
zauskas susitikime su Lietuvos 
istorijos insti tuto pilių tyri
nėjimo centro atstovais bei res
taurator ia is . 

Žemutinės pilies tyrinėjimai 
a t l i ekami nuo 1988 metų . 
Tyrinėtojai atrado trijų stilių — 
romaninio, gotikos, renesanso 
— liekanas. Renesanso rūmai 

buvo pastatyt i an t pirmųjų 
dviejų gotikinių aukštų. Tyri
nėtojai siūlo naująjį žemutinės 
pilies pastatą statyti ant polių 
paliekant archeologines atodan
gas, išlikusius architektūrinius 
fragmentus apačioje. Tačiau 
tokiems darbams nėra architek
tūr inės medžiagos. 

Sus i t ik ime pas prezidentą 
buvo siūloma skelbti viešą pilies 
ats tatymo projekto konkursą. 
Manoma, kad būtų tikslinga 
s iekt i , jog šie darbai bū tų 
įtraukti į Jugtinių Tautų moks
lo ir švietimo organizacijos 
UNESCO programą. 

A t i t a i s y m a s 
Sur inkus lapkričio mėnesio 

,.Draugo" numerius archyvui, 
pastebėjome, kad lapkričio 4, 5 
ir 6 dienos numeriai visi buvo 
pažymėti nr . 213. Tik lapkričio 
4-osios turėjo būti 213 numeris. 
Lapkričio 5 turėjo būti nr. 214, 
o lapkričio 6 — nr. 215. Visi 
numeriai po to turi būti atitin-

R o m a , Italija, gruodžio 1 d. 
(NYT) — Romoje vykstančioje 
Europos Saugumo ir Bendra
da rb iav imo Konferenci jos 
(ESBK) narių-šalių užsienio rei
kalų ministrų suvažiavime tre
čiadienį buvo svarstomos gali
mybės kaip sustabdyti vykstan
čius ginkluotus konfliktus, kaip 
buvusioje Jugoslavijoje, ir kaip 
išvengti gresiančiųjų. Bet svars-
tybos atrodė bergždžios. 

Ar dėl nepajėgumo, ar dėl 
nenoro išspręsti tokius kon
f l iktus , kaip Bosnijoje-Her-
zegovinoje, Nagorno-Karabach 
ir Tadžikistane, ESBK nariai 
pripažino, jog neranda efektyvių 
priemonių tvarkytis su atgims
tančiu nacionalizmu, sužlugus 
komunizmui Vidurio Europoje 
ir buvusioje Sovietų Sąjungoje. 

ESBK-jai — didžiausiai regio
ninei saugumo organizacijai, 
turinčiai 52 narius — priklauso 
ir JAV ir Kanada bei Europos 
šalys, o taip pat ir pokomunis
t inės Vidurio Europos ir buvu
sios Sovietų Sąjungos šalys. 
ESBK nariams tačiau pavyko 
sutar t i dėl kai kurių būdų 
suprastinti ankstyvo grėsmės 
įspėjimo bei pagalbos misijų 
siuntimo procedūras, kad galėtų 
būti siunčiama pagalba net į 
š a l i s , kurios tos paga lbos 
neprašo. Bet suvažiavime daly
vaujantys diplomatai pripažino, 
jog vis vien nerado priemonių 
jėga sukurti taiką, kai kovo
jančios pusės jos nenori. 

Bejėgiai pašal int i konf l ik tų 
pr iežast is 

„Tarptautinė bendruomenė 
tebėra bejėgė konfliktų priežas
čių atžvilgiu", pareiškė Vokie
tijos užsienio reikalų ministras 
Klaus Kinkei. „Turime diplo
matines priemones konfliktams 
išvengti , bet praktikoje jas 
matome per mažai ir per vėlai", 
jis sakė. 

ESBK išlaiko 1,000 asmenų 
stebėtojų misiją Jugoslavijos 
respublikoje Makedonijoje ir 
padeda prižiūrėti, kad būtu 
vykdomos prieš metus Serbijai 
uždėtos ekonominės sankcijos. 
Bet prieš metus ESBK pasiuntė 
20 kar ių bei diplomatų į Serbi 
ją ir įjos provinciją Kosovo. kur 
ner imauja serbų represuoti 
a rmėnai , ir po šešių mėnesių 
turėjo šią misiją atšaukti , nes 

karnai pakeisti. Šios dienos 
numeris jau yra teisingai pa
žymėtas: Nr. 233. 

Serbijos valdžia neleido jiems 
pasilikti. 

„Aiškiai matome tarptautinių 
pajėgų svarbą, tramdant žmo
gaus ir mažumų teisių pažeidi
nėjimus ir išvengiant didesnio 
regioninio destabilizavimo", 
pasakė ESBK generalinis sekre
torius Wilhelm Hoynck. Bet kol 
serbai neįsileidžia tokių pajėgų, 
ESBK neturi kaip jas ten pa
siųsti. 

ESBK nutarė pasiųsti 1,000 
taikos palaikytojų į Nagor-
no-Karabachą, Azerbaidžano 
provinciją, kurios gyventojų 
daugumą sudaro armėnai ir dėl 
kurios Armėnija šiuo metu ko
voja su Azerbaidžanu, kai t ik 
kovojančios pusės su tars dėl 
taikos plano tvarkaraščio. 

Kai kurie Vakarų diplomatai 
teigia, kad šiame regione Rusi
ja teikė medžiagų ir ginklų 
armėnams, kurie yra pa lankūs 
Rusijai, ir tuo sustiprina Rusi
jos dominavimą šiame regione. 

Rusi ja nesielgia k a i p t a i k o s 
pa la ikyto ja 

Rusijos užsienio r e i k a l ų 
ministras Andrėj Kozyrev suva
žiavimui piršo Maskvos pagei
davimą, kad ESBK šalys pa
remtų Rusijos taikos palaikymo 
operacijas jos kaimyninėse res
publikose ir padėtų apmokėti jų 
išlaidas. Tą pasiūlymą energin
gai atmetė Ukraina ir kitos, 
neseniai iš Sovietų Sąjungos 
išsivadavusios šalys. 

Estijos užsienio reikalų mi
nistras Trivimi Velliste suva
žiavimui pareiškė, kad Rusija 
„tebeužsiiminėja vienašališkais 
ir destabilizuojančiais kariniais 
veiksmais savo periferijoje ir 
neseniai įrašė 'savo tautiečių už
sienyje' apsaugą pagrindiniu 
savo karinės doktrinos punktu. 
Kaip, aš tikiu, visi pripažin
sime, tokie veiksmai nėra taikos 
palaikymas". 

ESBK nepritarė Rusijos pra
šymui trečiadienį, bet sutarė 
toliau tuos klausimus diskutuo
ti naujai sukurtame nuolatinia
me forume ESBK Sekretoriate 
Vienoje. 

Rusijos pr iekaiš ta i U k r a i n a i 

Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas lapkričio 24 d prezidentūroje susitiko su Lietuvoje 
akredituotais ambasadoriais salių, priklausančiu Europos Sąjungai ir NATO gynybinei organizaci
jai. Susitikime dalyvavo Danijos. Didžiosios Britanijos, Italijos, JAV, Norvegijos, Prancūzijos ir 
Turkijos ambasadoriai. 

Rusijos užsienio minis t ras 
taip pat kritikavo Ukrainą, kad 
delsia ištesėti savo pažadus 
atiduoti buvusios Sovietų Są
jungos branduolinius ginklus, 
likusius jos teritorijoje. 

Ukrainos užsienio re ikalų 
ministras Anatoly Zlenko tvir
t ino , kad Ukra ina nežada 
naudotis tais ginklais ar imtis 
operatyvinio jų kontroliavimo. 
„Mums branduoliniai ginklai 
yra materialinis tu r tas , ir mes 
reikalaujame už juos pilno atly
ginimo", j is pareiškė. JAV 
pažadėjo skirti 175 milijonus do
ler ių j i ems i šmontuot i , j i s 
pasakė, bet Ukraina tam tikslui 
prašo 2.5 bilijonų dolerių iš 
JAV. Japonijos, Vokietijos. 
Švedijos, Olandijos ir kitų šalių 
ir dar daugiau iš Rusijos. 

K A L E N D O R I U S 

G r u o d ž i o 3 d.: Šv. P r a n a s 
kus Ksaveras; Vingra, Girutis. 
Lapūnė. 

G r u o d ž i o 4 d.: Šv. Jonas Da 
maskietis; Barbora. Žvaigždikis. 
Vainotas. 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 3 d. 

/PORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

Futbolas Čikagoje 

PAGERBTUVIŲ VAKARAS 

Futbolo sezono užbaigtuvių 
proga „Lituanicos" futbolo klu
bas kasmet ruošia žaidėjų, 
nusipelniusių darbuotojų ir 
rėmėjų pagerbimo pobūvį, kurį 
vieni vadina balium, kiti 
pokyliu, o treti — tik vakariene 
su šokiais. Iš tikrųjų, kaip tokį 
renginį pavadinsi — nepa
gadinsi, nes jis turi visų savy
bes. Į Lietuvių centro salę 
Lemonte prisirinko arti 200 fut
bolo sportu besidominčių ir jį 
remiančių, daugiausia vidu
riniosios kartos, svečių. 

Pasivaišinus puikiai paruošta 
vakariene, prieš prasidedant 
šokiams. Jonas Žukauskas 
suglaustai pravedė dovanų, tro
fėjų ir plakečių įteikimą. Už 
daugiametį vadovavimą ir dar
bą, ruošiant didelius ir mažus 
renginius, finansų „ministras" 
Leonas Juraitis įteikė simboli
nes dovanas Laimai Glavins-
kienei. Aušrai Urbonavičienei, 
Rasai Petkevičienei ir Daivai 
Marčinskienei. Būtų neteisinga 
atskirai nepaminėjus Laimos 
Glavinskienės, klubo pirmi
ninko Alberto žmonos energijos 
ir magnetinės traukos, organi
zuojant svečių stalus, kurių ji 
kasmet sukviečia po 5-6 stalus. 

Vert ingiausio šių metų 
„Liths'? vyrų komandos žaidėjo 
trofėjus, antrus metus iš eilės, 
įteiktas centro puolėjui Rolan
dui Urbonavičiui ir rezervo 
kapitonui Imre Hidvegi, jr. 

Kaip žinome, „Lituanicos" 
futbolo klubas gyvuoja jau 
penktas dešimtmetis ne tik ant 
popieriaus, bet po 8 mėnesius 
per metus rungtyniaudamas 
kas sekmadienį aikštėje, ar 
salėje su dvejomis, trejomis, ar 
ketveriomis komandomis. Tam 
reikia žaidėjų, vadovų, or
ganizatorių ir dosnių rėmėjų. 
Juk ne veltui sakoma, kad žmo
gus be pinigo — miręs žmogus. 

Šių metų pasižymėjusių 
rėmėjų ir organizatorių plaketės 
įteiktos: dr. Juliui Ringui, dr. 
Imre Hidvegi ir Leonui 
Juraičiui. 

Dr. Julius Ringus vaikystėje 
užsikrėtė futbolo pamėgimo ba
cila. Pats metodiškai perėjo visas 
klubo komandas, buvo išrinktas 
į dvidešimtpenkmečio rinktinę, 
keletą metų vadovavo jaunių 
komandoms, žaidė su vete
ranais, kol pasidarė visapusiš
kai vertingas klubo rėmėjas. Dr. 
Imre Hidvegi — vengrų kilmės 
futbolo entuziastas, energingas 
veteranų komandos žaidėjas, re
zervo komandos svarbiausias or
ganizatorius ir vadovas. Jo 
komandos dauguma žaidėjų iš 
Čikagos universiteto. Būdamas 
moterų ligų specialistas, nese
niai priėmė vieną žaidėją, tik 
mergaitę... 

Apie Leoną Juraitį, energin
gąjį klubo kasininką, netenka, 
turbūt ir kalbėti, nes visi fut
bolo mėgėjai jį pažįsta ir paste
bi net iš tolo. Jis tvirtai tebetiki 
principu: ..Lengviau duoti negu 
prašyti". 

Po pagerbimų, svečiai nuotai
kingai šoko ir dainavo, griežiant 
Alg. Barniškio muzikai. Ne 
vienas stebėjosi ir klausė iš kur 
„ištraukėme" tokius ener
gingus muzikantus, grojusius be 
atsikvėpimo. 

Prieš pabaigą pravestas laimi
kių traukimas. „Bagočiais" 
tapo: Irena Valaitienė, Jonas 
Zaksas, Petras Stukas ir John 
Mc. Grory. Jonas Zaksas pusę 
savo laimikio — 50 dol. — tuoj 
pat įteikė klubo veiklai paremti. 

Baliui pasibaigus ir svečiams 
išsiskirsčius, klubo vadovai ne
gaišdami šoko rūpint is 
komandų papildymu, kad vėl 
galėtų sėkmingai ginti „Litu
anicos" spalvas. 

J . J . 

Vilniečiai broliai Darius ir 
Valdas Jonušiai, automobilių 
žiedinių lenktynių sportininkai, 
yra daugkartiniai Lietuvos ir 
Balti jos šalių čempionai. 
Siekdami šios sporto šakos 
Lietuvoje ugdymo ir varžybų or
ganizavimo, Jonušiai Vilniuje 
įkūrė ne pieno organizaciją 
, Autotransportas' ' . 

Abu broliai šiais metais daly
vavo Europos Ford Fiesta Cup 
'93 ' 9eriale, vykusiame 50-čia 
e t a p u Čekijoje, Lenkijoje, 

Ringų šeimos 
das Ringus, „ 

Golfas 

trijų k a r t ų golfininkai. Iš k. — dr. Ju l i u s Ringus, dr . Edmun-
Draugo" bendradarb is , ir V y t a s Ringus . 

OLIMPIADOS 
1996 - ATLANTA 
2000 - SYDNEY 

Dar pora metų iki olimpinių 
žaidynių Atlantoje, kurioms jau 
viso pasaulio sportininkų „grie
tinė" ruošiama didžiajam pasi
rodymui. Tarptautinis olimpinis 
komitetas IOC padarė jau nuo
sprendį, kur bus vykdomi 
sekantys žaidimai po Atlantos. 
Monako kunigaikš tys tės 
kurorte Monte Karlo 80 IOC 
nariai iš 75 kraštų per kelis 
balsavimus nusprendė 2000-jų 
metų olimpinių žaidynių 
rengimą patikėti Australijos 
didmiesčiui Sydney. Rimtas 
konkurentas australams buvo 
Kinijos sostinė, pralaimėjusi tik 
dviem balsais (43:45). Kas 
nulėmė šį balsavimą Kinijos ne- I 
naudai nėra visai aišku, tačiau 
reikia manyti, kad JAV žmo
gaus teisių gynėjai, Tibeto 1949 
m. prievarta įjungimas į Kini
jos liaudies respubliką, jaunimo 
akciją, ir kt. lėmė rezultatus. 

Tibeto jaunimo kongreso, 
laikinai veikiančio Indijoje, at
stovas Tsevvangas Phuntso 
pareiškė. „Man ir mano drau
gams Pekin yra draudimų ir 
represijų tvirtovė". „Aš esu čia, 
kadangi buvau priverstas iš 
Pekin pasitraukti į Australiją", 
— pasakoja demokratinės Kini
jos sąjungos, vienijančios visus 
protestus, atstovas Xu Kenas, 
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F O R E T t T 

LFK , JLituanica — Liths" klubo darbuotojai Pijus Stončius ir dr. Imre Hidwegi 
susitinka metiniame klubo vakare. 

DARIUS JONUŠIS - PIRMAS LIETUVIS 
AUTOMOBILIŲ ŽIEDINĖSE 

LENKTYNĖSE JAV 

Vengrijoje, Austrijoje ir Vokie
tijoje. Galutinėje varžybų įskai
toje Jonušių komanda užėmė 
trečią vietą. Taip pat abu daly
vavo Lietuvos Čempionate, kur 
Valdas tapo čempionu serijinių 
automobilių klasėje, o Darius — 
,Formulės 1600' Lietuvos 
čempionu. 

Pakeliui į gruodžio 2-5 d. 
Palm Beach, Floridoje, vyk
domas lenktynes, Darius Jonu-
šis, apsilankęs „Draugo" re
dakcijoje, trumpai papasakojo 

Taip šaukia golfininkas, palei
dęs sviedinį, įspėdamas priekyje 
žaidžiančius. O pagrindo yra nes 
kamuolys kietas, kaip akmuo, ir 
pasitaiko rimtų sužeidimų. Či
kagoje „fore!" negirdėsime iki 
pavasario, išskyrus tuos. kurie 
po Kalėdų, bent trumpam, ke
liaus į pietus. Kadaise, grupė 
tikrų „dypukų'* golfininkų. 
kiekvieną vasario mėnesį susi
burdavo ir solidariai praleis
davo vieną savaitę Floridoje ar 
Meksikoje. Vyresniems sens
tant ir išsisklaidant, ši smagi 
tradicija nutrūko. 

Šių metų sezoną užbaigti, 
beveik visi golfininkai susirinko 
Lietuvių centre, Lemonte, sma
giam pobūviui. O narių Čikagos 
Lietuvių Golfo klubas turi net 
108 asmenis, jų tarpe ir 20 
moterų. Tai labiausiai integ
ruota sporto organizacija. Jai 
priklauso nemažai vedusių 
porų, kas vyrui ir žmonai teikia 
galimybę kartu praleisti sekma
dienius. Veteranams golfinin-
kams buvo smagu matyti klubo 
tęstinumą ir prieauglį. 

Buvo smagu pavartyti sezono 
baigimo proga išleistą gražų 
leidinėlį, kuriame pateikti 
devynių turnyrų rezultatai ir jų 
laimėtojų pavardės. Atsižvel
giant į sugebėjimus, kiekvienas 

apie savo ir brolio sportinę 
veiklą, laimėjimus ir ateities 
siekius. 

Palm Beach Darius dalyvaus 
formulės Ford lenktynėse. Ten 
jam teks nuomoti automobilį, 
bet tik vienoms lenktynėms, 
nes, dėi ribotų finansinių iš
teklių šiuo metu negali daugiau 
įstengti. Tačiau Darius, žvalus 
23 metų vaikinas, dėl to 
nenusimena. J i s džiaugiasi 
būdamas pirmuoju Lietuvos žie
dinių lenktynių lenktynininku 
startuojančiu JAV-se. 

Automobilių lenktynėmis Da
rius pradėjo domėtis būdamas 9 
metų amžiaus, o kartingo lenk
tynėse dalyvauja nuo 1980 
metų. Jo dalyvautų lenktynių 
sąrašas gana ilgas, o pasie
kimai, ypač vėliausi — įspū
dingi. Darius žada kultyvuoti šį 
sportą ir siekti aukščiausių lai
mėjimų. Tikisi surasti jį re
miančių sponsorių ir ateityje gal 
dalyvauti net garsiose „Indy" 
(Indianapolio) lenktynėse. 
Dariui linkime sėkmės Palm 
Beach ir kitose lenktynėse atei
tyje. 

IR 

žaidėjas priklauso atitinkamai 
grupei: Vyrų — A.B, C ir D; 
Moterų — A ir B; Senjorų ir 
Jaunių. Kiekviename turnyre 
visi žaidėjai turi progą laimėti, 
išskyrus Vytą Ringų, kuris savo 
klasėje dar neturi daug varžovų. 
O tai tėvų apsileidimas, kad 
savo vaiku neįjungia į šią spor
to šaką. arba neprikalbina jau 
žaidžiančius įsitraukti į Čikagos 
Lietuviu Golfo klubą. 

Klube nuostatai numato kiek-
vienerių metų gale pažymėti 
metinio turnyro laimėtojus, taip 
pat du žaidėjus, surinkusius 
daugiausiai taškų ir vieną, se
zono metu pasiekusį ar pasie
kusią didžiausią pažangą. 

Šį sezoną pirmos grupės lai
mėtojai buvo A. Vaitkienė ir Z. 
Urba. antros — G. Dauskurdie-
nė. 

Pobūvį sklandžiai pravedė J. 
Valaitis ir ateinančiam sezonui 
klubo „vadžias" perdavė A. 
Karui. 

Turnyro čempionato rezulta
tai buvo: 
Vyrų „Gross": 

A klasėje — N. Petrošius 
B kl. - A. Kelpša 

C kl. — V. Liškūnas 
D kl. — C. Dauskurdas 

Vyrų „Net": 
A kl. — Prochnow 
B kl. — J. Aleksonis 
C kl. - Z. Urba 
D kl. — M. Viržintas 

Moterų „Gross": 
A kl. — A. Vaitkienė 
B kl. — G. Dauskurdienė 

Moterų „Net": 

A kl. — G. Zabukienė 

Senjorų: 

„Gross" — L. Juraitis 
„Net" - E. Ringus 

Jaunių: 
V. Ringus. 

Kadangi klubo finansai neblo
goje padėtyje, būtų gražu, jei 
pobūvio pelnas būtų pasidalin
tas su Našlaičiams Lietuvoje 
remti komitetu (per B. Jasaitie
nę). 

E.R. 

1989 m. demonstracijos Tienan-
men aikštėje dalyvis, — „nuo 
1989 m. Kinijoje nėra jokio žmo
gaus teisių gerbimo pagerėjimo. 
Kinijos vyriausybė viena sako, 
o kita daro — tebekankina, te-
bekalina ir tebebaudžia mirties 
bausme savo gyventojus. Jeigu I 
2000 m. Olimpinių žaidynių sos
t ine vis dėl to būtų buvęs pasi
r inktas Pekin, Kinijos režimas 
ir jo aukos visiškai būtų įsi
tikinę, kad pasaulio visuomenė 
abejinga žmogaus teisių pažei
dimams mūsų šalyje". 

Sydney yra d idž iaus ias 
Australijos miestas su 3,4 mil. 
gyventojų. .Ten susitelkę dideli 
italų, graikų, vietnamiečių, 

slavų ir kitų tautybių telkiniai 
Čia gyvena ir arti 3000 lietuvių, 
daugiausia pokario ateivių. 
Turi savo sporto klubą „Kovas". 
Pagrindinės olimpinės sporto 
bazės yra Bankstoune, netoli 
Lietuvių namų. Reikia manyti, 
kad šis lietuviškas telkinys 
olimpiados metu suteiks tau
tiečiams sportininkams iš Lietu
vos puikią užuovėją ir bus jų 
globėjai. 

2000-ųjų metų olimpiados ren
gėjai pažadėjo visiems žaidynių 
dalyviams pilną išlaikymą 
(kelionė, maitinimas, pragyve-
r»irr» oo^ 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

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

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

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

Tlnley Park, IL 60477 
(708)614-6871 

Kab. tol. (312) 585-0348: 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . t e l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L I G O S 
7 7 2 2 S . K a d z i a A v a . , 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Madlcal Bullding 

6132 S. Kedzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6 4 4 9 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v. p.p -7 v v. antrd 12:30-3 v p p 
trecd. uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p.. 

penkt ir šeštd 9 v.r.-12 v.p.p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberto Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

•132 S. Kadzie Ave., Chicago 
(312) 778-6989 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St.. Chicago. IL 
Tol . ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pntaiko akinius 
2618 W. 71 «t St. 

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel . (708) 448-1777 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v a . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p.p 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzla 

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 Commumty ligoninėms 

Čempionų vainikais papuošti. Darius ir Valdas Jonušiai Kauno žiede 
džiaugiasi laimėtomis lenktynėmis. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai . 312-565-1955 
172 Schlller St., Elnthurst, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 565-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
( 3 1 2 ) 4 3 4 - 2 1 2 3 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 1 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center 

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

Napervllle IL 60563 
Tel . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Lengva sugriauti, 

BET SUNKU 
SUKURTI 

FAKTAI KALBA PATYS UŽ SAVE 

Trisdešimt šešeri metai gali 
būti labai ilgas laiko tarpas, ar
ba visiškai trumpas. Priklauso, 
kas skaičiuoja metus. Vaikui 36 
metų asmuo — kone karšinčius; 
persiritusiam 70-tąjį amžiaus 
slenksti, tų metų žmogus — 
tikras jaunuolis, vos spėjęs 
pieną nuo ūsų nusišluostyti. Iš 
tikrųjų pas mus jau beveik 
anekdotu virtęs įprotis jaunuo
liais vadinti net 35 metų 
žmones ar dar vyresnius. 

Bet čia kalba eina ne apie 
žmogaus amžių, o apie tai, kaip 
,,mainos rūbai margo svieto" — 
arba bent mūsų išeiviškojo 
gyvenimo — metams slenkant. 
Per trisdešimt šešerius metus 
įvyko daug pastebimų ir mažiau 
ryškių pasikeitimų, užaugus 
tiems, kurie gimė jau šiapus 
Atlanto, senatvės naš ta i 
užgulus tuos, kurie anuomet 
pasiekė šio svetingo krašto žemę 
laimės, laisvės ir geresnio 
gyvenimo ieškoti. Galbūt šis 
kraštas buvo per daug sve
tingas, per plačiai mums atvė
rė savo neribotų galimybių glė
bį, todėl ir išsisklaidėme po toli
miausius jo užkampius — nei su
sieisi, nei prisišauksi, nei pa
bendrausi. Ką jau bekalbėti 
apie prasmingą veiklą, bendrą 
darbą... 

Didieji miestai šiuo atžvilgiu 
buvo kiek dėkingesni, nes juose 
susitelkė daugiau mūsų tau
tiečių. O kur nutupiame, ten ir 
lizdelį sukame, jaukią vietelę 
kuriame. 

Bene pati žinomiausia tokia 
,jauki vietelė" yra Čikagos 
Jaunimo centras. Jį pažįsta ne 
tik čikagiečiai ir aplinkinių vie
tovių lietuviai, bet kone visas 
išeiviškas pasaulis. Argi mažai 
suvažiavimų, koncertų, ves
tuvių, minėjimų, susirinkimų, 
sueigų, kursų per 36 metus 
rengta Jaunimo centre? Galė
tume tuos renginius tūkstantį ir 
vieną naktį (kaip toj pasakoj) 
skaičiuoti ir dar vargiai užbaig
tume. Įkurtas 1957 m., daugiau
sia lietuvių jėzuitų rūpesčiu ir 
pastangomis, JC buvo ir yra 
gyvas lietuviškos kultūros, švie
timo ir veiklos židinys, kurio 
šiiumą širdyse tebenešioja mūsų 
kartų kartos. 
Kai JC tebebuvo užuomina, 

diskutuojama lietuviškoje vi
suomenėje, daugelis nepritarė 
vietai, kurioje buvo numatoma 
centrą statyti. Juk lietuviai 
buvo tirščiau susispietę Bridge-
porte, Dievo Apvaizdos parapi
joje ir kitose, anuomet populia
riose apylinkėse, todėl JC 
atrodė nepasiekiamai toli. Da
bar vėl dūsaujama, kad centras 
nepatogioje vietoje, reikėtų jį 
perkelti kur kitur, į patogesnę, 
saugesnę vietą. Vis daugiau 

priežasčių atrandama, kodėl 
puotai, suvažiavimui, koncertui 
nebetinka JC: salė per maža, 
aplinka nesaugi, iš priemiesčių 
per toli atvažiuoti (lyg čikagie-
čiams į tuos priemiesčius ar
čiau). Jaunimo centro salės 
palubėje nežėri šimtažvakiai 
sietynai, grindys kilimais neiš
klotos, o ir pavadinimas kažkaip 
paprastai skamba — argi 
galima juo užimponuoti pub
liką, kviečiant į puotą? 

Nors kai kam JC jau „išėjo iš 
mados", jis toli gražu nenustojo 
savo prasmės. Šiandien jame su
kaupta neįkainuojamos vertės 
praeities lobių, jeigu kalbėsime 
apie visus archyvus, bet yra 
pakankamai ir ateities vertybių 
— tai Čikagos lit. mokykla, 
Pedagoginis institutas. O kiek 
penktadienio vakarų prasėdima 
jaukioje kavinėje, besiklausant 
paskaitų, bežiūrint filmų, besi
kalbant su pažįstamais! 

Deja, daug įstaigų ir renginių 
iš JC jau iškeliavo patrauk
lesnių vietų ieškoti. Čika-
giečiams tai tikras nuostolis, 
nes — šiaip ar taip — renginius 
daugiausia lanko vyresnieji, ku
riems nelengva tamsiais rudens 
ir žiemos vakarais, ypač blogam 
orui užėjus, nusidanginti į prie
miesčius, nors ten ir pats 
pasaulio centras būtų. Tie mūsų 
vyresnieji prisimenami tik tuo-
net, kai renginiams reikia fi
nansinės paramos... 

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 5 d., Jaunimo centro didžio
joje salėje ruošiama vakarienė, 
kurios pelnas skiriamas paties 
centro paramai. JC direktorė 
Salomėja Endrijonienė susi
rūpinusi, kad gal salėje prie 
stalų vėpsos tuščios kėdės, nes 
„niekam nesvarbus Jaunimo 
centras". Norėtųsi ją ir visus 
vakarienės rengėjus nuraminti, 
pasakyti, kad salėje nebeliks nei 
vienos neužsėstos kėdės, kad į 
puotą nereikės — kaip Sv. Rašto 
pasakojime — kviesti iš skers
gatvių ir patvorių kiekvieną 
sutiktąjį. O gal ir priemiestiniai 
mūsų tautiečiai šį kartą ryšis 
palikti savo „saugų" pasaulį, at
vykti į Čikagą? Juk ir jie Jau
nimo centrą gali drąsiai vadinti 
savo lietuviškojo auklėjimo 
tėviške, jo koridoriais lakstę 
lituanistinių mokyklų per
traukų metu, šventę jame iškil
mingas sueigas, lankę susi
rinkimus, šokę tautinių šokių 
repeticijose, dainavę choruose. 
Kur čia viską ir išskaičiuosi. 

Ne, Jaunimo centras dar 
nemiręs ir mirti nežada, nebent 
mes patys savo abejingumu ir 
apatija užspausime jam akis. 
Branginkime tai, ką turime, nes 
labai lengva sugriauti, o sukur
ti — sunku. 

Danutė Bindokienė 

raktai, jeigu jie yra teisingi, 
tai nedaloma ir neginčijama 
tiesa. Gandai yra reiškinys, kai 
tariamieji „faktai'* yra smulkiai 
atpasakojami. Nuomonės kar
tais susidaro iš tikrų ir netikrų 
faktų. Jei aprašomi įvykiai 
nepageidaujami, kad ir sudaryti 
iš tikrų faktų, tam tikrais at
vejais jais stengiamasi atsikra
tyti arba užkirsti kelią. 

Šiandieną girdime, kad Lietu
vos žmonės nepatenkinti užsie
nio lietuvių nepalankiais Lietu
vos įvykių aprašymais. Reikia 
pripažinti , kad r imtuose 
laikraščiuose analizuojami 
dalykai paprastai nėra iš piršto 
išlaužti. Dažnais atvejais čia 
naudojamasi rimtais Lietuvos 
laikraščiais arba asmeniškais 
patyrimais. Jeigu yra aprašomi 
negatyvūs faktai, tai reikia kar
tais stebukladario, kad jie 
kvepėtų rožėmis. 

Nemalonu yra klausyti, kaip 
vieno giminaitis Lietuvoje 
pasidarė milijonierius, įsteigęs 
„Importo ir Eksporto" grupę 
(prisimena galvijų transpor-
taciją į Lenkiją, o gabenimas 
mėsos atgal į Lietuvą). Kitas 
pasidaręs milijonierium tik 
eksportuodamas Lietuvos turtą 
į užsienį (spalvotų metalų 
aferos). Kiti pralobo, išmokdami 
sukčiauti dideliais objektais be 
jokios Teisingumo Departamen
to kontrolės. O kur dar yra 
„mafijos" ir užsilikusių KGB 
agentų nesustabdomai vykdomi 
žudymai, sprogdinimai, apiplė
šimai ir turto naikinimai. Jei 
dar pridėtum politinius „ėji
mus", valstybines aferas, sura
šant visa tai ant jaučių odų, tai 
nevienas jautis prarastų galvą. 

Šio straipsnio tikslas nėra iš
vardinti visus, jau taip dažnai 
aprašytus faktus, bet atkreip
ti dėmesį, kad Lietuvoje 
nesijaustų bejėgiais, bet pradėtų 
pozityvią veiklą taisyti padėtį. 
Kaip būtų malonu mūsų spau
dą užversti gerom žiniom, 
kurios atspindėtų Lietuvos 
veiklą. 

Padėtis Lietuvoje nėra ne
apčiuopiama. Dabar neįmano-

JONA' ŠALNA 

ma izoliuoti krašto. Kad ir 
sk amas netinkamas įvykis, 
anksčiau ar vėliau jis grįžta su 
procentais. Mes išgyvenome 
dausr panašių reiškinių, kuriuos 
sus. įavus, prisiminimai būtų 
labai nepatrauklūs. Kad ir iš
vengę Sibiro, turėjome gyventi 
panašiose sąlygose, kaip dabar 
Lietuvoje, 4-5 pokario metus. 
Reikėjo ir čia, Amerikoje, 
nemažai metų praleisti, kol de
besys išsiblaškė. Dabar mes 
pajėgiame padėti savo gimi
nėms, artimiesiems ir kartu 
tėvynainiams, atsiradusiems 
sunkesnėje būklėje. Mūsų tiks
las yra padėti Lietuvai greičiau 
išbristi iš sumaivyto gyvenimo, 
į kurį buvome įstumti svetimo 
bolševizmo. 

Kaip galima nekalbėti apie 
sunkų ir vingiuotą litų kelią, 
kai pasirodė „apdriskę", suluo
šinti, vos gyvi, kurių gyvybei 
pa la iky t i re ikal inga daug 
išlaidų. Kaip galima užmiršti 
viršūnėse ir infrastruktūroj įsi
siūbavusią korupciją, kurios 
durklas nukreiptas tiesiai į 
Lietuvos širdį. Kaip galima tole
ruoti, kada kilometrinės eilės 
prie muitinių sumažėja tik mui
tininkų nesąžiningumo dėka. 
Tas pats muitininkas švaistosi 
Romoje doleriais, apmokėdamas 
„liuksą" visai šeimai ir kartu 
Dalikdamas pakankamai Itali
jos mafijai. Jau nemažai Ame
rikos lietuvių, nusipelniusių 
specialistų, skelbia nusivylimą 
esama Lietuvoje tvarka. Reikia 
žinoti, jie daug aukojo ir auko
jasi , kad Lietuvos žmonės 
greičiau paliktų nesibaigiantį 
liūną. J ie neieškojo aukso 
kasyklų. 

Ekonomija, kuriai reikalinga 
naujų kraujo transfūzijų, merdi 
ir smunka dėl senstančių fa
brikų, „ant garbės žodžio" 
veikiančių atominės energijos 
reaktorių, irstančių kelių, 
silpnėjančių tiltų, suirusių 
transportacijos priemonių, sens
tančių ir reikalingų remonto pa
statų. Reikalinga užtikrinti 

žmonių sveikatingumą iš pri-
ventyvinės sanitarinės ir gydo
mosios pusės. Į higieną reikia 
atkreipti ypatingą dėmesį. Ūkis 
šlubuoja ant vienos kojos. 
Reikia gero ramsčio. 

Sunku atjausti tuos Vilniaus 
ir Kauno daktarus, kuriems 
užtruko daugiau, kaip pusę 
metų duoti atsakymą dėl medi
ciniškų reikmenų ir, aišku, jų 
negavo. Pasiteisinimas: atosto
gos ir ruošiami simpoziumai. 
Kaip jaučiasi tie, kurie privačiai 
iniciatyvai uždaro vartus į 
mokslą sunkiose sąlygose. 

Kad Lietuvoje yra daug ambi
cingų, gabių, pajėgių, darbščių 
lietuvių, abejoti netenka. Be jų 
dabartinė padėtis galbūt būtų 
beviltiška, Lietuva būtų atsi
radusi už Lietuvos ribų, arba 
sulauktų netrukus Prūsijos liki
mo. Kas gali paneigti „Baltijos 
kelią"? Su Lietuvos pastango
mis ir mūsų pastangos pasidarė 
našesnės. 

Pagalba iš užjūrio lietuvių 
realizuojama materialine ir 
dvasine prasme. Tačiau faktai, 
kurie mus pasiekia iš Lietuvos, 
suteikia mažiausią entuziazmą: 
pavyzdžių stoka, korupcija, 
žudymai, grobimai, sprogdi 
nimai, netinkamų žmonių pa
rinkimas į svarbias pozicijas, 
stoka pareigingumo, „pasi-
kinkymas vėžlio" į aukso 
karietas. O kaip reikia pavyz
džių sąžiningumo, darbo, entu
ziazmo, teisingo sprendimo, 
pasiaukojimo, savitarpinės 
pagalbos! Reikia sniego 
gniužulo, atodrėkio atmosferoj 
riedančio žemyn. 

Eikime prie tikro atramos 
taško. Kiekvienas pageidauja 
būti užtikrintas, kad tai, ką 
Lietuva išsikovojo neįmanomo
mis sąlygomis, nebus prarasta. 
Neužtenka žodinių užtikrinimų. 
Jeigu bet kuris veiksmas veda 
į nepriklausomybės apribojimą 
arba — dar blogiau — praradimą 
dėl tam tikros grupės partinės 
naudos ar neapdairumo, mums 
gaugais nueina visas kūnas. 
Kai Landsbergis, apsiginklavęs 
geležine valia ir tuščiomis 

kišenėmis, neisjif ando grės
mės, kuri buvo itin reali, ir su
gebėjo įtikinti, kad rusiškai 
meškai yra sveikiau nusikirpti 
aštrius nagus, ji, pabrukusi 
uodegą, nors ir rodydama dan
tis, pasitraukė. To išeivija ne
gali užmiršti ir neužmirš. 

Jeigu kas dabar Lietuvoj gal
voja, kad yra naudingiau su 
Rusija bendrauti jų veikimo 
horizonte ir laimėti ekono
miškai, tai nevalia užmiršti pra
eities patyrimo ir bendros nuo
vokos: už tai reikės, be abejo, 
atmokėti laisvės kaina. 

Reikia neužmiršti, kad yra 
žmonių, kurie, išbuvę Sibiro 
gulaguose, mato jiems „pasi
tarnavusius draugus" svarbiose 
pareigose. Kas iškentėjusius įti
kins, kad Lietuva dabar eina 
teisingu keliu? Kas mus įtikins, 
kad čia tik pešamės, naudojame 
argumentams plytas, vainikus 
piname sau už nuopelnus Lietu

vai, kad norime Lietuvoj dvarų 
ir ekonomiškai pavergti Lietu
vos žmones? Matome nusi
skundimus iš Lietuvos spaudos, 
kad žmonės piktinasi mūsų 
reikalaujamomis padėkomis už 
pinigus, siuntinius ir t.t. Skai
tome: „Laisva valia (jums) 
važiuot, nevažiuot, siųst, ne
siųst. Tik nereikia visko dažyti 
juoda spalva". Taip ir norisi at
sakyti: jeigu ten nebūtų mūsų 
kraštas, tai mes taip dažnai ten 
nevažiuotumėm. Nuvežti pini
gai ir siunčiami siuntiniai ne
re ika lauja padėkos, man
dagumas reikalauja. 

Kritika, pagaliau, nėra baisus 
dalykas, bet tas prakeiktai 
užburtas bolševizmo ratas užda
rė geriausius, pajėgiausius, ga
biausius protus, kad dar ir šian
dien prireikia politinės cenzūros 
norintiems ištrūkti: ar tai tele
vizijai, radijui, laikraščiams, 
laiškams, korespondencijai. 

POPIEŽIAUS ĮPĖDINIS 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Balfo direktorių suvažiavime, įvykusiame š.m. spalio 23 d. Philadelphijoje. Pačiame centre sėdi 
Marija Rudienė, Balfo pirmininkė. 

Po 1992 m. operacijos ir dabar 
sąnario lūžio, atrodo, gerokai 
sušlubavo Jono Pauliaus II svei
kata. Vokiečių spaudoje pasiro
dė straipsniai, kad Katalikų 
Bažnyčios galva numato ab-
dikuoti. Jau dabar Vatikane 
ieškomas jo įpėdinis, daugiausia 
minint Milano kardinolo, 66 m. 
Carlo - Mario Martini, pavardę. 

Vokiečiai rašo, kad kardinolas 
yra labai mėgstamas italų, jo 
pamokslų klauso pilna Milano 
katedra, kadangi jis sako tai, ką 
galvoja: „pas mus yra labai 
daug piktnaudojimo ir netei
sybės". Jis Katalikų Bažnyčios 
hierarchijoje mato daug lėtumo 
ir pavėlavimų. Spauda tvirtina, 
kad, esant demokratiniams rin
kimams, Martini jau seniai bū
tų išrinktas popiežium. Į savo 
katedrą jis atvedė narkomanus 
ir AID ligonius, jis kovoja su 
kyšininkais ir korupcija, jis 
pakrikštijo kalėjime teroristinės 
raudonosios armijos frakcijos 
narės dvynukus, įsteigdamas 
Milano mieste užsieniečiams — 
pabėgėliams pašalpines organi
zacijas. Ateidamas į vargingųjų 
miesto dalį, Martini nekalba 
apie skaistybę, bet artimo mei
lę. Jo bičiulis, vokiečių kilmės 
Brazilijos kardinolas Aloyzas 
Lorschneider pasakė: jeigu mes, 
Katalikų Bažnyčia, negalime 
išmaitinti žmonijos, tai mes ne
galime smerkti tų vyrų ir mo
terų, kurie naudoja apsisau
gojimo priemones. 

Kokios kardinolo Martini 
pažiūros į moterį ir jos darbą 
Bažnyčioje? Atsakymas buvo 
labai diplomatiškas: Viešpats 

i parodys kelią, kokią rolę atei
tyje vaidins moteris. Taigi, 
atrodo, kad jis neuždaro durų į 
moterų kunigystę. Kardinolas 
yra pasaulietiškas žmogus, 
moka prancūzų, anglų, vokie
čių, portugalų, graikų arabų, 
hebrajų ir, savaime aišku, italų 
bei lotynų kalbas, Gregoriano u-
to (Pontificia Universitas) rek
torius. 

Kard. Martini priklauso jėzui
tų ordinui. Nė vienas jėzuitas 
dar nebuvo išrinktas popiežium, 
kadangi daugumą kolegijos 
narių sudaro pranciškonai ir 
Corpus Dei atstovai. Tačiau ši 
tradicija gali būti pakeista, nes 
tik kandidatas Martini gali 
sustabdyti tikinčiųjų pasitrau
kimą iš Katalikų Bažnyčios, nes 
jis yra įsijungęs į socialinį 
žmonių gyvenimą. Italijos prez. 
Oskaras Scalfaro viešai reiškia 
savo simpatijas, kartu pažymė
damas kardinolo išmintį. 

Kardinolas neigia visas italų 
prognozes, tačiau jis kartu sako: 
esu perskeltas (gespaltene -
įskilęs) asmuo. Kiekvieną dieną 
paruošiu taisykles ir įstatymus, 
tačiau kiekvieną dieną laužyda
mas juos konfrontacijoje su tik
rove. 

PATVIRTINTOS ŽEMES 
KAINOS 

Vyriausybė patvirtino žemės 
kainas — parduodamos valsty
binės žemės hektaras vidutiniš
kai įkainotas 1,200 litų, vals
tybė iš žemės savininkų supirks 
žemę vidutiniškai po 1,000 litų 
už hektarą. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 
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VARGAS SU NAFTOS 
TIEKIMU 

„Lietuvos ry to" apžval
gininkas R. Valatka komen
tuoja Lietuvos meilę rusų naf
tos koncernui „Lucoil": „(...) 
Kaip ten būtų, jei tik yla yra, ji 
netruks išlįsti iš nesėkmingai 
maskuojamo valdžios maišo. 
Panašiai praėjusią savaitę atsi
tiko su valdančiosios partijos 
meile Rusijos koncernui 
„Lucoil". Nespėjo premjeras per 
radiją papasakoti tautai, koks 
patikimas partneris yra rusų 
„Lucoil", kaip šis nustojo tiek
ti naftą Mažeikiams. Kaip visa
da, tai sutapo su Rusijos spau
dimu derybose. Šįkart dėl 
karinių ir kitokių jos krovinių 
tranzito per Lietuvą. 

Kitą dieną, kai Mažeikių 
veikėjai senu įpročiu nuvyko į 

Maskvą, „Lucoil" vadovai 
pareiškė, kad negali užtikrinti 
pastovaus naftos tiekimo, be to, 
naftos nebeparduosią mažes
nėmis kainomis. Taigi darbiečių 
ir jų energetikos ministro iki 
užkimimo kartotas argumentas, 
jog rusai parduoda naftą pigiau 
negu Vakarai, pasirodė sudilu
sio skatiko nevertas. Muilo bur 
bulai bliūkšta, ir tik lengvati 
kiai vis dar nenori to matyti". 

PRADĖTA VANDENVA-
LOS STATYBA 

Lapkričio 6 d. į Nemuną nu
leista būsimosios milžiniškos 
vandenvalos sistemos dalis — 
kolektorius. Tai 30 m. ilgio ir 4 
metrų skersmens vamzdis, ku
riuo po visų technologinių 
procesų į upę tekės išvalytas 
vanduo. („Kauno diena", 11.09) 

Kelias dienas prieš K. Bizauskui išvykstant iš 
Amerikos, 1927 m. gegužės 21d., New Yorko lietuviai 
suruošė jam pas Šv. Jurgio parapijos Brooklyne kleboną 
kun. N. Pakalnį šaunų išleistuvių pokylį. Svečių tarpe 
buvo „Garso" redaktorius M. Zujus, „Vienybės" redak
torius J. Sirvydas, Bridgeporto, Conn., Šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. M. Pankus, kun. J. Balkūnas, 
kun. J. Koncevičius, konsulas H. Rabinavičius, vice
konsulas P. Daužvardis ir daug kitų New Yorko bei 
apylinkių lietuvių veikėjų. 

Savo atsisveikinimo kalboje K. Bizauskas šiltais 
žodžiais padėkojo lietuviams išeiviams Amerikoje už 
jų gausią moralinę ir materialinę paramą po ilgų amžių 

džios vyresniesiems Atstovybės pareigūnams buvo 
žymiai sumažintos algos. Tuo tarpu pragyvenimas 
JAV-ėse ne tik neatpigo, bet dar ir pabrango. Jokių 
pateisinamų motyvų Lietuvos vyriausybė tam atly
ginimų sumažinimui nenurodė. Nors ir labai taupiai 
gyvendami, Bizauskai pradėjo 1925 metus su 16,000 
litų skolos. Tie materialiniai sunkumai greičiausiai 
buvo viena iš priežasčių, kad 1926 m. vasarą jo šeima 
grįžo į Lietuvą ir laikinai apsigyveno Skiemonyse pas 
Paulinos Bizauskienės brolį, Skiemonių parapijos 
kleboną kun. Petrą Liepą. Čia Bizausko dukros Prima 
ir Algė metus lankė vietos pradinę mokyklą. Ten jo 
šeima gyveno iki 1927 m. vasaros, kuomet jis buvo 
atšauktas iš JAV ryšium su jo paskyrimu įgaliotu 
ministru Latvijoje. 

Kadangi kitos atstovybės, K. Bizausko žiniomis, 
buvo geriau aprūpinamos, tai susidarė įspūdis, kad 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje yra Lietuvos 
vyriausybės traktuojama kaip podukra. Anot K. 
Bizausko: 

sumokėti 50 dol., tai net ir tam nebuvo gauta kreditų. 
Kitas pavyzdys: 

„Tenka girdėti, kad kitos pasiuntinybės Europoje 
randa būdų gauti iš Ministerijos kreditų nusipirkti 
brangiems automobiliams, tuo tarpu Vašingtone, kur 
kas ketvirtas gyventojas turi automobilių, ir kur Lietu
vos Pasiuntinybės tarnas-negras atvyksta į darbą su 
savo automobiliuku, Pasiuntinybė nė nedrįsta 
užsiminti Ministerijai apie automobilį nors per pus pi
gesnį, nei kaip kad Europoje perkama. 

Iš tų keletos faktų aiškių aiškiausia, kad Lietuvos 
Pasiuntinybė Vašingtone reikia skaityti Užsienių 
Reikalų Ministerijos podukra ir į dirbančių psicholo
giją negali neatsiliepti tas nelygus traktavimas". 

O darbo atstovybėje buvo labai daug ir darbo sąly
gos nepavydėtinai sunkios, net ir tokiam žmogui, kaip 
K. Bizauskas, kuris, visų jį pažinojusių asmenų 
teigimu, buvo itin darbštus. Apie tai K. Bizauskas savo 
laiške Vaclovui Biržiškai rašo: 

„Dabar bebūdamas Amerikoje einu tokią baudžia-
„Bendrai mūsų visuomenėje ir valdžios bei V. v4, kokią iki šiol nebuvau matęs. Nuo ryto iki vely-

laisvę atgavusiai Lietuvos valstybei ir už talką jam, Kontrolės sferuose žiūrima į Ameriką, kaipo į aukso bam vakarui sėdžiu biure, atlieku raštines darbą ir 
kaip Lietuvos atstovui JAV-ėse. Savo ruožtu, išleis- šalį, į Lietuvos valdininkus Amerikoj, kaipo esančius tvarkau seną archyvą, kurio gal 50% reikėtų krosnin 
tuvininkų vardu kalbėję, apgailestavo, kad atstovui prie aukso lovio, kuriems tik tenka auksas žarstyti ir mesti. Norėjau padirbėti, kad gavus diplomą; man jo 

gauti tokias dideles algas. Tačiau tikrenybė visai ki- nereikia, bet pikti žmonės jo stoką man prikiša, — ne-
tokia". galiu, laiko nėra. Norėjau baigti rankioti Pietario 

Kaip nevienodo traktavimo pavyzdį, K. Bizauskas raštus, medžiagos yra — negaliu — nėr kada. Ir t.t. 
nurodo tai, kad pasiuntinybės Europoje gauna didžiau- Laiko nėra, nervai baigia suirti, ypač toje velniškoje 
sių kreditų nuomojamiems pasiuntinybių butams rizgynėje Amerikos lietuvių tarpe. Tiek to". 
remontuoti ir įrengti, tuo tarpu kai Vašingtone, 
nupirkus namą su kone 25,000 dol. pelnu valstybei, 
neduota nė cento inventoriui ar remontui. Kai viesulas 
išnešė Pasiuntinybės langą, už kurio pataisymą reikėjo 

tenka atsiskirti su Amerikos lietuviais ir linkėjo, kad 
netrukus jis vėl būtųjų tarpe. Deja, tiems linkėjimams 
nebuvo lemta išsipildyti. 

Gausaus tautiečių būrio išlydėtas, K. Bizauskas 
1927 m. gegužės 21 d. laivu „Leviathan" iš New Yorko 
išvyko atgal į Lietuvą. 

Užskleidžiant tą jo veiklos laikotarpį, pažymėtina, 
kad gyvenimo ir darbo sąlygos K. Bizauskui bei jo 
šeimai ir Amerikoje buvo nelengvos. Nuo 1924 m. pra-

(Pabaiga) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 

KAIP ĄŽUOLS DRŪTS PRIE 
NEMUNĖLIO 

Sekmadienį, lapkričio 20 
dieną, staiga į amžinybės aruo
dus iškeliavo Marijus Blynas, 
dar vos prieš kelias valandas su 
savo buvusiais idėjos broliais 
skautais dalinęsis senų dienų 
prisiminimais lietuviškos skau-
tijos deimantinio jubiliejaus 
minėjimo proga. Žinia apie jo 
staigią mirtį giliai sukrėtė 
Clevelando lietuvius, nes jis iki 
paskutinės valandos buvo links
mas, šnekus, gerai nusiteikęs ir 
atrodė visai sveikas. 

Marijus Blynas gimė Kaune 
1920 metais. Baigęs „Aušros" 
gimnaziją, įstojo į Vytauto Di
džiojo universitetą. Studijavo 
teisę ir diplominį darbą parašė 
Lietuvos švietimo teisiniais 
klausimais . Gimnazijoje jis 
priklausė skautams, o universi
tete įstojo į Neo-Lituanų korpo
raciją. Tai atžala giliai patrio
tiškos šeimos, kurios nariai tapo 
žiauriųjų okupantų aukomis. Jo 
brolis Vytautas Blynas, aukš
tuosius mokslus baigęs Vienoje, 
1946 metais buvo sovietų sau
gumo nužudytas su k i ta is 
Lukiškių kalėjimo kaliniais. 
Vyriausias brolis Zenonas, ling
v i s tas , vertėjas, Lietuvos 
pasiuntinybės patarėjas prie 
Vatikano, 1945 metais buvo iš
t r emtas į Kareliją ir ten 
nukankintas. Marijui pavyko iš
likti ir po ilgos pabėgėlio Odi
sėjos la imingai pasiekt i 
Ameriką. Čia jis su savo žmona 
užaugino dvi dukras, Daivą ir 
Jūrą. Jis netrukus Įsitraukė į 
ĄLTOs ir Lietuvos Atgimimo 
sąjūdžio veiklą, tapo „Nepri
klausomos Lietuvos" laikraščio 
bendradarbiu ir redakcinės 

' kolegijos nariu. Išeivijos spau
doje jis rašė istorinėmis bei 
visuomeninėmis temomis ir 
1982 metais parašė knygą 
„Lietuvos senovės paminklai". 
Tai buvo imponuojančiai au
galotos išvaizdos lietuviškas 
ąžuolas, tvirtos laikysenos ir 
nepalaužiamos patriotiškos 
dvasios asmenybė. 

Lapkričio 24 dienos vakare, 
Padėkos dienos išvakarėse, 
Jokubauskų laidotuvių 
namuose su juo atsisveikinti 
susirinko būrys jo pažįstamų, 
bičiulių, bendraminčių ir 
giminių. Dukra Daiva Pranai
tienė su vyru atskubėjo iš 
Kanados. Clevelande gyvenan
ti dukra Jūra su vyru, pusseserė 
ir jo idėjų bendramintė Apolo
nija Senbergienė, giminės iš 
Detroito, Cincinnati ir kitų 
miestų. Aurelija Balašaitienė 
tarė jautrų atsisveikinimo žodį, o 
Lietuvos Atgimimo sąjūdžio 
vardu trumpai su ilgamečiu na
r i u ats isveikino Vytau tas 
Puškorius. Šv. Jurgio parapijos 
klebonas kun. Juozas Ba
cevičius skaitė Evangeliją ir 
laidotuvėms pritaikytus skai
t i n iu s . Labai nostalgiškai 
nuteikė spontaniškai sudarytas 
kvartetas, sugiedojęs tris loty
niškas giesmes. Muzikė Rita 
Kliorienė. atsinešusi elektroni
nę klaviatūrą, akompanavo 
kvartetui, kurį sudaro populia
r i solistė Virginija Bruožy-
tė-Mulioliene. Jonas Muliolis, 
buvęs Čiurlionio ansamblio 
pirmininkas Vladas Plečkaitis 
ir Karen Wishner, o Virginija 
Juodiš iū tė-Rubmski skai tė 
melodeklamacijai paruoštą 
tekstą. 

Su milžiniškomis gėlių puokš
tėmis, nuostabiai gražiu gie
dojimu, be ilgų prakalbų, atsi
sveikinimas su Marijum Blynu 
buvo panašus į jo gyvenimą; 
t rumpos , bet reikšmingos 
maldos, trumpi atsisveikinimo 

žodžiai, originalios giesmės... 
Tat ir aš 
...skiriu Tau savo žodį paskutinį 
su vystančiais žiedais, vainikais, 

maldomis. 
Dedu karstan Tau ilgesį tėvynės 
ir gintaro šalies trapias viltis... 
Sudie. Jau toks graudus žmogaus 

likimas: 
kas gimė, tas turės ir mirti, 
bet Tavo, Mariau, žemėje buvimas 
tėvynės labui, mūsų džiaugsmui buvo 

skirtas. 
Jau įplaukei Tu į ramybės uostą, 
nuleidęs amžiams varganas bures. 
O mes, čia likę galim pasiguosti, 
kad tan uostan atplauksime ir mes... 

Aurelija M. Balašaitienė 

IŠEIVIS SAMARIETIS 
ŽUVO GAISRE LIETUVOJE 

Aplankyti Lietuvą — gan 
dažnas išeivijos lietuvių reiški
nys. Bet ten pasiliekančių 
nuolatiniam apsigyvenimui 
skaičius gan skurdokas. Ir iš 
nemažo Clevelando lietuviško
jo telkinio, kiek žinoma, tiktai 
keletas sugrįžo į savo gimtąjį 
kraštą . Didesnis taut iečių 
skaičius perkeldintas jau ur
nose. 

Norint iems grįžti, kaip 
žinome, nemažų abejonių ir gan 
didelių sunkumų kelia krašto 
nepalankūs įstatymai išeivių 
atžvilgiu, sunkiai sprendžiami 
nuosavybės grąžinimo klau
simai, nepavydėtina krašto eko
nominė ir politinė padėtis bei 
saugumo problemos. Bet gim
tojo krašto ilgesys, meilė savo 
artimiesiems ir noras įsijungti 
kuriant laimingesnę krašto 
ateitį, traukia lietuvius dabar, 
juos trauks ir ateityje grįžti ten, 
iš kur ne savo noru buvo sve
timųjų išprašyti. Imigracijos in
tensyvumas priklausys ne tik 
nuo Lietuvos, bet daugiau nuo 
tarptautinių politinių aplinky
bių susiklostymo. 

Ir klevelandietis Alfonsas 
Karklius š.m. birželio mėn. 
grįžo nuolatiniam gyvenimui 
pas savo seserį Eleną ir Juozą 
Tonkūnus Palangon. Cle
velande liko jo brolis Bene
diktas su žmona Akvilina. De
ja, tik maždaug keturis mė
nesius Alfonsas tesidžiaugė 
gražiuoju Lietuvos pajūriu. 
Gaisras atėmė a.a. Alfonso 
gyvybę. 

Palangoje medinis namas S. 
Nėries gatvėje, kur apsigyveno 
ir Alfonsas, turėjo du savi
ninkus — Tonkūnus ir Stasę 
Rentauskaitę, 92 m. amžiaus. 
Tonkūnai savo namo gale buvo 
pristatę antrą aukštą sugrįžu
siam Alfonsui gyventi. Rugsėjo 
30, naktį, 3 vai. kilęs gaisras 
Rentauskaitės namo pusėje, 
persimetė ir į Tonkūnų pusę. 
Nors buvo iššauktas Palangos, 
Kretingos ir Klaipėdos gaisri
nės mašinos, gaisras buvo 
užgesintas tiktai 7 vai. ryto. 
Gaisre žuvo Alfonsas ir senutė, 
kuri, pagal Palangos miesto 
pareigūnus, buvo ir fiziniai, ir 
protiniai sunkus ligonis. Pagal 
Alfonso brolį, nerasta jokių 
sabotažo ar kitokių krimina
linio nusikaltimo įtarimų, nors 
miesto budinti reporterė J. Lia-
chovičiūtė savo pranešime, 
išspausdintame vietiniame 
Palangos laikraštyje, rašė: 
„Gesino 6 švirkštai, tačiau, 
pasak gaisrininkų, buvo labai 
sunku, tik prigesinus, vėl plyks
telėjo iš visų pusių ugnis, tarsi 
užpylus benziną. Visiškai sude
gė stogas ir mansarda". 

Ugnis nakties metu palengva 
plėtėsi iš senutės buto ir 
persimetė į velionio butą. Gais
ras pasiėmė dvi gyvybes. 

Alfonsas Karklius buvo gimęs 
1919.4.21 Ropininkų km., Jo
niškio valsč., Kazimiero ir Liu
cijos Gabrytės šeimoje. Baigęs 
Joniškio gimnaziją 1940 m., 
sekančiais metais įstojo į Preky
bos institutą Šiauliuose, kur 
studijavo iki 1943 m., iki 
vokiečiai uždarė ir šią aukštąją 
mokyklą. Prievarta išvežtas į 
vokiečių priešlėktuvinę karinę 
tarnybą Suomijoje ir Norvegi
joje. Šešis mėnesius kentėjo 
karo belaisvių stovykloje Belgi
joje. 

Atvykęs į Clevelandą 1949 m., 
30 metų dirbo General Motors 
bendrovėje. Velionis buvo 
kuklus, nedaug kalbantis žmo
gus, mėgstąs muziką ir dainą. 
Buvo Šv. Jurgio parapijos narys 
ir choristas, „Atei t ies" 
klubo narys. Alfonsas ypač 
buvo žinomas ir gerbiamas už jo 
aukas, kuriomis rėmė netur
tingas daugiavaikes šeimas, 
neturtingus mokinius, Čiurlio
nio ansamblio kanklių orkestrą, 
lituanistinę mokyklą, kultūri
nius renginius. Tėvams mirus, 
Alfonsas ilgus metus globojo 
inkstais sergančią Danguolę 
Tamulionytę, PhD, nesigailė
damas nei laiko, nei pinigo. Ir 
persodinus inkstą, ir jai grįžtant 
į normalesnį gyvenimą, Alfon
sas iškeliavo Lietuvon. Dr. 
Tamulionytė savo geradarį su 
dideliu nuoširdumu ir malda 
prisimena jo pagalbą kritiškose 
jos gyvenimo valandose. 

Ilsėkis, Alfonsai, Šventosios 

kapinyne, savo gyvenimo 
kelionėje palikęs nepamirštamo 
samariečio pavyzdį! 

Vacys Rociūnas 

W O R C E S T E R , M A 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa lapkričio 21 d. suruošė 
Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 75 metų 
sukakties minėjimą. 10 vai. ryto 
su vėliavomis organizuotai daly
vavo Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje šv. Mišiose, 
aukojamose už karius, šaulius, 
partizanus ir visus kitus žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. Šią 
dieną šventėme ir Kristaus Ka
raliaus šventę. 

Šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė parapijos asistentas 
kun. J. Petrauskas, MIC. Gie
dojo parapijos choras, vado
vaujamas vargonininkės O. 
Valinskienės. Po Mišių sugiedo
ta „O, Kristau, pasaulio valdo
ve". 

Šauliai su vėliavomis bei 
šventės dalyviai išsirikiavo 
šventoriuje prie Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo trum
poms žuvusių pagerbimo iškil
mėms. Vadovavo Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos pirm. 
inž. A. Grigalauskas. Kun. J. 
Petrauskas sukalbėjo maldą. 
Šaulės J. Miliauskienė ir J. Spi-
rauskienė padėjo vainiką. Žodį 
tarė oganizacijų tarybos pirmi

ninkas Petras Molis. Sugiedo
jome „Marija, Marija"... 

3 vai. p.p. Maironio Parko 
žemutinėje salėje buvo tęsiamas 
minėjimas. Susirinkusius pa
sveikino Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos pirm. inž. A. Gri
galauskas. Invokaciją sukalbėjo 
kuopos dvasios vadovas kleb. 
kun. V. Parulis, MIC. Pirmi
ninkas pristatė šios šventės 
paskait ininką LŠSI Trakų 
rinktinės pirm. g. š. Algirdą 
Zenkų, kuris kalbėjo apie Lietu
vos kariuomenę. Šiandien 
švenčiame 75 metų Jubiliejų 
nuo kariuomenės įkūrimo, nes 
lapkričio 23 dieną, 1918 metais 
buvo išleistas pirmasis ka
riuomenės įsakymas. Dabar 
Lietuvos kariuomenė kuriasi la
bai sunkiai, ne visi pašaukti 
jaunuoliai stojo į kariuomenę at
likti savo pareigą. Išeidami oku
pantai rusai viską išplėšė ir iš
draskė kareivinėse. 

Programos vedėjas padėkojo 
paska i t in inkui . Sugiedota 
Lietuvos himnas. Dr. V. Ku
dirkos šaulių kuopos pirm. inž. 
A. Grigalauskas pakvietė visus 
vaišintis sesių šaulių paruošta 
kavute ir kepiniais. 

KALBĖJOME ROŽINĮ 

Visą spalio mėnesį, skirtą 
Dangiškosios Motinėlės Marijos 
garbei, Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje kiekvieną rytą po 
lietuviškų šv. Mišių kalbėjome 
r o ž i n į - J . M. 
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PASIRINKITE BET KURI 
TERMINĄ 

Yourl 
f I X E D-R A T E M O R T C A C E 

Terms ••" 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 uį pasirinkite sau terminą. Dėl platesnių informacijų skam
binkite 1-800-SFB-2651. 

Standard Federal Bank 
tor savmgs 

B«clon«l lending offtces Oowner» Grove. 5100 Fore«t Ave Evergrecn Ptrt. 3960 W 95rh St. 
Assum.ng a $50 000 moigage «tm a min.mum 20% downpayment at an mterest rate of 7 125% for ar> 11-yeai term me monthly < į > 
payment *oukj be $547 49 «nth an APR of 7 38% A $300 applicat.on fee « reguired Rates subfect to change oithout not.ee S ^ 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WANTEO REAL ESTAI 

Reikalingas patyręs dažytojas 
vidaus darbams. 

Kreiptis: tai. 312-767-2401 

Reikalinga suaugusi moteris, kuri 
norėtų gyventi šiauriniame priemies
ty ir padėti suaugusiai moteriai namų 
ruošoje, apsirengti ir gaminti valgį. 
Maistas, kambarys ir alga. 

Kreiptis 708-825-6404. 

VALYMO DARBAS 

taškoma moteris valyti namus bei rašti
nes. Alga nemažesne, kaip $310 iki $370 
per sav. Reikia gyventi Chicagos priemies
tyje. Kambarys bus parūpintas. Skambin
ti: 1-70S-393-39S9. 

Reikalinga moteris namų ruošai ir 
prižiūrėti ligonę. Informacijai skambinti 
iki 5 p.p. tol. 706-687-7826. 

FOR RENT _, . 

Brlghton Pk. išnuomojamas 
šviesus 6 kamb. 3 mieg. butas pir
mame aukšte. Informacijai skam
binti: 312-647-2614 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312) 566-5959 
(708) 425-7181 

RIMAS U STANKUS 

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

~ f 
REALMART, INC 

6602 S. PuSaii, 
Chicago, l t 60629 

312-585-6100 

MTSCELLANEOUS; 

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

' FRANK ZAPOUS 
3206 '/» Wost 95th Stroot 

Tol. - (706) 424-6654 
(312) 561-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus pa tarnav imas pr i 
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis 
Gediminas: t e l . 312-925-4331 

VVAITING FOR A BARGAIN? 
Here it is! Only one block to the 
beach from this 3 bedroom 
ranch in beautiful Michiana. 
Private court yard and nevver 
garage. Fireplace for the up-
coming chilly nights! Don t let 
this great opportunity get away 
— call now! $159,500. Ask for 
Becky. 

FAIRFIELD REALTORS 
219-872-1432 
219-328-6200 
616-469-3729 

FOR SALE 

Parduodu a ta l t i asas kalė
diniams stalams 3Vi ir 4 jardų il
gumo, arba ilgesnes. Mezgu 
megztinius, sukneles ir kostiu
mėl ius. Kreipt is : A n g e l ė 
312-927-8677. 

KMIECIK REALTORS 
r*y% 7922 S. Pulaski Rd. 
^ 1 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkt i namus, 
kreipkite*- i Danu tę Mayer . j i profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui 

PADĖKA 
Pasibaigus VIII Lietuvių Mokslo ir kūrybos 

s impoziumui , nuoši rdžia i dėkoju jo oganizato-
riams bei m a n e širdingai p r iėmus iems savo 
namuose ir material iai r ėmus iems Vitai ir Vytau
t u i G i r d v a i n i a m s b e i A u r e l i j a i ir J o n u i 
Vaičiul iams. 

Ta ip pat dėkoju visiems, kurie nepamiršo ir 
aplanko m a n o tėvelio Stasio Švedo, palaidoto 

Kazimiero lietuvių kapinėse,kapą. Chicagoje 

Su pagarba, 

Leonas Švedas 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

ATGAVĘ VILTĮ 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrove atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos įžangą pa
rašė PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, redagavo Ramunė Sakalaitė-Jonai-
tienė. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustruotas. Šią knygą 
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato. Knygos 
kaina 10 dol. Illinois gyventojams Tax 0.88 et. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 2 dol., Kanada- 3 dol 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

http://not.ee


Kalbos kultūra 
Redaguoja Juozas Vaišnys, SJ 

KADA DALELYTĖ NE 
RAŠOMA DRAUGE, KADA 

SKYRIUM? 

Vartojant neigiamąją dalely 
te n e , dažnai kyla abejonės, ar 
ją su norimais paneigti žodžiais 
rašyti drauge, ar atskirai . Vie
noks ar kitoks rašymas priklau
so nuo to, kas norima šia neigia
mąja dalelyte pasakyti. Kai ku
riais atvejais ji žodį t ik neigia, 
tarsi išjungia iš pasakytos min
ties, bet jo reiškmės nekeičia. 
P a v y z d ž i u i , J . J a b l o n s k i o 
pateiktame sakinyje N e moks
las dabar j a m rūpi dalelytė n e 
nepakeič ia žodžio m o k s l a s 
reikšmės, o tik parodo, kad 
kalbamajam asmeniui dabar rū
pi visai kas kita, tik ne mokslas. 
Kitais atvejais dalelytė ne , virs
d a m a p r i e šdė l i u , p a k e i č i a 
buvusią žodžio reikšmę, pvz.: 
la imė — nelaimė, malonumas 
— nemalonumas, mažas — ne
mažas , toli — netoli ir 1.1. 
Paprastai šios aplinkybės ir nu
sprendžia dalelytės ne rašybą: 
kai j i su k i tu žodžiu nesudaro 
vienos sąvokos (naujos nei 
giamos sąvokos), ta i rašoma 
skyr ium, o kai ji pake ič ia 
buvusią žodžio reikšmę ir su j u o 
sudaro naują sąvoką reiškiant į 
žodį, tai ji rašoma drauge. 

Dalelytės n e rašymas drauge 
ar skyrium daug priklauso n u o 
to , k u r i ą kalbos dalį j a 
neigiame. Tik pirmiausia reikia 
pabrėžti, kad visuomet prieš
priešiniuose sakiniuose dalelytė 
ne su visais žodžiais yra rašoma 
skyrium, nes naujos neigiamos 
sąvokos su ja is nesudaro. Pvz.: 
J i s ne lietuvis, bet lenkas. J i s 
ne išmintingas , bet kva i las . 
N e t inginiauti , bet dirbti č i a 
atėjau. Je i ne laisvu noru e i s i 
į kar iuomenę , tai būsi pri
vers tas eiti . 

Papras ta i dalelytė n e drauge 
yra rašoma su veiksmažodžiais, 
su jų išvestinėmis formomis 
(dalyviais, pusdalyviais, pada
lyviais), su ryškios veiksmažo
dinės kilmės daiktavardžiais, s u 
būdvardžiais ir su būdvardiniais 
prieveiksmiais . Atskirai y r a 
r a š o m a su da ik t ava rdž ia i s , 
s k a i t v a r d ž i a i s , į v a r d ž i a i s , 
daiktavardiniais ir įvardiniais 

prieveiksmiais, prielinksniais, 
jungtukais . Ta i yra t ik bendra 
taisyklė, bet nemaža yra ir 
išimčių. Taip pat su kai ku
riomis kalbos dalimis dalelytės 
ne rašymas nė ra galutinai nusi
stojęs: vienur rašoma vienaip, 
kitur kitaip. Dėl to gal bus nau
d inga pažve lg t i a t s k i r a i į 
kiekvieną kalbos dalį. 

1. S u daiktavardžiais . Pa
prastai su daiktavardžiais, kaip 
jau minėta, dalelytė n e rašoma 
atskirai, pvz.: N e vėjai pūtė, ne 
sodai ūžė, n e lelija l ingavo 
(liaudies daina). Čia dalelytė n e 
nekeičia su j a einančių žodžių 
reikšmės, o t ik ta i juos neigia. 
Bet ka i ne e ina žodžio prieš
dėliu, tai, be abejo, rašoma 
d r a u g e . Y r a tok ių daikta
vardžių, kurie t ik su šiuo prieš
dė l iu ir t e v a r t o j a m i , pvz.; 
nenuorama, nemokša , ne
r imas, nemiga , neapykanta, 
nebylys , neregys ir kt . Bet kai 
kur ie priešdėliniai daiktavar
džiai gali bū t i vartojami ir be 
priešdėlio, pvz.: nelaimė — 
la imė, nedarbas — darbas, 
neteisybė — teisybė, netaupu-
mas — taupumas ir kt. Čia 
k a r t a i s galė tų būt i rašybos 
neaiškumų, bet vis dėlto ne
t u r ė t ų būt i sunku a tsk i r t i 
paprastą sąvokos neigimą nuo 
neigiamąją sąvoką reiškiančio 
žodžio, pvz.: Darbas — ne var
gas , t inginystė — ne laimė 
(priežodis). J a m šokiai, ne dar
b a s rūpi. Šiuose sakiniuose yra 
išreikštas papras tas neigimas. 
0 š ta i pora sakinių, kur tie pa
tys žodžiai su priešdėliu ne iš
reiškia neigiamą sąvoką; Kokia 
nelaimė jį ištiko! P o karo 
Amerikoje b u v o didelis ne
darbas . 

N e su daiktavardžiais rašoma 
drauge ir tada, kai su šia dalely
te sudaromas naujas žodis, 
p r i e š i n g a s k i t a m žodžiui , 
reiškiančiam asmenį, daiktą ar
ba asmenų bei daiktų grupę, 
pvz.: Lietuvoje gyvena ir ne
lietuvių. Stovykloje dalyvavo 
du šimtai skautų ir šimtas ne-
skautų . Gyvul ius skirstome į 
žinduol ius ir nežinduol ius . 
V i e n o s medž iagos yra lai-
dininkės, kitos nelaidininkės 
(kurios nepraleidžia elektros). 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 3 d. 

KALĖDŲ SENELIUI - I 
ANYKŠČIUS 

Nuo šiol Lietuvos vaikams, 
norintiems parašyti Kalėdų se
neliui, nebereikia siųsti laiškų 
į tolimąją Laplandiją: Kalėdų 
senelio agentūra jau veikia ir 
Lietuvoje. Jos adresas labai 
paprastas: ant voko pakanka už
rašyti — Kalėdų seneliui, Anyk
ščiai. 

Ka lėdų senelio agen tūrą 
įkūrė ir oficialiai įregistravo 

buvęs kino mėgėjų sąjungos pir
mininkas Vytautas Kažukaus-
kas. Laiškų antplūdžiui senelio 
padėjėjas jau pasiruošė — įsigijo 
didesnę, nei įprasta pašto dėžę. 

• 1869 m. lapkričio 17 d. bu 
vo oficialiai atidaryta Suezo ka
nalo dalis, jungianti Viduržemio 
ir Raudonąją jūrą. 

• 1945 m. lapkričio 23 d. 
JAV atšaukė maisto normavi
mą, įvestą II Pasaulinio karo 
metu. 

Laima Trinkūnienė (kairėje) ir Dalia Šlenienė, išdėsčiusios rankdarbius Lietuvių centre, Lemonte, 
kai buvo suruošta paroda. Prieky — Siga ir Lina Paskočimaitės. 

Tiesa yra tokia: Želigowskis jeigu ras , iškeisti, o jeigu neras , 
veikė pagal Pilsudskio įsakymą man pranešt i . Palaukiau dvi sa 
ir kad Pilsudskiui labai tvirtai 
reikėjo jį įtikinėti, kol Želi-
gowskis sutiko vykdyti tą su
kilimą".... 

(Ps l . 154): „ . . .1922 m. 
balandžio 18 d. J. Pilsudskis 
nuvyko j Vilnių ... Per miesto 
valdžios suruoštą iškilmingą 
puotą Pilsudskis kalbėjo kaip 
Lenkijos valstybės galva ir kaip 
Vilniaus krašto tėvynainis. Jis 
kalbėjo apie pasaul io gar
siuosius miestus, apie dabar
tines ir buvusiąsias sostines — 
apie St. Petersburg'ą, pasta
tytą galingojo imperatoriaus 
Petro Didžiojo, apie Romą ir 
apie kitus. ... Tarp šių miestų 
Pilsudskis negalėjo pamiršti ir 
jam brangaus bei mylimo Vil
niaus, sostinės, pastatytos ne 
lenkiškomis rankomis, bet lie
tuvių pastangomis bei triūsu ir 
žymiųjų Lietuvos didvyrių, 
kurie kūrė valstybę nuo jūrų iki 
jūrų, — Kęstučio ir Algirdo, Vy
tauto ir Jogailos — rankomis"... 

Tai va, pačių lenkų istorikų ir 
J. Pilsudskio žodžiai, o ką jie 
dabar kalba ir bando pūsti bur
bulus į žmonių akis! 

inž. V y t a u t a s J . Š l iūpas 
Burlingame. CA 

LAIŠKAI 
nusprendė, jog atėjo la ikas 
ga lu t ina i išspręst i Vi lniaus 
kraš to problemą. Bet jis ta i 
negalėjo daryt i , siųsdamas į 
Vilnių lenkų kariuomenę. Bu
vo per daug politinių kliūčių: 

LENKIŠKI BURBULAI Į AKIS m į n pirmininko Grabskio paža
dai Spa konferencijoje, užs. 

Daug rašoma lietuviukuose 
l a i k r a š č i u o s e a p i e l e n k ų 
kel iamas problemas Lietuvai ir 
jų nenorą prisipažinti prie mums 
p a d a r y t o s klas tos V i l n i a u s 
k lausime. 

Nors apie tai jau rašiau p r ieš 
keletą metų, bet noriu čia pa
sikartoti ir papildyti Igno Med
žiuko straipsnelį „Santykius su 
lenkais narpliojant" („Draugas", 
1993 spalio 5 d.). 

Amerikos lenkai leidžia žemė
lapius, rodančius Vilnių ir Vil
n iaus kraštą, netgi ir K a r a 
liaučių (Tvankstę) iki pat Ne
muno, ateit ies Lenkijos ribose. 

1982 m. New Yorke buvo 
išleista anglų k. knyga — „Pil
sudskį: A Life for Poalnd". 
Autorius Waclaw Jedrezejevvicz. 
įvadas Zbigniew Brzezinski. 
Taigi re ikia prileisti, k a d tų 

reikalų min. Sapieho pasisaky
mas dėl demarkacijos linijos ir 
Tau tų Sąj. delegato Poderevis
kio deklaracija apie neutra
lizavimą Lie tuvos užimtųjų 
t e r i t o r i j ų , į ska ič iuo jan t ir 
Vilnių. Todėl Pilsudskis turėjo 
imt is kitokios taktikos. Nega
lėdamas pa t s duoti įsakymo, jis 
j au tė , kad t a i turė tų būti atlik
t a „sukilusių Vilniaus krašto 
ki lmės kareivių" priedanga... 
T a m „suki l imui" vadovauti jis 
p a s i r i n k o gen. Želigowskį, 
gimusį Ašmenoje, ir spalio 1 
dieną savo štabe geležinkelio 
vagone Pilsudskis išdėstė to 
„suki l imo" planą. 

...Po didelių dvejojimų Želi
govskis sutiko... Tačiau jis pats 
ir kai kur ie jo karininkai pa
reikalavo tiesioginio Pilsudskio 
įsakymo šiam žygiui.. . Praėjus 

TAI NE TA PATI LIETUVA 

Neseniai gavau nemažą pluoš
tą l a ik rašč ių iš L ie tuvos , 
giminių man atsiųstų. Man tuo
jau krito į akis didokas skelbi
mų skaičius, kur moterys siūlo 
kai kurias paslaugas užsienie
čiams, aišku, už pinigus. Taip 
pat mačiau skelbimų iš „vedybų 
agencijų" Vokietijoje, Italijoje ir 
Amerikoje, ieškančių žmonų sa
vo klientams. Man rodos, jeigu 
normalus ir sveikas vokietis ar
ba italas negali rasti t inkamos 
gyvenimo draugės savame kraš
te, ten kažkas keista ir negera. 
Nejaugi Lietuva tapo merginu 
„supermarket" ir baltųjų vergių 
epocha grįžo Lietuvon? 

Tai, aišku, ne toji Lietuva, ku 
rią atsimenu iš prieškarinių lai
kų. 

Dr. Nicholas I. Gemell, 
Crvstal Lake. II. 

vaites i r skambinu, maloniai 
atsiliepė ir nustebo, kad nega
vau jokios žinios. Pažadėjo tą 
reikalą sutvarkyti . Palaukęs vėl 
porą savaičių, skambinu. Šį 
kar tą p ranešė , kad jokio čekio 
ar pinigų L.V.V. negavo. Tada 
paimu t o čekio išpirkėją ir į 
banką, sulaikyt i išmokėjimą 
(kas kainuoja $15). Customer 
Service paskambina į banko 
centrą i r praneša , kad pašto 
perlaida (pasirodo, kad buvo ne 
banko čekis, bet pašto perlaida), 
buvo išmokėta 1993 m. vasario 
19 d. T a d a paprašiau išmokėtos 
p e r l a i d o s fo tos t a t inės nuo
t r a u k o s . Gavęs p a t i k r i n a u , 
t ikrai buvo išmokėta. Tai buvo 
jau a n t r a s toks nesusipra t imas 
su L.V.V. organizacija. Buvo 
panašiai ir su Pasaulio lietuvių 
centru. Gavau 400 dol. čekį, kad 
būtų „apva l i " suma, pridėjau 
dar 100 dol. ir pasiunčiau PLC. 
Laukiau, l auk iau pakvitavimo, 
n e s u l a u k ę s p a s k a m b i n a u ir 
pak laus iau , kas atsi t iko su tuo 
čekiu? Atsiliepė ponia ar panelė 
ir maloniu balseliu pasakė, kad 
..viskas t va rko j " . Gal kam ir 
tvarkoj, bet m a n tai ne. Tas 
pats buvo ir su Lietuvos sužeis
to lakūno gydymu. Pasiunčiau 
100 dol.. bet pakvi tavimo ne
gavau iki šiai dienai. Padėka 
nėra svarbu, bet noriu būti 
t ikras , kad a u k a nuėjo t am. 
kam buvo sk i r t a . Kažkas y ra 
pasakęs, kad „sostinės ponai" 
su mumis „iš periferijų" nesi
skaito. Turbūt jie yra turt ingi ir 
100 ar 500 dol. yra tokia maža 
suma. kad neve r t a gad in t i 
popieriaus pakv i t av imams a r 
padėkoms. 

V y t a u t a s G a v e l i s 
Collinsville. IL 

SIMPOZIUMŲ PRASMĖ IR 
VISUOMENĖ 

Simpoziumai yra džiaugsmas 
ir pasididžiavimas moksliniais 
bei kūrybiniais laimėjimais. 
Gražus tikslas. 

Sį ka r t ą eilinei visuomenei 
bū tų įdomu sužinot i , kiek 
paskut in iame VIII Mokslo ir 
kūrybos simpoziume, be rengėjų 
ir paskait ininkų, dalyvavo kitų 
dalyvių, kurie atvyko į jį, susi
domėjo mūsų mokslo-kūrybos 
laimėjimais , juose pasisėmė 
naudingų žinių ir praturt ino 
savo asmeninę pasaulėžiūrą. 

Gražu, kad kūrėjai ir moksli
ninkai savo tarpe pasidžiaugia. 
Tačiau dar būtų gražiau, kad jie 
padėtų didesnes pastangas pa
t r a u k t i plačios lietuvių vi
suomenės susidomėjimą. 

Geras yra šio Simpoziumo pro
gramos vedėjo Kęstučio Keblio 
p a r e i š k i m a s , jog r eng i ame 
simpoziumus, kad būtų sma
giau būti lietuviu... 

Mano komentaras: būtų dar 
smagiau, jei būtų platus kon
taktas su visa lietuvių visuome
ne, kuri gausiai domėtųsi, daly
vau tų simpoziumuose, juos 
komentuotų ir susipažintų su 
l i e t u v i ų m o k s l i n i n k ų bei 
kūrėjų laimėjimais. 

Suvažiavimai vien tik rengėjų 
ir mokslininkų tarpe, be visų 
lietuvių dėmesio ir dalyvavimo, 
nėra tikroji simpoziumo prasmė. 

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

• 1859 m. lapkr ič io 24 d. bu
vo išspausdinta gamtos moksli
ninko Charles Darvvin knyga 
,.On the Origin of Species", 
kurioje jis išdėstė savo teori
jas apie šios planetos gyvių 
evoliuciją. 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR 

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

Pinigai pervedami doleriais. 

NUSIVYLĘS „SOSTINE" 
ČIKAGA 

Mums kartais nepatinka, kad 
Lietuvos žmonės nepareigingi, 
nedėkingi, už dovanas nepa-
dėkoja ir net laiško neparašo. 
Bet ir negeresni esame ir mes. 

1992 m. gruodžio 29 d. pašto 
perlaidą. 100 dol., pasiunčiau 
„L ie tuvos Vaikų Vi lč ia i " . 

Žinodamas, kad B. Jasaitienė 
dirba toje srityje, jai ir pasiun
čiau, prašydamas, kad būtinai 
rašytų pakvitavimą man ir pa
dėką tos perlaidos išpirkėjųi. Po 

sudskis j a u nebebuvo valdžios kiek laiko paklausiau, ar gavo 
galva, nusivedęs sąjungininkų pranešimą iš B. Jasaitienės. At-
atstovus į savo kambarį antra- sakymas buvo, ne. Palaukiau 6 
me aukšte , Pilsudskis pasakė, mėnesius, paskambinau bankui 
kad dabar, būdamas privatus įr paklausiau, kas atsitiko su 

karo pabaigą, kai lenkų kariuo- asmuo, j i s norįs paaiškinti savo čekiu? Pranešė, kad čekis ne-
menė vijo bolševikus į r y tu s , ir a n k s t y v e s n į j į ne te i s ingą buvo pristatytas išmokėjimui.) 
norėdamas nustatyti Lenkijos teigimą, jog gen. Želigowskis Tada parašiau p. Jasaitienei ir 
ateities sienas, J . Pilsudskis veikęs prieš jo valią ir įsakymą, prašau paieškot po stalčius ir, 

S39 

S98 

dviejų žinomų lenkų pate ikt i daugiau negu dvejiems metams, 
faktai autori tet ingi . Čia duodu 1922 m. gruodžio 6 d., kai Pil-
keletą citatų iš tos knygos, 
mano paties laisvai verstų į liet. 
kalbą: 

„ C e n t r i n ė L i e t u v a (ps l . 
128-132). Matydamas artėjančią 

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

Mėsos konservai 
Apelsinų koncentr 
Aliejus 
Riešutai 
Vafliai 
Cukrus 
Ryžiai 
Džiov abrikosai 
Konservuota silkė 
Multivitammai 

V I S K A S U Ž S I E N I E T I Š K A . 5 5 svara i = 25 kg 
Dešros lietuviškos, aukščiausios kokybės 

$75 Įvairaus maisto be mėsos 

Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didesni kiekj 
aspirino ir vitaminų 

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

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

Dešra 
šprotai 
Margarinas 
Olandiškas sūns 
Tirpi kava 
Malta kava 
Kakava 
Makaronai 
Maionezas 
Aspirinas 

1 5 kg 
3 dež 
1 kg 
1 5 kg 
200 g 
300 g 
400 g 
2 5 kg 
0 5 kg 

250 tbl 

A.tA. 
BRONIUS AUŠROTAS 
Lietuvos kariuomenės kapitonas 

Gyveno Juno Beach, FL. Po trumpos 
ir skausmingos ligos iškeliavo Amžinybėn 
1993 m. lapkričio 24 d., sulaukęs 84 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Veronika, sūnus 
Rimvydas su šeima, brolis Vytautas su 
šeima Kanadoje, dukterėčia Rama Wiener 
Floridoje ir kiti giminės JAV-bėse ir 
Lietuvoje. 

Praneša šeima. 

A.tA. 
ALBERTAS ZEMAVIČIUS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1993 m. lapkričio 30 d., sulaukęs 66 metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje iš

gyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Michalina Wasko, keturi broliai ir 

keturios seserys su šeimomis Lietuvoje; taip pat daug 
dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionis pašarvotas gruodžio 4 d., šeštadienį nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Privačios laidotuvės pirmadienį, gruodžio 6 d. 

Nuliūdę žmona, broliai, seserys ir kiti giminės. 

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

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUZEFĄ URBANIENĖ 
Mūsų brangi Motina ir Senelė mirė š.m. rugpjūčio 31 d. 

ir buvo palaidota spalio 3 d. 
Norime padėkoti visiems, suteikusiems jai paskutinį 

patarnavimą. 
Didžiausia padėka dr. Petrui Kisieliui už nuolatinę a.a. 

Juzefos sveikatos priežiūrą iki paskutinio jos atodūsio. 
Nemažesnė padėka kan. Vaclovui Zakarauskui, pažinojusiam 
ją dar iš Vokietijos laikų, atlaikiusiam šv. Mišias Šv. Antano 
bažnyčioje, už maldas koplyčioje ir pamaldas mauzoliejuje. 
Ačiū ir Fr. Joachim C. Studwell, OFM, už maldas bei Lietuvos 
dukterims už rožinį koplyčioje. 

Nuoširdus ačiū už gėles, aukas šv. Mišioms ir Lietuvos 
Dukterų draugijai, o šeimos nuožiūra skirtos aukos per
duodamos senelių globai Lietuvoje. 

Ypatingas ačiū mūsų nuoširdžiam draugui, Kostui Bur
bai, už prasmingą žodį šermenų metu, o sol. Danutei Stankai-
tytei ui jautrias giesmes per Mišias su vargonų palyda. 

Ačiū visiems, pareiškusiems užuojautą ir paguodos žodžius 
asmeniškai ar raštu šioje liūdesio valandoje, o taip pat ir 
visiems, aplankiusiems velionę koplyčioje ir palydėjusiems j 
Amžino Poilsio vietą. 

Padėka karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams. D 
Petkui ir sūnui, už nuoširdų ir malonų patarnavimą mums 
sunkioje valandoje. 

Ilsėkis ramybėje, brangi Mama! 

Nuliūdę: duktė Stasė Didžiulienė su vyru, sūnūs — 
Kostas ir Pranas Urbanai su šeimomis. 

A.tA. 
BRONIUI AUŠROTUI 

mirus, re i šk iame gilią užuojautą žmonai VERO
NIKAI, sūnui RIMUI, jo šeimai, broliui VYTAUTUI, 
jo šeimai ir visiems a r t imies iems. Dalinamės ne
tekties skausmu. 

Z. Juškevičienė 
J. J. Variakojai ir šeima 

\ \ 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 3 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lietuvių f o n d o v a l d y b a pa
ruošė ka lėd in į l a i šką bei 
švenčių sveikinimą ir gruodžio 
1 d. išsiuntė visiems nariams, 
vadovaujant valdybos nariui 
Vaclovui Momkui ir reikalų ve
dėjai Ale i S t e p o n a v i č i e n e i . 
Talkino: valdybos pirm. Stasys 
Baras, Elena Barienė, Marija 
Remienė, Aleksas Pabrėža, dr. 
Antanas Razma, Ramoną Stepo
navičiūtė , Malvina Jonik ienė , 
K o s t a s Dočkus , K a z i m i e r a 
Antanaitienė, Antanas ir Vikto
rija Valavičiai. Lietuvių fondo 
vadovybė stropiai informuoja 
savo n a r i u s ir l ietuvišką vi
suomenę apie LF augimą, inves
t av imą i r t e ik i amą paramą. 

B i r u t ė ir J u l i u s Lintakai , 
Oak Lawn , EL, įstojo j „Draugo" 
fondą su 600 dol. J ie tapo Fon
do n a r i a i s su t r imis balsais 
(v ienas ba l sa s — 200 dol.). 
E s a m e dėkingi B. ir J . Lin-
t a k a m s už dosnumą ir prita
r imą. 

A t s i s v e i k i n i m a s s u a.a. 
p e d a g o g u P e t r u Maldeikiu, 
ilgą l a iką gyvenusiu Cicero, IL, 
pasku t in iuo ju metu Texas vals
tijoje, b u s šiandien, penktadienį, 
6 vai. v. P e t k a u s Marąuet te lai
dojimo namuose . Visuomenė, 
y p a č m o k y t o j a i , p r a š o m i 
da lyvau t i . 

U p y t ė s D r a u g i š k o k l u b o 
narių susirinkimas įvyks antra
dieni, gruodžio 7 d., 1 vai. po 
pietų Ziggy Kojak salėje, 4500 
S. Talman. Kviečiami visi na
rdai atvykti , nes bus valdybos 
rinkimai 1994 metams. Po susi
rinkimo — vaišės. 

J A V L B P h i l a d e l p h i j o s 
a p y l i n k ė a ts iuntė Draugo Fon
dui 100 dolerių auka . Kviečia
mos ir kitos LB apylinkės įsto
t i į šį labai svarbų . .Draugui" 
išlaikyti fondą nariais su 200 ar 
daug i au dolerių (200 dolerių 
su te ik ia 1 nario balsą), kad 
mūsų pagr indinės komunika
cijos ir vienintelio dienraščio 
egzistencija būtų išlaikyta. Taip 
pat kviečiamos ir visos kitos or
ganizacijos. 

x L E M O N T E , Pasaulio Lie
t u v i ų centre , s iunt in ia i 
priimami kiekvieną savai tę : 
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., C h i c a g o , IL 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Alg imanto Kezio fotogra
fijos p a r o d o s „Giesmių gies
m ė " atidarymas penktadienį, 
g r u o d ž i o 3 d., 7 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. Tuo 
metu ten bus galima papi
g intomis kainomis įsigyti A. 
Pakarkl io keramikos, O. Juš
kos, E. Marcinkevičiaus, R. Ni-
šajaus ir R. Petrausko tapybos 
kūrinių. 

(sk) 

x Akci jų , b o n ų bei kitų ver
t y b i ų p i rk ime ir pardav ime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą. 
A l b i n a s K u r k u l i s , t e l . 
312-360-5530 a rba jo sūnūs ir 
partneriai: A n d r i u s Kurkulis , 
te l 312-360-5531 ir Pau l ius 
K u r k u l i s , 312-360-5627 dirbą 
su O p p e n h e i m e r & C o " I n c ' 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
ve l tui , t e l . 1-800-621-2103. 

(sk) 

D o n Varnas posto pagal
binis Moterų vienetas rengia 
Kalėdų proga pietus ir narių 
pagerbimą Mabenka restorane 
(7844 So. Cicero Ave, Burbank), 
sekmadienį, gruodžio 5 d., 1 v. 
p.p. Valerija Stanaitienė praves 
šio parengimo programą. Bus 
pagerbtos i lgametės narės: 
Violet Jocius — 45 metai, Anna 
Sliteris ir Marie Krasie — 40 
metų, Jean Pargauskas ir Jo-
sephine Kilkus — 35 metai, 
Albina Martinkus — 30 metų, 
Adeline Raithel — 20 metų, 
Edith Bumblis ir Judith 
Sadowski — 5 metai. 

Šių metų (1994) valdybą suda
ro: Anelė Pocienė pirm., Mary 
Jurgel I vicepirm. II vicepirm. 
Angeline Paliokaitis, Frances 
Urnezus — sekretorė, Valerija 
Stanaitienė ižd., Albina Martin
kus istorikė, Stefanija Kasputis 
kapelione, Joanne Sobeckis 
tvarkdarė, Dorothy Dubinski ir 
Rita Radeliff — vėliavų nešėjos. 

Alice Stephens Stipendijų 
fondas, įsteigtas 1992 m. buvu
sių Alice Stephens dainininkių 
ir „Liros" ansamblio iniciatyva, 
š.m. rugsėjo 11d. Marijos aukš
tesniojoje mokykloje įvyku
siame konkurse paskyrė 1,000 
premiją Virginijai Bruožis iš 
Cleveland, OH. J i tu r i muzikos 
mokytojos diplomą ir bakalau
ro laipsnį iš dainavimo Melbour-
no universitete, Australijoje, 
taip pat įsigijusi magistro laips
nį Cleveland Muzikos institute. 
Paskirtoji premija bus panau
dota tolimesniam balso la
vinimui. 

Vertinimo komisija taip pat 
išskyrė du konkurso dalyvius — 
Rūtą Pakštaitę ir Algimantą 
Barniškį, tačiau apgailestavo, 
kad tegalėjo s k i r t i vieną 
premiją. 

Vertinimo komisiją sudarė: 
Marilyn Bykowski, „Liros" 
jaunųjų dainininkių choro diri
gentė, vokalinio skyriaus ved. 
Komarek mokykloje, Riverside. 
IL; Lucyna Migala, viena „Li
ros" steigėjų ir direktorių; dr. 
Leonardas Šimutis, rašytojas, 
kompozitorius, Muzikos moky
tojų kolegijos dekanas: muz. 
Alvydas V a s a i t i s , Čikagos 
Lietuvių operos dirigentas. 

x $1.85 už svarą AIR 
CARGO per TRANSPAK. 
Minimumas $30. Kalėdinė 
nuolaida. Talpintuvai siunčiami 
kas savaitę. Pinigai pervedami 
doleriais. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 31^436-7772. 

(sk.) 
x Jau penkti metai, kai 

„ŽAIBAS" sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog į jūsų giminaičiu 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. 

(ak.) 

Linksmi veideliai - tai Knaučeliūnų vardo Vaikų namelių mokiniai (priekyje iš kairės): Adam 
ir Andrew Watson; II eil. - Andrius Markulis, Daiva Gylytė, Andrius Aukštuolis, Aleksytė Stalio-
nytė- III eil. Vakarė Valaitienė, Jonukas Smuikaitis ir V. Smuikaitienė. 

Nuotr. E. Markulienės 

N u o gruodžio 1 d. Čikagoje 
vėl įsigalioja k a s m e t i n i s 
draudimas palikti automobilį 
p r ie kai kurių didžiųjų ar 
pagrindinių gatvių per naktį. 
Draudimas paprastai atšaukia
mas balandžio 1 d. Paliktosios 
mašinos bus miesto vilkikų nu
tempiamos, ir j a s a t s i imt i 
savininkui kainuos 105 dol., be 
to, dar reikės mokėti 25 dol.. 
pabaudą ir 10 dol. už kiekvieną 
dieną, kol automobilis neatsiim
tas . 

Gatvės, prie kurių draudžiama 
s t a t y t i a u t o m o b i l i u s , y ra 
pažymėtos specialiais užrašais. 
Patar t ina įjuos kreipti dėmesį. 

Miestas valo daugiau kaip 600 
mylių gatvių (greitkeliai prik
lauso Illinois Susisiekimo įstai
gai, todėl miestas jų nevalo). 
Valymui naudojami specialūs 
sunkvežimiai, kurių miestas 
tur i 281. Reikalui esant, „mobi
lizuojami" šiukšlių vežiojimo 
sunkvežimiai, kurie ta ip pat 
barsto druską ir s tumia sniegą 
nuo gatvių. Pernai Čikagoje 
iškrito 46.9 coliai sniego. Pra
našaujama, kad ši žiema bus 
šaltesnė, su daugiau kritulių. 

Vincas Klova iš Bell Gar 
dens Kalifornijoje a t s i u n t ė 
Draugo Fondui 500 dolerių ir 
tapo jo nariu. Kviečiami ir kiti 
. .Draugo" skaitytojai pasekti 
šiuo pavyzdžiu, ir dar šiais 
metais įstoti nariu su 200 ar 
daugiau dolerių (ar su mažesne 
auka), tampant fondo rėmėjais, 
o vėliau ir nariais. 

Dar šiais metais „Draugo" 

P o „ D a i n a v o s " ansamblio 
koncerto, įvykusio Jaunimo cen
tre lapkričio 7 d., JC kavinėje 
buvo laimingųjų bilietų trau
kimas. Pirmąjį laimingąjį bilie
tą ištraukė „Dainavos" an
samblio pirm. Danguolė Ilginy-
tė, o 500 dol. laimėjo Cecilia 
Mitkus iš Tinley Park, IL; antrą 
premiją — 250 dol. laimėjo Ste
fanija Radvilienė iš Čikagos; 
trečią — 100 dol. Ona Gradins-
kienė iš Čikagos; po 50 dol. 
laimėjo: B irutė Drungienė, 
Danas Lapkus ir S. Dunne iš 
Westmont. O. Gradinskienė ir 
D. Lapkus savo laimėtuosius 
pinigus paaukojo „Dainavai". 
Ansamblis nuoširdžiai dėkoja 
visiems, dalyvavusiems laimė
jimuose ir padėjusiems su
mažinti ke l ionės į Lietuvą 
išlaidas. Dabar „Dainava" in
tensyviai ruošiasi „Draugo" 
koncertui, kuris įvyks atei
nančių metų kovo 20 d. Maria 
aukš tesn ios ios mokyklos 
auditorijoje. 

Magdalena Stankūnienė iš 
Čikagos įteikė 200 dolerių 
„Draugo" fondui, a.a. Jono Gin
tau to Stankūno atminimui , tuo 
tapdama fondo nare . Kiekvie
nas, paaukojęs ..Draugo" fondui 
bent 200 dolerių a r daugiau, 
tampa fondo nariu. Kiekviena 
200 dolerių suma nariui su
teikia vieną balsą. Dėkojame už 
auką fondui. 

Lietuvių pens ininkų sąjun
g o s narių susirinkimas-pa-
bendravimas įvyks gruodžio 9 
d., ketvirtadienį, 1 vai. p.p. Sau-

fonde gautas aukas bus galima ^ n a m u o s e . B u s p r a neš imai , 

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. 

nurašyti nuo 1993 m. pajamų 
mokesčių. Ačiū už auką. 

x Ieškau moters pasaugoti 1 
m. mergytę antradieniais arba 
trečiadieniais nuo 8 v.r. iki 12 
vai. dienos Downers Grove prie
miestyje. Reikia turėti savo 
transportaciją. K r e i p t i s : 
708-852-7631. 

(sk) 

x Dėmesio! Parduodamos 
naujausios 100% lininės staltie
sės ir staltiesėlės, išaustos lietu
viškais raštais. Teiraukitės: 
708-447-3351. 

(sk) 

x Kairys Baltic Expediting 
pristato mais to produktus 
Lietuvoje. Siuntinys Nr. 8 (vis
kas kilogramais): 2 rūkyt, deš
ros, 2 rūkyt, kumpio, 10 cukr., 
5 miltų, 2 ryžių, 1 sviesto, 1 
oland. sūrio, 2 apelsinų, 1 
riešutų, 300 gr. šokolado, 500 
gr. pup. kavos, 200 gr. arbatos, 
5 dėž. šprotų, 2 lt. augalinio alie
jaus, 2 ind. majonezo, 2 ind. po
midorų padažo. Viso 31 kg. (apie 
68 sv.) tik $81 U.S., įskaitant 
pristatymą į namus per 10-14 
dienų. Atsiųsime Lietuvoje pasi
rašytą pakvitavimą. Rašyti: 
Vytas ar G e n ė Kairys , 517 
Fruitland Rd., Stoney Creek, 
Ont„ Canada L8E5A6, Tel. 
905-643-3334; fox 905443-8980. 

(sk) 

meninė dalis, šiltas maistas ir 
t.t. Nariai prašomi pobūvyje 
dalyvauti ir atsinešti ką nors 
dovanų paskirstymui. 

x VIII Mokslo ir Kūrybos 
s impoziumui sutelkti l ė š a s 
buvo pravesta loterija. Dovanų 
paskirstymas įvyko lapkričio 27 
d., šeštadienį per Simpoziumo 
uždaromąjį pokyU. Dovanas 
laimėjo: $500 Leonas ir Ona 
Sabaliūnai iš Ann Arbor, MI; 
$250 Raminta Jelionytė iš 
Chicagos; $150 Mykolas Nau
jokaitis iš San Diego, CA; $100 
A.D. Bastulis iš Redondo Beach, 
CA; $100 V. P. Janulaitis iš 
Oak Lawn, IL; $100 Martinkus 
iš Stickney, IL; $100 R. Povi 
laitis iš Lemont, IL; $100 Gene-
vieve U. Anoff iš Barrington, IL; 
$100 Sofija Vaškienė iš St. Petes 
Beach, FL. VITI Mokslo ir Kū
rybos simpoziumo rengėjai svei
kina laimėtojus ir dėkoja auko
tojams. 

(sk) 

x Ie škoma, Aldutė Griga
l i ū n a i s , duktė kp t . Petro Gri 
galiūno, gim. 1930 m. Ieško pus
seserė Bronė Daškevičienė, Žir
mūnų 8-95, Vilnius. Žinantieji 
prašomi pranešti Gražinai Ur
bonienei , 1418 W. Elmwood, 
C lawson , MI 48017. Tel. 313-
435-0209. 

(sk) 

KRIAUČELIŪNŲ VARDO 
VAIKŲ NAMELIŲ DARBAI 

Ketvirtadienį, Padėkos dieną, 
mūsų parapijoje per šv. Mišias 
mokiniai nešė padėkos maldas 
prie altoriaus. Dėkojo Dievui už 
tikėjimą, už šeimą, maistą, 
aprangą ir pastogę, už valstybę 
ir t.t. 

Gera ir reikalinga nors kartą 
metuose mintyse išskaičiuoti 
visus, iš kur ių mes esame ką 
nors gavę, ir bent Dievo akivaiz
doje a t v e r t i nuo lank ią ir 
dėkingą širdį. Gera ir viešai 
padėkoti. 

Taigi rytais , išleisdama savo 
jauniausią sūnų į Kriaučeliūnų 
vardo vaikų oamelius (dvi abi
turientės jau triūsia pradžios 
mokyklos pakopose), jaučiu gilų 
dėkingumą visiems, prisidėju
siems prie mokyklėlės išlai
kymo. Dėkinga geradariams dr. 
Leonui ir Irenai Kriaučeliū-
nams už pastogę; dėkinga lietu
vių Montessori draugijai, kuri 
nuolatos rūpinasi mokyklėlės 
reikalais. Per 35 metus kiek čia 
praėjo mokytojų, kiek mokinu
kų — kiekvienas atiduodamas 
savo duoklę mokyklėlės istorijai 
ir tradicijom. 

Šiais 1993-94 mokslo metais, 
nors gerokai praretėję mūsų 
gretos, kokia šviesi nuotaika 
viešpatauja Vaikų nameliuose! 
Už tai dėkinga esu mokytojai 
Liudai Germanienei ir jos asis
tentei Jolanta i Andrejevienei. 
nepailstamų tėvų komitetui ir 
visiems bendradarbiams. 

Mokslo metams gerokai įpu
sėjus, darbas mokyklėlėje vyks
ta sparčiu tempu. Mokyklėlė 
veikia penkias dienas savaitėje, 
nuo 9 v.r. iki 12, o antradienį, 
trečiadieni ir ketvirtadienį dar 
vyksta prailgintos dienos pro
grama iki 2 vai. p.p. Mokinių 
yra d v y l i k a . J ie pu ik i a i 
sugyvena, vienais kitą lydėdami 
Montessori auklėjimo keliais. 
Cia darbas verda džiaugsmin
gai. 

Spalio 12 d. buvo suorganizuo
ta išvyka į ūkį. J i didžiai 
pasisekė: vaikai aplankė tvar
tus, paglostė gyvuliukus, ste
bėjo gyvulininkystės darbus. 
Laukuose išsirinko gražiausius 
moliūgus. Po atviru dangumi 
pavalgė priešpiečius. Namo 

grįžo pavargę ir laimingi. 
Lapkričio 3 d. tėvų komitetas 

suruošė vakarienę Ford City 
valgykloje. Susirinko nemažas , 
būrys ir linksmai praleido 
kelias valandas draugų tarpe. 
Valgykla dalį pelno paaukojo 
Vaikų nameliams. 

Šiom dienom mokyklėlėje vai
kučiai ruošiasi eglutei, o tėvų 
komitetas išsijuosęs ruošiasi 
pavasario madų parodai, įvyk
siančiai 1994 metų kovo 13-tą 
dieną Lexington House resto
rane. Raginame visus iš anks
to tą dieną paskirti Žiburėlio ir 
Kr iauče l i ūnų vardo v a i k ų 
nameliams paremti . 

V. Va la i t i enė 

DePAUL U N I V E R S I T E T A S 
PADEDA LIETUVAI 

Naujai atsikuriančiai Lietu
vos ekonomijai t r ū k s t a spe
cialistų įvairiose sri tyse, ypač 
finansų ir apskaitos. Šiuo metu 
mažai yra kvalifikuotų žmonių, 
kurie susipažinę ir s u p r a n t a 
Vakarų apyskaitos taisykles bei 
sistemas. Bandant šią spragą 
užpildyti, šj pavasarį Soros fon
das buvo surengęs in tensyvius 
keturių mėnesių kursus Vil
niaus universitete, kuriuose dė
stė aštuoni apskaitos profesoriai 
iš įvairių JAV universitetų. 
Sekant JAV universi tetų išvys
tytą apskaitos programą, kursų 
t i k s l a s buvo s u p a ž i n d i n t i 
aukštesniųjų mokyklų bei uni
versitetų dėstytojus su r inkos 
apskaita. Kursuose dalyvavo 
t r i sdeš imt penk i a s m e n y s , 
penkiolika iš Lietuvos, o kit i iš 
Es t i jos , La tv i jos , R u s i j o s , 
Rumunijos, Ukrainos ir Molda
vijos. Egzaminus išlaikius ir 
kursams pasibaigus, dvidešimt 
keturi asmenys buvo iš r inkt i 
toliau tobulinti žinias įvairiuose 
JAV universitetuose. 

Vienas iš aštuonių pakvies tų 
JAV profesorių Vilniuje buvo 
dr . John A h e r n , D e P a u l 
universiteto Čikagoje apskai tos 
mokyklos direktorius. Apskai
tos programa DePaul universi
t e t e yra v iena d i d ž i a u s i ų 
Amerikoje. Grįžęs iš Vi ln iaus , 
jis sudarė sąlygas t r im lietuvėm 
toliau stažuotis DePaul universi
t e t e . Rudens k e t v i r č i u i iš 
Lietuvos atvyko Irena Pet
ruškevičienė — Vilniaus Ekono
mikos kolegijos dės ty to ja , 
Dalia Poškaitė — Vi ln iaus 
universiteto dėstytoja ir Zi
na Gaidienė — įmonių kon
sultantė bei Vilniaus universi
teto dėstytoja. Dr. Ahern dėka, 
šios dėstytojos turėjo progą 
nemokamai lankyti apskai tos 
kursus ir stebėti įvairią apskai
tos mokymo metodiką. Taip pat 
joms buvo sudarytos sąlygos 
a p l a n k y t i v i s a s Č i k a g o j e 
esančias biržas, susipažint i su 
apskaitos specialistais ir daly
vauti įvairiose konferencijose. 
Dėstytojas Čikagoje apgyven
dino ir globojo viet inės l ietuvės 
— Rama Bublytė. I rena Balei-
šienė ir Danguolė Kviklytė . 
Ketvirčiui pasibaigus, įpareigo
tos toliau mokyti apskai tą bei 
s t e ig t i a p s k a i t o s m o k y m o 
centrus. D > R > 

• Padangė be žva igždž ių , 
upė be vandens ir l ietuvis be 
dienraščio „Draugo" t ik liūdesį 
sukelia. 

IS ARTI IR TOLI 

J A V 

Poezi jos v a k a r a s su Vir
ginija Kochanskyte bus Detroi
to Dievo Apvaizdos Kultūrinio 
centro svetainėje penktadienį, 
j u o d ž i o 10 d., 8 v.v. „Saulutė", 
Lietuvos našlaičių globos bū
rel is , ruoš ia nepamirštamą 
vakarą su ar t i s t e , k u r i o s 
neeiliniai pasirodymai sukelia 
šilčiausius atsiliepimus. Dėl 
informacijos prašome kreiptis į 
E leonorą G r i g a i t i e n ę , t e l . 
313-453-8614. Visi kviečiami. 

Tautinių šokių grupė „Aud
r a " iš St. Petersburg, FL, 
lapkričio 5 d. pasirodė Tampa 
Paims pradžios mokyklos tarp
tautinės dienos programoje. 

„ S a u l ė s " l i tuanis t inės mo
kyklos mokiniai atliks kalėdinę 
programą St. Petersburgo, FL, 
Lietuvių klube gruodžio 5 d., 
sekmadienį, po pietų. Jie su
vaidins „Kristaus užgimimą", 
d e k l a m u o s , g iedos K a l ė d ų 
giesmes. 

D i a k o n a s Gintaras Grušas , 
talkinęs Lietuvai popiežiaus ap
silankymo komitete generaliniu 
sekretorium, grįžo į Romą tęsti 
teologijos studijų. 

Prel. Vytautas Balčiūnas Sv. 
Rašto vertėjo į lotynų kalbą šv. 
Jeronimo dieną aukojo šv. Mi
šias už kun. prof. Antaną Rubšį. 
Su Matulaičio namų gyvento
jais meldė jam sveikatos, kad 
galėtų užbaigti Šventojo Rašto 
Senojo Testamento vertimą į 
lietuvių kalbą iš aramejų, heb
rajų ir graikų kalbų, kuriomis 
jis buvo parašytas. 

P A S K I R T O S P R E L . 
P R U N S K I O P R E M I J O S 

Prelato Juozo Prunskio premi
ja i skir t i komisija, suėjusi šių 
metų rugsėjo mėnesio 25 dieną 
Nekal ta i Pradėtosios Marijos 
Seserų vienuolyne, P u t n a m , 
C o n n e c t i c u t , v i e n b a l s i a i 
nusprendė šių metų premiją 
paskir t i ta ip : 

3,000 dol. skirti ver t imui „Jė
zaus gyvenimo iliustracijos'" 
paremti . Or ig ina las pa rašy tas 
Valtortos-Kireniečio. Vertėjas 
— kunigas Kęstutis Tr imakas iš 
Vvestchester. Illinois. Komisija 
neturi abejonės, kad šis veikalas 
padės ugdyt i k r ikšč ion i škus 
idealus ne tik Lietuvoje, bet ir 
išeivijoje. 

1,500 dol. skirti akademin ių 
dienų projektui. Šio projekto au
torius y ra dr. Arvydas Žygas iš 
Vilniaus. Tai konkretus ir labai 
gerai permąstytas krikščioniško 
veikimo su j aun imu p lanas . 

K o m i s i j a l a b a i v e r t i n o 
evangelizacinės jaunimo grupės 
projektą, pasiūlytą Eugeni jaus 
Danilevičiaus iš Kauno. Komisi
ja siūlo, kad jis sus is iektų su 
vyskupijose bes ikur iančiomis 
j a u n i m o e v a n g e l i z a c i j o s 
grupėmis . 

Iš viso komisijai buvo prisiųs
ti 22 darba i , 20 iš Lietuvos, 2 iš 
JAV. Darbų bei pasiūlymų buvo 
įvairių, jų tarpe krikščioniškos 
v e i k l o s p r o j e k t ų , r a š i n i ų 
rel iginėm temom, apmąstymų 
bei maldų, vitražų projektas ir 
kt. 

Šių metų komisijai pr ik lausė 
kunigas V. Cukuras , Mirga 
Girniuvienė, Eligijus Sužiedėlis, 
sesuo M. Bernadeta Matuka i t ė 
ir Liuda Žiaugrienė. Komisija 
džiaugėsi prisiųstų darbų ver
t ingumu ir t iki .kad j ie visi 
padės puoselėti krikščionišką 
veiklą mūsų ta rpe . 

Mirga Girniuvienė 

DePaul universitete Čikagoje stažavosi trys Lietuvos ekonomistės (iš kairės): 
Dalia Poškaitė, John Ahern, Zina Gaidienė ir Irena Petruškevičienė. 

A d v o k a t a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
T e l . 1 -312-776-8700 

Virš 20 motų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 
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