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A. Kozyrev kritikuoja 
B. Jelciną

Maskva, spalio 25 d. 
(Reuters) — Rusijos užsienio 
reikalų ministras Andrėj Ko 
zyrev trečiadienį atsiliepė į 
daugybę kritikos iš Rusijos pre
zidento Boris Jelcino, pasaky
damas, kad liks savo pareigose 
tik tuo atveju, jei nebus trak
tuojamas kaip tarnas. „Jeigu 
reikia žmogaus, kuriam galima 
būtų įsakinėti”, kalbėjo Kozy
rev televizijos programoje, pa
vadintoje „Detalės”, „tuomet 
būtų geriau, jei būtų ieškoma 
naujos komandos”.

A. Kozyrev sakė, kad B. Jelci
nas klydo, kai kritikavo Užsie
nio reikalų ministerijos darbą 
svarbių vizitų į Prancūziją ir 
JAV išvakarėse. „Kartoju, jog 
nemanau, kad reikėjo tarpusa
vio santykius gvildenti viešai”, 
pasakė A. Kozyrev, aiškiai užsi
gavęs dėl Jelcino pasakymo, kad 
Kozyrevui esą reikia pavaduo
tojo, kad galėtų atlikti savo dar
bą.

Prieš porą dienų prezidentas 
B. Jelcin pasakė, kad A. Kozy- 
revą reikia pakeisti, bet kelio
nės į Niujorką išvakarėse, ku
rios metu buvo pokalbis su pre
zidentu Bill Clinton dėl Rusijos 
vaidmens Jugoslavijoje, atrodė, 
kad Jelcinas vėl buvo pakeitęs 
savo nuomonę.

Andrėj Kozyrev neatmetė ga
limybės, kad gali atsistatydin
ti ir atrodė, kad jis dėjo spe
cialias pastangas pabrėžti, jog 
liks pareigose tik tuo atveju, jei 
Jelcinas jį traktuos kaip kolegą. 
Kozyrev sakė, kad liks savo pa
reigose tik jei „kryptis liks ta 
pati ir jei santykių su Jelcinu 
bruožai bus būtent partnerių, ne 
pono ir tarno”.

A. Kozyrev, kuris yra Jelcino

Tarptautinis Valiutos Fondas 
tikrina Lietuvos ekonominę 

veiklą
Vilnius, spalio 24 d. (AGEP) 

— Tarptautinio Valiutos Fondo 
(TVF) misija Lietuvoje pradėjo 
tikrinti vyriausybės ekonominę 
ir finansų politiką. Misijai va
dovauja Julian Berengaut iš 
TVF Europos II departamento. 
Iš viso nuo spalio 23 d. iki lap
kričio 3 d. Vilniuje dirbs aštuoni 
ekspertai, įskaitant vieną Pa
saulio Banko atstovą.

Tai jau ketvirtoji TVF misija 
Lietuvoje šiais metais. Kaip ir 
anksčiau, fondo ekspertai tik-

Landsbergis lankosi 
Izraelyje

Vilnius, spalio 25 d. (Elta) — 
Lankydamasis Izraelyje, Tėvy
nės Sąjungos (Lietuvos Konser
vatorių) pirmininkas Vytautas 
Landsbergis trečiadienį Jeruza
lėje susitiko su Izraelio parla
mento Kneseto pirmininku pro- 
fesioriumi Shevach Weiss.

Ketvirtadienį V. Landsbergis 
su žmona Gražina dalyvaus iš
kilmingoje ceremonijoje Yad 
Vashem muziejuje. Čia bus pa
gerbtas V. Landsbergio motinos 
gydytojos Onutės Landsbergie
nės atminimas. Po mirties O. 
Landsbergienė apdovanota Žū
vančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

1944 m. pavasarį Vytauto 
Landsbergio tėvai savo na
muose slėpė iš Kauno geto 
pabėgusią Belą Gurvičiūtę. 
kurios šeima ir pakvietė V. 
Landsbergį pasisvečiuoti Iz
raelyje.

valdymo metu ilgiausiai ištar
navęs ministras, pasakė, kad 
jiedu susitiks pirmadienį aptar
ti „politinius klausimus ir pa
skirus personalo klausimus”.

Per penkerius metus užsienio 
reikalų ministro pareigose An
drėj Kozyrev išugdė glaudžius 
ryšius su Vakarais, rūpestingai 
laikydamasis Kremliaus nusta
tytos politikos. Bet daugelis 
rusų nacionalistų sako, kad 
Kozyrev išdavė Rusiją, pasiduo
damas Vakarų reikalavimams, 
ypač Bosnijos atžvilgiu.

A. Kozyrev taip pat stipriai 
kritikavo Maskvos užsienio 
politikos stilių, sakydamas, jog 
Jelcinui būtų daug lengviau nu
tildyti kritikus, šešis mėnesius 
prieš kurį nors susitarimą su 
Vakarais prieš tai nebūtų šeši 
mėnesiai aštrios antivakarie- 
tiškos kritikos. „Šešis mėnesius 
artėjame prie konfrontacijos, 
tuomet įvyksta dar viena vir
šūnių konferencija, bet teigia
mas jos rezultatas yra staig
mena”.

Tai buvo užuomina į Jelcino 
ir Clintono ilgą posėdį Niujorke, 
kurio metu buvo sutarta dėl Ru
sijos dalyvavimo tarptautinėse 
taikos palaikymo pajėgose Bos
nijoje. Bendroje spaudos kon
ferencijoje po to susitikimo su 
Clintonu B. Jelcinas žėrinčiais 
žodžiais pasakė, jog abiejų šalių 
vadovai priėjo susitarimo, ir 
žurnalistams pasakė, kad jie 
klydo, pranašaudami nesėkmę.

Trečiadienį Kozyrev pareiškė: 
„Jei praėjusius šešis mėnesius 
nebūtume plūduriavę — ir aš 
tam priešinausi — tai greičiau
sia nebūtų reikėję tokių jausmų 
ir būtume daug daugiau pasie
kę”.

t ina, kaip Lietuvos vyriausybė 
vykdo pernai pasirašytą trejų 
metų ekonominės politikos 
memorandumą ir kaip šalyje 
vyksta ekonomikos reformos. 
Ypatingas dėmesys šį kartą bus 
skirtas finansų politikai, šių ir 
kitų metų biudžetams, banki
ninkystei bei energetikai. Be to, 
misija domėsis kai kuriais socia
linės apsaugos, užsienio preky
bos ir muitų politikos klausi
mais.

Savo ataskaitą misija pateiks 
TVF direktorių valdybai, kuri 
posėdyje gruodžio mėnesį nu
tars, ar suteikti Lietuvai eilinę 
paskolą.

Kitą savaitę TVF misijos eks
pertai susitiks su ministru pir
mininku Adolfu Šleževičiumi, 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninku Kaziu Ratkevičiumi, fi
nansų, energetikos, ekonomi
kos, socialinės apsaugos ir že
mės ūkio ministrais.

Tarptautinis Valiutos Fondas 
yra suteikęs Lietuvai iš viso 
apie 250 milijonus dolerių pa
skolų, iš jų daugiausia Lietuvos 
Banko valiutos stabilizavimo 
fondui ir įvairioms vyriausybės 
reikmėms — mokėjimų balan
sui, energetikai ir panašiai.

Pagal pernai pasirašytąjį me
morandumą Tarptautinis Va
liutos Fondas pažadėjo per tre
jus metus suteikti Lietuvai dar 
apie 200 milijonų dolerių pasko
lų. Iš jų iki šiol Lietuva yra 
gavusi ir panaudojusi 78 mili
jonus dolerių.
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Lietuvos kariuomenės vadas generolas Jonas Andriškevičius (kairėje) spalio 18 d. lydi jo kvietimu
į Lietuvą atvykusį Vokietijos karinių pajėgų vadą generolą Klaus Neumann. Jis pažadėjo, kad
Vokietija, Lietuvos kariuomenei orientuojantis į NATO standartus, padės Lietuvai rengti karinio
mokymo specialistus. Šiemet vyko apie dešimt Lietuvos ir Vokietijos seminarų kariniais
klausimais. Kitąmet jų bus dvigubai daugiau. _ .

Nuotr. R. Suikos „Lietuvos aide

Niujorkas, spalio 25 d. — 
Trečiadieni pasibaigė Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazausko 
vizitas į Jungtines Tautas šios 
organizacijos 50-mečiui pami
nėti.

Kaip praneša Lietuvos Nuola
tinė Misija prie Jungtinių Tau
tų, trečiadienį Lietuvos prezi
dentas susitiko su JT generali
niu sekretorium Boutros Bout- 
ros Ghali. Susitikimo pradžioje 
prez. Brazauskas generaliniam 
sekretoriui įteikė Lietuvos Res
publikos dovaną Jungtinių Tau
tų Organizacijai. „Ši’ Lietuvos 
skulptoriaus Stanislovo Kuzmos 
skulptūra ’Eglė — Žalčių kara
lienė’, pasakė Algirdas Bra
zauskas, 'atspindi vieną gra
žiausių ir reikšmingiausių mū

sų mitų, lietuvių tautos gyvybin
gumą. Lietuva sugrįžo į pasau
lio tautų bendriją su turtingo
mis, turinčiomis gilias tauto
sakos šaknis, kultūrinėmis tra
dicijomis’ ”.

JT generalinis sekretorius 
nuoširdžiai padėkojo už dovaną 
ir pasakė, kad ji bus išstatyta jo 
darbo kabinete.

Susitikimo metu JT generali
nis sekretorius aukotai įvertino 
Lietuvos dalyvavimą taikos pa
laikymo pajėgų veikloje, sten
giantis sureguliuoti konfliktą 
buvusios Jugoslavijos teritorijo
je. Pasak generalinio sekreto
riaus, Lietuva savo taikos 
pajėgų būrio dalyvavimu rodo 
ne tik savo vėliavą konfliktų

NATO požiūris į plėtimąsi 
— pasikeitęs

Prez. Brazauskas baigė vizitą 
Jungtinėse Tautose

Vilnius, spalio 24 d. (AGEP) 
— Europos gynybos sąjunga 
NATO nesuinteresuota nesta
bilumu Rusijoje.bet nenori, kad 
branduolinė valstybė taptų 
grėsme Europos ir pasaulio 
saugumui, pažymi Seimo užsie
nio reikalų komiteto narys, 
socialdemokratas Vytautas 
Plečkaitis, sugrįžęs iš vizito į 
NATO centrą Briuselyje. Praė
jusią savaitę grupė Lietuvos 
Seimo narių iš jo Užsienio rei
kalų bei Nacionalinio saugumo 
komitetų lankėsi NATO bei šios 
gynybos sąjungos ginkluotųjų 
pajėgų štabavietėje SHAPE.

Antradienį spaudos konferen
cijoje V. Plečkaitis pažymėjo, 
kad NATO požiūris į galimą 
Baltijos šalių narystę pasikeitė. 
Pasak jo, NATO vadovybė da 
bar mano, kad 1994 m. buvo 
paskubėta, pastūmėjus Vidurio 
Europos šalis intensyviai siekti 
NATO išplėtimo. Jis sakė, kad 
pamačius Rusijos reakciją, buvo 
atsitraukta ir dabar ieškomi 
pretekstai plėtimo sustabdymui 
pagrįsti. Tam naudojami ir to
kie faktoriafckaip Rusijos ne
stabilumas, ekonominės prob
lemos.

Be to, pasak Plečkaičio, labai 
skeptiškai NATO plėtimą ver
tina Olandija, Didžioji Britani 
ja, Prancūzija.

Seimo narys sakė, kad Lietu
vos parlamentarams buvo pa
brėžta, jog tiek Baltijos šalių, 
tiek Vidurio Europos saugumui 
yra reikšmingi geri NATO san

tykiai su Rusija. NATO derina 
visus pagrindinius žingsnius su 
šia šalimi ir net su plėtimo 
studija Rusija buvo supažindin
ta anksčiau, nei Vidurio Euro
pos valstybės, kurioms šis do
kumentas buvo skirtas.

sureguliavimo pastangose, bet 
puikų pavyzdį kitoms šalims 
kaip mažos valstybės gali efek
tyviai dalyvauti Jungtinių Tau
tų veikloje.

Trečiadienį Lietuvos preziden
tas taip pat susitiko su Azer
baidžano prezidentu Heidar Ali- 
jev. Vėliau prezidentas Brazaus
kas susitiko su Niujorko valsti
jos Lietuvių Bendruomenės val
dybos nariais.

Deficitas bus
dengiamas

valstybiniais lakštais
Vilnius, spalio 25 d. (Elta) — 

1996 metų valstybės biudžetas 
planuojamas su 608 milijonų li
tų deficitu, kurį, kaip ir šiemet, 
tikimasi dengti valstybiniais 
vertybiniais lakštais (bonais), 
parduodamais užsienyje, sakė 
Seimo Biudžeto ir finansų komi
teto pirmininkas Feliksas Kolo- 
sauskas spaudos konferencijoje 
trečiadienį.

Tokiu būdu, pasak jo, bus 
mažinama palūkanų norma už 
banko kreditus Lietuvoje. Dar 
šiais metais užsienyje tikimasi 
parduoti valstybinių lakštų už 
50-60 milijonų dolerių.

Dabartinis Lietuvos 608 mili
jonų litų biudžeto deficitas, 
kuris prilygsta 2% bendrojo 
vidaus produkto, yra suderintas 
su Tarptautiniu Valiutos Fon
du. 1996 m. valstybės biudžete 
planuojama 5,448 milijonai litų 
išlaidų ir 4,840 milijonai litų 
pajamų.

Kanados teisininkai 
Lietuvoje ieškos 

kaltinimų įrodymų

Vilnius, spalio 23 d. (AGEP)
— Du Kanados Teisingumo de
partamento pareigūnai lapkri
čio mėnesį rengiasi atvykti į 
Lietuvą rinkti medžiagos apie 
keturis lietuvius Kanados 
gyventojus, kurie įtariami karo 
nusikaltimais per nacių okupa
ciją.

Pasak Lietuvos generalinio 
prokuroro pavaduotojo Aristido 
Pėstininko, kanadiečiai nori 
susipažinti su Lietuvos archyvų 
dokumentais, tikėdamiesi rasti 
įrodymų prieš žydų persekio
jimu įtariamus lietuvius. Pėsti
ninkas nenurodė jų pavardžių.

Generalinės prokuratūros spe
cialiųjų tyrimų skyriaus vy
riausiasis prokuroras Vidman
tas Vaicekauskas BNS kores
pondentui sakė, kad kanadiečių 
teisininkai per pastaruosius 
pora metų ne pirmą kartą at-

LDDP pašalino 
Jaskelevičių

Vilnius, spalio 21 d. (AGEP) 
— Lietuvos Demokratinės Dar
bo Partijos taryba šeštadienį nu
tarė pašalinti Kęstutį Jaskelevi
čių iš LDDP prezidiumo, tarybos 
ir pačios partijos. Už tokį spren
dimą balsavo 54, prieš — 3 tary
bos nariai, 18 susilakė.

Kęstutis Jaskelevičius nese
niai pats pareiškė, kad išstoja iš 
partijos ir jos frakcijos Seime.

LDDP taryba taip pat nutarė 
rekomenduoti apsvarstyti toli
mesnį K. Jaskelevičiaus likimą 
Seimo LDDP frakcijoje.

Palikdamas partiją, K. Jaske
levičius spalio pradžioje teigė, 
kad atgimusi neonomenklatūra 
„užsikorė partijai tiesiai ant 
sprando”. Jis pareiškė solida
rumą su Centro Sąjungos pirmi
ninku Romualdu Ozolu, apkalti
nusiu prenyero ir LDDP pirmi
ninko Adolfo Šleževičiaus vado
vaujamą vyriausybę korupcija 
ir valstybės alinimu. Jaskelevi
čius sakė esąs pasiruošęs kaip 
ekonomistas liudyti teisme tą R. 
Ozolo kaltinimų dalį, kuri pava
dinta valstybės alinimu.

JAV visuomenė netiki 
respublikonų pažadais

ateitų prezidentui pasirašyti.Niųjorkas, spalio 26 d. (NYT) 
— Naujausias CBS televizijos 
tinklo ir „The New York Times” 
laikraščio pravestas JAV gyven
tojų apklausinėjimas rodo, kad 
Amerikos visuomenė bijo JAV 
Kongreso respublikonų planų 
sumažinti pensininkų sveikatos 
priežiūros programai Medicare 
teikiamas lėšas ir tiesiog netiki, 
kad respublikonų planas tikrai 
duos subalansuotą valstybės 
biudžetą iki 2002 metų. Beveik 
3-1 santykiu visuomenė atmeta 
respublikonų siūlymus pasitu
rintiems sumažinti valstybinius 
mokesčius — privačių asmenų 
mokamus federalinius taksus, ir 
juos visą dieną kritikavo ir 
Kongreso demokratai. Visuome
nė 2-1 santykiu atmeta respub
likonų siūlomą Medicare planą, 
nors prisipažįsta nelabai susi
pažinę su konkrečiais respubli
konų siūlymais. Apklausinėji
mas padarytas spalio 22-24 
dienomis; apklausti 1,077 žmo
nės visose JAV.

JAV Senate trečiadienį res
publikonai užblokavo demokra
tų pastangas priversti dar prieš 
lapkričio mėnesio rinkimus bal
suoti už respublikonų siūlomus 
Medicare finansų pakeitimus, 
kad rinkimų kampanijoje galė
tų prieš juos panaudoti jų bal
savimą sumažinti Medicare biu
džetą. Balsavimas už visą 
federalinio biudžeto planą nu
matytas dar prieš šios savaitės 
pabaigą tiek Atstovų rūmuose, 
tiek ir Senate. Po to dar abiejų 
Kongreso rūmų versijos turės 
būti komitetuose suderinamos į 
vieną projektą. Baltuosiuose 
rūmuose prezidentas Bill Clin
ton žadėjo užvetuosiąs respub
likonų įstatymo projektą, jei jis

Vyriausybė nori paleisti 
kalinius

Vilnius, spalio 25 d. (Elta) — 
Apie 350 nuteistųjų būtų pa
leista iš kalėjimų, o apie 5,500 
įkalintųjų bausmės dalis būtų 
sumažinta, jeigu Seimas priims 
įstatymą „Dėl amnestijos 
pažymint Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybės atstatymo 
penktąsias ir Konstitucijos pri
ėmimo trečiąsias metines”. Vy
riausybė šio įstatymo projektą 
pateikė Seimui.

Pagal projektą nuo neatliktos 
bausmės dalies ketinama atleis
ti asmenis, nuteistus iki 1990 
m. kovo 10 dienos. Amnestija 
nebūtų taikoma tiems, kurie 
buvo nuteisti už beveik dvide
šimt nusikaltimų, išvardytų šio 
įstatymo projekte.

Nepilnamečiai, moterys, in
validai bei asmenys, vyresni 
negu 60 metų, kurie buvo nu
teisti laisvės atėmimu iki trejų 
metų arba tie, kurie buvo 
nuteisti pataisos darbais be 
laisvės atėmimo, taip pat turėtų 
būti atleisti nuo neatliktos 
bausmės dalies. Jeigu kuriam 
nors iš šiai kategorijai pri-

vyksta į Lietuvos archyvus tų 
pačių įtariamųjų reikalu. Lie
tuvos generalinė prokuratūra ir 
Kanados Teisingumo departa
mentas yra pasirašę teisinės 
pagalbos sutartį persekiojant 
karo nusikaltėlius.

Lietuvos archyvuose rūpimos 
medžiagos yra radę JAV Tei
singumo departamento tardyto
jai, ieškoję įrodymų prieš JAV 
gyvenančius lietuvius, kurie 
kaltinami žydų persekiojimu 
nacių okupuotoje Lietuvoje.

Nr. 209

Respublikonų federalinio biu
džeto plane numatoma 270 bili
jonais dolerių sumažinti Medi
care lėšas per ateinančius sep
tynerius metus. Be to, žymiai 
būtų sumažinamos lėšos netur
tingųjų sveikatos draudimo pro
gramai Medicaid, pašalpos prog
ramoms, subsidijoms ūkinin
kams , lėšos studentų mokslapi- 
nigių paskoloms, finansinė 
pagalba per mažas algas uždir
bantiems neturtingiesiems ir 
daugybei kitų programų, kurios 
išaugo per paskutinius dvylika 
metų, bandant federalinėmis 
programomis spręsti socialines 
problemas, ypač ekonomiškai 
nuskriaustiems žmonėms ir 
seniems žmonėms. Respublikonų 
siūlomame federaliniame biu
džete tuo pačiu metu 245 bili
jonais dolerių bus sumažinti 
federaliniai mokesčiai vidu
tiniškas bei stambias pajamas 
turintiems piliečiams. Demo
kratai tikino, kad respublikonai 
nori finansuoti šį mokesčių 
sumažinimą turtingiesiems, 
mažindami Medicare bei Medi
caid mokėjimus seneliams bei 
vargšams.

Respublikonų pažadais suba
lansuoti federalinį biudžetą iki 
2002 metų netiki 81% visų ap
klaustųjų, iš jų net 75% res
publikonų. Gavę pasirinkimą, 
ar verčiau subalansuoti fede- 
ralinį biudžetą, ar verčiau 
išsaugoti nesumažintus Medi
care programos mokėjimus už 
medicininius patarnavimus, 
67% renkasi nesumažinti Medi
care biudžeto; tik 27% verčiau 
renkasi subalansuoti federalinį 
biudžetą.

klausančių asmenų atidėtas 
bausmės vykdymas, siūloma ir 
jiems pritaikyti amnestiją.

Šio įstatymo projektą parengė 
septynių pareigūnų darbo gru
pė, kurią birželio mėnesį sudarė 
Lietuvos vyriausybė. Rengiant 
projektą, buvo remtasi 1993 m. 
įstatymu „Dėl amnestijos 
pažymint Lietuvos Respublikos 
Konstituciją”. Tuomet iš 
įkalinimo įstaigų buvo paleisti 
295 nuteistieji, o daugiau kaip 
penkiems tūkstančiams buvo 
sumažintas laisvės atėmimo lai
kas.

Parengti naujojo amnestijos 
įstatymo projektą nutarta dar ir 
todėl, kad per pastaruosius šeše
rius metus pastebimai padaugė
jo suimtųjų ir nuteistųjų laisvės 
atėmimu. 1990 m. pradžioje jų 
buvo maždaug 8,500, o šių metų 
rugsėjo pradžioje tokių asmenų 
skaičius išaugo iki 13,228. Dėl 
lėšų trūkumo per šį laikotarpį 
nepastatyta nė viena nauja pa
taisos įstaiga. Specialistų ap
skaičiavimu, jei ateinančių 
penkerių metų laikotarpy būtų 
pastatyta viena tokia įstaiga, jos 
kaina būtų 30 milijonų litų.

KALENDORIUS

Spalio 27 d.: Frumentas, Sa
bina, Ramojus, liūtė, Gedainis. 
1430 m. mirė Vytautas Didysis. 
1883 m. gimė poetas ir rašytojas 
kanauninkas Mykolas Vaitkus.

Spalio 28 d.: Šv. Simonas ir 
Judas (Tadas), apaštalai. Gaud
rimas, Vikis. 1793 m. gimė isto
rikas Simonas Daukantas. 1939 
m. Lietuvos kariuomenė įžy
giuoja į Vilnių.
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ATLANTOJE LIKTI BE
MEDALIO NEGALIU...

(Taip galvoja geriausias 
Lietuvos plaukikas Raimundas 

Mažuolis)

Lietuvių visuomenei, besi
dominančiai sportu, R. Mažuolis 
yra žinomas jau nuo Trečiųjų 
PLS žaidynių, 1988-tais vykusių 
Australijoje. Tose žaidynėse 
16-kametis R. M. laimėjo visas 
rungtis, kuriose jis dalyvavo, ir 
dar tais pačiais metais jis var
žėsi Seulo olimpiadoje, kaip Lie
tuvos olimpietis.

Jaunasis plaukikas, Lietuvo
je spėjęs pastatyti keletą 
rekordų, 1992-ais, su Amerikos 
lietuvių pagalba atvyko į JAV. 
Floridoje, Fort Lauderdale 
plaukimo klubo vyriausias, pa
saulinio garso treneris Jack 
Nelson mielai sutiko šį gabų 
vaikiną ruošti tarptautinės 
klasės varžyboms. Kaipo Lie
tuvos olimpietis, 1992 m. jis 
dalyvavo Barcelonos olimpiado
je.

Mėgiamiausia jam plaukime 
distancija yra 50 metrų. Jis 
tikisi, kad nebus sunkumų 
dalyvauti 1996 m. Atlantos, o ir 
2000-taisiais Sidney Australijo
je, olimpiadose.

Gyvenant JAV-se ir treniruo
jantis Jack Nelson priežiūroje, 
Mažuolio plaukimas gerėjo ir 
tarptautinės klasės varžybose 
jis greitai pasiekė gražių re
zultatų. Tai buvo 1993-94 metų 
laikotarpis. Įspūdingas jo pa
sirodymas 1993 m. Kanados 
taurės atvirose plaukimo var
žybose, kurias teko asmeniškai 
stebėti. R. Mažuolis laimėjo tris 
aukso medalius. 50 m nuotoly
je, 25 m baseine, laisvo stiliaus 
plaukime, jo rezultatą skyrė tik 
dvi šimtosios sekundės nuo 
pasaulio rekordo (21.62 sek. 
prieš 21.6 sek.), kurį yra pasie
kęs D. Britanijos Mark Foster 
1993 m. vasario 17 d. Šis Mažuo
lio pasiektas rezultatas pasaulio 
plaukimo istorijoje yra antras. 
Antrą aukso medalį jis pelnė 
praplaukdamas 100 m laisvu 
stiliumi, trumpame baseine per 
48.34 sek. Pasaulio rekordas pa
siektas brazilo G. Borges — 
48.30 sek. Trečias aukso 
medalis jam teko už pirmą vietą 
100 m plaukime laisvu stiliumi 
50 m ilgio baseine. Laikas 49.5 
sek. Šiuo rezultatu pagerino jis 
ir Lietuvos rekordą 0.3 sek.

Pirmojo etapo Pasaulio taurės 
varžybose Hongkonge 1994 m. 
sausio 1-2 d. Raimundas Ma
žuolis laimėjo du, vieną aukso 
ir vieną sidabro medalius. Si
dabrą jis pelnė 100 m laisvu 
stiliumi plaukime, pralaimėda
mas rusui A. Popovui, buvu
siam Barcelonos olimpiniam 
čempionui, kurs šį kartą 
pasiekė naują pasaulio rekordą 
— 47.83 sek. Mažuolio laikas 
šiose varžybose buvo 48.57 sek. 
50 m laisvo stiliaus plaukime 25 
m baseine R. Mažuolis pelnė 
aukso medalį, atstumą pra
plaukdamas per 21.8 sek. ir Po
povą palikdamas antroje vieto
je su keturiom šimtosiomis se
kundės blogesniu laiku. 

Pasaulio taurės antrojo etapo
varžybose Pekine 1994 m. sau
sio 5-6 d. R. M. 50 m nuotolį 25 
m baseine laisvu stiliumi nu
plaukė per 21.79 sek. Antras 
buvo A. Popovas su 21.89 sek. 
laiku.

1995-tieji R. Mažuoliui buvo 
asmeninio gyvenimo tvarkymo
si ženkle. Raimundas vedė ame

rikietę. Nusipirko namą Fort 
Lauderdale. Išlaikė stojamuo
sius egzaminus į kolegiją (studi
juos tarptautinį verslą), gavo 
žaliąją JAV kortelę (emigracija). 
Dėl šios kortos jis penkis mėne
sius negalėjo išvykti iš JAV, 
taigi, tuo pačiu jokiose tarp
tautinėse varžybose nedalyva
vo. Kaip sportininkui, tai atsi
liepė į rezultatus, nors metų 
gale varžėsi komercinėse varžy
bose Kanadoje, Brazilijoje ir 
Prancūzijoje. Visur laimėjo, tik 
Prancūzijoje turėjo nusileisti Po
povui. Vėliau, Vienoje, nepavy
ko patekti į 50 metrų plaukimo 
finalą.

Mažuolis tačiau tvirtai tiki, 
kad daugiau padirbėjus (nusi
mato gruodžio mėn. Rio de Ze- 
neire pasaulio sprinto čempio
natas, o greta to jis pasiryžęs 
dalyvauti pasaulio taurės čem
pionato keliuose etapuose), bus 
stengiamasi atstatyti kas pra
rasta...

Atlantoje, 1996 m. jis tikisi 
medalių. Iki pasaulio 50 m re
kordo Mažuoliui trūksta 0,02 
sek, o 100 m distancijoje nuo 
Popovo jį skiria tik 0,1 sek. 
Atlantoje, jo nuomone, Lietuvos 
vyrai plaukimo 4x 100 estafetė
je turėtų patekti į didįjį finalą. 
Tikime, kad Mažuolio planai iš
sipildys. Linkėtinajam sėkmės.

Sig. K.

LIETUVIAI VIENI 
PAVOJINGIAUSIŲ...

„FIBA BASKETBALL” žur
nale rašoma apie trečiosios 
„Dream Team” (Svajonių 
komandos), kuri jau sudaryta ir 
žais 1996 m. olimpinėse žaidy
nėse Atlantoje, trenerio Lenny 
Wilkenso galvojimą, kokias turi 
galimybes jo komanda laimėti 
aukso medalius, taip pat varžo
vų pajėgumą.

Treneriui yra gerai pažįsta
mas Europos krepšinio žaidimo 
stilius, be to, jis stebėjo Europos 
čempionato kovas Atėnuose 
1995 metų Europos pirmenybė
se. Jis sako, kad Europos 
komandos kasmet žaidžia vis 
tvirčiau. Geriausiai jam patiko 
Lietuvos krepšininkai, žinoma, 
jugoslavai geri, pavojingi yra ir 
graikai.

Pagal Wilkensą, yra netiesa, 
kad JAV krepšininkams nuobo
du žaisti su europiečiais: „Mes 
norime laimėti, stengiamės ir 
žaidžiame iš visų jėgų. Svar
biausia yra neduoti varžovui 
aplenkti tavęs, nes tada galima 
ir pralaimėti”. Į žurnalo klau
simą, kurie žaidėjai Atėnuose jį 
daugiausia domino, vvnkensas 
atsakė: „Patiko Danilovičius, aš 
visada mėgau jo žaidimo stilių. 
Graikas Christodubus labai 
gerai jaučia žaidimą, viską daro 
taip, kaip reikia. Puikiai žaidė 
Marčiulionis. Jis visą laiką sun
kiai dirba, tačiau niekada nepri
trūksta jėgų — tai tikras krep
šininkas. Iš jaunų žaidėjų 
įsiminė Karnišovas. Ateityje jis 
turėtų žaisti NBA. Mes nepasi- 
rinkom jo per naujokų biržą 
prieš metus, tačiau dirbame su 
juo ir rezultatai akivaizdūs. 
Karnišovo žaidimas vis gerėja, 
jis greitas ir ištvermingas. O šių 
savybių trūksta daugeliui Eu
ropos žaidėjų”.

Sig. K.

Hamiltono „Kovo” dalis jaunųjų lengvaatlečių, dalyvavusių pabaltijiečių lengvosios atletikos 
varžybose, š.m. rugsėjo 9 ir 10 d. vykusiose Clevelande. Iš k. I eil. — V. Gudinskas (133), P. Stukas, 
J. Trumpickas, S. Trumpickas. II eilė. — A. Choromanskis — vadovas, P. Vaičiūnas, V. 
Trumpickaitė, A. Vaičiūnaitė, D. Gudinskas, L. Gudinskas ir R. Alderdice.

Nuotr. Alg. Grąjausko

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
ŽAIDYNĖS CLEVELANDE

(Tęsinys)

Pravartu paaiškinti apie am
žiaus klasifikaciją. Baltiečių 
Sporto federacija ir ŠALFASS- 
ga lengvojoje atletikoje vado
vaujasi JAV-se naudojama kla
sifikacija, ŠALFASS-je klasių 
terminologija priimta vadinti 
raidėmis — A, B, C, D, E ir F. 
Duodame palyginimą su ati
tinkamais JAV terminais: 
Jaunių A (17-19 m.) — Young 
Men’s (Women’š), Jaunių B 
(15-16 m.) — Intermediate, Jau
nučių C (13-14 m.) — Youth, 
Jaunučių D (11-12 m.) — 
Midget, Jaunučių E (9-10 m.) — 
Bantam, Jaunučių F (8 m. ir 
jaunesnių) — Sūb-Bantam ar 
Pee-Wee. Amžius nustatomas 
pagal tų metų gruodžio 31 d., 
bet ne pagal dalyvio amžių 
varžybų dieną.

Prieauglio klasėse buvo ne
mažai dalyvių ir varžybos vyko 
gana intensyviai. Berniukų B 
(15-16 m.) klasėje ryškiau pasi
reiškė Rimas Šilkaitis („Žai
bas”) laimėjo 4 čempionatus ir 
Povilas Leknickas („Aušra”) su 
3 čempionatais. Dalyvavo 10 
varžovų.

Mergaičių B klasėje domina
vo viešnia Ivvonka Kossek 
(Athletiųues International), 
sugriebusi 4 pirmas vietas. Iš 
lietuvaičių, pažymėtina Viktu
tė Sušinskaitė (Čikaga). Daly
vavo 8 varžovės.

Berniukų C (13-14 m.) klasėje 
iš 10 dalyvių gerai pasireiškė 
metimuose Jeff Petrulis 
(„Žaibas”), o sprinteris/šuolinin- 
kas Niek Zimmerman („Žai
bas”) laimėjo net 5 čempionatus.

Mergaičių C klasė pasirodė 
geriausia iš visų mergaičių gru
pių. Šalia jau anksčiau minėtos 
bėgikės Kristinos Kliorytės 
(„Žaibas”), laimėjusios 4 
čempionatus, dar pažymėtinos 
— Laura Rukšėnaitė („Žaibas”), 
Julija Petrauskaitė („Aušra” ir

Indrė Kongats („Aušra”), visos 
3 iškovojusios po 2 čempionatus. 
Varžėsi 13 dalyvių.

Iš visų berniukų bene ryškiau
siai pasireiškė D (11-12 m.) kla
sė, kur 16 dalyvių itin įtemptai 
rungtyniavo, Latviukas Chris 
Kargal pasiekė pirmenybių 
rekordines pasekmes šuolyje į 
aukštį ir ieties metime. „Žaibo” 
auklėtinis Brian Freas domi
navo ilgesniuose bėgimuose, o 
Paulius Rukšėnas („Žaibas” 
sprintuose; abu laimėję po 3 
čempionatus.

Mergaičių D klasėje dalyvavo 
8 varžovės:' Ryškesnių pasek
mių nebuvo. Neblogai pasirodė 
sprinterė Ješšlca Thorn („Auš
ra”), o Saulutė Tamošiūnaitė 
(„Žaibas”) laimėjo net 5 
čempionatus.

Berniukų E (9-10 m.) klasė su 
19 dalyvių buvo gausiausia 
grupė žaidynėse, taipogi pasi
reiškusi dideįiu varžybingumu 
ir neblogomis pasekmėmis, 
David Akelaitis („Vytis”) 
vyravo ilgesniuose bėgimuose, o 
Andrius Stąnkus („Žaibas” 
sprintuose, abu laimėdami po 3 
čempionatus itin stiprioje 
konkurencijpje.

Mergaičių E klasėje varžėsi 9 
dalyvės, iš kurių išsiskyrė 
žaibietės Tiffany Stempužytė (4 
čempionatai) ir Gintarė Kra- 
sinskaitė (3 čempionatai).

Pačiose jauniausiose berniukų 
ir mergaičių F (8 metų ir jau
nesnių) klasėse varžėsi 9 berniu
kai ir 10 mergaičių. Nors dau
gumai iš jų buvo pirmi žings
neliai varžybiniame sporte, 
tačiau entuziazmo jiems netrū
ko.

Senjorų-veteranų įvairiose 
klasėse dalyvavo 21 varžovas 
(16 moterų ir 5 vyrai). Nors ir 
nepasiekdami jokių ypatingų 
pasekmių, jie įnešė daug dar
numo į bendrą varžybų nuo
taiką. Ryškiau pasireiškė Rūta

V. GARASTAS PASITRAUKS PO 
OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ

„Po olimpinių žaidynių Atlan
toje atsisakau savo pareigų”, — 
pranešė Lietuvos krepšinio 
valstybinės komandos treneris 
Vladas Garastas, pažymėjęs, 
kad tai jo oficialus pareiškimas. 
Jis kalbėjo per Lietuvos televizi
jos laidą „Trys kėliniai su Vladu 
Garastu”.

Atsakydamas į žurnalisto 
klausimus, treneris sakė, kad 
netolimoje ateityje populiariau
sios Lietuvos sporto šakos lau
kia žlugimas. Klubai, užuot 
auginę pamainą, lenktyniauja 
tarpusavyje, viliodami kitų 
komandų žaidėjus. Komandų 
šeimininkai tai pernelyg švaisto 
lėšas, tai bankrutuoja. Nesude
rinti klubų ir Lietuvos rinktinės 
interesai, sakė jis.

Sporto reformą, taip, kaip ji 
buvo vykdoma Lietuvoje, Vla
das Garastas pavadino „griovi
mu”. Jis ir pats buvo nustum
tas į šalį, tapęs bedarbiu (kaip

žinom grąžinti V. Garastą prie 
rinktinės vairo pareikalavo jos 
žaidėjai).

Pasak Garasto, Lietuvoje nėra 
reikiamų sąlygų ruoštis olimpi
nėms žaidynėms. „Druskininkų 
kurortas, — pasakė jis, — tin
kama vieta žaidėjams pailsėti, 
atgauti jėgas, bet ji nepritaikyta 
ruošimuisi profesionaliu lygiu: 
tam būtinas specialus komplek
sas, kuriame dirbtų įvairių šakų 
specialistai. Todėl rinktinė tu
rėtų ruoštis užsienyje”.

Vladas Garastas Lietuvos 
rinktinę, anksčiau taip pat ir 
Kauno „Žalgirį”, treniruoja 
dešimt metų. Per, tuos metus 
„Žalgiris” iškovodavo Sovietų 
Sąjungos čempionatų aukso ar 
sidabro medalius, žaidė Europos 
taurės finale, laimėjo tarpže
myninę Džonso taurę, o rinktinė 
pelnė 1992 m. Olimpinių žaidy
nių bronzą ir šių metų Europos 
čempionato sidabrą. Elta

Maželytė („Žaibas”) senjorių „Sub 
-Masters” (33-39 m.) klasėje 
ir Rita Kliorienė („Žaibas”) ve
teranių „Masters” 1A” (40-45 m.) 
klasėje. Vyriausia moterų 
dalyvė buvo Ona Vasienė („Žai
bas”) — 67 metų, o vyriausias 
vyras — latvis Karlis Ezerinš — 
68 metų.

Išskirtinai pažymėtnas Karlis , 
Ezerinš, kuris, būdamas puikio
je fizinėje kondicijoje, labai 
aktyviai dalyvauja įvairiose ne 
tik amerikiečių, bet ir tarp
tautinėse varžybose.

(Bus daugiau)

Futbolas Čikagoje 
ANTRAS

„LITUANICOS”
LAIMĖJIMAS

„Lituanicos” futbolo koman
da praėjusį sekmadienį, spalio 
22 d., pelnė antrąją pergalę iš 
eilės, įveikdama „Real F.C.” 
vienuolikę 2-1. Šia pergale 
džiaugėsi „Lituanicos” vyr. 
treneris Jonas Žukauskas ir jo 
pagalbininkai — Gediminas 
Bielskus ir Albertas Glavins- 
kas, taip pat ir gausus žiūrovų 
būrys, susirinkęs gražią sekma
dienio popietę prie Lietuvių cen
tro rūmų.

Nepaisant, kad šį kartą rung
tyniauti negalėjo savaitę anks
čiau raudonas korteles gavusieji 
Vytautas Ankstutis ir Rolandas 
Urbonavičius, „Lituanicos” 
komanda sužaidė ryžtingiau 
negu praeityje. Pirmąjį įvartį 
įmušė Virgis Žuromskas, o 
svečiai po kurio laiko išlygino iš 
11 m. baudinio.

Po pertraukos iniciatyvą 
perėmė lietuviai, dažniau gra
sindami savo varžovų vartams. 
Vieną tokių puolimų „Li
tuanicos” puolėjas David McGee 
pavertė gražiu įvarčiu. To ir 
užteko pergalei pasiekti ir dar 
dviejų taškų laimėjimui.

DAR KARTĄ LEMONTE
Šį sekmadienį, spalio 29 d., 

„Lituanica” Lemonte susitiks 
su stipria ukrainiečių „Wings” 
vienuolike. Rungtynių pradžia 
2 vai. p.p. Tai jau bus paskuti
nės rungtynės Lemonte, o prieš
paskutinės šiose pirmenybėse. 
Lapkričio 5 d. išvykoje „Li
tuanica” užbaigs šių metų 
pirmenybes, susitikime su 
„Fortūna”.

POKYLIS IR MINĖJIMAS

„Lituanicos” klubo vadovybė 
rengia klubo 45 metų minėjimą 
ir pokylį š.m. lapkričio 18 d. 
Lietuvių centre, Lemonte. Čia 
bus trumpa minėjimo pro
grama: klubo steigėjų ir pirm- 
ninkų pagerbimas, puiki 
vakarienė ir šokiai. Vietas į šį 
renginį reikia užsisakyti gali
mai greičiau pas Laimą Gla- 
vinskienę tel. (708) 323-6302.

Dar laukiama medžiagos klu
bo sukaktuviniam leidinui. Ją 
nedelsiant reikia siųsti redakto
riui Ed. Šulaičiui, 1330 S. 51 So. 
Avė., Cicero, IL 60650. Tel. ir 

’ faksas (708) 652-6825.
E.Š.

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WTDE DAILY

Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidaya, the 
Tueadays following Monday pbeervance of legal Holidaya as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4645 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-6689.

Second daaa poetage paid at Chicago, IL and additional mailing officee.
Subacription Rates: $95.00. Foreign countriea $110.00
Poetmaater: Send addreas changea to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekviena skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metama 'h metų 3 mėn.
JAV...................................... $96.00 $55.00 $3$.00
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Tik šeštadienio laida:
JAV .................................... $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35 00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo).......................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida .. $55.00
Užsakant į užsienį
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis. MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija ųž skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA 
PRADEDA TREČIĄJĮ SEZONĄ

Dešimt stipriausių vyrų 
krepšinio komandų spalio 20 d. 
pradėjo trečiąjį Lietuvos Krep
šinio lygos (LKL) čempionatą.

Iki kitų metų gegužės mėn. 
komandos žais daugiau negu 
200 rungtynių. Krepšinio ger
bėjai sporto arenose pamatys 
150 krepšininkų iš Lietuvos, 
Jugoslavijos, Norvegijos, Ka
nados ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų.

LKL direktoriato vadovas 
Juozas Jankauskas BNS žinių 
agentūros korespondentui pa
reiškė, kad šis čempionatas 
greičiausiai bus pirmasis, kai iš 
reklamos uždirbti pinigai iš 
dalies kompensuos LKL koman-

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Liwn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tat. 708-422-6260

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IA CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pi,mo 3 v p p 7 v v anlrd 12 30-3 v p p 
Irečd uždaryta ketvd 1-3 v p p 

penki ir šešld 9 v r ,2 v p p

<132 S. Kadzla Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus ireč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller »., Elmhurat, IL 80126 

708-841-2608
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-834-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzie, Chicago, IL 60652 
Tel. 312-434-2123

Holy Croaa Physlclan Center 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638

Tel. 312-884-4155 
Valandos pagal susitarimą

K«b. tol. (312) 471 3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

dų piniginius indėlius į lygą. 
Direktoriato vadovas tikisi, kad 
šiemet tiek krepšinio, tiek ir 
pačios LKL populiarumas didės.

Lygos komandos keturiais ra
tais žais savo aikštėse ir 
išvykose. Aštuonios stipriau
sios, kitų metų balandžio mėn. 
pradžioje atkrintamosiose var
žybose, tęs kovą dėl čempionų 
žiedų. Gruodžio viduryje Alytuje 
bus surengta „Žvaigždžių diena” 
ir vyks geriausių LKL krepši
ninkų „Rytų” ir „Vakarų” rink
tinių rungtynės. Kitais metais 
krepšinio aikštelėje susikaus 
lietuviai ir legionieriai.

Lietuvos Krepšinio lyga įkur
ta 1993 m. balandžio. 22jlieną. 
Du kartus čempiono titulą iško
vojo „Žalgiris”, jo pagrindinis 
varžovas Kauno „Atletas” 
dukart liko antroje vietoje.

(AGEP)
1995.10.20

Cardlac Dlagnoala, L»d.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

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

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Oundee Avė., Elgln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, lt
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776 2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Ausim)

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M D
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Campua
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527 0060

Valandos pagal susitarimą
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PRAEITŲ DIENŲ 
ILGESYS IR UŽSIENIO 

LIETUVIAI (2)
JONAS DAUGĖLA

Šiandieninę Lietuvos vyriau
sybę ir LDDP-jos veikėjus ypač 
pradėjo kankinti praeitų dienų 
ilgesys. Jie pradėjo dėti pastan
gas palaipsniui šias dienas vėl 
susigrąžinti ir pastoviai įsitvir
tinti valdžioje. Lietuvos istori
kams yra pavesta tinkamai 
įvertinti ir užgirti, prezidento 
žodžiais pavadintą, anų dienų 
„ypatingą valstybingumo for
mą”. PLB-nės pastangomis iš
leista „Kančių istorija” irgi gali 
tikti į šį planą.

Stebint iš mūsiškės tolumos 
šiandieninės valdžios užmačias, 
darosi visai neaiškios ir labai 
abejotinos užsienio lietuvių 
visuomeninės veiklos kryptys. 
Bet kuriam lietuviškosios bend
ruomenės nariui mūsų centri
nių organizacijų politika ir jų 
vadovų veiksmai sukelia gana 
daug abejonių.

Šiandien jau ir Lietuvoje 
LDDP-jos politika susilaukia 
didelės tautos dalies ne tik kri
tikos, bet ir pasmerkimo. Vis 
daugiau ir daugiau mūsų vien
genčių reikalauja pirmlaikinių 
rinkimų arba nekantriai laukia 
seimo ir prezidento rinkimų. Jie 
tiki, kad rinkimai užbaigs val
dančiosios partijos dienas ir tau
tos valstybinis gyvenimas bus 
sugrąžintas į demokratijos vė
žes, o tautoje atgims kūrybinis 
entuziazmas. Šiems rinkimams 
jau šiandien gyvai ruošiasi visos 
partijos, politiniai junginiai bei 
jų veikėjai.

Gerokai vyriausybės narius

San Francisco vaikų tautinių šokių grupė „Vakarų vaikučiai” Vasario 16 minėjime kartu su 
Lietuvos Respublikos ambasadorium dr. A. Eidintu, akordeonistu Renium Pažemėnu, grupės 
vedėja Alberta Astraite Singh ir padėjėjomis Aldona Koudelkaite-Watts, Kazimiera 
Žygaite-Krause.

sujaudino griežtas seimo nario 
R. Ozolo viešas pareiškimas, 
kuriuo jis apkaltino vyriausybę 
korupcija, o jos narius sauvale, 
savo padėties piktnaudojimu ir 
valstybės turto graibstymu. 
Kitas seimo narys, L. Milčius, 
„Lietuvos ryto” dienraštyje 
rašo: „LDDP-ja toleruoja nusi
kalstamumą ir korupciją, skur
do plitimą bei valstybės ūkio 
nuosmūkį” (95.10.05).

Panašiai dabartinės vyriausy
bės politiką ir LDDP-jos veikėjų 
sauvalę turbūt vertina ir dau
guma užsienio lietuvių. Tad 
darosi neaišku, kodėl paskuti
niu metu užsienio lietuvių vi
suomenės veikėjai pradėjo skirti 
taip daug dėmesio šiandieninei 
vyriausybei ir tuo pačiu LDDP- 
jos veikėjams. Jie visi susilau
kia ne tik mūsų centrinių orga
nizacijų vadovų išskirtinio 
dėmesio, bet dar pagarbos ir 
liaupsinimo.

Mūsų veikėjai, tiesiog lenkty
niaudami, skraido į Vilnių. 
Neteko girdėti, kad jie bend
rautų su demokratinio sparno 
veikėjais, kaip Landsbergis, 
Vagnorius, Katilius, Ozolas ir 
kt. Visų pirma jie veržiasi į 
LDDP-jos valdomo seimo salę ir 
dažniau varsto prezidento, mi
nistro pirm. ir kitų aukštų 
valdžios pareigūnų įstaigų 
duris. Galbūt tik vienintelis V. 
Adamkus sugeba aplenkti tuos 
aukštuosius pareigūnus ir ban
do įsijungti į tautiniai demo
kratinio centro judėjimą.

šis užsienio lietuvių žymiųjų 
žmonių keliaklupsčiavimas 
prieš buvusius komunistų parti
jos veikėjus mūsų kasdieninėje 
kalboje yra pavadintas „san
tykiai su tauta” vardu. Įvairio
mis progomis tuo vardu rengia
mi simpoziumai, pasikalbėjimai 
ir pranešimai. Ir Lietuvių Bend
ruomenės krašto tarybos, ir 
apygardų suvažiavimuose yra 
daugiau laiko pašvenčiama šio 
pobūdžio simpoziumams. Bet 
derėtų visas šias pastangas jau 
pavadinti tikruoju vardu: ryšiai 
ne su tauta, bet su dabartine 
Lietuvos vyriausybe ir LDDP-ja.

Ne per daug seniai, seimo 
nutarimu, buvo sudaryta kaž
kokia seimo (kažkodėl ne vy
riausybės) narių ir užsienio 
lietuvių atstovų mišri komisija. 
Ši komisija turėtų studijuoti 
visas bendradarbiavimo ir ben
dros veiklos galimybes, nutarti 
aiškias priemones ir būdus, 
išdirbti taisykles tautos ir 
užsienio lietuvių ryšiams palai
kyti, o paskui tą bendradarbia
vimą įgyvendinti.

Bet iš tikrųjų užsienio lietu
viai yra tik geografiškai nutolę 
nuo tautos kamieno. Jie buvo 
drauge su tauta ir pačiomis 
žiauriausiomis bolševikinės 
okupacijos dienomis. Pagaliau 
ryšys su tauta ir negalėjo būti 
nutrauktas, nes užsienio lietu
viai yra organiškai susiję su 
tauta, yra neatskiriama lietu
vių tautos dalis. Bet kokie sim
poziumai arba komisijos yra 
tikrai šiam reikalui nereika
lingos ir vargu ar gali pasi
tarnauti. Tad daugeliui taip ir 
neaišku, kodėl seimui prireikė 
sukurti šią neaiškios paskirties 
komisiją. Šias pastangas turbūt 
geriausiai įvertino žurnalistas 
V. Bražėnas, jas pavadindamas

vyriausybės noru nacionalizuo
ti užsienio lietuvių visuomeni- 
nęjtultūrinę bei politinę veiklą 
ir ją kontroliuoti.

Paskutiniu metu Lietuvos 
ambasadorius JAV ir jo parei
gūnai yra kviečiami į visus 
didesniuosius mūsų organiza
cijų suvažiavimus bei parengi
mus. Visur jie yra priimami 
garbės svečių teisėmis ir jų 
kalbos palydimos audringais 
plojimais. Ambasadorius yra 
Lietuvos valdžios pareigūnas ir 
jis privalo vykdyti savo valdžios 
politiką. Tad gal jis nori pasi
žiūrėti, kaip įvairiuose telki
niuose vykdoma ši užsienio lie
tuvių veiklos nacionalizacija?

Tačiau nederėtų užmiršti, kad 
tie patys Lietuvos valdžios 
pareigūnai ir jų pirmtakai dar 
labai neseniai tyčiojosi iš 
užsienio lietuvių. Jie ypač 
smerkė visas tautos vadavimo 
pastangas, užsienio lietuvius 
pašaipiai pravardžiuodami „va
duotojais”, o Lietuvoje leidžia
mas „Gimtasis kraštas” neven
gė net prisegti žydšaudžių, 
grobikų ir tarptautinių aferistų 
vardus.

Nepaisant gerų vyriausybės 
santykių su užsienio lietuvių 
atstovais, iki šiol dar nei vienas 
tų pareigūnų nerado reikalo 
anų įžeidinėjimų ir šmeižto už
sienio lietuviams nei atšaukti, 
nei apgailestauti. Neteko ir 
girdėti, kad mūsų veikėjai, 
besilankydami Vilniuje, būtų 
jiems kada nors visus tuos 
įžeidinėjimus priminę. Yra daug 
pagrindo manyti, kad, kai šian
dieninės valdžios pareigūnai 
visiškai nurarąins savo senųjų 
dienų ilgesį ir pastoviai įsi
tvirtins valdžioje, jie nevengs at
naujinti ir savo išpuolius prieš 
užsienio lietuvius. Tuomet var- 

, gei jie beprisimins mūsų visuo- 
meninkų viešnages ir fotografi
jas...

O, antra vertus, juk tikime, 
kad demokratinės jėgos nu
trauks LDDP-jos sauvalę ir 
atstatys Lietuvoje demokratinę 
santvarką. Tik tenka abejoti, ar 
tų demokratirtių jėgų atstovai 
benorės bendrauti su užsienio 
lietuvių visuomenininkais, ku
rie šiandien taip artimai drau
gauja ir fotografuojasi su buvu
siais komunistinės valdžios pa
reigūnais.

Belieka tikėti, kad busimieji 
seimo ir prezidento rinkimai 
apsivainikuos demokratinių jė
gų laimėjimu ir tuo pačiu visi 
bendravimai bei „ryšiai su tau
ta” gaus visai kitokį pobūdį, jį 
vykdys, tiek iš vienos, tiek iš 
kitos pusės kiti politikai ir vi
suomenės veikėjai.

• Amerikos Laisvės statula 
buvo atidengta New Yorko uoste 
1886 m. spalio 28 d.

ATKURTA MERGAIČIŲ 
ŽEMĖS ŪKIO

MOKYKLA

Aukštadvaryje (Trakų r.) vėl 
atidaryta prieš karą domini
konų vienuolyne veikusi mer
gaičių žemės ūkio mokykla.

Po 1831 m. sukilimo caro val
džia čia veikusį dominikonų vie
nuolyną panaikino. Vietoj jo bu
vo įsteigta stačiatikių cerkvė, 
vėliau įrengtos kareivinės. 1923 
m. Vilniaus vyskupas Jurgis 
Matulaitis vienuolyną perdavė 
Moterų kultūros draugijai, kuri 
ten įrengė žemės ūkio mokyklą.

Dabartinė mokyklos direktorė 
Jūratė Kremencienė sako, kad 
atkurta mokykla yra ne visai 
tokia, kokia buvo anksčiau. Ofi
cialiai ji vadinama Kauno 
tekstilininkų mokyklos skyriu
mi. Į Aukštadvario mokyklą 
šiais mokslo metais priimta 16 
merginų iš Kaišiadorių, Pa
kruojo, Šakių ir kitų parapijų. 
Yra ir viena vietinė aukštadva- 
rietė.

Norėjusios įstoti į mokyklą 
merginos turėjo gauti parapijos 
klebono rekomendaciją ir turėti 
vidurinį išsilavinimą.

Mokslas truks trejus metus, 
bus nemokamas. Nereikės 
mokėti ir už bendrabutį.

Aukštadvario mokykloje bus 
mokomasi siuvinėti, kurti in
terjerą, gaminti valgį, taip pat 
bus studijuojamas Sv. Raštas, 
Bažnyčios istorija, teologijos 
filosofija, užsienio kalbos, 
psichologija, moksleivės įgis 
darbo su kompiuteriu, vaira
vimo įgūdžių.

Baigusios mokyklą, galės 
toliau tęsti teologijos studijas, 
dirbti socialinėje sferoje, orga
nizacinį darbą parapijose, būti 
našlaičių, vaikų namų darbuo
tojomis. O besimokydamos jos 
prižiūrės 15 Aukštadvario 
parapijos senelių, kurie įsikurs 
tame pačiame pastate.

Aukštadvario parapijos 
klebonas kun. Vytautas Saba
liauskas pasakojo, kad norėta 
kurti atskirą katalikišką mo
kyklą, bet pasipriešino Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministerija, 
motyvuodama, kad tokių mo
kyklų Lietuvoje jau esama per 
daug.

(LA, 09.21)

PASKOLOS BANKAMS

Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas suteiks 7.6 mln. 
dolerių paskolą bankui „Her
mis”. Už paskolą bus imamos 
maždaug 10 proc. metinės 
palūkanos. Ši paskola bankui 
„Hermis” suteikiama 6 me
tams. Jai nereikėjo Lietuvos 
vyriausybės garantijų. Kiek 
anksčiau Europos rekonstruk
cijos ir plėtros bankas suteikė 8 
mln. ECU paskolą Vilniaus 
bankui.

Danutė Bindokienė

Kanada bijo „qui”
Valstybės teritoriją dažniau

siai suskaldo priešai, jėga, 
smurtu ir klasta atplėšdami 
žemių dalį iš silpnesniojo kai
myno. Taip buvo su Vilniaus 
kraštu po pirmosios Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo, 
taip atsitiko su Karaliaučiaus 
sritimi, su Gudijai ar tai pačiai 
Lenkijai pakliuvusioms Lietu
vos žemėmis po 1990 metų. Iš 
šalies stebint, neatrodo, kad 
Lietuvos vyriausybė per daug 
sielojosi dėl prarastos teritorijos 
ar deda rimtų pastangų jai at
gauti.

Šitoks valstybės žemių skal
dymas svetimomis rankomis, 
nors labai skaudus, bet beveik 
suprantamas. Būtų visai kitas 
reikalas, jei, sakykim, Žemaitija 
staiga nuspręstų atsiskirti nuo 
Lietuvos, nes žemaičiai norėtų 
išsaugoti savitą tarmę, kuriai 
pavojų sudaro bendrinė lietuvių 
kalba. Ir iš istorijos taško 
žvelgiant, žemaičiai daug kartų 
nukentėjo nuo Lietuvos valdovų 
politikos, panaudojant Žemai
tiją kaip įkaitą karuose su kry
žiuočiais, tarytum ši krašto 
dalis būtų kažkaip mažiau svar
bi negu kuri kita. Šių motyvų 
stumiami, žemaičiai paruošia 
referendumą ir balsuoja už 
nepriklausomybę nuo Lietu
vos...

Nors Žemaitija (tuo reikia tik 
džiaugtis) net nemano atsiskirti 
nuo Lietuvos, bet panašaus pro
ceso ratai vis smarkiau sukasi 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
pašonėje, Kanadoje. Kaip ir 
JAV, mūsų šiaurinis kaimynas 
šiame žemyne susideda iš 
atskirų dalių, tik vadinamų ne 
valstijomis, o provincijomis. 
Devynios yra daugiau ar ma
žiau vieningos („angliškos”), bet 
dešimtoji („prancūziška”) — 
Kvebekas (Quebeck) save laiko 
labai skirtinga ir jau seniai 
reiškia norą tapti nepriklau
soma valstybe, išsijungiančia iš 
kitų kanadiškųjų provincijų.

Anksčiau tie ketinimai kaž
kaip daugiau likdavo žodžiais, 
neatnešančiais apčiuopiamų 
pasikeitimų, bet pastarosiomis 
savaitėmis judėjimas atsisky
rimo kryptimi tiek sustiprėjo, 
kad Kanada jaučia rimtą pavojų 
netrukus prarasti Kvebeką. Re
ferendumo balsavimas vyks 
spalio 31 d. ir yra galimybių, 
kad kvebekiečių dauguma šį 
kartą ištars ,,qui”, pasi
rinkdami skirtis, kai turės 
pasisakyti už pasilikimą Kana
dos provincija ar nepriklausoma 
valstybe.

Vienybė visuomet turi aukštą, 
kartais net kraujo, kainą. Taip 
atsitiko JAV, kai kilo pilietinis 
karas, pietinėms bei šiaurinėms

valstijoms atsistojus prieš vie
nos kitas. Galbūt šiame krašte 
buvo lengviau valstijas sujungti 
į vienalytę valstybę, nes siejo ta 
pati kalba, ekonomija, siekiai 
gyventojams, emigravusiems 
daugiausia iš Europos, savano
riškai atsisakant steigti savo at
skiras etnines bendruomenes, 
sukuriant vieną valstybę. 
Kanados Kvebekas savo nepri
klausomybės siekius kildina net 
iš 1759 metų, kai vyko kovos 
tarp anglų ir prancūzų kolonis
tų dėl „Naujosios Prancūzijos” 
žemių valdymo. Laimėjo anglai 
ir Kvebekas ilgainiui tapo 
Kanados provincija. Tačiau jo 
gyventojai niekuomet neatsi
sakė prancūzų kalbos ir „nuka
riautųjų” pagiežos „nukariau
tojams”. Kvebekiečiai yra įsi
tikinę, kad angliakalbiai į juos te
bežiūri iš aukšto, nuolat 
diskriminuoja ir net nekenčia, 
nepaisant, kad daugumas 
Kanados ministrų pirmininkų 
pastaraisiais dviem dešimtme
čiais kaip tik buvo kilę iš Kve
beko ir „Bloc Quebecois” (Kve
beko atsiskyrimo šalininkai) 
yra oficialioji opozicijos partija 
Kanados Parlamente.

Panašus, kaip spalio 31d., re
ferendumas jau buvo 1980 m., 
bet tuomet nubalsuota pasilik
ti prie Kanados, bet reika
laujant daugiau konstitucinių 
teisių ir paskelbti Kvebeko gy
ventojus „išskirtine visuo
mene”, apsaugant jos kalbą bei 
savitą kultūrą. Šis specialus sta
tusas du kartus mėgintas (1990 
ir 1992 m.) įgyvendinti, bet 
nepavyko. Šį kartą Kanada 
įsitikinusi, kad gresia jos teri
torijos skaldymas, todėl sten
giasi įtaigoti kvebekiečius at
sisakyti tokio „pragaištingo 
žingsnio”, kuris atneš žalos ir 
Kanadai, ir Kvebekui. Kanados 
ministras pirm. Jean Chretien 
praėjusį antradienį kreipėsi į 
kvebekiečius, ragindamas ne
skaidyti Kanados, bet jis taip 
pat atsisakė siūlyti bet kokių 
pakeitimų konstitucijoje, su
teikiant Kvebekui daugiau 
autonomijos.

Atsiskyrimo sąjūdžiui vado
vauti neseniai pradėjo Kvebeko 
prem. Jacųues Parizeau ir Lu- 
cien Bouchard, kone įtikinę bal
suotojus, kad ,,qui” refe
rendumas padės Kvebekui išsi
derėti iš Kanados ekonominių bei 
politinių lengvatų. JAV spauda 
daugiausia pasisako prieš Kve
beko nepriklausomybę, nors 
vyriausybė oficialiai nepareiškė 
savo nuomonės šiuo klausimu. 
Nėra abejonės, kad refe
rendumo rezultatai bus stebimi 
labai atidžiai, nes pastovumas 
artimo kaimyno teritorijoje ypač 
svarbus.

►

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

g JUOZAS KLIMAS

Prakaitavo vargšelės irgi per visą dieną, bet jautėsi 
laimingos, paskui kariūną pėdus rišdamos. Po to pabaig
tuvės, šaltas alus, dainavimas iki vidurnakčio 
daugiausia mūsų kariūniškų dainų. Tik beauštant atsi- 
skyrėme prie svirnelio vartų su nustatyta pasimatymo 
data. Kaip vanduo prabėgo atostogos!

Jau kariams buvo nuimti antpečiai, o aš dar visa 
kariūno uniforma perėjau Šančius ir dalį Panemunės. 
Kiekvienas sutiktas kareivis sveikinosi ir gal stebėjosi, 
iš kur toks ,,revoliucionierius” atsirado.

Karo mokykloje dar senoji tvarka ir ta pati mokslo 
programa. Kuopos vadas nrąjr. Navikas, vyr. kuopos 
karininkas kpt. Ūselis, pirmo būrio vadas ltn. Jablon
skis, antro būrio vadas ltn. Šamagogas, kuopininkas j. 
psk. kariūnas Klevečka ir kariūnas j. psk. Jaudegis. Prie 
dėstomų dalykų, savaime aišku, prisidėjo rusų kalba. 
Buvau kuopos budėtoju ir tą dieną pradėjo rinktis nau
jai laidai būsimi kariūnai. Didelė dalis buvo liktinių pus
karininkių, vienas viršila, taip pat didelė dalis jau tapu
sių konųaunuoliais ir iš įvairių kariuomenės dalinių. 
Šiems jau nereikėjo gimnazijos atestato, nes lygybė buvo 
pažadėta visiems. Kiekvienas man, kaip budėtojui, tvar
kingai atraportavo, atiduodami kelialapius, iš kurių su
dariau sąrašus ir nurodžiau patalpas, kur apsistoti, kol 
komisįja patikrins. Tik politrukas Sabakonis atėjęs man 
sako: „Ko, draugas, manęs nepasisveikini?” O aš tuoj

šokau, sakydamas: „Draugas, peržengęs šios mokyklos 
vartus esi kariūnas kandidatas ir jeigu nemoki atrapor
tuoti kaip reikia, tai aš išmokysiu”. Pasitempė, atrapor
tavo, padavė kelialapį.

Vieną sekmadienį vedė į kažkokį mitingą, bruko į 
rankas įvairiausius šūkius. Gerai, kad užėjo lietus, nes 
pakeliui jau kelis numetėm, o likusius nuo Panemunės 
tilto praeidami į Nemuną sumetėm. Kai atėjome į mi
tingo vietą (nežinau, kuris karininkų vedė), nusigandom. 
Pradėjo ieškoti kaltininkų, kas buvo lapelius išmetę. 
Gelbėdamiesi pasakėme, kad beeinant per Panemunės 
tiltą visi nuo lietaus sušlapo ir vėjas nupūtė į Nemuną.

Daugiau kaip pusė kariūnų padavė raportus, kad 
neturi karininko pašaukimo ir prašėsi iš Karo mokyklos 
paleidžiami. Tik kariūnas Kuncaitis buvo paleistas ir 
įstojo į Veterinarijos akademiją. Dabar yra veterinari
jos gydytojas JAV. Kariūnas Kelbergas buvo paskirtas 
į Artilerijos pulką atitarnauti pusantrų metų, kur tuo
jau buvo paskirtas arklidžių ir arklių valyti. Nusigandęs 
prašėsi vėl priimamas į Karo mokyklą. Turėjo betgi nau
jiems ponams pasižadėti, kad tarnaus jiems ištikimai 
ir šnipinės kariūnų tarpe. Apie tai jis pasakė artimiems 
draugams, kad jo pasisaugotų. Karui prasidėjus, būnant 
Švenčionėlių poligone, pabėgo ir sugrįžęs į Kauną dir
bo vertėju vokiečių komendantūroje. Kadangi buvo 
panašus į žydą, 1942 m. išeinant iš komendantūros buvo 
girto vokiečio nušautas, tuo ir užbaigė savo trumpą 
kario gyvenimą. Buvo tik ką vedęs.

Už Karo mokyklos vartų gyvenimas virė, kunkulia
vo. Rinkimai, kaltinimai, suėmimai. Naujų ponų ir jų 
darbų gynimas ir gyrimas. Mokykloje tas pats kur
sas, surado politinį vadovą,kuris tik vieną pamoką pra

vedė. Valgykloje maistas geras: pusryčiams prancūziš
ka bandelė, dešra ir sviestas. Skanūs ir pietūs, ir vaka
rienė. Ypač geri sekmadienio pietūs: varškėčiai sviesto 
padaže, cepelinai. Per pietus grodavo Karo mokyklos 
orkestras. Po pietų veik visi kariūnai išsiverždavo pro 
užgintuosius vartus, išskyrus tuos, kurie būdavo tar
nyboje, arba labai retai gaudavę neišėjimo, nes mūsų 
viršininkai, matydami Raudonąją armįją, irgi jautė, kad 
gal visų laimingos dienos suskaitytos.

Sugrįžo stažavę aspirantai. Tarp grįžusiųjų pora 
buvo pakelti politrukais. Sklido gandai, kad net buvo 
planuojama juos „nugalabyti”. Paprastą jų paleidimą 
atsargon, atrodo, užtraukė, lyg nežinodami, ką daryti. 
Pagaliau nusprendė paleisti atsargon vadais, o ne kaip 
paprastai, kai būdavo pakeliami į j. ltn. laipsnį. Tuo tar
pu po užsiėmimų mes rengėme būrių futbolo ar krepšinio 
rungtynes tarp būrio ir vyresnio kurso, nes pas mus buvo 
gerų futbolo žaidėjų: Cenfeldas, Balsys, Bašinskas. Taip 
pat rengėme įvairias sporto rungtynes, kur pirmas vietas 
laimėdavo daugiausia Eduardas Balsys. Jis su savo man
dolina kurdavo muziką, o kariūnas Vieverskis 
parašydavo žodžius. Kuopos labai gerai dainavo, ne tik 
senas Karo mokyklos dainas, bet ir naujas. Ypač buvo 
mėgstama: „Mūsų eilės — kietos uolos, ugnys akyse”, 
kuri tapo mūsų kuopos himnu. Dabar ji pasklidusi 
visame pasaulyje kaip Kareivių maršas.

Ir štai atėjo diena, kad Karo mokykla perkeliama 
į Vilnių.

Pirmiausia išvyko naujokų kuopa ir 3-čias kursas, 
o mus paliko mokyklos turtą išvežti. Viską pakrovus į 
traukinį, dar pavalgius skanius pietus, išžygiavome į 
stotį. Tuoj už Mokyklos vartų užtraukėme dainą, kurią

tęsėme iki stoties. Gatvės buvo išlydinčių žmonių apsto
tos. Merginos kišo gėles už šautuvų ir į uniformas. Kai 
kurioms riedėjo ašaros, nes tai buvo paskutinis dalinys, 
paliekantis Kauną.

Vilnių pasiekėme jau naktį. Buvo per vėlu dainuo
ti ir buvome labai pavargę. Apgyvendino Antakalny, 
buvusioje bepročių ligoninėje. Čia mūsų kuopos vadą 
mjr. Naviką pakeitė kpt. Miliauskas ir gavome naują 
būrio vadą ltn. Kačergių. Pradėjome rūpintis dėl kpt. 
Miliausko, kadangi buvo tamsus, plačiapetis, lyg 
mongolo akimis. Bet tuojau išžvalgėm, sužinojom, kad 
jis buvo geras šaulys, dalyvavęs tarptautinėse 
rungtynėse. Per pamokas jį klausdavome, kaip 
pasidaryti taikliu šauliu? Jis mielai aiškindavo, pri
dėdamas gyvenimą užsienyje. Dėl komisaro priekaištų, 
kad mūsų kuopoje yra daug negerovių, numodavo ranka.

Kartą komisaras pasišaukė, kai visa kuopa nevalgė 
šuniškų pusryčių, nes vietoj bandelės, dešros, sviesto, 
gavome žuvies sriubos. Visi prisipylė po lėkšte ir išėjo 
iš valgyklos nevalgę. Komisaras pasakė pamokslą, 
trukusį apie pusę valandos,ir baigdamas paklausė, ar 
suprantame? Išgirdęs, kad ne, nes nemokame rusų 
kalbos, komisaras tiesiog trenkė durimis ir įniršęs išėjo.

Karo metu Miliauskas buvo Kaune reprezentacinės 
kuopos vadas, Vokietijoje buvo aviacijoje, darbo batalio
no ryšio karininkas. Besibaigiant karui, nužygiavo pas 
amerikiečius su visu daliniu. Amerikiečiai, atsi
dėkodami, kad prieš juos nekariavo, uždarė Belgijoje į 
belaisvių stovyklą 2 metams. Bevažiuojant į Belgiją, pra 
rado koją. Pasveikęs bėgo iš belaisvių stovyklos ligoninės 
ir buvo anglo sargybinio nušautas.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
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CELEVELAND, OH
IŠKILMINGAI PAMINĖTA 

„DIRVOS” 80 METŲ
SUKAKTIS

Prieš penkerius metus minint 
75 metų „Dirvos” sukaktį 
scenoje sėdėjo eilė redaktorių. 
Programą pravedė „Tėvynės 
garsų” redaktorius Juozas 
Stempužis. Jų šiandien pasi- 
gedom. Šių metų minėjimą ati
darė „Vilties” draugijos pir
mininkas Algirdas Matulionis. 
ALT s-gos pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas tarė sveiki
nimo žodį. Vyriausia „Draugo” 
redaktorė Danutė Bindokienė 
sužavėjo savo nuoširdžiais ir at
virais žodžiais. Programą prane
šinėjo Vilija Nasvytytė-Klimie- 
nė.

Visus maloniai nustebino 
Dievo Motinos parapijos choras. 
Dirigentės Ritos Čyvaitės- 
Kliorienės talento, sumanumo 
ir darbštumo dėka, choras daro 
didelę pažangą. Šį kartą ypač 
malonu buvo išgirsti naujus kū
rinius Lietuvos kompozitorių; 
Vilkončiaus, Bašinsko, Tarnu 
lionio, Kutavičiaus. Kompli 
kuoti dainų ritmai chorui, at 
rodo, nesudarė sunkumų. Kon 
certą papuošė sopranas Vir 
ginija Bruožytė-Muliolienė. Ji 
puikiai dainavo Bašinsko iš 
plėtotą liaudies dainą „Tu, avi 
nėli, riestaragėli” ir pora 
lengvesnių Kavecko, Obradors 
ir Leharo dainų. Programa me
niška ir nuotaikinga. Mes 
džiaugiamės Clevelande turė
dami Ritą Kliorienę. Jai vėl 
(antrą kartą) JAV LB Kultūros 
Tarybos paskirta muzikos pre
mija. Sveikinam ir dar kartą 
dėkojam Dievo Motinos parapi
jos chorui už gražų dainavimą.

DAIL. L. ANIŪNAITĖS- 
KRYŽEVIČIENĖS

KŪRINIŲ PARODA

Sekmadienį, spalio 29 d., Cle- 
velam1') Korp. Giedra rengia 
Lietuvos dailininkės Liucijos 
Aniūnaitės-Kryževičieneo pa 
rodą. Liucija Aniūnaitė-Kry- 
ževičienė 1964 m. baigė Vil
niaus Dailės instituto tekstilės 
fakultetą. Nuo 1967 m. Lietuvos 
dailininkų sąjungos narė, teks
tilės sekcijos pirmininkė. Dirba 
klasikinio gobeleno srityje, ba
tikos, žakardo ir akvarelės tech
nika. Dailininkės kūrinių yra 
įsigiję Lietuvos Kultūros minis
terija, Lietuvos ir Rusijos muzie
jai. Jos darbai puošia visuome
ninius pastatus Lietuvoje. Jų 
yra privačiuose rinkiniuose 
įvairiose pasaulio šalyse. Paro
da spalio 29 d. vyks Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje, nuo 
11 v.r. iki 2 v. p.p.

MIAMI, FL

KONCERTAI IR PIETŪS

Baigiantis vasaros karščiams 
į plačią Miami Beach apylinkę 
pradeda sugrįžti vadinami „snie
go paukščiai”, kurie per vasarą 
buvo pasitraukę į šaltesnes vie
toves. Šiuo metu prasideda ir 
Miami Lietuvių klubo patalpose 
kultūrinė ir meninė veikla, 
kurios visos iš anksto negalima 
numatyti ir paskelbti.

Lapkričio 5 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. bus pirmieji poatosto- 
giniai pietūs. Visiems bus 
įdomu atnaujinti pažintis ir 
susipažinti su naujais svečiais 
bei išklausyti meninę progra
mėlę.

Lapkričio 12 d., sekmadienį, 
visi nariai susirinks 12 vai. į 
savo susirinkimą. Po susi
rinkimo bus pietūs.

Lapkričio 19 d., sekmadienį, 
2 v. p.p. yra pažadėjusi į mūsų 
klubą atvykti gražiabalsė solis
tė Audronė Simonaitytė-Gaižiū- 
nienė. Jau tą sekmadienį visi 
pietinės Floridos lietuviai turės

susirinkti ir išklausyti Lietuvių 
klube gražiabalsę solistę ir po 
koncerto pasivaišinti gerais pie
tumis.

NEGRĮŽTAMAI
IŠKELIAVĘ

Vasarą netekome kelių 
asmenų, Miami Lietuvių klubo 
veikloje palikusių savo veiklos 
pėdsakus. Tai: Ona Šilienė, 
BALFo ir kitų organizacijų 
veikėja; Valentinas Saladžius — 
Šaulių sąjungos ir klubo 
knygyno steigėjas bei prižiū
rėtojas; Juozas Korsakas — 
nuolatinis klubo lankytojas, 
įvairių klubo valdybų narys.

Daugiau visoje Lietuvoje, 
negu Miami apylinkėje, dabar 
minima žinomo visuomeni
ninko, vilniečio advokato An
tano Juknevičiaus mirtis. Jis 
buvo gimęs 1902 m. rugpjūčio 8 
d. Vilniaus krašte, Giedraičių 
apylinkėje. Mokslus baigė 
Vilniuje ir pasaulinių karų at
blokštas, ilgai gyveno JAV ir 
Miami Beach, FL. Prieš dvejus 
metus su dukterim Dainora 
grįžo į numylėtą Vilnių. Š.m. 
spalio 2 d. Vilniuje baigė ilgo ir 
garbingo amžiaus dieneles ir 
buvo iškilmingai palaidotas.

Nėra galimybės čia minėti jo 
daugybės paliktų raštų, bet 
Miami Lietuvių klubo nariai 
turi būti jam dėkingi už gražiai 
parašytą 55 psl. knygutę: „Mia
mi Lietuvių Amerikos piliečių- 
klubo istorijos pabiros. Pirmieji 
40 metų (1946-1986)”, redaguo
ta Pauliaus Leono, Miami — 
1987.

J. G.

WORCESTER, MA
ŠVĘSIME LIETUVOS

KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa lapkričio 26 d. rengia 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
77 metų sukakties minėjimą.

10 vai. ryto uniformuoti šau
liai su vėliavomis dalyvaus šv. 
Mišiose Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, kurias už visus 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
užprašė šaulių kuopa. Po Mišių 
vyks trumpos žuvusių pagerbi
mo iškilmės prie paminklo šven
toriuje.

Žodį tars LŠSI Trakų rinkti
nės vadas g.n. Algirdas Zenkus.

Minėjimas 3 vai. p.p. Maironio 
Parko žemutinėje salėje. Minėji
mui vadovaus šaulių kuopos va
das inž. Arūnas Grigalauskas. 
Kalbės profesorius Česlovas 
Masaitis iš Putnam, Ct. Po mi
nėjimo šaulės visus dalyvius 
pavaišins kavute ir užkandė
liais.

Rengėjai kviečia visus daly
vauti žuvusių karių, šaulių, 
partizanų pagerbime; jų žuvo 
labai daug dėl Lietuvos laisvės. 
Ne tik patys dalyvaukime pa
maldose, minėjime, bet pakvies- 
kime ir kitus dalyvauti.

Čikagos „Dainavos” ansamblis Lietuvių dienose, Clevelande.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

ST. PETERSBURG, FL

VYTAUTO GRYBAUSKO 
PRANEŠIMAS

Rugsėjo 17 d. klube lankėsi 
Vytautas Grybauskas su žmona 
iš netolimos Daytona Beach 
apylinkės. Pietums pasibaigus 
jis kalbėjo apie V Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes. Vyt. 
Grybauskas vaizdžiai papasako
jo žaidynių eigą. Vėliau buvo 
parodyta žaidynių atidarymo 
iškilmių vaizdajuostė. Jam buvo 
suteikta garbė uždegti žaidynių 
aukurą.

VISUOTINIS KLUBO
NARIŲ SUSIRINKIMAS

* ■■ ,T • ' /
Rugsėjo , 23 • dieną Lietuvių 

klubo valdyba sušaukė visuotinį 
narių susirinkimą. Dalyvavo 
gausus narių būrys. Susirin
kimą pradėjo klubo pirmininkas 
Albinas Karnius, pateikdamas 
darbotvarkę^ Ji.buvo priimta be 
pataisų. Praėjusio susirinkimo 
protokolą perskaitė buvusios 
valdybos sekretorė Dalila 
Mackialienė. Klubo sekretorė 
Aldona Baukienė pranešė, kad 
šiemet kluban įstojo 24 nauji 
nariai. Iždininkas Jonas Kir-

* • J . ' •

tiklis pasidžiaugė, kad šiuo 
metu klubo ižde turima 79 tūks
tančiai dolerių. Po valdybos 
narių pranešimų, išklausyti 
atskirų padalinių pranešimai. 
Sofija Salienė kalbėjo biblio
tekos reikalais; Mečys Šilkaitis 
biuletenio klausi ais; Povilas 
Jančauskas biul- io adminis
travimo darbais; .iila Mackia
lienė pranešė apie moterų dai
nos vienetą „Kvartetas”; Vla
das Gedmintas pasiskundė 
choro problemomis, pranešda
mas, kad muz. Vytautui Kerbe- 
liui pasitraukus, chorui vado
vauti sutiko pensijon išėjęs muz. 
Petras Armonas; Angelė Kar- 
nienė kalbėjo apie kultūrinių 
popiečių būrelio ateities planus. 
Baigiant, klubo pirmininkas 
Albinas Karnius paminėjo jo 
atstovavimą SPEFFS organizaci
joje ir planuojamą tradicinį 
tarptautinį festivalį, dėkojo 
valdybos nariams už gerai atlie
kamus darbus ir pranešė, kad

sudaryta nominacijų komisija iš 
Sofijos Vaškienės, Stasio Vaškio 
ir Aldonos Česnaitės, kvies nau
jus narius ateinančių metų val
dybai. Po kelių klausimų, susi
rinkimas buvo baigtas ir visi 
dalyviai pakviesti pasilikti sa
lėje ir pasivaišinti Ados Balba- 
tienės ir Janinos Gerdvilienės 
keptais pyragaičiais.

LB XIV TARYBOS 
SESIJA\ k s-

'»*»'Spalio I4lrl5 d., St. Peters- 
burge vyks LB Tarybos suvažia
vimas, XIV sesija. Ji vyks Holi- 
day Inn SunSpree Resort, St. 
Pete Beach,' gražioje vietoje ant 
įlankos kranto. Sesijos proga 
organizuojamos golfo žaidynės 
bei kitos pramogos. Šeštadienio 
vakare vienbučio salėje rengia
mas iškilmingas pokylis-vaka- 
rienė. Vakarienės metu kalbės 
lietuvių draugas Paul Goble, 
specialiai atvykęs iš Washing-

į jau veikiančias kultūrines ir 
visuomenines organizacijas. 
Lituanistinės mokyklos vedėja 
Aurelija Robertson priminė, kad 
jau prasideda naujieji mokslo 
metai ir kvietė savo vaikus 
leisti į šeštadieninę mokyklą. Po 
to vyko susipažinimas su nau
jai atvykusiais. Kiekvienas jų 
pasisakė savo pavardę ir suteikė 
šiek tiek žinių apie save. Išrin
kus Kostą Dimą tarpininku, 
tarp naujai atvykusiųjų ir Bend 
ruomenės, susirinkimas buvc 
baigtas ir visi pakviesti pasivai 
šinti ir pasidalinti įspūdžiais be 
susirinkime iškeltais klausi 
mais. Tikimės, kad tai nebus 
pirmas ir paskutinis susirin
kimas, kad naujai atvykę, 
kurių čia turime nemažai, suras 
būdus dalyvauti lietuviškoje 
veikloje.

PATIKSLINIMAS

Prieš porą mėnesių, aprašy-
tono. Programą atliks Dalila damas atsisveikinimą su Vytau-
Mackialienė. Visi posėdžiai 
vyks tame pat viešbutyje. Pla
nuojami devyni posėdžiai. Visi 
St. Petersburgo ir tolimesnių 
apylinkių lietuviai yra kvie
čiami dalyvauti posėdžiuose ir 
vakarienėje.

PABENDRAVIMAS SU
NAUJAI ATVYKUSIAIS

St. Petersburgo apylinkėje, 
panašiai kaip ir kituose dides
niuose lietuvių telkiniuose, yra 
apsigyvenusių naujai atvykusių 
iš Lietuvos. JAV Lietuvių Bend
ruomenės, Floridos apygardos 
pirm. Liutavero Siemaškos ini
ciatyva, rugsėjo 3 d. įvyko 
„senųjų” gyventojų ir naujai at
vykusių susirinkimas. Dalyvavo 
28 asmenys. L. Siemaška, pa
sveikinęs atvykusiuosius, papa
sakojo apie Lietuvių Bendruo
menę, jos atliktus darbus ir 
kvietė jungtis į vietinę LB 
apylinkę arba steigti atskirą 
apylinkę, panašiai kaip yra 
New Yorke. Lietuvių klubo pir
mininkas Albinas Karnius 
kvietė naujai atvykusius stoti 
nariais į klubą, į klubo chorą ir 
tautinių šokių šokėjų grupę. 
Angelė Karnienė ragino jungtis

tu Augustinu, paminėjau, kad 
jis buvo vienintelis, kuris neat
sisakydamas mielai sutiko pri
sidėti prie lietuvių kambario 
įrengimo Kent universitete. 
Iš tikrųjų, šis kambarys buvo 
įrengtas Wayne State universi
tete, Detroite, prieš septyniolika 
metų. Kambariui įrengti komi
teto pirmininku buvo inž. Jurgis 
Mikaila. Atsiprašau.

Mečys

NAUJAS CHORO 
VADOVAS

St. Petersburg, FL, Lietuvių 
klubo choro vadovas muz. Vy
tautas Kerbelis iš šių pareigų 
pasitraukė. Chorui vadovauti 
naujojo 1995/1996 metų sezono 
metu sutiko muz. Petras Ar
monas, anksčiau beveik 20 
metų vadovavęs klubo chorui. 
Repeticijos numatytos pirma
dieniais 4 vai. p.p. Darbą pra
deda rugsėjo 25 d. Visi balsin
gieji St. Petersburgo ir apy
linkių lietuviai kviečiami įsi
jungti į chorą. Klubo valdyba 
dėkoja muz. Vytautui Kerbei iui 
už darbą ir pasišventimą vado
vaujant chorui.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REAL ĖST ATE

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 3208V2 West 95th Street Tel. (708) 424-8654 . (312) 581-8654

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

FLAT RATE CALLS 
Bet kurią diena • Bet kokiu laiku

Latvija, Lietuva, Estija, 
Rusija, Ukraina—$.85/min 

informacijai kreipkitės1-800-453-0957 ext 370
CYBER LINK

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $33 
8 svarų statinaitė — $19 

Skambinkite:
708-532-5951arba
708-687-5677 

po 5 vai. p.p. 

Pristatome UPS

B & D LOUNGE 
6600 S. Kedzie Avė. 

Tel. 312-925-6264
Lietuviška muzika ir šokiai
Penktd. - šeštd. - sekmd.

RE/MAX 

REALTORS 

(312) 586-5959 

(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

Qnlu^2I.
KMIECIK REALTORS

7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archet Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-3900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
oatarnaus. Įkaičavimas veltui. •.

HUUSE FOR SALE
by builder in Abbey Oaks, Lemont, IL, 
1209 St. Brendan Ct; 4 bdrms, study, full 
bsmt. in a ųuiet cul-de-sac; choice con- 
struction; oak trim; centrai vacuum system 
& much more. $285,000.

Tel. 708-448-5813.

Your ticket 
to a secure 
retirement.

DŽIAUGIAMĖS
KUN. J. PETRAUSKUI 

GRĮŽUS

Sveikiname kun. Joną Pet
rauską,MIC, grįžusį atgal pasto
racijos darbui į Šv. Kazimiero 
lietuvių parapiją, Worcester, 
MA, iš kurios prieš porą metų 
buvo iškeltas.

Džiaugiamės ir linkime kun. 
Jonui,MIC, geriausios sveikatos 
dar daug metų darbuotis mūsų 
parapijoje žmonių sielų išgany
mui.

KALBAMAS ROŽINIS

Visą spalio mėnesį, Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje po 
lietuviškų šv. Mišių, aukojamų 
7:45 vai. ryto, buvo kalbamas 
rožinis, išskyrus sekmadienius.

J. M.

EVENTS MANAGER
FOR

VILLON HOTEL
The Vlllon Hotol’ is the Premier Hotel in Vilnius. Recently built and furnished to a high Interna
tional Standard, by London based, Spec Group, The Vlllon*, is sėt in its own park land with lakęs, 
boasts the Capifals major nightclub; a restaurant offering International, French and local cuisine; 
a ‘statė of the art’ fitness facility with pool and sauna; and, a recently inaugurated, conference facility, 
with triple language simultaneous translation, accommodating up to 250 delegates. The conference 
facility, vvhich opened in June, is already market leader with local and European conference 
organizers. Further, work has begun on an annex to the hotel, a feature of which will be a number 
of timeshare condominiums.
We now seek an energetic marketing professional, who can build on the existing business within 
all of the above specialty areas, creating continuos demand from the Lithuanian, Baltic, Russian, 
and European markets.
The person we are seeking will be based at the hotel. This is a new position and we are looking 
for a self motivated individual wlth a good track record in hotel events and conference marketing. 
Vou are able to sėt and achieve targets of business, and it is envisaged that your activities will have 
a significant impact on the profitability profile of the hotel.
The ideal candidate will be able to draw on previous experience, to establish a variety of activities
wtthin the hotel that will attract a variety of corporate participants
Salary and terma are by negotiation together with a performance related bonus.
Interested applicants should send their CV by post or fax to:

Ma U. Hanman 
Spec Group 

33 Ovlngton Square 
London SW3 1LJ 

Tol. 44 171 SS4 8111 
Fax. 44 171 581 2669

DRAUGE GAUNAMI 
RELIGINIAI LEIDINIAI

ŠV. RAŠTAS. NAUJASIS TESTAMENTAS. Kun.
Česl. Kavaliauskas. 648 psl......................... $10.00

ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Pen-
kiaknygė. Kun. Antanas Rubšys. 449 psl. $12.00

ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Is
torinės knygos. Kun. Antanas Rubšys. 811 
psl........................................................................ $12.00

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS. Maldaknygė.
Kun. K. A. Matulaitis, MIC. 640 psl..........  $5.00

JAUNUOLIŲ MALDOS. Maldaknygė. Kun. P. K.
Kirvelaitis. 159 psl.............. ..................... .. $1.00

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldaknygė. Kun.
dr. P. Aleksa. 254 psl..................................... $1.00

MIŠIOLĖLIS. ROMOS MIŠIOLAS. Visiems tikin
tiesiems. Amerikos liet. kat. kun. vien. 
leidinys. 1197 psl............................................ $27.00

LAIDOJIMO APEIGOS, (vairios mišios už miru
sius. 55 psl....................................................... $0.50

TIKIU, I, II, III, IV, V dalis. Katalikų tikybos
vadovėliai. Versti iš italų kalbos. Visi po $5.00

MANO PIRMOJI KOMUNIJA. Vad. vaikams ir 
tėvams. Par. I. Bublienė ir kun. K. Žemaitis.
89 psl.................................................................. $5.00

KĄ MES TIKIME. Tikybos vadovėlis. Kun. K. P.
Celiešius. 195 psl........................................... $5.00

DIEVAS ŠIANDIEN. Žmogus su Dievu ir be Dievo
likimas. Kun. dr. J. Gutauskas. 283 psl. . $6.00

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis.
230 psl................................................................ $7.00

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaiš
nora, MIC. 445 psl................................ $1.00

ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE I dalis. Kelionių įspū
džiai. Ant. Rubšys. 430 psl........................... $9.00

ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE II dalis. Kelionių įspū
džiai. Antanas Rubšys. 477 psl.................. $10.00

KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE. Kun. dr. J.
Gutauskas. 104 psl......................................... $4.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti.
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pašto 
išlaidos. Illinois gyv. pridėdama State Sales tax 8.75% nuo 
knygos kainos.
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Programa:

Nijolė Martinaitytė, aktorė 

Petras Aglinskas, gitara 

Audronė Gaižiūnienė, sopranas 

Ričardas Šokas, akompanuotojas

JAV LB KULTŪROS TARYBOS
PREMIJŲ ŠVENTĖ
Lapkričio mėn. 5 d.z sekmadienį, 3 vai.p.p. 

Jaunimo Centre, Chicago, IL
Mecenatas Lietuvių Fondas

Bilietai numeruoti

$10 ir $8,
gaunami „Seklyčioje' 

ir prie įėjimo

LAIŠKAI
„GULBĖS GIESMĘ“ GIEDOTI 

DAR NE LAIKAS

Aurelija M. Balašaitienė, išsi
gandusi vieno kito skaitytojo 
jos adresu pasiųstų „papešioji- 
mų”, pradėjo kalbėti apie „Gul
bės giesmę”. Ir buvo čia dėl ko 
jaudintis! Tą A. Balašaitienės 
jaudinimąsi nieko kitu negalė
tum pavadinti kaip tik papras
čiausiai „moterišku” jautrumu.

Aurelijai M. Balašaitienei lin
kėtina nusiimti išdidumo aureo
lę, pajusti žemę po kojomis ir iš 
spaudos nepabėgti. Mes Jus ir 
toliau mielai skaitysime! „Gul
bės giesmė” tegu palaukia.

Petras Palys 
Richmond Hill, NY

SABONĮ, PASILIK SABONIU!

Labai nustebau, perskaitęs 
straipsnelį „Draugo” sporto 
skyriuje (1995-10-13), jog mūsų 
žymusis krepšininkas Arvydas 
Sabonis pageidauja, kad ir 
Amerikoje jis būtų vadinamas 
Europoje prigijusią pravarde 
„sabas”. įdomu, kodėl? Juk 
Sabonis skamba daug gražiau 
negu sabas. O gal jis bijosi, kad 
amerikiečiai neištars teisingai 
jo pavardės? Dėl to neturėtų 
rūpintis. Labai gerai prisimenu 
„Geros valios žaidynes” (Good 
Will Gamės) Seattle, WA, kur 
komentatorius, buvęs garsus 
NBA žaidėjas Riek Barry, pui
kiausiai ištarė visų lietuvių 
krepšininkų pavardes: Sabonis, 
Marčiulionis, Kurtinaitis, Cho
mičius...Taip pat ir paskutinėje 
Pasaulio olimpiadoje lietuvių 
pavardės buvo ištariamos tei
singai.

Taigi, didž.gerb. Arvydas
Saboni, pasilik Saboniu. Sabas 
lyg ir primena rusų keiksmažo
dį sabaka (šuo).

Kostas Mačiulis 
Spring Hills, F1

NEPAMIRŠKIME BALFO!

BALFo artimo meilės kelias 
labai šakotas, vis su ašara ke
liaujantis, paskiau gavėjo trum
pos valandėlės šypsena papuoš
tas. Kas savaitę daug laiškų ir 
prašymų iš Lietuvos. Kas savai
tę daug įvairių gėrybių į Lietu
vą. Parama visokeriopa. Viskas 
patikrinimą ir patvirtinama, 
kad gautų reikalingieji. Atskai
tomybė patikslina, kad varguo
lio dalimi nepasinaudotų „pik
tieji”. Našlaitėliui reikia 
batukų, kad galėtų į mokyklą 
eiti. Jei centro sandėlyje nėra to

Lietuvių moterų klubų federacijos Philadelphijos klubo valdyba ir narės, surengusios klubo 45 
m. veiklos paminėjimą ir Tautos šventę š.m. rugsėjo 17 d. Viduryje — pianistas Andrius Žlabys, 
atlikęs programą; šalia jo — garbės pirm. Juoze Augaitytė ir pirm. Snieguolė Jurskytė.

Nuotr. Juozo Mąjausko
dydžio, siunčiami pinigai ar ski
riama iš Kaune Tremtinių są
jungos esamų atsargų. Seneliui 
tremtiniui reikia mokėti už 
elektrą, šilumą; jis ligonis, reikia 
mokėti už vaistus. BALFas su
moka. O tas BALFas tai mes vi
si, geros valios ir širdies auko
tojai. Duokim gyva ranka, gy
vam broliui, sesei Lietuvoje. 50 
metų bėrėme centus į vieną 
aruodą, aukodami BALFui, gel
bėdami lietuvius, visame pasau
lyje gyvenančius, ta pačia dva
sia ženkime į deimantinę su
kaktį.

Vytautas Kasniūnas
Beverly Shores, IN

NAUJIEJI LIETUVIAI 
IMIGRANTAI AMERIKOJE

Paskutinė didžioji lietuvių 
imigracija Amerikon iš pabė
gėlių nuo komunizmo stovyklų 
Vokietijoje įvyko 1948-1953 
metais, kai Amerika įsileido 
apie 30,000 žmonių žmogiškos 
pagalbos vardan. Ši ateivių 
didelė banga greitai ir gražiai 
surado bendrą kalbą su vieti
niais lietuviais, kuri didele 
dauguma buvo antikomunistai. 
Ši banga sustiprino vietines 
lietuviškas institucijas ir sukū
rė naujas organizacijas kultū
ros, visuomenės veiklos ir poli
tikos srityse. Užaugo dvi naujos 
kartos, kurios įleido gilias šak
nis bendrame Amerikos gyve
nime ir jos kultūroje.

Naujieji lietuviai imigrantai 
iš Lietuvos pasiekia Ameriką 
tik šimtais. Jų mažas kiekis 
nėra per daug pastebimas 
Amerikos lietuvių gyvenime. 
Daug iš jų prasmingai įsijungia 
į Amerikos lietuvių veiklą. 
Tačiau jie nėra pabėgėliai nuo 
komunizmo, bet yra užaugę ko
munizme. Tiems naujiems Ame
rikos gyventojams užims laiko

ir pareikalaus iš jų pastangų su
sijungti su Amerikos daugumos 
antikomunistine nuotaika ir su 
dar daugiau antikomunistiniu 
nusiteikimu Amerikos lietuvių 
tarpe. Tik tuomet jie pradės leis
ti savo šaknis šio krašto gyve
nime ir Amerikos lietuvių 
veikloje.

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MII

AR TIK IŠ TAUPUMO?

Skaitant Juozo Vaineikio laiš
ką „Drauge”, „Paremkime 
Margutį”, reikia sutikti su pir
maisiais sakiniais. Visi turime 
remti „Margutį” bei kitas šal
pos reikalingas įstaigas.

Nenorėčiau aš, o ir daugelis 
nesutiks su Juozo Vaineikio 
teigimu, kad neaukoja tik todėl, 
kad yra apsileidę ar iš perdėto 
taupumo. Manyčiau, jog J.V. 
gerai žino, kad vyresnioji karta, 
sunkiai dirbusi fabrikuose ar 
įstaigose, išmokslinusi sūnus ir 
dukteris, nebepajėgia visų aprū
pinti aukomis. Reikia taip pat 
atminti, kad į jų „širdžių duris” 
beldžiasi šimtai prašytojų. Gau
nant tik pensijas, neturint kitų 
pajamų, nebus ko nusinešti į 
„Anapus”. Ačiū Juozui Vainei-

m^utco ev rwc

Iš „Lietuvių balso“ radijo klubo veiklos penkiasdešimtmečio paminėjimo 
pokylio Detroite š.m spalio 7 d.: programos vedėjai ir radijo laidų pranešėjai 
(jų šiuo metu yra devyni, visi jaunuoliai) Virga Šimaitytė ir Manvydas 
AenPt.Vfl. Nnntr .Innn ITv»t*nv«n

kiui už skiriamas aukas, tik 
nekaltinkite kitų, kurie negali 
duoti tiek, kiek norėtumėte kad 
aukotų. Žinoma, yra asmenų, 
kurie gali duoti, bet neduoda. Jų 
nesugriaudins jokie prašymai 
bei išvedžiojimai, kad aukos yra 
labai reikalingos.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

KLAUSKIME, BET 
NESIBARKIME

Nežinome — pasiteiraukime. 
Barsimės — sukelsime tik ne
apykantą.

Seniai keliavau į EPCOT. Ten 
paklausiau, ką'tos EPCOT raidės 
reiškia. Atsakė: „Experimental 
Prototype Community of Tomor- 
row”. Vėliau vienas žinomas lie
tuvis žurnalistas, aprašydamas 
EPCOT, pasisakė nežinąs tų 
raidžių reikšmės. Jam buvo pa
aiškinta per „Draugą”.

„Draugo” laiškų skyriuje 
klausiama, „Kas yra ‘Pikas’?”. 
Atsiverčiau Broniaus Svecevi- 
čiaus „Anglų - lietuvių kalbų 
žodyną” išleistą 1994 m. Vilniu
je (redaktorius J. Mačys), antrą 
leidinį. Patikrinusi radau „rush 
hour” — lietuviškame vertime

„Piko metas”. Radijo laida 4 v. 
p.p., per eismo susigrūdimą — 
Piko valanda. Darbuojuos su 
dviem doktorantais iš Lietuvos. 
Atsiklausiau jų. Pasirodo, tas 
žodis ten plačiai žinomas.

Džiugu, kad Raimundas La
pas, gimęs Čikagoje, kalba, 
skaito, rašo gerai lietuviškai ir 
aistringai myli visa, kas rišasi 
su Lietuva ir lietuvybe.

Smagu, kad Ramunė Zdanavi
čiūtė iš Vilniaus Jaunimo teatro 
įsijungė čia į lietuvišką dirvą 
savo pamiltame darbe. Sėkmės 
abiems profesionalams!

O šauktis „prakeikimo” 
mums, seniams, tikrai nedera. 
Amerikiečiai nuolat kartoja: 
„Svarbu ne tai, ką tu pasakai, 
bet kaip tai pasakai”. Taigi, 
neturėkime jokio pavydo jau
nesnei kartai!

Stasė Semėnienė 
Chicago, IL

NORIU IŠMOKTI 
LIETUVIŠKAI

Aš pradėjau mokytis lietuviš
kai, nes norėjau daugiau sužino
ti apie savo tautybę. Mano sene
liai atplaukė į šį kraštą 1891 
metais. Jie buvo kilę iš Kauno. 
Aš norėjau daugiau sužinoti 
apie jų kultūrą ir senus papro
čius. Viskas yra paremta į pa
veldėtą kilmę, kas gi kitaip 
būtų lietuvybė ne Lietuvoje gi
musių žmonių atžvilgiu?

Kodėl aš noriu tęsti lietuvių 
kalbos mokslą? Tęsiu, nes 
mane įkvėpė mano mokytoja 
a.a. Gailutė Valiulienė, vedusi 
lietuvių kalbos kursus Balzeko 
muziejuje Čikagoje. Taip pat 
įkvėpė lietuvių kalbos grožis. 
Gailutės entuziazmas, jos 
puikus lietuvių kalbos pažini
mas ir nepertraukiamas padrą
sinimas mane paskatino dau
giau mokytis. Taip pat žavi 
mane lietuvių kalbos grakštu
mas, patinka klausytis, kai kas 
lietuviškai kalba, patinka skai
tyti, rašyti ir kalbėti lietuviškai.

Mano tikslas yra pakankamai 
išmokti, kad galėčiau lietuvių 
kalba skaityti apie Lietuvą, jos

istoriją, jos kultūrą ir žmones. 
Daug maloniau yra skaityti 
originalia kalba, negu verti
mus.

Margarita Ahlgren
Hinsdale, IL

Pastaba. Margaritą su 
„Draugo” redakcija supažindi
no Gailutė Valiulienė, po kurios 
mirties Margarita pareiškė norą 
dažniau ateiti į redakciją, nes 
čia gali pasikalbėti lietuviškai, 
o, be to, savanoriškai kai ką 
padeda atlikti. Mes džiaugiamės 
jos entuziazmu lietuvių kalbai 
ir noru išmokti. Kai lietuviškų 
šeimų vaikai atsisako kalbėti 
lietuviškai, po kelintos kartos 
žmonės ieško galimybių išmokti 
senąją lietuvių kalbą, yra tikrai 
nuostabu. Margarita šį laišką 
parašė lietuviškai pati.

• Diena be „Draugo”, kaip 
padangė be žvaigždžių.

DON'T SPEND IT AU. SAVE SOME AT

MUTUAL kutenai SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Chorleied and Superyised by ibe United Statei Government 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IIIINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

f\Yl midland Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ 
(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470
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TIKRAI GEDA

Gėda bus prieš patriotus lie
tuvius, kurie tiek metų kentėjo 
ir vargo, kovodami dėl Lietuvos 
laisvės, jei kada jie paklaus: 
kodėl jūs, užsienio lietuviai, 
mus žeminate ir apjuokiate, pa
gerbdami komunistų partijos 
narį, skirdami jam „Pasižymė
jusio metų žmogaus” žymenį?

Nejaugi Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejus nerado pagerbti 
tokio lietuvio, kad nereikėtų 
klausti, kuo ir kam jis 
pasižymėjo?

Dabar telieka laukti, kai nuo 
nacių nukentėjusios tautos žmo
nės pradės gerbti buvusius na
cių partijos narius...

Bronius Mikėnas 
vVoodridge, IL

• Jeigu „Draugas” į namus, 
tai gali būti ramus.

A.tA.
MARIA KALWEIT

Gyveno South Carolina.
Mirė 1995 m. spalio 25 d.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Albert Kalweit, gyv S. Carolina, duktė 

Zelma Kalwaitis, gyv. Melbourne Australia; anūkai: Janet 
Douglas, Robert ir Justin Kalweit ir Sharon Kalwaitis; 
proanūkės: Rebecca, Robin ir Heather.

Velionė buvo žmona a.a. George Kalweit.
Laidotuvės įvyks spalio 28 d., šeštadienį. Po religinių apei

gų Lietuvių Ev. Liuteronų bažnyčioje, 6641 S. Troy, Chicago, 
velionė bus palaidota Bethania kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sūnus, duktė, anūkai, proanūkės ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410.

A.tA.
ANTANUI MASIONIUI

<
mirus, jo dukterims TERESEI GEČIENEI ir DAN

GUOLEI NAVICKIENEI su šeimomis reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime.

Sofija Salienė
Prima ir Aleksas Vaškeliai

A.tA.
ANTANUI MASIONIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą TERESĘ ir 

jos vyrą ALGIMANTĄ GEČIUS, jų dukras GIN

TARĘ, AUŠRĄ ir jų šeimas jų skausme, mylimo 

tėvo, uošvio ir senelio netekus.

Virginija ir Algimantas Gureckai

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 

1450 AM banga.

Adresas: 2624 W. 69 St. 
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

Wa Shlp UPS

Užsiimam maisto tiekimu (catarlng)

talnuM

312-434-9766

dcticatcsscH
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys čikagoie! 

2624 W«t 69th Street. Chicago. IL 60629
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g DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. spalio mėn. 27 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„DRAUGO” DRAUGAI

Kvietimai į Draugo fondo 
pokylį ir metinį narių suvažia
vimų jau išsiųsti visiems DF na
riams. Siuntimo talkininkams: 
Algiui Čepėnui, Vaclovui 
Momkui, Marijai Remienei, 
Viktorijai ir Antanui Vala
vičiams Draugo fondas nuošir
džiai dėkoja. Draugo fondo 
pokylis ir narių metinis suvažia
vimas įvyks lapkričio 18 dieną 
Jaunimo centre Čikagoje.

Pokylio metu bus įteikti diplo
mai Draugo fondo garbės na
riams. Rezervacijas į pokylį pri
ima Vaclovas Momkus, tel. 
(312) 925 6193.

Dr. Ona Daugirdienė „Mo
ters savaitgalyje” kalbės apie 
moterų sveikatą, jos paslaptis ir 
propagandą, nuolat siūlomą mo
terims kosmetikos firmų ir iš 
dalies medicinos institucijų. Jos 
paskaita šeštadienį, spalio 28 d., 
11:30 vai. r. Bočių menėje. 
Savaitgalį rengia PLC renginių 
komitetas, o visuomenė, ne tik 
moterys, kviečiama dalyvauti.

Ateities savaitgalis įvyksta 
lapkričio 3-5 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje ir Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Smulki savaitga
lio programa randama skelbime 
antradienio, spalio 31 d. 
„Drauge”

■ fondo direktorių tarybos pirm. su žmona Ramune linksminasi
u fondo puotoje spalio 21 d. kt . t • •' J ’ Nuotr. V. Jasinevičiaus

x Chicagos Venecuelos 
lietuvių draugija rengia 25 m. 
veiklos minėjimą-pietus sekma
dienį, lapkričio 5 d. (ne 15 d. 
per klaidą pažymėta) 1 vai. p.p. 
„Seklyčioje”, 2715 W. 71 St. 
Menine dalį atliks muz. A. Bar- 
niškis. Kviečiame visus narius 
ir svečius dalyvauti. Apie 
dalyvavimą praneškite Jean 
Banienei iki spalio 29 d. tel. 
708-447-8806.

(sk)

x Jeanne ir Timothy Dorr, 
Riverton NJ, globoja našlaitę 
Indrę Lietuvoje. Pratęsdami jos 
metinę paramą atsiuntė $150. 
Jeanne ne tik globoja našlaitę, 
bet yra ir komiteto atstovė ry
tuose. Dėkojame už darbą ir 
globą „Lietuvos našlaičių glo
bos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x Travel Centre, Ltd. 
praneša: kelionė iš Čikagos į 
Jamaiką — $699.95; 7 dienos, 
viešbutis ant jūros kranto su 
kelione ir maistu. Skambinti: 
Teresei 1 jesniauskienei, tel. 
708-526-0773.

___ .(sk)

ARAS ROOFING 

Arvydas Kieta
Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746, 'v

Skambinti -
:_____ •_________ _____ _________

Ar tikrai moterys perima išei
vijos lietuvių veiklos bei vi
suomeninio gyvenimo vadžias? 
(Taip bent pradeda įtarinėti 
vyrai...) Pasaulio lietuvių centro 
renginių komitetas, .uošiantis 
„Moters savaitgalį” spalio 28-29 
d., kviečia pasiklausyti Irenos 
Lukoševičienės (iš Kanados) 
paskaitos „Moters vaidmuo išei
vijos gyvenime”. Paskaita bus 
sekmadienį, spalio 29 d., 12:15 
vai. p.p. centro didžiojoje salėje.

Jonas Žebrauskas, Chicago, 
IL, siųsdamas „Draugo” pre
numeratos mokestį, dar pridėjo 
100 dol. Ši pagalba mūsų laik
raščiui yra tikrai miela ir 
reikalinga, kaip kad saulės pasi
rodymas rudens lietingose ir 
šaltokose dienose. Už dosnią 
auką dienraščio rėmėjui 
tariame nuoširdų ačiū.

Marųuette Parko gyvento
jams žinotina! Šį penktadienį,

. spalio 27 dieną, 4 vai. p.p. ir 7 
vai. vak., „Seklyčioje” vyks 
susirinkimai, kuriuose bus 
aiškinama apie Marųuette 
Parko privačią apsaugą. Jeigu 
turite klausimų, jei kas 
neaišku, jei turite kokių 
pasiūlymų, prašome atvykti į 
vieną tų susirinkimų ir išsi
aiškinti.

x A.a. Algio V. Dantos at
minimą pagerbdami, Lietuvos 
našlaičiams aukojo: po $100 — 
Manhattan Software, Ine. iš 
Manhattan Beach CA, Abing- 
ton Pharmacy, Ine., Abington, 
PA; $50 — John C. Weisel II, 
Flemington NJ; $25 — Mary ir 
Walter Zdunck II, Aurora IL. 
Reiškiame užuojautą šeimai, 
giminėms, artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame! „Lietu
vos našlaičių globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(sk)

x TRANSPAK praneša: 
„Seniausi Lietuvos pinigai buvo 
kapos, lietos iš sidabro tam 
tikrose formose. Kaltiniai pini
gai Lietuvoje atsirado tik XIV 
amžiaus pabaigoje”. Siuntiniai 
ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312436-7772.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

Dingo vasaros kaitra ir auk
sinio rudens paletė dažo gamtą, 
užlietą paskutiniais „bobų 
vasaros” spinduliais. Negalėjo 
būti geresnės dienos „Draugui” 
paremti „Jaunųjų talentų popie
tei”. Saulė dar gaubia, šildo ir 
teikia viltį gyvastingumui, ne
paisant, kad už kampo jau atke
liauja snaigėmis išpuošta kara
lienė žiema.

Spalio 22 dieną Jaunųjų ta
lentų popietė” sužibo kaip ki
birkštis dar kartą atnaujinti 
mūsų pasitikėjimą, kad mūsų 
jaunimas neabejingas lietuvy
bės išlaikymui. Scenoje išvydo
me ir išgirdome idealizmo veda
mus jaunuolius, kurie savo ta
lentus, kaip gležnus pumpurė
lius, kantriai vysto, kad, atėjus 
laikui, atsiskleistų žydėjimu 
pradžiuginti pasaulį. Jie savo 
smagia nuotaika užkrėtė salę. 
Buvo tų, kurių pažanga stebino 
ir kėlė pasigėrėjimą. Buvo tų, 
kurie susižavėjusiems atėmė 
žadą. Bet labiausiai šis gražus 
jaunimas kėlė pasididžiavimą 
savo entuziazmu ir noru daly
vauti, suvažiuojant ne tik iš 
Čikagos ir jos artimų bei tolimų 
priemiesčių, bet net iš Detroito.

Notre Dame universitete ga
vęs verslo bakalaurą, nuosta
biai pianinu skambino detroitiš- 
kis Aleksas Mitrius, „ištirpdęs” 
publiką ir laimėjęs kiekvienos 
motinos širdį, kai pasakė, kad 
skambins savo kompoziciją, ku
rią sukūrė savo mamai Motinos 
dienos proga. Pianino klavišais 
mikliai plaukė ir Alisos Kosmo- 
poulos liauni pirštai. Janinos 
Adickaitės dainuojamas valsas 
rodė pasiryžimą siekti užsi
brėžto tikslo. Su Andriaus gita
ros palyda, Andriaus Utz ir 
Linos Viržintaitės romantiškas 
duetas priminė jaunystės lūkes
čius. Mariaus Vyganto violonče
lės sodrūs garsai vaizdžiai įrodė, 
kiek daug darbo buvo įdėta, ne 
tik čia gimnazijoje besimokant, 
bet praleidus vasarą Lietuvoje 
gabiųjų muzikos mokytojų glo
boje. Su Valdo Vasaičio „ver
kiančiu smuiku” skriejome į 
svajonių pasaulį, o Rasos Posko- 
čimienės „Spindulio” šokėjai 
šmaikščiai sušoko savo pačių 
sukurtą šokį.

Dariaus Polikaičio diriguo
jamas, „Dainavos” ansamblio 
kamerinis vienetas įveikė tar
mišką tarimą ir nešė mintis į 
Tėvynės laukus. Jutome darnu
mą, pagarbą, meilę tarp jauno
jo dirigento ir ansambliečių. 
Rockforde gyvenanti gabioji 
smuikininė Rita Kazlauskaitė 
su savo kolegėmis Carol Laube 
(smuikas), Amy McNamara (vio
la), Sheryl Ferdman (cello) 
sudarė styginį kvartetą ir stebi

Blynelius kepa, sviesteliu 
tepa... (kadangi sviestas turi 
daug cholesterolio tai galbūt tik 
uogiene tepa) O tie blynai-ska- 
numynai bus kepami Jaunimo 
centre, valgomi JC kavinėje po 
9 ir 10 vai. šv. Mišių Jėzuitų 
koplyčioje. Visus pasivaišinti 
nuoširdžiai kviečia JC Moterų 
klubo narės, o pelnas skiriamas 
Jaunimo centrui.

x A.a. Kazimiero Čikotos 
trijų metų mirties sukakties 
proga žmona Bronė Čikotienė, 
Delran, NJ prisiminimui savo 
a.a. vyro atsiuntė $150 — vieno 
našlaičio Lietuvoje metinį 
globos mokestį. Našlaičio vardu 
dėkojame! „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas.

(sk)

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutini sekmadieni, 
spalio 29 d. Baltia Express at
stovas priiminės siuntinius į 
Lietuvą, Lemonto lietuvių cen
tre nuo 9 vai. ryto. Tai puiki 
galimybė pasiųsti kalėdinius 
siuntinius savo artimiesiems. 
Daugiau sužinosite paskambinę 
nemokamu tel. 1-8OO-SPAR- 
NAI arba 1-800-772-7624.

(sk)

no savo profesionaliu atlikimu 
bei laikysena. Klausytojų emo
cijos bangavo, kai blondinė Jū
ratė Jankauskaitė deklamavo 
su muzikos palyda apie pirmąją 
meilę. Siekiantis psichologijos 
daktaro laipsnio, Haris Suba
čius skaitė savo kūrybą apie 
jaunystės išgyvenimus. Aktorė 
Audrė Budrytė, praleidusi me
tus Lietuvoje, o dabar stipriai 
besireiškianti amerikiečių tea
tre, savo interpretacijoje iškėlė 
niuansus Liūnės Sutemos kūry
boje. Savo grakštumu džiugino 
Violetos Fabionovich „Gran
dies” šokėjų studentų ratelis. 
Dailininkė Rasa Sutkutė meniš
kai sukūrė sidabrines raides 
„ ‘Draugo’ Draugai”, kurios 
puošė scenos uždangą. Aleksan
dra Gražytė taikliu žodžiu 
vadovavo programai.

Užkuliuose darbavosi Rolan
das Bartašiūnas ir Linas 
Gierštikas. Labai gražu, kad jau 
ne pirmą kartą mūsų jaunie
siems talentams neatsisako pia
ninu akompanuoti Manigirdas 
Motekaitis, Galina Rupeikienė 
ir Alvydas Vasaitis.

Ne tik programos dalyviai, bet 
ir žiūrovai buvo susirinkę net iš 
tolimesnių vietovių. Matėme at
vykusių iš Waukegan, Milwau- 
kee, Rockford. Nors mielai bū
tumėm sutalpinę daugiau žmo
nių, netrūko publikos nei salėje, 
nei balkone.

Programą atidarė Korp! Gie
dros pirmininkė Raminta Mar- 
chertienė, padėkodama susirin
kusiems ir pabrėždama pro
gramos atlikėjų pasiaukojimą. 
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė Alė Kėželienė pasvei
kino pasiryžusius išlaikyti 
dienraštį „Draugą”, džiaugėsi 
Jaunaisiais talentais” ir kiek
vienam dalyviui įteikė raštu 
pasveikinimą atminimui, kad 
rėmė lietuvišką spaudą.

Programai pasibaigus, „Drau
go” vyr. redaktorei Danutei 
Bindokienei įsipareigojus Cleve- 
lande, „Draugo” vardu vi
siems padėkojo Marija Remienė, 
„Draugo” Direktorių tarybos ir 
„Draugo” renginių komiteto na
rė, kuri buvo paskatinusi Korp! 
Giedrą suruošti šią antrąją 
„Jaunųjų talentų popietę”. Pro
gramos dalyviams korporantės 
įteikė po gvazdikėlį, bet ne visi 
pasirodė scenoje, nes kai kurie 
turėjo išskubėti į kitus įsiparei
gojimus — skautų sueigą, tau
tinių šokių repeticiją, dalyvauti 
kitoje programoje.

Kiekvieną savaitgalį ir net 
savaitės bėgyje, Čikagoje lietu
viškų renginių apstu. įpareigoja 
ir šeimyninės šventės bei su
kaktuvės. Daugelis renginių 
vyksta kurios labdaros vardu, 
nes mūsų centrai, spauda, orga
nizacijos, kultūriniai vienetai, 
mokyklos ir šalpa Lietuvos var
gstantiems išsilaiko pagrindi
niai iš aukų. Nors prieš kokį 
penkmetį Jaunimo centre su 
Kernagiu „traiškėm kolorado 
vabalus”, šį kartą su kunigu 
Juozu Vaišniu, Irena Regiene, 
Juozu Masilioniu, Jadvyga ir dr. 
Adolfu Damušiais, kurie dauge
lį metų nenuilstančias pastan
gas dėjo jaunimui ugdyti meilę 
ir pagarbą savo protėvių žemei 
ir kalbai, Jaunimo centre žavė
jomės jau nuo ankstyvo pavasa
rio išreklamuota „Jaunųjų ta
lentų popiete”, o Kernagio 
lauksime atvykstant kitą kartą.

Dėkojame Valerijai ir An
tanui Valavičiams už talką ka
vinėje, Racine ir Baltic kepyk
loms už skanėstus. Dėkojame 
Jonui Kupriui už fotografavimą 
ir Vidui Kazlauskui už filmavi
mą. Padengus išlaidas, įskai
tant nuomą už Jaunimo centro 
salę, kavinę ir apsaugą bei 
Herkulio Strolios pianino 
suderinimą, „Draugo” draugų 
pastangos atnešė 2,066 dol. 
dienraščiui. Nuoširdžiai dėkoja
me, radusiems laiko paremti 
mūsų dienraštį ir mūsų 
jaunimą.

Indrė Tijūnėlienė

Lietuvių fondo stipendininkai po stipendijų įteikimo LF puotoje spalio 21 d. Iš kairės LF tarybos 
pirm. Marija Remienė ir stipendijų skyrimo komisijos atstovė Daina Kojelytė.

Nuotr. V. Jasinevičiaus

„BASŲ KOJŲ 
NOSTALGIJA”

Taip pavadinta Lietuvos žy
miojo fotomenininko Antano 
Sutkaus foto paroda, kurios ati
darymas įvyks penktadienį, 
spalio 27 d. 7:30 vai. vak. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centro 
patalpose, Čikagoje. Joje bus iš
statyti 75 foto darbai, fotogra
fuoti 1959-1979 metų laiko
tarpyje, daugumoje Lietuvos 
kaime.

Nepaisant, kad jie buvo daryti 
jau senokai, tačiau didelė jų 
dalis gulėjo autoriaus archy
vuose, nes tais laikais Lietuvos 
kaimo žmogų tebuvo galima 
rodyti tik linksmai nusiteikusį, 
kaip laimingą žmogų „komunis
tiniame rojuje”. Tačiau šios 
nuotraukos, ištrauktos iš 
archyvų, šiandien gali žiūrovą 
dominti kaip anų dienų doku
mentika, kaip žvilgsnis į praei
ties dienas.

„Basų kojų nostalgija” — ne 
tik fotografijų ciklai, bet ir auto
riaus biografija, kurioje 
dėmesys sutelktas ne į save, o 
į susitikimus su kitais žmo
nėmis. Savo gyvenimo istoriją 
fotografas pasakoja per dau
gybės kitų žmonių istorijas”, 
taip rašo Raminta Jurėnaitė 
šios parodos kataloge.

O apie patį fotomenininką ji 
taip teigia: „Sutkus — nepails
tantis stebėtojas, bandantis iš
saugoti ‘praeinantį pasaulį’. 
Išėjo tokie žmonės, kokius ma
tom fotografijose, o su jais — ir 
jų gyvenimo būdas. Nebėra 
tokių miestelių, kaimų, sodybų 
ir daržų. Viskas šiandien kitaip. 
Keliasdešimt metų Sutkus 
dokumentavo tai, kas pasikeičia 
to paties krašto žmonių kartose. 
Jis išsaugojo išnykstančios pra
eities pėdsakus, naudodamas 
fotografiją kaip atminties 
meną...”

Pats parodos autorius šian
dien idealizuoja Lietuvos kaimą 
ir jo žmones, sakydamas: 
„Visais sunkiausiais laikais, 
kai Lietuva kildavo į kovą už 
laisvę, už tautos gyvybę, at
gimimas ateidavo iš kaimo. 
Dabar tegalim pasikliauti tik 
savo vaikais ir vaikaičiais, ku
rie dar turi sveikų genų ir paži
nimo troškulį”.

„Basų kojų nostalgija” paroda 
yra pats naujausias Antano Sut
kaus kūrinys. Ji buvo paruošta 
tik šiemet ir jau buvo parodyta, 
Vilniuje, Kaune ir Maskvoje.

Beje, čia reikia priminti, jog 
praėjusį penktadienį Lietuvių 
centre,Lemonte buvo atidaryta 
šio fotomenininko sukurtų 
portretų paroda, kuri susilaukė 
didelio susidomėjimo.

Čikagoje Antanas Sutkus 
viešės iki lapkričio 3 d. ir, ži
noma, pats asmeniškai daly
vaus penktadienį parodos 
atidaryme.

Po to jis skris į New Yorką, 
kur lapkričio 4-5 d. pasirodys 
jungtinėje lietuvių fotografų pa
rodoje Kultūros židinyje.

Nepraleiskime progos pama
tyti šio žymiojo lietuvių fotome
nininko darbus Čiurlionio gale
rijoje ir Lietuvių centre, Le
monte!

Ed. Šulaitis

TENESIBAIGIA MENININKES KELIONĖ
nuolat budi vyras, dailininkas 
Sigitas Staniūnas, tėvai, kuo 
galėdami, padeda draugai ir 
kolegos iš Lietuvos ir Amerikos. 
Labai reikia sugrąžinti Rasos 
šiltą draugiškumą, eleganciją, 
sulaukti jos naujų parodų.

Amerikos lietuvių dailės 
draugija prašo galinčius pa 
aukoti pinigų Rasos operacijai 
ir tolesnei reabilitacijai. Nuo 
mokesčių nurašomus čekius 
prašome siųsti Lithuanian 
American Fine Arts Associa- 
tion, Ine., c/o Petras Blekys 7006 
South Rockwell St., Chicago, IL 
60629 ir pažymėti „Rasai”.

Danas Lapkus

Rasa Staniūnienė, 28 metų 
dailininkė iš Vilniaus, rugsėjo 
2 d. Toronte užlipo į dailės studi
jos, kurioje dirbo, ketvirto 
aukšto palėpę paskutinį kartą, 
prieš išvykstant į Čikagą, pažiū
rėti į iš ten matomą Toronto 
Fort York, kur buvo eksponuo
jamos jos ir dar trijų lietuvių 
dailininkų instaliacijos. Niekas 
nemanė, kad tai iš tikrųjų bus 
paskutinis vaizdas Rasos sąmo
nėje. Kol kas neaišku, kas įvyko 
toje palėpėje, bet praeiviai 
pamatė krintantį ant šaligatvio 
kūną.

Po kelių minučių Rasą atvežė 
į St. Michael’s ligoninę Toronte: 
lūžę kojos, rankos, galvos su
trenkimas, sąmonės netekimas. 
Nuo lemtingos dienos praėjo du 
mėnesiai. Nepaisant pastebimo 
fizinio pagerėjimo, Rasa vis dar 
be sąmonės. Jos žvilgsnis nu
kreiptas į save, gal prisimenant 
vaikystę Ukrainoje, mokslą Vil
niaus dailės akademijoje, buvu
sias neeilines jos ir SEL grupės 
narių parodas Vilniuje, Rygoje 
ir Toronte. O gal galvojant apie 
planuotus projektus Čikagoje, 
Japonijoje, įvairiose Europos 
vietose, Lietuvoje.

Dailininkų kaip Rasa mažai. 
Tai suprasdami įvairių galimy
bių ir tautybių žmonės, daro ką 
gali, kad neišblėstų kūrybos 
ugnelė Rasos akyse. Toronto St. 
Michael’s ligoninė paaukojo gy
dymui apie $150,000, aukas 
renka Toronto Historical Board 
(205 Yonge St., Toronto, Ont, 
M5B 1N2, Canada). Prie Rasos

Už žuvusius, ginant Lietu
vos laisvę ir Čikagos skyriaus 
mirusius ramovėnus bus auko
jamos šv. Mišios lapkričio 2 
dieną, ketvirtadienį, 5 vai. 
vakare, Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečiami visi ramovėnai, biru- 
tininkės, šauliai ir visuomenė 
pamaldose dalyvauti. Bus ap
sauga automobiliams.

„Vaiduoklių puota” — lietu
viškų šeimų šventė ir tėveliams, 
ir vaikučiams, ruošiama Bal- 
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje šį sekmadienį, spalio 29 d., 
2 vai. p.p. Kviečiami vaikai su 
kaukėmis, bus vaišės, muzika. 
Programai ir muzikai vado
vauja Arūnas Augustaitis.

G. T. INTERNATIONAL
kelionių agentūra įtemptai ruo
šiasi ASTA (American Society of 
Travel Agents) kongresui, kuris 
lapkričio 5-10 d. įvyks Philadel- 
fijoje. Šis kongresas sutraukia 
apie 6,000 dalyvių iš 162 vals
tybių. Kongreso metu vyks
tančioje parodoje Lietuva pirmą 
kartą bus rekomenduojama 
kaip turizmui įdomi šalis. įvai
rias keliones bei naują brošiūrą, 
skirtą verslo žmonėms, ke
liaujantiems į Lietuvą ir kitas 
Baltijos šalis, pristatys G. T. 
International Algis Grigas ir 
Rūta Pauperas iš Čikagos kar
tu su Violeta Kleiniene iš 
Vilniaus ir Daina Fijalkaus- 
kiene iš Panevėžio G.T. 
raštinių. G.T. iniciatyva 
svečiais pakviesti ir Lietuvos 
Turizmo tarnybos atstovai.

Jūrų skautai ir skautės 
kviečia visus atsilankyti šį 
šeštadienį, spalio 28 d., Lietuvių 
centre, Lemonte, jų rengiamoje 
tradicinėje „Puotoje jūros 
dugne”. Šis buriavimo sezono 
užbaigimo vakaras Čikagoje 
rengiamas jau 47 metus. Kaip 
visada — bus trumpa skautiš- 
ka-jūreiviška programa, karšti 
pietūs ir gera muzika šokiams. 
Visi kviečiami smagiai praleis
ti vakarą ir paremti jūrų skautų 
veiklą. Pradžia 6:30 v.v.

Rokas Zubovas.

M. K. ČIURLIONIO
KŪRINIŲ KONCERTAS

Rokas Zubovas, mūsų gar
sėjantis jaunas pianistas, dėsto 
muziką Šv. Ksavero universi
tete Čikagoje. Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio 120-to 
gimtadienio proga spalio 15 d. 
šio universiteto McQuire salėje 
Roko Zubovo rečitalis pradžiu
gino publiką M. K. Čiurlionio 
kūriniais. Su meile ir pagarba 
jis puikiai pristatė įvairias 
Čiurlionio kompozicijas. Ant 
scenos išstatytų Čiurlionio 
meno kūrinių reikšmę Rokas 
Zubovas įtraukė į paaiškinimus 
Čiurlionio muzikos kūrybos nuo 
1898 iki 1909 metų. Visa tai 
buvo publikos, lietuvių ir 
amerikiečių, įvertinta ir šįltai 
priimta.

Zubovų šeima yra pasižy 
mėjusi Lietuvos istorijoj. Roko 
močiutė — rašytoja Danutė 
Čiurlionytė-Zubovienė, M. K 
Čiurlionio duktė. Laiminga 
tauta, kuri turi tokių gabių, 
darbščių ir malonių sūnų kaip 
Rokas Zubovas. Juos reikia ska
tinti ir vertinti.

Jonas Gražys >


