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Bronislovas Lubys 
pasiūlytas ministru 

pirmininku 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, gruodžio 2 d. (Elta) — 
Gruodžio 1-ąją Seime Algirdas 
Brazauskas j ministro pirmi
ninko pareigas pasiūlė, kaip ir 
buvc tikėtasi, dabartinį vice-
prejerą Bronislovą Lubį. 

Pretendentas išdėstė savo po
žiūrį į esmines Lietuvos prob
lemas. Svarbiauios jų — energe
tikos kainos, finansų ir bankų 
reikalai. B. Lubys pasisakė už 
lito įvedimą po trijų mėnesių ar 
kiek vėliau. Būtina koreguoti 
mokesčių politiką, nes kandida
to nuomone, dabar jie yra nesu
renkami. B. Lubys pasisakė už 
draugiškus, paritetiškus san
tykius su visomis valstybėmis. 
Jis pasakė, kad reikia pagerinti 
santykius su kaimynėmis Bal
tarusija ir Lenkija. 

Nepriklausomai nuo to, ar 
keičiasi vyriausybė ar ne, Lie
tuvos valstybingumas, jos nepri
klausomybė iš viso neturi būti 
diskutuotini, sako Br. Lubys. 
Kariuomenė Lietuvoje turi būti 
tokia, kokią valstybė pajėgia 
išlaikyti, tačiau ją būtina stip
rinti. B. Lubys pasakė, jog jo 
vyriausybė būtų pasirengusi 
pritarti bet kuriai ūkininka
vimo formai, tačiau pirmenybę 
atiduos žemės savininkui, ūki
ninkui. Bus teikiamos ir pa
grįstos dotacijos žemės ūkiui. 
Pretendentas pažymėjo, jog 
svarbiausias ekonomikos rams
tis — verslas ir pramonė, duo
dantys daugiausiai įplaukų 
biudžetui. J is pabrėžė, jog 
verslas turi turėti didesnę 
laisvę. Pretendento nuomone, 
reikia keisti dabartinę muitų 
sistemą. 

Šiandien ryte B. Lubio kandi
datūra buvo aptarta Seimo frak
cijų pasitarimuose, ir 3 vai. 
prasidėjusiame posėdyje toliau 
svarsto Seimas. 

LDDP frakcijos vadovas 
pasiūlė jur idiškai įteisinti 

opoziciją 

Seimo LDDP frakcijos vado
vas Justinas Karosas pareiškė, 
jog dešinieji, išrinkdami opozi
cijos lyderiu Vytautą Landsber
gį, oficialiai įtvirtina opoziciją 
Seime. J. Karosas šį žingsnį 
įvertino kaip reikšmingą, ku
riant demokratinės valstybės 
struktūrą. Jis tikisi, jog opozi
cija, jeigu ji iš tikrųjų bus 
konstruktyvi, Seime turės pozi
tyvų vaidmenį. J. Karosas pa
siūlė rengiamame Seimo statu
te juridiškai įteisinti opozicijos 
statusą. 

Opozicijos kaltinimai 
Algirdui Brazauskui 

Savai t rašt is „Amžius" , 
straipsnelyje ,.Kodėl mes 
neremiame pono Algirdo Bra
zausko" cituoja Seimo narį 
Kęstutį Skrebį, kuris išsakė 
opozicijos nuomonę apie 
dabartinį Lietuvos vadovą. K. 
Skrebys sako, kad opozicija 
neremia A. Brazausko visų pir
ma dėl jo dviprasmiškos pozici
jos Lietuvos nepriklausomybės 
atžvilgiu. Antra — dėl jo aki
vaizdaus nuolankumo Maskvai, 
dėl jo noro matyti Lietuvą 
ekonomiškai sujungtą su Rusi
ja, dėl to, kad jis vengia 
pripažinti savo politinės 
organizacijos nusikalstamą 
praeitį, pagaliau ir dėl A. Bra

zausko bei jo vadovaujamos 
struktūros neaiškaus požiūrio į 
ekonomikos reformos ateitį. 

Ar Seimas sumažins 
paša lpas eksdeputatams? 

Seimo narys Audrius Rudys 
Socialdemokratų frakcijos var
du paskelbė pareiškimą, kuria
me siūloma atšaukti įstatymą 
„Dėl Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų ir vyriausybės narių 
socialinių garantijų", kurį 
Aukščiausioji Taryba priėmė 
paskutiniame savo posėdyje 
ypatingos skubos tvarka. Aud
rius Rudys įteikė parengtą 
protokolinio nutarimo projek
tą, kuriame siūloma sustab
dyti pinigines išmokas buvu
siems deputatams. 

Panašų pareiškimą Krikščio
nių Demokratų frakcijos vardu 
paskelbė Seimo narys Povilas 
Katilius bei Tautininkų frak
cijos vardu — Seimo narys 
Leonas Milčius. Jų nuomone, 
buvę parlamento deputatai 
pamiršo rinkimų pažadus, ir tai, 
jog valstybė tarnauja žmogui. 
Eksdeputatai ypatingos skubos 
tvarka priėmė įstatymą, kuria
me numatyta socialinių garan
tijų išeitinė pašalpa — 6 mėne
sių atlyginimas, plius suma už 
nepanaudotas atostogas. (Pagal 
Lietuvos įstatymus išeitinė pa
šalpa — dviejų mėnesių atlygi
nimas.) Leonas Milčius pažy
mėjo, jog darbo sutarties įsta
tyme išimčių deputatams nenu
matyta. 

Seimas nubalsavo už tai, kad 
išeitinių pašalpų mokėjimas bu
vusiems Aukščiausiosios Tary
bos deputatams būtų atidėtas 
iki gruodžio 15 dienos. Šis klau
simas bus toliau svarstomas Sei
me. 

Kada rinksime 
prezidentą 

Seime pristatytas Prezidento 
įstatymas. LDDP frakcija siūlo 
jį svarstyti skubesne tvarka. Šis 
įstatymas sudarytas Konstituci
jos ir Rinkimų įstatymų pagrin
du. Siūloma atsisakyti balsavi
mo paštu. Tam nepritaria opozi
cija — Tėvynės Santara. 

Prezidento kandidatūrą galės 
iškelti politinės partijos ir 
judėjimai, o surinkus 20,000 
parašų, galima iškelti ir save. 
Vytautas Landsbergis jau ofi-
cialai pareiškė, kad dalyvaus 
prezidento rinkimuose. Algirdas 
Brazauskas tiesiai į klausimą 
neatsako. Pastaruoju metu 
labai aktyviai svarstoma ir tre
čioji — ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio kandidatūra. 

Išsiskyrė ir nuomonės dėl 
prezidento r inkimų laiko. 
LDDP siūlo surengti rinkimus 
jau sausio mėnesį, Tėvynės San
tara siūlo juos surengti ties 
Konstitucijos numatyta galu
tine riba — balandžio mėnesį. 

Ar Stasys Lozoraitis 
suvienys tautą? 

Šiandien laikraštis „Respub
lika" spausdina politikų nuo
mones apie Stasio Lozoraičio 
kandidatūrą: 

Socialdemokratų partijos pir
mininkas Aloyzas Sakalas rašo: 
„Rinkimai su dviem kandidatais 
įteisins padėtį, kai pusė Lie-

Prie Didžiųjų Kremliaus rūmų, kur susirinkę posėdžiauja 1,041 Rusijos Kongreso deputatų, 
Raudonoje aikštėje policija varo už barjerų pro-komunistiškus demonstruotojus. 

Panič paskelbė 
kandidatuosiąs į Serbijos 

prezidentus 
Belgradas, Jugoslavija, gruo

džio 1 d. (NYT) — Jugoslavijos 
ministras pirmininkas Milan 
Panič antradienį pareiškė kan
didatuosiąs į Serbijos preziden
tus prieš dabartinį prezidentą 
Slobodan Milosevič prezidenti
niuose rinkimuose gruodžio 20 
dieną. 

Prez. Milosevič yra laikomas 
labiausiai atsakingu už buvu
sioje Jugoslavijoje vykstantį 
karą. Milan Panič pasiskel-
bimas jam konkurentu į prezi
dento postą yra rimčiausias 
ligšiol grasinimas jo valdžiai. 

Milosevič „tegali pasiūlyti tik 
baime, susiskaldymą ir konfron
taciją", spaudos konferencijoje 
kalbėjo premjeras Panič. „Mūsų 
ekonomija paversta šipuliais. 
Bedarbė nežmoniškai iškilusi. 
Infliacija visiškai netramdoma. 
Mūsų vaikai nebeturi ateities. 
Karas siaučia nesukontroliuo
jamai ir Milosevič nieko neda
ro", kalbėjo Panič. „Milosevič 
daro viską, kad tik jis tęstųsi". 

Kai Milan Panič praėjusį 
liepos mėnesį buvo paskirtas 
ministru pirmininku, buvo 
manoma, jog Milosevič tikėjosi 
panaudoti Panič „užbovyti" 
Vakarams ir net išrūpinti sank
cijų prieš Jugoslaviją nutrauki
mą, kad laisviau galėtų vesti 
savo „etninį svarinimą". Panič 
tačiau pasirodė jo stipriausia 
opozicija, išreiškiantis pasi
priešinimą serbų nacionalizmui 
ir jį atskiriantis nuo tikro 
patriotizmo. Neseniai laikraščių 
pravestas apklausinėjimas paro
dė, kad šiuo metu Panič yra po
puliaresnis už Milosevič. 

Spaudos konferencijoje Panič 
taip pat žadėjo dirbti, kad 

tuvos turės savo prezidentą, 
kita pusė — ne. Todėl būtų labai 
gera rasti trečiąjį kandidatą". 

Centro judėjimo atstovas Ro
mualdas Ozolas rašo: „Be jokios 
abejonės, paremiančių S. Lozo
raitį būtų. Ir labai gausus bū
rys". 

Lietuvos demokratų partijos 
pirmininkas Saulius Pečeliū
nas: „Ar remtų Demokratų par
tija, dar per anksti kalbėti". 

LDDP frakcijos Seime pirmi
ninkas Justinas Karosas: „Mes 
dabar matome labai ryškų mū
sų partijos lyderį. Nebent jei S. 
Lozoraitis priimtų mūsų parti
jos programą, tuomet mes jį rim
tai paremtume". (J.V.) 

baigtųsi karas Bosnijoje ir Her-
zegovinoje, kuris Serbiją izo
liavo nuo visų kitų pasaulio 
kraštų. 

Bandydama sustabdyti Panič 
kandidatūrą, Serbijos rinkiminė 
komisija tą pačią dieną pareiš
kė, kad Jugoslavijos ministras 
pirmininkas n e g a l i a n t i s kan 
didatuoti į prezidentus, nebent 
prieš trečiadienio vidudienį 
galėsiąs įrodyti, kad yra Ser
bijoje išgyvenęs vienus metus. 
Toks įstatymas buvo pravestas 
lapkričio 3 d. Panič gi tik liepos 
mėnesį atvyko į Serbiją, prieš 

tai gyvenęs Californijoje. 
Panič spaudos konferencijoje 

tačiau pareiškė: „Aš gimiau ser
bu. Aš esu serbas. Aš gyvenu 
Belgrade ir esu Jugoslavijos mi
nistras pirmininkas. Savaime 
aišku, kad turiu teisę kandi
datuoti". 

Nežiūrint jo populiarumo, M. 
Panič nepriklauso jokiai poli
tinei partijai, bet vadovaujanti 
opozicinė partija, kuri statė Vuk 
Draskovič kandidatu į preziden
tus, pareiškė, kad atsiims savo 
kandidatą ir rems Milan Panič, 
jei bus nustatyta, kad Panič gali 
kandidatuoti. 

Vakarų diplomatai bijo, kad 
jei rinkimus pralaimėtų Milose
vič, jo partija su tokiu rezultatu 
nesutiktų. 

Brazauskas: LDDP nėra 
komunistai 

Vilnius, lapkričio 26 d. (Elta) 
— „Konstruktyvi opozicija 
mums labai reikalinga", — pa
sakė Algirdas Brazauskas savo 
pirmoje spaudos konferencijoje, 
paklaustas, ką mano apie Sąjū
džio atsisakymą dalyvauti koa
licijoje. 

Šios spaudos konferencijos 
pradžioje Algirdas Brazauskas 
išdėstė savo principines nuosta
tas. „Turime daug problemų? 
kalbėjo jis. „Ūkinių, ekonomi
nių, ypač energetinių, gyvento
jų aprūpinimo produktais. Aš 
visada pasiryžęs apjungti visas 
jėgas — Seimo, frakcijų, vyriau
sybės, kitų institucijų, kad iš
spręstume šias problemas, kad 
išgyventume žiemą, kad būtų 
konkretizuojama užsienio poli
tika, kad galėtume kuo greičiau 
pasirašyti tarpvalstybines su
tartis su mūsų kaimynais, kad 
būtų sudarytos sąlygos užsienio 
bizniui geriau jaustis Lietuvoje, 
kad turėtume subalansuotą 
biudžetą, kad jis būtų bent 
minimaliai realus". 

Paklaustas apie būsimą vy
riausybę, Algirdas Brazauskas 
atsisakė nurodyti kokias nors 
pavardes, tik pabrėžė, kad vy
riausybė turi būti labai kompe
tentinga. 

Atsakinėdamas į kitus klausi
mus. Seimo pirmininkas kalbė
jo, kad socialinėje sferoje aukso 
kalnų gyventojams žadėti nesi
ruošia, tačiau akcentavo būti
nybę padėti žmonėms, kuriems 
dabar sunku. 

Rusijos Kongresas 
nesvarstys Jelcino 

atstatydinimo 

rašo, jog Lietuvoje rinkimus 
laimėjo komunistai, A. Bra
zauskas paprašė atsakyti LDDP 
frakcijos pirmininką J. Karosą. 
Jis savo ruožtu paklausė žurna
listų, kodėl tada, kai buvę ko
munistai nueina į kitas partijas, 
niekas tų partijų nevadina ko
munistinėmis. O juk yra buvu
sių komunistų net į Laisvės Ly
gą nuėjusių. Ir pridūrė: „Ar 
LDDP partijos programoje yra 
komunistinių nuostatų?" Nuos
tatas reikia pakeisti realiais 
darbais ir dabar kaip tik tokia 
proga yra. Paklaustas, ar nenu
mato LDDP skilimo, A. Bra
zauskas atsakė, jog nenumato, 
nes nemato jokių skilimo simp
tomų. 

Buvo dar pateiktas klausi
mas, kodėl A. Brazauskas savo 
pavaduotoju pasirinko seimo 
deputatą Česlovą Juršėną, žino
damas apie laikinosios komisi
jos KGB veiklai tirti paskelbtą 
medžiagą dėl jo ryšių su KGB. 
Algirdas Brazauskas atsakė: 
„Aš nieko nežinau apie tos ko
misijos medžiagą dėl Česlovo 
Juršėno. O jeigu iš tikrųjų yra 
toji medžiaga, tai ne man, ir ne 
kam kitam spręsti, o tik teis
mui. Ir tik teismui". 

A. Brazausko taip pat buvo 
paprašyta pakomentuoti jo 
pasakymą dėl noro sudeginti 
KGB archyvus. A. Brazauskas 
pasakė, jog apie archyvų 
sudeginimą tikrai vieną kartą 
susitikime su rinkėjais yra 
alegoriškai sakęs, turėdamas 

Maskva, gruodžio 1 d. (NYT) 
— Atidarydamas Rusijos Kong
reso posėdį, prezidentas Boris 
Jelcinas pripažino, kad ekono
miniai pasikeitimai smarkiai 
sumažino daugumos rusų pra
gyvenimo standartą. Bet jis tvir
tino, kad reformų krypties 
pakeitimas neišspręs tų prob
lemų. Kalboje susirinkusiems 
1,041 deputatams Jelcinas 
prašė metų ar metų su puse 
malonės, nekeliant ginčų dėl 
reformų, bet Kongreso deputatų 
reakcijos nerodė, kad jie tokius 
prašymus patenkintų. 

Jelcinas taip pat pasiūlė pra
vesti referendumą visame kraš
te dėl naujos konstitucijos, 
kurioje būtų aiškiai definuotos 
egzekutyvinių bei ligislatūrinių 
institucijų galios. „Rusijoje 
vykstančios permainos yra ta
pusios kontroversijų bei aršių 
kovų objektu", kalbėjo Jelcinas, 
„įvairios politinės grupuotės jas 
apkrauna milžiniškais politi
niais krūviais, ir tai yra blogis, 
slegiantis Rusijos ekonomiją. 
Nesugebėjimas ir nenoras ieš
koti kompromisų yra tapęs rim
tu, reformas trukdančiu fakto
rium". 

Tokie prezidento maldavimai 
buvo sutikti skeptišku murmė
jimu, kaip ir jo pasiūlymas 
papildyti infliacijos nualintas 
piliečių taupomąsias sąskaitas. 
Pastaroji mintis, atrodė, buvo 
aiškiai taikoma gauti krašto 
gyventojų palankumą refor-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Britanija ir Prancūzija 
pirmą kartą pažymėjo savo 
sieną, sąsiaurio jūros dugne 
padėdami žymeklius. 

— Vokietijoje du jauni neo-
nacių organizacijos nariai pri
sipažino įmetę bombą į Vokie
tijos turkų nuosavą namą, nuo 
kurios žuvo trys žmonės. Iki šiol 
dešinieji jau yra įvykdę 1,800 
užpuldinėjimų, kuriuose žuvo 
16 žmonių. Vokietijos valdžia bi
jo, kad užsieniečių užpuldinėji
mai Vokietijoje neiššauktų vo
kiškų prekių boikotų užsienyje. 

— Europos ministrai pir
mininkai suvažiavę į Londoną 
negalėjo įkurti Europos tarptau
tinės policijos sistemos, nes ne
galėjo sutarti, kas jai vadovau
tų. Britanijai, Airijai ir Danijai 
nesutinkant netikrinti iš EB 
kraštų atvykstančiųjų pasų, ne
galėjo ir tokio pasiūlymo pra
vesti visai EB-jai. 

— Strasbourg'e prie Europos 
Parlamento rūmų demonstravo 
dešimtys tūkstančių ūkininkų, 
suvažiavusių iš visos Europos, 
kad jų kraštai nemažintų vai 
diskų subsidijų ūkininkams. 
Demonstracijos buvo ir prieš 
JAV, kuri to reikalauja iš EB 
kraštų. 

Drabstomasi įtarimais, kaltina
mi žmonės, kiršinama visuome
nė, ir tai daro asmenys, nieko 
konkrečiai nesuformuluodami, 
neturintys tam teisės pagal 
mūsų veikiančius įstatymus. 

moms. 
Kiti du pagrindiniai kalbėto

jai Kongrese taip pat kalbėjo 
apie Rusijai gresiančią krizę ir 
šaukėsi jungtinių pastangų jos 
išvengti. Bet šių kalbėtojų 
siūlomi sprendimų būdai buvo 
visiškai priešingi Jelcino siūly
mams, ir iš trijų pagrindinių 
kalbėtojų Jelcino kalba buvo 
priimta mažiausiais plojimais. 

Vienas tų kalbėtojų buvo 
Rusijos parlamento kalbėtojas, 
Jelcino reformų opozicijos 
vadovas Ruslan Khasbulatov. 
Jo kalba buvo palydėta stiprio
mis ovacijomis, ypač, jam pa
reiškus, kad yra įvykęs „visiš
kas valdžios ekonominės politi
kos žlugimas". Jis taip pat kal
tino valdžią bandymu Rusijai 
užkrauti amerikietišką ekono
mijos modelį, vieton sociališkai 
orientuotos rinkos ekonomikos, 
kuri Rusijai daug geriau tiktų. 

Trečiasis pagrindinis kalbėto
jas, Konstitucinio teismo pir
mininkas Valery Zorkin jausmin
gai apeliavo į Kongreso depu
tatus stabdyti Rusijos desinteg-
raciją. „Mes esame nusmukę į 
skurdą, o nuskurdę žmonės nie
kuomet negali būti teise parem
tos valstybės pagrindu", jis kal
bėjo įdėmiai besiklausančiam 
Kongresui. „Išgelbėkit Rusiją! 
Rusija yra jūsų rankose!" 

Šios trys pagrindinės kalbos ir 
nubrėžė kovos linijas debatams 
Kongrese. Jelcinas iš esmės 
prašė ramaus stabilizavimosi 
laikotarpio, kurio metu Kong
resas jam duotų gana daug 
laisvės ekonominiuoe bei ad
ministraciniuose reikaluose. Jei 
Kongresas jam tai duotų, Jelci
nas žadėjo nebeprašyti pra
tęsimo jo teisės valdyti dekre
tais ir įsakymais ir sutiktų leisti 
Kongresui tvirtinti Rusijos 
ministrą pirmininką. Jelcinas 
kėlė dekretais valdymo teisę, 
nes tos prieš metus jam duotos 
galios pasibaigė gruodžio 1 d. 

Kongresas priėmė darbotvar-
kėn ministro pirmininko svars-
tybas atskiru klausimu, bet 
norintiesiems Jelciną nuversti 
nepavyko darbotvarkėn įtraukti 
Jelcino atstatydinimo klausimo 
ir nepavyko išbraukti ministro 
pirmininko pareigas einančio 
Jegor Gaidar kalbos, numatytos 
gruodžio 2 d. 

Daugelio deputatų nuomone, 
Jelcino kalba buvo santūresnė, 
negu jam įprasta. Nors kalbėjo 
kaip visada gyvai, sunkumų 
pripažinimas ir šaukimasis 
ieškoti kompromisų nurodė, kad 
jo pozicija nėra tokia stipri, kaip 
buvo. 

Teismas ir tik teismas gali 
I klausimą, ar nesijaučia pri- galvoje, kad pas mus per daug s p r c g t i š i t u o g k l a u 8 i m u s > p a . 

spaustas, kai užsienio spauda jau kultivuojama KGB tema. b r e ž ė A Brazuaskas. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 3 d.: Šv. Pranciš
kus Ksaveras. Hilarija, Auman-
tas, Vingra. 

Gruodžio 4 d.: Šv. Jonas Da
maskietis, Barbora. Teofanas, 
Vainotas. Liugailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Ketvirtadieni saulė tekėjo 
7:00, leisis 4:20. Temperatūra 
dieną 34 F (1 C), apsiniaukę, po 
pietų lietus, šąlantis į ledą, gali 
ir snigti. Naktį — 28 (- 2 C). 

Penktadienį saulė teka 7:01, 
panaši temperatūra, gali lyti ar 
snigti. 



• 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 3 d. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

„Žiburio" lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė bus 
sekmadienį, gruodžio 20 d., tuoj 
po šv. Mišių, Dievo Apvaizdos 
kultūros centre. Prieš Eglutę 
bus galima pasivaišinti įvai
riais valgiais bei kepsniais. 
Mokyklos mokiniai suvaidins 
kalėdinį vaizdelį „Stebuklingas 
Juzė ir jo stebuklingas cirkas", 
pa rašy tą mokytojos Lėlės 
Viskantienės. 

Eglutėje dalyvaus ir Kalėdų 
Senelis. Šiemet jis rinks aukas 
Mantui Blantaičiui. Mantas yra 
13 metų berniukas iš Lietuvos, 
kuris pernai pavasarį buvo 
atvykęs į Detroitą gydytis. Jis 
kurį laiką lankė mūsų šeštadie
ninę mokyklą, su kai kuriomis 
šeimomis susipažino. Neseniai 
gavome žinią, kad jo šeimos 
namas buvo apiplėštas; dingo 
beveik visos dovanos, kurias jis 
buvo gavęs čia bebūdamas. 
Prašome bent 5 dol. auką iš 
kiekvienos šeimos; kas galite, 
paaukokite daugiau. Už surink
tus pinigus nupirksime ir nusių
sime Mantui reikalingiausius 
daiktus. Kalėdų Senelis turės ir 
mažas dovanėles vaikams. Vai
kučiai , kurie dar nelanko 
mokyklos, bet nori dalyvauti 
Kalėdų eglutėje, prašomi apie 
tai pranešti mokyklos vedėjai 
Rūta i Mikul ionienei , tel. 
380-5668. 

R.K. 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Kariuomenės šventės proga 
šv. Mišios už žuvusius karius 
buvo aukojamos Šv. Antano 
bažnyčioje lapkričio 22 d. Mišio
se organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Kariuomenės 
šventės mintimis pamokslą 
pasakė klebonas kun. Alfonsas 
Babonas. Mišių metu giedojo 
Šv. Antano parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Stasio Sli
žio. Akademinė minėjimo dalis 
gruodžio 6 d., tuoj po 10:30 ryto 
šventų Mišių, vyks Šv. Antano 
parapijos patalpose. Pagrindinis 
kalbėtojas bus dr. Leonas 
Kriaučeliūnas iš Chicagos. Mi
nėjimą rengia ramovėnai, St. 
Butkaus ir „Švyturio" jūros 
šaulių kuopos ir Birutietės. Visi 
kviečiami minėjime dalyvauti. 

VAIŠINSIMĖS BLYNAIS 

Šv. Antano parapijos pa
talpose gruodžio 6 dieną bus 
kepami ir parduodami obuo
liniai blynai. Šv. Antano parapi
jos klebonas kun. Alfonsas Ba
bonas kviečia visus parapijos 
draugus ir parapiečius jaukioje 
nuotaikoje praleisti sekma
dienio popietę. 

PALAIDOJOM VEIKLIA 
LIETUVE 

Lapkričio 25 dieną Chicagoje, 
sulaukusi 72 m. amžiaus, savo 
sūnaus namuose po ilgos ir sun
kios vėžio ligos mirė a.a. Ann 
Valatka. Velionė buvo gimusi 
New Yorko valstijoj. 1920 m. 
apsigyvenusi Detroite, įsijungė 
į vietinę lietuvių veiklą. Daly
vavo chore, dramos grupėje, mo
terų sąjungos veikloje, Balfe, 
Lietuvos Vyčių, Katalikų susi
vienijime. Šv. Jurgio ir Dievo 
Apvaizdos parapijos veikloje. 
Buvusi ilgalaikė „Lietuviškų 
melodijų" valandėlės bendra
darbė ir pranešėja. Uoliai 
talkino savo vyrui, a.a. Ralph 
Valatkai, kuris buvo vienas iš 

pagrindinių Detroito lietuvių 
veikėjų, bei „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlės steigėjas 
ir įkūrėjas. Lapkričio 25 dieną 
buvo paminėtos a.a. Rapolo 
Valatkos 14 metų mirties me
tinės — ir tą pačią dieną Visa
galis į savo karalystę pašaukė 
ir jo ilgametę draugę ir palydovę 
a.a. Onutę. Gruodžio 1 dieną į 
rožinį susirinko gausus būrys 
Detroito lietuvių paskutinį 
kartą atsisveikinti su viena iš 
veikliausių kolonijos narių. 
Gruodžio 2 dieną ilga mašinų 
vi lkst inė lydėjo Onutę iš 
Charles R. Step laidotuvių 
namų į Dievo Apvaizdos 
bažnyčią, kuriai daug sielos ir 
darbo yra paaukojusi Valatkų 
šeima. Valatkai buvo ne tik 
aktyvūs parapiečiai, bet or
ganizatoriai ,kurie neleido 
Detroito kardinolui Dearden 
uždaryt i Dievo Apvaizdos 
bažnyčios, nes toje vietoje buvo 
s ta tomas greitkelis, bet 
reikalavo, kad šioje tautinėje 
bažnyčioje, kurioje egzistavo 
13-ka veikiančių lietuviškų or
ganizacijų, sambūrių ir klubų, 
reikia naujos vietos para-
piečiams ir organizacijoms. 
Pasikvietus prel. Balkūną, kaip 
pagrindinį Detroito kolonijos 
svečią, Vasario 16-tos dienos 
proga, Valatkai, prel. Balkūnas 
ir keli kiti kolonijos atstovai 
prie vaišių stalo ilgai stengėsi 
įtikinti kun. Mykolą Kundrotą, 
kad negalima uždaryti šios 
lietuviškos šventovės. Valatkai 
suorganizavo aktyvų parapijos 
komitetą ir įtraukė dr. Adolfą 
Damušį, dr. Justiną Pikūną, 
Algį Rugienių, Vytą Rugienių ir 
kitus naujai atvykusius lietu
vius į bendrą darbą statyti 
naują Dievo Apvaizdos bažny
čią. Po gedulingų šv. Mišių, 
kurias atnašavo kleb. kun. Vik
toras Kriščiūnevičius, velionė 
buvo nulydėta į Holy Sepulchre 
kapines ir palaidota prie jos 
vyro a.a. Ralph Valatkos. 
Giliam nuliūdime liko sūnus ir 
marti Ralph Jordyce ir 
vaikaičiai Danielle ir Brandon, 
sesutė Francis Sobczak, brolis 
Ben Shamrey ir Wally bei daug 
kitų giminių, draugų ir valan
dėlės klausytojų. Ilsėkis Ramy
bėje, a.a. Onute... 

A.A. J . BILIŪNAS 

Lapkričio 27 d. Botsford ligo
ninėje, Farmington Hills, Michi-
gan, mirė a.a. Joseph Biliūnas, 
71 m. amžiaus. Paliko giliam 
liūdesyje žmona Dorothy, sūnus 
Donald ir Steve, dukras Julie 
ir Jane, 5 vaikaičius ir daug ki
tų giminių. Kūnas buvo pašar
votas Stepanausko laidotuvių 
namuose. Lapkričio 28 d. velio
nis buvo palaidotas Glen Eden 
kapinėse, Livonia, Michigan. 

„LIETUVIŠKU MELODIJŲ" 
PRANEŠIMAS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė, transliuojama antra
dieniais ir penktadieniais nuo 4 
iki 5 vai. po pietų iš radijo sto
ties WPON AM banga 1460. 
gruodžio mėnesio penktadie
niais bus transliuojama nuo 3 
iki 5 vai. po pietų. Gruodžio 4 ir 
11 dienų laidose dalyvaus Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Gruodžio 4 
dienos laidoje bus perduodamas 
pasikalbėjimas su kun. Antanu 
Saulaičių, SJ, iš jo kelionės įspū
džių Lietuvoje. Švenčių sveiki 
nimai bus pradedami transliuo
ti nuo gruodžio 8 dienos. 

Im 

Lietuvos Vyčiai L. Fondo pokylyje lapkričio 21 d. Stovi (iš kairės) stalo organizatorius sol. A. 
Brazis, prie jo — dr. Leonardas Šimutis. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

JLIIIB1PTU V<DS 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403. 

VYČIŲ ŠOKĖJAI 
PASIRODYS PREKYBOS LR 
PRAMONĖS MUZIEJAUS 

PROGRAMOJE 

Lietuvos Vyčiai Chicagoje 
Kalėdų sezoną pradės meniniu 
pasirodymu Mokslo ir pramonės 
muziejuje. Vyčiai kviečia ir 
visus lietuvius šį šventinį laiko
tarpį pradėti apsilankymu pasi
gėrėti Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių šokėjų atliekama pro
grama šeštadienį, gruodžio 19 
d., 5 vai. vak. Pasirodyme bus 
vaizduojami Kūčių ir Kalėdų 
papročiai su šokiais, dainomis, 
muzika ir humoru. 

Šokėjai tikisi visų lietuvių pa
ramos — su šeimomis ir drau
gais atsilankant tą vakarą 
muziejuje. 

L.V. lfrJI KUOPA 
PRANEŠA 

Lietuvos Vyčių 16-ji kuopa 
Bridgeporte globos Vidurio 
Amerikos apygardos suvažia
vimą, gruodžio 6 d. vyksiantį 
Šv. Antano parapijos salėje, 518 
W. 28 Place (28 ir Wallace). 

11 vai. ryto vyks šv. Mišios 
Visų Šventųjų /Šv. Antano baž
nyčioje. Posėdis prasidės 12:30 
v. p.p. Apie dalyvavimą pra
šoma iš anksto pranešti Petrui 
Zansitis (312-363-2023). 

16-tai kuopai prel. Bartkus 
paskyrė globoti lietuvių 
dvasinės kolegijos 2-jų metų 
studentą seminaristą Aurelijų 
Žukauską. 

Mūsų kuopa aukojo pinigus 
paremti l ietuvius vaikus, 
atvykusius iš Lietuvos re
konstrukcinėms operacijoms 
JAV-se. Taip pat buvo pasiųsta 
vaikiškų drabužių ir žaislų. 
Drabužiai ir kt. reikmenys buvo 
per Balfą pasiųsti seneliams 
Lietuvoje. 

L.V. 36-OS KUOPOS 
ŽINIOS 

Lietuvos Vyčių 36-ji kuopa 
Brighton Parke džiaugiasi, kad 
jų jaunajai narei Christine Cius 
buvo suteikta Lietuvos Vyčių 
750 dol. stipendija. Ji yra 
jaunųjų Vyčių pirmininkė. 
Christina studijuoja University 
of Illinois. 

Rugsėjo mėn. kuopos susi
rinkime į Lietuvos Vyčių pirmą 
laipsnį buvo pakelti šios kuopos 
nariai: Carol Jacob, Stella, 
Kasia, Eve Otros ir Al Žukas. 
Labai gražioms pakėlimo apei
goms vadovavo Marie Kassel, 
Theresa Strolia ir Scottie Žukas. 

Visų giedamam Vyčių himnui 
akompanavo muz. Faustas Stro
lia. 

Spalio mėn. susirinkimui pir
mininkavo Joseph Martikonas. 
Buvo išrinkta nauja valdyba 
1993 metams. Sveikiname dva
sios vadą kun. Fabijoną Kireilį, 
pirmininkę Sabiną Henson, 2-rą 
vicepirm. Joseph Martinkonį, 
3-čią vicepirm. Joan Cius, 
protokolų sekretorę Frances 
Urnazus, iždininkę Mary Kin-
čius, finansų sekr. Vai Vilūną, 
patikėtinius: Ireną Norushis, 
Vince Samaska, Antaną Stakė-
ną, tvarkdar ius : Vytautą 
Dijoką, Frank Grigaliūną, Ste
ve Rudoką ir Viktorą Utarą. 
Taip pat išrinktos: Ritualų 
reikalams — Scottie Žukas, 
Lietuvos reikalams — Evelyn 
Oželis, Lietuvių kultūros reik. 
— Vince Samaska, Visuomenės 
reik. — Alphonse Žukas, „Vy
čio" korespond. Sabina Henson, 
programų pirm. Joseph Marti
konas. 

Lapkričio 1 d. Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje buvo renka
mos aukos Lietuvai, vado
vaujant Evelyn Oželis. 

Kiti numatyti renginiai: gruo
džio 5 d. — vakarienė ir šokiai, 
pirm. Joseph Martikonis. 
Evelyn Oželis rūpinasi laimėji
mų pravedimu, o rezervacijomis 
— Scottie Žukas. Ateinantis 
susirinkimas ir Kūčios bus 
gruodžio 21 d. Bus suneštinės 
vaišės 'be mėsos). 

KALĖDŲ POBŪVIS 
MARQUETTE PARKE 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
Marųuette Parke susirinkimas 
ir kalėdinis pobūvis bus sek
madienį, gruodžio 13 d., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Rezervacijoms kreiptis į 
Eleanore Laurin. Taip pat 
prašoma pažymėti savo kalen
doriuose Žaidimų vakarą, va
sario 21 d. ruošiamą Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. 

IŠ VYČIŲ CHORO 
VEIKLOS 

Lietuvos Vyčių choras daly
vavo Jaunimo centro ruoštoje 
programoje spalio 18 d. Muz. 
Faustas Strolia buvo paruošęs 
gražią programą. Visi dalyvavę 
buvo tikrai patenkinti. 

Lapkričio 8 d. choras giedojo 
Calumet City, Indianoje, Šv. 
Andriejaus bažnyčios 100 metų 
sukaktuvinėse šv. Mišiose, 
koncelebruojant kardinolui J. 
Bernardin. 

VEDYBINE 
SUKAKTIS 

Gražiame rudens laike, kai 
medžiai pakeičia lapų spalvas, 
lapkričio 15 d. Šarkos restorane 
Chicagoje rinkomės atšvęsti 
Albino ir Jean Banių 40-ties 
metų vedybų sukaktuves. 

1952 m. lapkričio 15 d. Šv. An
tano parapijos bažnyčioje kun. 
Albavičius palaimino šeimyni
niam gyvenimui Albiną Banį su 
Jean Vaitekūnaite. Jiedu išau
gino gražią šeimyną. Sūnus 
Albin Jr. dirba atsakingose 
pareigose, yra viceprezidentas 
Dean Witter Corp., antras sūnus 
Juozas kariuomenėje USN, 
dukterys Daiva VVilkinson ir 
Elena Pawlowski, šeši anūkai. 
Dalyvaujant jubiliatų giminai
čiams: pusbroliui Chester Ugan 
iš St. Petersburg, Fla., Antanui 
Petkui su žmona, pusseserei 
Ann Shimkus tsu vyru, pra
dėjome vaišes. Cia jubiliatai 
maloniai nuoširdžiai visus su
tiko, supažindindami su šeima 
ir dalyvaujančiais svečiais, tarp 
kurių buvo: Venecuelos klubo 
pirm. Kazys Ulevičius su 
žmona, Steve Rudokas su 
žmona, iš Zarasiškių klubo Alex 
Navardauskas su žmona, Alex 
Žakas su viešnia Rita iš Lietu
vos ir daug kitų. Šeimos gerai 
draugei Reginai Martinez gro
jant, pradėjome pietus, o gerai 
pasisotinę, pradėjome sveiki
nimus. Alex Navardauskas 
sveikindamas ir linkėdamas 
daug sveikų saulėtų dienelių, 
prijungė 50 metų pažinties 
sukaktuves: „Laikas ta ip 
greitai bėga, kaip sraunioje 
upėje vanduo. Rodos, neseniai, 
o jau prabėgo 50 metų, kaip 
mudu su Albinu kartu karo 
metu dirbome pieninėje Regens-
burge, Vokietijoje, laukdami, 
kada ateis ta džiaugsminga 
karo pabaiga. Karui pasibaigus, 
buvom apgyvendinti stovyklose. 
Prasidėjus emigracijai, mudu 
patekome į Dėdės Šamo žemę. 
Taip prasidėjo pastovus 
gyvenimas. Linkiu judviems su
laukti laimingai auksinio jubi
liejaus". K. Ulevičius sveikin
damas išreiškė daug malonių 
žodelių, linkėdamas laimės, 
kurios labiausiai visi trokšta, ir 
sveikatos, kuri labiausiai 
visiems reikalinga. Kartu pami
nėtas vienos anūkės gimta
dienis, jai visi sugiedojo Ilgiau
sių metų. Vaišės baigtos, 
Albinui padėkojus žmonai už 
gražų bendrą gyvenimą ir vi
siems dalyviams už atsilan
kymą. 

Alex Navardauskas 

Gruodžio 10 d. choras giedos 
Kalėdų giesmes Holy Cross 
ligoninėje esantiems ligoniams. 

Sausio 16 d. Šaulių salėje vyks 
metinis Lietuvos Vyčių choro 
vakaras. Visi kviečiami šį įvy
kį pasižymėti savo kalendoriuo
se ir ruoštis šioje šventėje daly
vauti. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHL ANIAN WORLO WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, Leg~l Hohdays, the 
Tueadays following Monday obeervance of Legal Hohdays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuaman Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL and additional maihng offices. 
Subacription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Poetmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, nakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami Ant DRAUGO prit kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yru 'ižsimokėjes. 

DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto 

metams 
U.S.A $80 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U S A . dol.) savaitinis $50 

H metų 3 mėn. 
$45 
$50 
$30 

$30 

$25 
$30 
$25 

$25 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Racine, WI 
PAS RACINE LIETUVIUS 
Lapkričio 22 d. Racine lankėsi 

Lietuvos aktorius Algirdas Gra
šys — „Brač" ir atliko įdomią 
programą. Deklamatorius, hu
moristas ir satyrininkas greitai 
užmezgė ryšius su publika, kuri 
panašios programos nebuvo gir
dėjusi. Visi iki soties skaniai 
pasijuokė. 

Aktorių ir renginį globojo 
Aurelija ir Vytautas Paukšte
liai. 

Lietuvių Moterų klubas šie
met vėl ruošia tradicinę Kūčių 
vaka r i enę su l i e tuv i ška i s 
valgiais, giesmėmis ir progra

ma. Ji įvyks gruodžio 13 d., sek
madienį, Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje, 815 Park 
Ave., Racine, Wis. Registruotis 
pas klubo nares. 

Ju rg i s Milas 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog j Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 7 1 Straat. Chicago 
Tai . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1 -312 )735 -4477 ; 
Raz. (708)246-0007; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v. p.p.-7 v.v., antrd 12:30-3 v.p.p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 vpp.. penktd 

ir sestd. 9 v.r -12 v p p 

6132 S. KEDZIE A v a . , Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
, ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS. 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 8 . Pulaskl Road. 
Ta i . (1 -312)585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penkt. 12-3 v p p . . ketv. 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Ta i . (1-312) 476-2112 

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

Tai . kaMnato Ir buto: (708)882-41 S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So . SOth A v a . , Ctcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
S83S S. Pulaskl Rd . . Chicago 

312-585-1955 
172 SchHtar St. , Elmhurat. IL 80126 

708 941 2SO« 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2 4 5 4 W. 71 at Straat 
(1 -312 )434 -2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Pankt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava., Oriand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . t a i . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. Kodz le A v a . , 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAO TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai . (1-312)925-2670 

1185 D u n d M A v a . , Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robsrts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Ta i . (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai. antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p.p. 
šešt pagal susitarimą 

KaMnato tai. (1-312) 778-2880. 
Rax. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Avs. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madical Cantar-

NapsrvHla Csmpus 
1020 E. Ogdan Avs., SuHe 310, 

Napsrvltla IL 80563 
Tai. 1-708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 



Nevienodai suprantant spaudos laisvę 

IR LAISVĄ 
APSISPRENDIMĄ 

Skaitome apie spaudą Latvi
joje, kur kairiųjų, labai jau 
pagarsėjusi skundais už „rusų 
mažumų skriaudimą", grupė 
uždarė latvių laikraštį „Pilsonis 
(Pilietis), kuris dažnai kritika
vo valdžią. Tačiau ši grupė 
atsisakė sustabdyti rusų laik
raščio „Den" platinimą, kuris 
ragino rusus sąmoningai tiktai 
vaizduoti dirbančius savo darbo
vietėse, o iš tikrųjų siekū*anai-
kinti Latvijos nepriklausomy
bės paskelbimą. Jie dažnai šovi-
nistiškai atakuoja visų Baltijos 
valstybių teisę būti nepriklau
somais nuo rusų unijoeaįWžiu, 
jau ir ten spaudoje juntama 
ataka prieš tuos latvius, kurie 
nenori turėti savo tarpe rusų 
kolonistų, o siūlo padidinti 
teises tik prieš karą čia gyve
nusiems latviams. Šiame 
straipsnyje irgi neaišku, kur 
stovi viską tą pranešantis 
Amerikos latvių kilmės žurna
listas iš Stockholmo, nes toliau 
jis vėl vartoja spaudos laisvės 
šūkį, kaltindamas latvius ne
demokratiškumu prieš, kaip jie 
ten vadina, ,,neokolonistų 
valdžią krašte" ir už skundus, 
kad per daug senosios komunis
tų sistemos liekanų tebėra jų 
krašte. 

Laikraštis ,.Pilsonis" kaip tik 
ir raginęs perversmą valdžioje, 
siūlydamas didesnį aktyvumą, 
nes tam laikas esąs atėjęs ir 
tarptautinis įstatymas supran
ta kolonistų ir tautinės valsty
bės grūmimąsi dėl valdžios, net 
jeigu reikėtų griebtis ginklo. 
Laikraščio uždarymo byloje 
„Pilsonis" buvo kaltinamas už 
žodžio kolaborantai su rusais 
vartojimą prieš esamą valdžią. 
Į klausimą, kodėl nekon
troliuojamas rusų laikraštis 
„Den", buvo atsakyta, kad cen
zūros įstaiga turinti tik keturis 
tarnautojus... 

Kaip tik panašiomis temomis 
randu straipsnių j au ir 
amerikiečių žurnaluose, nors 
vartojant daug platesnius api
būdinimus. Dabar buvo prikib
ta prie žodžio „Self-determina-
tion" — pačių apsisprendimas, 
kurį ypač vartojo žinomas poli
tikas Moynihan laisvės trokš
tančių tautų atveju. Čia dabar 
iškilo kritika šiam žodžiui, kuris 
politikoje, atseit, nieko nereiš
kiąs, duodant pavyzdžiu serbų 
pastangas pasisavinti Bosniją. 
Čia šiuo kausimu spauda su
skilo tarp moralistų ir realistų. 
Siūloma ,,pačių apsisprendimo" 
terminologiją vartoti atsargiau. 
Liberalai mat tikėjosi, kad „et-
nikai" moderniame gyvenime 
išnyks, kaip jie išnyko Ameri
koje, arba pasidarė beveik 
nematomi. Dabar serbų karas 
dėl noro padidinti Didžiąją 
Serbiją vėl atnešė šį žodį į spau
dos puslapius ir verčia didžiū
nus apsispręsti, ar jiems padėti, 
ar ne. Čia buvo tikimasi, kad 

JAUNO PREZIDENTO 
RŪPESČIAI PAVELDĖTI 

tautybės išnyks moderniame 
pasaulyje, ko siekė ir komu
nizmas. Atsitiko atvirkščiai ir 
atnešė išsireiškimą „Self deter-
mination — teisę patiems apsi
spręsti, kas ir išgąsdino impe
rijų didžiūnus. Pastebėjome tai 
ir Sovietu subyrėjimo į atskiras 
vafetyteleš «*tfo taip aemalo-

tush, 
vėlti_ 

rir ar j6ms padėti. Pra-
rfagrinėti tautybės ir 

iio reikšmė" ir priei-
rbė ir kilmė 

šmės žodžiai, 
ii ji nesudarė jokių pro-
Europoje dėl to liejasi 
Čia nebuvo neper-

že"ngiamų valstybinių sienų, o 
ten yra. Čia viešpatauja viena 
kalba ir papročiai, o ten žmonės 
nekenčia vieni kitų, nes jų vals
tybės sienos buvo nubrėžtos 
diplomatų arba karalių, neatsi-
klausiant žmonių. Ar tai buvo 
moralu? Ar tai reiškė rasę, teri
toriją, bendruomenę? Prisi
minkime Hitlerio nubrėžtas 
sienas, kai jis suskaldė Čekoslo
vakiją ir sau atsirėžė Sudetų 
Vokietiją. Todėl didžiūnams da
bartinis piliečių apsisprendimo 
teisės reikalavimas tapo pavo
jingas, nes visi Amerikos planai 
yra suvienyta Europa... ir pa
saulis. Todėl ir prezidentas Bu-
shas vis atidėliojo pagalbą Bos
nijos kroatams ir kitiems prieš 
serbus, kaip kad jis visad viską 
atidėliodavo, išskyrus Kuweito 
alyvą. Šaltasis karas buvo pasi
baigęs, bet jis rėmėsi ne morale, 
o interesais. Politikų' išvada: 
moraliniai įsipareigojimai turi 
remtis realizmu, o ne šūkiais 
apie teisę ir tautų apsispren
dimą. Realizmo supratimas ir 
esąs toji moralinė pareiga. Gerų 
ginklų turėjimas dar neduoda 
teisės visur kištis, kaip spaudoje 
buvo raginama dėl Didžiosios 
Serbijos išplėtimo tikslų. Ar 
rėmimas sovietų ir Kinijos buvo 
paremtas realizmu, ar gal slap
tais sapnininko pranašavimais? 

* * * 

Artėja šventės ir didėja rūpes
čiai dovanomis. Ar vėl ste
binsime savo jaunimą, nupirk
dami jiems dar vieną gražų 
rūbą? Gal verta būtų pagalvoti 
apie lietuviško laikraščio ar 
žurnalo prenumeratą? Juk tuo 
padėtume ir jų lietuviškumui, ir 
prailgintume spaudos gyva
vimą. Ypač, jei mūsų jaunimas 
domisi lietuviškais draugais, 
bet neprisirengia namuose 
paimti jūsų laikraštį į rankas. 

Per visus 1992-sius metus, 
sekantiems rinkimų kampaniją 
dėl JAV prezidento kėdės, gal 
ne vienam krito į akis, kaip 
žymiai senstelėjo dabartinis 
prezidentas G. Bush ir kaip 
stipriai žilstelėjo šios kėdės nau
jasis savininkas, dabartinis Ar-
kansas valstijos gubernatorius 
B. Clinton. Tačiau ši pergalė 
jaunam prezidentui atneš ne 
vieną nemigo naktį, ir jo plaukų 
spalva jau po metų, antrų pri-

TD8ES (š.m.XI.S): Aj&rikos 
misija pasaulyje iymiaiaurnen-
jfcėjo. Ir tai visiems suprantama. 

erika turi pakankamai 
bėdų. B. Clintonui bus 

sunku pasauliui vadovauti, nes 
ir šiame kraš te daug ko 
trūksta". 

nuotrauką į mūsų spaudą, — tas 
gali jauną žmogų sudominti 
dalyvavimu spaudoje. 

RKV 

Pasikeitimo belaukiant 
Rinkėjai tarė žodį: „Būtina 

keisti seną tvarką!" Ar žmonių 
išrinktajam bus tai lengva ar 
sunku pasiekti? Namuose, su 
gerais patarėjais, gal ir pastebė
sime laukiamo pagerėjimo pa
vasarines kregždutes. Bet kaip 
bus su painia užsienio politika? 
Šiuose dirvonuose B. Clinton 
tėra tik pradžios mokyklos I-jo 
skyriaus auklėtinis. 

Gal tai jau nėra lemtingai 
bloga, mėgina liaudžiai aiškinti 
geriau pažįstantieji išrinktojo 
prezidento gabumus. Jis yra 
nepaprastų gabumų asmuo, ir 
todėl su stipendija pateko į Ox-
fordo universitetą, kurį baigė 
„Cum laude" pažymėjimu. Tai 
daug pasako apie žmogaus ta
lentą. Taigi ir užsienio politiko
je, ir jos klaidinguose keliuose 
jis greit galės susigaudyti. Ne
užmirština, ir patarėjai bus 
ne iš kelmo išspirti užsienio 
politikos žinovai. Taip skuba 
nuraminti žmones B. Clinton 
pereinamojo štabo pareigūnai. 

Jau rinkiminės kampanijos 
metu būsimasis prezidentas, lyg 
ir tikėdamas į savo pašaukimą 
„daug ką pakeisti šiame biuro
kratų apsėstame krašte", buvo 
susirišęs su kai kuriais Ameri
kai draugiškais užsienio kraštų 
vadovais. Dabar kyla labai svar
bus klausimas: užgesus šaltojo 
krašto žiežirboms, į kurį kraštą 
privalės nukrypti JAV dėme
sys? Londoniškio Tarptautinio 
Strateginių studijų instituto dir. 
pavaduotojas Michael Dewar 
nuomone, „nors G. Bush geriau 
tiko prie senojo žaidimo, bet ir 
šis aspirantas nepadarys lem-

BR. AUŠROTAS 

tingų klaidų". Tačiau ne tik 
vienas M. Dewar yra tokios at
sargios pažiūros. Pasaulis, be
laukdamas Amerikoje prana
šautų pasikeitimų, su nepasiti
kėjimu ir jaučiamu nerimu žiū
r int į mažai žinomą asmenybę, 
atsistojusią prie galingos Ame-
r ihe yalstybės vairo. 

E u r o p o s i r £ ^^ppaudos 
komentarai 

"A Senutė Europa, 'stebėdama 
JAV rinkiminę kovą, ir pati 
tūpčiojo toje pat vietoje. Net 
nepajėgė išspręsti bendrų gyny
bos ir saugumo reikalų. Žurna-

. i is tas Andre Fontain, vedamųjų 
rašytojas ir buvęs dienraščio 
„Le Monde" redaktorius, tame 
laikraštyje po JAV rinkimų ra
šė, kad „kiekvienas kraštas, 
kur i s neturi išorinių priešų, 
pradeda kovoti su savo namų 
problemomis. Ir nors JAV lai
mėjo „karą" , tačiau už šį 
laimėjimą labai brangiai sumo
kėjo. Po šio laimėjimo Amerikos 
kišenės liko pustuštės, taigi 
JAV neturi nei pinigų, nei 
visuomenės paramos, kad galė
tų vaidinti svarbų vaidmenį 
užsieniuose". 

Wolfgang Bierman, Vokietijos 
Socialdemokratų partijos pata
rėjas krašto saugumo reikaluo
se, teigia, kad Amerikos per 
daug gilus žvilgsnis į savo namų 
problemas esąs gana pavo
j i n g a s ženklas. Mat, jeigu 
kraš to vairuotojai per daug 
nukrypsta į savo asmeniškas 
bėdas, užmiršdami, kad šiame 
pasaulyje mes vienas nuo kito 
priklausome, tai tarptautiniai 
reikalai gali žymiai pablogėti. 

Washingtoniškis analistas 
F rank Gaffney teigia, kad „pa
sibaigus šaltajam karui, tarptau
t inės politikos įstatymai nieku 
nepasikeitė. Galbūt šie įstaty
mai išryškėjo — paaštrėjo, nes 
jėga, lygiai kaip gamta, nemėgs-
ta-vengia tuštumos". 

B. Clinton ne visada pritarė 
Respublikonų partijos vedamai 
politikai. Tuose punktuose, ku
riuose jis nesutiko su G. Bush 
politika, ypač dėl komunistinės 
Kinijos, B. Clinton politika 
ga l i n t i pagriežtėti. Tačiau 
Izraelio atžvilgiu vedamose 
derybose su arabais jis gali tapti 
sukalbamesnis Izraelio naudai. 
Kaip dabar galima spręsti, tarp 
visų užsieniečių, Art. Rytų 
arabai ir raudonoji Kinija galės 
pajusti kitą pulsą. Apie prezi
dento G. Bush politiką jis taip 

komentavo: „Nuo Bagdado ligi 
Beijingo prezidentas pataikau
ja visiems tironams". 

Kar iuomenės mažinimas 
Rinkimų kampanijos metu B. 

Clinton sutiko, kad JAV paliktų 
Europoje apie 100,000 savo ka
rių. Kai kurie Washingtono teo
retikai įtaria, kad B. Clinton 
galįs mėginti buvusio preziden
to Jimmy Carter planą JAV 
karius išvežti iš Pietų Korėjos. 
P. Korėjos opozicijos vadas Kam 

čiau ar viskas, kai žinoma teo
retiškai, bus galin i pritaikyti 
praktiškame gyvenime? Už
sienio kraštų vadovai, turėję 
progą kalbėtis su išrinktuoju 
prezidentu, tiki, kad jo pažiūros 
į tarptautinius reikalus yra tin
kamos. Anglijoje tikima, kad 
46-metis Chcfordo auklėtinis, tos 
pat generacijos, kaip ir D. 
Britanijos premjeras John Ma-
jor, ir toliau tęs glaudžių, drau
giškų santykių politiką. 

Labai svarbus klausimas, ar B. 
Clinton turės. laisvas rankas, 
kad galėtų afcipalaiduoti iš 
JAV strategiškai svarbios Per
sijos įlankos. Per pastaruosius 
k«lerius metus JAV nesugebėjo 

. ,—r-—*— — ^ ^ « 
Dae Jung spalio 20 d. paskejjpė pažaboti energijos importo ape 
B. Clinton laiške^fcsakymą ildžia Kiai „ir B. Clinton, jMitmęs valdžią 
Amerikoje, paHiraJEa Korėjoje tą 
patį JAV kar į f skaičių, koks 
ligi dabar te n«*» buvęs 

KaiįBirie JAV ekjpertatprie-. 
laidžaĮEįa. jog šte B. ClinWB:' 
jarojįjPffri^sf^ •fcrej^ opozici
jos vadui tefe»wtjk aakiminės 
kampanijos reikalams. Tikima, 
kad labai žymus JAV kariuome
nės sumažinimas P. Korėjoje 
galėtų sukelti transpacifinius 
sutrikimus. Jie galėtų pasi
reikšti prekybos santykių su
varžymais, o kai kurios valsty
bės mėgintų ieškoti naujų są
jungų. Toki nenumatyti pasikei
timai galėtų paspartinti ginkla
vimąsi, kuris šiuo metu yra gan 
žymus tame pasaulio gale. 

Persijos į lankos vaidmuo 
Asmenys, arčiau pažįstantieji 

B. Clintoną, tiki, kad jis bus 
principingas prezidentas. Ta

is įlankos į 
ianti alyva sudan 

sunaudojamo kieki 
alyvos sunaudoji 
tam vygtysis, tai la 
aj*r2010 metus iš 
koe importuojama į JA 
pasieks 70% visos JAV sunau
dojamos energijos, "šįk 

B. Clinton rėmė G. BtBBho su
tartį su S. Arabija parduoti 
pastarajai 72 F-15 t ipo 
lėktuvų-naikintojų. B. Clinton'o 
vyriausybei netrukus t eks 
spręsti, ar JAV vyriausybė su
mažins savo karių skaičių Japo
nijoje. Tai bus gana sunkus 
sprendimas, lygiai kaip ir Saudi 
Arabijos ginklavimas. Jau 1995 
m. Japonija už JAV karių išlai
kymą favo krašte mokės Ame
rikai keturis bilijonus dole
rių. Ir tai bus daug pigiau, 
negu tokią armiją išlaikyti 
Amerikoje. 

Taigi ir problemų, ir klausimų, 

kaip elgtis tame ar kitame JAV 
svarbiame reikale, tikrai ne
truks, ir juos teks teigiamai 
išspręsti. Tikėtina, kad visi 
sprendimai bus teisingi ir JAV 
gyventojai bus laimingi. 

Spaudos konferencija XI. 16 
Rašant šias eilutes, naujai 

išrinktasis prezidentas B. Clin
ton su aukštąja Demokratų par
tijos vadovybe, su kuria lapkri
čio 15 d. aptarė naujos vyriau
sybės reorganizavimo reikalus, 
savo namuose Arkansas valsti
jos sostinėje Little Rock turėjo 
savo pirmą spaudos konferenci
ją. Po prezidento įžanginio žo
džio pasisakė visi demokratų šu
lai, pabrėždami, kad dabar, kai 
bus prezidentas demokratas, o 
Senatą bei Kongresą valdys de
mokratai, tai visi įstatymai 
daug greičiau bus išleidžiami. 
Prezidentas pažadėjo, kad pir
mųjų 100 dienų laikotarpyje jis 
stengsis, kad svarbių įstatymų 
svarstymas neužsigulėtų komi
sijose. Jis pažadėjo, kad iš 
prezidentūros štabo atleis apie 
25% dabar ten sėdinčių plunks
nagraužių... Ne vienam teks 
kitur duonos ieškotis. Ir vėl 
atsiras nepatenkintų vašing-
toniškių. 

KOVAI SU 
NUSIKALTIMAIS 

» 
Chicagos policijos departa

mentas pakvietė Michigano 
policijos leitenantą Robertą B. 
Stacey būti kovai su nusikalti
mais vadovu. Jis yra 47 m., jatK., 
25 na. tarnavęs policijoje. 

Prof. dr. Jokūbas Stukas ir žmona Loreta surinko iš geros širdies žmonių 50,000 dolerių, kad 
iš Amerikos atvykę gydytojai padarytų Lietuvoje sergantiems vaikams ypatingas širdies bei 
plaučių operacijas. Atvykusi į Vilnių prof. dr. Jokūbą Stuką aerodrome pasitinka žinomas šir
dies ligų chirurgas prof. dr. Vytautas Sirvydis. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS J A N K U S 

negalėtų mūsų kaip nors prakišti per Elbę. 
— Nežinau. Ką jis vargšas kareivis gali padaryti? 
— Bet lenkus išvežė. 
— Ne jis. J i e turėjo savo armiją, savo egzilinę 

Pasitikę premjera A. AbiSalą Washingtono aerodrome, ambasadorius JAV 
Stasys Lozoraitis ir premjero patarėja Arijana Samsonienė. 

Nuotr. Angelės Bailey 

— Tiesa, rusai gali prie naciškų knygų kabintis. 
— Rusai niekis. Mes jų nė nematysim. Nebent 

pačioj Bulgarijoj rastumėm vieną kitą. Bet po karo ir 
jie lėks namo. 

— Tai kaip pasieksit Bulgariją. Vokietijos jie taip 
greitai juk nepaliks. 

— Skrendam. Nuveš į aerodromą, o iš ten lėktu
vu. Gal rytoj būsim namie. 

— Tai namiškiai apsidžiaugs, — įsiterpė Živilė. 
Žmogus surimtėjo. 
— Gal lauks, o gal nebėra kam laukti. Vokiečiai 

neglostė. 
— Taip pat ir rusai, — pridėjo Živilė. 
— Ir gerai kad neglostė. Glostydami vokiečių ne

būtų paklupdę. Kai vokiečių nebėra, bus pasauly 
tvarka. 

Živilė dar norėjo ką sakyti, bet suspaudžiau ranką 
ir susilaikė. 

Atsisveikinom kaip labai seni bičiuliai, nors mūsų 
keliai, tikėjimai ir viltys buvo visiškai išsiskyrę. 

Kiek paėjus, Živilė prašneko: 
— Aš galvoju, galvoju ir niekaip negaliu ištrūkti 

iš to baisaus pasakymo, kurį pirma pasakė ana moteris. 
Mes tikrai niekam nereikalingi. Išvažiavo prancūzai, 
belgai, lenkai, italai, o mes neturim kur ir todėl niekam 
nereikalingi. Tikrai niekam. Net ir rusam nereikalingi. 
Jie tik nori mus paimti ir sunaikinti. Nors ir kažin kaip 
norėtum gyventi, nors ir kažin ką sugebėtum, nors ir 
kažin kokių vilčių turėtum. Sakyk, ar komendantas 

t> ktfta jų armija padarė. 
— Kas ją žino, bet ji buvo sąjungininkų pusėje ir 

kas nors viršūnėse jais pasirūpino. 
— O mumis? 
— Tik mes patys ir mūsų kojos. Bet kol kojos 

4gpko§, kaip nors r a s i m k ^ a į žmone&ku 
supras Ne. jeigu ir n e s u P ' 3 8 | P f c į ^ ^ ^ ^ i 

te, kad man kojas pradeda lueZe^PKaigirdžiu plentu 
zvimbiančias padangas, krūtinėje atsiranda tokie 
nerimo kirminiukai. Pirmas dienas buvau visiškai 
ramus, dabar jaučiuos, kaip ant liumpsinčios pelkės. 
Kai buvau vaikas, pavasarį eidavom į pelkę ančių 
kiaušinių ieškoti. Eini, kai kur žemė po kojom kaip 
žemė, bet žengi žingsnį, ir ima linguoti. Nežinai, 
prakiurs ar ne. Kad neįsmuktumėm, nešdavomės kar
telę. Kai kas prasikišdavo pro rankas už nugaros, bet 
aš taip nedrįsdavau. Vis rodydavosi, kad įsmukęs 
rankų nebegalėsiu ištraukti. Nešdavau priešaky, nors 
ir sakydavo, kad priešky ne taip saugu. Sakydavo, kai 
smuksi, nepajusi, kaip kartutę iš rankų paleisi. 

— Neįsmukai? 
— Ne. Viena koja ne sykį buvo pradūrusi velėną. 

Gal kokį porą sykių net ant kartutės teko pasiremti. 
Juokingai atrodo. Kai koja praduria velėną, nebėra kur 
atsiremti. Nori atsiremti* o koja smunka žemyn. Tą patį 
jaučiu ir dabar. Vieną dieną atvažiuos sunkvežimiai, 
pasakys, kad veža už Elbės, o kai susėsim, atsidursim 
už Eldes. 

— Negąsdink! 
— Negąsdinu, tik atvirai šneku tą, ką jaučiu. Ir 

KOl KOJOS p a s a s y t i . 

lBK\vm* ' būti s u B p r ^ ^ ) , 
žiu plentu mes, latviai, ukra 

niekam kitam nesakiau, pasakau tik tau. 
Ir kiek patylėjęs, susiėmiau ir pridėjau: 
- O jeigu nori, kad būčiau visiškai atviras, tai 

pasakysiu, kad seniai būčiau kalbinęs Miką savo kelio 
ieškoti. Jeigu be jokių globėjų radom kelią ligi čia, 
kodėl turėtumėm staiga ištižti ir savo gyvenimą sudėti 
į velniai žino kokių amerikiečių rankas. 

- Tai kodėl neišėjot? Mikas nebesiryžo? 
- Buvau benusukąs į šalį, bet dabar turėjau 

pasakyti. 
im nesakiau, o neišėjau, kad buvo gera 

būti su^BHTrTTJabar matai, kas atsitinka. Likom tik 
mes, latviai, ukrainiečiai ir bulgarai. Tie irgi šiandien 
arba rytoj išnyksta. Paliekam tik tie, kurie nebeturim 
kur eiti. Niekam nereikalingi. Šneku su tuo pus
karininkiu ir jaučiu, kad mes jiems, kaip šuniui penkta, 
koja: gyventi kliudo, o numesti negali. Bet jie numes.. 
Turės numesti. Kuo mes nusipelnę, kad visą laiką apie 
bandą dykūnų šokinėtų. 

Tą akimirką dar daugiau išdrįsau. 
- Dabar pašnekinkim Miką, o naktį pakilkim ir 

visi trys išeikim. Rasim kelią. Kelių yTa daug, tik kai 
vietoje sėdi, jų užtikti negali. Po dienos kitos atsidur
sim už Elbės. Mikas - nežinau, bet aš turiu kelis ciga
rus. Dar galėsiu komendanto paprašyti. Tu turi šokola
do. Už juos rasim kokį vokietį, kuris perkels per Elbę. 

- Vis per Elbę, per Elbę. Ar manai, kad Už Elbės 
jau koks rojus, kad ten mūsų kam prireiks. O kas bus 
su kitais? Kaip galima palikti vienus. Net nežinau, 
kiek čia mūsų yra. • , , 

- Nežinau. Gal kokie keturi šimjtai. 
- Matai. Ką jie čia pasilikę veiks. Sukraus juos 

į sunkvežimius kaip malkas ir nuveš rusams? 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, FL 

RUDENS GEGUŽINĖ 

„Aušros" šaulių kuopa spalio 
29 d. suruošė Ipolito ir Valeri
jos Jokšų sodyboje linksmą 
rudens gegužinę, kuri, gražiam 
orui esant, buvo tikrai sėkminga 

Jokšų sodyba nuo uragano bu
vo žiauriai nukentėjusi, tačiau 
žala jau buvo sutvarkyta, tik 
išlikęs šakotas medis, kuris 
daug metų teikė atsilankiu
siems pavėsį, buvo per daug 
uragano apgenėtas. Teko pasi
rinkti kitą pavėsingą medį, po 
kuriuo daugiau negu 50 svečių 
maloniai praleido popietę. 

Kuopos pirm. Kunigunda Ko-
datienė pasveikino atsilankiu
sius, paminėjo svečius iš Lietu
vos Marijoną ir Antaniną Mic
kevičius, padėkojo nuosavybės 
šeimininkams Jokšams, paskai
tė laiško iš Lietuvos ištraukas 
ir Buivydaitės eilėraštį „Lie
tuva". 

Mykolas Vitkus kalbėjo apie 
Altą ir pakvietė visus lapkr. 21 
atsilankyti į Alto gegužinę, 
ruošiamą pas Ireną Stongvilai-
tę, kuri taip pat kalbėjo apie 
Altą. Grįžęs iš Lietuvos Anta
nas Mockus pasidalino patirtais 
įspūdžiais. 

Valerija Jokšienė, Ona Juodi
kienė, Elizabeta Sakevičienė ir 
Antanina Mickevičienė patiekė 
jų pagamintus skanius, karštus 
pietus. Vėliau visi vaišinosi 
kava ir pyragais. Netrūko ir 
įvairių šaltų gėrimų, kuriuos 
stropiai pilstė Petras Skikūnas. 
Dovanų laimėjimus pravedė 
Rūta Bacūnienė. Kodatienė 
visiems d i rbus iems ir at
s i lankiusiems nuoš i rdž ia i 
padėkojo. 

Niekas neskubėjo namo. Visi 
dar ilgai svečiavosi, dainavo, 
šnekučiavosi, dalijosi mintimis 
įvairiais klausimais. 

Gunda K. 

Daytona Beach, FL 
IŠ LIETUVIŲ KLUBO 

VEIKLOS 

Po karštokos vasaros sugrįžus 
maloniam rudenėliui, ir mūsų 
nausėdijoje prasideda įvauri 
veikla. 

Daytona Beach Lietuvių klu
bo metinis susirinkimas įvyko 
lapkričio 8 d. Pradžioje, kaip jau 
įprasta, lietuviškose pamaldose 
Prince of Peace bažnyčioje kun. 
Ričardas Grasso aukojo šv. Mi
šias, prisimindamas mūsų nau
sėdijos mirusius, o ypač kun. dr. 
K. Ruibį ir šiais metais miru
sius Joną Lepešką, Jurgį Bag
doną ir kt. Pasigėrėjo šio tel
kinio lietuvių gražia veikla ir 
įnašu į šią parapiją. Kazimieras 
Barūnas atliko šv. Mišių skai
tinius, o choras ,.Sietynas", 
vadovaujamas muz. Antano 
Skridulio, pamaldas praturtino 
gražiomis lietuviškomis gies
mėmis. 

Tuojau po pamaldų salėje vy
ko Lietuvių klubo susirinkimas. 
Klubo pirmininkas Gediminas 
Lapenas, pasidžiaugęs gausiu 
dalyvių atsilankymų, paprašė 
susikaupimo minute pagerbti 
šiais metais amžinybėn išėju
sius šio telkinio narius — Oną 
Bložiene. Joną Lepešką, Jurgi 
Bagdoną ir kitus. 

Metiniam susirinkimui vado
vauti pakvietė pirmininku Na
rimantą Karašą. sekretoriauti 
Aniceta Mažeikienę. 

Praėjusių metų metinio susi
rinkimo išsamiai parašytą 
protokolą perskaitė Ona Žoly-
nienė Protokole sužymėti visi 
pranešimai ir atspindi valdybos 
visi atlikti darbai. 

Pastarųjų metų klubo veiklos 
pranešimą padarė pirmininkas 
(*>diminas Lapenas. Klubo val
dyba darbšti, rūpestinga ir esa
mose sąlygose atliko gražių 
dnrhu Pirmininkas suminėjo 

renginius, kiek buvo surinkta 
aukų naujajai bažnyčiai, trem
tiniams (mirus šio telkinio na
riams proga), kitų organizacijų 
aukas įvairiomis progomis, jų 
tarpe Lietuvos ambasadoms, 
Vaikų tėviškės namams Lietu
voje, Lietuvos mokykloms įvai
rių reikmenų. Pažymėjo, kad šią 
vasarą Lietuvą lankė daugiau 
negu trisdešimt šio telkinio 
lietuvių. 

Iš suminėtų aukų sumų maty
t i , kad Daytona Beach ir 
apylinkių lietuviai yra jautrūs 
lietuviškiems reikalams, ir už 
ta i jiems priklauso padėka. 

Iždininkės pranešimą padarė 
Danutė Šilbajorienė. Ji detaliai 
išvardino finansinę metinę 
apyskaitą, suminėjo surinktų ir 
pasiųstų aukų sumas. Pažymė
t ina, kad Danutė Šilbajorienė 
ypač stropiai tvarko iždą, tvar
kingai veda atskaitomybę. Ižde 
šiuo metu esama arti dviejų 
tūkstančių dol. 

Valdyba savo pranešime pažy
mėjo, kad Klubo valdyba spau
dai paremti paskyrė: „Drau
gui", „Darbininkui", „Dirvai" 
po 50 dolerių. 

Bažnytinės aukų rinkimo ko
misijos pranešimą padarė 
Kostas Žolynas. Pažymėjo, kiek 
buvo surinkta aukų ir kaip jos 
paskirstytos-bažnyčiai, kunigui, 
„Sietyno" vadovui kuklūs hono
rarai . 

Kontrolės komisijos protokolą 
perskaitė Juozas Sodaitis, pa
žymėdamas, kad Klubo atskai
tomybė vedama tvarkingai, iš
mokėjimai pateisinami doku
mentais. Pareikšta padėka val
dybai, komisijoms ir iždininkei. 

Kadangi metų eigoje esu apra
šęs visus įvykius ir klubo veik
lą, tad šiuo atveju nebekartoju 
pranešimuose minėtų piniginių 
sumų. 

Pagal įstatus buvo numatyta 
iš valdybos pasitraukiančių vie
ton dviejų metų terminui 
parinkti naujus narius. 

Valdyboje padirbėti norinčių 
vis mažoka. Tad rinkimai užima 
daugiau laiko. Siūlomi kandi
datai nesutinka, reikia vis iš 
naujo jų ieškoti. 

Po įvairių siūlymų Gedimi
nas Lapenas pareiškė, jei susi
rinkimas ir klubo nariai esą 
patenkinti buvusios valdybos 
darbu, t a i valdyba sutinkanti 
pasilikti dar vienam terminui. 

Ačiū Dievui, kad dar padirbėti 
norinčių atsiranda. Audringais 
plojimais tam pritarta, ir prob
lema išspręsta. Tik senoji val
dyba buvo papildyta dviem 
nariais, taigi vietoje penkių 
dabar valdyboje bus 7 asmenys. 
Taigi Klubui vadovaus šios su
dėties valdyba: pirmininkas Ge
diminas Lapenas, vicepirminin
kas Alfonsas Bacevičius, sekre
torė Florence Dippel, iždininkė 
Danutė Šilbajorienė, renginių 
vadovės — Algima Dautartienė, 
Aniceta Mažeikienė ir valdybos 
narys įvair iems reikalams 
Stasys Daržinskis. 

Visi valdybos nariai darbštūs, 
t ad ir tenka palinkėti jai 
sėkmės, vystant šioje nausėdi
joje malonią, gražiai sutariančią 
visokeriopą veiklą, o nariai, 
manau, neatsisakys valdybai 
visokeriopai padėti. Šiame me
tiniame susirinkime, gal pritrū
kus laiko, nebuvo žvilgtelėta ar 
paplanuota šio telkinio ateities 
veikla, tačiau tai, be abejo, 
atliks pati valdyba. 

BALFAS 

tremtiniams paremti. Susirin
kimo metu aukas rinko pirmi
ninkas V. Dzenkauskas ir 
valdybos narės Onutė Karašie-
nė ir Onutė Daržinskienė. Va
jus dar nebaigtas. Susirinkimo 
metu, palyginant su ankstyves
nėmis rinkliavomis, aukotojų 
buvo mažiau. 

Vistik Balfo reikėtų nepa
miršti ir nors nedidele auka jo 
darbus paremti. Balfas labai at
sargiai, gerai ištyręs reikalus, 
skiria aukas Lietuvoje dažniau
sia našlaitynams, tremtiniams, 
invalidams ir būtinai reikalin
giesiems pagalbos. Balfo aukos, 

pagal Centro informaciją, eina 
labai kilniem; " • būtinos pagal
bos reikalingiems tikslams. 

Pasibaigus Balfo vajui, pako
mentuosiu šias problemas 
plačiau. 

DOVANA BIRŽŲ 
GIMNAZIJAI 

Deltonoje gyvenantieji buv. 
Lietuvos operos solistas An
tanas ir baleto artistė Irena 
Sprindžiai gražiai prisiminė 
Biržų gimnaziją ir pasiuntė 
gimnazijos mokytojams ir jos 
auklėtiniams vertingą dovaną 
— World Atlas pačią naujausią 
laidą, kuriame yra išspausdintas 
ir Lietuvos jau nepriklausomos 
valstybės dabartinis žemėlapis 
su lietuviškais miestų pavadi
nimais. 

Antanas Sprindys, biržietis, 
1926 m. baigęs Biržų gimnaziją, 
dėkingai prisimena anas dienas. 
Su dovana pasiuntė Biržų gim
nazijos mokytojams ir moki
niams gražius linkėjimus, kad 
nepriklausomoje Lietuvoje 
Biržų gimnazija auklėtų Lie
tuvai didžiuosius patriotus ir 
geriausius tautos darbininkus. 

Ju rg i s Janušaitis 

St. Petersburg, FL 
POPIETĖ SU SVEČIAIS 

I Š LIETUVOS 

Vilniaus Universiteto docen
tas Petras Audzijonis ir Kėdai
nių ligoninės gydytojas Vacys 
Vaičiūnas šiuo metu lankosi St. 
Petersburge, giminaičių Bronės 
ir Stasio Juozapavičių kvietimu. 
Ta proga LB Socialinis skyrius, 
vadovaujamas Adolfo Annalio, 
lapkričio 11 d. Lietuvių klube 
surengė popietę su svečiais. 
Atsilankė arti 150 asmenų. 
Popietę pradėjo Adolfas Ar
malis, pastebėdamas, kad 
šiandien Amerikoje švenčiama 
veteranų šventė, ir paprašė visus 
dalyvius atsistojimu pagerbti 
Amerikos karius, o taip pat 
partizanus ir kovotojus už 
Lietuvos laisvę. Toliau trumpai 
papasakojo apie LB Tarybos 
suvažiavimą Clevelande, paste
bėdamas, kad šiame suva
žiavime ypatingas dėmesys bu
vo kre ip iamas į išeivijos 
išlaikymą. Paminėjo, kad buvo 
sudaryta Ekonominių reikalų 
taryba ir nutarta turėti LB 
atstovą Lietuvoje. Po to 
supažindino su svečiais. Kalbėjo 
docentas Audzijonis. Jo 
pranešimas buvo nuoseklus, 
neištęstas ir įdomus. Susi
rinkusieji atidžiai jį išklausė. 
Pradžioje pažymėjo, kad iš 
Lietuvos išvyko tuoj po rinkimų 
ir kad balsavimo rezultatais 
buvo nustebę ne tik daugelis 
gyventojų, bet taip pat ir pati 
daugiausia balsų gavusi 
Lietuvos Demokratinė Darbo 
partija (LDDP). Tam jis nurodė 
keletą priežasčių. Būtent: bloga 
ekonominė padėtis, vyriau
sybės, patirties neturinčios, 

padarytos klaidos, nevykdy
mas įstatymų, senoji nomenk
latūra, kur i dar ir dabar 
užima vadovaujančias pozicijas 
savivaldybėse, rajonuose, net ir 
vyriausybėje. Taip pat nuola
tiniai ginčai Aukščiausioje 
Taryboje, dideli kraštutinumai 
atskirose susikūrusiose 
grupėse. Žmonėms įkyrėjo ir jie 
troško permainos. Šiuo metu 
Lietuvoje yra daug kr i t i 
kuojančių, bet mažai dirbančių. 
Jis išvedžiojo, kad 1990 metais 
buvo dvi jėgos — Sąjūdis ir 
LDDP, gi šiandien LDDP pasi
liko ta pati, o Sąjūdis susiskal
dę į trylika grupių. Kai kuriose 
dėl ambicijų nesutaria tik va
dai. Jo nuomone, Lietuvoje yra 
ryškesni du branduoliai — 
dešinieji ir kairieji, kurie maž
daug apylygiai, bet daugelis, gal 
net 40%, yra svyruojantys. Jie 
1990 metais rėmė Sąjūdį, šiuo 
metu — nukrypo į LDDP pusę. 
O po poros metų, priklausomai 
nuo ekonominės padėties, jie vėl 
gali pakrypti dešiniųjų pusėn. 
Stipraus vidurkio kol kas 
nesimato. Pranešimą baigė 
viltimi, kad palaipsniui viskas 
sunormalės ir pakryps į gerąją 
pusę, nes yra gera konstitucija, 
daugumos priimta, ir kad 
Dievas Lietuvos neapleis. Po 
pranešimo docentas taikliai 
atsakė į kai kuriuos klausimus. 
Užklaustas apie sveikatos 
reikalus Lietuvoje, gydytojas 
Vaičiūnas pastebėjo, kad me
dicininis aprūpinimas Lietuvoje 
yra apgailėtinoje padėtyje. 
Vilnius, Kaunas gauna daugiau 
paramos, tačiau provincijai, 
tolėliau nuo pagrindinių centrų, 
tenka tik trupiniai. Trūksta 
visko. Verčiamasi, kaip įma
noma. Popietės dalyviai dar il
gai šnekučiavo tarpusavyje, 
vaišindamiesi kavute ir ponių 
pagamintais pyragaičiais. 

MIRĖ DIPLOMATAS 
VLADAS ŽILINSKAS 

Lapkričio 13 d. Treasure Is-
land (St. Petersburgo rajone), 
neilgai sirgęs, mirė diplomatas 
Vladas Žilinskas, 80 metų 
amžiaus. Gimė Liepojoje, Lat
vijoje. Vėliau su tėvais persikėlė 
į Lietuvą. Pirmuoju baigė 
Ukmergės gimnaziją. Kaip 
geras mokinys, valdžios buvo 
pasiųstas į Kopenhagą studijuo
ti ekonomiją. Ekonomijos In
sti tutą baigė geriausiais 
pažymiais. Nors Kopenhagoje 
jam buvo siūloma pasilikti dės

tytoju Institute, jis grįžo Lietu
von ir pradėjo dirbti Užsienio 
Reikalų ministerijoje. 1939 
metais buvo paskirtas sekre-
torium-attache Lietuvos pasiun
tinybėje Taline. Tų pačių metų 
rudenį perkeltas į Stockholmą. 
Lietuvą okupavus, j i s su 
profesorium Nerman suor
ganizavo Baltijos Informacijos 
centrą, siekdamas į vakarus 
perduoti žinias iš okupuoto 
Pabaltijo. Gelbėjo pabėgėlius ir 
palaikė ryšį su pogrindžiu. 
Daug rašė Lietuvos reikalais į 
didžiausią Švedijos dienraštį 
„Dagens Nyheter". Stockholme 
jis įsteigė Lietuvos komitetą, 
kuris tapo centru pagalbos ieš
kantiems tautiečiams. 1949 
metais, konsului Gyliui iš
vykus, Vladas buvo paskirtas 
Charge-D-Affaires ad interim 
Švedijai. Pragyvenimui eko
nomistu dirbo Švedijos valdžios 
įstaigos0. Jo darbai, pastangos 
ir pasiekimai kovoje dėl Lietu
vos laisvės buvo aprašyt i 
keliose knygose. Paskutinioji 
„Red Web", autoriaus Tom 
Bower, išleista Londone 1989 
metais. Į JAV-es atvyko 1953 
meta is . Pradžioje dirbo 
buhalteriu, vėliau kontrolie
riumi. 1977 metais, išėjęs į 
pensiją, apsigyveno Floridoje, 
Treasure Island miestelyje. 
Buvo malonus, draugiškas ir 
visų gerbiamas asmuo. Įdomu 
buvo klausyti jo pasakojimų ir 
politinių įvykių vertinimų. La
bai sielojosi visais tėvynės 
reikalais. Jo palaikai, jo pagei
davimu, buvo sudeginti ir palai
doti Garden Sanctuary 
kapinėse, Seminole. Liko antroji 
žmona Dorothy ir trys aukštuo
sius mokslus baigę sūnūs. 
Vyriausias , Raymond, yra 
Maryland universiteto profeso
rius. Kiti du gyvena Californi-
joje. Laidotuvėse dalyvavo 
gražus lietuvių, jo draugų ir 
pažįstamų būrelis ir nemažai jo 
kondominijaus komplekso gy
ventojų. Atsisveikinime kalbėjo 
į laidotuves atvykę du jo sūnūs 
ir lietuvių vardu — kaimynas ir 
pažįstamas dar iš 1944 metų 
Švedijoje, Vytautas Mažeika. 
Pabaigai lietuviai sugiedojo 
Lietuvos himną. 

Mečys 

' T — I i . — 

CLASSIFIED GUIDE 
t -" 

REAL E * ATE 

naikina. 

TRADICINĖ 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

KUR? 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 

5620 S. Claremont, Chicago. 

KADA? 
Š.m. gruodžio 13d. , sekmadienį 

12 vai.—3 vai. p.p. 

ĮĖJIMAS: 
Vaikams $5. Suaugusiems $7 

VEIKS: 
Bufetas, žaidimai vaikams, loterija. 

A vyks Kalėdų Senelis su dovanėlėmis vaikams. 

Visi kviečiami ir laukiami! 

* • ! 

atmtr 
PAKDUOOA 

89 ) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 
£ Perkant ar Parduodant 
• Gretas ir Sąžiningas Patarnavimas 

'• MIS. Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. _ ^ 

Gntuifc KMIECIK REALTORS 

2 7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirtcti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. ji 
profesionaliai, sąžiningai . ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR R E N T 

M I S C E L l A N E d l S " * 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

T1.376-1882 m 376-5996 
| 10%—20%—30% pigiau mokėsit 

u i apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
-oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V i W « t t 95 th Strst 
Tai . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S < • 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

j Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
. . . . KLĄUOMM* fUMPUTlS 

FOR RENT 
Išnuomojamas 4V2 kamb. 2 
mlag. modernus butas pirmame 
a. Oro vėsinimas, moderni virykla, 
skalbykla su mašinomis. Kreiptis: 
708-361-5594. 

Išnuomojamas 3 kamb. moder
nus butas Marquette Pk. apyl. 
Šiluma, oro vėsinimas, virykla, 
šaldytuvas, skalbykla su mašinom. 
Kreiptis; 708-361-5594. 

Išnuomojamas 5 did. kamb. butas, 
2 mieg. Su šiluma ir karštu vandeniu. 
Suaugusiems arba pensininkams be 
gyvuliukų. Tsl. 312-737-1097. 

FOR SALE 

Mokslas yra dovana, skirta 
duoti kitiems. Su meile mokslas 
tampa priemone padėti kitiems; 
be meilės — tampa ginklu, ku
riuo žmonės vienas kitą 

Motina Teresė 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 
(312) 737-4000 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac, GMC 
Truck, Voikswagen, Oldsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 

Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

Parduodu Lietuvos pašto ženklų rinki
nį. Rašyti: A. Kasputis, 14431 Fina 
Dr., Warr*n, Ml 48093. Tsl. 313-

779-2S32. 

•• 

Antanas Paikus 

KRIKŠČIONIS 
PSICHOLOGINĖJE 

KULTŪROJE 
KRITINIS SKERSPJŪVIS 

Nuo Reformacijoj laik didžiau
sias lūžis katalikybėje vyksta šian
dien. Šioje knygoje kaip tik nagri
nėjama to lūžio priežastis, apraiš
kos ir implikuoja galimas pasekąs 
vakarų katalikybei. Knyga yra 216 
psl. Išleido Lituanistikos Tyrimo 
ir studijų centras, Chicago, Il
linois 1987. Kaina su persiuntimu 
6.50 dol. Illinois gyvenantieji moka 
6.98 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Susirinkime žodį tarė Balfo 
pirmininkas Vaclovas Dzen
kauskas. Jis jautriai priminė 
varge esančių rūpesčius, tiek 
tėvynėje, tiek visame pasauly
je. Nuoširdžiai prašė ir šį kartą 
savo aukomis paremti Balfo 
veiklą. Pažymėjo, kad Daytona 
Beach skyrius prašys Centro, 
kuris skirsto aukas, kad mūsų 
aukos būtų paskirtos Lietuvoje 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZailrAS* 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C A R G O — siunčiame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketų pasir inkimas su garantuotu pr is tatymu į n a m u s 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

223 Ksrvarfjų gatvė 
V a l u s , Uetuva 
Tstsfonss 350-115 k 778-392 

9826 South 79th Avsnus 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LAISVĖS BYLA 1990-1991. Vytautas Lands
bergis. 349 psl $15.00 

M I K A S J. ŠILEIKIS, monografi ja. 238 psl. . . . $30 .00 
DAIL. MIKO ŠILEIKIO 48 spalvotos reprodukcijos. $10 .00 
ĄŽUOLŲ RANDAI . Sibiran tremtinių atsiminimai. 

Antanina Garmutė. 127 psl $7 .00 
AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių ats i 

min imai . 303 psl $10.00 
LIETUVIAI TAUTININKAI — KOMUNSTŲ K A N 

KINIAI. L. Kerulis, J . Prunskis, M. Val iu
kėnas. 191 psl $6 .00 

ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KANKI
NIAI. L. Kerulis, P. Narutis, J . Prunskis. 246 
psl $10 .00 

V ILKAS IŠ GALŲ, romanas. Vyt. Volertas. 304 
psl $12 .00 

RINKTINIAI RAŠTAI I d . Ig. Šeinius. 652 ps l . . $10 .00 
RINKTINIAI RAŠTAI II d . Ig. Šeinius. 466 p s l . . $10 .00 
U Ž U O V Ė J A — I Š Ė J U S I E M S N E G R 7 Ž T I , 

romanai . Marius Katiliškis. 575 psl $10.00 
RAŠTAI , I d . Jonas Aistis. 450 psl $15 .00 
ATSIMINIMAI II d. Vai. Šimkus. 253 psl $10 .00 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun . J. Velut is. 

370 ps l $7 .00 
TAI JUMS KALBĖJAU, šventės ir šventieji. La-

das Tulaba. 453 psl $10 .00 
LITHUANIAN CHRISTMAS TREE ORNAMENTS. 

Helen Pius, Frank Zapolis. 11 psl $2 .00 

Pastaba . Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųst i . 
Užsimokėsi te gavę sąskaitą, kurioje bus pr idėta ir per
s iunt imo išlaidos. 



Aukos „Draugui" atsilyginant 
už kalendorių ir korteles 

Nuoširdžiausiai dėkojame 
visiems, supratusiems skubų 
reikalą paremti savo vienin
telį dienraštį „Draugą". Jūsų 
auka labai įvertinama. 

100 dol. - Dr. & Mrs. Jablon
skis, We8tchester, IL; Petras 
Grina, Flemington, NJ; dr. Vy
tautas Karoblis, Ripley, OH; 
Prel. Jonas Kuzingis, Los Ange-

NY; Mr. V. Beliajus, Denver, 
CO; Mr. & Mrs. Gediminas Bis-
kis, Clarendon Hills, IL; Juozas 
Briedis, W. Bloomfield, MI; 
Frances Brundza, Bloomington, 
IN; Juozas Bulika, Chicago, Al
dona Buntinas , Chicago, IL, 
Norman Burstein, Skokie, IL; 
Mr. & Mrs. Henry Butkus , Mis-
sion Viejo, CA; A. & V. Čepėnai, 
Darien, IL; Jeronimas, Čibiras, 

les, CA, dr. Adolfas ir Algė Šie- Dayton, OH; Gene Čyvas, St. 
žai, Flossmoor, IL; Ona Strimai
tienė, Putnam, CT. 

75 dol. — Juozas Pečkaitis, 
Sunny Hills, FL. 

70 dol. — Jadvyga Kanapė, 
Coral Sprgs., FL; Kunigunda Ši
linis, Chicago, IL. 

50 dol. — Arūnas Draugelis, 
Naperville, IL; Vladas Jasiulo-
nis, Maywood, Ca; B. A. Jocas, 
Santa Monica, CA; Birutė ir Ge
das Jodwalis, Riverside, IL; Pra
nė Ozalas, Woodhaven, NY; 
Juozas Petrauskas, No. Chica
go, IL; Rima Račkauskas, Ca-
marillo, CA; Jonas Siaurusaitis, 
Baltimore, MD; Daina ir Dona
tas Siliūnai, Downers Grove, IL; 
Stasė Simoliūnienė, Dana Pt., 
CA; Jurgis Starkus, Santa Mo
nica, CA; Rev. John Tamulis, 
Cadillac, MI; dr. Jonas Valaitis, 
Western Spgs., IL; Vytas Voler-
tas, Delran, NJ. 

45 dol. — Peter Gauronskas, 
Santa Monica, CA. 

40 dol. — Julija Gylienė, Chi
cago, IL; dr. Augustinas Laucis, 
Mt. Olive, IL; Barbara Liutikas, 
Chicago, IL. 

35 dol. — Pete Bedulskis, In-
gleside, IL; Rože Janowska, 
Norristown, PA; Rasa ir Domas 
Lapkus, Chicago, IL; Ina Užgi-
rienė, Worcester, MA. 

30 dol. — Rima Balčiūnas, 
Palos Hls., IL; Mikas Jurgaitis, 
Venice, FL; Jonas Kasputis, 
Bristol, CT, Balys Kriaučiūnas, 
Seminole, FL; A. E. Miciūnas, 
W. Bloomfield, MI; Leokadija 
Packauskas, Union Pier, MI, 
Vanda Prunskis, Oak Lawn, IL; 
Adolfas Ruibys, Palos Hts., IL; 
Kazimiera Skerienė, Chicago, 
IL; Elena Spukas, Glen Ellyn, 
IL; Birutė Svera, Bloomfield 
Hls, MI; Juzė Takulinskienė, 
Chicago, IL; Leokadija Tverie-
nė, Chicago, Juozas Vadopalas, 
Downers Grove, IL. 

25 dol. — Joanne Augius, 
Darien, IL; Stasys Augonis, Bos
ton, MA; L. Baltrušaitienė, Chi
cago, Kostas ir Donata Burba, 
Western Spgs., IL; Jonas Cinga, 
Los Angeles , CA; k u n . 
Valdemaras Cukuras, Putnam, 
CT; Stasys Dargis, Oak Lawn, 
IL; Joseph Dauparas, Chicago, 
IL; Ona Dovydaitienė, Lake 
Worth, FL; Jonas Gliosas, St. 
Pete Bch., FL; Rev. Joseph Gra-
bys, Amsterdam, NY; Kazimie
ra Indreika, Chicago, IL; Elena 
Jasaitienė, St. Petersburg, FL; 
Laima Jurkūnas , La Grange, 
IL; Valeria Kazlauskas, Los An
geles, CA; Petre Kinderis, Chi
cago, IL; Kunigunda Kodaitie-
nė, Surfside, FL; Juozas Kojelis, 
Santa Monica, CA; Ona Kolis, 
Palos Hls., IL; Mr. & Mrs. Z. Ko
rius, Santa Monica, CA; kun. R. 
Krasauskas, Putnam, CT; R. 
Kriaučiūnas, Lansing, MI; dr. 
Irene Lange, Fullerton, CA; 
Henrikas Laucius, Paterson, 
NJ; Vytautas Laugalis, Niantic, 
CT; Wm. Liauba, Chicago, IL; 
Kazys ir Mėta Linkus, Miami 
Bch., FL; Maria Markulis, Chi
cago, IL; Veronica Matuzas, La 
Grange, IL; V. Mažeika, Deer-
field Bech., FL. 
20 dol. — John Alekna, Amster
dam, NY; Alfonsas Aleksiejū-
nas, ST. Pete Bch., FL; Stasys 
Ančiulis, Twin Lakęs, WI; Vic-
tor Ankus, Bloomfield Hls., MI; 
Adolfas Armalis, St. Pete Bch., 
FL; kun. A. Babonas, Detroit, 
MI; A. Baliūnas, Riviera Bch., 

Petersburg, FL; Ona Dainis , 
Chicago, IL; Vytautas Dalinda-
vičius, Dearborn Hts.; MI; Ona 
Deveikis, Los Angeles, CA; 
Stasė Didžiulis, Cicero, IL; 
Juozas Doveinis, Ster l ing Hts. , 
MI; Stasys Eiva, Brockton, MA; 
Ju rg i s Fedorovicius, Boston, 
MA; Emilia Gaška, Chicago, EL; 
Charles Gricius, Amherst , MA; 
Povilas Grigalauskas, Sunny 
Hills, FL; Jadvyga Grinius , 
Detroit, MI: Alexandra Gylys, 
Olympia, WA; St. Ignatavičius, 
Cleveland, OH; M. Ivanauskas , 
St. Pe te Bch., FL: Joseph Jan
kus, Waterbury, CT; Vy tau t a s 
Janulait is , Oak Lawn, IL; Adolf 
Jonai t is , Grand Rapids, MI; O. 
Junker is , Melrose Pk.; IL; John 
Juozevičius, Kalamazoo, MI; 
Benius Kasinskas, W. Henriet-
ta , NY; Ina Kasis, Or land Pk., 
EL; Mr. & Mrs. Anton Kasuba , 
- Kenneth City, FL; dr. T. & A. 
Kazlauskas, Orland Pk. , IL; Ja
nina Radvenis, Los Angeles, 
CA; A. Radžius, Baltimore, MD; 
Juozas Ramanauskas , — Brid-
gewater, MA; J. Raul inai t i s , 
Glendale, CA; An tanas ir Asta 
Razma, Palos Pk., LL; Elena 
Repšys, D.D.S., Oak Lawn, IL; 
Ona Rinkus, St. Petersburg, FL; 
V. Rozevicius, Worcester, MA; 
Hortenzija ir P ranas Sapalas , 
Lemont, IL; Veronica Šatas , 
Fremont , WI, Vytas Semiotas, 
Riverside, IL; Kazys Šidlauskas, 
St. Pete Bch.; FL; Mrs." A: Simo
naitis, Rockford, IL; Arvydas Ši
monis, West Chester, PA, Jonas 
Skavičius, Parma, OH; Jonas 
Smalstys, Lockport, IL; Elena 
Snicgaitis, J u n o Bch., FL; Na-
tal ie Sodeika, Cicero, IL; Ju l ius 
Staniškis , Cleveland, OH; Rev. 
Jus t in Steponaitis, Pu tnam, CT; 
Petras Stravinskas, Chicago, IL; 
Povilas Taluntis, Chicago, IL; 
Anthony Thomas, Woodrige, IL; 
Emily Trimakas, Chicago, J. 
Undrait is , Chicago, IL; kun. Ig
nas Urbonas, Gary, IN; Algi
man ta s Urbutis, Palos Hts. , IL; 
Antan ina Vailokaitis, Los An
geles, CA; Ignas Valatka, Dear
born Hts., MI; Ksaver ina Va
l inskas, Wisc. Delis, WI; Pet ras 
Vasiliauskas, Woodhaven, NY; 
Marija Vilutienė, St. Peters
burg, FL; Irene Vinclovas, Cle
veland, OH; Joseph Vizgirda, 
Aurora, IL; Vyt. Vygantas, Dal
ias, TX. 

15 dol. — Bronė Aninkevičie-
nė, Chicago, IL; Danu tė Augie
nė, Putnam, CT; Juozas Bar-
dauskas , New Buffalo, MI; Cle-
mence Bastys, Chicago, IL, Jo
n a s Bi ronas , L ivon ia , MI; 
Marcella Bytautas, Dar ien, IL; 
Ray Gencius, Indianapolis, IN; 
Algirdas Eitmanas, West Pater
son, NJ ; V. & N. Grakauskas , 
San Clemente, CA; P. Grigana-
vičius , Downers Grove, IL; 
P r a n a s Janulait is , Rancho Pa
los Verdes, CA; Kazys Janul i s , 
Jupi ter , FL; Aldona Jesmantas , 
Riverside, IL; B. Juškys, Dayton 
Beach Shores, FL; Kazys Kati
lius, Villa PK,; IL; S. Kava
l iūnas , New Smyrna Bch.; FL; 
Juozas Lekas, Chicago, IL; Al
gis ir Danutė Liaugaudai , Dow-
ners Grove, EL; Anthony Lunec-
kas , Chicago Ridge, IL; Juozas 
Mačiulaitis, Sunny Hills , FL, 
Joan Maves, Cicero, EL; Adomas 
Mickevičius, Bud ingame , CA; 
Pe t ra s Misys, Leicester, MA; 

DVEJI METAI 
MACELIO 

Sužinojus apie savo draugės 
Galinos Sužiedėlienės «tėvelio 
mirtį, nuėjau paguosti ir atsi
sveikinti sujos tėvu. Įėjus į a.a. 
kambarį , k u r gulėjo a.a. Ma
celis, apstulbau. Velionis vilkėjo 
Lietuvos kar iuomenės pulki
ninko uniforma. Aš tuoj pat nu
tar iau sužinoti, kodėl t a unifor
ma velioniui buvo tokia brangi, 
išsaugota t iek metų, per t iek 
d a u g v i s o k i ų ke l i on ių i r 
pers ikraustymų. 

Gimė jis Jurgėniškių km., Jo
niškėlio vis., Biržų apskr., teisi
n i n k a s , p u l k i n i n k a s le i te 
nan tas . 1918 metais savanoriu 
įstojo į Joniškėlio part izanų 
eiles ir buvo ryšininkas su 
Kaunu iki 1919 m., tuo met mo
bilizuotas ir pask i r tas artileri-
jon. 1919 meta i s dalyvavo ke
liuose mūšiuose prieš bolše
vikus Joniškėlio ruože. Nuo 
1926 m. rudens laisvu klausy
toju lankė Vytauto Didžiojo uni
versiteto teisių fakultetą, kurį 
baigė 1932 m. Artilerijoje tarna
vo iki 1929 m. po to perkel tas į 
Kar iuomenės teismą, kur ėjo 
įvairias pareigas. Buvo apdo
vanotas Vyčio Kryžiaus ir kitais 
ordinais. 1940 m. atleistas pen
sijon. Pirmaisiais okupacijos 
metais buvo bolševikų kal intas 
sunkiųjų darbų kalėjime. Nuo 
1941 iki 1944 m. dirbo advoka
tu Kaune . Vokietijoje irgi ne
nuobodžiavo: 1945 m. Liubeko 
lietuvių apygardos komiteto 
narys, 1945-1949 m. Oldenbergo 
liet. stovyklos Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus skyriaus pirmi
n inkas ir stovyklos teisėjas, 
YMCA komiteto pirm., 1949 
lietuvių gimnazijos direktorius. 

Lietuvą pal iko ne iš baimės, 
bet kad še ima išliktų gyva ir 
išaugtų nauja kar ta , kuri galė
tų dirbti t au tos labui. Turbūt 
a.a. Macelis nė nesvajojo, kad 
jo sprendimas buvo toks išmin
tingas. Išeivijoje jo vaikai: Algis 
i r G a l i n a u ž a u g o , s u k ū r ė 
šeimas. Daba r štai vienas iš jo 
vaikaičių, Dar ius Sužiedėlis, 
baigęs universitetą, dirba iš 
vergijos besikeliančiai Lietuvai 
AT pirm. V. Landsbergio ka
binete. Lietuvai sugrįžus į lais
vų t au tų g re tas ir pr i imtai į 
Jungt ines Tautas , Darius dirba 
Lietuvos misijoje prie Jungtinių 
Tautų patarėjo pareigose. 

A. Macelis pasižymėjo nepa
pras tu kuk lumu , disciplina, 
pa t r io t i škumu ir giliu mąs
tymu. Lietuva jam buvo di
džiausia vertybė, ir nebuvo 
jokios abejonės, kad ją re ikia 

BE ANTANO 
1897-1990 

A.a. Antanas Macelis 

ginti . Savo neišleistuose raš
tuose atskleidžia kuklumą ir 
gilų mąstymą: žmogiškumas 
yra svarbesnis už tautiškumą. 
Būti lietuviu mums neturi būti 
gėda, bet tuo didžiuotis kenkia 
žmog i škumui . Taut iškumas 
žmones skiria, o žmogiškumas 
jungia. A. Macelis pripažino, 
kad žmogus yra toli pažengęs 
mater ial inės technikos srityje, 
bet dar tebėra tamsus ir primi
tyvus pasaulėžiūrinėje srityje. 

Savo mąstymuose A. Macelis 
labai pabrėžia mūsų pareigą 
padėti vienas kitam. Aiškin
damas, kad žmogus tik gimęs, 
vienas pats paliktas, neabejo
t ina i žūtų pirmąją dieną. Jis 
žūtų vienas paliktas ir žymiai 
vėliau, nes žmogus beveik visą 
savo gyvenimą vienas negali 
pajėgti išlikti . Išvada: gyven
damas ta rp ki tų žmonių ir kitų 
žmonių globojamas, logiškai jis 
tuo pačiu būna kitiems našta ir 

tokia pa t naštą privalo prisi imti 
ir pats kitų atžvilgiu. T a i p žmo
gus turi elgtis ne tik su ar t imai
siais, kur ie jį globojo, b e t ir su 
visais kitais žmonėmis. 

Kal t ina mūsų j ausmus , kad 
mes j ų įtakoje s u s i k u r i a m 
žemėje pragarą, kurio nepajė
giam pakeisti, nors jo i r neno
rėjome. Ką bedarytume, t u r i m e 
kaskart kelti sau klausimą: a r 
aš teisingai elgiuosi, t a i p , o ne 
kitaip, darydamas. P r iva lome 
veikti pagal proto nurodymus , 
nekreipiant dėmesio į t a i , kad 
maloniau būtų pa tenk in t i savo 
jausmus. Gyvendamas t i k jaus
mų įtakoje, žmogus negal i būt i 
laimingas, nes jausmai y r a be
sočiai ir visų jų nepatenkinsi . 
Jausmų valdomas žmogus pasi
daro egoistas, pavydus, gobšus, 
melagis ir apskr i ta i negar
bingas. Jo j ausma i j į t a i p 
užvaldo ir supina, k a d proto 
likučiai jau nebesuvaldo ir j i s 
darosi visuomenei pavojingas. 

Velionis buvo kilęs i š labai 
religingos šeimos: dvi seserys ir 
brolis vienuoliai. Jo i lgų metų 
palydovė, žmona Nina mirė 
1976 m. Jo liūdėti liko duk tė 
Ga l ina ir s ū n u s A l g i s su 
šeimomis. 

Esu labai dėkinga jo dukra i 
Galinai už patikėjimą m a n savo 
mirusio tėvo užrašų. J a u daug 
metų praėjo, ka i šias mint i s 
užrašė velionis, bet j o s ta ip 
tinka šių dienų problemoms. Iš 
užrašų paaiškėjo, kaip j a m nebi
jojusiam rizikuoti savo gyvybe 
už Lietuvą ir kovojusiam visą 
gyvenimą už gėrį ir teisingumą, 
tikrai priderėjo vilkėti Lietuvos 
kariuomenės uniformą. Tegul ir 
dabartinės laisvos Lietuvos ka
reivis eina a.a. pulkininko Ma
celio pramintu taku, semdama
sis iš praeities stiprybės. 

G e n ė V a s a i t i e n ė 

DRAUGAS, ke tv i r tadienis , 1992 m. gruodžio mėn. 3 d. 

DEŠIMTIES MET\ "S SUKAKTIS 

A.tA. 
VILIUS TRUMPJONAS 

Jau suėjo dešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvą ir Senelį, kurio netekome 
1982 m. gruodžio 3 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybe. 

Velionis Vilius bus paminėtas gruodžio 6 d. 10:30 vai. ryto 
Evangelikų Liuteronų Tėviškės bažnyčioje, 6641 S. Troy, 
Chicago. 

Maloniai kviečiame visus gimines ir draugus prisiminti 
a.a. Vilių. 

Nuliūdę: žmona ir šeima. 

FL; Aloyzas Balsys, VVoodha- Vytautas Muraska, Philadel-
ven, NY; Pranas Baltakis, Bur- P h i a - P A ^ M a n J a Noreika, Put-
tonsville, MD; Rev. Francis n a m > C T ; Vytau tas Orentas , 
Baltrumas, Mt. Angele, OR, Do- Chicago, IL; Jul ia Pe t rauskas , 
natas Banaitis, Woodhaven, Costa Mėsa, CA; kun. V. Piktur

na, Riviera Bch., FL; Juozas 
Račius, Phoenix, AZ; P r a n a s 
Razgaitis, Seven Hills, OH; Vin-
cent Salčiunas, Port St. Lucie, 
FL; I rena Sekas, Costa Mėsa, 
CA; V. Silenas, Euclid, OH; Al
binas S inkus , St. Petersburg, 
FL; Salomėja Skuodys, De Kalb, 
IL; Michael Steck, Lemont, IL; 
Stace Taucytė, VVaukegan, IL; 
Jonas Vasar is , Barber ton/OH; 
J. Vitėnas, Oxon Hill, MD; Vy
t au t a s Zelenis, Reseda, CA; 
Ju l ius Zivatkauskas , Chicago, 
dr. J. Žirgulic, Lucerne Valley, 
CA. 

Ju rg i s Janusa i t i s — 
Port Orange , FL; Bronius Ja
ras — Kenosha, WI, Liudas 
Kairys — Chicago; Felix Kli-
mai t i s — Cleveland, OH; 
Marija Kuprys — Cicero, IL 
Victoria Orentas — La Grange 
Pk., IL; Vincas Pavilčius — 
Chicago; A. & D. Prapuolenis 
— Beverly Shores, IN 
Kostas Ramonis — Chicago 
Marija Ripskis — Chicago 
Hts., IL; Vytenis ir Vida Šilai 
— Chicago; Stasys Šimoliūnas 
— Detroit, MI; J . Starką — 
P h i l a d e l p h i a , PA; H e n r y 
Stasas — Cleveland, OH; Leo 

„ Venckus — Fennville, MI; 
Jonas Žygas — Cleveland, 
O H ; J o n a s S t u m b r y s — 
Chicago. 

Mylimai seseriai, 

A.tA. 
LIALEI SLIŽYTEI-JANKŪNIENEI 

mirus Kaune, nuoširdžiausią užuojautą reiškiu A N 
TANINAI BUTKUVIENEI Chicagoje. 

Dr. Aldona Valis 

St. Petersburg, FL 

AMERICAN TRAVCL SERVICE 
•439 S. KEDZIE AVENUE 
CVEROREEN P ARK. IL 60642 
TEL. (799) 422-3000 
FAX (706) 422-3163 

* 
>r 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti. 1-708-422-3000. Darbo vai., p*rm*d., «n-
tr«d.. k«tvlrtd. Ir p«nktd. 9 v.r.—5 v. p. p Tr«*d. 0 v.r.—7 v.v. 

EKOLOGAI D I R B S KARTU 

Lietuvos Aplinkos Apsaugos 
Departamente pasirašyta bend
radarbiavimo sutar t i s su JAV 
Aplinkos Apsaugos Agentūros 
penktuoju regionu. Šią sutar t į , 
patvir t intą adminis t ra tor iaus 
Valdo A d a m k a u s parašu, į Vil
nių atvežė vienos regionų tar
nybų direktoriaus pavaduotojas 
Vacys Šaulys. Sutartyje numa

tyta perteikti Lietuvai sukaup
tą patirtį, suteikti jai paramą. 
Lietuvos ir Amerikos specialis
tai kar tu t irs oro, vandens ir 
žemės užterštumą, atliks kitus 
tyrimus. 

Kaip pažymėjo Vacys Šaulys, 
šis dokumentas yra pirmasis 
ž ingsn i s į t a r p v a l s t y b i n ę 
Lietuvos ir JAV sutartį aplin
kos apsaugos srityje. 

A.tA. 
BRONĖ A. GAIŽIŪNIENĖ 

Gyveno Lemont, IL. 
Mirė 1992 m. lapkričio 30 d., sulaukusi 75 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Plungėje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: sūnus dr. Andrius Gaižiūnas, marti 

Audronė, anūkai Andriukas ir Audrutė; duktė Danutė Bielic, 
žentas Michael, anūkai Tadukas ir Regina; taip pat brolis ir 
sesuo Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. dr. Broniaus Gaižiūno. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, gruodžio 4 d. nuo 8 iki 9 

vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje, Lemont, 
IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 4 d. Po 10 vai. ryto 
gedulingų šv. Mišių Pal. J. Matulaičio bažnyčioje, velionė bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė , anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-9744410. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA m CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6 5 4 1 S. K E D Z I E 
Marquerte Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois K*>29 

l-(3l2)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 
Visus l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te pas iek t i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS I 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 3 d. 

x „Draugo" administracijai 
reikalingas asmuo dirbti pilną 
laiką, kuris žinotų ne tik kom
piuterių sistemą, bet ir galėtų 
ja i s programuoti . Prašome 
kreiptis darbo valandomis. 

x Sį sekmadienį tegul visi 
keliai veda į Jaunimo centrą. 
Visuomenė turbūt jau žino, kad 
bus rengiama metinė vaka
rienė, kuri bus pradėta 3 vai. 
p.p. šv. Mišiomis jėzuitų kop
lyčioje. O tolimesnė eiga vyks 
didžiojoje salėje. Visi rėmėjai, 
nariai, draugai ir lankytojai 

• prašomi gausiai dalyvauti ir 
» užpildyti salę, tuo paremiant 

Jaunimo centro veiklą. 

x M a r i a a u k š t e s n i o s i o s 
mokyklos lietuvaičių Rūtos ra
telio narės atsiuntė „Draugui" 
dovaną per globėją ses. Joaną 
Mariją Šainauskaite. Gražu, 
kad jaunos lietuvaitės ne tik 
skaito, bet ir remia lietuvišką 
spaudą. Tai geras pavyzdys ir 
vyresniesiems. 

x Jaunieji l ietuviai krepši
ninkai kviečiami į LSK „Litua-
nicos" krepšinio jaunių 
komandą. Pirmoji treniruotė 
bus gruodžio 5 d., šeštadienį, 3-4 
v. p.p. Lemont Park District 
salėj (1 mylia nuo Lietuvių cen
tro į vakarus, prie 127 gatvės). 
Tėvams bus proga susipažinti su 
treneriais, o jaunimas galės 
pažaisti krepšinį. Dėl informa
cijų kreiptis telefonais: A. Jony
nas, 708-985-8616; D. Siliūnas, 
708-852-7631 arba R. Dirvonis, 
312-239-2179. 

x Seselės kazimierietės vėl 
kuriasi Pažaislyje. Apie jų kūri
mosi vargus ir t rūkumus 
straipsnis buvo išspausdintas 
,,Drauge" gruodžio 2 d. Būtų la
bai gražu, kad, galvodami apie 
kalėdines dovanas, paskirtume 
auką ir Lietuvos seselėms 
kazimierietėms. Aukas siųsti: 
PAŽAISLIS FUND, Sisters of 
St. Casimir, 2601 W. Marąuette 
Rd., Chicago, IL 60629. Lietuvos 
Šv. Kazimiero kongregacijos 
generalė vyresnioji yra ses. 
Jonė. 

x Video filmo „Lie tuva 
Barcelonoje" premjera bus šį 
šeštadienį, gruodžio 5 d., 4 vai. 
p.p. „Galerijoje", 4317 S. 
Wisconsin A ve., Stickney, IL. 
Filmą pagamino Rita Dirsė-My-
koliūnienė ir Arvydas Reneckis. 

(sk) 

x Kalėdines dovanos oru — 
kiekvieną trečiadienį. Laivo 
konteineris — gruodžio 5 d. 
Kreiptis: Baltia Express. tel. 
1-800-SPARNAI a r b a 312-
2844449. 

(sk) 

x KONTEINERIAI l LIE
TUVA siunčiami KAS SAVAI
T E per T ranspak firmą. 59 et. 
už svarą virš 100 svarų. Mi
nimumas $20. Jūsų siuntiniai 
yra registruojami mūsų kom
piuteriuose. Transpak , 2638 
W. 68 St., Chicago, IL 60629, 
teL 312-436-7772. 

(sk) 

x Pirmadienį „Draugo" re
dakcija, spaustuvė ir administ
racija susilaukė būrio jaunų, 
linksmų viešnių — Maria aukš
tesniosios mokyklos Rūtos ra
telio mergaičių su globėja ses. 
Joanna Marie. Jas su redakci
jos bei spaustuvės darbais 
supažindino redaktorė Aldona 
Zailskaitė. Visos viešnios gavo 
rytojaus „Draugą" ir dar šešta
dieninę laidą, kuri, kaip jos tvir
tina, reikalinga joms lituanis
tinės mokyklos pamokoms šeš
tadieniais. Iš viso Rūtos ratelyje 
yra apie 15 mergaičių, o „Drau
ge" lankėsi: Renata Kvantaitė, 
I rena Kvanta i tė , Danutė 
Genčiūtė, Grace Niezgoda, Onu
tė Utz, Lina Gaižutytė, Lisana 
von Braun, Audra Prialgauskai-
tė, Julytė Plačaitė ir Simona 
Pulikaitė, o taip pat ir globėja, 
ses. Joanna Marie. 

x Paulius J u r k u s yra ne tik 
rašytojas, bet ir dailininkas. Iš 
šių metų „Draugo" kalėdinių 
kortelių trys yra jo sukurtos ir 
paaukotos „Draugui". 

x Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus direktorė Carole 
Balzekas-Miller 1992 m. lap
kričio 15-23 d. eksponavo lietu
vių liaudies meno ir knygų iš 
Lietuvos parodą Illinois vals
tijos centre, Chicagoje. Parodos 
iniciatorė buvo gubernatoriaus 
J i m Edgar padėjėja Pat 
Michalski. Per šias kelias 
dienas tūkstančiai žmonių matė 
mūsų kultūros ir istorijos pavyz
džius, daugelis parodė gilesnį 
susidomėjimą ir išreiškė simpa
tijas Lietuvai. Parodoje buvo 
eksponuoti medžio drožiniai, 
tekstilė, suvenyrai iš Lietuvos. 

x Lietuvių Moterų klubo 
Fed. Chicagos skyriaus valdyba 
šaukia nar ių susir inkimą 
gruodžio mėn. 13 d., sekma
dienį, Balzeko Lietuviu 
kultūros muziejaus patalpose. 
Susirinkimas yra kalėdinis, ir 
narės prašomos prisidėti prie 
vaišių, atnešant po lėkštę 
užkandėlių. 

x Padėkos Dienos proga 
buvo išsiųsta 6,080 dol. Pal. J. 
Matulaičio bažnyčiai į Vilnių ir 
605 dol. į Perloją. Klebonų M. 
Čeponio ir A. Kelmelio vardu 
Juozas Kregždys nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukojusiems. 
Taip pat nori išreikšti padėką 
„Draugui" ir Standard Federal 
bankui už jų sudarytas palan
kias sąlygas, jam tarpinin
kaujant, Lietuvos bažnyčioms. 
Atminimų sudarymui kreipki
tės telefonu (815) 838-2447 ar
ba rašykite 1068 Ashley Ct. 
N3B, Lockport, IL. 

x „Kalba Vilnius". Klau 
sykite Grundig radijais. 15 mo
delių. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632, tel. 
312-376-1996. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 
x ŽAIBAS ketvirti metai 

garantuota i ir patikimai ruo
šiasi užsienietiškas maisto 
prekes pristatyti Lietuvoje į 
namus laiku Kalėdų šven
tėms! Penkiolikos pakietų pasi
rinkimas! Kalėdiniai užsaky
mai priimami iki gruodžio 
lO-tos dienos. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL 60457, tel. 
708-430-8090. 

(sk) 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Sudarydami testamentus, bent dalį turto 
palikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 VV. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 

D R A U G A S 
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

IŠARTI IR TOLI 

Kriaučeliūnų vardo Vaikų namelių auklėtiniai moliūgų ūkyje. Nuotr. E. Markulienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KRIAUČELIŪNŲ VARDO 

VAIKU NAMELIŲ VEIKLA 

Kriaučeliūnų vardo Vaikų 
namelių Montessori mokyklėlę 
lanko 18 vaikų. Mokyklos 
vedėja yra Marytė Utz, jos padė
jėja Aldona Pankienė. Tėvų 
komiteto sąstatas toks: pirmi
ninkas Algis Palukaitis, vicepir
mininkas Frank Puisis, tiekimo 
skyrius Darius ir Rima Gry
bauskai, iždininkai Scott ir Asta 
Hannan, sekretorė Kristina 
Vaičikonienė, lėšų telkimas 
Caroline Bacevičius. 

Tėvų komitetas metų veiklą 
pradėjo, suruošdamas vakarienę 
Ford City Burger King valgyk
loje. Susirinko nemažas būrys ir 

x Našlių, našliukų i r pa
vienių asmenų klubo priešme-
tinis susirinkimas bus gruodžio 
11 d., 1 vai. po pietų Kojak 
salėje, 4500 S. Talman. Bus 
renkama nauja valdyba, o po 
susirinkimo — vaišės ir pa
bendravimas. 

x „ D r a u g o " administracija 
priima didesnius ir mažesnius 
švenčių sveikinimus telefonu 
(312) 585-9500. Sveikindami 
draugus per „Draugą", paremsi-
te spaudą ir sutaupysite daug 
laiko ir pinigo. Didesnius sveiki
nimus prašoma siųsti paštu — 
4545 W. 63rd St., Chicago, DL 
60629. 

x Siunt iniai į Lietuvą per 
ATLANTA IMPORT EXPORT. 
Ki tas k o n t e i n e r i s išsiun
čiamas gruodžio 9 d. Dėl pla
tesnių informacijų, skambinkite 
312-434-2121. Toliau nuo Chica
gos - 1-800-775-SEND. 

1 (sk) 

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

(sk) 
• 

x Naujų metų sutikimas 
Jaunimo centre, kuri rengia 
Lietuvių Opera, prasidės 8 v.v. 
Šis pokylis visada pasižymi me
niškai išpuošta sale, puikia or
kestro muzika šokiams, dai
nomis bei pritaikyta programa. 
Taip pat kokteiliais su užkan
džiais prieš įžengiant į sale 8:30 
v.v., o joje — kelių patiekalų 
karšta vakarienė, o po vidur
nakčio dar specialūs užkandžiai. 
Čia visados Naujieji metai su
tinkami su Lietuvos himnu ir 
skambant „Traviatos" operos 
muzikai. Vaclovas Momkus 
yra šio pokylio vyriausias va
dovas. Paskambinus jo telefonu, 
312-926-6193, bus suteiktos 
visos Naujų metų pokylio 
informacijos Kviečiame Jus su 
savo draugais užsisakyti vietas 
ir kartu su mūsų Opera sutikti 
1993 metus. 

(sk) 

linksmai praleido kelias valan
das draugų tarpe. Valgykla dalį 
pelno paaukojo Vaikų name
liams. Nuoširdžiai dėkojame vi
siems dalyvavusiems. 

Toliau sekė rankdarbių išpar
davimas Lourdes gimnazijos 
salėje. Čia irgi teko kuklų pelną 
užsidirbti, mokyklėlę paremti. 
Dėkingi esame visiems talki
ninkams. 

Spalio 12 mokiniams buvo su
ruošta rudens išvyka į ūkį. Iš
vyka didžiai pasisekė: puikus 
oras, pakili nuotaika. Vaikučiai 
aplankė tvar tus , paglostė 
gyvuliukus, stebėjo gyvuli
ninkystės darbus. Buvo ir juo
kingų momentų. Pasirodo, kad 
guvus ožiukas iš to entuziazmo 
vienam mokiniui net atlape 
prisegtą lapelį su vardu 
nugraužė. Pavalgę priešpiečius, 
visi išsirinko po gražiausią 
moliūgą ir laimingi grįžo namo. 

Prieš Kalėdas ruošiamas Dis-
covery žaislų ir taip pat lietu
viškų kalėdinių giesmių plokš
telių/juostelių išpardavimas. 
Tai vis parodo tėvų komiteto iš
radingumą ir ryžtą visais įma
nomais būdais mokyklėlę remti. 

Aišku, didžiausias tėvų komi
teto darbas yra pavasario madų 
paroda. Darbas gerokai pažen
gęs pirmyn, ir visi uoliai daly
vauja. Madų paroda įvyks 1993 
m. sekmadienį, vasario 21 d. Le-
xington House restorane. Ra-
ginam visus tą dieną iš anksto 
paskirti Žiburėlio mokyklėlei ir 
Kriaučeliūnų vardo Vaikų 
nameliams paremti. 

vv 

BUS PAGERBTAS 
NORMAN ROSS 

Jau dvidešimt šešeri metai 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus renka „Metų žmo
gų", labiausiai pasižymėjusį 
lietuviškoje veikloje. Šių metų 
pokylis įvyks gruodžio 6 d. ir 
bus skirtas pagerbti Norman 
Ross. 

Norman Ross nėra vienadienė 
žvaigždė. Jau daug metų jis dir
ba darbus etniškumo ir tautų 
laisvės naudai ne tik Chicagos, 
bet ir visos Amerikos mastu. 
Būdamas žymus televizijos 
komentatorius, jis turėjo progą 

x Lietuvių draugi jos iš 
Union Pier, Mich., vardu 500 
dol. auką mūsų dienraščiui at
siuntė pirm. E Vengianskas. 
Jis taip pat rašo, kad „įvertin
dami lietuviškosios spaudos 
reikšmę, tarpusavio ir su atgi
musia Lietuva ryšio palaikymo, 
informacijos, lietuvybės bei tau-
tinės-patriotinės dvasios 
palaikymui, Union Pier Lietu
vių draugijos valdybos ir narių 
vardu siunčiame jums kuklią 
auką... Geriausi linkėjimai ir 
toliau tvirtai stovėti lietuviško
sios spaudos išeivijoje pirmose 
gretose". 

leisti Amerikos lietuviams pa
rodyti plačiajai visuomenei 
mūsų kultūrą, meną ir tra
dicijas bei propaguoti Lietuvos 
išsivadavimo iš sovietinės prie
spaudos idėją. 

Norman Ross taip pat yra 
vienas aktyviausių Pavergtųjų 
Tautų komiteto narių. Šis komi
tetas suvaidino svarbią rolę, 
Lietuvai atgaunant nepriklau
somybę, ir mes turime nepa
miršti to. 

Norman Ross -m 

Balzeko muziejaus direktorių 
taryba, nominuodama Norman 
Ross „Metų žmogaus" žyme-
niui, pabrėžė, kad jis turėjo la
bai daug įtakos, keičiant Chica
gos miesto oficialiąją kultūros 
politiką nuo bendros, niveliuo
tos į daugiaetninę ir skirtingą, 
kur kiekvienos tautos kultūri
nis įnašas yra vienodai reikš
mingas. Norman Ross buvo vie
nas stipriausių etniškumo, kaip 
Amerikos kūrybingumo pagrin
do, propaguotojas. Ir jo pastangų 
rezultatai dabar duoda su
brendusius vaisius. 

k. 

DAINŲ POPIETĖ 
VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ 

CENTRE 

Trečiadienis vyresniesiems 
lietuviams yra svarbi diena, nes 
dažnai atneša staigmenų. Taip 
buvo ir šį trečiadienį. Išradingos 
programų vedėjos Elenos Siru-

VOKIETIJOJE 

— A.a. Edvard HenkeI rnirė 
Vokietyoje š.m. spalio 1 d. Jis 
buvo ilgametis „Draugo" skai
tytojas. 

KANADOJE 

— Stasiui Jokūbaič iui pa
skirtas Kanados 125 metų 
sukakties paminėjimo medalis. 
Jis įteikiamas kanadiečiams, 
kurie atliko svarbius patarna
vimus savajai bendruomenei ar 
Kanadai . St. Jokūbaičiui 
medalis įteiktas lapkričio 29 d. 
liberalų partijos metiniame 
subuvime Toronto Lietuvių 
namuose. 

— Juozas Vyšniauskas yra 
St. Catharines, Ont. Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas. 

— A.a. Enuna Byrienė mirė 
lapkričio 7 d. Victoria ligoni
nėje, London, Ont., sulaukusi 87 
m. amžiaus. Ji buvo prieška
rinės emigracijos ateivė. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. K. 
Kaknevičius Šiluvos Marijos 
Šventovėje. 

— T o r o n t o Lietuvių na
muose spalio 25 d. suruošta 
humoro popietė, kurioje pro
gramą atliko Vilniaus jaunimo 
teatro aktorius Algirdas Grašys. 
Jis publiką juokino dar dvie
juose spektakliuose Toronte: 
lapkričio 4 d. Vilniaus menėje, 
o lapkričio 8 d. — Anapilio Pa
rodų salėje. 

„AR NEMATĖTE MANO 
K A T I N Ė L I O r 

Montrealio rytų srities savait
raštis „Flambeau" lapkričio 
mėn. 17 d. laidoje rašo, jog „An-
nie Marcotte Johnson-Johnson 
kompanijos nuotraukų konkur
se, kuris apėmė visą Kanadą ir 
jame dalyvavo 8.000 „nuotrau
kų", buvo išrinkta tik 12 pačių 
gražiausių „veidukų", kurių 
tarpe ir Annie — Onutė. 

Onutė yra 3 m. amžiaus, Lio
nės ir Kazio Ambrasų dukraitė, 
Izabelės Ambrasaitės-Marcotte 
- dukrelė. Ji gavo 10.000 dol. 
kompanijos premiją. Josios 
spalvota nuotrauka bus įdėta į 
1993 metų Johnson-Johnson 

kompanijos „Adorablee Babies' 
kalendorių. Konkurso nuo
traukos tema buvo: „Ar nema
tėte mano katinėlio?" 

Seneliai su Onute kalba tik 
lietuviškai, ir jau ji po truputį 
supranta. Josios sesutė Mišel su 
seneliais kalba lietuviškai, jau 
ne pavieniais žodžiais, o ištisais 
sakiniais. Mišel yra 5 m. am
žiaus. 

Seneliai yra patenkinti, jog jie 
gali kalbėti lietuviškai ne tik su 
savo vaikais (kurie gimę 
Kanadoje), bet ir su vaikaičiais. 

KLK Moterų draugijos 
Montrealio skyriaus Kanadoje 
40 metų veiklos sukaktis buvo 
paminėta spalio 4 d. Pirm. G. 
Kudžmienė peržvelgė šio 
skyriaus 40 metų veiklą. K.L.K. 
Moterų draugijos centro val
dybos pirm. A. Sungailienė 
priminė katalikių moterų veik
lą Lietuvoje ir išeivijoje. Kana
dos lietuvės katalikės moterys 
yra šiuo metu užsiėmusios pa
galba Lietuvos našlaičiams 
projektu „Vaiko tėviškės na
mai". 

JAV 

— Muz. Jono Žuko pager
bimui lapkričio 22 d. Viešpaties 
Atsimainymo parapijos bažny
čioje Maspethe, NY, suruoštas 
vargonų koncertas, kurio pro
gramą atliko Virginijus 
Barkauskas. 

— Pranas ir Marytė Gru
š a i Agoura, Calif, lapkričio 11 
išvyko į Vilnių dalyvauti 
sūnaus Gintaro įšventinimo į 
diakonus iškilmėse. Įšven
tinimo apeigas Vilniaus kated
roje at l iks Vilniaus arki
vyskupas Audrys Bačkis. 
Diakonas Gintaras Grušas 
vienerius metus pasiliks Lietu
voje ir kompiuterizuos šv. Tėvo 
vizito Lietuvoje programą. Gin
taro tėvai į Ameriką grįžta 
lapkričio 25 d. 

— J o n a s Kutra, teisininkas, 
lapkričio 8 mirė Santa Monica, 
Calif., ligoninėje ir lapkričio 13 
palaidotas Los Angeles Forest 
Lawn kapinėse. Atvykęs iš 
Vokietijos į Ameriką, Kutra 
kurį laiką gyveno Chicagoje ir 
vertėsi nuosavybių verslu. 

tienės dėka, lapkričio 25 d. buvo 
suruošta dainų popietė, į kurią 
prisirinko pilna salė dalyvių. 
Muz. Faustas Strolia, atvykęs 
su dainų tekstais, juos išdalijęs, 
paskambino įvairių liaudies 
dainų melodijas. 

Tik mums pradėjus dainuoti, 
staiga įžengė į salę 2 nepažįs
tami aukšto ūgio vyrai su kaž
kokiais aparatais. Juos atlydėjo 
Birutė Podienė ir pranešė, kad 
tai Į lo jo kanalo filmuotojai, 
atvykę filmuoti mūsų dainų pro
gramą. Kai užtraukėme visa 
gerkle „Kai aš mylėjau kaime 
mergelę", tai visa Seklyčia 

Jadvyga Penčylienė savo darbus isstatys ..Rankdarbiai 92" parodoje ateinanti 
savaitgali Lietuvių centre Lemonte. 

Nuotr I. Kriauccliūnienės 

nuskambėjo. Po jos traukėme 
„Šėriau žirgelį", „Du bro
liukai", „Tekėjo saulelė" ir 
daug kitų dainų. Tuo tarpu apa
rato akis vis sukinėjosi į visas 
puses ir užfiksavo mūsų lietu
viškas dainas. Tas tęsėsi 
daugiau kaip pusvalandį. Jiems 
išvykus, ir mūsų ūpas atslūgo. 

Tada programų vadovė prane
šė, kad sklindžių pietūs jau pa
ruošti. Kiekvienas dainininkas 
gavo po 3 sklindžius, o kavos 
kiek kas norėjo. Bet tai dar ne 
viskas. Tuoj B. Zeikienė ir O. 
Lukienė prisistatė prie fantais 
apkrauto stalo, ir prasidėjo bilie
tų traukimas. Visi dalyviai jau 
buvo juos įsigiję. Kam laimė 
nusišypsojo, tie išlošė net po 2 
laimikius, o mes, likusieji, 
pamatę paskutinį traukimą ir 
nieko nelaimėję, šiek tiek nulei
dome nosis, bet tikėjomės, kad 
kitą popietę laimėsime vertingą 
dovaną. 

Prieš išsiskirstant, programų 
vadovė E. Sirutienė paskelbė, 
kad kitą trečiadienį atvyks iš 
emigracijos departamento atsto
vai ir informuos bei atsakinės į 
klausimus, susijusius su 
emigracija. 

Žodžiu, popietė praėjo nuotai
kingai ir naudingai, visi skirs
tėsi, linkėdami viens kitam lai
mingos Padėkos šventės. 
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