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B. Lubys — penktasis 
Lietuvos premjeras 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, gruodžio 3 d. (Elta) — 
Lietuvos Seimas patvir t ino 
penktąjį respublikos ministrą 
pirmininką. Juo tapo 54 metų 
amžiaus inžinierius technol-
gas, chemijos mokslų kandida
tas , dabartinis Lietuvos minist
ro pirmininko pavaduotojas 
Bronislovas Lubys. Už šią 
kand ida tū rą , kur ią Seimui 
p a t e i k ė l a i k i n a i e i n a n t i s 
prezidento pareigas Algirdas 
Brazauskas, balsavo 87 Seimo 
nariai , susilaikė 40 (opozicinis 
Tėvynės Santaros blokas), prieš 
— nebalsavo nė vienas. Nauja
sis premjeras turės per 15 dienų 
suformuoti savo kabinetą, pa
teikt i vyriausybės programą. 

Bronislovas Lubys gimė 1938 
m. spalio 8 d. Plungėje. Moky
damasis vidurinėje mokykloje, 
d i rbo p ly t inė je ir padėjo 
išlaikyti šeimą — tėvas buvo 
tremtyje Sibire. Baigęs Kauno 
Politechnikos institutą, dirbo 
Jonavos azotinių trąšų gamyk
loje meistru, pamainos cecho 
viršininku, gamybos skyriaus 
v i r š i n i n k u , vyr iaus iuoju 
inžinieriumi. Nuo 1986 metų — 
valstybinės įmonės „Azotas" 
generalinis direktorius. 

Bronislovas Lubys — docen
tas , chemijos mokslų kandida
tas . Yra paskelbęs nemažai 
publikacijų. Dėstė Kauno tech
nologijos universiteto cheminės 
technologijos fakultete, skaitė 
mokslinius pranešimus Jungti
nėse Amerikos Valstijose, Japo
nijoje, Suomijoje ir kitose 
užsienio šalyse. Buvo Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas. Jis yra Lie
tuvos pramoninkų asociacijos 
viceprezidentas. 

I opozicijos n u o m o n ę 
neats ižvelg iama 

Lietuvos Seimo darbe toliau 
ryškėja negeros, nedemokra
tinės tendencijos, sakoma Seimo 
posėdyje paskelbtame opozicijos 
pareiškime. Atkreipiamas dė
mesys, kad vengiama frakcinio 
ir tarpfrakcinio darbo, jam 
nepaliekant reikiamo laiko. 
Formal iuose frakcijų susi
tikimuose neatsižvelgiama į 
opozicijos nuomonę. 

Pareiškime taip pat pažymi
ma, jog laikinai einantis Seimo 
pirmininko pareigas Česlovas 
Juršėnas nevengia pažeisti pro
cedūrų, o, naudodamas jam 
klusnią daugumą, partinius 
sprendimus paskubom verčia 
tar iamais viso Seimo sprendi
mais. 

Opozicija, sakoma pareiškimo 
pabaigoje, s tengias i dirbt i 
kons t ruk tyv ia i . Tačiau ar
timiausios dienos parodys, ar 
bus ieškoma diskusijoje gims
tančių naudingesnių parlamen
tinių sprendimų, a r priešingai 
— toliau bus sukama paklusni 
partinė balsavimo mašina. 

Se imo r ink imų a rchyvas 

Vyriausiosios Rinkimų komi
sijos pirmininkas Vaclovas Lit
vinas užantspaudavo tris sales 
su Seimo rinkimų dokumentais. 
Jie taps savotišku archyvu ir 
bus saugomi komisijos būstinėje 
iki naujojo Seimo rinkimų. 
Archyvą sudaro visi biuleteniai, 
patekę į balsadėžes per abu 
Seimo rinkimų ra tus ir konsti
tucinį referendumą, piliečių 

panaudoti balsavimo pažymėji
mai, rinkėjų sąrašai, apygardų 
bei apylinkių rinkimų komisijų 
protokolai bei kiti dokumentai. 
J ie sveria apie 30 tonų. 

Seimo rinkimų dokumentai 
vėliau, ko gero, bus perduoti 
valstybiniam archyvui. 

Bendra Lietuvos-Izraelio 
komisija 

Į Lietuvą atvyko Simon 
Wiesenthal Centro direktorius 
Efraim Zuroff. Izraelio parla
mento — Knesset pirmininko 
pavedimu jis turi atlikti paren
giamųjų darbų būsimai bendrai 
tyrimo komisijai, kuri aiškins 
karo nusikaltėlius, t irs kai 
kurias reabilitacijos bylas. 

Wiesenthal Centras ketina 
įsteigti bendrą Pabaltijui raš
t i nę Lietuvoje. J i s rengtų 
parodas, rūpintųsi švietimo ir 
mokymo reikalais. Visi šie klau
simai buvo aptarti su laikinai 
einančiu prezidento pareigas 
Algirdu Brazausku, priėmusiu 
E. Zuroff. Wiesenthal Centro di
rektorius sakė, kad A. Brazaus
kas jį informavo ir apie neteisė
tai penkiems asmenims išduo
tus reabilitacijos pažymėjimus. 

Šių m^tų birželio mėnesį Lie
tuvos generalinis prokuroras 
Artūras Paulauskas raštu krei
pėsi į Aukščiausiojo Teismo pir
mininką Mindaugą Lošį ir 
paprašė panaikinti nepagrįstą 
penkių jau mirusių žmonių rea
bilitaciją. Prokuratūra taip pat 
pranešė L. Varno, karo metais 
tarnavusio pagalbinėje policijo
je, našlei, kad ji grąžintų jos 
vyrui nepagrįstai išduotą reabili
tacijos pažymėjimą ir piniginę 
kompensaciją. 

E. Zuroff susitiks ir su Seimo 
opozicijos vadovu Vytautu 
Landsbergiu. 

Unikalus Lietuvos 
a rchyvas 

Valstybinio Lietuvos gyven
tojų genocido tyrimo centro 
pagrindas — KGB archyvas. 
Jame — apie 200,000 įvairių 
bylų. Šis archyvas — unikalus, 
pasakė centro vadovas Juozas 
Starkauskas, nes tokių doku
mentų nėra nei Latvijoje, nei 
Estijoje, nei buvusiose Europos 
socialistinėse šalyse. Nė vieno
je iš jų nebuvo tokio stipraus ir 
ilgo pasipriešinimo, kaip Lietu
voje — čia ginkluota kova vyko 
dar iki 1955 metų. Kitur ji 
baigėsi žymiai anksčiau. Be to, 
iš Latvijos ir Estijos spėta 
išvežti visą archyvą, o iš 
Lietuvos išgabentos daugiausia 
tik agentūrinės bylos. 

Kaip pasielgti su šia istorine 
medžiaga? Juozo Starkausko 
nuomone, susikūrus tyrimo cen
trui , darbas turėtų pasisukti 
kita linkme, negu buvo dirbama 
ligšiol. „Per daug buvom įklim
pę į agentų gaudymą. Dabar 
nuo asmenybių bus pereinama 
prie apibendrinimų. Reikia 
ištirti buvusio saugumo sis
temą, mechanizmą ir suvokti, 
kaip jis veikė, atskleisti pačią 
genocido doktriną ir padarinius?; 

Karalienės sveikinimas 
Algirdui Brazauskui 

Didžiosios Britanijos ambasa
da perdavė Jos didenybės Angli
jos karalienės Elizabeth II svei-

Lietuva paneigia 
Rusijos kaltinimus 
Latvijai ir Estijai 

Rankose laikydama anūką Walker Bush, JAV prezidentienė Barbara Bush padeda „Taikos 
parado" vadui Joe Riley uždėti Baltųjų rūmų eglutės viršūnės žvaigždę praėjusį antradienį. Po 
to kalbėdama su reporteriais ji jų prašė, kad jie liautųsi kabinėjęsi prie būsimosios prezidentienės 
Hillary Clinton. Kai jie pradėjo jos klausinėti apie Hillary Clinton, ponia Bush paskė: „Aš norėjau 
su jumis apie tai pasikalbėti... Ji buvo puiki, tikrai maloni ir aš viliuosi, kad jūs ja traktuosite 
taip (gerai), kaip traktavote mane. Pirmiau palaukite, kol ji padarys kokią klaidą; jūs laukėt, 
kol aš savo klaidas padariau". 

JAV valdžios tarnybų etikos 
taisyklių rašymas sunkesnis, 

negu numatyta 
Little Rock, Ark., gruodžio 1 

d. (NYT) — Praėjus trims savai
tėms po to, kai būsimasis prezi
dentas Bill Clinton pažadėjo, 
kad bus surašytos griežtesnės 
taisyklės skiriamiems JAV 
administracijos nariams, jas ra
šantieji teisininkai pripažino, 
kad jų surašymas yra kur kas 
sudėtingesnis projektas, negu 
jie buvo numatę. 

Svarbu tą darbą kuo greičiau 
užbaigti, nes gub. Clintonas jau 

Estija gerina 
santykius su Rusija 
Talinas, lapkr. 30 d. - Esti

jos valdžia šiandien išleido pa
reiškimą dėl santykių su Rusi
ja: „Pirmą kartą istorijoje ir 
Estija ir Rusija turi naujas vy
riausybes, pasišventusias de
mokratiškiems idealams, norin
čias pagerinti draugiškus kai
myniškus santykius su viena 
kita". 

Estijos vyriausybė žada pilnai 
remti Rusijos demokratišką 
daugumą; duodama paramą 
tarptautiniam projektui statyti 
butus iš Estijos išvedamiems 
Rusijos daliniams; dalyvau
dama tarptautinėse pastangose 
Rusijai teikti humanitarinę 
pagalbą šią žiemą; gerindama 
bendradarbiavimą, užtikrinant, 
kad per Estijos-Rusijos sieną 
neitų narkotikų, ginklų bei 
radioaktyvios medžiagos kont
rabanda ir nelegali imigracija; 

yra beveik pasiruošęs paskelbti 
savo pirmuosius paskyrimus — 
ekonomijos srityje — sekančią 
savaitę, kai sugrįš iš atostogų 
Kalifornijoje. Clintono atstovas 
George Stephanopoulos spaudos 
konferencijoje paaiškino, kad 
rašymas užsidelsė. nes dar ne 
visi teisininkai buvo įsijungę į 
darbą. Jis sakė, kad tikimasi tą 
darbą užbaigti iki Kalėdų ir kad 
šių taisyklių tikslas yra suma
žinti galimybę, kad žmonės 
sieks tarnybų administracijoje 
tik tam, kad po trumpo laikojas 
metę;siūlytųsi savo įtaką ir pa
žintį vyriausybę įtakoti norin
čioms įmonėms ar organizaci
joms. 

Bet su reporteriu anonimiškai 
kalbėję to projekto kadro nariai 
sakė, kad tik du dalykai dėl tų 
taisyklių tuo tarpu yra aiškūs, 
būtent, gub. Bill Clintono duo
ti pažadai, kad pagal naujas 
taisykles vyriausybės pareigū

nai turėsią pasižadėti jokiais 
būdais nebandyti įtakoti savo 
buvusios administracinės įstai
gos tarnautojų ar jos padalinių 
bent penkis metus po išėjimo 
iš jos. Pagal dabartinius įsta
tymus tereikia laukti tik metus. 
Pagal naujas taisykles jie taip 
pat turėtų pasižadėti niekuomet 
netapti registruotais užsienio 
valdžios agentais, kartą dirbę 
JAV valdžios administracijoje. 

Pasak pareigūnų, dirbančių 
prie to projekto, dar reikia 
išsiaiškinti, kurio lygio tar
nyboms bus reikalaujama to
kias sutartis pasirašyti. To gali 
būti reikalaujama visoms 3,000 
politiškai skiriamoms tarny
boms, ar tik aukščiausiems 700 
postų, kurie yra daugiausia 
ministerijų (kabineto) lygyje. 
Kitas teisiškai sudėtingas klau
simas, kurį jie turį išsiaiškinti 
— tai kokie veiksmai konkrečiai 
laikomi „lobbying" ir kurie ne. 
Dėl šių definicijų vyksta karštos 
diskusijos, nes tai gali visus 
paliesti, ir dėl to, kad tai liečia 
ne tik teisinius, bet konstitu
cijos interpretavimo klausimus. 

Ar Amerikos kariai vyks į Somaliją? 

Washingtonas, lapkričio 30 
d. — JT generalinis sekretorius 
Boutros Boutros-Ghali pareika
lavo greito ginkluotų pajėgų pa
siuntimo į Somaliją, kad būtų 
apsaugotos maisto siuntos 
badaujantiems ir taip pat JT 
darbuotojai, kuriuos persekioja 
vietiniai teroristai. Apskai
čiuojama, kad maždaug 80% 
siunčiamo maisto nepasiekia 
badajaunčių somaliečių. Siun-

daugiau padėdama nepiliečiams tas išgrobsto ginkluoti plėšikai, 
gauti Estijos pilietybę; duodama sukilėliai ir net neorganizuoti 

Guli oi Adrn 
Berberą . 

New Yorkas, gruodžio 2 d. 
(LMJT) — Vakar Rusija Trečia

jame Jungtinių Tautų komitete 
iškėlė klausimą dėl žmogaus ir 
tautinių mažumų teisių pa
žeidimų Latvijoje ir Estijoje, 
praneša Lietuvos Nuolatinė 
Misija Jungtinėms Tautoms. 
Rusijos ambasadorius Juli Vo-
roncov pastebėjo, kad Rusija 
neturi jokių priekaištų Lietu
vai tes ten rusakalbiams garan
tuojamos civilinės teisės. 

Lietuva savo pareiškime. 
kuris sekė tuoj po Rusijos, 
paneigė Estijai ir Latvijai 
metamus kaltinimus, cituoda
ma Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių delegacijos išvadas, pa
tvirtinančias; kad Latvija ne
vykdo diskriminacinės politi
kos. 

Pasak Rusijos ambasadoriaus 
Juli Voroncov, šimtai tūks
tančių Estijoje ir Latvijoje gy
venančių rusakalbių negali tap
ti piliečiais, nors jie atvyko į 
šiuos kraštus iš tolimų Sovietų 
Sąjungos kampų statyti kelius, 
fabrikus ir tiltus. Jų darbo 
patirtis gali padėti nepriklau
somybę atgavusioms Baltijos 
valstybėms, aiškino Voroncov, 
bet jie yra baudžiami vien už 
tai, kad jų tėvai negyveno Esti
joje ir Latvijoje prieš 1940 m. Be 
kita ko, bedarbiais pirmiausia 
tampa rusai, pažymėjo Voron
cov savo ilgoje, griežtoje kalboje. 

Šalia kietų krašte išgyvenimo 
laiko ir kalbos reikalavimų, kai 
kuriems rusakalbiams, pvz. į 
pensiją išėjusiems karininkams, 
iš vis nesuteikiama teisė į 
pilietybę. Nors rusakalbia i 
sudaro 40<%> Estijos gyventojų, 
jie neturėjo teisės balsuoti a r 
kandidatuoti rinkiniuose. Rusa
kalbiai Estijoje ir Latvijoje turi 
pasirinkti, ar pasiduoti spaudi
mui išvyktįar tapti antros kla
sės žmonėmis, baigė Voroncov. 

Kalbėdama apie žmogaus tei
sių padėtį Lietuvoje, Lietuvos 
Misijos Jungtinėms Tautoms 
patarėja Gintė Damušytė svei
kino Latvijos ir Estijos vyriau
sybių sprendimus kviesti Jung
tinių Tautų delegacijas į savo 
valstybes ištirti tikrąją žmogaus 
teisių padėtį. Ji pranešė, kad 
š.m. spalio 27-30 dienomis 
Latvijoje apsilankiusi Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių centro 
delegacija priėjo išvados, kad 
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palankų statusą Rusijos ekspor
tams, per Estiją keliaujantiems 
į užsienio kraštus. 

kinimą laikinai einančiam Lie
tuvos prezidento pareigas Algir
dui Brazauskui: „Aš noriu per
duoti Jūsų Ekselencijai šilčiau
sius sveikinimus Jūsų, kaip lai
kinai einančio Lietuvos prezi
dento pareigas, išrinkimo proga. 
Aš linkiu Jūsų šaliai visoke
riopos sėkmės, ir toliau eiti 
politinių bei ekonominių 
reformų keliu. Elizabeth II", 
baigėsi sveikinimas. (R.G.) 

vagys. 
Yra siūloma, kad visa 

ginkluota intervencija būtų 
JAV karinių pajėgų vadovau
jama ir tvarkoma. Tuo tarpu šis 
pasiūlymas Washingtone rimtai 
svarstomas. Suprantama, kad 
labai svarbu pagaliau sustab
dyti pilietinį karą Somalijoje, 
sukurti krašte demokratinę 
santvarką ir išgelbėti milijonus 
gyventojų nuo bado mirties. Iš 
kitos pusės, Amerika nenori im
tis „policininko" pareigų ir 
kištis į svetimos valstybės sant 
varką, o juo labiau išstatyti savo 
karius į pavojų. Taip pat abejo-

KEMYA 

jama, ar naujai sukurta demo
kratija išsilaikytų, jei tvarkos 
palaikytojų daliniai būtų iš 
Somalijos atitraukti. 

Amerikos karinė vadovybė 
linkusi kariuomenę mieliau 
siųsti į Somaliją negu į Bosni-
ją-Herzegoviną. Somalijoje 
ginkluotas pasipriešinimas yra 
palyginti neorganizuotas, gink
lai gan paprasti — daugiausia 
šautuvai ir viena kita lengvoji 
patranka. Amerikiečiams ka
riams čia būtų mažiau pavojų. 

Po to, kai pereitą savaitę Wa-
shingtonas iškėlė pasiūlymą dėl 
galimo JAV karinių pajėgų pa
siuntimo į Somaliją, dviejų 

pagrindinių somaliečių grupių 
vadai pasisakė, kad mielai 
priimtų Amerikos pagalbą. Tai 
kelia viltį, kad įsikišimas galįs 
būti veiksmingas. Tuo tarpu 
kalbama apie 15,000 ar 20,000 
karių pasiuntimą, bet reikalas 
dar tebesvarstomas. Manoma, 
kad gali prireikti net 30,000 
JAV kariuomenės, kol Somali
jos vidaus tvarka nusistovės. 

Latvijoje nėra vykdomi masi
niai žmogaus teisių ir laisvių 
pažeidimai, kaip tvirtina Rusija. 

Pasak Jungtinių Tautų prane
šimo, aiškino Damušytė, Latvi
joje „stengiamasi atitaisyti kai 
kurias sovietų režimo įvykdytas 
istorines nelygybes ir neteisin
gumus" , ir nors pasitaiko 
individualių pažeidimų, jie jokiu 
būdu nereiškia diskriminacinės 
politikos prieš mažumas, o 
labiau sunkius pereinamojo lai
kotarpio pokyčius, kurie kelia 
nerimą visuomenėje. Jungtinės 
Tautos siūlė prasilenkimus „ati
taisyti atit inkamame lygyje". 
Raportas toliau pažymėjo, kad 
Latvijoje mažumos neatleidžia
mos iš darbų, neišjungiamos iš 
švietimo institucijų, neiške
liamos iš butų ir neišstumiamos 
iš Latvijos. „Lig šiol niekam 
neatimta teisė į pilietybę ir 
jokia gyventojų dalis neišjung
ta" iš viešojo gyvenimo, buvo 
rašoma Lietuvos cituojamame 
Jungtinių Tautų raporte. 

Damušytė išreiškė viltį, kad 
tokie Jungtinių Tautų oficialūs 
vizitai gali „būti priemonė 
atstatyti teisybę prieš apibend
rintus kaltinimus, kurie yra 
pol i t iškai motyvuot i a rba 
remiasi klaidinga informacija, 
ir gali a t l i k t i svarbią ir 
ankstyvą rolę preventatyvioje 
diplomatijoje bei konfliktų 
sprendime ten, kur iš tikrųjų 
vyksta masiniai žmogaus teisių 
pažeidimai". J i taip pat pranešė, 
kad Estijos premjeras yra pada
vęs prašymą Jungtinėms Tau-

• toms pasiųsti ir į Estiją dele
gaciją ištirti žmogaus teisių pa
dėtį. 

Apibūdindama Lietuvos žmo
gaus teisių padėtį, Damušytė 
akcentavo Lietuvos Konstituci
jos garantuojamas teises ir 
laisves, tautinių mažumų ir 
kalbos į s ta tymus, valdžios 
paramą mažumų veiklai „atsta
tant tai, kas buvo prarasta ar 
sunaikinta per pastaruosius 50 
metų" , sovietams vykdant 
rusifikacijos politiką. Ji perdavė 
Lietuvos rekomendacijas dėl 
žmogaus teisių procesų įtvir
tinimo Jungtinių Tautų struk
tūrose ir išreiškė Lietuvos 
vyriausybės ryžtą ginti „žmo
gaus teises, įtvirtinant demo
kratines institucijas, kuriant 
teisinę valstybę ir vykdant tarp
tautinį bendradarbiavimą, sie
kiant užkirsti kelią žmogaus 
teisių pažeidimams". 

Trečiojo komiteto svarstybose 
apie žmogaus teisių klausimus 
dar kalbėjo Mongolija, Venezu-
ela, Jemenas, Vietnamas, Zam
bija, Indonezija ir Kapoverde. 
Latvija kalba trečiadienio se
sijoje, o Estija ketvirtadienį. 

— Lietuvos Seimui patvirti
nus Bronislovą Lubį ministru 
pirmininku, už balsavo 87, susi
laikė 40 — opozicinės koalicijos 
Tėvynės Santara nariai. Jie pa
aiškino, jog jie tai padarė ne 
todėl, kad B. Lubys asmeniškai 
būtų kuo netinkamas, bet dėl to, 
kad jam gali tekti laikytis 
LDDP direktyvų, o Tėvynės 
Santaros koalicija yra pasi
žadėjusi būt i šiai partijai 
konstruktyvia opozicija, prane
ša Lietuvos radijas. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 4 d.: Šv. Jonas 
Damaskietis. Barbora, Teofa-
nas. Vainotas, Liugailė. 

-Gruodžio 5 d.: Gratas, Sabas, 
Vintilas. Geisvilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Penktadienį saulė tekėjo 7:01, 
leisis 4:19. Temperatūra dieną 
33 F (0 C), apsiniaukę, ryte gali 
pasnigti, naktį — 21 F (- 6 C). 

Šeštadienį saulė teka 7:02, 
dalinai debesuota, pora laipsnių 
šilčiau. 

> • 
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/PORTO APŽVALGA 

RUDENS ATSPINDŽIAI 
ŠALFASS-GOS METINIAME 

SUVAŽIAVIME 
PRANAS MICKEVIČIUS 

„Ateina laikas apmąstyti, 
ką sukūrėm. 

Sustojame laukuos, nusiimam 
kepurę..." 

Iš „Zvirgždės poemos" 
Mykolas Karčiauskas 

Jeigu atsiversime išeivio — 
sportininko brangiausią doku
mentą „Išeivijos lietuvių spor
tas" 105-ajį puslapį, išvysime 
užregistruotą faktą: ...1952 
balandžio 6 Chicagoje,... įvyku
siame suvažiavime išrinktas 
pirmasis Vyr. FASK-tas (reiškia 
— Vyriausias Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas, kuris, kaip 
žinome, vėliau buvo pavadintas 
dabartine - ŠALFASS-ga). Tai
gi, šiais metais suėjo 40 metų 
nuo ŠALFASS-gos susiorganiza-
vimo S. Amerikoje. 

Sporto sąjungos buitiniai rei
kalai užgožė bet kokį šio įvykio 
paminėjimą, bet kokias šiam 
tikslui žaidynes, vakaronę ar se
minarą. Nebuvo šis istorinis 
įvykis paminėtas nei šiame su
važiavime. O gaila. Galbūt 
žvilgsnis atgal būtų galėjęs 
palengvinti žingsnį pirmyn? 

Nesidairydami praeitin, š.m. 
lapkričio 7-tą, susirinkome 
Clevelando Lietuvių namuose 
40-tam suvažiavimui, kurį 
pradėjo ir darban pakvietė Spor
to sąjungos c.v. pirmininkas 
Audrius Šileika. 40 dalyvių, 
turėdami prieš akis 21 punkto 
darbotvarkę, skubiai griebėsi 
prezidiumo sudarymo: pirm. 
Vyt. Jokūbaitis ir N. Udrys, 
sekr. — O. Jokūbaitienė ir R. 
Dirvonis, mandatams — M. Lek-
nickas ir A. Bielskus ir rezo
liucijoms — Pr. Gvildys, K. 
Sapočkinas ir Pr. Mickevičius. 

Priėmus praėjusių metų proto
kolą, pagerbus mirusius Sąjun
gos narius ir išklausius Cle
velando LB apylinkės pirm. R. 
Apanavičiaus nuoširdžius svei
kinimus, pirmininkaujantis 
Vyt. Jokūbaitis kviečia: 

1993 m. varžybinis 
kalendorius 

Referuoja, kaip visuomet — A. 
Bielskus. Kairėje rankoje pluoš
tas dokumentų, dešinėje — 
pieštukas. Ir rieda varžybų 
vežimėlis, kaip pateptas. Spor
to šakos, datos, metai, dalyvių 
amžius ir grupės, vadovai, re
gioniniai skirtumai... Atrodo, 
turi jis nematomą žemėlapį, 
kurio svarbiausios ir reikalin
gos vietovės seniai jam žinomos. 
O jeigu vežimėlį sustabdo 
pasitaikęs klausimas, kritiška 
pastaba, jis šypsosi, išklauso, 
pasitikrina dokumentus ir 
gauni atsakymą. Tik taip! Žinia, 
kai kurių varžybų vieta ir data 
dar lieka klausimo ženkle, 
tačiau metinės žaidynės — N. 
Yorke, gegužės 29-31 d. Naujas 
dalykas — krepšinio pirmenybės 
35 m. ir vyresnių (senjorų 
klasėje) ir 45 ir vyresni (vete
ranų klasėje), rengia Clevelando 
,,Žaibas", kurio valdyboje 
jaunieji (!) darbuotojai: V. Ta-
tarūnas, A. Apanavičius, L. Ke-
dys, G. Puškorius, V. Čyvas, T. 
Kijauskas ir, žinoma, A. Biels
kus. Jie žada kviesti dalyvius su 
šeimomis, kurioms programa 
taip pat jau numatyta! Ir klausė 
vienas dalyvis: „Ar tai nepana
šu į savo rūšies renesansą?" Ti
kėkime. 

Norai ir pinigai, pažadai 
ir realybė 

Susitvarkius su varžybine 
dalimi, atėjo eilė „santykiam su 
Lietuva, t.y. LTOK-tu, .kitomis 
sporto institucijomis, organiza
cijomis ir klubais'! „...Tai biskį 
problemos..." sušnibždėjo kai
mynas. Ir todėl, nespėjus pir
mininkui tai pranešti, pasigir
do jau praėjusiais metais girdė
ta arba panaši „serenada": 
„...visų pirma, nuspręskime ką 
daryti su atvykstančiais, kad jie 
atvyksta savaitę anksčiau nei 
žadėta. Tautiečiai jau visko „at-
sikandę", atvykstančių sporti
ninkų tarpe pasitaiko net ligo
nis, kuriam, tik atvykus, jau 
reikia pagalbos! Juk į prie
glaudą negalime jo įgrūsti. Štai 
moteriškė, neseniai turėjusi ko
jos operaciją, vaikščiojanti tik 
ramentų pagalba, gamina mais
tą keletui sportininkų! Kodėl? O 
todėl, kad anksčiau sutikę pri
imti , paskutiniu metu 
„kvitina"... Ir dar: Kuris dirban
tis gali „nusiimti" iš darbo 2-3 
dienoms ir pradėti svečius vė
žinti, t.y. „bovyti", nes visi at-
vykstantieji nori ir pasidairyti. 
O mes turime juk net ir nesidai
rant dirbti. O kur lėšos? Ar ne 
žinome, kad tūkstančiais šian
dien reikia mokėti už stadionus, 
sales, ledo stadioną, teisėjus, 
banketo patalpas, draudimus? 
Todėl negalime nei stebėtis. 

Dalis dalyvių ŠALFASS-gos suvažiavime, 1992 lapkr. 7 d. Clevelande. Iš k.: sėdi — R. Dirvonis, 
N. Udrys, O. Jokūbaitienė, A. Šileika (ŠALFASS pirm.), V. Jokūbaitis. Stovi — Sig. Krasauskas, 
V. Rugienius, M. Leknickas, B. Savickas, už jo R. Miečius, V. Nasvytis, Pr. Mickevičius, R. 
Vodopalas, A. Bielskus, V. Čiurlionis ir Pr. Gvildys. 

Nuotr. Sig. Krasausko 

jeigu skolas ir nuostolius, žai
dynėms pasibaigus, skaičiuo
jame jau tūkstančiais. Kaip juos 
surinkti?" Arba klausimas: 
„Lietuva olimpiniuose žaidi
muose ir Sporto sąjungos vaid
muo"! Ir koks mūsų vaidmuo iš 
vis gali būti? Kur? Bėgimo ta
kuose arba aikštelėse? — Nebū
kime juokingi! Mes tegalime 
„dalyvauti" Olimpiniuose žai
dimuose tik prie TV arba skai
tydami spaudą! Nuvažiuoja ten 
mūsiškiai, pripučia mitų, save 
išpučia ir užmiršta... Mes galime 
Lietuvai talkinti tik lėšomis. Ir 
turime tai daryti, tik nežinome, 
kiek ir kas tai atliks. 

Ir taip priekaištaujant, skun
džiantis, teisinant, lyginant, 
glostant , ne t pa t r io t i ška i 
žonglieruojant, atsidūrėme lyg 
užkeiktame akivare. Ir tik po 
pusantros valandos „idem per 
idem" buvo rasta formulė: Nuo 
šiol, visi iškvietimai turi būti 
atliekami tik per Sąjungos c. 
valdybą. Ir t iktų tik pridurti, 
kad šį nuostata privaloma ir 
pačiai C. valdybai, nes sunku 
nutarti, sunkiau viską suorga

nizuoti, o sunkiausia — neįlįsti 
į skolas. Kaip matome, iš didelio 
ir įspūdingo punkto buvo „iš
loštas" sprendimas, kuris ir 
praėjusio suvažiavimo metu 
taip baigėsi ; kviesti, jeigu 
galima, nes juk „lietuviais 
esame mes gimę"... O „kitos ins
titucijos, organizacijos ir klubai, 
Sąjungos vaidmuo" klausimai 
atrodo ir liks tuščia retorika. 
Bent pakol kas. 

Sporto Fondas ir LTOK-to 
atstovas Kanadai 

Fondo reikalais, kaip įprasta, 
kalba jo globėjas, stropiausias jo 
„sargas" ir Fondo tarybos pirm. 
Pranas Berneckas. Fonde jau 
turime 50.000 dol., kurių meti
nės palūkanos yra skiriamos C. 
valdybos einamiesiems reika
lams. Iki šiol, jau paskirta arti 
47,000tk>lerių. Taryba savo me
tiniame posėdyje pažvelgė į 
buvusios C. valdybos, dabarti
nes ir buvusių žaidynių finan
sines problemas. Išvadose, 
kurios skirtos šiam suvažia
vimui, kritiškai vertinama bu-

PASIKALBĖJIMAS SU „ŽALGIRIO" 
KLUBO DIREKTORIUM VIDŪNU 

BANELIŲ 
— Amerikos lietuviai domi

si Lietuvos sportiniu veiki
mu. Tačiau žinios iš Lietuvos 
ilgokai keliauja. Va, teko gir
dėti, kad „Žalgiris" persior
ganizavo. Kiek čia tiesos? 

— Tai visiškai teisinga. Šiuo 
metu „Žalgirio" klubą remia 
penkios firmos. Tai yra preky
binės, uždaros akcinės bendro
vės, kurios yra finansiniai pajė
gios išlaikyti stambų sporto klu
bą „Žalgirį". 

— Ar yra firmų, kurios 
išlaiko kitus Lietuvos sporto 
klubus, pavyzdžiui „Sta
tybą", „Atletą" ir kt. 

— Dabar kaip tik ir vyksta 
persiorganizavimo procesas. 
Privačios firmos bando padėti 
sportininkams. Tik gaila, kad 
nėra įstatymo, kuris bent kiek 
palengvintų tų firmų sponsoria-
vimą. 

— Na, ar iš valstybės ne
gaunate piniginės paramos? 

— Mes visiškai negauname. 
— O kiti sporto klubai? 
— Šiuo metu visi sporto klu

bai yra labai blogoje būklėje. 
Iškilesniaisiais klubais, ypač 
tais, kurie kultivuoja krepšinį, 
domisi privačios firmos, o kiti 
klubai ir net kitos sporto šakos, 
galima sakyti, nepavydėtinoje 
padėtyje. 

— Tai „Žalgiris", vadinasi, 
yra profesionalus sporto 
klubas? 

— Taip. Drąsiai galima šaky 
ti, kad profesionalus. 

— O „Statyba" ir „Atle
tas"? 

— Taip pat. 
— Ar dabar Lietuvoje vei

kia mėgėjų sporto klubai? 
— Dar yra ir tokiu. 

— Bet jų sportinis lygis 
turbūt yra žemesnis? 

-- Gerokai žemesnis. Tų klu
bų nariai, galima sakyti, spor
tuoja tik savo malonumui. 

— „Žalgirio" sporto klubo 
centras yra Kaune? 

— Taip, Kaune. 
— Ar k i t u o s e L ie tuvos 

miestuose veikia „Žalgirio" 
skyriai? 

— Jokių skyrių nėra. Turiu 
pasakyti, kad Kauno miestas 
suteikia galimybę naudotis ba
ze, kurioje ir gimė tikrasis 
..Žalgiris". 

— „Žalgiris", k iek man 
teko girdėti, turi savo nuo
savą salę ir, kaip pas jus 
sakoma, sporto bazę, tiesa? 

— Iš tikrųjų bazė dabar pri
klauso miesto savivaldybei ir 
..Žalgirio" klubui suteikiama 
galimybė naudotis. Mes dabar 
atliekame remonto darbus, pasi
tvarkome. 

— Kokias sporto šakas kul
tivuoja „Žalgiris?" 

— Mūsų klubas kultyvuoja 
tik krepšinį. Turime dvi koman
das. Tai yra pirmąją ir antrąją. 
Antrojoje komandoje žaidžia 
moksleivia i . Dar re ikia 
pasakyti , kad nuo rugsėjo 
mėnesio pradėjo veikti Arvydo 
Sabonio vaikų krepšinio mo
kykla. Mokykloje jau dirba trys 
treneriai. Yra labai didelis susi
domėjimas šia mokykla. 

— S a b o n i s , t ikr iaus ia i , 
remia šią mokyklą pinigais ir 
kitomis priemonėmis? 

— Taip. Sabonis asmeniškai 
remia. Jau atėjo didelė siunta 
kamuoliu ir inventoriaus. Lau
kiame aprangos. Sabonis žada ir 
finansiniai paremti. 

— Vilniuje veikia Marčiu
lionio remiama krepšinio mo
kykla. 

— Lygiai tokio pat pobūdžio. 
Mat kauniečiai turi šiokių tokių 
ambicijų ir nenori nusileisti 
Vilniui. 

— Tarp Kauno ir Vilniaus, 
atrodo, vyksta savotiškos 
varžybos? 

— Nemanyčiau. Sakyčiau, 
kad Kaunas tik nenori pasiduo
ti Vilniui ir kol kas sekasi ne
blogai. 

— Kas finansuoja dabar
tinę „Žalgirio" kelionę į 
JAV-es? 

— Mes ir tos firmos, kurios 
mus remia. Su mumis drauge 
lankosi ir firmų atstovai. 

— Ar „Žalgirio" klubas ir 
krepšininkai turės finansinės 
naudos? 

— Yra sudaryta sutartis su 
„International Sport Tours". Jie 
dalinai finansuoja kelionės išlai
das. Tam tikrą gautą dalį 
duosime krepšininkams. 

— Na, o šiaip, kokios kitos 
naudos nenumatote? 

— Numatoma didelė nauda. 
— Būtent? 
— Bus progos pasimokyti. 

Amerika krepšinio tėvynė. Aš 
pirmą kartą atvykau į Ameriką. 
Man ir krepšininkams susi
tikimai su Chicagos lietuviais 
yra nuostabūs. 
— Ar galima prognozuo
ti „Žalgirio" kelionės pasi
sekimą? Aš čia, be abejo, 
galvoje turiu rungtynes. 

— Tikimės laimėti daugiau 
kaip pusę rungtynių. Ar pavyks 
— nežinia. 

— Geriausios sėkmės ir 
ačiū už pasikalbėjimą. 

Kalbėjosi Petras Petrutis 
„Margučio" radijo programos 

vedėjas 

vusios C. valdybos išlaidumas, 
nepilna, tinkamai nedokumen
tuota atskaitomybė, išduotos 
paskolos ir neįveikiami įsipa
reigojimai. Suvažiavimui ir Są
jungai primenama, kad Fondo 
kapitalas neliečiamas, ragi
nama imtis žygių jam padidin
ti ir pastebima, kad JAV-ių 
sportininkai beveik nieko nėra 
Fondan įnešę... 

Taip pat susirinkusieji paty
rėme, kad kažkas yra skundęs 
Ontario valdžiai, jog Fondas 
veikia nelegaliai! Teko samdyti 
advokatą, kad įrodytų, jog tai 
netiesa. Sumokėta 108.93 dol. 
Gautame rašte iš Ontario val
džios pranešama, kad viskas yra 
tvarkoje. Išklausius šią „isto
riją", vienas dalyvių pastebėjo: 

NEGARBINGAS 
FINALAS 

Lapkričio mėnesį JAV-se su 
Universitetų komandomis 
rungėsi ir Lietuvos moterų 
krepšinio rinktinė. Džiaugėmės, 
kai jos sėkmingai skynė per
gales ir buvom nustebinti, kai 
jos, likus dar dvejoms numaty
toms rungtynėms, staiga išvyko 
namo. Šią savaitę mūsų pasidi
džiavimą lietuvaitėmis lyg le
diniu vandeniu užgesino JAV 
laikraščiuose pasirodžiusios 
žinios apie negarbingą jų 
viešnagės finalą.ir tai ne krep
šinio aikštėje, bet drabužių par
duotuvėje ir teisme. JAV spau
doje rašoma, kad penkios Lietu
vos krepšininkės^pkaltintos va
gyste, prisipažino kaltomis ir 
kiekviena sumokėjo po 93.50 
dol. baudos. Moterys bandė išsi
nešti 550 dol. vertės marškinių 
kelnių, bliuskučių ir baltinukų 
iš Lehigh Valley Mali, White-
hall, Pennsylvania. Sumokėju
sios pabaudą, kitą dieną 
krepšininkės žaidė su Lehigh 
universiteto merginų komanda 
ir pralaimėjo amerikietėms. 
77:75. Laikraščiuose pastebima, 
kad Rima Janulevičienė, šiose 
rungtynėse padariusi daugiau
sia taškų — 19-ka, pasak poli
cijos, turėjo ir daugiausiai pa
vogtų daiktų — kurių bendra 
suma siekė 147 dol. Už prekių 
pasisavinimą taip pat buvo nu
baustos: Loreta Orinaitė, Reda 
Bilaitė, Ingrida Barčiauskaitė ir 
Kristina Žemaitytė. 

Tikimės, kad šis nelemtas epi
zodas bus gera pamoka ne tik 
čia minimoms, bet ir kitiems su 
panašiais polinkiais. JAV par
duotuvės gausia prekių pasiūla 
apstulbina ne vieną užsienietį, 
ypač iš buvusių pavergtų 
kraštų, įskaitant ir lietuvius. 
Vykdami į užsienius, sporto klu
bai (ir kiti vienetai) turėtų 
įsąmoninti savo narius, kad jie 
atstovauja ne vien save-asmenį, 
bet savo klubą ir ypač Lietuvą. 
Menkavertės asmenybės savo 
elgesiu suniekina savo tautą ir 
tėvynę pasaulio akyse. 

IR 
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„Na, ar 
darbas?".. 

Pranešimą 
Berneckas 
traukiąs 

tai nėra žiurkiškas 

i š 

baigdamas, Pr. 
pareiškė pasi-
Sporto sąjungos 

Garbės Teismo pirmininko pa
reigų. Be to, įteikė suvažiavimo 
pirmininkui LTOK-to doku
mentą, kuriame teigiama: „Lie
tuvos Tautinio Olimpinio Komi
teto Vykdomojo Komiteto nuta
rimu p. Pranas Berneckas yra 
paskirtas Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto atstovu 
Kanadoje ir yra įgaliotas veikti 
LTOK-to vardu santykiuose su 
organizacijomis bei piliečiais". 

Toliau seka parašai Artūro Po
viliūno ir Janio Grinbergo. Do
kumentas išduotas 1992 spalio 
16. 

(Bus daugiau) 
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7 7 2 2 S. K e d z l e A v a . , 

Chicago , III. 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. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai . (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago, IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. IL. 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto k buto: (706)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 500) Ave . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
iiskyrus tred Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaikl Rd . Chicago 

312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hlll». IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tel. (706) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (706) 446-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st t treat 
(1-312)434-2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

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

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

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

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarrtan Medical Centar-

Nepervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., SuRe 310, 

Napervllte IL 60563 
Tel. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

i 
i 



Amerikiečių žurnalistas atmeta 

JELCINO 
KALTINIMUS 

PABALTIEČIAMS 

RUSIJOS DEMOKRATIJA 
DAR NĖRA STIPRI 

Antisemitizmas Vokietijoje? 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Kovodami už savo laisvę, 
lietuviai ir kitos pavergtos 
Europos tautos nesusilaukė 
daug paramos iš x\merikos libe
ralų. Daugeliui jų monolitiškas 
„nacionalizmo" baubas buvo 
baisesnis \J2. totalitarinę impe
riją. Daugelis teisinu prievartini 
nutautinimų kiip gal Jr nemalo
nų, bet istoriškai tikslingą ir 
teigiamą procesą. Nuo Sukino 
iki Gorbačiovo — per daug 
liberalų teisino tironiją ir nepa 
sistengė bent paviršutiniškai 
susipažinti su tomis „nerei
kalingomis" tautomis. 

Bet, prieš pasmerkdami visus 
JAV liberalus ir liberalizmą ap
lamai, prisiminkime, jog tai bū
dinga JAV liberalų problema; 
britų, prancūzų ar danų libe
ralai apie visa tai kalbėjo ir 
elgėsi protingiau. Ir pačios 
Amerikos liberalų tarpe yra per 
daug teigiamų išimčių — kad ir 
toksai įtakingas New Yorko sa
vaitraštis „The New Republic". 

Viena tokių išimčių, žymus 
veteranas žurnalistas Murray 
Kempton, lapkričio 15 d. prabilo 
daugelio jo straipsnius persi
spausdinančių Amerikos dien
raščių skiltyse. Savo straips
nyje, pavadintame „Ta vargšelė 
rusų meška", jis ironiškai atme
ta „didžiulės" Rusijos Federa
cijos prezidento Jelcino nusi
skundimą Jungtinių Tautų 
Generaliniam sekretoriui, jog 
„mažoje Lietuvoje, dar 
mažesnėje Latvijoje, ir pačioje 
mažiausioje Estijoje", esą, 
„masiškai išnaudojamos žmo
gaus teisės ir laisvės", ir 
prašymą, kad pasaulinė orga
nizacija tas valstybes patrauktų 
atsakomybėn. 

„Mūsų nuodėmės ilgainiui 
mus susiranda", rašo Kempton. 
„Nors per mažai nusižengėlių 
susilaukia bausmės, iš visų pa
gautųjų nusidėjėlių laukiama, 
kad jie bent paraudonuotų. Bet 
šis teigiamas gyvenimo įstaty
mas turi daug išimčių; iš didelių 
valstybių nelaukiama, kad jos 

.atsiprašytų už savo elgesį su 
mažosiomis vals tybėmis" . 
Kitaip Jungtinių Tautų Gene
ralinis sekretorius būtų pasi
piktinęs ir atmetęs Jelcino 
prašymą. 

Kempten primena, kad, nors 
Baltijos valstybės buvo okupuo
tos 1940-tais metais, rusų ar
mija dar iš ten neišsikraustė. 50 
metų rusų kalba tenai buvo ofi
ciali; rusai viskam vadovavo. 
Būti latviu reiškė būti „antros 
rūšies piliečiu savo prosenelių 
žemėje". 

Amerikiečių žurnalistui didelį 
įspūdį padarė Andrejs Pantele-
jevs, lapkričio pradžioje New 
Yorke apsilankęs Latvijos par
lamento žmogaus teisių ir tau
tybių klausimų komiteto 
pirmininkas. Jo motina yra 
latvė, tėvas — rusas. Kai Pan-
telejevui atėjo laikas atlikti ka

rinę prievolę, jis nusprendė užsi
registruoti kaip latvis. Už tokį 
sūnaus „nelojalumą" jo tėvas 
buvo pašalintas iš darbo. 

Kemptonui didelį įspūdį pa
darė PanteJejevo hakymma. —ji 
puikiai išreiškė latvių „manda
gumą ir savitvardą, metams 
praėjus po jų kovos prikelti savo 
tautą iš penkis dešimtmečius 
užtrukusio palaidojimo". Latvių 
atstovas paaiškino amerikie 
čiams, jog į Latviją suplūdo tiek 
rusų, kad, net ir armijai pasi
traukus, septyniuose didžiuo
siuose Latvijos miestuose jie 
sudarys beveik daugumą. 80 
nuošimčių jų dar nemoka lat
viškai ir įstatymą, atstačiusi 
latvių kalbą, kaip oficialiąją, jie 
laiko „priespauda". 

Amerikiečių žurnalistui at
rodo, kad latviai atstato savo 
valstybę labai „tolerantišku" 
būdu, turint omenyje tai, ką 
rusai jiems padarė ir ką išda
rinėja kitos pokomunistinės res
publikos. Atmesdamas Jelcino 
kaltinimus, jog rusams drau
džiama balsuoti, Kempton rašo, 
kad „laisvų žmonių teisės" 
neapima Rusijos piliečių, kurie 
reikalauja visų Latvijos pilie
tybės privilegijų be lojalumo 
priesaikos ir kitų įsipilietinimo 
formalumų". 

Pasak straipsnio autoriaus, 
Pantelejevs siekia draugystės 
su Rusija ir nori integruoti 
rusus į Latvijos valstybę. Bet 
tokia integracija jam — „kaip ir 
mums visiems, — priduria 
amerikietis — turi remtis lygy
bės principu". „Iš rusų mes 
teprašom, kad jie atsisakytų 
savo privilegijų" — sako latvių 
atstovas. Ir pagal visuotinį 
psichologijos dėsnį, kai žmogus 
mano, jog praras savo privile
gijas, jis ima nuoširdžiai vadinti 
save pavergtu. 

Amerikiečių žurnalisto nuo
mone, Baltijos valstybės tą 
klausimą išspręs, bet — liūd
nokai priduria jis — ne Vakarų 
geros valios dėka. Kur tiktai 
Pantelejevas bekeliautų, aiškin
damas latvių poziciją, jam vis 
primenama, kokia netvirta da
bar Jelcino pozicija ir kad jam 
reikia pademonstruoti savo 
galią kitur — t.y., Baltijos vals
tybėse. Pantelejevo žodžiais: 
„Visi kalba apie rusų teises, o 
aš paprastai atsakau: ,PraŠau, 
kalbėkite apie latvių teises'." 

Bet apie jas turbūt niekas 
nekalbės — priduria straipsnio 
autor ius . Kadaise Sovietų 
Sąjungai nereikėjo pasigailėti 
mažųjų, nes ji buvo per didelė; 
o dabar Rusijos Federacija te
bėra per didelė ir todėl reikia jos 
gailėtis, jai kivirčijantis su 
mažomis vals tybėmis — 
ironiškai užbaigia savo straips
ni veteranas amerikiečių žurna
l is tas , l ibera las Murray 
Kempton. 
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Rusijoje demokratinė sant
varka dar nėra tvirta, todėl B. 
Jelcino reformos sunkiai vyks
ta. Jo šalininkai, ypač kai kurie 
kabineto nariai, kelia susiūpini-
mą, kad nedraugiškos demokra
tijai grupės stengiasi persiorga
nizuoti ir pasipriešinti demok
ratams. Garsiausiai tokį susirū
pinimą viešai išreiškė, kalbėda
mas au užsienio spaudos kores
pondentais, Ganadi Burbulis, 
vadinamas Jelcino ..pilkoji emi
nencija". Jis pami jo eilę tvir
tovių, kur susitelk .-evanšistai 
stiprina savo po. s. u^ nuo
mone, tokios tvirtovės yra iš
rinktos tarybos, vidaus reikalų 
ministerija, vaiscybes prokuro
ro departamentas, aukštesniojo 
mokslo institucijos provincijoje 
ir nepriklausomos darbo unijos, 
taip pat kai kurie sektoriai pra
monės ir žemes ūkio srityje. 
Kaip demokratijai pavojingas 
buvo paminėtas ir RSJ sijos par
lamento pirmininkas Ruslanas 
Khasbulatovas, kuris vis mėgi
na pakenkti reformoms, stiprin
damas savo įtaką. 

Dar daugiau demokratijai pa
vojų iškėlė vicepremjeras infor
macijos reikalams Poltoraninas, 
įtardamas parlamento pirmi
ninką, kad jis ruošiasi pervers
mui, panaudodamas parlamen
to apsaugos dalinius, susidedan
čius iš 5000 vyrų. Jelcino žmo
nės skundėsi, kad demokratijos 
priešai nutarė šaukti kongresą 
gruodžio 1 d., kuriame nori pa
šalinti Gaidaro kabinetą ir su
laikyti visas jo daromas refor
mas, taip pat sulaikyti Jelcino 

IGNAS MEDŽIUKAS 

planus, paskelbiant juos nelega
liais. 

Sakoma, kad opozicijai įtakos 
daro M. Gorbačiovas, vadina
mas didžiuoju melagiu, kuris čia 
pat, už rankos pagautas meluo
jant, pas i y s , kad ta ranka ne 
jo. P< ^tr-aninas paminėjo lenkų 
žudyneo 1940 m. Katyno miške, 
kurbuvosušai 'M 2" 000 len
kų karininkų ir vaioL...ikų, sa
kydamas, kad tik 1990 m. pa
vasarį sovietai pripažino, jog žu
dynes įvykdė ne vokiečiai, bet 
NKVD. Gorbačiovas, norėda
mas išsaugoti partijos nekaltu
mą, pasakė, kad jis perduosiąs 
reikalą tolimeniam tyrinėjimui. 
Tų metų spalio 16 d. B. Jelcinas 
apie šį įvykį pranešė, nurodyda
mas daugiau faktų apie nese
niai pašalintos komunistinės 
valdžios įvykdytus nusikalti
mus. Tarp kitų dalykų jis pami
nėjo ir Pietų Korėjos lėktuvo, 
skridusio virš Sachalino, pašo-
vimą 1983 m. Šių metų rugpjū
čio mėn. Maskvos laikraštis iš
spausdino Politbiuro susirinki
mo protokolą, iš kurio matyti, 
kad Gorbačiovas, kuris vėliau 
tapo partijos generaliniu sekre
toriumi, pateisino šį veiksmą ir 
siūlė smarkiau pasipriešinti 
prieš Vakarų apkaltinimus. 

Šiandien atvirumas, kurį Gor
bačiovas pradėjo, jį patį pastato 
į keblią padėtį. Jelcinas įspėja, 
kad jis negali vėl įsijungti į 
politinį gyvenimą. Net pasą no
rėta iš jo atimti, tik įsikišus už

sienio autoritetingiems asme
nims, atsisakyta. 

Iš viso, įsistiprinant antiko
munistiniam frontui, atrodo, 
kad M. Gorbačiovui nelieka jo
kios galimybės netgi pasilikti 
gyventi Maskvoje, nes išaiškin
ta dar daug kitų -jį kompromi
tuojančių veiksmų. 
Bet iš tikrųjų Gorbačiovas lė

tais žingsniais p. adėjo demokra
tiją. Jeigu jis būtų skubėjęs, tai 
jo pastangos būtų buvusios tuo
jau sustabdytos. Tada nebūtų 
įvykęs nei persitvarkymas, nei 
B. Jelcinas nebūtų buvęs Rusi
jos federacijos prezidentas. 

Šiandien daugelis slaptų do
kumentų jau prieinama, daug 
kas randama, ko anksčiau nebu-

| vo žinoma. Kaip vicepremjeras 
Poltoraninas paminėjo, rasti 
dokumentai, pagal kuriuos mar
šalas M. Tuchačevskis, 1921 m. 
malšindamas Kronštato jūrinin
kų sukilimą, panaudojo chemi
nius ginklus. Neseniai surasti 
dokumentai, kaip buvo planuo
ta sukelti Ukrainoje badą, kad 
galima būtų priversti turtingus 
ūkininkus įsijungti į kolchozus. 

Poltoraninas sakė, mums 
svarbu, kaip galima greičiau iš
kelti baisius komunistų partijos 
nusikaltimus, „kol jie dar nepa
statė mus prie sienos sušaudy
ti". 

Bet dar ne visi slaptieji doku
mentai yra prieinami. Tikroji 
demokratija bus tada, kai šie 
dokumentai bus atviri ir priei
nami visiems tyrinėtojams, kaip 
Rusijos, taip ir užsienio. 

Susitikimas Lietuvių Fondo vajaus pokylyje lapkričio 21 d. (iš kairės): prof. Jolita Narutienė, 
dr. Vytas Narutis, LB Tarybos pirm. Vytautas Kamantas ir Gražina Kamantienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Tikiu, kad lapkričio mėn. 9 d. 
dienraščio skaitytojai JAV tele
vizijoje matė didelę demonstra
ciją Berlyne ir apie 300 skust-
galvių, netikėtai prasiveržusių 
iki kalbėtojų tribūnos, apmė
tančių kiaušiniais, pomidorais 
bei akmenimis pagrindinius tos 
dienos kalbėtojus, jų tarpe 
Vokietijos prezidentą ir 
kanclerį. 

Demonstrantai ir demonstra
cijos rengėjai (įvairios Vokietųos 
partijos) norėjo parodyti 
pasauliui, kad vokiečiai nėra 
jokie „Uebermenschai" — virš
žmogiai, antisemitai ar 
priešinasi azyliaus teisių 
suteikimui, ieškantiems jų 
Vokietijoje. Mat paskutinėm 
savaitėm tokie simptomai buvo 
aiškiai pastebėti: tai užpuolimai 
ir padegimai kitataučių 
gyventojų namų, žydų pamink
lų išniekinimai, ant sienų 
„Judensau — žydiška kiaulė", 
hakenkreucai ir kt. užrašai 
buvo aiškūs ženklai. Taip pat 
plati antisemitinė propaganda: 
įmetama į žydų namų laiškų 
dėžutes įvairi propaganda. Tas 
ypač pastebėta stiprioje 
Frankfurto žydų bendruome
nėje, išrinkus vietos pir
mininką, buv. koncentracijos la
gerio kalinį, šiandienini multi
milijonierių Igną Bubį visos 
Vokietijos žydų bendruomenės 
pirmininku. 

Spauda nurodo rašytoją Ingą 
Deutschkorn. Jai siunčiamas 
neonacinis savaitrašt is , 

! „Deutsche Nationalzeitung", 
' beveik kiekvieną dieną telefone 
skamba grasinimai. 

Panašūs įvykiai vyksta Berly
ne. Vokietijos sostinėje gyvena 
apie 9 tūkst. žydų. Jų pirm. Jur
gis (Jerzy) Kanab paprašė polici
jos apsaugos, imdamas pagrin
du žydo sociologo Alfonso Silber-
mano studiją. Joje rašoma, kad 
trečdalis Vokietijoje gyvenančių 
jo tautiečių jaučia stiprias 
antisemitines tendencijas, o 
pusė jų mato Vokietijos 
demokratiją dideliame pavojuje. 
O Silbermano nuomone, jau 
Vokietijoje gimę žydai jaučiasi 
svetimi ir vietinių gyventojų at
stumti. 

Vokiečių-žydų santykius Ber
lyne nagrinėjo sušaukta moks
lininkų konferencija, kadangi 
išniekinimai žydų kapinių, kon
centracijos stovyklų pastatų 
deginimai ar net rodomi filmai, 
kad jokių dujų kamerų nebuvo 
— tai vis pasirodančio radikaliz
mo pasekmės. 

Aukščiau minėta Inga Deut-
schkran parašė scenos veikalą 

„Nuo šiandien tu vadinsies 
Sara" . Tai koncentracijos 
stovyklos drama, rodyta daug 
ka r tų Berlyne, t ač iau at
sisakant jos buv. Rytinės Vokie
tijos teatruose, k a d a n g i 
vokiečiai 40 metų buvo maitina
mi antifašizmo propaganda ir 
daugiau apie tai nenori ką nors 
girdėti. 

Rostocke lankėsi žydų 
bendruomenės pirm. I g n a s 
Bubis (jis yra gimęs Breslau, 
šiandieniniame Wroclaw). 
K r i k š č i o n i ų - d e m o k r a t ų 
par lamentaras užk lausė : 
„Tamsta esate žydų kilmės 
Vokietijos pilietis. Ar nėra jūsų 
tėvynė Izraelis? Nesklandžiai 
atsakė pirm., pažymėdamas, kad 
šiandieną Vokietijoje n ė r a 
„Judentum — žydijos". Po kelių 
dienų vokietis atsiprašė žydą, 
turėdamas pasitraukti iš parti
jos eilių ir parlamento nario 
pareigų. 

Frankfurto žydai ima taikin
gą kelią, atsakydami į įvairius 
grasinimus, taikingais plaka
tais, lipinukais. Demonstracijoje 
žydai bijosi susidurti su skust-
galviais ir neonaciais. 

Iš savo pusės norėčiau pridėti, 
kad atviruose laiškuose redakci
joms negalima nieko priešingo 
parašyti prieš žydus, žydų tautą, 
kadangi joks laikraštis tokio 
laiško neišspausdins. Galima 
piešti politikų ar net paties 
kanclerio karikatūras, tačiau 
niekuomet žydo; galima pasako
ti anekdotus, tačiau ne apie 
žydus ir tai viešai. Kasselio 
gimnazijos anglų ka lbos 
amerikietis mokytojas pasako-' 
jo klasėje mokiniams anekdotą 
apie žydą. Be jokio įspėjimo jis 
buvo gimnazijos direkcijos iš 
darbo atleistas. 

Vokietija priskaičiuoja 80 mil. 
gyventojų. Paskutiniai statis
tiniai duomenys parodė, kad joje 
gyvena 6 mil. 252 tūkst. užsie
niečių. Didžiausią grupę sudaro 
turkai — 1 mil. 829 tūkst. , 
toliau eina buvę Jugoslavijos 
piliečiai — 948 tūkst., italai — 
557 tūkst., graikai — 342 tūkst., 
lenkai .— 279 tūks t . J A V 
piliečių (be karių) yra 101 tūkst. 
ir buv. Sovietų Sąjungos — 64 
tūkst. 

BOMBA UNIVERSITETE 
Illinois universiteto rūmuose 

Champain-Urbanoje buvo atras
ta bomba, kuri laiku buvo su
naikinta. -Tose patalpose buvo 
šaukiama ekonominė Lotynų 
Amerikos konferencija. 

NIEKAM NEREIKALINGI 

Lietuvių Fondo investacyoe pirm. Stasys Baras, sol. Vaclovas Daunoras ir 
Lietuvos gen. konsulas Chicagoje Vaclovas Kleiza LF vajaus puotoje lapkričio 
21 d. Chicagoje. 

N'^intr .1 TnmulaK' ir . 

JURGIS JANKUS 
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Ji, mėlynas akis įrėmusi tiesiai man į akis, ėmė 

labai karštai kalbėti. Ne tik jutau, bet ir žinojau, kad 
negražu, gal net nepadoru būtų visus palikti ir dingti, 
bet nuo savo minties nebuvo lengva atsisakyti. 

— Žinau, žinau, bet ar mes visi kartu atėjom. 
Atėjom kiekvienas savo keliais, savo keliais galim ir 
išsiskirstyti. Ypač, kad nebematau, ką kitaip bebūtų 
galima padaryti. Eiti visiems būriu neleis. Jie gali 
pašaukti kareivius, sukrauti į sunkvežimius ir nuvežti, 
kur kam patinka. 

— Viešpatie! Akis išplėščiau! 
— Kam? 
— Kas mėgintų mane paimti. Ar tėvą, ar motiną... 
— O kai rusai vežė, ar daug kas kam akis išdraskė? 
— Bet čia ne rusai. Supranti, čia ne rusai. 
Nieko neišsprendėm, nieko nenusprendėm, tik 

ji pravirko ir nuėjo j daržinę. 

16. 
Kitą rytą išvažiavo bulgarai. Atsisveikinom, o 

galvoje kirbėjo mintis, ar tikrai juos veža ten. kur 
žadėjo ir tais keliais, kaip žada. Spausdamas ranką 
būsimam krautuvininkui, pašnibždėjau: 

— Ar viską vežiesi? 
Jis smagiai nusikvatojo. 
— Manai, kad paliksiu vokiečiams? Šiandien nebė

ra kvailių. 

Nepaklausiau, ar jis savo turtą tebėra susivarstęs 
ant rankų ir kojų, ar susirišęs atskirai, kad lengviau 
būtų kam atimti. Dėl visa ko pridėjau: 

— Palikite savo adresus. Gal kada parašysim. 
— Tai ir jūs duokit mums savo. 
— Norėčiau, — šyptelėjau. — Bet kad dar nežinau, 

kur įmerksim kojas. 
— Tai negrįžtat? 
— Nenoriu j kacetą. Rusiį kacetai nė kiek nege-

resni, negu vokiečių, — pasakiau ir maniau, kad ims 
įrodinėti rusų gerumą, bet neįrodinėjo. Ir mokytojas 
neįrodinėjo. Abu parašė į Živilės knygutę adresus, o 
mokytojas pridėjo: 

— Kas gali pasakyti, gal jums svetur bus geriau, 
negu mums namie. Ką palikom, žinom, o ką rasim 
pamatysim, — pasakė mokytojas, ir sunkvežimis 
pajudėjo. 

Iš balso net ir iš akių pasirodė, kad ir jis juto tą 
patį nerimą, kuris graužė mus. Nerimą, pagrįstą 
įtarimu, kad tas, kuris turi galią, retai tau tesako 
teisybę, nes teisybė labai dažnai yra nepatogi jo planuo
jamiems darbams. Verslininkas buvo kitoks. Jis jokio 
nerimo nejuto. Abu kumščius iškėlęs, sušuko: 

— Gyvenimas prasideda iš naujo! 
Sušuko ir savo šauksmą palydėjo garsiu, pasi

tenkinimo pilnu nusikvatojimu. 
Palydėdami nulekiantį sunkvežimį, paėjome ligi 

daržinės kampo. Sunkvežimis dvaro kelučiu nuriedėjo 
ligi plento, sustojo praleisti ilgą vorą tokių pat 
sunkvežimių, pilnų žmonių. Kai kuriuose plazdėjo rau
donos vėliavos ir skambėjo dainos. Kai tik jų vora pasi
baigė, sunkvežimis su bulgarais įsuko į plentą ir 
nusekė paskui. 

— Tai tau ir lėktuvas. Tiesiai pas rusus, — pasakė 

jaunokas vyras, kurį jau vieną sykį vežė, bet jis 
Ludvigsluste iššoko iš sunkvežimio ir atsirado čia. — 
Meluoja kaip rupūžes! 

— O gal ir nemeluoja, — įsiterpė Mikas. — Kai ėjom 
per Ludvigslustą, skraidė amerikiečių lėktuvai. 
Mažiukai tokie, pasižvalgymo, tai turėjo būti ir vieta, 
kur nusileisti. Girdėjau, kad vokiečių aerodromas 
netoli buvo. Naikintuvų, kad būtų kam pasitikti 
iskrendančius anglų ir amerikiečių bombonešius. 

— Matei lėktuvus, o aš mačiau sunkvežimius. 
Sustumia nugaromis ant tilto. Nereikia nė žemės ko
jom paliesti. Tiesiai iš vieno sunkvežimio į kitą. 

Atsirado daugiau nuomonių, daugiau spėjimų, bet 
nė vienas negalėjo pasakyti teisybės. Galėjai juste jus
ti, kaip tarp žmonių žodžių spragsėjo nerimo žiburiukai, 
kaip bus rytoj, kur, į kurią pusę mus veš. 

Peštelėjau Živilę, nuėjom prie jos tėvų vežimo ir, 
suvirtę į kiek apmintą žolę, kibom į anglų kalbą, bet 
darbas nesisekė. Ji buvo išsiblaškiusi. Mintys, matyti, 
ėjo savo keliu, kad ne visada ir ne iš karto beišgirs
davo mano klausimus. 

— Kaip sužinoti, ar bulgarus jie atidavė rusams, 
— staiga paklausė. 

Nesumečiau, ką pasakyti, o ji tęsė: 
— Jie buvo tokie smagūs, kad lėktuvu tiesiai 

nulėkdins namo. Gal vargšas krautuvininkas taip 
džiaugėsi, kad šiandien bus namie. „Jeigu namo ir ne 
berasčiau, žemė tebebus. Joe niekas nesudegins. Namą 
pasistatysiu kitą. Geresnį". Tuos jo žodžius tebegirdžiu 
dabar. Ir akis tebematau. Nenorėčiau pamatyti jo akių, 
jeigu jis Ludvigsluste atsiras rusų sunkvežimy. Ne tik 
jo. Visų taip apmeluotų. 

i 

(Bus daugiau) 

• 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 4 d. KAZIO KARUŽOS „LAIKAS 
IR ĮVYKIAI" 

Lietuvoje p a s i r o d ė č ia , 
Amerikoje, gyvenančio Kazio 
Karužos k n y g a , ,Laikas i r 
įvykiai", kur ą turėjau malo
numą perskaityt i seniau dar 
rankraštyje ir kuri t ada pada
rė man įspūdį kaip istorinio 
laikotarpio aprašymas, tai is
torijai nepabaigiamai kartojan-

ij»lė Abišaliene. Lietuvos ministro pirm. žmona, lapkričio 11d. apsilankiusi 
rvos ambasadoje VVashingtone. 

Nuotr Elvyros Vodopolienės 

POPIETE SU NIJOLE 
ABIŠALIENE 

-• 

Trečiadienį, lapkričio 11 d., 
p į e 30 VVashingtone gyve-

ų lietuvių moterų buvo pa
stos Danielės Lozoraitienės 

s lankyt i į Lietuvos Respub-
os ambasadą susipažinti su 
iole Abišaliene, Lietuvos 
nistro pirmininko žmona. 
<p ir visuomet, elegantiška 
•'. ielė Lozoraitienė su šypsena 
..labą dieną, kaip Jums 

'*i*si?" visas mus pasitiko, 
!n>ažindino su Nijole Abiša

le ir kvietė pasivaišinti. 
•')lė Abišaliene. jauna, aukš-
brunetė, apsivilkus žalsvu ir 
lynu ?pa!vu deriniu languo-
'.'stiumėiiu. sutiko su mumis 
'dalinti savo mintimis, tad 
lnsios ratu, iškėlė įvairių 

mų, gal net ir per daug. 
r s t ipr ių , t ač i au N. 

Abi r ilienė buvo nepaprastai 
* kantr i , santūri ir i visus klausi

mus nuoširdžiai atsakė. Čia 
keletas iš tų klausimų: 

Kokia n u o t a k a po rinki-
•ų Lietuvoje? 

Labai sunki. Aš manau. 
'i rinkimų rezultatai yra 

" tok ie dėl to, jog žmonės yra išsi-
gandę. kad šalta, kad benzino 

a, kad šilto vandens nėra ir 

Kokios gyvenimo sąly-
nos daba r Lietuvoje? 

Šiuo laiku gyvenimo sąly-
i>s Lietuvoje tikrai yra labai 
sinkios. Šilto vandens j au 

ikai neturim, o šildo tik po 
• uputj, taip kad čia atvažiavus 

>ran atbodo visur per ši l ta 
dainos aukštos, pavyzdžiui. 

ano vyras uždirba 11 tūks-
•nčių talonų per mėnesi, tai 
••.••> alga keturių narių šeimai 

•na * ik maistui, o kur visa ki 

brolio poeto Karužos asmenybę, 
jo pas iekimus tais nelengvais 
laikais. Daug jaunų vyrų t a d a 
bėgo nuo ilgos tarnybos caro ar
mijoje, kaip dabar nuo tų pačių 
rusų bėgome ir mes, ieškodami 
taikos ir teisės išlikti savimi. 

Kadangi a š gimiau j au Nepri
klausomoje Lietuvoje, o t ėvas 

tis ir šiandien. Čia ryškėja mūsų jau buvo įsitvirtinęs teisininkas, 
nepalaužiamas nugarkau l i s , 
ka ip i r m ū s ų po l ink i s į 
kūrybingumą ir tamprų ryšį, 
sujungiant praeitį su ateities 
pastangomis. 

Bet drauge knygoje ir labai 
asmeniški išgyvenimai apie t ą 
amžiną kovą ir šeimos pastan
gas ne t ik išlikti, bet i r atiduoti 
savo duoklę t au ta i . 

Aplinkybių priversta emigra
cija — nuo senų laikų mūsų tau
toje žinoma išeitis nuo didelių ir 
ga l ingesn ių k a i m y n ų gro
buoniškumo. Tą daugelis pasi
rinkome ir šiandien, todėl y ra 
įdomu grįžti praeit in. Kazio 
Karužos šeimos patir t is labai 

• -

Ar pens in inka i ir žmo-
. kur ie labai maža i uždi r -
i iauna kok ią pašalpą? 
Taip, žmonės, kur ie uždir-

;ui negu 4,000 talonų i 
n na valdžios pašalpą. 

nmialinės pajamos 
1 00" talonų per mėnesi. 

sene l iams, pensi 
•i-; ir daugiavaikėms šei-
vr;i nepaprastai sunku. 

'•••< daugiau žmonių l>e 
tačiau visos įmonės dar 

o:»nHo išlaikyti savo žmones. 
uidami darbo valandų 
<h» nu skaičių bei duo-
: mokamų atostogų. 

Ar ku l tū r in ia i renginiai 
remiami valdžios? 
l i k ta i nežinau, kiek y ra 

tačiau je igu y r a 
'unijos premjeros, ta i 

Žinoma, dabar į 
iengviau gau t i 

anksčiau, nes kas-

apie knygoje Kazio Karužos ap
rašomus rusų ir vokiečių plė
šikavimus p e r daug nežinojau 
Mano jaunys tė buvo t a ik i ir ne
rūpestinga, deja, pasibaigusi su 
nauju rusų antpuol iu Antrojo 
pasaulinio ka ro pradžioje. Iki 
šių dienų, pergyvenusiems sve
timųjų plėšikavimus ir prievar
tavimus, tebėra sunku skai ty t i 
apie nesibaigiančių kar iuome
nių elgesį, šioje knygoje t a ip 
smulkiai aprašoma. Tačiau isto
rija l ieka istorija, i r t ok ie 
aprašymai y r a puikus anų ir da
bart inių la ikų l iudininkas. 

Sunkūs buvo tie aprašomieji 
l a i k a i , b e t j ie s k a i t y t o j ą 

dieninis pragyvenimas sunau
doja visus uždirbtus ta lonus, ir 
nėra už ką nusipirkti bilietų. 
Sumažėjo ir meno galerijų 
lankymas, dėl to yra bandoma 
padaryti, kad vienos ar dviejų 
dienų įėjimas į meno galerijas 
būtų nemokamas. 

— A r g a l ė t u m ė t t r u p u t į 
ap ie save p a p a s a k o t i ? 

— Esu kilusi iš mažos šeimos, 
t u r i u t ik brolį . G y v e n o m 
maždaug 10 kilometrų nuo 
Kauno. Tėvelis jau miręs. Esu 
baigus inžineriją ir visą laiką 
d i r b a u k a i p l engvos ios 
pramonės specialistė trikotažo 
įmonėje. Auginam du sūnus , 9 
ir 14 metų. Jie šiuo laiku 
gyvena Kaune. Nenorėjom keis
ti mokyklų, nes vyras buvo 
paskirtas 3 mėnesiams ministru 
pirmininku. 

Šio pokalbio gale atvyko ir 
ministras pi rmininkas Alek
sandras Abišala. Jis pasveikino 
čia susirinkusias, o mes atsi
stojusios jam stipriai paplojom. 
Aš dar asmeniškai turėjau pro
gos jo paklausti kelis klausi
mus. 

— Kaip a t r o d o d a l y k a i da
b a r Lietuvoje? M e s čia visi 
l iūdim, o k a i p p a s j u s ? 

— Kas liūdi, kas džiaugiasi. 
Šiaip, aišku, labai netikėtai. . . 
Dar nesusiorientuojam, k a s čia 
pasidarė, o šiaip tai žinot, labai 
sunku žmonėms, labai sunku, 
labai didelės kainos... 

— Lie tuvoje y r a į s t e i g t a 
G l o b o s R ū p y b o s t a r y b a , 
ku r i a i J ū s p i r m i n i n k a u j a t . 
Gali t t rupu t į p a p a s a k o t i ap ie 
šią t a r y b ą ? 

— Šios tarybos globoje jau yra 
įrašyti apie 20 globos organi
zacijų, pvz.. Invalidų. Aklųjų, 
Tremtinių. Vaikų ir kitų. Tary
bos tikslas: koordinuoti, duoti 
gaires bei sąžiningai paskirs
tyti reikiamą globą ir šalpą po 
visą Lietuvą. 

Su šiuo klausimu pokalbis 
nutrūko, nes ministro pirmi
ninko jau laukė kita programa, 
o mes dar likom svečiuotis su 
Nijole Abišaliene. Tačiau ir čia 
laikas baigėsi. Danielė Lozorai
tienė padėkojo poniai Abiša-
lienei už sutikimą su mumis pa
bendrauti. Padėkoję D. Lozorai
t i ene i , s k i r s t ė m ė s ir mes. 
Tačiau man dar teko maloni 
proga po dienos vėl pabendrauti 
su Nijole Abišaliene, kurios aš 
dar keletą klausimų paklau
siau, o ji mielai a tsakė. 

— Kas j u s a s m e n i š k a i do
mina , k o k s u ž s i ė m i m a s ? 

— Mano pats mėgstamiausias 
užsiėmimas tai mezgimas, ir 
mano dabartinis laisvalaikis 
yra atiduodamas tam. Mezgu vi-

vaizdžiai mus perves per t ą supažindina su mūsų ka imo 
laikotarpį, drauge iškeliant ir žmonių pa tva rumu, sąžinin

gumu darbe ir sus ik lausymu 
šeimoje. Per Karužų kasdienos 
vargų ir džiaugsmų aprašymą 
pajuntame savo t au tos tvir
tumą, kuris m u s išlaikė per tuos 
kelis nuolat inių karų ir okupa
cijų šimtmečius. Ypač įdomūs 
yra Pirmojo pasaulinio ka ro 
pasekmių aprašymai, elgesys su 
belaisviais, badas ir ligos, betgi 
ir džiugi žinia, kad mūsų Kazio 
Karužos tėvas visgi išliko gyvas 
ir pagal iau laimingai pasiekė 
savo šeimą Lietuvoje. 

Džiugios žinios daugėja, — 
vokiečiai t raukias i į savo kraš
tą, ir Lietuva pagal iau t u r i 
progą tar t i i r savo žodį — t iek 
ginklu, tiek teisingumo reikala
v i m u . Bo l šev ika i , b e r m o n 
t in inkai dar vis turėjo viltį šį 
kraš tą pasisavinti, bet j iems 
nepavyko. Tai žinome iš savo 
tėvų, Lietuvos savanorių. 

Knyga nuotaikingai aprašo 
mūsų tradicines šventes, vedy
bų ir laidotuvių iškilmes, ka i 

šiems, net ir vyrui, kur is nuo 
mūsų vedybų da r pirkto megz
tuko neturėjo. 

— A r m o t e r y s , k u r i ų vy ra i 
y ra vyr iausybėje , sus iorgani
zavus ios į k u l t ū r i n i u s , poli
t inius a r š a l p o s bū re l iu s? 

— Kol kas dar ne, nes ir mano 
vyras yra paskirtas tik laikinai, 
tai net nesinori ir pradėti kaž
ką, nes tikrai nežinai, kas bus 
toliau. 

— K a s L ie tuvos mo te r i a i 
šiais l a ika i s l a b i a u s i a i r ūp i ? 

— Dabar t ik ra i visiems y ra 
labai sunku verstis, o kaip kiek
vienai moteriai, motinai, t a i 
kad vaikam nieko netrūktų, 
kad vaikai užaugtų gerais žmo
nėmis ir t ikra is lietuviais. 

— K a i p š i a n d i e n l i e tuvė 
moteris gali i r save pa lep in t i? 

— Mano didžiausias pasilepi-
nimas yra, je igu savaitgaliais 
visi galim išbėgti į gamtą a r 
pažuvauti, a r pagrybauti . Šiuo o i g u n l i b lletuviško^'giesmės 
laiku ir tai pasidarė sunkiau, i r d a i n o s T a i g i š i u o į d o m i u 

nes vyras negali eiti be apsau
gos. Labai pasiilgom privatumo. 

— K a d a n g i j ū s ų j a u n i m a s 
mokykl inio a m ž i a u s , a r gal i t 
p a p a s a k o t i t r u p u t ) i r a p i e 
mokyklas? 

— Jaunimas j au gauna tikrą
ją Lietuvos istoriją. J au y r a 
išleista naujų vadovėlių, bet ne
daug. Yra ne t filosofijos i r 
psichologijos kursų, kur ių mes 
anksčiau neturėjom. Yra ir tiky
bos pamokos. Mūsų 14-metis j au 
turi gerą anglų kalbos pagrindą 
ir su savo tėvu gali angliškai 
susikalbėti. Jaunesnys is jau ir 
daug s u p r a n t a šios kalbos. 
Jaunimas tur i fizinį auklėjimą 
dukart i savaitę. 

— Ką ga l ė tumė t m ū s ų išei
vijos m o t e r i m p a s a k y t i ? 

— Man yra labai smagu, kad 
visi lietuviai y ra vis t iek vienin
gi, ir labai smagu, kai atvažiuoji 
į Ameriką, tokį didžiulį, didžiulį 
k raš tą , r a n d i sa le lę tokią 
l i e tuv išką i r mie lą k a i p 
Lietuvos Respublikos amba
sada. Miela, kad Jūs visos kar
tu, kad jūs bendraujat ir susi
t inkat ir k a d ka lba t visos 
lietuviškai. 

Šiuo klausimu baigėm pasi
kalbėjimą, padėkojau, ir mudvi 
leidomės apžiūrėti Amerikos 
sostinės ir priemiesčių. 

E l v y r a V o d o p a l i e n ė 

keliu einame į knygos tikrojo 
herojaus, poeto Petro Karužos 
lemtingąsias dienas —jo mokslo 
ir garsėjimo laikotarpį. Maža
žemiai ūkininkai tėvai negalėjo 
daug padėti. J is išėjo į gyvenimą 
su d ide l iu d a r b š t u m u i r 
pasiryžimu Tėvynei, spaudai , 
Dievui. Jo nors ir toks t rumpas 
gyvenimas visgi d a u g davė 
šeimai, katal ikiškoms organi
zacijoms, o tuo pačiu ir atsista
tančia i Lietuvai. S k a u d u buvo 
skai tyt i apie jo staigią ligą ir 
mirtį , taip anksti pa l iekant 
j auną žmoną ir vos vienuolikos 
mėnesių dukrelę. Tuo la iku 
buvo steigiami a te i t in inkų ir 
pavasarininkų būrel ia i . Mus 
ypač stebina Lietuvos valdžios 
tokių būrelių stiprūs varžymai, 
ypač 1929-30 metais. Už ką j ie 
buvo baustini, ar k a d nepri tarė 

ČLASSIFIED GU1DE 

Kazys Karuža 

t a u t i n i n k a m s ? Prie demokra
tijos p r ip ra tus i am žmogui t a i 
ne laba i supran tama . 

Y p a č į d o m i a i a p r a š o m a s 
Suvalki jos ka imas , viensėdžių 
grupuotės , santykia i t a rp tur
t ingų i r mažažemių. Ankstyva
sis aprašomasis laikotarpis, nuo 
Karužos tėvo Andr iaus gimimo 
datos ( tai net 1879 metai), nusi
driekia lėtai ir įdomiai, pinamas 
iki Lietuvos pirmųjų nepriklau
somybės metų, labai margas 
įvykiais , nuotaikomis , smul
k ia i s l ankomų vietovių, po
l i t i n i ų p a s i k e i t i m ų aprašy
mais , g imstančiomis organi-
c i j omis . M i n i m a d a u g j a u 
ir m a n o kar ta i žinomų politikų, 
profesorių, dvasininkų. Tačiau 
kaip auks inė gija per visą knygą 
bėga Kazio Karužos mylimo 
poeto Pe t ro nuei tas gyvenimo 
ke l ias , jo meilė knygai nuo 
mažų dienų, puiki šeimos į taka 
abiems vaikams, jų kasdienybės 
rūpesčia i . Kuo toliau bėgi per 
pus lap ius , tuo darosi įdomiau 
k iekv iena smulkmena , nes joje 
a ts ispindi mūsų neturt ingosios 
k la sės idealai , ryž t ingumas , 
a t s p a r u m a s rusui ir vokiečiui. 
Aprašymai tokie tikroviški, kad 
nuo jų negali a ts i t raukt i , stilius 
i ška lb ingas ir nuoširdus. 

Knygos skaitymui einant prie 
ga lo , e s a m e sugrąž inami į 
Suvalki ją ir jos gabius, pasi
ryžus ius kovotojus prieš sunkią 
r u s ų l e t eną . Čia s m u l k i a i 
s u s i p a ž į s t a m e su d a r p r ieš 
nepr iklausomos Lietuvos laiko
tarpio visų sričių slaptais kovo
to ja i s , ve ikė ja is ir moksl i
n inka i s , su šiandien tiek poli
t inėje, t iek mokslinėje srityje 
pu ik ia i žinomais vardais, be t 
juos s u t i n k a m e čia dar j a u n u s 
ir be dvejojimų tada stojusius į 
s laptą kovą. Žmogaus žiau
r u m a s žmogui vėl iškyla visu 
savo ba i sumu. Kazys Karuža 
s tebina savo atmint imi, tiksliai 
a p r a š y d a m a s kaimynų ir k i tų 
L i e t u v o s t y l i ų kovoto jų 
gyven imus ir jų dažnai l iūdnus 
l ikimus. Man, gimusiai jau lais
voje Lietuvoje, tie vardai gerai 
žinomi, bet nedaug žinojau apie 
jų žygius praeityje. O juk t a i 
mūsų valstybininkų, profesorių 
ir men in inkų vardai! Knygos 
gale gausu nuot raukų , vėl m u s 
nukel iančių į tą, ta ip įkvepian
čią, praei t į . 

R ū t a Klevą V i d ž i ū n i e n ė 

GREIT J 
PARDUODA] 

:. HE/MAX 
REALTORS 

(?12) 586-595* 
(708) 425-7181 

RIMAS U STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. * 
• Pensininkams Nuolaida.' _: 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PuUski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
. 284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai . ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 
^=3 

-_1 MISCELLANEOUS " 

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

T«|. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
ôas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V* West 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8854 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ, 

Turiu Chicngos miesto leidimą. DuDu >r 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

«= ^ TZZ* 

FOR RENT 
Išnuomojamas 4V* kamb. 2 
mieg. 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. 

IEŠKO BUTO 

Gydytoja galinti slaugyti ligonį, 
padėti namų ruošoje ieško buto. 

(312) 434-4535 

FOR SALE 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tai. 312-925-4331 
Vytas: 312-436-5219 

Parduodu Lietuvos pašto ženklų rinki
nį. Rašyti: A. Kasputis, 14431 Fina 
Dr., Warren, Ml 480S3. Tat. 313-

779-2632. 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 80629 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
•438 8. KEDZIE AVENUE 
CVEROflEEN RARK, IL 80842 ^ 
TEL (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3183 

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.: ptrntad., an-
trad., ketvkld. Ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trecd. 9 v.r .—7 v.v. 

LITAS SIUNTIMO BENDROVE 
Siuntiniai. Pinigai. Prekyba. 

L I T H U A N I A N E X P R E S S L I N E — 10 d ienų g a r a n t i j a . 

Nuo $1.45 iki $3.25 už svarą. 
Atsiimant patiems 5-7 d. 
Minimumas 30 svarų. 
Laivas nuo .39 et. iki .49 et. už svarą. 

Jokių papildomų mokesčių. Išsiunčiame kiekvieną savaitę. 
Pilna kompiuterizacija. Modeminis ryšys su Lietuva. 

Įstaigos: Chicago, Detroit, Cleveland, New York (2), Los Angeles, 
Houston, San Francisco. Visos turi „toli f ree" telefonus. 

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į pagrindinę įstaigą 
Chicagoje: 

2458 W. 69 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
Tai. 312-434-5687 

Baigiamos įruošti įstaigos Floridoje ir Bostone. 

Siuntėjams garantuojama garą kalną Ir siuntinio saugumą! 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 4 - , -

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" - virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•525 South 79th Avenoe 9 9 « r miu *-.!«__ - -

H***, m. mm* «>«S7 SCEST* 
_ ^ Talafonat 3SO-115 Ir 778-302 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

« i 



RENGINIAI CHICAGOJE 
G r u o d ž i o 4 d.— Lietuviškų 

ka l ėd in ių šiaudinukų darymo 
p a m o k a , vedama Helen Pius, 
7 :30 v .v . Balzeko Lietuvių 
K u l t ū r o s muziejuje. 

G r u o d ž i o 5 d.— Rankdarbių 
p a r o d a L ie tuv ių centre, 
Lemonte . 

G r u o d ž i o 6 d. — Metinė Jau
n imo centro vakarienė Jaunimo 
cen t ro didž. salėje. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muzie jaus metinis banketas, 
muziejuje. 

— Rankdarbių paroda Lietu
v ių cen t re , Lemonte. 

G r u o d ž i o 11 d. — Lietuviškų 
ka lėd in ių šiaudinukų darymo 
p a m o k a , vedama Helen Pius, 
7:30 v .v . Balzeko Lietuvių 
K u l t ū r o s muziejuje. 

— Chicagos jūrų skautų,-čių 
Kūčios . 

G r u o d ž i o 13 d — Dainavos 
ansambl io religinis koncertas 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dė j imo parapijos bažnyčioje 
Br igh ton Parke. 

— L i e t u v i ų Moterų fede
racijos kalėdinė sueiga, 12 vai. 
vidudienyje, Balzeko Lietuvių 
K u l t ū r o s muziejuje. 

G r u o d ž i o 18 d — Lietuviškų 
ka l ėd in ių šiaudinukų darymo 
p a m o k a , vedama Helen Pius, 
7 :30 v .v . Balzeko Lietuvių 
K u l t ū r o s muziejuje. 

G r u o d ž i o 19 d. — Maironio 
l i tuan i s t inės mokyklos Kalėdų 
e g l u t ė L ie tuv ių centre, 
Lemon te . 

G r u o d ž i o 20 d. - Atei
t in inkų Kūčios Jaunimo centre. 

G r u o d ž i o 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų metų sutikimas 
J a u n i m o centre. 

— Naujųjų metų sutikimo 
v a k a r a s Lie tuv ių centre, 
L e m o n t e . 

S a u s i o 10 d. — Lietuvių Fon
do koncertas Jaun imo centre . 

— Saus io 15 d. — „Mir t i s 
gimusi Amerikoje" — 12-kos 
dail ininkų parodos a t i d a r y m a s 
7 :30 v.v. L i e tuv ių c e n t r e , 
L e m o n t e . Paroda t ę s i s i k i 
vasario 11 d. 

Saus io 24 d — j ū r ų skau
tų,-čių t radicinė i š k i l m i n g a 
Klaipėdos dienos sueiga Lietu
v ių centre, Lemonte. 

Saus io 29 d — P a l a i m i n t o 
vysk. Jurgio Matulaičio minėji
m a s Jaunimo centre. Reng ia 
Nekal ta i Pradėtosios Marijos 
Seserų rėmėjos. 

V a s a r i o 20 d — Tradic in is 
šiupinys Mabenka res to rane . 
Rengia Mažosios Lietuvos lietu
v ių draugija. 

— Lietuvos Respublikos gen . 
konsulas ruošia iškilmingą po
kylį Stouffer Riviera viešbuty
je , Chicagoje. 

V a s a r i o 21 d — Montessor i 
mokyklėlių Madų paroda Lex-
ington House, Hickory Hills, IL. 

V a s a r i o 21 d — Koncer t a s 
Jaun imo centre. Reng ia L B 
Brighton Parko ir M a r ą u e t t e 
Pa rko apylinkių valdybos. 

V a s a r i o 28 d. — „ D r a u g o " 
koncertas Jaunimo centre . 

— Lietuvos Nepriklausomy
b ė s minėjimas Nekal to Pras i 
dėjimo parapijos m o k y k l o s 
salėje. Rengia LB Br ighton 
Pa rko apylinkės valdyba. 

Ba l andž io 25 d. — „ S k a u t ų 
Aido" 70 metų sukakt ies mi
nėjimas Jaunimo centre. Rengia 
Chicagos skautininkų,-ių Ramo
vė . 

Birželio 6 d — Met in i s Ne
ka l ta i Pradėtos Marijos Seserų 
rėmėjų susir inkimas J a u n i m o 
centre. 

PRATĘSDAMI 
PRENUMERATA PRIDĖJO 

AUKA „DRAUGUI" 
100 d o l . Aniceta Januškienė, 

Mil ton, MA; Vytenis Grybaus
k a s , Or land Pk., IL. 

70 d o l . Dr. Thomas ir Dainė 
Q u i n n , Orland Pk., IL. 

60 d o l . Eugen Giedrys, Augs-
burg , Germany. 

5 0 d o l . Roman Biliūnas, 
V ienna , VA; Liuda Butikas, 
Chicago, IL; Juozas Toliušis, 
Chicago, BL, dr. John Damaus
kas , Woodridge, IL. 

45 d o l . Rev. John Bacevičius, 
K i n t y r e , ND. 

40 d o l . Vincas Žiobrys, Hi
ckory Hills, IL. 

30 d o l . Vera Paulionis, Sun 
City West , AZ. 

25 d o l . Dr. Stepas Sviders-
kas , Akron, OH. 

20 d o l . Ona Adomaitienė, 
S u n n y Hills, FL; Juozas Ali
š a u s k a s , Benvyn, IL, Anelė & 
W a l t e r Barkauskas, Pt. Plea-
sant , N J ; Tania Beržinis, Cice
ro, IL; Stephanie Brazionis, Chi
cago, IL; Andrius Bridžius, Cle-
ve land , OH; Julius Bulota, Lit-
t le ton, CO; Irena Goddard, Ar-
cadia, C A; Janina Ivanovas; Ci
cero, IL; Janina Jarašius, St. 
Pete Beach, FL; Eugenijus Klei
nas , Wollaston, MA; Albina 
M a r k u s , St. Pete Beach, FL; 
V y t a u t a s Mažeika, Deerfield 
Bch., FL; V. Mikalonis, Glen-
dale , CA; Bronius Nainys, Le-
m o n t , IL; Pe te r Noreika, 
Chicago, IL; Stasys Naumus, 
Dearborn Hts.; MI; Ben Norkū
nas , Dearborn, MI; Jonas Rau-
lickis, Dearborn Hts., MI; J. 
Razmas , Sugarloaf, CA; Stasys 
Rudys, Uxbridge, MA; Mykolas 
Smelstorius, Euclid, OH; Vincas 
Šmulkš tys , Chicago, IL, Lidija 
S t razdas , New Britain, CT; 
V a n d a Vaitkevičius, St. Pete 
Beach, FL: Jonas Vaitkus, Hy-
attsville, MD; Jonas Antanaitis, 
Hot Springs, AR; American Tra-
vel Service, Evergreen Pk., IL; 
Eugenija Čepas, Weston, Cana-

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 4 d. 

Lietuvos širdies chirurgai tarėsi su amerikiečiais dėl įvairių programų Vilniaus Santariškių ligo
ninėje. Catholic Medical Mission Board kartu su savim atsivežė daug širdies ligom gydyti vais
tų. Iš kairės: Catholic Medical Mission Board programų skyriaus vedėjas Michael McCarthy, 
CMMB padėjėja Rasa Razgaitienė, New Yorko St. John's universiteto atstovė O'Grady, Lietuvos 
Katalikų Mokslo Akademijos pirm. prof. dr. Giedrius Uždavinys, CMMB direktorius kun. James 
Yannarell, prof. dr. Vytautas Sirvydis ^ 

C H I C A G O S M O K E S Č I A I 

F inans in ia i sunkumai Chica
gos merą R. Daley privertė kelti 
mokesčius, n u m a t a n t sudary t i 
48.7 mil. dol. naujų pajamų. 
Tačiau miesto a ldermanai nori 
sumažint i n a m ų sav in inkams 
u ž k r a u n a m u s mokesč ius ir 
l i n k ę p r a v e s t i , k a d b ū t ų 
uždedami mokesčiai vartoto
j a m s nealkoholinių gėrimų, ap
mokes t inami alkoholiniai gė
r ima i bei leidimai juos par
davinėt i , pake l iami mokesčiai 
už išvežiojamas šiukšles, užde
dami mokesčiai gatvių sankry
žose e s a n t i e m s l a i k r a š č i ų 
pardavimų au toma tams , k rau
namos 5 dol. pabaudos už sta
t y m ą au tomob i l i ų per a r t i 
susisiekimo linijų, pake l i amas 
mokest is lankytojams Lincoln 
parko zoologinio sodo. Tač iau 
kai kur ių šių mokesčių kė l imas 
r e i k a l a u t ų I l l inois vals t i jos 
vadovybės p r i t a r imo ir m e r a s 
Daley nėra labai į tą l inkęs. 

da ; Juozas Gelumbauskas, Wa-
terbury, CT; Jadvyga Jukne l i s , 
Melrose Pk., IL; Mari ja Maci-
anskis, Chicago, IL ; Jadvyga 
Mejeris, Fairmont City, IL; 
Joseph Morkūnas, Highland , 
I N ; Stasys Predkelis, Chicago, 
Edvardas Skiotys, Livonia, MI; 
Konstancija Stasiulis, Chicago 
Hts . , IL; Algimantas Urbu t i s , 
Palos Hts., IL; P e t r a s S t a k e , 
Chicago, IL; Algirdas Balčiū
nas , Evergreen Pk., IL; Antanas 
Diskenas, St. Pete Beach, FL; 
Regina Juchnevičius, Arlington 
Hts . , IL; Emanuele Kuody s, So. 
Boston, MA; Alfonsas L u k a s , 
Dearborn, MI; Stefanija Rieku
t ė , Putnam, CT.; Kazys Stašai 
t i s , Redford, MI. 

20 dol. — Ilona Brazdžionis 
Kerr , Los Angeles, CA; J o n a s 
K i rva i t i s , Chicago, IL; M. 
Kleinaitis, St. Petersburg, FL; 
Alfred Kulys, Westmont, IL; V. 
Kupcikevičius, Oak Lawn, IL; 
Va i Kutkevičius, Rochester , 
NY; A. V. Laniauskai , Cicero, 
IL; Albina Lingis, Redford, MI; 
Alice Lopez, Miramar, FL; Ge-
nevieve Maciūnas, Jup i t e r , FL, 
Dalila Mackialienė, Gulfport, 
FL; Al Manvydas, Whi te Lake , 
MI; Napoleon Mart inka, Dow-
ners Grove, IL; Romas Masiulio-
nis, Buffalo, NY; Stefa Mažiulis, 
Lemont, IL; Dalia M a u r u k a s , 
So. Pasadena, FL; d r . F. Mažei
k a , Chicago, IL; S tasė Medelie
nė , Baltimore, MD; Vida ir Jo
seph Meilus, St. Pe t e r Bch., Fl; 
Jurgis ir Regina Mikaila, Semi-
nole, FL; Eugenia Minkūnas , 
Woodhaven, NY; Charles Misiū
nas , Downers Grove, IL; Mar i a 
Mogenis, Belleville, IL; Roma 
Murphy , I n d i a n a p o l i s , I N , 
Vytautas Musonis, Oak Lawn, 
IL; A. Musteikis, La r i a t Motei, 
Fallon, NV; M. Naujokaitis, San 
Diego, CA; J. Neve rauskas , 
Munster, IN; Pranas Neveraus-

D A L E Y T E B E N O R I 
C A S I N O 

Chicagos meras R. Daley, 
sus i rūpinęs lėšų t r ū k u m u švie
t imui , vis s tengias i , kad mies
te bū tų a t i d a r y t a s didžiulis 
laimėjimų „Casino" , apskai 
č i u o d a m a s , kad s u r e n k a m i 
mokesčiai iš tos įstaigos sudarys 
mi l i j onus p a j a m ų m o k y k l ų 
reikalams. Nors reikėsią samdy
ti t a m re ika lu i naujus policijos 
da l in ius , be t miestui vis t iek 
sus idarys iančios gaus ios pa
jamos . Il l inois guberna tor ius , 
kur io pr i ta r imo ieškoma, nė ra 
t a m planui labai p a l a n k u s . 

kas , Toledo, OH; J u l i a Oreska , 
Deerfield Bch., FL; K. Pabedins
kas , Chicago, IL; Valeri ja Pal-
č iauskas , St . Pete Bch., FL; J . 
Palukai t i s , Harber t , MI; dr . Ro-
land & Gražina Paegle, Marion, 
IN; Pet ras Pecenkis , Elizabeth, 
N J ; Stasys Petokas, Upland , 
CA; Lidija Petravičienė, Chi
cago, IL; Veronika ir A n t a n a s 
Pet ru l i s , Danvil le , IL; Balys 
P la tuk is , S u n City, CA; J o n a s 
Pleirys, Chicago, IL; Aldona 
Ploplienė, Edwardsville, EL; Sta
sė Pr ia lgauskas , Chicago, IL. 

N u o š i r d ž i a u s i a i d ė k o j a m e 
v i s i ems , s u p r a t u s i e m s s k u b ų 
r e i k a l ą p a r e m t i s a v o v i e n i n 
telį d i e n r a š t į „Draugą" . J ū s ų 
a u k a l a b a i į v e r t i n a m a . 

P A D Ė K A 
Mirus 
A.tA. 

MINDAUGUI PLEŠKIUI 
Nuoširdžiai dėkojame kanauninkui Vaclovui Zakarauskui 

už maldas koplyčioje, gedulingas šv. Mišias ir raminanti 
pamokslą Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje ir už maldas prie 
kapo. 

Dėkojame solistei Danai Stankaitytei už gražų 
pagiedojimą per gedulingas šv. Mišias. 

Širdingai dėkojame karsto nešėjams. 
Didelė padėka visiems draugams, pažįstamiems ir 

giminėms atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems 
bažnyčioje ir palydėjusiems Mindaugą į Amžino Poilsio vietą. 

Širdingas ačiū visiems už šv. Mišių aukas, gėles, aukas 
Tautos Fondui, pareikštą mums užuojautą ir spaudoje 
parašytą prisiminimą. 

Dėkingi esame laidotuvių direktoriui Donald Petkui už 
gražų ir rūpestingą patarnavimą. 

Su širdinga padėka, 

Tėvai Antanas ir Eleonora, sesuo Birutė ir jos šeima. 

•^ t 

A.tA. 
EUGENIJAI KEZIENEI 

mirus , re išk iame gilią užuojautą jo vaikams — ALGI
MANTUI , ROMUI, ALDONAI ir DANUTEI. 

Budrio Lietuvių Foto Archyvas 

A.tA. 
JONUI JUŠKAIČIUI 

mirus, jo žmonai STEFAI, Lietuvos Dukterų draugijos 
nare i , jo sūnu i JURGIUI ir še imai , giminėms ir vi
s iems ar t imies iems re iškiame nuoširdžią užuojautą 
ir k a r t u l iūdime. 

Lietuvos Dukterys Kalifornijoje 

Mielam bendradarbiui Rel iginės šalpos komitete 

A.tA. 
LEONUI KEŽENIUI 

mirus , jo žmoną STASE nuoširdžiausiai užjaučiame 
ir k a r t u l iūdime. 

Zenonas Obelenis 
Irena Sušinskienė 
Henrikas Stasas 
Antanas Styra 
Ona Žilinskienė 

A.tA. 
JONAS MARTYŠIUS 

Po sunkios ligos mirė š.m. lapkričio 20 d. Norwood, MA 
ligoninėje. 

Giliame liūdesyje lieka dukterys: Audronė Martyšytė ir 
Danguolė Curley su šeima, brolis Edvardas ir sesuo Elena. 

Velionis buvo pašarvotas John F. Holden Funeral Home. 
Gedulingas šv. Mišias atnašavo klebonas William Wolkowich 
Sv. Jurgio bažnyčioje, Norwood, MA. 

Šeima širdingai dėkoja kun. Wolkowich už dvasinę para
mą skausmo valandoje, už a.a. Jono mėgstamas šventas 
giesmes ir smuiko muziką. 

A.a. Jonas buvo ilgametis skautų vadovas, dalyvavo lietu
vių išeivių organizacijose, dirbo kaip specialistas Northtrop 
Space programoje. Aukas velionio Jono atminimui šeima 
praio siųsti į Norfolk Newtown Lung Association, 25 Sprine 
St., VValpole, MA 02081. 

Giliame liūdesyje — 
žmona Emilija Stasė 
351 Buckminster Dr. Apt. 106 
Norwood, MA 02062 

A.tA. 
BRONEI GAIŽIŪNIENEI 

mirus, sūnų dr. ANDRIŲ su šeima, dukrą 
DANĄ su šeima ir visus gimines giliai 
užjaučiame. 

Danguolė ir Stasys Surantai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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

4348 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

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

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

f * ; 
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DON'T SPEND IT AU SAVE SOME AT 

MUTUAL Ce^tač SAVINGS 
AND K )AN AoSOGATION 

ChorletcH ood Siipervued by ihe l)«ile<l Stotos C?ovcinmenl 
2212 W CERMAK ROAP • CHICAGO, KUNOIS 60608 PMONE |3»2) 847-7747 
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PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

M312M76-2345 

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 

Laido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 
Visus l a i d o t u v i ų n a m u s galite 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 
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DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 4 d. 

x Tradicinę Kūčių vakarie
nę ruošia Chicagos Studentų 
ateitininkų kuopa sekmadienį, 
gruodžio 20 d., 2 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Kun. A. Saulai-
tis aukos šv. Mišias, moksleiviai 
atliks trumpą programėlę, bus 
kūčių valgiai ir kalėdinės gies
mės. 

x Dabar jau yra laikas artė
jančių švenčių proga pasveikinti 
savo draugus bei artimuosius 
per „Draugą". Administracija 
yra pasiruošusi visiems pa
tarnauti penkias dienas savai
tėje. Galite skambinti telefonu 
(312) 585-9500. Ypač kviečiamos 
organizacijos ir profesionalai, 
nes sutaupysite laiką ir pinigą. 

x „Draugo" redaktorė, žur
nalistė ir rašytoja Danutė 
Bindokienė papasakos, kaip 
švenčiamos Kalėdos ne tik 
Lietuvoj, bet ir kituose pasaulio 
kraštuose Liet. Mot. Kat. Fed. 
Chicagos skyriaus susirinkime 
gruodžio 13 d. Balzeko muzie
jaus patalpose. 

x Lietuvių Fondas 1993 m. 
rengia seriją koncertų, kuriuos 
atliks Lietuvos valstybinės 
operos solistai — sopranas Sigu
tė Stonytė ir baritonas Arvydas 
Markauskas. Solistams akompa
nuos Čikagos lietuvių operos 
dirigentas muzikas Alvydas Va-
saitis. Pirmas koncertas įvyks 
Čikagoje sausio 10 d., Bostone 
sausio 17 d., Los Angelėje sau
sio 24 d., Detroite sausio 31 d. 
ir Clevelande vasario 7 d. Kon
certus organizuoja ir rūpinasi 
bilietų platinimu tų vietovių L. 
Fondo įgaliotiniai. 

x UNESCO t a r p t a u t i n i o 
kultūros rėmimo fondo direk
toriaus Y. R. Isar pranešimu, iš 
125-ių prašymų kultūriniams 
renginiams paremti 17 pelnė 
UNESCO sponsoravimą kaip 
pasaulinės reikšmės įvykiai. 
Laimėjusiųjų tarpe yra Lietu
vos Tarptautinis Teat ro fes
tivalis Vilniuje gegužės 10-23 
d. 

x Kas nori išgirsti pasku
tinius įvykius Lietuvoje, tuo 
reikalu pranešimą padarys gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza su 
visuomene susitikimo proga 
gruodžio 4 d., penktadienį, 6 vai. 
vakare Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus patalpose, ant
rame aukšte, 6500 S. Pulaski 
Rd. Visi kviečiami dalyvauti. 

x Jaunimo centro metinė 
vakarienė įvyks šį sekmadienį 
4 vai. p.p., didžiojoje salėje. Prieš 
vakarienę 3 vai. p.p. tėvų jėzui
tų koplyčioje bus šv. Mišios už 
centro statytojus, darbuotojus ir 
rėmėjus, o po to vakarienė, 
kurios metu trumpą meninę 
programą atliks sol. Praurimė 
Ragienė ir Manigirdas Motekai-
tis. Bus ir laimėjimų traukimai. 
Iki pasimatymo Jaun imo 
centre! 

x Marija Ročkuvienė, Chi-
cago. 111., pagerbdama savo vyro 
a.a. Juozo Ročkaus atminimą, 
atsiuntė 100 dol. „Draugo" 
dienraščiui. 

x Į Pasaulio lietuvių centro 
ruošiamą N. Metų sutikimą dar 
galima užsisakyti stalus skam
binant A. Mikui, 708-257-1083. 
Atvykę į PLC, rasit viską, ką N. 
Metų sutikime tikitės rasti: 
gerą maistą, įvairius gėrimus, 
puikią muziką, nuostabiai iš
puoštą salę ir visus savo drau
gus. PLC laukia jūsų! 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver-
t3'bių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312-621^8886 dir 
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800621-2103. 

(sk) 

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

x A.a. Viktoras Žeronas, 
miręs š.m. lapkričio 14 d., tes
tamentu buvo paskyręs aukas 
lietuvių kultūriniams reika
lams: savo mylimam Dainavos 
ansambliui, kurio nariu jis buvo 
nuo pat įsikūrimo, 2,000 dol.; 
„Margučio" radijo programai — 
1,000 dol., Balfui - 1,000 dol. 
Kaip anksčiau minėta, jis 
prisiminė ir dienraštį „Drau
gą", paskyręs 1000 dol. iš savo 
kuki aus palikimo. Velionio 
valią vykdydama, jo sesuo Rita 
Kaval iauskienė išdalino 
paskirtas sumas. 

x Lietuviai pensininkai vel
tui laiko neleidžia, sulaukę 
„auksinių savo gyvenimo 
dienų". Tas naudingas laiko su
naudojimas atsispindi ir jiems 
skirtame žurnale ..Pen
sininkas", kurio lapkričio mėn. 
numeris atsiųstas mūsų re
dakcijai. Žurnalą leidžia JAV 
LB Socialinių reikalų taryba, 
redaktorius Karolis Milkovaitis, 
o administratorė Elena Siru
tienė. Kai mūsų periodinė spau
da kartais šlubuoja dėl bendra
darbių ar kitų trūkumų, ..Pen
sininkas", atrodo, laikosi gerai 
ir vis tobulėja su kiekvienu 
numeriu. 

x „Mūsų V y t i s " , nr. 3 
pasiekė redakciją. Tai Akademi
nio skautų sąjūdžio žurnalas, 
redaguojamas Vytauto P. 
Mikūno. Jis spausdinamas M. 
Morkūno spaustuvėje. Chica
goje. Žurnalas kruopščiai reda
guojamas ir gražiai išleistas; 
gausu nuotraukų, skautų aka
demikų veiklos akimirkų ne tik 
iš Chicagos. bet ir iš kitų vie
tovių. 

x Stasė Šimoliūnienė, gyv. 
Dana Point, Cal., atsilygindama 
už kalendorių bei sveikinimo 
korteles, rašo: „Linkiu „Drau
gui" dar ilgai, ilgai pasilikti 
išeivijoje tokiu pačiu ir vi
suomet nauju, patraukliu, 
gausiu gerais rašiniais, parašy
tais gražia gimtąja kalba, dien
raščiu". S. Šimoliūnienė 
atsiuntė ir auką. kad jos 
linkėjimai būtų sutvirtinti. 

x Naujų metų sutikini as 
Jaunimo centre, kurį 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 salę 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, 
312-925-6193, bus suteiktos 
visos Naujų metų pokylio 
informacijos. Kviečiame Jus su 
savo draugais užsisakyti vietas 
ir kartu su mūsų Opera sutikti 
1993 metus. 

(sk) 

x 55 SVARŲ MAISTO 
ŠVENTĖMS: įvairių produktų 
rinkinys — $98; 22 šv. mažesnis 
paketas - $65; 22 sv. mėsos 
produktų ir aliejaus — $98. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak, 2638 W. 69 St„ Chicago, 
IL 60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Laisvalaikio darbų parodos dalyviai, išstatę savo kūrybą Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje 
lapkričio 22-23 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LAISVALAIKIO DARBŲ 

PARODA 

Š.m. lapkričio 20-23 d. Jau
nimo centre, M. K. Čiurlionio 
galerijoje, JC Moterų klubas 
surengė naujausių laisvalaikio 
darbų parodą. 

Nesuklysime pasakę, kad 
grožio pajautimas žmogų lydi 
nuo senų senovės, jį taurina, 
kelia sielą, ugdo kilnesnius 
jausmus, guodžia nusiminimo 
valandą, o džiaugsmą padaro 
dar šviesesniu. Nejučia peri
mame grožio jausmą iš gamtos, 
ir ima noras ką nors gražaus 
pačiam padaryti, pasidžiaugti ir 
kitus pradžiuginti. Taip gimsta 
individuali laisva kūryba. 

Taip ir šioje parodoje. Visos 
trys M. K. Čiurlionio galerijos 
salės pilnutėlės gražiausių lais
valaikio darbų. Kad visi gerai 
būtų matomi ir į bendrą įspūdį 
derintųsi, pasidarbavo daili
ninkė M. Stankūnienė. 

Pirmoje salėje A. Underienės 
ir Z. Visockienės kilimai, antro
je — K. Kreivėno ir S. Žilevi
čiaus drožiniai, trečioje — K. 
Kuraitis ir Variakojienės au
diniai, I. Miecevičienės ginta-

x Nauja Lietuviškos Kny
gos klubo knyga: Stasio Da
liaus „Kituose kraštuose". 
Lietuvis pasaulio keleivis 
aprašo savo pastangas geriau 
pažinti pasaulį. Jo kelionės 
siekia nuo Afrikos tautų ligi 
kraštutinės šiaurės. Knygoj 
daug paties autoriaus padarytų 
nuotraukų. Kaina 9 dol. 

x Gražus spalio mėnesio 
„Skautų aido" numeris atsiųs
tas mūsų redakcijai. Jį reda
guoja kun. A. Saulaitis ir Pelė
dų skiltis, o administratorė yra 
Albina Ramanauskienė. Tai ofi
cialus Lietuvių skautų sąjungos 
organas, leidžiamas LSS Tary
bos pirmijos. Šiame numeryje 
daug įdomios skautiškos 
medžiagos ne tik iš šiapus, bet 
ir iš anapus Atlanto, iš tėvynės 
Lietuvos. Daug nuotraukų, 
skautų kūrybos (net iš Prancū
zijos, net iš Australijos). 
Žurnalas yra 24 psl., įdomus ir 
skautams, ir neskautams. 

x „Li tuanus" , nr. 4, reda
guotas Violetos Kelertienės su 
būriu talkininkų, atsiųstas 
mūsų redakcijai. Žurnalas 
anglų kalba, leidžiamas 4 kar
tus per metus, spausdinamas M. 
Morkūno spaustuvėje Chica
goje, administruojamas Jono 
Kučėno. Šiame numeryje bend
radarbiauja Albertas Zalato
rius, Kostas Ostrauskas, apie 
Osvaldo Balakausko muziką 
rašo Enrique Arias, poezijai 
atstovauja Janina Degutytė. 
Žurnalas papuoštas Kazio 
Daugėlos nuotraukomis. 

rinė mozaika, O. Keraminienės 
dėžutės su šiaudelių mozaika 
bei šiaudinės figūrėlės. J. 
Smilgienės šiaudinukai eglutei 
puošti, labai artimi lietuvių tau
todailės tradicijoms. 

Atskirą ekspoziciją sudarė A. 
Kaminskienės skoningai suver
ti karoliai, tinkantys prie ele
gantiškų rūbų, ir mūsų gražieji 
gintarai. 

Daug paveikslų. P. Masilio-
nienės tapyba, R. Kirkilaitės 
grafikos kūriniai žavi nuošir
dumu, gilia minties išraiška. S. 
Plenienės kryželiu siuvinėti pa
veikslai traukė žvilgsnį kruopš
čiu darbo atlikimu, estetiška iš
vaizda. 

Parodoje gausu mezginių, 
nėrinių, buvo ir metalo dirbinių, 
ir įvairių kitokių rankdarbių. 
Dalyvavo 27 darbštuoliai. Be 
paminėtų, dar grožėjomės S. 
Jurkūnienės. I. Radienės, A. 
Vasiukevičienės, A. Ramanaus
kienės, J. Miknaitienės, E. Čiži-
nauskienės, Ed. Čižinausko, S. 
Bražionienės. J. Racevičienės, 
S. Jakštaitės, Rasimo darbais. 
Švelnūs skoningi spalvų 
deriniai, grakšti rankdarbių for
ma, dailus atlikimas yra bū
dingi visiems, šioje parodoje iš
statytiems, eksponatams. 

Paroda dar kartą patvir-
tino,kad lietuvių meninė pajau
ta yra gili ir neišblėsta pasaulio 
margumyne. Ne tik neišblėsta 
— dargi praturtina kitų kraštų 
žmones. 

Irena Skuodienė 
PAGERBTA 

T. BLINSTRUBO 
SUKAKTIS 

Daugelį metų dirbęs Lietuvos 
ir išeivijos mokyklose, o pasku
tiniu laiku daugiau perėjęs į 
visuomeninę, organizacinę 
veiklą, Teodoras Blinstrubas, 
gyvenąs Chicagoje, lapkričio 26 
d. sulaukė 86 m. amžiaus. 

Nedaug teturime tokio 
amžiaus lietuviu, kurie dar vis 
energingi, veiklūs. Jis, išėjęs 
studijas Vytauto Didžiojo uni
versitete ir prie valstybinės eg
zaminų komisijos išlaikęs egza

minus, gavo aukštojo mokslo 
baigimo diplomą ir mokytojavo 
Švėkšnos, Joniškio, Rietavo, 
Kupiškio, Šeduvos progimna
zijose ir gimnazijose, pasiek
damas net direktoriaus postą. 

Išeivijoje, Oldenburge, įsteigė 
gimnaziją ir buvo jos direkto
riumi. Buvo gimnazijų ir ama
tų mokyklų inspektor iumi 
anglų zonoje. 

Atvykęs į JAV, išėjo kursą 
Illinois Technologijos institute, 
įstojo į darbą įstaigoje, giliai įsi
jungdamas į veiklą patriotinėse 
organizacijose: Alte, Vlike, 
Lietuvių Bendruomenėje , 
keletą metų buvo Alto pir
mininku, Tautinės sąjungos 
pirmininku, buvo jų seimų 
atstovu, jų įvairių komisijų 
nariu ir pirmininku ruošiant 
kultūros kongresus, dainų šven
tes, net buvo išrinktas pirmuo
ju Lietuvių fondo valdybos 
pirmininku. Jam brangūs tau
tiniai ir krikščionybės idealai. 
Jo uolumas buvo įvertintas 
šaulių žvaigžde, Trijų liepsnų 
žymeniu, nepriklausomybės 
medaliu, yra Alto garbės narys. 
Visą amžių uolus abstinentas. 

Dr. L. Kriaučeliūnas suor
ganizavo sukaktuvininko T. 
Blinstrubo pagerbimą puoš
niame William Tell restorane, 
Countryside, IL. Čia lapkričio 
25 d. buvo sukviesti vadinamo 
Vidurdienio pokalbių klubo 
nariai, kur be dr. L. Kriau-
čeliūno ir T. Blinstrubo, renkasi 
ir laikraštininkai: VI. Būtėnas, 
Ant. Juodvalkis, prel. J. Pruns-
kis, M. Valiukėnas, J . Žygas ir 
aptaria Lietuvos bei išeivijos 
kultūrinius, politinius ir kitus 
aktual ius re ika lus . Čia 
sukaktuvininkas buvo pagerb
tas ir visų pasveikintas. 

J . P r . 

MATULAIČIO M I S I J O S 
LEMONTE SUSIRINKIMAS 

Prieš keletą metų Lemonte 
įsteigta Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misija, aptarnaujan
ti Chicagos pietvakariniuose 
priemiesčiuose gausiai gyve

nančius lietuvius katalikus, 
lapkričio 22 d. turėjo savo 
metinį parapiečių susirinkimą. 
Tą sekmadienį buvo Kristaus 
Karaliaus šventė. Šv. Mišias 
aukojo kun. J. Kidykas, giedojo 
solistas V. Daunoras, vargonais 
pritariant muz. A. Vasaičiui, 
ateitininkiškasis jaunimas prie 
a l tor iaus atnešė Part izano 
Daumanto ir Prez, Stulginskio 
vardo kuopų vėliavas. 

Tuoj po pamaldų didžiojoje LC 
salėje susir inkimą a t idarė 
Pastoracinės tarybos pirmi
n i n k a s Algis Kaz lauskas , 
pakvietęs susirinkimui vado
vauti Algirdą Stepaitį ir sekre
toriauti Aldoną Kamantienę. 

Kun. Kidykas pasidžiaugė 
misijos augimu: narių skaičiumi 
ir finansine parama. Tačiau pa
stebėjo, kad pagrindinis misijos 
uždavinys turėtų būti žmonių 
šven tumo ugdymas. J i s 
atkreipė dėmesį į kai kuriuos 
p a g e r i n t u s dalykus . Kun . 
Kidykas šiuo metu pavaduoja 
kun. Juozą Vaišnį,kuris, kun. 
Leonui Zarembai išvykus dės
tyti į Kauno kunigų seminariją, 
turėjo užimti jo pare igas 
Lemonte, bet dėl ligos to dar 
negali padaryti. 

Algis Kazlauskas plačiau 
supažindino su misijos Pastora
cinės tarybos veikla ir užda
viniais. Jis kalbėjo, kad pasau
liečiai turi aktyviai įsijungti į 
savo parapijos ar misijos plana
vimo, ugdymo ir plėtimo darbus, 
tuo būdu palengvindami 
kunigui jo tiesioginėse parei
gose. Šiuo metu misijos taryboje 
yra: misijos kapelionas, ses. 
Margarita, A. Kazlauskas, I. 
Kerelienė, A. Kamantienė, J. 
Baužys, A. Stepaitis, K. Laukai
tis. Finansinio komiteto nariais 
yra: A. Dapkus, M. Tallat-Kelp-
šienė, R. Poskočimienė, A. 
Lieponis. 

Nauji rinkimai į šiuos misijos 
tvarkymo organus atidėti iki 
1993 m. sausio pabaigos. 

Kas dabar misijoje daroma? 
Misijos chorui vadovauja R. 
Poskočimienė, Šv. Komuniją 
dalinti padeda Alenskas ir ses. 
Margarita, skaitytojais rūpinasi 
J. Baužys, Mišių patarnautojus 
tvarko R. Riškienė ir ses. Mar
garita, mėnesinėmis vaikų Mi-
šiomis rūpinasi Pr. Domans-
kienė. Aukų rinkėjus tvarko K. 
Laukaitis, o kavute po pamaldų 
rūpinasi Socialinio bendravimo 
komitetas, vadovaujamas J . 
Laukaitienės. 

Misijos reikalų vedėju yra K. 
Lauka i t i s , ses. Margar i t a 
tvarko misijos raštinę ir atskai
tomybę, be to, dėsto tikybą šeš
tadieninėje mokykloje. A. 
Kamantienė redaguoja misijos 
biuletenį. Jau įsisteigė jaunų 
šeimų ir religinio auklėjimo bū
relis, kurio nariai renkasi 
mėnesio trečią sekmadienį, po 
11 vai. pamaldų jaukioms dis
kusijoms krikščioniškojo 
aukėjimo klausimais. Būreliui 
vadovauja Rima ir Linas Sid-
r ia i . Ses. Margar i ta ir I. 
Kerelienė pradėjo organizuoti 
socialinės globos būrelį, kurio 

. t ikslas bus padėti vyresnio 
amžiaus žmonėms, lankyti ligo
nius ir kt. Artimiausiu laiku 
turėtų pradėti darbą liturginis 
būrelis (pamaldos, apeigos, kan-
tor ia i , šventės , l ie tuviški 
papročiai) ir krikščiniškos dva

sios ugdymo būrelis (pokalbiai, 
paskaitos religinėmis temomis, 
rekolekcijos). 

Pastoracinės tarybos pirmi
ninkas kvietė visus misijos na
rius jungtis į būrelių veiklą ir 
neatsisakyti, kai bus kviečiami 
pagalbon. 

Tarp iškeltų klausimų daug 
dėmesio susilaukė praktiškas 
stogo tvarkymo reikalas, o taip 
pat ir misijos dvasinio aptarna
vimo ateity klausimai. Liudas 
Šlenys buvo paprašytas praneš
ti paskutines žinias dėl audros 
apgadinto bažnyčios stogo 
taisymo galimybių. Atrodo, kad 
tam būtinam reikalui reikės 
nemažų finansinių išlaidų. Dėl 
misijos ateities buvo pakviestas 
plačiau pasisakyti susirinkiman 
atvykęs T. Antanas Saulaitis, 
jėzuitų išeivijoje vyresnysis. Jis 
kalbėjo, kad jėzuitai yra pasi
ėmę nelengvą uždavinį tvarkyti 
Lemonto misijos sielovados 
reikalus. Uždavinys nelengvas 
ta prasme, kad pas mus apskri
tai pradeda trūkti kunigų. Yra 
suprantama, kad išeivijai, ypač 
jaunimo organizacijoms ir jų sto
vykloms, reikia daugiau jaunes
nių kunigų, bet iš kur juos 
gauti? Chicagos apylinkėse 
esančių jėzuitų kunigų amžiaus 
vidurkis yra daugiau nei 75 
metai. Iš Lietuvos, bent šiuo 
metu, tikėtis naujų kunigų išei
vijai nėra vilties, nes jų ir ten 
nėra pakankamai. Tai koks į tai 
atsakymas? — Ilgalaikiame 
plane reikia būtinai kandidatų 
į kunigus iš mūsų pačių šeimų, 
mūsų organizacijų, mūsų misi
jos, reikia taip pat pagalvoti ir 
apie didesnį diakonų skaičių. 

Tokiomis nedžiuginančiomis, 
bet įpareigojančiomis apie tai 
rimčiau pagalvoti, mintimis 
buvo užbaigtas šis metinis misi
jos susirinkimas. 

J . Baužys 

CHICAGA - 25-JI 

Neseniai patikrinus didžiau
sių Amerikos miestų oro 
švarumą ir aplinkos taršos tvar
kymą, rasta, kad švariausias 
miestas, kuriame saugiausia ir 
maloniausia gyventi, y ra 
Honolulu (Havajuose), antrasis 
— San Diego, Cal. Blogiausia 
aplinka ir nešvariausias oras 
yra Greensboro, N.C. (75-tas iš 
75 patikrintų), tuo tarpu Min-
neapolis-St. Paul, MN yra 73-je 
vietoje. Chicaga dalinasi 25-tąja 
vieta su Providence, RI, o New 
Yorkas yra 39-toje vietoje. Kai 
kurie kiti miestai: Rochester, 
NY - 11, Pittsburgh - 14, Bos
ton - 17, Philadelphia - 27, 
Phoenix, Ari. — 28, Cleveland 
— 34, Tampa-St. Petersburg — 
38, Los Angeles — 42, Omaha — 
54, Detroit — 63. Galbūt nuosta
biausia, kad palyginti nedidelis 
Grand Rapids miestas Michi-
gano valstijoje pateko tik į 
70-tą vietą. 

RAGINA UŽSISEGTI 
DIRŽUS 

Illinois valstijos policija 
praneša, kad šiuo metu tik 65% 
važiuojančiųjų automobiliais 
prisimena valstijos įstatymą ir 
užsisega saugumo diržą. Nors 
procentas kiek pakilęs nuo per
nai metų (buvo tik 50%), tačiau 
dar vis per mažas. Švenčių 
metu, iki sausio 2 d., bus sten
giamasi saugumo diržų 
vartojimą pakelti bent 5% — iki 
70%. Tas šešias savaites, prade
dant Padėkos diena, valstijos 
policija stabdys vairuotojus ir 
tikrins saugumo diržų vartoji
mą. Taip pat apskrities gyven
tojai bus raginami užsisegti sau
gumo diržus per reklamas, pri
minimus mokyklose, plakatus 
ir pan. 

Vidurdiemr. pašnekesių klubas, švenčiant T. Blinstrubo gimtadienį. IŠ kairės: J. Žygas. VL. 
Būtėnas, T Blinstrubas, dr. L. Kriaučeliūnas, A Juodvalkis, prel. J. Prunakis ir M. Valiukėnas. 
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