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Ar bus karšto 
vandens per Kalėdas? 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Viln ius , gruodžio 10 d. (Elta) 

— Vilniaus miesto savivaldybėje 
svars toma, ar gal ima būtų 
vilniečiams prieš artėjančias 
šventes tiekti karštą vandenį. 
(Karšto vandens butuose nebėra 
nuo spalio mėnesio). Norint, kad 
gyventojai turėtų karšto van
dens, kaip buvo planuojama, 12 
dienų — nuo gruodžio 21-osios 
iki sausio 4-osios, reikia 1 mili
jono dolerių. Surinkt i tokius 
pinigus iš gyventojų prakt iškai 
nerealu, nes 50 procentų vil
niečių jau dabar neįstengia su
simokėti už komunalines pa
s l a u g a s . Š iandien mie s to 
valdyba svarsto karšto vandens 
problemą. Galbūt prieš Kalėdas 
ir Naujuosius metus karštu van
deniu po kelias dienas pagal 
grafiką galės džiaugtis atskiri 
mikrorajonai. 

K la ipėdos uos tas p a s i r u o š ę s 
p r i i m t i sunkųjį m a z u t ą 

„ J e i į Kla ipėdos uos tą 
a tplauktų tanklaivis su sun
kiuoju mazutu, jau šiandien 
galėtume, valdydami įrengimus 
rankomis, priimti ir supilti jį į 
geležinkelio c i s t e r n a s " , pa
reiškė Eltai Klaipėdos valstybi
nės naftos įmonės technikos di
rektorius Petras Mulskis. J is 
dalyvavo šio svarbaus Lietuvai 
objekto priėmimo komisijos, 
įvertinusios naująją technologi
nę liniją, pirmajame posėdyje. 

Komisijos nariai pastebėjo kai 
kurių trūkumų, tačiau, techni
kos direktoriaus nuomone, iki 
gruodžio 16 d. jie bus visiškai 
pašalinti . Tuomet bus galima 
sukviesti šio objekto priėmimo 
valstybinę komisiją 

Nauja technologinė linija 
į r e n g t a per k e t u r i s da rbo 
mėnesius. Vienuolikos Vals
tybinių ir privačių statybos 
firmų darbininkai ir specialistai 
pagal Vilniaus , ,Kuro" uždaro
sios akcinės bendrovės projektą 
sumontavo trijų kilometrų ilgio 
didelio skersmens vamzdyną, 
įrengė patikimą šilumos izo
liaciją, atliko daug kitokių 
darbų. Svarbiausius į rengimus 
pateikė Lietuvos ir Vokietijos 
firmos, medžiagas — Rusijos. 
Ukrainos ir Baltarusijos įmo
nės. 

Kuro perpylimas iš laivo į 
cisternas bus automatiškai val
domas iš centrinio pulto. Per 
parą bus galima perpumpuoti 
10,000 tonų sunkiojo mazuto, 
reikalingo katil inėms ir elek
t r inėms kūrenti. Per metus 
t ikimasi apdoroti maždaug 3 
milijonus tonų kuro. 

Gal i būti a t n a u j i n t a 
K. P r u n s k i e n ė s b y l a 

Lietuvos Generalinė proku
r a tū r a pareiškė protestą Aukš
čiausiojo Teismo prezidiumui 
dėl to, kad šio teismo civilinių 
bylų kolegija patenkino Aukš
čiausiosios Tarybos komisijos 
Sovietų Sąjungos KGB veiklai 
t i r t i pareiškimą ir patvirt ino 
juridinę reikšmę turint į faktą, 
jog suinteresuotas asmuo — de
p u t a t ė Kaz imiera D a n u t ė 
Prunskienė sąmoningai bendra
darbiavo su Sovietų Sąjungos 
KGB. 

Generalinė prokuratūra tei
gia, kad šis sprendimas yra 
naikintinas, nes nepagrįs tai 
nebuvo patenkintas K. Pruns
kienės prašymas atidėti bylos 
nagrinėjimą vėlesniam laikui. 

Neatvykimas į posėdį buvo 
pripažintas nepateisinamu ir 
toliau byla buvo nagrinėjama, 
nedalyvaujant suinteresuotam 
asmeniui. Tačiau, kaip pažymi
ma Generalinės prokuratūros 
proteste, tuo laiku deputatei 
parlamento Ekonomikos komi
sija buvo pavedusi atstovauti 
Ekonomikos komisijai tarptau
tinėse konferencijose. 

Pripažint ina, kad kolegija 
pažeidė K. Prunskienės proce
sines teises. Todėl Generalinė 
prokuratūra prašo panaikint i 
Aukščiausiojo Teismo civilinių 
bylų kolegijos sprendimą ir bylą 
perduoti nagrinėti iš naujo. 

I e šk inys p r i e š 
Nijolę S a d ū n a i t ę 

Gruodžio 9 dieną K a u n o 
miesto apylinkės teisme buvo 
nagrinėjamas uždarosios akci
nės bendrovės Laikrašt is ,Va
saris' (kurios specializacija — 
„lengvo" turinio laikraščiai) 
ieškinys Nijolei Sadūnaitei ir 
Klaudijui Stanioniui. 

Uždaroji akcinė bendrovė rei
kalauja, kad visame pasaulyje 
žinoma žmogaus teisių gynėja, 
buvusi sąžinės kalinė Nijolė 
Sadūnaitė ir dabartinis Kauno 
miesto valdybos sveikatos ap
saugos ir seeiahnio aprūp<w*«oo 
skyriaus vedėjas Klaudijus Sta-
nionis atlygintų bendrovei pa
darytus materialinius nuosto
lius — sumokėtų 2,200 talonų už 
sunaikintus laikraščius ir pa
dengtų teismo išlaidas. 

Šių metų pavasarį, kai jau 
buvo įsigaliojęs miesto mero pot
varkis, kuriuo erotinius leidi
nius buvo leista pardavinėti tik 
tam specialiai skirtuose kios
kuose, „20 centų", „Liberal ia" 
ir kai kurie kiti panašūs laik
raščiai buvo pardavinėjami prie 
požeminės perėjos V i ln i aus 
gatvėje, prie Caritas būstinės ir 
Maironio vidurinės mokyklos. 
Tai pamačiusi. Nijolė Sadūnaitė 
įspėjo pardavinėtoją, kad tai 
pažeidžia mero potvarkį, bet į 
jos pastabą reaguota t ik keiks
mais. Sadūnaitė paprašė, kad 
savo pareigą atliktų policinin
kai, tačiau ir jie to nepadarė. 

Tada ji kreipėsi į praeivius. 
Pro šalį ėjęs Klaudijus Stanio-
nis sutiko jai padėti. J i s paėmė 
pluoštą laikraščių, o Nijolė 
Sadūnaitė išmetė juos į šiukšlių 
dėžę. 

Teisme ji pareiškė, kad taip 
pasielgti ją paskatinusi sąžinė, 
kad „20 centų" ir kiti panašūs 
leidiniai tv i rk ina j aun imą . 
žaloja jo moralę. Nijolė Sadū
naitė sakė ne kartą mačiusi, 
kaip tokius leidinius pardavi
nėja ir perka nepilnamečiai. Ji 
negalėjo abejingai praeit i pro 
šalį, kaip to padaryti negalėtų, 
matydama skriaudžiant vaiką, 
darant kitokią žalą. Klaudijus 
Stanionios pabrėžė, kad, padė
damas Nijolei Sadūnaitei , jis 
atliko savo pilietinę pareigą. 

Ši byla toliau bus nagrinė
jama sausio 14 dieną. 

S igna ta rams p a g a r b a , be t ne 
ma te r i a l i nės l e n g v a t o s 

„Signataras yra tas , kuris 
balsavo už Kovo 11-osios aktą 
dėl Lietuvos Nepriklausomos 
valstybės atstatymo", rašoma 
signatarų įstatymo projekte. 
Ka ip p r a n e š a l a i k r a š t i s 
Lietuvos rytas, šį dokumentą 

Trečiadienį suiro ir trečioji Britanijos karališkoji šeima. Praėjusia vasarą 
padarytame portrete Valijos princas Charles su žmona Diana ir jų -ūmimis 
princais William ir Harry. 

Britanijos karališkoji pora 
išsiskiria 

L o n d o n a s , gruodžio 9 d. 
(NYT) — Britanijos ministras 
p i rmininkas John Major tre
čiadienį žemesniuose Parla
mento rūmuose House of Com-
mons perskaitė per televiziją 
t r a n s l i u o t ą p a r e i š k i m ą iš 
Buckingham rūmų, kad Char
les, Valijos princas ir Britanijos 
sosto įpėdinis, ir Diana, Valijos 
princesė, nutarė skirtis po 11 
metų vedybinio gyvenimo. Sep
tynių sakinių pareiškime buvo 
norima sumažint i šios žinios 
smūgį, pabrėžiant , kad karališ
koji pora nežada prašyti ištuo
kos ir kad jie a tski ra i toliau eis 
savo kara l i škąs ias bei konsti
tucines pareigas, kaip būsimieji 
Anglijos kara l ius ir karalienė. 

„Šio sprendimo buvo prieita 
draugiškai ir jie abu ir toliau 
pilnai da lyvaus savo vaikų 
auginime", perskaitė premjeras 
Major iš oficialaus teksto. 

Bet istorikai ir karališkosios 
šeimos žinovai sako, kad šios 
skyrybos duoda monarchijai 
didžiausią smūgį nuo 1936 me
tų, kai karalius Edward VIII at
sisakė sosto, kad galėtų vesti 

išsituokusią amerikietę Wallis 
Simpson. Tarpe kitų plausimų 
kyla ir praktiškas k:: usimas. 
kaip konkrečiai veiks monar
chija ateityje, p r i n c ^ i r prin
cesei einant savais jfy^nfmb 
keliais, gyvenant atskiruose 
rūmuose, turint atskirus ir gal 
net konkuruojančius ar net 
priešiškus patarėjų ir pagelbi-
ninkų kadrus. 

Kyla ir žmogiškų klausimų, 
pvz., a r senovinės monarchijos 
tradicijos bei protokolas galės 
būti pritaikyti karališkiems tė
vams, paskirai auginantiems 
savo vaikus? Kaip išsispręs 
abiejų tėvų jungtinis vaikų 
auginimas, jiems gyvenant at
skirai? Ar princas i>- princesė 
dabar turės teisę draugauti su 
kitais asmenimis? 

Ši nesitikėta žinia pri trenkė 
daugelį britų, nežiūrint, kad 
spaudoje jau kelis mėnesius 
buvo pilna spėliojimų ta tema. 
Kai princas ir princesė vedė 
1981 metais, jų vestuvės buvo 
išgarsintos ir po visą pasaulį 
transliuojamos, kaip įspūdin
giausios šio šimtmeč'o vestuvės. 

Š i a n d i e n , p r a n e š a n t , k a d 
44-metis princas Char les išsis
kiria su 31-mete princese Diana, 
jie buvo ski r t ingose k r a š t o 
vietovėse — p r i n c a s l a n k ė 
senelių namus , sakė prakalbą 
pramoninkams į š i au rę nuo 
Londono, princesė lankė kliniką 
š i au r ry t i nė j e Anglijoje. N ė 
vienas skyrybų nekomentavo. 

Šios žinios svarbumą parodo ir 
tai, kad jai paskelbti, min. pirm. 
John Major, kuris šiuo me tu 
ruošiasi kritiškai Europos Bend
rijos vadų viršūnių konferenci
jai šį savaitgalį, turėjo a t šauk t i 
numatytą pasitarimą su EB pir
mininku Jacąues Delors. 

Tiek premjeras Major, t iek ir 
Buckingham rūmai užt ikr ino, 
kad šios skyrybos nepakeič ia 
sosto paveldėjimo tvarkos, o mi
nistras p i rmininkas kalbėda
mas Par lamente , dar pr idūrė , 
kad tame sprendime nėra nieko, 
dėl ko Valijos princesė Diana 
negalėtų vieną dieną būti vai
nikuota karal iene „consort". 

Tuo pačiu metu Anglijos Baž
nyčia paskelbė pareiškimą, kad 
princas Charles, kaip būsimasis 
karal ius, gali būti Bažnyčios 
vadu, nežiūrint šių jo skyrybų. 

Moderniais laikais nėra pa
saulyje precedento išsiskyru
siam ar išsituokusiam monar
chui. Paskutinis išsiskyręs britų 
karal ius buvo George IV, k u r s 
paliko savo žmoną Caroline iš 
Brunswick 1796 metais , viene
r ius metus su ją išgyvenęs. Ta
čiau manoma, kad šios skyrybos 
y ra t ik pasiruošimas princo 
ištuokai, nes jei j is būtų vai
n ikuotas ka ra l iumi , pr incas 
Charles negalėtų vėl vesti. Tad 
manoma, kad ilgainiui pr incas 
savo sosto įpėdinystę užleis savo 
sūnui VVilliam. 

Su šia žinia konstatuota, kad 
suiro jau visų trijų vedusiųjų ka
ral ienės Elzbietos II vaikų ve
dybos. York princas Andrew 

atsiskyrė nuo princesės Sa rah 
Ferguson („Fergie") dar š ia is 
metais. Princesė Anne, karalie
nės vienintelė dukra , vasarą 
išsiskyrė su savo vyru Mark 
Phillips. O dabar išsiskyrė prin
cas Charles su princese Diana. 
Karal ienė dar tur vieną neve
dusį sūnų princą Edward. 

ruošia buvęs Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas ir parlamen
to seniūnas Eugenijus Gentvi
las. Jo rengiamame projekte, 
priešingai nei kito deputato 
Narcizo Rasimavičiaus pareng
tame įstatyme dėl Aukščiausio 
šios Tarybos deputatų ir Vyriau
sybės narių socialinių garantijų, 
material inės lengvatos nenu
matytos. Pagal minėtą N. Rasi
mavičiaus parengtą, tačiau Sei
mo pristabdytą įstatymą, eks-
deputatai ir minstrų kabineto 
nariai bū tų gavę po 248.000 
talonų. 

Beje, eksdeputata i Virgilijus 
Čepaitis ir Jokūbas Minkevičius 
už bendradarbiavimą su KGB 
neteko deputatų mandatų. Ar 
jie verti s ignatarų vardo, spręs 
Seimas. 

Pagal s i gna t a rų įs tatymo 
projektą, s ignatarai turės teisę 
be leidimo įeiti į Seimo rūmus 
ir stebėti posėdžius. Jiems bus 
įteikti a t i t inkami rekvizitai: 
signatarų pažymėjimai ir ženk
leliai. S igna ta rams paliekami 
diplomatiniai Lietuvos pasai, 
kurie k a s penkeri metai, jei 
nebus pastebėta piktnaudžiavi

mo, bus keičiami. 
Atskiru vyriausyl(ės aktu, pri

imtu anksčiau, mirę signatarai 
bus laidojami valstybės lėšomis. 

Įstatymų n u m a u t ų teisių ir 
lengvatų signataras netenka, 
jeigu atsisako Lie'uvos pilie
tybės, teismo p) oažįstamas 
neveiksniu, įvykdo tyčinį nusi
kalt imą arba pat? itsisako. 

Signatarų įstaty: o projektas 
šią ar kitą savaite uis įteiktas 
Seimui. 

P a k e i s t a s muziejaus 
pavad in imas 

J a u buvo skelbt; kad Lietu
vos Kultūros ir Švietimo Minis
terija reorganizavo Vilniuje 
įkurtą Valstybės nuziejų. Šis 
muziejus prijungt J prie Lietu
vos istorijos i1 'tnografijos 
muziejaus, kaip.i<> padalinys — 
Naujausiųjų laiku storijos sky
rius. Ministro įsakymą pakeis
tas Lietuvos ist rijos ir et
nografijos muziejais pavadini
mas. Nuo šiol jis adinsis Na
cionaliniu Lietuvos valstybės ir 
kultūros istorijos mziejumi. 

(J.V.) 

Durbin laimėjo įtakingas 
vietas Atstovų rūmuose 

VVashington, D C , gruodžio 
10 d. — Laimėjęs dvi įtakingas 
pozicijas JAV Atstovų rūmuose, 
kongresmanas Richard J . Dur
bin yra tapęs t ik ra JAV Kon
greso jėgaine, rašo Chicago Sun-
Times šios dienos laidoj. Lai
mėjęs pirmininkystę vienos iš 
13 pakomisijų lėšų skirstymui, 
48-metis Durbin j a u gali būti 
laikomas į takingiausiu Illinois 
demokratu Atstovų rūmuose po 
čikagiečio kongr. Dan Rosten-
kowki, rašo korespondentas Ba-
sil Talbott. 

Nors Durbin gyvena valstijos 
sostinėje Springfield, kur jis 
išmoko politikos dirbdamas Il
linois valstijos seime, Durbin 
tur i ir dideli interesą Chicago-
je, rašo Talbott, ir j is niekuomet 
nepamiršo, kad j au prieš aštuo
nis metus Dan Rostenkowski jį 
rekomendavo Lėšų skirstymo 
komisijos nar iu . 

Savo pare igose ka ip pir-

— K a i r o mieste Egipte ap ie 
14,000 policijos vykdė k r a t a s 
viename miesto skurdyne, ieš
kodami musulmonų fundamen
tal is tų sukilėlių. Suėmė apie 
250 įtariamųjų. Kra tos prasi
dėjo beauš tant ir užsitęsė į 
naktį. Rasta ginklų arsenalai 38 
vietovėse. 

— Prez . G. B u s h pr isaikdino 
Lawrence Ealgeburger J A V 
Va l s tybės s e k r e t o r i u m . J i s 
šias pareigas ėjo j au nuo J a m e s 
Baker III pas i t raukimo iš šių 
pareigų lapkričio mėnesį. 

— Slovakijos opozicijos vadas 
pareiškė, kad JAV turinčios 
teikt i ekonominę pagalbą Slo
vakijai, kuri taps nepriklau
soma šalim sausio 1 d., nežiū
r in t jos dabart inės vyriausybės 
šiek tiek diktatoriško pobūdžio. 

— Bolivijoje l iūt ims sukėlus 
purvo potvynius, užver tus ius 
kalnuose esančią aukso kasyk
lą, apie 90 mylių į š iaurę nuo 
sostinės La Paz, jau suskaičiuo
ta 153 asmenys užmušti ar pra
žuvę. Manoma, kad daug dides
nis skaičius dar yra nea t ras t i , 
purvui juos užgriuvus. Kol k a s 
t ik sraigtasparniais a tskraidi
nama pagalba, ir valdžia netu
r int i žinių apie 90<£ iš t en 
gyvenusių bent 1,200 žmonių. 

Kongr. Richard J. Durbin 

mininkas pakomisijos Ūkio, Už
miesčių (Rural) vystymo, Mais
to ir Vaistų Administracijos 
(FDA) ir giminingų agentūrų 
lėšų skirstymui, Durbin prižiū
rės 25 bilijonų dolerių skirsty
mą. 

JAV vidaus politikoje Durbin 
energingai remia neaprūkytos 
aplinkos kūrimą, iškovodamas 
įstatymus, draudžiančius rūkyti 
JAV-ėse skrendančiuose lėktu
vuose 1987 ir 1989 metais ir 
ki tus smulkesnius įstatymus. 
J a m rūpi ši sritis, j is sako, 
kadangi jo tėvas, rūkęs po du 
pokelius cigarečių per dieną, 
mirė, Durbin'ui dar esant tik 14 
metų. Todėl Durbin ir nebijo 
stoti į kovą su galinga tabako 
pramonės ,,lobby", rašo Talbott. 

Richard Durbin trečiadienį 
perėmė tos komisijos pirminin
kystę, išstatęs savo kandida
tav imą prieš kongr. Jamie 
VVhitten, kuriam komisija buvo 
pareiškusi nepasitikėjimą. Pra-
vedus balsavimą, Durbin ir bu
vo išrinktas naujuoju pirminin
ku. 

Laimėjęs šią poziciją, rašo 
Talbott, Durbin įstojo į Atstovų 
rūmų vadinamąją „kardinolų 
ko leg i ją" , s u s i d a r a n č i ą iš 
trylikos lėšų skirstymo komisi
jų pirmininkų, kurie nuspren
džia kaip ir kur bus paskirsto
mos lėšos įvairioms valdiškoms 
įstaigoms bei jų projektams. 

R icha rd Durb in praėjus į 
antradieni taip pat laimėjo vietą 
Illinois Demokratų taryboje 
(caucusJ, kuri turi balsą, nu
s t a t a n t Illinois d e m o k r a t ų 
politines karjeras Atstovų rū
muose. 

Įstrigo taikos pasitarimai 

W a s h i n g t o n . — Gruodžio 7 d. 
vėl buvo prasidėję Izraelio ir 
Arabų ta ikos pasitarimai, bet 
jie ne t rukus įstrigo nebūties 
taške. Eigą sutrukdė nuolat 
iškylantys smur to veiksmai Vi
duriniuose Rytuose, o taip pat 
nenusis tovėjusi JAV vidaus 
politika dėl ne t rukus įvyksian
čių pasikei t imų Baltuosiuose 
rūmuose. Protestuodami prieš 
ligšiolinę progreso stoką pasi
t a r i m u o s e , pa les t in ieč ia i į 
posėdžius pas iun tė tik keturis 
atstovus (paprastai dalyvauja 14) 
ir ta ip pat pare iškė norą, kad 
JAV aktyviai dalyvautų pasita
rimuose, padėtų spręsti nenuga-

Paskirti patarėjai į 
Politinės Analizės 

centrą 
V i l n i u s , g ruodž io 8 d. 

(RFE/RL) — Lietuvos spaudoje 
rašoma, kad prezidento pareigas 
e inant is Algirdas Brazauskas 
paskyrė ketur is konsultantus 
į Poli t inės Analizės centrą: 
ekonomistą Eugenijų Maldeikį. 
sociologą Arvydą Matulionį ir 
polit ikus Algimantą Norvilą ir 
Petrą Vaitiekūną. Buvęs Tiesos 
korespondentas R. Geleževičius 
yra patarėjas vidaus politikai. 
R. Bogdanis konsultuos Vakarų 
politikos k laus imais ir D. Trin
kūnas - Rytų politikos. Z. 
Vaigauskas bus teisinių reikalų 
patarėjas. Šie pareigūnai pri
klauso įvairioms politinėms par
tijoms ir kai kur ie buvo patą 
rėjai ir buvusiam Lietuvos par
lamento p i rmininkui Vytautui 
Landsbergiui . 

l imas problemas. Izraelio atsto
vai nėra linkę priimti tiesiogį 
JAV įsikišimą ir tarpininka
vimą pasitarimuose, nes „kai 
trečiasis įsikiša į dviejų ginčus, 
atsiranda visai kitokios žaidimo 
taisyklės ir sunku eiti progreso 
keliu. Apie tai Madride mes net 
nekalbėjome". 

Tuo tarpu Izraelio vyriausybė 
pareiškė, kad, atsiųsdami t ik 
kelis delegacijos nar ius , pales
tiniečiai nusikalsta 1991 m. 
spalio mėn. Madride padarytai 
sutarčiai, kuri buvusi šių pasi
tarimų pirmtakė. Su tokia maža 
palestiniečių grupe neįmanoma 
išsamiau tartis, nes delegatai 
paprastai susiskirsto grupelė
mis ir diskutuoja a t sk i rus 
klausimus. 

Gruodžio 7 d. Gaza juostoje vėl 
buvo nušauti 3 Izraelio kariai. 
Tai jau antras kartas, kai smur
to veiksmai atl iekami, praside
dant pasitarimams. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 11 d.: Šv. Damazas 
I. Sabinas. Valdas. Dirvone. 

Gruodžio 12 d.: Švč. M. Mari
ja Gaudalupėje. Aleksandras. 
Merkurija. Gilmintas, Vainė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Penktadienį saule tekėjo 7:08, 
leisis 4:19, tempera tūra dieną 
34 F. (1 C), dar apsiniaukę, 
vėjuota, ryte baigia snigti, naktį 
- 23 F (- 5 O . 

Šeštadienį saulė teka 7:09, 
šiek tiek šilčiau, saulėta su 
debesėliais. 
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/PORTO APŽVALGA 

RUDENS ATSPINDŽIAI 
ŠALFASS-GOS METINIAME 

SUVAŽIAVIME 
PRANAS MICKEVIČIUS 

Tęsinys 

Reikalas, atrodė aiškus — 
paskyrė asmenį veikti „LTOK-
to vardu santykiuose su orga
nizacijomis bei piliečiais". Taip 
tik atrodė, nes spėjus perskaity
ti įgaliojimą, susirinkę atstovai 
- piliečiai, atsirišo su savimi 
atsivežtus „maišus" ir pradėjo 
demonstruoti jų turinį, kurį 
sudarė pyktis , pr iekaiš tai , 
abejonės, įtarinėjimai, praeities 
nuoskaudos, kurios buvo atleis
tos, bet neužmirštos ir visa ta i 
atmiešta asmeninėmis emocijo
mis. O tai juk... parakas! Todėl, 
šia proga, tenka prisiminti skai
tytus kažkieno pastebėjimus, 
kad Bismarkas apie parlamen
tarų darbus yra tvirtinęs, jog 
„...niekas neturi matyti i r 
žinoti, kaip daromi įstatymai ir 
dešros..." Taigi — taškas. 

Spauda, statutas ir istorija 

Spaudos turbūt pats leng
viausias klausimas. Nors iškyla 
jis kiekviename suvažiavime, 
bet jo likimas nuo 1987 m. „be 
skausmo" palaidojamas karto
jant: „vis tiek, išskyrus keletą 
senių, mūsų sporto skyrelių nie
kas neskaito. O jaunimas, jeigu 
nėra jo nuotraukos, visai nežiūri 
ir ne viską jie supranta". Vyrau
jant tokioms nuomonėms, nors ir 
stipriai jomis abejojant, norėti 
atgaivinti 1987 m. mirusį „Žo
dį", būtų t a s pat, kaip prašyti 
vilko, kad jis taptų vegetaru. 
Esame turbūt vienintelė orga
nizacija, kuri pati atsisako savo 
tapatybės dokumento. Bet padė
tis, manyčiau, nėra beviltiška, 
nes teko Clevelande susipažinti 
su „Žaibo" jaunimo išleistu, 
pusmetiniu sporto laikraštėliu 
— „Sporto žurnalas" — 12-os 
puslapių, lietuvių ir anglų kal
bomis. Redaktorius — Arūnas 
Apanavičius. Negalima užmirš
ti ir N.Y. „Atletų" leidžiamo 
„Žinių biuletenio", taip pat dve
jomis kalbomis. Ir iškyla šių 
leidinėlių leidėjai ir redaktoriai 
virš Sporto Sąjungos, kaip tie 
vyturėliai skelbdami pavasarį. 
Ar Sąjunga išgirs skelbimą? 

Neužmiršome prisiminti per 
eilę metų jau gerokai nuval
kiotą Sąjungos statuto antrąjį 
paragrafą: „...ŠALFASS-gos vei
kimo plotas yra JAV-bės ir Ka
nada". Labai aišku. Tačiau 
kodėl, 1979 m. jį redaguojant, 
reikėjo antrą kartą kartoti kas 
anglų ir lietuvių kalbomis 
įrašyta jau Statuto antraštėje? 
O todėl, kad 1968 m., derybose 
tarp Sąjungos ir Amerikos Spor
to Federacijos buvo nutarta, kad 
„be C. valdybos, arba suvažia
vimo įgaliojimų, niekas neturi 
teisės dalyvauti ar organizuoti 
bet kokią sportinę reprezenta
ciją už Š. Amerikos ribų" (o 
priežastis — buvusi kelionė Lie
tuvon 1967 m.). Šiuo metu, kada 
laisvai bendradarbiaujama su 
Lietuva, kai kam atrodė, jog šis 
paragrafas turėtų būti išbrauk
tas ar perredaguotas. Suvažia-

, vimo daugumai atrodė visai 
paprastai — čia nurodyta mūsų 
veiklos vieta! Nieko negelbėjo ir 
1968 metų derybų komunikato 
perskaitymas. Nutarta: — šis 
paragrafas reikalingas! Ir 
baigtas kriukis! Pasirodo, labai 
lengva nuo savęs nusipūsti 
preities dulkes. Nors jos būtu ir 
istorinės... 

Apie būsimą Lietuvos sporto 
istoriją, redaguojamą Lietuvoje, 
spaudoje jau buvo daug rašyta. 
Tereikia tik prisiminti, kad tarp 
būsimų joje 61 tezių, 2 tezės yra 
skirtos išeivijos 1944-90 m. spor
to laikotarpiui. Šiam darbui 
buvo pakviesti ir sutiko dirbti 
Pr. Mickevičius ir K. Čerkeliū-
nas. Š.m. spalio 15-tą jie iš 
pareigų pasitraukė. Priežastys 
buvo perskaitytos suvažiavime 
— susipažinimui. Svarbiausia — 
kooperavimo ir informacijos 
stoka iš Lietuvoje šį reikalą 
tvarkančių pareigūnų. Suvažia
vimas, nežiūrint to, įpareigojo 
C. valdybą šį reikalą sutvarkyti. 

Apygardos, sporto šakos, 
klubai 

Suvažiavimuose diskutuojami 
tik tokie šių junginių reikalai, 
kuomet iškyla jiems specifiniai 
klausimai ar sumanymai. Pvz. 
ateinančiais metais mūsų šau
dymo varžybose numato daly
vau t i keletas šaul ių ir iš 
Lietuvos, o slidinėjimo — ir iš 
Lietuvos, ir iš Australijos. 
„Vėjo" krepšininkai planuoja 
kitais metais vykti Lietuvon. 
Žinoma, tai dar nėra šimta
procentinis reikalas. 

Kalbant apie klubus, be abe
jo, nei vienas neprilygsta 
Chicagos futbolo klubui „Li-
tuanica", kurio veiklos apžvalgą 
suvažiavimui prisiuntė klubo 
darbštusis ir nenuilstantis met
raštininkas — žurnalistas Jonas 
Juška. Klubui priklauso arti 
70-80 narių, kurie dalyvauja 
5-iose komandose — nuo jaunu
čių iki veteranų. Vyrų koman
dos stiprybė, pasak J. Juškos, — 
7 žaidikai iš Lietuvos. Kitose ko
mandose dauguma — kitatau
čiai. Šiais metais „Lituanica" 
išsikovojo Chicagos „Major" 
divizijoje nugalėtojo ir pirmojo
je divizijoje (salės) pirmenybių 
titulus. Jokios materialinės pa
ramos iš niekur negauna. „Ver
čiasi, kaip išmano"... O išmano 
štai ką: rengia piknikus, turny
rus, renka aukas rungtynių 
metu ir kada reikalai verčia — 
iš narių rėmėjų. Ar nereikėtų ir 
Sąjungai atkreipti į šį klubą 
didesnį dėmesį? Klubui vado
vauja Albertas Glavinskas su 
gausia valdyba. 

Pranešimai ir santykiai 

Iš revizijos komisijos pra
nešimo paaiškėjo, kad Sąjungos 
ir piniginiai, ir sekretoriatų 
reikalai tvarkingi. Apgailes
tau ta tik, kad dar nepavyko 
užbaigti buvusios C. valdybos 
apyskaitos. 

C. valdybos pirm. Audrius 
Šileika pranešė apie savo ke
lionę Lietuvon, kurioje buvo 
susitikęs su LTOK, Sporto 
departamento ir Federacijų 
prezidentais. Teko dalyvauti ir 
šių institucijų vadovų konfe
rencijoje, kurioje prašė koor
dinacijos Š. Amerikon vykstan
čių sportininkų. Kalbėdamas 
apie veiklą čia, kvietė atkreipti 
didesnį dėmesį jaunųjų darbuo
tųjų ruošimui, nes senųjų eilės 
retėja. 

Nei su JAV AAU, nei su Ka
nados TAC jokių santykių 
Sąjunga neturi, nes nemoka na
rio mokesčio. 

Baltiečių Federacijos veikla 

nebėra tokia, kokia būdavo, 
tačiau šioks toks judėjimas 
vyksta. 

Su PLB, pasikeitus jos vado
vybei, santykiai vėl atstatyti. 
Joje, Sąjungai atstovauti ski
riamas Zigmas Žiupsnys, kuris, 
C. valdybai rekomenduojant, 
buvo pakeltas į ŠALFASS-gos 
garbės narius. 

Santykiai su JAV LB Krašto 
valdyba, pasak Pr. Gvildžio, 
kuris joje atstovauja Sąjungai — 
nuoširdūs. Valdybos pirm. V. 
Maciūnas norėtų santykius ir 
daugiau išvystyti. Bendromis 
pastangomis LTOK-tui buvo su
rinkta, 6,250 dol, kuriuos Pr. 
Gvildys nugabeno Lietuvon. O 
R. Dirvonio sumanymui paga
minti videojuostą iš Barcelonos 
žaidimų (kartu dirbant su Bend
ruomene), suvažiavimas nepri
tarė. Bet po diskusijų sutiko, 
kad ateinančių metų žaidynes 
praves NY „Atletai" kartu su 
Bendruomene. Tai naujas ir 
sveikintinas sumanymas. To
liau savo pranešime Pr. Gvildys 
prašė pasisakyti dėl PLS žaidy
nių pavadinimo. Suvažiavime 
tačiau tik dar kartą patvirtin
ta, kad žaidynės nėra Tautinė 
olimpiada... Klausė taip pat ar 
kviesti LTOK atstovą į mūsų 
žaidynes. LTOK-te yra toks 
pageidavimas. Nutarta — ne
kviesti, nes nėra pinigų. „Esa
me ir taip jau nuplikyti su 
visokiomis aukomis"... Be to, 
prašė patvirtinti Remigijų 
Gašką LTOK-to koordinatorium 
1996 m. Olimpiniuose žaidimuo
se, nes LTOK-tas su R. Gaškos 
pasiūlymu sutinka. Svarstyta, 
ar nebūtų praktiškiau tokį 
atstovą turėti iš Atlantoje gy
venančių tarpo? Tačiau nutar
ta, kad jeigu R. Gaška pats 
pasisiūlė ir LTOK-tas sutiko, 
šiam sumanymui pritarti. Paga
liau, nieko čia nežinoma apie 
tokio koordinatoriaus pareigas. 

Jau eilė metų, prie visų C. val
dybų (nors jis ir nerenkamas) 
Sąjunga turi savo eilėse narį, 
kurio titulas — ŠALFASS-gos 
narys specialiems reikalams. 
Juo yra Sąjungos garbės narys 
Bronius Keturakis. Iš atsiųsto 
pranešimo patyrėme, jog jau 12 
metų jis dalyvauja lituanistinių 
mokyklų Mokytojų, jaunimo ir 
tėvų studijų savaitėse Dainavo
je . Studijų metu praveda 
mankštas, sportinius užsiėmi
mus ir paskaitose informuoja 
studijų dalyvius apie fiz. auk
lėjimą, sportą, jo reikšmę ir ko
mentuoja Lietuvos ir išeivijos 
sportinę veiklą. . 

Suvažiavime buvo prisimintos 
ir surinktos aukos LTOK-tui 
olimpiniams reikalams. Kaip 
žinome, „Draugo" dienraščio 
„Sporto Apžvalgoje" (1992.9.4) 
buvo paskelbta, kad buvo su
rinkta 50,486.17 dol. ir viskas 
pasiųsta į Vilnių - LTOK-tą (V. 
Adamkaus skelbimas). Tuo tar
pu Vilniuje „Vytis" (1992.10.7) 
skelbė, kad „užsienio lietuvių 
aukos - 46,000 dolerių ir 940 
svarų sterlingų". Bet aukas, pa
pildomai dar vežė ir pirm. A. Ši
leika ir Pr. Gvildys. Taigi, kiek 
LTOK-ui iš viso surinkta? Kaip 
ir kam lėšos buvo panaudotos? 
— klausė aukotojai. Suvažiavi
mas įgaliojo C. valdybą kreiptis 
į LTOK-tą, prašant prisiųsti 
smulkią apyskaitą, nes aukų 
reikės ir ateityje. 

Lietuvių futbolo klubo „Lituanica" vadovai gėrisi laimėta major divizijos 
taure. Iš k. — pirm. A. Glavinskas, komandos kapitonas J. Putna, „coach" 
ir treneris Don Brando ir menedžeris G. Bielskus. 

Nuotr. P . B i e l s k a u s 

Futbolas Chicagoje 

POKYLIS TAURIŲ ŠEŠĖLYJE 

(Bus daugiau) 

ŠALFASS PRANEŠA 

Dėl nepatogių regioninių 
sąlygų, 1993 m. ledo ritulio, 
kėgliavimo ir jaunučių C (1978 
m. gim ir jaunesnių), D (1980 m. 
gim. ir jaun.) ir E (1982 m. gim. 
ir jaun.) ir, galbūt, moterų krep 

Užbaigus futbolo pirmenybes, 
futbolo klubas „Lituanica" 
kasmet ruošia žaidėjų ir rėmėjų 
pagerbimo vakarienę su šokiais, 
kurią dabar vadina pokyliu. Šių 
metų pokylis, vykęs prieš porą 
savaičių Lietuvių centre, Le-
monte, praėjo taurių šešėlyje, 
nes rengėjų pirmoji vyrų ko
manda, po 42 metų kietų 
bandymų, pagaliau laimėjo 
Metro lygos major divizijos čem
pionatą ir čempionams skirtą 
taurę. Taurėj*'s taip pat ap
dovanoti ir keli pasižymėję žai
dėjai ir rėmėjai. 

Laimėti tos divizijos taurę — 
ne eilinis atsitikimas. Ligi šiol 
vyravo nuomonė, kad Chicago
je tokią taurę laimėti gali tik 
lenkai ir vokiečiai. Gal dar ir 
čekai? Kad ją laimėtų lietuviai 
— niekas turbūt nė nepagalvo
jo. Ir laimėjo ją ne atsitiktinai, 
bet po aštuoniolikos įvairiose 
aikštėse sužaistų rungtynių. 

Nors tokiuose ir panašiuose 
pokyliuose besilankantys vis tie 
patys svečiai dažnai jaučiasi 
labiau pavargę ir išsekę negu 
futbolininkai aikštėje, „Litua-
nicos" taurių pokylyje dalyvavę 
arti 250 svečių buvo kiek skir
tinga ir visą laiką vyravo savo
tiškai pakili nuotaika. Gal prie 
jos pakėlimo daug prisidėjo 
klubo mecenato Vytauto Micei-
kos auksakakliais šampano 
buteliais papuošti stalai vietoje 
vystančių rudens gėlių. Susėdus 
prie jų, „Lituanicos" pirm. A. 
Glavinskas pasveikino SVPČIUS. 

padėkojo žaidėjams, bendra
darbiams ir rėmėjams už pas
tangas, kurių dėka turime pro
gos čia susirinkti. Programą 
pravesti pakvietė buvusį pir
mininką Pijų Stončių. Jis, 
nedelsdamas, paprašė svečius 
pradėti vaišintis, kas esąs svar
biausias dienotvarkės punktas. 
Šį kartą vaišintis tikrai buvo 
kuo ir Racine kepyklos maisto 
tiekėjos svečiams patarnavo 
profesionaliai. Pasivaišinus ir 
apšilus, ceremonijų meisteris P. 
Stončius pakvietė ką tik iš 
Lietuvos grįžusį Pasaulio LB 
pirmininką Bronių Nainį tarti 
žodį. Pirm. Nainys, kuriam 
žodžių nereikia kišenėje ieško
ti, pats buvęs aktyvus futbo
lininkas ir krepšininkas, gerai 
suprasdamas jų jausmus, iš žo
džio išvystė nuoširdų sveikini
mą, įtikino „Lituanicos" spor
tininkus ir svečius, kad jie po-

futbolininkams, beveik sulygin
damas jų laimėjimą su krepši
ninkų laimėjimais Olimpiadoje. 
Pirm. Br. Nainio sveikinimas ir 
linkėjimai palydėti audringu 
plojimu, nes per klubo 
paskutinius 32 veiklos metus iš 
LB veikėjų nieko panašaus 
neteko girdėti. Ir prieš 32 metus 
Br. Nainys, kaip LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirmininkas, 
su a.a. konsulu Petru Daužvar-
džiu irgi sveikino „Lituanica", 
jai švenčiant pirmąjį dešimtme
tį Balio Pakšto salėje^ Bridge-
porte. Dėl to ir lenda įkyrus 
klausimas: nejaugi visi kiti LB 
veikėjai savo jaunystėje nė vie
nas nesportavo? 

Pasižymėjusių žaidėjų taurė
mis apdovanoti: Rolandas Urbo
navičius — daugiausia įvarčių 
pelnęs centro puolėjas, Virgis 
Marčinskas — vertingiausias 
gynikas, kuris, kaip kažkas 
išsireiškė, už mylios užuodžia 
atlekiantį priešo kamuolį, 
Virgis Žuromskas - vertingiau
sias Vidurio saugas ir Jonas Put
na - visoje lygoje mažiausiai 
įvarčių įleidęs vartininkas. Be 
jų, buvęs komandos „coach" ir 
pirm. Vytautas Miceika supa
žindino su trejetą dešimtmečių 
„Liths" egzistenciją išlaikiusią 
žymaus žaidėjo Henriko ir Mari
jos Jenigų šeima, kuri per tą 
laiką užaugino komandai 5 pir
maklasius žaidėjus, ir klubo 
vardu įteikė jai taurę. Patį 
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mecenatą Vytautą Miceiką 
klubo vadovybė apdovanojo 
gražiu skydu su reikšmingu 
įrašu. Plaketėmis atžymėti 
klubo rėmėjai nuo jo įsisteigimo 
pradžios — Artūras Galinaitis ir 
Vytautas Vizgirda. Taip ir vyko 
pokylis taurių šešėlyje; jis 
baigėsi gerokai po vidurnakčio, 
nes, grojant puikiam Ričardo 
Šoko orkestrui, sunku buvo 
skirstytis. Prie pokylio pa
sisekimo daug rūpesčio ir darbo 
įdėjo primininko žmona Laima 
Glavinskienė, Leonas Juraitis, 
Ged. Bielskus ir kiti. 

Prieš pokykio pabaigą pra
vestas laimėjimų traukimas 

„Bagočiais" tapo: J. Lisauskas 
— 250 dol., P. Maračinskas — 
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Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)2484067; arba (708)2488561 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirma. 3 v. p.p.-7 v.v.. antrd 12:30-3 v.p.p. 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir 5e$»d. 9 v.r.-12 v.p.p. 
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šinio pirmenybės New Yorko 
žaidynėse nenumatomos vykdy- zityviai prisideda prie Lietuvos 
ti. Šios varžybos planuojamos vardo garsinimo užjos ribų. Be 
pravesti kitu laiku ir kitose to, jis perdavė ir Lietuvos Olim-
vietovėse, galbūt balandžio pa pinio k-to pirmininko Artūro 
baigoje Detroite ar Hamiltone. Poviliūno sveikinimą „Liths" 

„ŽALGIRIS" UŽBAIGĖ 
TURNYRĄ 

Kauno „Žalgirio" krepši
ninkai lapkričio 28 d. užbai
gė turnyrą su JAV universite
tų komandomis ir išvyko namo 
su keturiais laimėjimais ir še
šiais pralaimėjimais. Dvejos 
paskutinės rungtynės, prieš 
stiprias universitetų komandas, 
buvo nesėkmingos. Lapkričio 25 
d. Lubock, Texas, pralaimėta 
žaidynės su Texas Tech Uni-
versity 66:47, o lapkričio 28 d., 
rungtynės Albuquerque, New 
Mexico, baigėsi University of 
New Mexico laimėjimu 79:72. 
Aišku, žalgiriečių žaidimo lygis 
dalinai nukentėjo dėl poilsio 
stokos, ypač, kad dalis rungty
nių vyko padieniui , kai 
naktimis teko keliauti auto
busais, o kitą dieną — žaisti. 
Tikimės, kad patirtis su JAV 
universitetų komandomis buvo 
naudingos, susipažįstant su 
amerikietiško krepšinio stiliu
mi. Linkime sėkmės, besiruo
šiant ateinančiai Olimpiadai. 

IR 

6132 S. KEDZIE Ava., Chicago 
(1-312) 7784969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
, ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGUUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai . (1-312) 585-2*02 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penkt. 12-3v p.p., ketv. 2-7v.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. 79th Ave . Hickory Hills, IL 
Tai. (708) 596-6101 
Vai. pagal susitarimą 

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 

Tai. kabinate Ir buto (708)852-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 506)1 Ava., Cicero 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava., Elgln, IH. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Robertą Rd., Hickory Hllts, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai . (708) 448-1777 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 S. Pulaakl Rd., Chicago 

312-885-1655 
172 SchMer St., Eknhurst, IL 80126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 778-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VI2INAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Aust m) 

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

A R A S Ž U O B A , M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Oood Semerttan Madlcal Center-

NapervHle Carnpus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310, 

Naparvllla IL 80563 
Tai. 1 708-527 0060 

Valandos pagal susitarimą 
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Nereikėtų pasimesti, 

JEIGU NAUJI 
VAIRININKAI ATĖJO 

Jeigu dai l in inkas norėtų 
pavaizduoti valstybę ir jos vado
vybę sunkioje situacijoje, tai, 
manyčiau, jis pavaizduotų bu
rinį laivą audringoje jūroje. 
Prisimenu skaitytą apysaką, 
kurioje aprašomas laivo kelei
vių išgąstis audringoje jūroje. 
Buriniam laivui kovojant su 
jūros stichija ir vilnims daužant 

zausko atliktus pirmutinius 
paskyr imus, negalime be 
rūpesčio į ateitį žiūrėti. LDDP 
pasiekus neabejotiną ir triuški
nančią pergalę, mūsų dėmesys 
į A. Brazausko veiksmus 
nukrypo. Smalsiai klausomės, 
kokie bus jo pirmieji pa
skyrimai. Radijo bangomis iš
girdome, kad savo (t.y. seimo 
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laivą, visi jo keleiviai išsigandę pirmininko) padėjėju paskyrė 
drebėjo, t ik mažas vaikutis Česlovą Juršėną. 
ramiai sau žaidė. Nustebę kiti 
keleiviai jo paklausė: — „Nejau
gi tu visai nebijai? — vaikutis 
atsakė: „Kodėl aš turėčiau bi
joti, kai mano tėtis prie vairo!" 

Tai išgirdęs, tuojau čiupau į 
rankas „Tarybų Lietuvos encik
lopediją". Tai, ką perskaičiau, 
mane gerokai sukrėtė. Taip apie 
jį yra ten rašoma: „Juršėnas 

Taip! Yra labai gera žinoti, kad Česlovas (g. 1938.V. 18), LTSR 
vairas patikimose rankose. Ar 
Lietuvos vairas bus tikrai gero
se rankose, parodys ateities. 

Ekonominiai, reikėtų manyti, 
nauji vairininkai gal sugebės 
geriau tvarkytis. Pirmiausia, 
manyčiau, dėl to, kad jie buvo 
naujų reformų sabotuotojai, tad 
dabar, pasikeitus rolėms, nebe
bus kam sabotuoti. O mes, išei
vija, neturėtumėme dėl to daug 
ašarų lieti. Šiaip ar taip, mes 
buvome už tvoros palikti. 
Dabar, per tvorą žiūrėdami, 
galėtumėme sakyti: „Ne mūsų 
kiaulės — ne mūsų pupos". Tik, 
žinoma, mes to nepadarysime. 
Kol padėtis paaiškės, turime 
palaukti ir žiūrėti, kaip reikalai 
toliau plėtosis. Per skubotumą 
apsivalėme nuo istorinės ir 
archyvinės medžiagos, kuri 
buvo dešimtmečiais kaupta. 
Genocido parodos eksponatai, 
„Čiurlionio" ansamblio archy
vai ir daug kitos istorinės me
džiagos buvo išsiųsta į Valsty
bės muziejų Vilniuje. O dabar 
jau skaitome, kad tas muziejus 
likviduojamas. Genocido ir tau
tos golgotos eksponatus 
galima vėl į dėžes sudėti. Salės 
reikalingos svarbesniems reika
lams, būtent, Moderniojo meno 
muziejui. 

Ne mūsų reikalas aptarti, ar 
toks muziejus yra reikalingas, 
ar ne. Per bolševikmečius įvai
rių dekoratorių ir menininkų 
tiek prigaminta, kad, visas 
tvoras išdekoravę, o dabar kur 
nors su savo „kūryba" turi 
pasidėti. Ką jie su savo kūryba 
daro, ne mūsų reikalas. Mes tik 
turime pasirūpinti, kad išeivijos 
palikimas liktų išsaugotas. Kai 
tokie dideli socialiniai pasikei
timai vyksta, galima tikėtis, 
kad nebus tinkamo dėmesio 
skirta įvairiems archyvams ar 
eksponatams. Juk ir po Pirmo
jo pasaulinio karo skubiai pra
vesta žemės reforma, sunaikin
dama dva rus , Lietuvos 
kultūrinei ir istorinei praeičiai 
padarė didelę žalą. Mes dar 
nežinome, kaip įvykiai Lietu
voje dėstysis. Be to, ne nuo 
mūsų tai priklausys. Tad, kol 
reikalai nusistovės, mes pir
miausia turime savo kišenes 
gerai užsegti. Nepaisant, kad 
tauta taip nubalsavo, atsarga 
gėdos nedaro! 

Nors A. Brazauskas kalba 
nuosaikiai ir bando išeiviją 
užliūliuoti, tačiau yra parašyta: 
„Neklausykite jų kalbų, bet žiū
rėkite į jų darbus". Gerai 
žinome, kad Amerikoje, iš
rinkus naują prezidentą, spau
dos dėmesys yra kreipiamas į 
tai, kokius žmones jis pradės 
apie save grupuoti. Pagal tai 
yra sprendžiama, kokią kryptį 
naujoji administracija paims. Ir 
politikoje prisilaikoma gamtos 
dėsnio, kad varnos su varnomis, 
žvirbliai su žvirbliais ir 
varnėnai tik su varnėnais bū
riuojasi. Tad, vadovaujantis tuo 
principu ir matant A. Bra-

par t . veikėjas, žurnalistas. 
TSKP narys (1968). 1960 baigė 
Vilniaus universitetą, 1973 — 
Leningrado aukštąją part . 
mokyklą. 1973-75 LTSR MT 
skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
Nuo 1983 LKP CK propagandos 
ir agitacijos skyriaus spaudos, 
televizijos ir radijo skyriaus ve
dėjas. Nuo 1982 dar ir LTSR 
žurnalistų sąjungos valdybos 
sekretorius". Taigi matome la
bai gerą pasirengimą būti pir
mojo Lietuvos Respublikos 
Seimo (kadangi Aukščiausioji 
Taryba buvo sovietinio palikimo 
institucija) laikinuoju pir
mininku. Kurie žinojo jo praeitį, 
pasiūlė atsisakyti seimo atsto
vo mandato, bet jis, turėdamas 
LDDP („persitvarkiusią") savo 
užnugaryje, atsisakė tai daryti. 
Teko kalbėtis su žmonėmis, 
kurie jį asmeniškai pažįsta. Tai 
jų žodžiais: „Jis buvo ne tik Cen
trinio komiteto propagandos ir 
agitacijos vadovas, bet ir žino
mas KGB-tas". Dabartiniame 
seime tokių yra žinoma tik šeše
tas. Taigi tokie seimo nariai pa
čiai institucijai daug garbės ne
daro. Patys seimo nariai turėtų 
tai suprasti ir savo instituciją 
apvalyti, jeigu norima, kad ji 
būtų garbingų tradicijų tęsėja. 
Kol to patys neatlieka, tai ir 
mes turime teisę rezervuotai į 
tokią insitituciją žiūrėti. 

Turbūt savo pirmoje porin-
kiminėje kalboje per televiziją 
A. Brazauskas pasakė: „Šiuo 
sunkiu laiku vyriausybė turi 
būti sudaroma iš specialistų, 
todėl dabar politikai turi už
gniaužti savo ambicijas ir dirb
t i Lietuvai". Šie jo žodžiai 
gražiai skamba, bet, kaip jau 
buvo minėta, jo pirmieji pasky
rimai nėra tokie gražūs. Seimo 
pirmininko pareigos yra labai 
svarbios, o kokia yra jo specialy
bė (neskaitant KGB)? Nereikė
tų užmiršti, kad seimas gali ir 
vyriausybes kaitalioti, o ne 
priešingai. 

Tarp kitko, jis kvietė išeiviją 
kuo aktyviau įsijungti į 
Lietuvos gyvenimą. Į šį jo kvie
timą gal būtų galima pažiūrėti 
kaip į teigiamą reiškinį. Bet 
žinant, kad jis ateina iš tų šalti
nių, kurie prieš keletą metų 
išeiviją dergė, atsargumo dar 
nereikėtų užmiršti. Kaip teko 
girdėti, išeivijai yra siūlomas 
ministro (be portfelio) postas. 
Čia jau yra kiek kitoks reikalas. 
Tik prieš du mėnesius mes or
ganizavome „Amerikos lietu
vių komitetą už demokratinę 
Lietuvą". O dabar tiems 
laimėjus, prieš kuriuos mes a-
gitavome, dėl jų numesto kaulo 
jau pradėsime savo tarpe nesu
tarti. Aštuonios partijos ir or
ganizacijos (dešiniųjų), kurios 
sudaro Tėvynės Santarą, 
pareiškė, kad jos konstruktyviai 
dirbs Seime, bet vyriausybėje 
nedalyvaus. Jeigu išeivijos va
dai kitaip pasielgtų, tai tik pa
rodytų reikalo nesupratimą. 

J.Ž. 

Š.m. gruodžio 2 d. paminėta 
ypatinga žmonijos istorijoje 
sukaktis — lygiai 50 metų nuo 
vadinamojo atominio amžiaus 
pradžios, kuris prasidėjo Chica-
goje. Tai kažkaip keistai skam
ba, kai šiandien kalbam apie 
pasaulinio masto programas 
kontroliuoti atominės taršos 
problemas, kai beveik nuo pat 
pirmojo atominio reaktoriaus 
pastatymo visa šį planeta buvo 
atsidūrusi sunaikinimo ga-
limybėn atominio karo metu. 
Tačiau faktas lieka faktu, ir 
atominis amžius tikrai gimė 
Chicagoje, kai Chicagos 
universiteto mokslininkų gru
pei, vadovaujamai Enrico Fer
mi, 1942 m. gruodžio 2 d. pirmą 
kartą pavyko suskaldyti atomą, 
kuris iki tol buvo laikomas 
nesuskaldomu. 

Per 50 metų atominės — arba 
branduolinės — energijos srity
je daug pasiekta ne tik karo, 
bet ir taikos reikalams. Vis 
dėlto, kalbant apie atomo pa
vartojimą, pirmiausia mintin 
atklysta baisieji ginklai, po 
kurių grėsme jau pasaulyje 
gimė, augo, subrendo ir amžiaus 
vidurkio sulaukė ištisa žmonijos 
ka r t a . Nors pati didžioji 
atominio karo grėsmė kiek 
sumažėjo, pasibaigus šaltajam 
karui, o ypač suskilus Sovietų 
Sąjungai, vis dėlto „atominiam 
klubui" (valstybėms, turinčioms 
atominių ginklų atsargas) pri
klauso: JAV, Rusija, Ukraina, 
Belarusija (Gudija), Kazaks-
tanas, Anglija, Prancūzija ir 
Kinija. Tikima, kad atominius 
ginklus slaptai pasigaminusios, 
nors viešai ir neprisipažįstamą, 
yra dar šios valstybės: Pietų 
Afrika, Indija, Izraelis ir Pakis
tanas. Rūpestį taip pat kelia 
galimybė", kad netolimoje atei
tyje į „atominį klubą" įsirikiuos 
Irakas, Iranas, Šiaurės Korėja, 
Brazilija ir dar kai kurie kiti 
kraštai. 

Net ir taikos re ika lams 
vartojamoji atominė energija 
kelia nemažai pavojų. Šalia kai 
kurių seno modelio ir ne
tinkamos konstrukcijos bran
duolinių elektros jėgainių daug 
rūpesčio sudaro atominio kuro 
atlaikų, sugedusių reaktorių, 
radioaktyviomis medžiagomis 
persotinto vandens saugus pa
dėjimas. Beveik atrodo, kad 
šioms pavojingoms atlaikoms 
nėra tinkamos vietos visoje 
planetoje. 

Dabar bent apie tai kalbama, 
svarstoma ir s tengiamasi 
problemas spręsti tarptautiniu 
mastu. Dar nelabai seniai daug 
kas buvo laikoma paslaptyje, o 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

kiekviena valstybė, turinti 
atominių atlaikų, su jomis sa
vaip susidorodavo. Dažniausiai 
slaptai jas užkasdavo kur nors 
negyvenamose vietose, suvers
davo arba paskandindavo 
jurose, vandenynuose. 

Ypač tuo pasižymėjo Sovietų 
Sąjunga, be atodairos teršdama 
savo teritorijos žemę, orą ir 
vand?n'. Žmogaus ir gamtos 
saugumas komunistinei sis
temai mažai rūpėj' r ?s pirme
nybė buvo skiriama lenktynėms 
su Vakarais: kas daugiau ir bai
sesnių branduolinių ginklų at
sargų gali sukaupti. 

Dabartinės Rusijos vyriau
sybė su B. Jelcinu priekyje 
supranta buvusios sovietijos 
palikimo grėsmę ir stengiasi įsi
vilioti Vakarų šalis į talką 
atominei taršai kaip nors ap
valdyti. Visų pirma yra atsklei
džiamos, tiek metų kruopščiai 
saugotos, paslaptys apie visas 
„karštąsias" vietas Rusijos teri
torijos žemėje ir vandenyse. 
Š.m. lapkričio mėn. rusų 
vyriausybė paskelbė, kur yra 
paskendę 4 atominiai povan
deniniai laivai, pr ikraut i 
atominių raketų ir torpedų, taip 
pat atskleidė kitas vietoves 
netoli Naujosios Žemės (Novaja 
Zemlia) salos, esančios 
Arktikoje, kur per pastaruosius 
30 metų buvo nuolat „laido
jami" rusų reaktoriai ir kitos 
atominės atlaikos. 

Vien tik kai kuriuose po
vandeniniuose laivuose radio
aktyvi medžiaga yra septynis 
kartus stipresnė, kaip Cerno-
bilio reaktoriuje, dėl kurio spro
gimo pasaulyje kilo toks sumi
šimas ir baimė. Dar ir dabar 
dideli kiekiai atominės taršos 
paleidžiami į Arktikos van
denyną iš Rusijos ginklų fab
rikų. Labai pavojingą situaciją 
sudaro ir povandeninis laivas 
Komsomolets, nuskendęs netoli 
Švedijos. Bauginančios žinios 
apie pavojų iš jo sukiužusių re
aktorių neseniai plačiai 
nuskambėjo žinių laidose ir 
spaudoje. 

Amerikos laivynas taip pat 
prarado du atominius po
vandeninius laivus, Thresher ir 
Scorpion, kurie nuskendo jau 
prieš keletą metų. 1959 m. po
vandeninis laivas Seavvolf, 
nelaimei ištikus, turėjo įmesti 
vieną savo „karštą" reaktorių į 
jūros dugną, kad išgelbėtų įgulą 
ir patį laivą. 

Anksčiau buvo tikėta, kad 
vandenyno dugnas yra palyginti 
ramus, apsaugotas nuo smarkių 
srovių ir audrų, todėl atominės 
taršos nėra labai pavojingos, jos 
sklinda pamažu ir ilgainiui 
apdengiamos dumblo bei nuosė
dų sluoksniais. Mokslininkai 
jau šios teorijos atsisakė, nes 
buvo atrasta, kad „audros" jū
ros dugne ir gan stiprios srovės 
gali labai staigiai paskleisti 
radioaktyvias medžiagas 
neaprėpiamuose plotuose. 

Lietuvai pradėjus laisvėti, 
Pasau l io Lie tuv ių Bend
ruomenės valdyba susirūpino 
paveikesnių ryšių sudarymu 
tarp Lietuvos ir išeivijos. Va
saros pradžioje JAV, Lemonte, 
įvykęs Pasaulio Lietuvių Bend
r u o m e n ė s se imas pr iėmė 
rezoliuciją, numatančią reikalą 
Lietuvos parlamente turėti net 
vieną atstovą, užtikrintą Lietu
vos konstitucija. 1992 rugsėjo 15 
Vilniuje, Lietuvos Respublikos 
Seimo trečiuosiuose rūmuose, 
buvo atidaryta PLB valdybos 
būstinė ir paskirtas PLB atsto
vas L ie tuva i daug iame t i s 
Bendruomenės darbuotojas dr. 
Petras Lukoševičius. Lietuvos 
Kultūros ir švietimo minis
terijoje buvo įsteigta ryšiams su 
užsienio lietuviams tarnyba, ir 

Mikroorganizmai, kurie gyvena 
dugno nuosėdose, jas „suryja" ir 
taip ilgainiui taršos patenka į 
kitų — vis komplikuotesnių — 
jū ros gyvių sistemą, kol 
pagaliau atsiranda ant žmogaus 
stalo. 

Kol kas radioaktyvios taršos 
problema žemėje ir vandenyje 
jau atpažinta ir suprasta. Tai 
ga lbūt p i rmas i s pozityvus 
žingsnis, jeigu iš jo ilgainiui išsi
vystys ir problemos sprendimas. 
Čia jau negalima nusiplauti 
rankų ir tvirtinti, kad problema 
jų, ne mūsų. Rytai ar Vakarai, 
pr iešai a r d r auga i , visos 
pasaulio tautos turi pasirūpinti 
šios planetos svarinimu nuo 
atominių taršų pavojaus. 

Lietuviai Illinois gubernatoriaus asistentės Pat Michalski Amerikos indėnų suruoštame pagerbime 
(sėdi iš kairės): Salomėja Endrijonienė, Birutė Vindašienė, Alė Kėželienė; stovi: Indėnų centro 
vedėjas Sam Kehana ir Patricia Michalski. 

Nuotr. I. Tijūnėlienės 

Audrys Antanaitis buvo paskir
tas jos direktorium. 

Pasaul io Lietuvių Bend
ruomenės valdybai kreipiantis 
į Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą dėl išeivijos atstovo 
Lietuvos par lamente, t a m 
klausimui spręsti buvo duota 
palanki eiga, ir atrodo, kad 
netrukus išeivija galės tokį 
atstovą, gal net du, išsirinkti. 
Šalia to, Lietuvos vyriausybė 
pradėjo svarstyti ir atskiro de
partamento ryšiams su užsienio 
lietuviais steigimo klausimą, 
tačiau 1992 lapkričio 21 Vilniu
je įvykęs Rytų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių pi rmininkų 
suvažiavimas manė, jog nebėra 
reikalo tokį atskirą depar
tamentą steigti, ir priėmė nu
tarimą, prašantį Kultūros ir 
Švietimo ministerijoje 
veikiančią ryšiams su užsienio 
tarnybą paaukš t in t i iki 
viceministro rango. 

PLB valdybai atrodė, kad, 
taip susiorganizavus, ryšių 
palaikymas jau galėtų būti pa
kankamai paveikus. Tačiau 
PLB valdybos pirmininkui Bro
niui Nainiui lapkričio pabaigoje 
lankantis Lietuvoje, laikinas 
prezidentas Algirdas Bra
zauskas PLB valdybai pasiūlė jo 
paskirto premjero sudarytos 
vyriausybės kabinete turėt i 
ministrą be portfelio išeivijos 
reikalams ir prašė parinkti 
kandidatą. 

Pasiūlymą gavusi, PLB 
valdyba jį labai išsamiai svars
tė net dviejuose atskiruose PLB 
valdybos bei jos Visuomeninių 
reikalų komisijos posėdžiuose, 
nagrinėjo PLB, JAV ir Kanados 
Bendruomenių valdybų pasi
tarime gruodžio 5, tarėsi su 
visuomenės atstovais, politikais 
bei kultūrininkais, svarstė 
kandidato, ypač jo pareigų, 
atsakomybės bei pavaldumo 
klausimus ir priėjo išvados, kad 
šiuo metu gal reikėtų pasi
tenkinti dviem turimais ir 
vienu netrukus numatomu 
ryšių palaikymo taškais, todėl 
Ministro be portfelio įstaigos 
kūr imas nebūtų skubos 
reikalas, ypač, kad bent kol kas 
tokias pareigas galėtų atlikti 
PLB būstinės Vilniuje parei
gūnai. 

Tokia PLB valdybos nuomonė 
1992 gruodžio 7 buvo perduota 
telefonu jos pasiteiravusiam 
laikinam Lietuvos Respublikos 
prezidentui p. Algirdui 
Brazauskui. 

Bronius Nainys 
PLB valdybos pirm. 

Lemont, 
1992 gruodžio 8 

Mūsų darbai — tai vienintelis 
veidrodis, kuriame galime save 
pamatyti. 

Thomas Carlyle 

Geras žodis gali būti trumpas 
ir lengvas pasakyti, tačiau jo ai
dai — begaliniai. 

Motina Teresė 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 

45 
Mūsų pirmininkui toks smagus ir kalbus vyras iš 

karto patiko, ir jis tuoj pabandė įšokti į jo toną. 
— O mano vardas Benas. Joks ponas, joks pirmi

ninkas, tiesiai Benas. 
— Benas. Gerai. Benas. Kad tik neužmirščiau... 
Kai juodu įsitraukė į vardų aiškinimą, aš, Živilės 

kumštelėtas, prašnekinau tuo tarpu neturintį ką veikti 
savo komendantą. 

— Jeigu ne paslaptis, kas atsitiko, kad mus 
palieki? Kuo nors nepatikom? 

Jis nusijuokė. 
— Čia patiko. Ir žmonės patiko. Iš pradžių, patys 

žinote, buvo visko, bet dabar jokio rūpesčio, beveik ato
stogos. Bet esu kareivis. Buvot mano dalinio teritorijoj, 
tai paskyrė mane. Ir paskyrė greičiausiai todėl, kad 
šiek tiek moku vokiškai. Dabar mūsų dalinys išvyksta 
kitur, turiu vykti ir aš. Dabar čia kito dalinio teritorija, 
tai paskyrė Čak. Jis geras vyras, ir matote, kaip juo
du bendrą kalbą rado. Aš nė žodžio nesuprantu, ką juo
du svarsto. 

— Pirmininkas aiškina apie vardų trumpinimą 
Lietuvoj. Kaip iš Benedikto pasidaro Benas, iš 
Baltramiejaus — Baltrus. 

— O aš nenoriu išvykti patylom, lyg ką negera 
padaręs. Kur jūs būsite, dabar dar niekas nežmo. Ir 
jūs patys nežinote. Jūs žmonės dar be adreso. 

— Živilė sako, kad mes niekam nereikalngi, — 
įterpiau. 

— Gal taip, gal ir ne, bet dabar suprantu, kad 
kabote ore. Kai atvykau, težinojau viena: lenku;- kurie 

tik norės, atiduoti anglams, o visus kitus kuo greičiau
siai išsiųsti namo. Tada niekas nežinojo, kad bus daug 
tokių, kurie nenori namo važiuoti. Kad tik nenorėtų. 
Kas į nenorą žiūrėtų, bet šaukia, kad negali. Įrodo, kad 
negali. Šiuo metu, atrodo, dar niekas net ir nežino, ką 
su tais žmonėm daryti. Gal Dživilė ir teisybę sako: 
niekam nereikalingi. Rusai sako, kad esate jiems 
reikalingi, o jūs sakote priešingai. Kas žino, kam tikėti. 

— Mes žinom, kam mes reikalingi rusams, — 
įterpiau. 

— Žinau, žinau: sunaikinti. Bet tai tik jūsų žodis, 
pas mus nusikaltėlis baudžiamas tik tada, kai 
nusikalsta. Niekada nebaudžiamas tik todėl, kad gali 
nusikalsti. 

— O kaip gi! Ar rusai nenusikalto užimdami 
Lietuvą, o paskum ar nenusikalto tūkstančius jos 
žmonių kišdami į kalėjimus, kažin kur iš savo krašto 
tremdami? 

— Žinau, žinau, — šypsojosi. — Manau, kad žino 
ir tie, kurie sprendžia. Manau, kad jūsų reikalą ir 
supranta, ir užjaučia, bet reikalas labai paprastas: 
nežino, kur jus dėti. — Ir staiga pakeitė kalbą: — Ar 
vienaip ar kitaip jūsų reikalą išspręs, jūs vis tiek kur 
nors būsite, kaip nors gyvensite, turėsite adresus, 
parašykite man. Štai mano adresai Amerikoje. Aš ir 
pats nežinau, kada mane paleis namo. Tikiu, atei
nančias Kalėdas jau švęsiu namie. 

Padavė lapelius su adresais ir pridėjo: 
— Ligi to laiko Dživilė jau mokės angliškai. Ar 

parašysi? — paklausė jau vokiškai. 
Laukiau, kad ji paraus, bet ji neparaudo. Net kiek 

ironiškai nusišypsojo: 
— Parašysiu. Žinoma, tik jeigu rusai savo 

kaliniams tokią prabangą leis. 
— Kaliniams? — nustebo komendantas. — Kas tave 

į rusų kalėjimą sodins? 

— Labai paprastai: mes tik tenai tereikalinsri-
— Rytoj dešimtą, — sugriaudė Čak balsas. 

— Dešimtą. Nesivėlink! — atsakė komendantas. Ir 
kai Čak jau nusisuko į duris, pridėjo: — Neužmiršk 
krepšinio sviedinių. Jie tą vieną teturi. 

— Galiu ir dabar palikti. Džipe yra bent du. 
— Užteks, rytoj. 
Pirmininkas jį palydėjo net už durų, o komendan

tas ėmė pasakoti, koks puikus krepšinio žaidėjas yra 
Čak. Dalinio krepšininkai nenorėjo jo išleisti, bet tik 
jis vienas vokiškai temokėjo. Jeigu pulkininkas būtų 
žinojęs, kad čia yra geras vertėjas, būtumėt gavę kokį 
karininką. Norinčių, sako, buvo, bet nė vienas vokiškai 
nemokėjo. 

— Net nė tiek, kiek aš, — nusijuokė. 
Kai pirmininkas grįžo, paprašė visus sėstis. Ligi 

šiol šnekėjom stovėdami. Susėdom. Jis prisėdo ant stalo 
kampo ir valandėlę akimis vedžiojo nuo vieno į kitą. 
Pavakario tyluma įsliuogė į kambarį. Net ir lauke ne
buvo didelio triukšmo. Prie daržinės vyrai tebežaidė 
krepšinį . K a r t a i s šūktelėdavo, bet sviedinio 
dunksėjimas į žemę buvo garsesnis už jų balsus. 
Šnekučiavo ir apie virtuvę, bet jų šreka tylos negriovė, 
tik didino. Nejučia susižvalgėme į vienas kitą, lyg 
klausdami, kas dabar atsitiks. 

— Net nežinau, ar reikėtų sakyti, ką noriu 
pasakyti, — pradėjo labai rimtu veidu komendantas. 
— Kitu atveju gal net nesakyčiau. Tikrai nesakyčiau, 
nes tai ne mano reikalas, bet kad mes taip gražiai susi-
gyvenom, negaliu taip patyliukais išnykti. Matote, 
mes, amerikiečiai, esam įlindę į žemes, kurios yra ati
duotos rusams, tai jau pradedam iš jų trauktis. Per 
kokias dvi savaites iš čia pasitrauksim, ir mūsų vietą 
užims rusai. 

(Bus daugiau) 

•-
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
Worcester, MA 
K A R I U O M E N Ė S Š V E N T Ė S 

M I N Ė J I M A S 

Lapkričio 22 d. Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopa k a r t u su 
„ N e v ė ž i o " ir , , N e r i n g o s " 
skau tų , - č ių t u n t a i s suruošė 
Nepriklausomos Lietuvos ka
r iuomenės atkūrimo 74 metų 
sukak t i e s minėjimą. 

10 vai. ryto visi su vėliavomis 
organizuotai dalyvavo Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioje šv. Mišiose, aukojamose už 
kar ius , šaulius, partizanus ir 
visus k i t u s žuvusius dėl Lietu
vos laisvės. Šią dieną šventėme 
ir Kr i s taus Karaliaus šventę. 
Šv. Mišias aukojo parapijos 
as i s ten tas kun. J . Petrauskas, 
MIC. J i s pasakė ir šventei 
pr i ta ik in tą pamokslą. Giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės O. Valinskienės. 
Po Mišių sugiedota „0, Kristau, 
pasaul io valdove"', ir organi
zacijos su vėliavomis bei šventės 
dalyviai išsirikiavo šventoriuje 
prie Žuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklo trumpoms žuvusių 
pagerbimo iškilmėms. Vadova
vo Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos pirm. inž. A. Grigalaus-
kas . Kunigas J. Petrauskas su
kalbėjo maldą. Šaulės J . Mi
l iauskienė ir J . Spirauskienė 
padėjo vainiką. Žodį t a r ė orga
nizacijų tarybos pirmininkas P. 
Molis. Sugiedojome „Marija, 
Marija. . ." 

3 vai. p.p. Maironio Parko že
mutinėje salėje buvo tęs iamas 
minėjimas. Susirinkusius, ku
rių buvo pilna salė, t rumpu pa
t r io t in iu žodžiu pasveikino Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopos 
pirm. inž. A. Grigalauskas. 

Supažindino su šios šventės 
paskai t ininku Alfonsu Petru-
čiu, LB Cape Cod apylinkės pir
min inku , kuris daug metų gy
veno Washington, D.C., i r buvo 
„Amer ikos Balso" Lietuvių 
radijo skyriaus vedėjas. Ten 
di rbdamas, visada minėdavo 
Lietuvos tautines ir kariuo
menės šventes. A. Petrutis kal
bėjo, kokia yra svarbi kariuo
menės reikšmė tautos gyveni
me. Didžiuojamės 1918 metų 
Lietuvos karių drąsa kovose su 
bermontininkais, bolševikais ir 
lenkais dėl Lietuvos laisvės. Žu
vusių priskaitoma 2,600, sužeis
tų 1,135. Okupavus 1940 metais 
Lietuvą rusams, netrukus prasi
dėjo Lietuvos kariuomenės nai
k in imas , o generolas Vitkaus
kas, Liudas Gira ir Justas Palec
kis tapo pirmaisiais rusų oku
pantų raudonos armijos gar
bintojais. 

Daugelis kėlė klausimą, kodėl 
buvusi šauni Lietuvos kariuo
menė nesipriešino okupantams 
rusams. Atsakymas aiškus — 
jos bū tų pasilikę labai mažai. 
Kanadoje leidžiamas lietuvių 
la ikrašt is „Tėviškės žiburiai" 
išspausdino iš Sibiro parvežtą 
1941 metais nužudytų Lietuvos 

karininkų nuotrauką. A. Petru
tis, padaręs keletą iš to laik
raščio kopijų, atvežė j a s paro
dyti. Nepamirština ir partiza
ninė kova iki 1955 metų. Žuvo 
daug karių ir šaulių. Tauta 
skaudžiai nukentėjo. Lietuvos 
šaulių veikla taip pat labai svar
bi. 

Programos vedėjas padėkojo 
prelegentui už puikią kalbą. Su
giedota .,Marija, Marija..." ir 
Lietuvos himnas. Dr. V. Kudir
kos šaulių kuopos pirm. inž. A. 
Grigalauskas pakvietė visus 
prie kavutės ir kepinukų. 

J . M . 

LŠSI TRAKŲ R I N K T I N Ė S 
SUVAŽIAVIMAS 

Visuotinis Trakų šaulių rink
tinės suvažiavimas lapkričio 21 
d. vyko Brocktone, lietuvių klu
be „Sandara". Dalyvavo visos 
trys kuopos: Jono Vanagaičio — 
Bostone. Martyno J a n k a u s — 
Brocktone, Dr. Vinco Kudirkos 
— VVorcesteryje. 

Suvažiavimą pradėjo rinkti
nės pirmininkas g.š. Algirdas 
Zenkus. Pasveikino brolius ir 
seses šaulius. Perskaitė su
važiavimo dienotvarkę, kur i 
buvo priimta. 

Vėliavų pagerbimas. Patrio
tinę giliai išmąstytą invokaciją 
sukalbėjo rinktinės kapelionas 
kun. R. Šakalys,OFM. 

Rinktinės pirmininkas per
skaitė mirusių per šią kadenciją 
narių sąrašą: Bajerčius Vladas, 
Batisienė Bronė, Ivaškienė Ona, 
G r i g a l a u s k i e n ė G e n o v a i t ė , 
Jurkštas Antanas. Liutkonienė 
Antanina. Norkūnienė Milda, 
Norkūnienė Malvina, Pajėda 
Vladas, Ramonas Jonas, Šau
lienė Julia, Valiukonienė Ele
na. J ie visi prisiminti malda. 

Sudarytas darbo prezidiumas: 
pirmininkė g.š. Stasė Gofen
sienė,, pavaduotojas inž. Arūnas 
Grigalauskas. Sekretorės: Jani
na Miliauskienė ir Veronika 
Tumienė. Sekė pirmininko ir 
valdybos narių pranešimai. Pir
mininkas g.š. A. Zenkus pami
nėjo trejų metų veiklos at l iktus 
darbus, o jų buvo daug ir įvai
rių. Jie buvo paminėti spaudoje, 
bet tris didžiuosius paminėsiąs. 

1990 m. įsteigtas LŠSI Trakų 
rinktinės fondas Lietuvos šau
liams paremti. Iš šio fondo jiems 
išdalinta 2,200 dol, kurie pa
skirti Lietuvos Šaulių sąjungos 
vado nuožiūra. Rinktinės pir
mininkas A. Zenkus keletą kar
tų lankėsi Lietuvoje. Šaulių 
sąjungos štabe, ir ten paskirs
tymai buvo atlikti. Taip pat 
Šaulių š tabas prašė, kad rink
tinės pirmininkas sutiktų pri
imti „Trimito" šaulių žurnalo 
prenumeratą, nenorėdamas, bet 
tas pareigas priėmė ir per jį 
tiesioginiai galima užsipre
numeruoti žurnalą „Trimitas". 

1991 m. suorganizavome pui
kią ekskursi ją j Dainų ir 

Muzikos šventę Chicagoje. J ų 
esame suorganizavę ir daugiau. 

1992 m. Maironio Pa rke , pr ie 
Worcesterio, buvo su reng tas 
iškilių Lietuvos solisčių prof. 
Aldonos Vilč inskai tės ir Astos 
K r i k š č i ū n a i t ė s konce r t a s ir 
vaišės. Darbo įdėjome labai 
daug. Po koncerto džiaugėmės 
mūsų darbo graž ia is vaisiais, 
l ikus daugiau ka ip 1,500 dol. 
pelno. Kvie tėme ir amerikie
čius. Ats i lankė gaus ia i . 

Per šią kadenciją turėjome 11 
da rbo posėdžių . K i e k v i e n ą 
kar tą keisdavom vietą, kad nė 
viena kuopa nebūtų nuskriaus
ta. Posėdžiai vyko labai sklan
džiai. 

Pranešimus at l iko ir valdybos 
nar ia i — vicepirmininkas M. 
Dapkus, sekre torė J . Miliaus
kienė, moterų vadovė O. Eiki-
nienė, iždininkas V. I lgūnas. 
Rinkt inės f inansinės pajamos 
labai geros, bet nestokojame ir 
prašančių aukų . Aukojome vi
s i e m s . V i e n i e m s m a ž i a u , 
kitiems daugiau. Vasario 16-tos 
gimnazijai, Mažosios Lietuvos 
fondui, Radijo programai „Auš
ra" , savanorio šaulio Verbos 
paminklo pas t a tymui Pu tnam, 
Conn., Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę s t a t o m a m p a m i n k l u i 
Brockton, MA. Skau tams , Tė
vams Pranc i škonams Kenne-
bunkport , Maine . Radijo prog
ramai „Laisvės varpas" . Lie
tuvos ambasada i . LŠSI Trakų 
r inkt inės fondui — Lietuvos 
šaul iams. Lie tuviškiems laik
raščiams: „ D r a u g u i " , „Dar
bininkui", „Dirvai" ir „Kariui", 
kol buvo leidžiamas JAV-se. 

Kontrolės komisija kasmet 
t ikr ina iždo knygas . Komisiją 
sudaro g.š. J a n i n a Bajerčienė ir 
Irena Markevičienė. Valdybos 
r ink imams r ink iminę komisiją 
sudaro po na rę iš kiekvienos 
kuopos. Bronė Martišienė-Mar-
tyno Jankaus kuopos. Pranė Mi
lerienė — Jono Vanagaičio kuo
pos. Izabelė Pa ru l i enė — Dr. V. 
Kudirkos kuopos. 

P i rmin inkas i r valdyba buvo 
renkami slaptu balsavimu. Į pir
min inkus kand ida tavo dabar
tinis r inkt inės p i rmin inkas g.š. 
Algirdas Zenkus. Daugiau kan
didatų nebuvo. 

Į valdybą kand ida ta i : Bara
nauskai tė I lona, Dapkus Mar
tynas , E ik in ienė Ona, I lgūnas 
Vytas, Kil iul is Česlovas, Mi
l iauskienė J a n i n a , Ramonienė 
Vanda, Smidtas Algis. Č. Kiliu
lis prieš ba l sav imus kandida
tūrą atsiėmė. Užsiregistravusių 
šaulių buvo 37. Visi balsavo. 
Rinkt inės p i rmin inkas g.š. A. 
Zenkus gavo visus 37 balsus. J i s 
perrinktas ateinančių metų trijų 
metų kadencijai vadovauti LSSI 
Trakų r inktinei . Į valdybą Jani
na Miliauskienė gavo 29 balsus. 
Mar tynas Dapkus — 23. Ramo
nienė Vanda — 20. I lgūnas 
Vytas — 18. Česlovas Kiliulis — 
18, kadangi j i s savo kandida
tūrą ats iėmė, nereikėjo perbal-
suoti. Ona Eik in ienė — 16. Ilo
na Ba ranauska i t ė — 13. Algis 
Smidtas — 9. Valdyba pasiskirs
tys pareigomis po Naujų Metų. 

J o n o V a n a g a i č i o kuopos 
šaulys Aloyzas Ast ravas buvo 

apdovanotas Šaulių Žvaigždės 
ordinu, kurį prisegė tos kuopos 
p i rmininkas g.š. Stasys Augo-
nis. 

Prieš baigiant suvažiavimą, 
šaulys R. Bielkevičius pranešė, 
kad gavo telefoninį sveikinimą 
nuo LŠSI Garbės pirmininko 
prof. dr. Vaidievučio Mantauto. 
Sveikina brolius ir seses šau-
lius,-es, susirinkusius į suva
žiavimą ir linki sėkmės ateities 
darbuose. 

Suvažiavimo pirmininkė g.š. 
S. Gofens ienė s imbol inia i 
r ink t inės vėliavą perdavė pir
min inkui g.š. Algirdui Zenkui. 
P i rmin inkas padėkojęs pareiš
kė, kad dirbsime visi kartu 
Lietuvai ir laimėsime. Sugie
dotas Lietuvos himnas. Suvažia
vimas užbaigtas. 

Suvažiavimo pirmininkė g.š. 
S. Gofensienė pakvietė visus 
prie puikių vaišių. Atsilankė 
Brocktono lietuvių parapijos 
k lebonas kun . Šakalys. Su
kalbėjo maldą. Pasveikino ir pa

laimino visus, prašydamas mels
tis už Lietuvą, nes t i k Dievas 
gali ją išgelbėti šiuo laiku, kada 
vėl komunistai , laimėję rinki
mus, drąsiai kelia galvas. Tie 
raudono atspalvio r i n k i m a i 
Lietuvoje jaudina mus visus. 
Nesitikėjome, kad ta ip greitai 
viskas pasikeis ir bus paminta 
po kojomis „Dainuojanti revo
liucija", Baltijos kelias... ir kiti 
didieji įvykiai. Pamąstykime, 
ką pergyvena tos šeimos šiuo 
laiku, kurių tėvas, vyras, sūnus, 
sužadėtinis žuvo prie Parlamen
to rūmų, ginant televizijos 
bokštą, Medininkų sargybos 
poste. Šiomis ir panašiomis min
t imis dalinomės, sėdėdami prie 
vaišių stalų. 

J . M . 

CLASSIFIED GUIDE 

Pradėk, darydamas tai , kas 
b ū t i n a , p a s k i a u t a i , k a s 
įmanoma, ir staiga rasi, kad da
rai ir tą, kas neįmanoma. 

Sv. Pranciškus asyžietis 

•^onroBvFoic 

DON'T SPEND IT Al L SAVE SOME AT 

MUTUAL 5 W e W SAVINGS 
AND IOAN A.-,XX lATrON 

Chort^H or*) fcyiimJ hy H,? IMMl Slol« "- Į m 
2212 W CERMAK ROAD • ( HfCAGO. WNOG 60608 PHONE (312) 847-7747 

* v**r»»t» 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL COMSULTANTS Za'drAS* 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 

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

•525 South 79th Avtnu* 
Htckory HIII Illinois 60457 

223 KalvsrlJu gatvė 
VttnhM, Uatuvs 
Ta to fonas 3 5 0 - 1 1 5 Ir 7 7 8 3 9 2 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

* 
* 

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.: pirmad., an-
trad., k«tvktd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v.v. 

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiausiai sveikiname prisikėlusią iš ko
munistinės priespaudos Lietuvos Respubliką lais
vam, nepriklausomam ir demokratiniam gyve
nimui. Linkime jos žmonėms darnios kloties, nau
jos istorijos kelyje siekiant santarvės ir visokerio
pos dvasinės ir medžiaginės gerovės. 

Sveikiname visus Amerikos lietuvius, remian
čius Arfterikos Lietuvių Tarybą, tęsiant Amerikoje 
reikalingą politinę ir pagalbos Lietuvai veikfą. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

AMERIKOS LIETUVIU 
„ U Ž DEMOKRATINĘ LIETUVĄ" KOMITETO 

P R A N E Š I M A S 
Komitetas yra gavės iš prof. Vytauto Landsbergio atsiskaitymą 

už pasiųstas aukas, kurį čia spausdiname; 

Vilnius 
1992 m. lapkričio 26 d. 

Ponui Stasiui Barui 

Amerikos lietuvių už demokratinę Lietuvą komitetui 
FAX (312) 471 3988 
Čikaga. USA 

Iš Jūsų esame gavę aukų Sąjūdžio Koalicijos rinkimų reikalams: 
15.000, 13.000, 37.000, 1.750, viso 66.750 USD 

Iš jų išleista: 
25.000 Lietuvos Sąjūdžio ir Koalicijos rinkimų veiksmams (per

duota J. Tumeliui. A. Kubiliui) 

1.200 Piliečių Chartijos rinkimų reikalams (perduota D. Katkui) 

200 Kandidato į Seimo narius transporto ir leidinių reikalams 
(pakvituota) 

7.000 Laikraščiui „Amžius" (perduota A. Gailiui). Viso 33.400 
USD 

Likutis 33.350 USD įneštas j 1992.11.18 (Steigto „Ąžuolo" fon
do valiutinę sąskaitą Nr. 50842 LITIMPEX banke Vilniuje (1992 m. 
lapkričio 25 d.). 

Dėkoju, 

£AUA 
Vytautas Landsbergis 

Taip pat esame gavę fondo „Ąžuolas" nuostatus, įregistruo
tus Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje 1992 m. 
lapkričio 20 d. Nr. 276-V0 Pirmas paragrafas nusako to fondo 
veiklą: 

,,Fondas „Ąžuolas" yra savaveiksmė visuomeninė organiza
cija, kurios tikslai ir paskirtis — skatinti demokratijos ir 
nepriklausomybės jėgas Lietuvoje, remti Sąjūdžio koaliciją 
rinkimuose ir demokratine nepriklausomą spaudą". 

Fondo steigėjai ir vadovai: Vytautas Ambrazas, Julius 
Juzeliūnas, Vytautas Kubilius ir Saulius Šaltenis. 

Fondo „Ąžuolas" valiutinė sąskaita: Nr. 50842 LITIMPEX 
bankas, Vilnius, Lietuva. 

REAL ESTATE 
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GREIT 
PARDUODA 

. RE/MAX 
REALTORS 

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

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

FOR RENT 

FOR RENT 
Išnuomojamas 4V2 kamb. 2 
mleg. modemus 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. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wa»t 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ) 

Turiu Chicngos miesto leidimą D>r&u ir 
užmiesty Dirbu greitai, cjarantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

KVIEČIAME APSILANKYTI 
B & D LOUNGE 

6600 S. Kedzle Ave., 
tel. 312-925-6264 

Pašokti, pasiklausyti lietuviškų dainų. 
Orkestras groja: ketv , penktd., sekmd 
nuo 9 v v šeštd nuo 10 v.v. 

Šeštadieniais užkanda — veltui! 

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

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas ..Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. S3rd St. 

Chteago, IL 60829 

REAL ESTATE 

OnlUĮfc KMIECIK REALTORS 

*y\ 7922 s"Pu,aski Rd-
e £ l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
p / o f es i ona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tui . 

O P E N HOUSE Sun. Dec 13 1 to 4 
Immaculate Brick 2 Fiat, 

8023 S. Komensky 
Appts. Anytime 708-403-5545 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAG0. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D.P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido University Press of 
America, Inc., Lannam, New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 

Į Chlcago, IL 60629 

PAŠAUKĖ MANE... 

ši knyga — tai dabartinio Po
piežiaus Jono Pauliaus" Mograflįa, 
kurią parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvrtė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų. 
352 psl. Spaudė ..Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Kaina 4 dol Su per
siuntimu — 6 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 32 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd 81. 
Chlcago, IL 60629 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMEN1 

I 



Marius Vygantas (antras iš kairės), laimėjęs varžybas iš 800 kandidatu, 
parinktas dalyvauti Illinois Music Educator Association orkestre, kur jis gros 
violenčele. Marius lanko Washburne Junior aukštesniąją mokyklą, Winnetka, 
IL. 

Bernard Sahlins i r Lietuvos 
tea t ras 

Bernard Sahlins, Chicagos Se-
cond City ir Tarptaut in io tea t ro 
festivalio steigėjas, dabar dirbąs 
su Wal t Disney Production ir 
Chicagos un ive r s i t e to Cour t 
Theater, buvo Lietuvos švietimo 
ministro Dar i aus Kuolio pa
kviestas į Lietuvą. Lietuvoje 
praleido apie t r i s savai tes , be
sis tengdamas padėt i Lietuvos 
teatrams persi tvarkyti , prisitai
kant prie naujų ekonominių 
sąlygų. Sahlins Lietuvos tea t ra i 
gerai pažįs tami, nes j is i r jo 
žmona Jane n e t du k a r t u s buvo 
iškvietę Lietuvos J aun imo teat
rą dalyvauti Chgicagos tarptau
t iniame tea t ro festivalyje. Šią 
S a h l i n s k e l i o n ę a p m o k ė j o 

United States Information agen
tū r a (USIA), padedant i kitų 
valstybių valdžioms pasida
linti informacija apie įvairias 
ku l tū ros bei ekonomikos sritis. 

Grįžęs Bernard Sahlins pasa
kojo, kad Lietuvos teatrų per
organizavimas yra būtinas, nes 
jiems valdžios parama smarkiai 
sumažinta . To reikalauja Tarp
t au t in i s Valiutos Fondas. Iki 
šiol t i k 2-5% tea t ro pajamų 
būdavo surenkama, parduodant 
b i l i e t u s , o l i k u s i o s lėšos 
gaunamos iš rėmėjų bei val
džios, kurios paramos dydis pri
klausė nuo t r u p ė s dydžio — juo 
daugiau žmonių, tuo daugiau pi
nigų. Tokioje sistemoje būdavo 

DRAUGO" VAJUI AUKOJO 
N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e vi

s i e m s , a u k o j u s i e m s s a v o 
d i e n r a š č i u i p a r e m t i v y k d o 
mo v a j a u s p r o g a . K i e k v i e n a 
a u k a l a b a i į v e r t i n a m a i r 
l a u k i a m a . 

120 do l . J o n a s Indr iūnas , 
Roselle, IL. 

100 do l . Laurence & Jud i th 
Baker, Jr . , Columbia , MD; Jo
nas Kasput is , Bristol, CT; Kęs
tutis Makai t i s , Norvvell, MA; 
Elvyra ir Ignas Juzėnai , Palos 
Hts., IL. 

50 d o l . Juozas Brickus, Port-
land, OR; V y t a u t a s ir Danu te 
Norvilas, Palos Hts. ; IL; Danu
tė ir George Vidžiūnas , Chica-
go, IL. 

35 d o l . Alexandra Eiva, Chi-
cago, IL. 

30 d o l . J o n a s ir Vida Maleis-
ka, Westmont , IL. 

25 d o l . A n t a n a s ir Eugenija 
Drazdys, Baltimore, MD; Mr. & 
Mrs. Edward Mankus , Chicago, 
IL; Dr. A n t a n a s Milaknis , San
ta Monica, CA; Balys Raugas , 
Delran, NJ; Nijolė Kaveckienė, 
Oak Lawn, IL; Pe t r a s Matekū-
nas, Richmond Hill, NY, Rev. 
Vytautas Pa lub inskas , Brook-
lyn, NY, Jonas Šiaučiūnas , Ci
cero, IL. 
20 do l . Elena Bal t ruša i t ienė , 
Bloomfield Hts . , MI; Rū ta ir Ta
das Kulbiai, Forest Pk., IL; An
gelą Mosinskis, Los Angeles, 

. CA; Juozas ir Elena Rudzinskai, 
Union Pier, MI; Vincas Rusec-
kas, S u n City, AZ; Stafa Vilū
nas, Chicago, IL. 

15 do l . V y t a u t a s Maželis, 
Ridgewood, N Y ; Sofija Skobei-
kienė, Jamaica , NY. 

10 d o l . Gražina Budrytė, Chi
cago, IL.; Emil i ja Dėdinas , 
Brooklyn, NY; I. Grigutis , Pom-

pano Beach, FL; Aldona Jakniū-
naitė, Worcester, MA; Rita Ka
volis, Carl is le , PA; George Li-
kander , Kankakee , IL; Lucia 
Tarvydas, Edina , MO. 

5 d o l . Vanda Jautokas , Chi
cago, IL. 

laikomas ir neesminis perso
n a l a s . Dabar t ea t ra i turės 
p a t e i k t i savo k ū r y b i n į ir 
finansinį planą dviem komisi
joms, kurios paskirstys pinigus 
pagal nustatytus kriterijus. 

Kadangi Sahlins rado, kad 
t e a t r ų ūkvedžiai r e t a i tar
pusavy pasitaria, įsteigė Lie
tuvos teatrų komitetą paskatin
ti bendradarbiavimą. J i s taip 
pat patyrė, kad teatrų spektak
liai buvo kasdien keičiami, t.y. 
reikėdavo kasdien keisti scenos 
įrengimus bei dekoracijas. Tru
pė, paruošusi keletą veikalų, 
juos vis paeiliui kartodavo, ne
atsižvelgiant į publikos pageida
vimus. Tokiu būdu mėgstami 
spektakliai būna išparduoti, ir 
ne visi norintys gali juos pa
matyt i , o nemėgstami vis vien 
s ta tomi tuščiai salei. Pasiro
dymai nebuvo statomi pritrauk
t i pinigą mokančią publiką. 
Sahl ins patarė, kad teatrai 
neužsidarytų vasarai, o patalpos 
būtų naudojamos ištisus metus. 
J is siūlė vasarą daryti pasi
rodymus lauke, o ne pastate, 
„outdoor thea te r " st i l iumi. 
Sahl ins pasiūlymai taikomi, 
kad teatrų personalas ir pas
ta ta i būtų efektyviau naudo
jami ir kad pajamos būtų suren
kamos iš besilankančios publi
kos, kur i gausiau rinksis, jei 
bus statomi žiūrovų mėgstami 
spektakliai. 

„Lie tuvos aido" Kultūros 

s k y r i u j e Arvydas Jockus 
straipsnyje „Lietuvos teatrai: 
amerikietiškas šoko terapijos 
var ian tas" aprašo Sahlins pa
siūlymus ir sako, kad „B. Sah
lins kviečia teatralus nenuleis
ti rankų, nepasiduoti apatijai ii 
pesimizmui. Reikia išnaudoti 
galimybes tų žmonių, kurie 
linkę investuoti pinigus Lietu
voje, ir ieškoti naujų finan
savimo šaltinių čia i r Vaka
ruose". 

Būdamas Lietuvoje, Bernard 
Sahlins aplankė Lietuvos Tarp
tautinio teatro festivalio įstaigą, 
kurioje (apsivilkę šiltais švar
kais) dirba šeši asmenys, įskai
tant vadovę Rūtą Vanagaitę Wi-
man ir iš Chicagos atvykusią 
akt. Audrę Budrytę. Sahlins 
mano, kad tai yra produkty
viausia įstaiga Lietuvoje. Gerai 
reklamuojamas festivalis, kuris 
vyks 1993 m. gegužės mėnesį. 
Gaunamos aukos iš rėmėjų ir 
įvairių firmų. Neprašoma para
mos iš valdžios. Sudarytas at
vykstančių teatrų sąstatas. At-
vykstantieji patys finansuoja 
savo kelionių išlaidas, o komi

te tas t u r ė s padengti artistų 
išlaidas Lietuvoje. Ruošiamos 
iškilmės, priėmimai su žymiais 
režisieriais, pvz. Švedijos In-
gmar Bergman ir t.t. Skrendan
tieji į festivalį iš JAV prašomi 
keliauti per Lauraičio American 
Travel agentūrą, kuri dalį nuo 
kiekvieno bilieto paaukos fes
tivalio komitetui. 

Pats Bernard Sahlins, norėda
mas prisidėti pr ie festivalio 
išlaidų sumažinimo, sausio 10 d. 
ruošia popietę savo rezidencijo
j e , Chicagos miesto centre. 
Lengvo pobūdžio programą 
atliks pianistas Robertas Moc
kus, o savo įnašu į programą 
susirinkusius žada pralinksmin
t i pats Sahlins. 

Lietuvių Centre humoro ir Sa
tyros popietę atlikęs Jaunimo 

teatro aktor ius Algirdas Grašys 
pasakė, kad Lietuvoje žmonės 
jau ž ino ir domisi pavasario 
Lietuvos t a rp t au t i n iu teatro 
fes t iva l iu . J i s t e i g i a , kad 
festivalis Lie tuvai bus labai 
naudingas, n e s pr i t rauks mi
nias žmonių iš viso pasaulio. Šis 
festivalis skir ias i nuo praeitų, 
nes y r a ta ikomas plačiajai pub
likai, ne t ik teatro specialis
tams. Numatoma, kad festivalis 
turės p la tų a tgars į n e tik tie
sioginiai , be t ir užmezgant 
ryšius su no r inč i a i s toliau 
bendradarbiaut i su Lietuva. 

I n d r ė 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 11 d. 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
UETUVOJE 

VAISTAI 
Pristatme įvairių rūšių receptinius ir visus kitus, Vakarų 

' Europoje gaminamus, vaistus. 
Receptai nereikalingi, jei žinomas vaistų pavadinimas. 

MAISTAS 
Siuntinys Nr. 10. 

Praktiškas ir įvairus maisto siuntinys. Konservuota mėsa 
(6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 stiklinė tirpstančios arbatos, 
1 stiklinė tirpstančios kavos, 2 sv. pupelių kavos, 4 sv. 
cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus pieno, 2 dėž. šprotų, 1 
dėž. saldainių, 2 lt. valgomos alyvos, 4 sv. geros rūšies 
dešros, 1 butelys alkoholinio gėrimo. $130. 

RŪBAI 
Vietoje rūbų, avalynės, medžiagų siuntimo mes 

patariame pervesti tam tikslui skirtą sumą pinigais, doleriais, 
markėmis. Bus praktiškiau ir naudingiau dovanų gavėjams. 
Mes galime tai padaryti greitai ir taupiai. 

Parduodame „Olympia" (portable) rašomas mašinėles 
ir „Optima" (portable electronic) raš. mašinėles su lietuvišku 
šriftu. 

Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą 
arba kitus kraštus klientui pageidaujama valiuta, atliekame 
finansines ir kt. banko operacijas. Patariame ir atidarome 
,,Offshore" deposito sąskaitas įvairia valiuta, tarpi
ninkaujame vakarų bendrovių, „investment trusts", „unit 
trusts" akcijų įsigijime ir kt. įvairių dokumentų sudaryme. 

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras, V. Juras). 

11 London Lana, Bromlay, 
Kent, BR1 4HB, England. 

Talaf. 081-460-2592. 
Fax. 081-318-7643. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

Tebūna šilimos tavo lednamy. 
alyvos tavo žiburyje ir ramybė 
tavo sieloje. 

Eskimų priežodis 

Kura to re i 

A.tA. 
Dr. DANUTEI YČAITEI 

KREGŽDIENEI 
mirus , jos vyrui dr . J O K Ū B U I KREGŽDEI , d u k r a i 
ALDONAI, žentui ROBERTUI, seserims BIRUTEI ir 
ONYTEI, broliui dr . J O N U I YČUI ir k i t i ems g imi
n ė m s bei a r t imies iems nuoširdžią užuojautą r e i šk ia . 

Lietuvių Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios Kolegija 

r . « 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ADOMAS KNIUKŠTA 
Mirė š.m. lapkričio 23 d. ir po gedulingų šv. Mišių, buvo 

palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse lapkričio 25 d 
Dėkojame gerb.kanauninkui V. Zakarauskui už maldas 

k o p r o j e , uz at lasytas šv. Mišias ir velionio palydėjimą į 
Amžino Pozlsio vieta, o gerb. kun. V. Mikolaičiui nuoširdus 
ačiū uz maldas koplyčioje. 

Ypatinga padėka dr. V. Nemickui už velionio priežiūrą 

5£ST ° "* D-stankaitytei - *****giesm-
Dėkojame visiems, dalyvavusiems laidotuvėse, mus 

užjautusiems, aukojusiems šv. Mišioms ir už aukas šeimai 
D o n a u l Z p ^ f ^ k a r S t f n C Š ė j a m S * lai<*°tuvių direktoriui' Donald M. Petkui už malonų patarnavimą. 

Valerija Tocilauskienė, Jan ina i r giminės Lietuvoje. 

Kolegijos i lgamečiui nar iu i , ku ra to r iu i 

A.tA. 
PETRUI BRUŽUI 

mirus , žmonai E L E N U T E I , sūnui R I M A N T U I s u 
šeima, seseriai ir k i t i ems g iminėms Lietuvoje, k r i k š 
to dukrai DALIAI, posūniams ALGIUI su Šeima i r 
KĘSTUCIUI , d raugams ir a r t imies iems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Lietuvių Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios Kolegija 

A.tA. 
JUOZUI DERENČIUI 

iškeliavus Amžinybėn, brolį VINCĄ ir MARYTE DE-
RENČIUS skausmo valandoje užjaučia iš S u n n y Hills , 
Flor ida: 

Adomaitienė Onė 
Arlauskai, Alfa ir Dana 
Balčiūnienė Marytė 
Baltutienė Ona 
Ditkuvienė Marcelė 
Čekauskai, Algis ir Gana 
Gečai, Vytas ir Genė 
Labučiai, Vitas ir Birutė 
Maciai, Vytautas ir Stasė 
Mačiulaičiai, Juozas ir Stasė 
Milleriai, Jonas ir Gražina 
Nakai, Alfonsas ir Bronė 
Nakai, Algirdas ir Julija 
Peleckiai, Juozas ir Ona 
Ratnikai, Jonas ir Stasė 
Savickai, Algis ir Dorothy 
Strazdžiai, Albinas ir Rūta 
Vėlavičiai, Alfa ir Dana 
Vyšniauskai, Jonas ir Albina 
Zubavičiai, Jonas ir Valytė 
Zaikauskai, Antanas ir Erna 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 South Hermitage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

Myl imam Tėveliui 

A.tA. 
JUOZUI MIKAI 

m i r u s , giliai užjaučiame dukrą, moks le iv ių globėją, 
DALIA NAVASAITIENE i r jos šeimą. 

Detroito ateitininkai 

6541 S . K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
Skautininkui 

GEDIMINUI SURDĖNUI 
mirus , jo žmoną, L S Seserijos Garbės Gynėją v.s. 
DANUTE, vaikus - LINĄ ir ALE, D A N U T E , 
LAIMĄ, VITA ir jų šeimas nuoširdžia i už jauč iame ir 
k a r t u liūdime. 

v.s. Birutė Banaitienė, 
LS Seserijos Vyriausia Skautininke 

Ir Vadija 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

1-(3121-476-2345 

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

708-43O4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų nama i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus la idotuvių n a m u s gal i te pa s i ek 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 



DRAUGAS, penktadienis. 1992 m. gruodžio mėn. 11 d. 

x Ar paštas ir vėl laiku ne
pristatė „Draugo"? Administra
cija ir redakcija visokiais būdais 
stengiasi pašto nerangumą ir 
nepareigingumą panaikinti, bet 
būtų geriausia, jeigu skaitytojai 
patys skųstųsi tiesiai „į viršų". 
Patariame kreiptis į JAV Pašto 
įstaigų viršininką ir jam išdės
tyti problemas. Rašyti: Hon. 
Marvin T. Runyon, Post Master 
General, US Postai Service, 
475 L'Enfant Plaza, S.VV., Wa-
shington, DC 20260. 

x Erika Brooks ir Daiva 
Meilienė, Chicagos lituanis
tinės mokyklos tėvų komiteto 
narės, koordinuoja mokyklos 
vengiamą tradicinę Kalėdų 
eglutę Jaunimo centre sekm-
dienį, gruodžio 13 d., nuo 12-3 v. 
p.p. 

x Lietuvos konsulato Chi-
cagoje rengiamas iškilmingas 
deimantinis Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas — banketas 
bus 1993 metų vasario 20 d. 
Chicagos miesto centre Stouffer 
Riviere viešbutyje. Kviečiame 
visus šiame iškilmingame 
minėjime dalyvauti. 

x „Lietuvos Vaikų Vilties" 
komiteto rūpesčiu šiuo metu 
Chicagoj yra 10, o Los Angeles, 
Californijoje, 5 vaikai iš Lietu
vos įvairiose gydymo stadijose 
Shriner's ligoninėse. Komitetui 
vieno vaiko atvežimas ir pa
lydimas kainuoja apie 5-6 tūks
tančiai dolerių, o Shriner's ligo-
ninėms vaiko pagydymas 
kainuoja nuo 100 tūkstančių iki 
pusės milijono dolerių. 

x Zarasiškių klubo valdyba 
ir nariai sveikina „Draugo" dar
buotojus su šv. Kalėdom ir 
Naujaisiais Metais, linkėdami, 
kad jie atneštų vien laimę, 
džiaugsmą ir sveikatą. Ta pro
ga per pirm. Alex Navardauską 
atsiuntė 50 dol. laikraščiui 
paremti. 

x Algis Liepinaitis įsteigė 
Import & Export firmą Riversi-
de, IL. Firmos pavadinimas 
..Three Sisters of Baltics", Inc. 
Firmos emblema — trys tulpės, 
simbolizuojančios Lietuvą. 
Latviją ir Estiją. 

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) 

x JAV LB Lemonto apy
l inkė , suprasdama lietuviškos 
spaudos reikalingumą, nutarė 
paskirti pusę 30 metų jubilie 
jinio baliaus pelno ..Draugo" 
paramai. Įteikiant auką savo 
dienraščiui paremti, Lemonto 
LB apylinkės pirm. Kęstutis 
Sušinskas rašo: ..Man yra 
malonu įteikti 800 dol. auką 
Lemonto apyl inkės vardu, 
apylinkės 30 metų jubiliejaus 
proga. Linkiu Jums ir ateityje 
t ę s t i l ietuviškos spaudos 
išlaikymo svarbų darbą. Tegul 
Jūsų pastangos ir ateityje ran
da nuopelnų". Reiškiame gilią 
padėką LB Lemonto apylinkės 
valdybai už stambią auką. 

x Puiki kalėdinė dovana — 
„Dainavos" ansamblio koncer
tas „Tylią šventą naktį". Atėję 
pasiklausyt i , pajusit t ikrą 
šventišką nuotaiką. Koncertas 
bus sekmadienį, gruodžio 13d., 
Sv. M. M. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje Brighton 
Park. Atėję — nenusivilsite. 
Pradžia 3 vai. p.p. Bilietai bus 
gaunami ir prie įėjimo. 

x „Laisvės byla", AT pirmi 
ninko prof. Vytauto Landsber
gio paskutiniu metu parašyta 
knyga, jau gaunama „Drauge" 
ir pas kitus lietuviškos spaudos 
platintojus JAV. Ją galima ir 
prenumeruoti vieną ar kartu su 
„Lietuvos aidu" pas įgaliotinį 
Bronių Juodelį. 

x H u m o r i s t a s A l g i r d a s 
Grašys palinksmins žmones 
Jaunimo centro kavinėj gruo
džio 11d. Vakaronės pradžia 7 
vai . vak. Rengia Jaunimo 
centras. 

x Jeigu neturėjote progos 
įsigyti bilietus į „Dainavos" an
samblio koncertą, įvyksianti 
sekmadienį, gruodžio 13 d., 
vai. p.p. Švč. M. Mergelės 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 
Brighton Parke, bilietų bus ir 
bažnyčios prieangyje nuo 1 vai. 

x LMK Fed. Chicagos klu
b a s kviečia nares į kalėdinį 
susirinkimą gruodžio 13 d., 12 
vai. Balzeko muziejuje. Prašome 
atsinešti lėkštę skanumynų 
pasivaišinti su draugėmis. D. 
Bindokienė mielai sut iko 
pr imint i mūsų kalėdinius 
papročius. Po susirinkimo visos 
važiuosime į , ,Dainavos" 
koncertą. 

(sk) 
x Genė ir Antanas Mikai. 

vyriausi Pasaulio Lietuvių cen
tro N. Metų sutikimo šeimi 
ninkai, rūpinasi, kad šis ren
ginys kuo gražiausiai ir įspū
dingiausiai pasisektų. 

(sk.' 
x Kazys Karuža — „Laikas 

i r įvykiai". Atsiminimai apie 
Vilkaviškio įžymius žmones, 
veikėjus, rašytojus, poetus. Lei
dinys didelio formato 432 psl.. 
daug įdomių istorinių nuo 
traukų. Kieti viršeliai. Knyga 
išleista autoriaus lėšomis. Spau 
dė Bendrija „Žal tvyks lė" . 
Vilniaus 1992. Kaina 10 do! 
Užsakymus siųsti: K Karuža. 
3675 Manon St.. Los Angeles. 
C A 90027. tel . (1-213)664-6857. 

(sk) 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Sudarydami testamentus, bent dalį turto 
pa l ik ime "Draugo" dienraščiui 

(454^ VV. 63rd. Str., Chicago, II. 60629) 

D R A U G A S 
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDID2IAVIMAS 

m KULTŪROS ŠVYTURYS. 

Lituanistikos tyrimų ir studijų centro darbuotoja' Meno archyve. Sėdi iš kairės: Halina Molie-
jienė, dr. Jonas Račkauskas, Česlovas Grincevičus, Magdalena Stankūnienė; stovi: Skirmantė 
Jakštaitė, Arūnas Zailskas, Julija Racevičienė, Bronius Juodelis, Virginija Džiovienienė ir Sta
sė Petersonienė. _ . . 

Nuotr M. Vidzbelio 

x Iš Lietuvos savo vaikus į 
-JAV gydytis atlydėjusios ma
mos kviečia lietuviškąją vi
suomenę aplankyti Seklyčios 
ant rame aukšte .,Lietuvos 
Vaikų Vilties" krautuvėlę. 
Krautuvėlėje — motinų ir vaikų 
rankdarbiai — ypatingai dailiai 
ir sudėtingai pagaminti šiaudi
nukai. ..angeliukai", sveiki
nimo kortelės. Krautuvėlės 
valandos: kasdien 10 v.r. — 6 
v.v. Pelnas skiriamas ..Lietuvos 
Vaikų Vilčiai" 

(sk) 

x Tradicinės ateitininkų 
kūčios gruodžio 20 d. 2 vai. p.p. 
ruošiamos Jaunimo centre. Visi 
kviečiami nedelsiant registruo
tis pas V. Žadeikienę tel. 
708-424-4150. 

(sk) 

x Tradicinę Kūčių vakarie
nę ruoria 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 Lietuvių Fondo taryba, 
susirinkusi posėdžiui gruodžio 3 
d., išrinko naują vadovybę — 
tarybos pirmininku trečiųjų 
metų kadencijai pasilieka 
Povilas Kilius, o valdybos pirm-
ninku išrinktas Stasys Baras. 
Advokatas Algirdas Ostis, tris 
kadencijas sėkmingai pirminin
kavęs L. Fondo valdybai, baigia 
savo pareigas gruodžio 31 d. 
Naujasis valdybos pirmininkas 
Stasys Baras dar nesudarė savo 
štabo, bet pareigas pradės eiti 
nuo 1993 m. sausio 1 d. 

x Inž. Broniaus Galinio 
atminimui įprasminti dukra 
Jūra paaukojo 2500 dol. Lietu
vos bažnyčioms; 500 dol. skyrė 
Perlojai, o kitus Pal. J. Matu
laičio bažnyčios statybai 
Viršuliškėje. Dėl atminimų 
sudarymo kreipkitės į Juozą 
Kregždį telefonu (815) 838-2447 
arba raštu 1068 Ashley Ct. 
N3B, Lockport, IL 60411. 

x A. a. Antaninos Hornie-
nės atminimui šie asmenys pa
aukojo „Lietuvos Vaikų Vilčiai" 
$300: A. J. Kubiliai, J. Matuse
vičius, O. S. Budiejai, J. M. 
Jurkšaičiai, J. V. Peseckai, J. V. 
Jurkūnai, J. Bulinienė, E. L. 
Volkovickai, L. R. Karužai. J. A. 
Dagiai, J. A. Janoniai, M. Rulis. 
Dukrai Meilutei Rulienei, 
šeimai ir giminėms, aukotojams 
nuoširdi užuojauta ir padėka. 

(sk) 

x Puiki KALĖDINĖ DO
VANA - dvikalbis 240 psl. 
fotoalbumas „IŠEIVIAI IŠ LIE
TUVOS". Su persiuntimu $13. 
K. Daugėla, 58 Ministerial 
Road, Bedford, NH 03110. 

(sk) 

x Juokas — sveikata! Lietu
viško humoro, dainų, šokių 
vakaronė įvyks gruodžio 12 d., 
šeštadienį, 5 v. p.p. B & D 
Lounge, 6600 S. Kedzie Ave., 
tel. 312-925-6264. 

(sk) 
x Dėmesio! Kas nori įsigyti 

vairavimo te ises (driver's 
license), kreipkitės į Edvardą 
Šumaną, tel. 708-246-8241 arba 
708-990-2148. Taip pat padedu 
įsigyti vairavimo teises pensi
ninkams arba ką t ik at
vykusiems iš Lietuvos. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių 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 du
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ MENO 

ARCHYVAS CHICAGOJE 
Lituanistikos t\ i imų ir stu

dijų centre nuo 1990 metų 
įsikūrė Lietuvių meno archy
vas. Jo tikslas: surinkti ir 
išsaugoti straipsnius, nuotrau 
kas iš išeivijos, Lietuvos ir 
Amerikos spaudas apie lietu
vius dailininkus, surinkti lei
dinius apie lietuvius dailinin
kus ir jų darbus. 

Meno archyvo medžiagos rin
kimo darbas buvo pradėtas 1981 
m. privačia iniciatyva, ją re
miant Lietuvių dailiojo meno in
stitutui Chicagoie - Lietuvių 
fondo padaliniui, kuriam vado 
vauja dr. Gediminas Barakas, 
tarybos pirm., ir prof. dr. Jonas 
Račkauskas - valdybos pirmi
ninkas. Meno archyvo darbą ir 
išlaikymą finansuoja LDM ins 
titutas, o patalpas ir priemones 
duoda LTS centras. 

Meno archyvo medžiagą tvar 
ko dail. Magdalena Stankūnie 
nė ir Halina Moliejienė. Darbo 
yra daug. Archyvo medžiaga 
naudojasi daugelis meno isto 
rikų. Nemažai jų lankosi iš 
Lietuvos. Neseniai lankėsi Zita 

x Dr. Fe rd inandas ir Van
d a Kauna i siunčia visiems 
geros valios lietuviams nuošir
džius sveikinimus šv. Kalėdų 
proga ir linki sveikiausių 1993 
Metų. Vietoj kalėdinių kortelių 
aukoja „Draugui" 50 dol. 

x Uršulė ir J o n a s Balskai, 
Oak Lawn, 111.. linki savo gimi 
nėms , d raugams ir pažis 
tamiems malonių šv. Kalėdų ir 
sveikų bei laimingų Naujų 1993 
Metų. 

x Leokadija ir Stasys Pač-
k a u s k a i iš Union Pier, Mich . 
sveikina gimines, draugus ir 
kaimynus, linki visiems laimin
gų ir sveikų šv. Kalėdų ir Nauju 
1993 Metų. Vietoj kalėdinių 
kortelių aukoja lietuviškai 
spaudai paremti. 

x Ona ir Vytas Suopiai šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1993 Metų 
proga sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus, linkėdami 
nuotaikingų švenčių, sveikatos 
ir visiems Aukščiausiojo 
palaimos. Vietoj kalėdinių kor
telių aukoja lietuviškai spaudai. 

Žemaitytė, rinkdama medžiagą 
dail. A. Varno monografijai. In
grida Korsakaitė rinko medžią 
gą dail. V. Petravičiaus mono 
grafijai ir išeivijos dailininkams 
skirtam leidiniui. Kad benaudo-
jant archyvo originalai nesusi 
dėvėtų, — visi jie fotografuojami 
Xerox procesu. Kopijos rišamos 
į knygas bendradarbių naudoji
mui. 

Archyvas labai praturtėjo, 
gavęs meno istorijos rinkinius 
iš Viktoro Vizgirdos, Povilo 
Kaupo, Eleanoros ir Aleksandro 
Marčiulionių. Kazio Baltramo-
naičio. Magdalenos Stankūnie 
nės, Algimanto Kezio, Jadvygos 
Paukštienės, Domicėlės Petru 
tytės ir Viktorijos Matrangos. 

Bronius Juodel is 

TRUMPAI - EGLUTE 

Išeivijos lietuviukui užaugo, 
skaitydama žurnaliuką „Eglu
tę". Daugelį metų jame skai
tydavo apie Pupučio nuotykius. 
Vaikai su tėvų, senelių ir 
mokytojų pr>.galba skaitė D. 
Augienės. A. Kižienės. S. Tomn-
rienė-, D. Lipčiūtės ir daugelio 
kitų kūrybą, pasakas, eilė 
raščius, sprendė galvosūkius. 
Dailininkių D. Kizlauskienės, 
D. Kuolienės, J. Paukštienės, Z. 
Sodeikienės, N. Palubinskienės 
ir kitų piešiniai puošė žurnalo 
puslapius. „Eglutė" buvo ir te
bėra vienintelis išeivijoje 
leidžiamas žurnalas vaikams. 
Jis atlieka vaikų auklėjimo ir 
lietuvių kalbos tobulinimo 
darbą, bet tuo pačiu „pakutena" 
ir vaikų vaizduotę. (Ne vienas 
jaunuolis prisimena, kaip jis/ji 
rašydavo laiškus Pupučiui.) 

Nuo 1993 m. sausio mėn., 
„Eglutės" žurnalo redagavimo 
globą perima JAV LB Švietimo 
taryba. Švietimo taryba pakvie 
tė nuolatinę savo spaudos 
talkininke Nijolę Nausėdienę 
tapti pirmąja šio naujo laiko
tarpio redaktore. Leidėjomis 
lieka Nekaltai Pradėtosios 
Marijos vienuolijos seselės Put-
name. Tai dviejų labai ener
gingų sroviu sujungimas, kurio 
rezul ta tas bus st ipresnis 
žurnalo gyvavimas išeivijoje. 

Žurnalas susilaukė daugiau 
negu 40 metų amžiaus. Per tuos 

metus „Eglutės" talkininkų ra-
tan įsijungė daug išeivijos 
rašytojų, poetų ir dailininkų. 
Darbščios seselės ir Putnamo 
seselių rėmėjos vis užtikrindavo 
žurnaliuko gyvavimą. Nedide
lis, bet lojalus skaitytojų 
būrelis užprenumeruodavo 
žurnalą savo jauniems šeimos 
nariams bei mokiniams. 

Dabar atėjo laikas naujai 
redaktorei perimti redagavimo 
darbą. Ilgalaikė redaktorė ses. 
Onutė Mikailaitė turi naujų 
įsipareigojimų savo kongrega
cijoje, bet ji bus pakviesta ne
užmiršti „Eglutės" , savo 
ilgalaikės „augintinės". Ji bus 
kviečiama ir toliau rašyti 
straipsniukus religinėmis ir ki
tokiomis temomis. Naujoji 
redaktorė Nijolė Nausėdienė 
yra dviejų sūnų motina, 
gyvenanti netoli Lemont, IL. 
Eilę metų ji mokytojavo įvai
riose lituanistinėse mokyklose 
Chicagoje ir Lemonte; yra reda
gavusi tų mokyklų laikraš
tėlius. N. Nausėdienė jau kurį 
laiką talkina JAV LB Švietimo 
tarybai spaudos reikalais. Ji 
reiškiasi ir Lietuvos spaudoje: 
„Gimtajame žodyje", Lietuvos 
mokytojų žurnale. Naujoji 
redaktorė jau posėdžiavo su il
galaike redaktore ses. Onute ir 
yra susipažinusi su redagavimo 
darbais. Atrodo, kad naujoji 
redaktorė y ra pasiryžus 
pakviesti daug buvusių ir naujų 
spaudos bendradarbių (jaunų ir 
vyresnių) priartėti prie „Eglu
tės" šakų. 

Gruodžio 3 d. naujoji redak
torė susitiko su JAV LB Švie
timo tarybos narėmis (įskaitant 
tarybos pirmininkę Reginą Ku-
čienę), su ses. Igne Marijošiū-
te (leidėjų Nekaltai Pradėtosios 
Marijos vienuolijos seserų 
vyresniąja) ir su Putnamo 
Seselių rėmėjų būrelių vadove 
Salomėja Endrijoniene. Po
sėdyje buvo svarstomi įvairūs 
būdai rasti naujų skaitytojų, at
gaivinti „Eglutės" Atvelykio 
festivalius, minėjimus ir pan., 
įtraukti mokytojus į „Eglutės" 
vartojimą lituanistinėse mo
kyklose, į „Eglutės" leidimo 
finansinius bei kitus rūpesčius 
ir pan. 

„Eglutė" turi lojalių skaity
tojų, įskaitant ir vieną vyresnio 
amžiaus lietuvių kilmės asmenį 
(74 metų amžiaus), kuris skaito 
„Eglute" kaip lietuvių kalbos 
tobulinimo priemonę. Putnamo 
seselės skaitytojams išsiun
tinėjo apklausinėjimą, sužinoti, 
ką „Eglutės" skaitytojui (ir jų 
tėvai bei seneliai) galvoja. Iš jų 
buvo gauta įdomių pasisakymų, 
bet pagrindinai žurnaliuko 
leidėjos susilaukė pozityvių 
atsiliepimų apie jo turinį ir 
apimtį. 

„Eglutės" skaitytojai užauga 
ir apleidžia savo vaikystės mė
giamą žurnaliuką. Dabar 
norima rasti daugiau naujų 
prenumeratų, ypač iš tų jaunų 
tėvų, kurie savo vaikystėje paži
nojo ir pamėgo „Eglutę". Dabar 
jie augina savo vaikučius. Te 
gyvuoja „Eglutė", jos naujoji 
redaktorė, jos ilgalaikės leidėjos 
bei rėmėjos. Te žurnaliukas 
įkvepia naujų jėgų Naujųjų 
Metų proga ir sustiprina naują 
kūrybišką energiją. 

Ramunė Kubiliūtė 

įvairiu tautu atstovai .JT dienoje State <>i Illinois centre. Lietuviams atstovavo Julija ir Dana 
Steliruikaiės bei Rytas Vygantas (lietuvių tautiniais drabužiais). 

POPIETE VERTA 
DĖMESIO 

LB Socialinių reikalų Tarybos 
pirm. Birutė Jasa i t ienė 
pasikvietė iš miesto soc. reikalų 
skyriaus advokatą Teodor 
Wrublewskį. Jis kalbėjo trečia
dienį Seklyčioje tik angliškai, o 
Aldona Šmulkštienė laisvai 
vertė jo kalbą lietuviškai. 

Pagrindinis klausimas buvo: 
kaip apsisaugoti ligos ar mirties 
atveju, kad turimos sutaupos 
nebūtų miesto pasiimtos, bet 
atitektų tiems, kam norime jas 
palikti. 

Kiekvienas turime turėti tes
tamentą. Net ir tuo atveju, kai 
turtas yra bendroje nuosavybėje 
(multiple ownership), pvz., vyras 
ir žmona, ar tėvai ir vaikai — 
patartina turėti testamentą 
aiškiai surašytą (geriau pas 
advokatą), prie dviejų liu
dininkų ir jų parašais patvir
tintą. Be testamento gali iškilti 
nauji pretendentai, ir byla atsi
durs teisme, kur advokatai ir 
teismas pirmiausia pasiims 
savo geroką dalį, o likusį turtą 
padalins taip,kaip jiems atrodys 
geriausia. 

Testamente reikia pažymėti, 
kas jį vykdys. Juo gali būti 
advokatas, draugas ar vienas iš 
giminių, turinčių teisę gauti ir 
savo dalį. 

Taip pat galima sudaryti 
dokumentą, kuris įgalioja 
gydytoją nutraukti dirbtinį 
gyvybės palaikymą, kai jau 
nėra jokios vilties pasveikti. 
Tokį pavedimą galima duoti tie
siog gydytojui arba suteikti 
„advokato teisę" kam nors iš 
šeimos narių ar draugų, kurie 
kartu su gydytoju tokį nutarimą 
padarytų ir jį įvykdytų, kad 
ligonis be reikalo nekentėtų. 

Ligos, o ypač senelių prieglau
dos atveju, gauti miesto („public 
aid") paramą, reikia, 30 dienų 
prieš einant į senelių namus, 
savo turimas sutaupąs perrašyti 
vaikų, draugų ar organizacijų 
vardu. Kitaip miestas nepridės 
prie apmokėjimo tol, kol nebus 
visos sutaupos sunaudotos. 

Visus čia Daminėtus ir kitus 
klausimus bei aiškinimus, kar
tu su advokato paliktomis 
juridinėmis formomis ir pavyz
džiais, Birutė Jasaitienė žada iš
versti ir paaiškinti. Visa tai bus 
galima pamatyti ir pastudijuo
ti Seklyčioje, o taip pat bus 
išsiuntinėta į Socialinės apsau
gos skyrius. 

E. Sirutienė padėkojo advoka
tui, B. Jasaitienei ir A. Šmulkš-
tienei ir pakvietė muzikinės 
programos atlikėjus Šišlauską 
ir Blinstrubą, kurie, pritardami 
vargonėliais, atliko penkias 
visų mėgstamas dainas. Visi 
kartu dainavome ir plojom. Po 
to pasistiprinom skaniais 
pietumis. 

Jonas Žebrauskas 

DĖL LIETUVOS 
PREZIDENTO RINKIMŲ 

Tik tie asmenys registruojasi 
Lietuvos prezidento rinkimams, 
kurie turi Piliečio pažymėjimą, 
bet NEBALSAVO Lietuvos 
seimo rinkimuose š.m. spalio 25 
d. 

Asmenys,kurie NETURI Pi
liečio pažymėjimo ir nori balsuo
ti prezidento rinkimuose 1993 
m. vasairo 14 d., tur i įsigyti 
Lietuvos Piliečio pažymėji
mą. 

Chicagos ir Chicagos apy
linkių lietuviai gali įsigyti 
Piliečio pažymėjimą Chicagos 
Lietuvos Respublikos konsula
te. Konsulato darbo valandos 
yra nuo pirmadienio iki penkta
dienio, nuo 10 v.r. iki 1 v. p.p. 
adresas; 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 


