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Opozicija 
prognozuoja dėl lito 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, sausio 25 d. (Elta) — 

„Laikinai einančio Lietuvos pre
zidento pareigas Algirdo Bra
zausko metinis pranešimas — 
tai išsami mūsų problemų ana
lizė, tačiau tuo ir buvo apsi
ribota". Tokią opozicijos nuo
monę sausio 22 d. spaudos kon
ferencijoje išsakė Seimo narys 
Gediminas Vagnorius. Pasak jo, 
susidarė įspūdis, jog LDDP 
vadovai neturi aiškaus plano, 
kaip spręsti tas problemas. 

Kalbėdamas apie lito įvedimą, 
Vagnorius priminė, jog litai 
buvo pradėti spausdinti 1991 
metų pabaigoje, o 1992 metų 
rudenį juos įvesti techniškai jau 
buvo pasirengta. 1992 m. spalio 
1 d. reikėjo įvesti litus, o ne 
talonus. Vagnoriaus nuomone, 
įvesti litą galima bus ne 
anksčiau kaip kovo pabaigoje, 
kai Lietuvos Bankas sutvarkys 
įmonių tarpusavio atsiskaity
mus. Vagnorius pasakė, jog ofi
cialios statistikos duomenimis, 
Lietuvos užsienio prekybos 
balansas yra teigiamas. Per 
devynis mėnesius buvo 23 bili
jonais talonų vertės prekių dau
giau išvežta iš Lietuvos į kitas 
užsienio šalis, negu įvežta. Savų 
pinigų įvedimo požiūriu toks 
teigiamas prekybos santykis ga
rantuoja, kad lito infliacijos ne
turėtų būti. 

Lietuvoje ESBK ir Maltos 
.ord ino delegacijos 

Sausio 22 d. laikinai einantis 
Lietuvos prezidento pareigas 
Algirdas Brazauskas priėmė 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijos delega
ciją, vadovaujamą aukštojo 
komisionieriaus tau t inėms 
mažumoms Max van der Stoel. 
Jis pabrėžė jog tautinių ma
žumų padėtis Lietuvoje yra 
geresnė, negu Latvijoje. Tam 
pasitarnavo ir Lietuvos pilie
tybės įstatymas. Stoel domėjosi 
ombudsmano institucijos įvedi
mu Lietuvoje. Brazauskas infor
mavo, jog Lietuvos Konstituci
jos 73 str. numato įvesti Seimo 
kontrolierių instituciją, kuri ir 
atliks ombudsmanų funkcijas. 

Brazauskas taip pat susitiko 
su Maltos ordino Schlesvvig-
Holstein žemės pagalbos tar
nybos valdytoju Eduardu von 
Hobe ir atsakingu už skubią 
pagalbą Lietuvai Rudy Guhl. 
Pas ta ras i s pažymėjo, kad 
pagrindinė Maltos ordino veik
los kryptis Lietuvoje — teikti 
pagalbą naujagimiams ir socia
liai remtiniems žmonėms. Si or
ganizacija jau parūpino 29 in
kubatorius naujagimiams, rent
geno autobusą, įrengė medici
nos pagalbos kabinetus Klaipė
doje, Vilkaviškyje ir Jonavoje, 
atidarė dvi labdaros valgyklas 
Vilniuje. Ateityje Maltos or
dinas žada teikti paramą pini
gais, parengti labdaros skirs
tymo koncepciją. 

Brazausko spaudos 
konferencija 

Metinio pranešimo, kurį 
ketvirtadienį Seimo posėdyje 
perskaitė laikinai einantis 
prezidento pareigas Algirdas 
Brazauskas, teiginiai ir jame 
padarytos išvados įeis į jo rinki
minę programą. Tai Brazauskas 
patvirtino sausio 22 d. sureng
toje spaudos konferencijoje. 

Seimo, vyriausybės, kitų 
valstybės struktūrų laukia 
didelis darbas, kad būtų įveikta 
ekonomikos krizė, ir Brazaus
kas savąją programą šiais 
klausimais detaliau išdėstys 
susitikimuose su rinkėjais. 

Brazauskas pasakė, kad šiais 
metais Lietuva pažymės tris 
didelius įvykius: sukaks nepri
klausomybės paskelbimo 75-sios 
metinės, 1993-ieji bus paskelbti 
Dariaus ir Girėno metais ir 
įvyks Popiežiaus Jono Pauliaus 
II vizitas. 

Brazauskas pasakė, kad dar 
reikės nemažai laiko įvertinti 
nuostoliams, kuriuos Lietuvos 
ūkis patyrė dėl objektyvių ir, 
svarbiausia, subjektyvių prie
žasčių. Bet tai būtinai bus pa
daryta; medžiagos yra pakan
kamai. 

Prezidento rinkimai kainuos 
1.1 bilijonų talonų 

Tokia suma numaty ta 
sąmatos projekte, kurį patvir
tino prezidento rinkimų komisi
ja. Tai mažiau, negu išleista 
Seimo rinkimams. Ketvirtada
lis lėšų bus išleista apmokėti už 
balsavimo pažymėjimų, rinki
mų biuletenių, protokolų blan
kų ir t.t. spausdinimą. Balsa
vimas paštu kainuos apie 8 mili
jonus talonų. O didžiausia suma 
— pie 50 milijonų talonų — ski
riama apylinkių rinkimų komi
sijų išlaidoms padengti. Suda
ryta 2,060 tokių apylinkių, ir jos 
turės atlikti daugiausia darbo — 
patikslinti rinkėjų sąrašus, 
platinti balsavimo pažymėji
mus, pasirūpinti patalpų 
nuoma ir galiausiai suskaičiuo
ti balsus. Kandidatų į preziden
tus rinkiminių plakatų bei 
programų spausdinimą bei už 
televizijos laiko nuomą bus ap
mokėta iš atskirų lėšų. 

Kandidatai į prezidentus 
sutaupė lėšų savo apsaugai, 
kuri numatyta pagal įstatymą. 
Stasys Lozoraitis jos atsisakė, o 
Algirdui Brazauskui apsauga 
yra privaloma kaip laikinai 
einančiam prezidento pareigas. 

Vyskupų konferencijos 
posėdis 

Lietuvos vyskupų konferen
cijos posėdyje dalyvavo Kauno 
arkivyskupas kardinolas Vin
centas Sladkevičius. Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Bačkis, 
visi Lietuvos vyskupai, neseniai 
išrinktas vyskupų konferencijos 
generalinis sekretorius prel. 
Vytautas Kazlauskas. 

Posėdyje išsamiai apsvarstyta 
vyskupų ir kunigų pozicija, 
užimtina rengiantis preziden
to rinkimams. Vyskupai priėmė 
kreipimąsi į Lietuvos žmones, 
raginantį dalyvauti prezidento 
rinkimuose. Jame be kita ko 
sakoma: „Visų žmonių pareiga 
sąmoningai balsuoti už tokį 
kandidatą, kuris užtikrintų 
laisvę tėvynei, taip pat ir 
religinę, visuomenine pažangą 
ir nepriklausomybę... Lietuvos 
prezidentas turi stovėti aukš
čiau visų partijų ir politinių 
judėjimų. Tik toks valstybės va
dovas galės visus suvienyti 
bendram tautos labui". 

Arkivyskupas Bačkis infor
mavo vyskupus, kaip rengia
masi šv. Tėvo vizitui į Lietuvą, 
ir pranešė, kad šiam tikslui jau 
sudaryta vyriausybinė komisi-

Mirė kun. Pranas Garšva 
Draugo redaktorius vadovas — moderatorius 

Chicago, m., sausio 25 d. — bumui spaudoje ir ypač bendra-
Sekmadienio vakare, sausio 24 darbiaujant su įvairiais žmonė-
d., 7 vai. Tėvų Marijonų vienuo- m i s» n u o 1 9 5 9 rugsėjo 15 d. jis 
lyne Chicagoje mirė Draugo tapo Draugo redakcijos vadovu-

A.a. kunigas P r a n a s Garšva , MIC 
1915 sausio 18 d. - 1993 sausio 24 d. 

Vatikanas bara Clinton už 
proabortinius nutarimiLS 

Roma, sausio 23 d. (NYD -
Nepasirašytame vedamajame Va
tikano oficiozo L'Osservatore 
Romano šeštadienio numeryje 
yra baramas JAV prezidentas 
Bill Clinton dėl savo stambių 
proabortinių veiksmų pirmo
siomis savo prezidentystės die
nomis. Kaip prezidentas Bush 
prezidentiniu nutarimu buvo 
uždraudęs JAV lėšomis finan
suojamoms klinikoms aiškinti 
pacientėms apie aborto padary
mo galimybes ar daryti abortus, 
taip prez. B. Clinton preziden
tiniu nutarimu dabar jau leidžia 
tai daryti. 

Vedamajame rašoma, jog skel
busi įvesianti atsinaujinimą, 
Clinton administracija „pradėjo 
eiti mirties ir smurto prieš 
nekaltus sutvėrimus keliu". 

Stebimasi greita Vatikano re
akcija, išspausdinus vedamąjį 
tik dieną po to, kai prez. Clin
ton penktadienį pasirašė penkis 
memorandumus ryšium su 
abortą liečiančiais klausimais. 

Nors Vatikano pasisakymas 
niekeno nenustebino, šis veda

masis yra reikšmingas kaip tik 
tuo metu, kai Bažnyčios pozici
ja, smerkiant abortus, prarado 
šalininkų katalikiškoje Airijoje 
ir kituose Europos bei Trečiojo 
pasaulio kraštuose jau pravedus 
įstatymus, leidžiančius daryti 
abortus įvairiais atvejais. 

Vedamajame rašoma: „Many
damas, kad jis laikosi rinki
minių pažadų, prezidentas Bill 
Clinton jau pakeitė savo pirm
takų prezidentų Reagan ir Bush 
taisykles, buvusiai negimusių 
kūdikių gerovei. Tie, kurie ti
kėjosi, kad Clintcn'o pirmieji 
veiksmai puoselės atsinaujini
mą, pirmiausia apsaugant žmo
gaus teises, žiauria; nusivylė.... 
Tai nėra pažanga — nei JAV-
oms, nei žmonijai, kuri vėl yra 
priversta priimti pažeminantį 
pralaimėjimą gyvybės kovoje. 
.Pavasaris* nėra sinonimas 
mirčiai", buvo rašoma vedama
jame. Prez. Clinton savo inau
guracinėje kalboje atsinaujini
mo laikotarpį prih ^ino pavasa
riui. 

redakcijos vadovas-modera-
torius kunigas Pranas Garšva. 
Jo šermenys bus trečiadienį 
sausio 27 d. nuo 12 vai. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje. Atsis
veikinimas bus ten pat 6 vai. 
vakare, o ketvirtadienio rytą 10 
vai. Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje bus šv. Mišios ir iš ten 
važiuojama į šv. Kazimiero ka
pines. Kadangi kunigas Garšva 
Draugui pašventė geriausias 
savo jėgas, Tėvai marijonai 
prašo, kad jam pagerbti, vieto
je gėlių būtų aukojama Drau
gui. 

Gimęs 1915 m. sausio 18 d. 
Pasnietalio kaime, Kauno ap
skrityje. Pranas Garšva baigė 
Marijonų gimnaziją Marijampo
lėje. Teologijos studijas ėjęs 
Lietuvoje, Vokietijoje ir Romo
je, teologijos licenciato laipsnį 
gavo iš Angelicum universiteto 
Romoje 1948 m. Į marijonus 
įstojo per Žolinę 1933 m. 
Kunigu įšventintas 1942 m. 
savo vardinių dieną šv. Pran
ciškaus Asyžiečio šventėje. 

Karo metu pasitraukęs į Va
karus, du metus buvo Tuebin-
geno lietuvių kapelionas, o 1948 
metais emigravo į Argentiną, 
kur nuo 1948 iki 1952 buvo 
Argentinos lietuvių laikraščio 
Laiko viceredaktorius. 1954 m. 
paskirtas Avellanedos, Buenos 
Aires, marijonų vienuolyno vir
šininku. 

Argentinoje išryškėjus jo ga-

moderatorium, paskui kelis re
daktorium, ir tada jau nuo 1963 
m. ištisai iki 1992 m. liepos 
mėnesio ėjo Draugo redakcijos 
vadovo-moderatoriaus parei
gas. 

Savo per 34 metus vadovavi
mo ir redakcinio darbo Drauge, 
kun. Pranas Garšva sėkmingai 
išvedė Draugą per įvairius 
redakcijos bei administracijos 
pasikeitimus. Jis nenorėjo va
dintis Draugo vyriausiuoju 
redaktorium, nes savo uždavinį 
Drauge jis suprato ne kaip 
dominavimą, ar kitų žmonių 
kūrybos redagavimą, bet kaip 
profesionalių redaktorių veik-
los-darbo koordinavimo — mode-
ravimo. Bet jo gabumas mode-
ruoti nesiribojo tik redakcija. 
Jis į talką Drauge prisikvietė 
daugybę bendradarbių iš savo 
plačių pažinčių ne tik Chicago
je, bet visoje išeivijoje, tiek 
JAV-ose, tiek ir kituose kraš
tuose. 

Tad kun. Pranui Garšvai va
dovaujant, Draugas tapo tikrai 
visuotiniu pasaulio lietuvių 
dienraščiu, ku r i ame buvo 
galima skaityti įvairių pažiūrų 
straipsnių lietuviško gyvenimo 
reikalais. Tai ypač išryškėjo po 
to, kai užsidarė kiti lietuvių 
išeivijos dienraščiai, ir ten 
rašiusieji rado forumą ir 
Drauge. Kun. Garšva vdovavosi 
ta isykle , kad Draugas 
nespaudina jokių polemikų 

prieš asmenis, jokių apkalbų, ir 
stengiasi duoti forumą visiems 
atsakingiems asmenims, nežiū
rint politinių įsitikinimų. Savo 
pasišventimą lietuviško gyve
nimo puoselėjimui per Draugą, 
kun. Garšva ryškiai parodė ir 
savo lankstumu. Būdamas mo
deratorium, jis tačiau nesibaidė 
ir įvairaus kito darbo, pagal 
reikalą. J is rašė „Rimties 
valadėles" šeštadienio laidoms, 
redagavo atkarpas, kai reikėjo, 
ypač paskutiniaisiais metais, 
sumažėjus Draugo redakcijos 
personalui, bet ne darbui, pri
rašydavo ir žinučių „Aplink 
mus" skyriui bei apie lietuvių 
veiklą įvairiuose užsienio 
kraštuose ar paskirai, ne koloni
jose gyvenančius lietuvius. 

Kunigas Pranas Garšva nesi
ribojo vien tik redakcine-
spaudos veikla. Buvo ilgametis 
Lietuvių Skaučių Seserijos 
dvasios vadovas ir vėliau taip 
pat ir Lietuvių Skautų Sąjungos 
dvasios vadovas. 

Jo įnašas į Marijonų vienuo
lijos istoriją — knyga Negęstan
ti šviesa apie marijonų veiklos 
istoriją Amerikoje, išleista 1964 
metais. 

Kunigo Prano Garšvos netekę 
liūdi ne tik jo broliai Tėvai 
Marijonai ir giminės Lietuvoje, 
bet lietuviškos organizacijos ir 
tūkstančiai lietuvių, kurių 
krikščioniškam- v>-_-.,u. u ••'• imui 
puoselėti jis pašventė didžiausią 
savo gyvenimo dalį. dirbdamas 
Draugo dirvą, kurioje ji galėtų 
klestėti. 

Libanas pradeda atstatymo erą 
Beirutas, Libanas, sausio 21 

d. (NYT) — Libano ministras 
pirmininkas Rafik al-Hariri 
ketvirtadienį užtikrino pasaulj. 
kad 15 metų tęsęsis civilinis 
karas šiame krašte jau pasi
baigęs, ir kad „užsienio piliečiu 
bei lėktuvų pagrobimai yra pra
eities dalykai". 

Duotame interviu premjeras 
Hariri išreiškė viltį, kad Clin
ton administracija panaikins 
jau septynis metus galiojantį 
uždraudimą JAV pieliečiams 
vykti į Libaną bei Libano 
lėktuvams atskristi į JAV. „Šie 
Amerikos įsakymai kenkia Li
banui, mūsų kraštui pradedant 
taikos ir atsistatymo erą", jis 
pasakė. 

Premjeras Hariri taip pat pa
kartojo, kad Libanas yra pasi
ruošęs pasirašyti taikos sutartį 

ja. kuriai vadovauja ministras 
be portfelio Algimantas Matule
vičius. 

Kalbėta apie katalikiškos 
spaustuvės statybą Kaišia
doryse. Organizacija „Kirche in 
Not", yra pažadėjusi šią spaus
tuvę aprūpinti įrengimais, ta
čiau su tam t ikra sąlyga. 
Vyskupai nutarė, kad reikia 
baigti pradėtas statybas ir 
bendradarbiauti su „Kirche in 
Not" ekspertais. Jie atvyks į 
Lietuvą vasarį. 

Iš Vokietijos gauta televizijos 
studija. Darbui joje renkamas 
personalas. Vyskupai leido 
rengti televizijos programas bei 
dauginti religines videokasetes, 
kuriomis bus aprūpinamos pa
rapijos ir mokyklos. 

Nauji lėktuvų skrydžiai 

Nuo balandžio mėnesio avia
kompanijos „Lietuvos aviali

nijos" lėktuvai numato skrai
dyti į dar vieną Vakarų Europos 
miestą — Amsterdamą. Su 
Olandijos aviatoriais susitarta, 
kad maršrutu Vi -ius-Amster-
damas kol kas -kraidys tik 
„Lietuvos avialimų" lėktuvai. 
Tokia lengvata finansiškai 
labai palanki jaunai Lietuvos 
aviakompanijai. Be to, naujojo 
reiso Amsterdan > aerouoste 
la ikas suderintas su čia 
atskrendačių lėk avų įš Pietų 
Amerikos la iku. ' ' andai tikisi, 
kad lietuviai, r. liaudami j 
tėvynę iš Pietų Amerikos, pasi
rinks patogų pers-
dame. 

Kovo pabaigo > 
aviareisas Vilnių 

i imą Amster-

atidaromas 
Paryžius. 

konvertuojamos valiutos rezer
vo sudarymo. Ministro pirmi
ninko Bronislovo Lubio nuomo
ne, toks valstybės valiutos 
rezervas leistų stabilizuoti 
laikinųjų pinigų — talonų 
kursą, sumažinti infliaciją ir 
geriau pasirengti lito įvedimui. 
Vyriausybė pritarė nutarimo 
projektui dėl tokio valiutos 
rezervo sudarymo ir nustatė, 
kad visos valstybinės ir vals
tybinės akcinės įmonės bei orga
nizacijos turės parduoti Lietu
vos Bankui 25<£ valiutinių 
įplaukų, gautų už realizuotas 
prekes, atliktus darbus ir 
suteiktas paslaugas užsienio bei 
vidaus rinkoje. Vyriausybė 
kreipsis į Seimą, kad ketvir
tadalį savo valiutinių įplaukų 

Pro jek tas del Valstybės 
val iutos fondo kūrimo 

Lietuvos vyriausybės posėdyje 
aDsvarstvmas k tusimas dėl 

su Izraeliu, nors kaip ir anks
čiau, jis priminė, jog Libanas 
tokią sutartį pasirašytų tik su 
sąlyga, kad Izraelis panašias 
sutartis pasirašytų ir su kitais 
arabų kraštais, dalyvaujančiais 
Vidurinių Rytų taikos derybose 
ir kad „Izraelis pasitrauktų iš 
jo okupuotos Libano teritorijos". 

Šis Libano pareiškimas pada
rytas, nežiūrint, kad tebesitęsia 
400 palestiniečių deportavimas 
į Libano teritoriją, kurią oku
puoja Izraelis. 

Jis pasakė, kad Libanas koor
dinuos sprendimą, ar dalyvauti 
sekančioje Vidurinių Rytų tai
kos derybų sesijoje, jei Izraelis 
neatsiims deportuotojų pales
tiniečių, koordinuos su Sirija, 
Jordanu ir Palestiniečių Išlais
vinimo Organizacija. „Mes ir 
mūsų arabai kolegos įstojome į 
taikos procesą kartu, ir reikia
mus daryti sprendimus tame 
procese mes taip pat darysime 
kartu". 

Min. pirm. Hariri pareiškė pa
sitikėjimą, kad Clinton adminis
tracija sieks kuo greitesnio 
sprendimo deportuotų palesti
niečių klausimu, „nes tai padės 
taikos procesui". 

Nuo pat pradžių Libanas atsi
sakė atsakomybės už depor
tuotus palestiniečius, nes tai 
yra Izraelio vidaus problema su 
jų krašto gyventojais ir dėl to, 
kad, deportuodami savo gyven
tojus į Libano teritoriją, Izrae
lis pažeidžia Libano sienų inte
gralumą. Nuo 1985 m. Izraelis 
okupavo 440 kv. mylias pietinio 
Libano teritorijos, pasiteisin
damas, jog tai Izraelio „saugu
mo zona". Tai zonai saugoti 

darni su Izraelio armija, patru
liuoja 9 mylių pločio ir 50 ilgio 
ruožą. Deportuotieji palesti
niečiai buvo išvežti į šią zoną. 

Premjeras Hariri duotame in
terviu tvirtino, kad anti-izra-
eliška veikla vyksta tik pieti
niame Libane, neliesdama civi
lių gyvenimo kitur Libane, ir 
kad ir ji sustos, kai Izraelis 
pasitrauks iš okupuotų žemių. 
Jis taip atsakė į klausimą, ar 
Libanas sutiks su JAV prašy
mu, kad Libanas nuginkluotų 
„Dievo partijos" musulmonų 
teroristų grupės, vadinamosios 
Hesbolah, narius, kurie vado
vauja sukilėliu kurstymui Izrae
lyje. 

Sakydamas, kad pertvarkyta 
Libano kariuomenė jau perėmė 
galią iš Sirijos kariuomenės 
daugiausia šiitu musulmonų 
apgyventame pietiniame Liba
ne bei Beiruto centre per 
praėjusias dvi savaites. Hariri 
tačiau prisipažino, kad Sirijos 
kariuomenės parama tebėra rei
kalinga, nes Libano armijai 
trūksta efektyvių ginklų užtik 
nnti saugumui. Sirija tebelaiko 
35.000 kareiviu Libane. 

Lietuvos bankui būtų įpareigoti 
parduoti visų nuosavybės formų Izrealis paruošia, ir moka algas 
ūkiniai subjektai, tarp jų ir už- trims tūkstančiams libaniečių, 
sienio kapitalo turinčios įmonės kuriuos vadina Pietų Libano 
ir organizacijos. Armija ir kurie, bendradarbiau-

KALENDORIUS 

Sausio 26 d.: Šv. Timotiejus 
ir Titas. Polikarpas. Justas. 
Paulė. Rimantas. Singa. 

Sausio 27 d.: Šv. Angelė 
Merici, pal. ark. Jurgio Matu
laičio, mirties sukaktis. Jonas 
Auksaburnis, Vitalis. Ilona. 
Auksjjolis, Vejūne. 

ORAS CHICAGOJE 
Antradienį saule tekėjo 7:10. 

leisis 4:56. Temperatūra dieną 
33 F (1 CK dalinai debesuota, 
gali snigti, naktį 23 F (- 5 C). 
Trečiadienį saule tekės 7:09. 

dalinai saulėta, panaši tempe 
ratūra. 

i > 
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KELIAS l SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

6615 So. California Ave., Chicago, OI. 60629. Tel. 312-925-8905 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

DARBAS - GERIAUSIAS 
VAISTAS NERVAMS 

Prašymas. „Daktare, duok 
man nuo nervų vaistų" — per 
telefoną prašo nusivylęs meilėje 
pensininkas ir tarpais negalįs 
valdytis taip, kad net rankos 
ima drebėti. 

Atsakymas. Tokiam ir pana
šiam — pirmiausia reikia ne 
vaistų griebtis, bet į kojas leis
tis: nes net poros minučių grei-
tokas kambaryje ar lauke 
pažingsniavimas, ne tik tolina 
įpratėlius nuo rūkalų, persi-
valgėlius — nuo dažnų užkan
džių, bet ir dėl menkniekių ne-
rimstančiuosius atgal į vėžes 
pasodina. Vidutinis pasivaikš
čiojimas mažina norą savintis 
nesveikas medžiagas, kaip 
rūkalus bei riebalus, o taip pat 
skaidrina niūrias mintis. 

Kai norėsi pagerinti savo niū-
rią-neramią nuotaiką ar užsi
geisi vaistų, cigaretės ar torto 
gabalo, mėgink šiuos t am 
reikalui niekniekius pakeisti 
pasivaikščiojimu — ir nustebsi. 
Mat vaikštynė ar darbavimasis 
gryname ore skatina smegenis 
gaminti nuotaiką gerinančią 
medžiagą. Tai Tvėrėjo dovana 
žmogui, tik nusiteikime jąja 
naudotis. 

Darbas ar vaikščiojimas 
veikia teigiamai ne tik sme
genis, bet ir visas kitas kūne 
esančias sistemas: širdį, liaukas 
ir kvėpavimą. • 

Todėl nuotaikos pagerinimui 
ne už vaisto pirmiausia grieb-
kimės, bet. taip s a k a n t , 
magišku eleksyru — pasivaikš-
č i o j i m u - p a s i d a r b a v i m u 
mažinkime ne tik persivalgy
mui, rūkymui norą, bet 
gerinkime ir savo nuotaiką. 
Trumpas pasivaikščiojimas-pa-
sidarbavimas tam reikalui 
padės. 

Gi ilgesnės reguliarios vaikš
tynės ar koks darbas sure
guliuos svorį, sustiprins širdį ir 
pagiedrins nuotaiką. 

Medicinai jau yra žinomas 
dalykas, kad ką žmogus nesvei
ko valgo, tas gali priartinti šir
dies sunegalavimą. Yra valgy
je ir gyvenime nesitvarkan-
čiųjų. Tokių yra net gydytojų 
tarpe, jau turėjusių net penkis 
širdies arterijų pakeitimus, tai 
ką čia norėti iš kitų. 

Taigi svarbu ne tik ką tu 
valgai, bet dar svarbiau, kas ta
ve valdo, nes dabar medicina jau 
žino, kad pyktis neigiamai pa
veikia širdį. 

KAI RŪKORIUS 
NERŪKANTĮJĮ SIRGDINA 

Klausimas. Kaip galėjo atsi
tikti, kad mano nerūkantis ir 
nesisvaiginantis vyras susirgo 
skrandžio žaizda, kai Tamsta 
tvirtini, kad tokie žmonės žaiz
domis retai suserga. Tiesa, 
ligoninės gydytojas sakė, kad jo 
tokia žaizda negyja, jau 8 metai 
dirbant labai prirūkytoje darbo
vietėje. Ar tai teisybė? 

Atsakymas. Žaizda skrandy
je, atsiradusi dėl įvairių priežas
čių, negyja, jei žmogus 
rūkydamas įkvepia arba ne
tiesiogiai — kvėpuoja kito iš
kvepiamais dūmais. Todėl, kaip 
taisyklė, ligoninės gydytojas 
kiekvienam skrandžio žaiz-
dininkui sako: „Don't smoke, 
don't drink'*. Dar to negana. 

Mokslininkai dabar išaiškino 
mechanizmą, kaip cigaretės 
dūmai sukelia širdies ligą. 
Tyrinėtojas Stanton Glanz, Ph. 
D., dirbo su įkvepiančiais ta

bako dūmus triušiais. Pastebėti 
du dalykai. Jau anksčiau buvo 
įtarta, bet moksliškai nepatvir
tinta, kad įkvepiant tabako 
dūmus, beveik dvigubai surie-
bėja triušio arterijų sienelės; 
taip pat padidėja sienelių limpa-
mumas (stickiness) ir dėl to 
gausėja kraujo plokštelių (blood 
platelets) sulipimas, užkemšan-
tis arterijas. Tas tyrinėtojas pa
skirstė triušius į tris grupes. 
Pirma jų grupė kvėpavo labai 
tirštus tabako dūmus — net 10 
kartų stipresnius, negu šiaip 
rūkantieji žmonės įkvepia. An
t ra triušių grupė kvėpavo 
tokiais dūmais, kokius įkvepia 
žmonės smuklėse. Trečioji grupė 
kvėpavo normalų kambario orą. 
Na ir štai kas patirta. Visi 
triušiai buvo riebiai maitinami. 
Tie, kurie tirščiausiais tabako 
dūmais alsavo, jų aortos (di
džiausioji kraujagyslė, išne
šiojanti kraują po kūną) 
daugiau pusės riebalais pri
skreto. {kvėpusiems vidutiniai 
tabako dūmų, jų aortos riebalais 
priskreto 35%. O grynu oru 
kvėpavusių ir, žinoma, riebiu 
maistu maitinamų triušių aor
tos priskreto tik 30%. 

Tokiu būdu dr. Glantz įrodė, 
kad yra ryšys net ir tarp 
v idut inės t abako dūmų 
koncentracijos (kokią įkvepia 
rūkoriai) ir kraujo plokštelių su-
lipimo — kraujo sukrešėjimo. 
Tokiu būdu, dr. Glantz tiki, 
moksliškai įrodytu faktu, kad 
įkvėpimas pašalinių tabako 
dūmų (nerūkant) turi ryšį su šir
dies ataka ir smegenų stroku. 

VITAMINAS C PAGERINA 
GYVENIMĄ 

Klausimas. Kiek yra tiesos 
apie gausesnio kiekio vitamino 
C naudojimą gyvenimo prailgi
nimui? Skaičiau vienas kitam 
prieštaraujančius pasisakymus. 
Prašom aiškiau tuo reikalu pa
aiškinti. 

Atsakymas. Tikrai nėra per 
anksti pradėti ilginti ir gerinti 
savo gyvenimą visais sveikatos 
dalykais, įskaitant ir vitaminą 
C. 

Sis skyr ius jau pirmiau 
pranešė apie vitamino C viso
keriopą naudą. Dabar ją patvir
tina ir dirbąs UCLA School of 
Public Health asosc. prof. dr. 
James E. Enstrom (Physicians 
Weekly, Jan. II, 1993, vol. 10, 
NoI). J is tvirtina, kad pakanka 
įrodymų, rodančių vitamino C 
sąryšį su ilgu gyvenimu, tik dar 
nepakanka duomenų, rodančių, 
kad tas susiję vien su vitaminu 
C. 

Jis tyrė 1971-74 m. ir 10 metų 
vėliau 11.348 šio krašto 25-74 
m. amžiaus žmonių valgį ir 
elgesį. Nuodugniai stebėtos mir
tys. Štai kas nustatyta. Kasdien 
imančių 300mg vitamino C su 
maistu priediniai, vyrų mir
tingumas buvo 41% mažesnis, 
negu tų, kurie ėmė kasdien 
vitamino C tik 30mg. Daugiau 
vitamino C imantieji 36 metų 
vyrai gyveno šešiais metais il
giau už mažiau to vitamino 
naudojusius. Tas statistiškai 
reikšminga. Vitaminas C. kūne 
veikia kaip degimo (oksidacijos) 
vyksmų slopintojas — antioksi 
dantas. Yra ir kitų taip vei
kiančių medžiagų. įskaitant 
vitaminą E, morkose eantj 
Beta-karotiną ir kt. 

Gyvenime yra gausiai su 
maistu vitaminą C naudojančių 
žmonių (mormonai) — jų 

ankstyvas mirtingumas irgi yra 
mažas. 

Be to, vitaminas C sumažina 
susirgimus vėžiu ir širdies 
ataka. 

Kas be ko, yra ir kitaip apie 
vitaminą C manančių. Toks iš 
US San Diego biologijos prof. dr. 
Paul Sultman minėtoje spau
doje atkreipė dėmesį į gyvenimo 
faktą, kad žmogus, įmąs prie
diniai vitaminą C, daugiau 
rūpinasi savo sveikata: toks 
nerūko, nenutunka, negirtauja, 
reguliariai mankštinasi — dar
buojasi ir sveikai valgo: mažai 
riebalų, nedaug cholesterolio ir 
gausiai vaisių-daržovių. 

Ž inoma, sako dr. Snetman, 
vitaminas C nekenkia, bet jo 
nauda bendrai sveikatai yra 
pasiekiama kartu su kitais ge
rais dalykais. 

Išvada. Lietuviai, verskime 
ant sveiko šono savo gyvenimą, 
keiskime savo gyvenimą svei
kesniu, naudokime vai
si us-daržoves, o yač senesnieji ir 
paliegesnieji, dar ir priediniai 
vitamino C tabletėmis savęs 
neskriauskime. 

Tik taip elgdamiesi, bent po 
morką ir vitaminą E (kad ir 
šimto vienetų) kasdien sunau
dodami, mes nuo sulepšėjimo Kun 
tolindamiesi. prie baravykiško 
stovio artėsime. 
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KITI DAR NEAIŠKUS ĮTAMPOS 
ŠALTINIAI (5) 

DR. ROMAS ULINSKAS 

Daugumą emocinių problemų 
galima priskirti prie specifinių 
darbo arba namų-šeimyninio 
gyvenimo situacijų. Tačiau dau
gelis jų neaiškūs ir reikalauja 
analizo. Šiai kategorijai priski
riami labai jautrūs žmonės, la
bai temperamentingai rea
guojantys į kritines jiems pa
reikštas pastabas. Taip pat 
svajotojai. Užuot veikęs svajo
nių įgyvendinimui, neat
sakingas gyvenime žmogus savo 
rūpesčius ir sunkumus išspręsti 
paveda kitiems. Arba išsi
blaškęs darbuotojas, pasiklystas 
smulkmenose. „Vairuotojas", 
kuris išnaudoja ir dar įžeidinėja 
vietoj laukiamo paslaugumo. 
Pavydūs ir nuolat visus 
įtarinėjantys individai chro
niškai viskuo nepatenkinti, 
visokių nemalonumų darytojai. 
Visa tai atspindi didelį emocinį 
nesubrendimą. 

Gamybinė-technologinė 
įtampa 

Daugumai dirbančiųjų pati 
gamybos technologija sukelia 
nusivylimą. Šiuolaikinė in
dustrija yra taip plačiai išsivys
čiusi, kad paties dirbančiojo dar
bo rezultatas ir jo pastangos vis 
mažiau ir mažiau pastebimos. 
Gamybos suskaidymas į daug 
mažų vienetų vis mažiau 
reikalauja kadaise būtino rankų 
miklumo ir darbo įgūdžio. Ka
daise buvęs aukštos kvalifika
cijos amatininkas, dabar, 
daugelyje atvejų, yra antraeilis 
darbininkas, ir tik keletas iš jų 
pagarsėja. 

Tačiau reikia tikėtis, kad ši 
skriauda gabiam ir darbščiam 
žmogui bendromis darbdavių ir 
dirbančiųjų pastangomis bus 
atstatyta, ir žmonių svarba, jų 
išsiskiriantys sugebėjimai ir 
darbo ypatumai bus daugiau 
išryškinti. 

Moterų Įtampos penki 
laikotarpiai 

Dauguma gydytojų — psi
chiatrų teigia, kad moters gyve
nime yra penkios emocinės ir 
stresinės — įtampą sukeliančios 
krizės. Šių penkių fazių metu 
jos turi gaut i reikiamos 
informacijos, patarimu, drau 
giškos paramos. 

Štai tie periodai: 

1. Išryškėjanti moteris 

Kai kūno kontūrai pradeda 
vystytis, mergaitė gali skųstis 
galvos skausmu, nuovargiu, 

nereguliariais ir skausmingais 
menstruacijų periodais. Ji 
jaučiasi nepatogiai, nusireng
dama prieš savo bendraamžius 
gimnazijos sporto salėje ir pan. 
Jai laiku paaiškinus jos naują 
vaidmenį, gyvenime galima iš
vengti menstruacinių neurozių. 

2. Nuotaka 
Nuotaka "dažnai neturi ape

tito, netenka svorio, blogai 
miega. Tai paiškinama ruoši-
muisi būsimoms vedyboms. 
Nuotaka dažnai jaučia vidinį 
nerimą, baimę klaidingo spren
dimo, galimo suklydimo. Visa 
tai sukelia tam tikrą įtampą 

3. Pirmas kūdikis 

Laukianti kūdikio moteris 
dažnai yra klaidinama vyresnių 
moterų, net gąsdinama gimdy
mo pasekmių. Tai formuoja dva-
sinį-psichinį skausmą. Iš tiesų 
gi susirgti ar numirti gimdymo 
metu yra labai maža tikimybė 

4. Sulaukus kūdikio 

Tam tikra depresija jaunų mo
tinų tarpe pasireiškia dėl ne
tikrumo, nepasitikėjimo savo jė
gomis pakankamai gerai 
rūpintis kūdikiu. Nuolatinė jai 
pagalba sumažina šią baimę ir 
klaidinga nuomonę, kad jos 
vyras jau nemyli ir kad jis 
daugiau dėmesio skiria 
kūdikiui. Dažnai tokios moterys 
dalinai pačios yra atsakingos už 
savo vyro pastebėtą šaltumą. 
Vyras, grįžęs iš ilgos darbo 
dienos, neretai sutinkamas' 
žmonos žodžiais: ..Kokia man 
sunki buvo ši diena!". Abu 
galbūt turėjo sunkias dienas Jų 
abiejų tarpusavis jautrumas, 
gimus pirmam vaikui, ilgainiui 
palengvin; tarpusavio kasdieni
nius santykius. Pagaliau, 
abiems yra pareiga rūpintis kū
dikiu ir jį auginti. 

5. Menopauzė 
Vaikai užauginti ir palikę 

tėvų namus, vyras užimtas kar
jera. Lizdas tuščias, ir moteris 
pasijunta daugiau nereikalinga. 
Tokia moteris turėtų pasitarti 
su gydytoju ar su kuo nors, kas 
ją išklausytų, užjaustų, paguos
tų. Ji reikalinga dėmesio ir 
paramos Depresija menopauzės 
metu gali būti nukreipta, radus 
naują užsiėmimą, panaudojant 
intelektualini patarimą, įgytą 
per eilę metų, įsijungus į 
gyvenimą už namų sienų. 

GYVYBES 
PAGRINDAS 
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rių asmenybių, gali tapti tauta 
be ateities ir išnykti iš kitų 
tautų tarpo. Stiprios asmeny
bės, su šviesiu žvilgsniu ir tvir
ta valia, kelia aukš tyn 
kiekvieną bendruomenę, kurio
je jos dirba ir gyvena. 

Laiminga toji tauta, kuri 
rimtą ir kritišką savo gyvenimo 
valandą turi tokių asmenybių, 

Jei gyvenimas turi kokią nors drąsių kovotojų, tylių didvyrių 
prasmę, tai ji turi būti pri- kaip Maironį, Kudirką, Lipniū-
einama ne tik rinktiniams vy- ną, Landsbergį. Ir kiekvienas 
rams, bet ir paprasčiausiam žmogus gali tapti galingas ir 
žmogui. Gyvenimo prasmė, kuri kilnus, jei jo protą ir širdį 
būtų prieinama tik kokiai siau- apšviečia ir pagauna didžios 
rai žmonių grupei, reikštų, kad pareigos idėja, gili meilė savo 
milžiniškos žmonių daugumos tėvynei ir tautai. Tauta yra na-
gyvenimas neturi prasmės. tūralioji dirva, kurioje bręsta di-

Mūsų pasaulėžiūra turi mus džios asmenybės. Žmoniją 
padaryti galingus ir turtingus galima organizuoti ir ugdyti tik 
dvasia, išmintingus ir laisvus 
atlikti didžiuosius gyvenimo 
uždavinius. Ji turi padėti mums 
nugalėti gyvenimą, likimą ir 
per ankstyvą mirtį, nueiti iki 
galo savo gyvenimo kelią ir 
pripildyti mūsų asmenybę amži
nosiomis vertybėmis, įprasmi
nančiomis mus su amžinybe. 
Niekad negęstančios amžinosios 
vertybės, kur ių troško ir 
kuriomis tikėjo visų laiku ir 
tautų kilniausieji žmonės, tai 
Gėris, Grožis, Tiesa ir 
Šventumas — yra žvaigždės, 
kurios tamsiausioje gyvenimo 
naktyje rodo tikrąjį ir saugųjį 
gyvenimo kelią. Tik neužtenka, 
*kad šių žvaigždžių auksiniai 
spinduliai šviestų tik toli už de
besų, bet juos reikia įausti į 
mūsų realųjį, kasdieninį 
gyvenimą. 

Gyvenimas yra Kūrėjo dova
na, todėl žmogus yra atsakingas 
už šį gyvenimą prieš savo sąžinę 
ir dieviškąją Tiesą, už kiekvieną 
dieną, kurią praleidžia po sąmo
ningo gyvenimo pradžios. Yra 
atsakingas ir už tai, kokiais dar
bais savo gyvenimą pripildo, ką 
ir kaip dirba, kovoja, džiaugiasi 
ir kenčia. Ssos atsakomybės 
pajutimas ir jos reikalavimų 
įvykdymas gyvenime ir sudaro 
mūsų dorovę, vedančią mus į 
žmogiškosios pilnatvės tikslą. 

Gyvenimo nepaliaujamoje sro
vėje atskiro žmogaus gyvenimas 
yra trumpa banga tarp praeities 
ir ateities, yra maža liepsnelė 
didžiajame žmonijos kultūros 
ugniakure . Kaip degs ši 
kultūros ugnis, kiek skaisti ir 
tyra bus jos šviesa, pareis nuo 
atskirų žmonių kūrybinės 
valios, nuo jų darbų ir 
gyvenimo. Šioje kultūros kūry
boje ir jos išlaikyme pagal 
organišką gyvenimo ir pasaulio 
sąrangą ir tvarką, kiekvienas 
mūsų atsakome už savo mintis, 
žodžius ir darbus, už padarytus 
ir nepadarytus veiksmus ne tik 
prieš Kūrėją, bet ir prieš 
būsimąsias kartas, pirmoje 
eilėje prieš savo tautos ateitį ir 
jos žmones. 

Ši dvasinė kultūra yra mūsų 
tautinės gyvybės pagrindas. 
Tauta, kuri neturi kilnių ir stip-

per tautas ir tautose. Mūsų 
žmoniškosios ypatybės gražiau
siai išsiskleidžia tik savo tau
toje, todėl joks sąmoningas 
žmogus negali paneigti savo 
tautybės, neprarasdamas savo 
žmoniško kilnumo, nepažeis
damas amžinųjų dorovės 
dėsnių, ir neišjungdamas iš 
kultūros vertybių kūrimo ir 
tikrojo gyvenimo, kuris sudaro 
žmogaus vertę ir jo prasmę 
pasaulyje. 

Dr. Antanas Adomavičius 
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Neužmirškime tų, kurie 

ATSTOVAVO 
LIETUVAI 

MIGLOTA KURDŲ ATEITIS 

Tai yra visa mūsų diploma
tinė tarnyba, kurią sudarė 
Lietuvos pasiuntinybė Wa-
shingtone, ir mūsų konsulai bei 
garbės konsulai, kurie per tiek 
metų, nepaisydami nepalan
kiausių sąlygų, Lietuvos 
reikalus gynė ir jai atstovavo. 
Berods, tai yra vienintelis atve
jis modernioje istorijoje, kuomet, 
kraštui esant okupuotam, jos 
diplomatiniai atstovai beveik 50 
metų tęsė savo darbą. Šia pro
ga reikėtų paminėti ambasa
doriaus Stasio Lozoraičio 
asmenį ir jo veiklą. Beveik 
keliasdešimt metų jis atstovavo 
Lietuvos interesams prie 
Šventojo Sosto, o vėliau perėmė 
vadovavimą ir Lietuvos pa
siuntinybei Washingtone. Jis 
buvo pripažintas Lietuvos 
diplomatinės tarnybos šefu. 
Kaip toks, State Departamente 
ir diplomatiniuose sluoksniuose 
turėjo daug ryšių bei pripa
žinimą. 

Lietuvoje, prasidėjus prezi
dento rinkimų kampanijai ir 
atsiradus net šešiems kandi
da tams, buvo aišku, kad 
dešinieji, savo balsus išdalinę, 
jokio svorio neturės. Tad 
Lietuvoje kilo sumanymas 
siūlyti St. Lozoraitį — kaip tau
tos vienybės kandidatą. Jo 
kandidatūrą remia Vyt. Lands
bergis ir visos tautinės krypties 
grupės, įskaitant ir social
demokratus. Kadangi jis buvo 
mūsų bendrakeleivis, tad ir 
mes, išeivija, turė tume jį 
paremti. Paminėję mūsų pa
siuntinybės, dabar jau amba
sados, veiklą, atkreipkime savo 
dėmesį į mūsų konsularinę 
tarnybą. Šiuo atveju plačiau su
stosime prie Lietuvos konsula
to, esančio Chicagoje. Kadangi 
mes, čikagiečiai, esame su juo 
suaugę, tad turime juo ir dau
giau pasirūpinti. 

Dabar trumpai peržvelkime 
Lietuvos konsulato Chicagoje 
istoriją. Lietuvos konsulatas 
Chicagoje buvo įsteigtas 1924 
m. (pagal L.E. 1923.XII). Pirmu
tinis konsulas buvo Povilas Ža-
deikis, po jo sekė Antanas 
Kalvaitis, dr. Mikas Bagdonas, 
dr. Petras Daužvardis, Juzė 
Daužvardienė ir dabar Vaclovas 
Kleiza, kuris, Juzei Daužvar-
dienei mirus, buvo parinktas 
perimti generalinio garbės kon
sulo pareigas. Lietuvos pa
siuntinybei Washingtone pri
stačius, jis 1985.XII.3 buvo 
šioms pareigoms patvirtintas 
S ta t e Departamento. Tais 
laikais Lietuvos atgimimas dar 
buvo tik tolima svajonė. Tad 
Chicagos ir jos plačių apylinkių 
lietuviams Lietuvos generalinis 
garbės konsulas buvo beveik 
vienintelis Lietuvos valsty
bingumo simbolis. Tai gana 
sunkios pareigos, kadangi, 
žinant mūsų visuomenės gana 
didelį susiskaldymą, konsulas 
turi būti aukščiau tų visų skir
tumų ir visiems vienodai pri
einamas. Taip pat konsulari-
niame korpe turėjo Lietuvai 
atstovauti, tai irgi sunkios ir 
gana nedėkingos pareigos, ka
dangi daugelis kolegų kon
sulų iš aukšto žiūrėjo ir 
nesuprato, kaip galima nesamai 
valstybei atstovauti. Atsimenu, 
kai Vasario 16-tos proga buvo 
bandyta surengti konsularinius 

rankose. Nežinojo, ką su jomis 
reikia daryti. Praėjusią vasarą 
Chicagoje susidaręs komitetas 
sutelkė 100,000 dol. ambasadai 
Washingtone paremti. Atrodo, 
kad ta suma Vilnių užimponavo, 
ir jiems pakvipo, nes pasigirdo 
balsai ir buvo rašyta spaudoje, 
kad Washingtone reikia „savą" 
žmogų turėti. Įdomu, ar tas „sa
vas" ir savo biudžetą atsivežtų? 
Tokios nuomonės dabar dar gar
siau pasigirdo. „Opozicijos vadą 
nustebino (reiškia Landsbergį 
J.Ž.) Lietuvos užsienio reikalų 
ministro nutarimas sumažinti 
ambasados Washingtone 
darbuotojų skaičių. Šie žmonės 
dirba be jokių išlaidų Lietuvos 
Respublikai. Todėl toks spren
dimas veikiau yra politinis, 
negu ekonominis, pareiškė 
Vytautas Landsbergis („Drau
gas" 1993.1.12)". Kuriam laikui 
ambasados išlaikymą Vilnius 
yra palikęs išeivijai, o, kaip ma
tote, „šefo" kepurę demonst
ruoja. 

Konsulatų priklausomybė 
ilgą laiką irgi buvo neaiški. 
Pagaliau praėjusį rudenį kon
sulai buvo sukviesti į Vilnių. 
Tai buvo pirmutinis oficialus 
kontaktas su vyriausybe, kuriai 
jie atstovauja. Ta proga kons. 
Vacį. Kleiza lapkričio 11 d. 
gavo oficialius konsularinius 
dokumentus iš Užsienio reikalų 
ministerijos. Nepaisant to 
pripažinimo, Vilnius kol kas 
konsulatų išlaikymui lėšų nėra 
numatęs. Vakarų pasauliui ir 
Amerikai pripažinus Lietuvą 
„de facto", konsulato darbai 
žymiai padaugėjo. Reikėjo nors 
ir kuklią įstaigą atidaryti. Čia 
į talką atėjo St. Balzekas, kuris 
nemokamai davė vieną kambarį 
savo muziejaus patalpose. Taip 
pat yra tarnautoja, kuri kasdien 
keletą valandų aptarnauja inte
resantus. Žinoma, tokiuose siau
ruose rėmuose veikiant, ne
galima visų konsularinių parei
gų atlikti. Prieš pradėdamas šį 
rašinį, kalbėjau telefonu su 
konsulu. Dėl smulkesnių 
informacijų jis man patarė ap
silankyti konsulate. 

Norėdamas truputį pasikal
bėti apie konsulato darbus ir 
rūpesčius, vieną dieną užsukau 
į konsulatą. Įėjęs pamačiau prie 
konsulato durų sėdinčius 6 ar 7 
interesantus. Pažįstama ponia, 
kuri patalkininkauja, pasakė 
viduje jau pora interesantų 
esant. Tad paskaičiavau, jog iki 
darbo valandų pabaigos turbūt 
neteks man prisimušti. Jeigu 
bandyčiau atgauti kokį pali
kimą, tai gal vertėtų keletą 
valandų sugaišti, bet dabar nu
tariau, kad dėl kokios žinutės 
neapsimoka. 

Konsulato rūpesčiai ir be pa
aiškinimų yra aiškūs. Nors ir 
mažos įstaigos išlaikymas kai
nuoja. O Chicagai, turinčiai 
išeivijos sostinės vardą, derėtų 
geresnę įstaigą turėti. Gerai, 
kad yra reikalą suprantančių ir 
konsulatui padedančių. Tau
tiniuose namuose buvo su
rengtas renginys lėšoms su
telkti. Taip pat yra susidaręs 
komitetas, kuris 75 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo jubiliejui paminėti 
rengia iškilmingą banketą. 
Banketo seimininkais bus kon
sulas su žmona Asta. Jie pa-

Kurdai yra nemaža tauta: 
priskaičiuojama jų tarp 20 ir 25 
milijonų. Taip pat ir labai sena 
tauta. Jau 400 metais prieš 
Kristų kurdai sunaikino Kseno-
fono dešimties tūkstančių armi
ją. O visgi kurdams iki šiol ne
pavyko sukurti pastovios savos 
valstybės. Viltys beveik 
išsipildė 1922 metais, kai britai 
ir kiti Vakarų sąjungininkai 
buvo sutikę su Kurdistano vals
tybės sukūrimu. Bet, spau
džiami turkų ir kitų kurdus val
dančių tautų, britai šio plano 
atsisakė. Kurdai ir toliau liko 
padalinti tarp Turkijos, Irako, 
Irano, Sirijos ir Armėnijos. 

Prieš dvejus metus pasaulio 
spaudoje buvo daug rašoma apie 
kurdų problemą. Bet, sulaikius 
kurdų genocidą Irako šiaurinėje 
dalyje, apgyventoje beveik vien 
kurdais, apie kurdus nustota 
rašyti. Tik paskutiniu laiku 
(1993 m. sausio mėn.) pasirodė 
gana išsami J. M. Prince studija 
„Current History" žurnale, pa
vadinta: „A Kurdish State In 
Iraq?" Čia aprašomas kurdų 
gyvenimas Šiauriniame Irake, 
Jungtinių Tautų apsaugoje 
esančioje zonoje. Kadangi kurdų 
ir lietuvių laisvės kovos turi 
kiek panašumų, svarbesnės tos 
studijos mintys gal galėtų būt 
įdomios ir ,,Draugo" skai
tytojams. 

Per paskutinius du tūks
tančius metų kurdai buvo 
valdomi svetimųjų. Tik du kar
tus jiems pavyko laimėti dalinę 
nepriklausomybę: 1922-1924 
metais Kurdistano karaliją 
Irake ir 1946 metais Mahabado 
respubliką Irano teritorijoj. Abi 

ZENONAS PRŪSAS 

buvo trumpalaikės. Sukilimai, 
įvykę tarp 1980 ir 1991 metų, 
buvo Irako žiauriai numalšinti, 
net naudojant nuodingas dujas. 
Ypač pasibaigus Persų įlankos 
karui, 1991 m balandžio mėnesį 
Irakas pradėjo vykdyti labai 
žiaurų kurdų genocidą. Apie 
milijonas kurdų pabėgo į kalnus 
tarp Turkijos. Irako ir Irano. 
Visgi labai žiaurios šių pabė
gėlių gyvenimo sąlygos prabilo 
į Vakarų polit :kq sąžines: 1991 
metais britų premjeras John 
Major įtikino JAV, Angliją, 
Prancūziją ir Olandiją, kad 
reikia sukurti kurdams saugią 
zoną šiauriniame Irake. Šioje 
36,000 kvadratinių mylių zo
noje gyvena apie 4 milijonai 
kurdų. Jie turi savo valdžią, 
palaikomą 100.000 kurdų kovo
tojų. 

Kaipgi kurdai gyvena savo 
autonominėje respublikoje? 
Atrodo, kad jiems entuziazmo 
netrūksta. Pavyzdžiui, kada 
buvo paskelbti pirmieji laisvi 
rinkimai 1992 metų gegužės 19 
d., tūkstančiai kurdų laukė 
eilėse pabalsuoti, kiti net 8 
valandas stovėjo saulės kaitroje. 
Balsavo tarp 80 ir 90# turinčių 
teisę balsuoti gyventojų. 
Rinkimuose dalyvavo aštuonios 
politinės partijos. Kai kurios 
gentys irgi išstatė savo kandi
datus. Laimėjo Kurdistano 
Demokratinė Partija (KDP), su
rinkusi 45.5^' balsų. Netoli nuo 
jos atsiliko ir Patriotinė Kurdis
tano Unija PUK). surinkusi 
43.8% balsu Pirmosios vadas 
yra Massoud Barzani, garsaus 

kovotojo už Kurdistano nepri
klausomybę sūnus. PUK vadas 
yra Jalai ai Talabani, teisi
ninkas ir anksčiau buvęs KDP 
politinio biuro nariu. Jis atskilo 
nuo KDP dėl nesutarimų su 
Barzani ir sukūrė naują partiją. 
Abi šios partijos yra už 
pasilikimą Irake, kuris turėtų 
federalinę struktūrą. Abi atvi
rai nesiekia visiškos nepriklau
somybės. Bet šiaip abi šios par
tijos nesugyvena viena su kita. 
Keletą kartų yra priėjusios net 
prie ginkluotų konfliktų. Ginčai 
daugiausia ne ideologiniai, bet 
labiau asmeniniai tarp abiejų 
partijų vadų. 
Kurdų Demokratinė Partija 

yra didžiausia ir seniausia, 
veikianti jau nuo 1945 metų ir 
kontroliuojama Barzani šeimos. 
Ji yra ypač populiari tarp 
kalnuose gyvenančių kurdų, 
kurie yra daugiausia pa
grindinis kurdų karinių pajėgų 
šaltinis. Partijos steigėjas buvo 
Mula Mustafa al-Barzani, da
bartinio partijos vado tėvas, 
miręs tremtyje Amerikoje 1979 
metais. Jo sūnus labai nepasi
tiki Amerika ir kaltina Henry 
Kissingerį dėl savo tėvo mirties. 
Ateityje, nesi t ikėdamas 
paramos nei iš Amerikos, nei iš 
Vakarų Europos, Massoud Bar
zani yra už kiek galimai didesnį 
kooperavimą su Irako prezi
dentu Saddam Husseinu. 

PUK partijos vadas Jalai 
Talabani yra labiau linkęs į 
kairę, negu Barzani. Jo vienas 
siekis yra sugriauti kurdų 
genčių vadų įtaką politiniame 
gyvenime. Atrodo, kad jam 
anksčiau šiek t iek įtakos 

Lietuvos aerolinijų lėktuvas Boeing 373 Kopenhagos aerodrome 
Nuotr V. Pr iščepionko* 

Senosios lietuvių kapinės Igarkoje. Nuotr. Urbakavičiaus 

t u rė jus i Sovietų Sąjunga. 
Laimėjusios rinkimus, abi KPD 
ir PUK partijos pasidalino 
valdžią. KPD turi egzekutyvinį 
valdžios postą, o ministrų 
kabineto premjeras yra iš PUK 
partijos. Ministrų postai yra 
lygiai padalinti tarp abiejų 
partijų. 

Pagal rinkimų taisykles, par
tija turėjo surinkti nemažiau, 
kaip 7% balsų, kad pravestų 
savo atstovus į parlamentą. 
Todėl delegatų nepravedė nei 
dvi socialistų partijos, nei ko
munista i , surinkę tik 2.2^ 
balsų. Abi socialistų partijos 
buvo pasisakiusios už visišką 
nepriklausomybę. Nelaimėjo 
parlamente vietų nei islamo 
partija, norinti paversti Kurdis
taną islamo valstybe. Ji surinko 
tik 5.1% balsų. 

Išrinkus parlamentą bei su
darius valdžios aparatą, gyve
nimas aprimo. Pradėta atsigau
t i nuo Bagdado masinio gyven
tojų perkeldinėjimo ir genoci
do veiksmų, vykdytų Irano-
Irako karui pasibaigus. Mili
jonas kurdų, pabėgęs į kalnus 
nuo Saddam Husseino genocido 
1991 metais, pradėjo sugrįžti į 
savo s u g r i a u t u s namus . 
Pa lengva pradeda sukur t i 
civilinę administraciją. Bet vis
gi apie 50,000 kurdų tebėra be
namiai ir išvietinti. Apie 5,000 
kaimų ir miestelių buvo su
gr iau t i Irako kar iuomenės 
Irano-Irako karo metu ir jam 
pasibaigus. Krašto ekonomika 
yra labai blogoje padėtyje. Iš 
vienos pusės, kaip ir visam 
Irakui, taip ir kurdų sričiai, yra 
ta ikoma Vakarų ekonominė 
blokada. Iš kitos pusės — pats 
I rakas yra įvedęs blokadą kur
dams. Todėl legalaus eksporto ir 
importo kaip ir nėra. 

Yra šiek t iek nelegalios 
prekybos. Be to, nėra nė ką 
eksportuoti. Daugelis fabrikų 
nebeveikia dėl žaliavų stokos, 
energijos ar dėl susidėvėjusių 
mašinų dalių, kurių nėra kaip 

pakeisti. Pavyzdžiui, dėl to užsi
darė didelis cigarečių fabrikas 
Suleimanija mieste. Šią žiemą 
gal šimtai kurdų mirs badu ir 
nuo šalčio. Kuro klausimas yra 
katastrofiškoje padėtyje. 
Malkos yra pagrindinis kuro 
šaltinis. Deja, Irako Kurdis
tanas yra nemiškingas kraštas. 
Šiemt dar bus iškir t imui 
pakelėse ir prie namų augančių 
medžių, o kitais metais nė tų ne
bebus. 

Kokia yra Irako Kurdistano 
ateitis? Kurdai pasaulyje beveik 
neturi draugų. Jų visi kaimynai 
nenori laisvo ir nepriklausomo 
Kurdistano. Ypač Turkija, 
kurioje gyvena apie 12 milijonų 
kurdų. Nepalankiai nusiteikusi 
ir Sirija bei Iranas, turį gana 
gausias kurdų mažumas. Jung
tinės Amerikos Valstijos iki 
praėjusių metų irgi ignoravo 
kurdų tautines aspiracijas. 
Nerėmė kurdų, nes nenorėjo 
supykinti Turkijos. Užmerkė 
akis, kada, pasibaigus Persų 
įlankos karui, Saddam Hussein 
pradėjo vykdyti masinį kurdų 
tautos genocidą. Tik nenoromis 
prisidėjo prie Anglijos premjero 
John Major plano įsteigti kur
dams saugią zoną. Turkijos 
laikysena nėra aiški ir ateityje. 
Nežinia, ar jie nesipriešins 
pastoviai kurdų autonomijai 
Šiauriniame Irake. T 
dams ateitis yra miglota. a i g i . Kur-

IŠVENGTA NELAIMĖS 

Sausio 14 d., leisdamasis 
Vilniaus aerodrome, gūsiais 
pučiant labai stipriam vėjui, 
nuo nusileidimo tako buvo 
nublokštas „Lietuvos avia
linijų" lėktuvas „Boeing-737". 
Apie pusę kilometro riedėjęs 
pieva, lėktuvas pagaliau su
stojo. Per kelias minutes buvo 
evakuoti keleiviai, kurių iš 
Frankfurto a. Main i Vilnių tą 
dieną buvo atskridę 48. Kelei
viai nenukentėjo. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 
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— Bet Elbė? — sakiau. — Pamėgink per tokį 

platumą. 
— Niekada nežinai, kokių gelbėjimosi priemonių 

bėdon patekęs žmogus gali rasti. 
Jis manė, kad visi jie seniai yra kur nors šioje 

pusėje, o man rodėsi, kad visus sučiulpė tas nepaso
tinamas akivaras, kuriame žmonės taip dmgsta, lyg įr jie atlėkė. Liepė parodyti vyrus. Sustatėm. Visi nusi-

— Kada? — nesusigaudžiau. 
— Tada, kai abu su Miku išleidau. 
Aš tik žiūrėjau, norėdamas išsilaisvinti iš atmintį 

užplūdusios Kemkės istorijos. 

— Kai su tuo žvalgybos kapitonu šiaip šnekėjom, 
atrodė, kad vokiškai jis moka kaip tikras vokietis, bet 
kai reikėjo užgriebti giliau, tik rudas akutes išpūtė ir 
matau, kad visiškai nesusigaudo, ką noriu pasakyti. 
Sakiau, kad būtum pats, mane angliškai paremtum. 
o dabar šneku ir nebesumetu, ar jis manęs nesupran 
ta, ar tik dedasi nesuprantąs. Kai tik jūs išvažiavot. 

priėmimus, tai į juos tik keletas kvies Chicagoje reziduojančius 
konsulus. Dabar, Lietuvai esant 
laisvai, reikia tinkamai save 
pristatyti ne tik konsulariniam 
korpusui, bet ir politiniams 
veikėjams bei spaudai. Chica
goje yra užtenkamai lietuvių 
profesionalų, kad galėtų 
puošnią salę užpildyti. Reikia 
išeiti į viešumą, kad pasaulis 
mus matytų! 

J . Ž . 

konsulų teatvykdavo. Ko reikia 
t ikė t i s iš kitų valstybių 
konsulų, jeigu jau po Kovo 
11-tosios iš Vilniaus atvykę 
įvairūs pareigūnai taip pat 
nosis užrietę prieš mūsiškius 
vaikščiojo. Buvo tai sunkūs 
laikai! 

Lietuvos išlikusios diploma
tinės tarnybos Vilniaus parei
gūnams buvo lyg karštos bulvės 

visiškai nebūtų net gimę. Atsiminiau akivarą mūsų . 
kaimo pelkės pakrašty. Sakydavo, kad jis buvo įtrau
kęs savin ir gyvulių, ir žmonių. Kažin kurią žiemą šerių 
ir skudurų supirkinėtojas žydelis Kemke pasukęs 
papieviais, ir gyvo daugiau jo niekur niekas nebema
tė. Nei jo, nei rogių, nei truputį pasiūbuot, linkusios 
kumelės. Kai pavasarį sniegas pratirpo, ka mynų ber
niukas rado ledan įšalusią vieną Kemkts poterių 
juostąją atkrapštė ir iš akivaro ištraukė visus poterius. 
Tik tiek. Nei kumelės, nei rogių, nei Kemsės niekas 

vilko marškinius. Aš nesivelku. Latvis stovi už savo 
eilės prie alyvų krūmo, kad galėtų dingti, jeigu lieptų 
nusivilkti man. Toliau ukrainiečiai. Paima sąrašus. 
Manėm, kad šauks pavardėmis, bet jie tik suskaičiuoja 
kiek eilėje ir kiek sąraše, paskum peržiūri visų kai 
riąsias pažastis. Lavių žymiai mažiau. Nematau ne 
vieno krepšininko. Praėję lietuvius, latvius, nueina prie 
ukrainiečių. Ima baimė, kad kuris ukrainietis nelep 
telėtų, kad latviai ne visi. Juk kartu trynėmės, ir jie 
turi aiškiai matyti, kad daug trūksta. Bent tų, su ku-

nesurado. Sakė, kad vyrai su kartimis ir kabliais dar riais kartu krepšinį žaidė. Visi tylūs, susikaupę, niekas 
kelias dienas graibė, bet nieko neužgriebė. Jau ką aki
varas įsitraukia, tai ir neieškok, nes ir jis pats vargu 
ar žino, kur jo galas yra. Atsimenu, motina šnekėjo. 
Kemkės poterių akivaras neįčiulpė tik todėl, kad jie 
šventi. Kas kad žydo, bet vis tiek šventi. Ka: tik velnias 
savo nelabas lūpas į šventą daiktą nuplik* tuoj atgal 
išspjovė. Ir Kemkienė, ir Kemkiukai taip sužinojo, kur 
jų Kemkė nugrimzdo. 

— Žinai, kad paties tada labai pa> £edau, — 
nelauktai Benas nutraukė mano į vaikyje nubėgu
sias mintis. 

nepraveria burnos. Juk žinai, kad paskutinėmis 
dienomis iš rusų pusės užklydo būrys italų. Jie stovi
nėjo aplinkui, šaipėsi, plepėjo, bet vargu a r ką žinojo, 
kaip čia yra. Bet ką gali žinoti, kada ir kas gali ne vie
toj praverti burną. Tik kai visus peržiūrėjo ir mane 
pašaukė eiti kartu, širdis kiek atsileido. Nežinojau, 
kam šaukia, bet vyrai buvo paleisti ir skirstėsi. Kai 
nuėjom į vidų, pasisakė esąs patenkintas, kad neradęs 
nė vieno buvusio nacio, o šiandien turim pasiruošti 
Kokią antrą valandą atvažiuos sunkvežimiai ir lietu 
vius su latviais perveš į lenkų stovyklą. Iš ten jau per 

veš per Elbę į anglų zoną Nei ukrainiečių, nei italų 
nepaminėjo, nekišau savo trigrašio nė aš. Kai per
sakiau smagią žinią latviui, jis susirūpino, ką daryti 
tiems, kurie liko netikrinti. Ką galėjau patarti. Juk 
negalėjau pasakyti, kad persirengtų moterimis. Buvo 
dar kelios šeimos su arkliais, jie ėmė maldauti, kad 
gaučiau leidimą nuvažiuoti arkliais. Nė vienas neno
rėjo palikti, ką su tokiu vargu ir taip toli buvo atsi-
vilkę. Pašnekėjau su Čaku, bet tas ir pats nieko 
nežinojo. Tik spėjo, kad vežami į anapus Elbės vis tiek 
turės šioje pusėje palikti ir vežimus, ir arklius, ir 
daugumą daiktų. Jis net pasiūlė, kad geresnius daiktus 
galėtų žmonės pasidalinti su tais. kurie nieko neturi. 
Persakiau tą žmonėms, bet kas tau dalinsis. Atsirado 
tik viena Žilvienė su trim vaikais, vyras bolševikų 
kalėjime, kuri jo drabužius ėmė dalinti viengungiams. 
Dar mums besiderant, atlėkė pasiuntinys ir atnešė 
žinią, kad nėra atliekamų sunkvežimių ir į lenkų 
stovyklą mūsų nuvežti negali. Pasitaikė, kad tuo metu, 
kai atlėkė pasiuntinys, aš šnekėjau su Čaku. Pasiun
tiniui čia tebesant, Čakas man persakė, kas atsitiko. 
Tada man šovė į galvą, kad jokių sunkvežimių mums 
nereikia. Su nieku pasitarti ir nebuvo kada, pasakiau, 
kad mum sunkvežimių nereikia, kad daiktam, vaikam 
ir silpnom moterim turim vežimus, o visi kiti nueisim 
pėsti. Galim dar net ir tą pačią dieną nueiti. Galim, 
kad ir tuoj dabar. Čakas valandėlę kalbėjo su pa
siuntiniu, gerokai į pilnumą pasinešusiu puska
rininkiu, ir pasakė neskubėti. Pasakė, kad šiandien 
galime pasiruošti, o rytoj iš ryto galėsim ir keliauti. 
„Gal nė nereikės", dar pridūrė. „Ligi rytojaus gal dar 
ir sunkvežimių atsiras". 

<Bus daugiau) 

» 
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LIETUVIU TELKINIAI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS 

Pernai, tarp Kalėdų ir N. 
Metų, Sydnėjuje šventėme 
17-sias Australijos Lietuvių 
dienas, kurių metu vyko 
kultūriniai, meniniai, sporto, 
jaunimo, chorų, tautinių šokių, 
politiniai ir visuomeniniai pasi
rodymai, viską baigiant didingu 
N. Metų sutikimu ir prasi
dedančia visų mūsų skautų sto
vykla. Šią didžiąją mūsų šventę 
praturtino svečiai iš Lietuvos — 
prof. V. Landsbergis, Lietuvių 
tautinės muzikos ansamblis 
„Žvelsa" iš Klaipėdos ir sporto 
atstovai — Tinklinio federacijos 
viceprezidentas, vienintelis 
tarptautinis Lietuvoje tinklinio 
teisėjas A. Belevičius ir „Spor
to" laikraščio skyriaus vedėja 
žurnalistė M. Marcinkevičiūtė. 
Į sporto šventę turėję atvykti 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentai krepši
ninkai dėl lėšų stokos neat
vyko. 

Oficialus Lietuvių dienų ati
darymas įvyko gruodžio 26 
dieną puikioje Bankstowno 
miesto, kur yra ir mūsų Lietu
vių namai bei gyvena daugiau
sia lietuvių, rotušės salėje, da
lyvaujant daugiau negu 2000 
mūsų tautiečių ir svečių. Sugie
dojus Australijos ir Lietuvos 
himnus, gražių žodžių deriniu 
pranešant E. Kiverytei-Erzikov, 
meninę programą pradėjo 
poetas J. A. Jūragis savo 
kūryba, skirta šiai šventei. 
Vėliau pasirodė moterų 
„Sutartinė", atlikdama dvi liau
dies dainas, sekant Sydnėjaus 
taut inių šokių „Sūkur io" 
grupės mergaitėms. Atidarymo 
kalbą pasakė šių Lietuvių 
Dienų rengimo komiteto pirmi
ninkas A. Migus, plačiau 
papasakodamas apie šios 
šventės pradžią ir reikšmę 
Australijos lietuviams. LB 
Krašto valdybos buvęs pir
mininkas V. Martišius, pa
sveikinęs visus atsilankiusius, 
pristatė šios šventės Garbės 
svečius prof. V. Landsbergį ir jo 
žmoną, Lietuvos Garbės 
konsulą dr. A. Kabailą, 
parlamentarus ir kitus. Savo 
žodyje V. Landsbergis pasi
džiaugė, kad ir tolimoje Aust
ralijoje lietuviai jungiasi į savas 
organizacijas, chorus, sporto 
vienetus ir kitus lietuviškus 
renginius, tuo išlaikydami lietu
vybę svetur. Ir Lietuvoje, kai 
kova buvo vedama dėl Lietuvos 
laisvės, neskaitant partizanų 
ginkluotų pasipriešinimų, ši 
kova buvo vedama su meile 
savam kraštui ir daina, kai 
sielvartas ir skausmai, kenčiant 
okupantų žiaurumus, būdavo 
raminami gražia lietuviška 
daina. Po svečio kalbos an
samblis „Žvelsa" atliko tris 
dainas, pritariant ansamblio 
solistams J. Čiurilaitei ir V. 
Kurnickui, kai ansamblio var
du šios šventės rengėjui A. 
Migui solistė įteikė iš Lietuvos 
atsivežtą duonos kepalą, padėtą 
ant gražaus lininio rankšluos
čio. Atidarymo koncertas buvo 
užbaigtas Sydnėjaus choro 
„Daina" a t l ik ta muz. B. 
Budriūno, žodžiai B. Brazdžio
nio, kantata „Tėviškės namai". 
Chorui dirigavo B. Aleknaitė, 
solo partijas atliko G. Ži-
gaitė-Hvirba ir P. Viržintas, 
fortepionu pritariant M. Bu
rokui, vargonais — J. Ankui. 
Visos atidarymo iškilmės buvo 
filmuojamos valstybinės tele
vizijos stoties ir vėliau rodomos 
ekrane. 

Atidarymo pamaldos 

Gruodžio 27 dieną Sydnėjaus 
didžiojoje katedroje, pačiame 
miesto viduryje, vyko šventės 

iškilmingos atidarymo pamal
dos, kurias celebravo kar
dinolas E. Clancy drauge su 
lietuviais kunigais . Lydint 
kardinolui ir visiems dvasi
ninkam, į katedrą buvo įneštos 
organizacijų vėliavos. Pamaldų 
metu giedojo Sydnėjaus choras 
„Daina", „Žvelsos" ansamblis, 
Sydnėjaus „Sutart inė" ir solo 
Gr. Žigai ty tė . Kard ino las 
pamoksle labai gražiais ir 
jautriais žodžiais priminė buvu
sius sunkius Lietuvos okupa
cijos laikus ir kovą, kurią lietu
vių tauta parodė savo pasi
priešinimu okupantams. Lin
kėjo jis ir daug laimės bei 
ryžtingumo dabartiniame, jau 
laisvame Lietuvos gyvenime. 
Mišių aukas katedroje nešė prof. 
V. Landsbergis ir jo žmona 
Gražina. Pamaldų pabaigoje 
Sydnėjaus kun. P. Mortūzas 
tarė padėkos žodį kardinolui ir 
įteikėjam visų lietuvių dovaną 
— lietuviškąjį Rūpintojėlį. 

42 Sporto šventė 

Po Lietuvių dienų atidarymo 
pamaldų Krepšinio sporto 
salėje įvyko 42-sios Sporto 
šventės oficialus atidarymas, 
dalyvaujant daugiau negu 300 
registruotų mūsų sportininkų. 
Lietuviškų maršų garsams ai
dint, buvo įnešta Australijos, 
Lietuvos, Švenčių ir paskirų 
klubų vėliavos. Sugiedojus 
Australijos ir Lietuvos himnus, 
sveikinimo žodį tarė rengėjų 
Sydnėjaus „Kovo" sporto klubo 
p i rmin inkas E. Lašai t i s , 
pakviesdamas ALFAS pirmi
ninką A. Laukaitį prie mikro
fono. Savo žodyje ALFAS pirmi
ninkas pasidžiaugė, kad ir po 
tiek daug metų mes gražiai ir 
didingai švenčiame savo sporto 
šventes, jose dalyvaujant jau 
trečiosios kartos mūsų spor
tininkams. Jis pristatė svečius 
iš Lietuvos — ta rp tau t in į 
tinklinio teisėją A. Belevičių, 
sporto žurnalistę M. Marcinke
vičiūtę ir Australijos lietuvių 
sporto „Tėvą" L. Baltrūną, 
pabrėždamas, kad svečiai mūsų 
sportininkams atvežė ir dovanų 
iš Lietuvos olimpinio komieto, 
Lietuvos sporto d-to, „Žalgirio" 
draugijos, krepšinio, tinklinio, 
stalo teniso ir žolės riedulio 
federacijų. Už t a i šventės 
rengėjai ir ALFAS nuoširdžiai 
dėkoja. Sportininkus ir svečius 
gražiu žodžiu pasveikino A. 
Belevičius. Sportininkų pasi
žadėjimą perskaitė lietuvių ir 
anglų kalbomis R. Venclovaitė 
ir A. Lašaitis. Oficialiai 42-ją 
Australijos lietuvių sporto 
šventę atidarė ALFAS pirmi
ninkas A. Laukaitis. 

Šventės užda rymas 

Po penkių dienų įtemptų 
kovų, gruodžio 31 dieną, po 
sužaistų draugiškų krepšinio 
rungynių su australų „Ali 
Stars" komanda, įvyko švenės 
uždarymas. Į išsirikiavusius 
sportininkus su padėka kreipėsi 
„Kovo" pirmininkas E. Lašai
tis, vėliau laimėtojams dovanas 
įteikė rengėjai Snaigė Gustaf-
son, P. Andriejūnas ir iš Lietu
vos M. Marcinkevičiūtė. Užbai
giamoje kalboje ALFAS pirmi
ninkas padėkojo visiems spor
tininkams, taip gražiai ir be 
jokių nesusipratimų dalyvavu
siems šioje šventėje, ir paprašė 
mūsų sporto „Tėvą" L. Baltrūną 
tarti žodį ir oficialiai uždaryti 
šią šventę. Perdavus šventės 
vėliavą ir šventės rengimo 
trofėjų sekančios Šventės ren
gėjams, Hobarto „Perkūnui", 
sugiedojus himnus, ši 42-J-ji 
Sporto šventė buvo baigta. 

Šventės metu buvo išrinktas 
gražiausiai ir tvarkingiausiai 
pasirodęs klubas: juo tapo 
Adelaidės „Vytis". Taip pat 
kasmet yra renkamas vienas 
ALFAS Garbės narys. Juo iš
rinktas buvo Hobarto „Per
kūno" J. Petraitis. Visa šventė 
buvo baigta gražiu ir linksmu 
N. Metų sutikimu. 

Dainų šventė 
Gruodžio 30 dienos vakare 

įvyko Dainų šventė, kurioje 
programą atliko jungtinis, vyrų 
bei moterų, Adelaidės „Li-
tuania", Geelongo „Viltis", 
Melbourno „Dainos" sambūris, 
Sydnėjaus ..Daina" ir ansamblis 
„Žvelsa", vadovaujant diri
gentams N. Masiulytei-Staple-
ton, V. Straukui, Gr. Pra-
nauskienei. B. Prašmutaitei. B. 
Aleknai tei ir J . Ankui, 
akompaniatoriams Z. Prašmu
taitei ir P. Čelnai, fleitistei A. 
Aleknaitei, solistams Gr. Žigai-
tytei-Hurba ir J. Blansjaar, 
pranešėjams G. Viliūnaitei ir A. 
Bieri. 

Koncerto programa buvo labai 
gerai paruošta, ypatingai 
gražiai skambant mišriam cho
rui. Nors mūsų jaunimas gana 
sunkiai prisideda prie chorų, 
tačiau, nors ir su sumažėjusiu 
sąstatu, ypatingai ją papildant 
ansamblio „Žvelsos" daini
ninkams, praėjo labai gražiai. 
Gausūs klausytojai nepagailėjo 
plojimų už taip puikiai 
sudainuotas dainas. 

Taut in ių šokių šventė 

Kultūrinėje programoje, kaip 
Dainų šventė, taip ir tautiniai 
šokiai, yra visos Lietuvių dienų 
programos pagrindiniai pasi
rodymai. Čia dalyvauja dau
giausia jaunimas ir net patys 
mažieji mūsų šokėjai. Šioje 
šventėje dalyvavo: Adelaidės 
Lietuvių mokyklos vaikai, vado
vaujami A. Pociaus, „Žilvinas", 
vadovaujamas A. Pociaus ir J. 
Gutis. „Branda", vadovaujama 
V. Strauko. Brisbanės „Žilvi
tis", vadovaujamas K. Milvy-
dienės. Canberos „Audėjėlė", 
vadovaujama V. Hovve, M. Mau-
ragio ir A. Stepanienės. Gee
longo „Gegužė", vadovaujama 
B. Liebich. Melbourno „Ginta
rėliai" — vaikai, vadovaujami 
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42-je Australijos Lietuvių sporto šventėje viešnia iš Lietuvos — sporto žurnalis
tė M. Marcinkevičiūtė ir Australijos lietuvių sporto „tėvas" Leonas Baltrūnas 
iškilmių atidarvme. 

D. Antanaitienės. „Malūnėlis" 
— 10-15 metų vaikai, vado
vaujami V. Mockutės. „Gin
taras" — studentai, vadovau
jami D. Antanai t ienės ir 
..Šokdava" - veteranai, vado
vaujami D. Antanait ienės. 
Sydnėjaus „Sūkurys" — vaikai, 
vadovaujami E. Kiverytės-Erzi-
kov. „Sūkurys" — studentai, 
vadovaujami M. Coxaitės ir 
„Sūkurys" veteranai, vado
vaujami J. Bireto. Šokiams 
muziką sudarė „Žvelsos" an
samblis iš Lietuvos ir akor
deonistas J. Zubrickas. 
Pranešėjai — V. Maksvytytė ir 
E. Karpavičius. 

Šokių koncerto salės šonai 
buvo labai gražiai dekoruoti 
lietuviškų kaimų nameliais, 
kuriuose pertraukų metu buvo 
šokėjai. Šias tikrai puikias 
lietuviškų motyvų dekoracijas 
suplanavo E. Blanjaar ir 
parengė sydnėjiškiai šokėjai. 
Pati šokių programa buvo labai 
gerai paruošta. Atrodo, kad 
mūsų dainininkai ir šokėjai la
bai rimtai !uošiasi dalyvauti 
kitų metų Lietuvoje vyks
tančioje Dainų ir šokių šventėje. 
Manau, jei tik mokslo ir finansų 
sąlygos leis, t a i ir mūsų 
jaunimas šioje šventėje gražiai 
pasirodys. 

• 

Ansamblis „Žvelsa" 

Nedaug kas Australijoje buvo 
girdėjęs apie šį ansamblį, o dar 
mažiau kas žinojo, ką reiškia 
keistas ansamblio vardas. Pasi
rodo, tai esąs nedidelis Lietuvos 
upelis Žvelsa, tekąs į Miniją. 
Minija į Nemuną, o Nemunas į 

Baltiją ir iš Baltijos yra platus 
kelias į visą pasaulį. Jau nuo 
pačių pirmųjų savo pasirodymų 
atidaryme ir katedroje, šie sep
tyni ansamblio dalyviai suža
vėjo visus klausytojus, ne tik 
lietuvius, bet ir kitataučius. 
Australijoje ansambliečiai davė 
tris koncertus Sydnėjuje, vėliau 
sostinėje Canberoje ir 
Melbourne. Visi koncertai pra
ėjo labai sėkmingai, jų klausant 
pilnoms salėms žmonių. Šie 
puikūs ansambliečiai ir solistai, 
tuo savo puikiu muzikiniu ir 
da inų at l ikimu sužavėjo 
Australijos lietuvių širdis. 

Literatūros ir dainos 
popietė 

Lietuvių dienu metu vyko ir 
popietė, skir ta dail iajam 
lietuviškam žodžiui. Programą 
pradėjo vadovė D Bart-
kevičienė, o ją toliau vedė G. 
Viliūnaitė. Programoje daly
vavo solistė G. Žigaitytė-Hurba; 
jai akompanavo jaunas pianis
tas J. Ankus. Rašytoja A. 
Lukšytė-Meiliūnienė skaitė 
savo novelę ..Pekinezas šuniu
kas". Sydnėjaus „Sutartinė", 
vadovaujama Ę, Siuz. pa
dainavo kelias dainas . 
Tremtinės N. Rimkienės poeziją 
skaitė Z. Žvirblienė. Poetė A. 
Viščiūnaitė-Janavičienė skaitė 
savo kūrybą. Br. Žalys — savo 
eilėraščius. Poeto V. Kazoko 
kūrybą skaitė St. Skorulis. L. 
Šimkutės kūrybą — J. A. Jū
ragis. V. Baltutis - savo felje
toną. Skaitymai buvo paįvai
rinti atliekama daina. 

Kiti renginiai 
Vyko ir meno paroda, kurią 

atidarė G. Landsbergienė. Vyko 
Kultūros tarybos, Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
posėdžiai. LB krašto valdyba da
bar Adelaidėje, jos pirmininku 
išrinktas V. Baltutis, vyko ir 
mokytojų konferencija, jaunimo 
koncertas, Jaunimo sąjungos 
suvažiavimas, ramovenų susi
rinkimas, skautu Jubiliejinė 
stovykla, kelionė laivu po Syd
nėjaus įlanka- ir kt. 

17-sios Australijos Lietuvių 
dienos pasibaigė, bet ių atgar
siai dar ilgai liks mūsų širdyse. 

Antanas Laukait is 

Australijos lietuvių 42 ją sporto švente atidaro ALFAS pirm. Antanas Laukai
tis. Už jo — Sydnio „Kovo" pirmininkas E. Lašaitis. 

VL. JAKUBĖNO 
DRAUGIJOS PREMIJA 

Vlado Jakubėno draugijos 
premija įteikta žinomai Lie
tuvoje muzikologei Onai Narbu
tienei. Šis apdovanojimą-jai pa
skirtas už knygą „Kaunas 
1920-1940-ieji rietai", kurioje 
nušviečiamas muzikinis gyveni
mas prieškario Lietuvoje. Tai 
jau antroji Vlado Jakubeno 
draugijos Lietuvos skyriaus 
premija — pirm..ji pernai buvo 
paskirta muzikologei Audronei 
Žiūraitytei 

GRcIT 
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.' 

; MtSCEUAKEOUS 

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

Tai. 376-1882 ar 376-5996 

, 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W«St 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 
— b 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IEŠKO OARBO 

Jaunos lietuvės moterys turinčios 
valymo praktiką, gali atlikti dalinį ar 
pilną buto ar namo valymą. Kreiptis. 
312-776-8176 arba 312-229-1774 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

*J8K> £ E 

i\ 9^S^X«tttU 

v | H I M K service o i thi\ itftvspopcm 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
Šias knygas galima gauti ,,DRAUGE" 

GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 360 
psl. 

PO DAMOKLO KARDU, romanas. Anat. Kairys. 223 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS, novelės. H. Mošinskienė. 177 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. P. Gaučys. 479 

psl. 
AUKSO KIRVIS, pasakos. J. Švaistas. 224 psl. 
įLŪŽĘ TILTAI, romanas. Pr. Naujokaitis. 237 psl. 
KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA. M.Krupavičius. 163 

psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, liter. reportažai. A. Vilainis. 161 psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. Al. Baronas. 71 psl. 
PSALMYNAS. Arkiv. J. Skvireckas. 223 psl. 
LIETUVIŲ APYSAKOS. Herm. Sudermann. 132 psl. 
DABARTIES SUTEMOSE, žvilgsnis į dabartį. Br. Zumeris. 

187 psl. 
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI, neįtikėtinos istorijos. Česl. 

Grincevičius. 131 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės J. Jankus. 213 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ, novelės. J. Gliaudą. 218 psl. 
SLĖPININGOS NOVELĖS. R. Stevenson. 248 psl. 
ANGLŲ NOVELE. Sudarė P. Gaučys. 459 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS, sudarė dr. J. Balys. 229 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųs
ti. Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

^ 5 = ^ W INTERNATIONAL 
\^F/ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones j Lietuvą ir visus 
C ARGO — siunčiame oro linija 

kitus pasaulio kraštus žeo-

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristaty 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79th Avtnu* 
Mlckory HIII, Illinois 604S7 
Tol. 7084307272 

y 

Zdi 

j!v 

fof 
iausiomts kainomis. 

•nu į namus 

223 Kalvarijų, gatvo 
Vilnius, Uotav* 

TolOfonM 738 822 Ir 736-840 

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona Šišs paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su per
siuntimu 27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 We*t 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
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polit iku". Iš tikro jų pažiūros 
gan artimos. Kalbėdamas Flori
doje, Bobelis Landsbergį ir 
Sąjūdį ta ip pat puolė, t ik ne
palyginamai atviriau ir pikčiau. 

Je i Lietuvos valdžia paklau
sytų „objektyvių vertintojų", 
kaip An tana i t i s ir Bobelis, 
patarimų ir imtų taisyti Lands

bergio, o ne bolševikų Lietuvai 
padarytą žalą, Lietuvos ateitis 
būtų liūdna. Ačiū Dievui, minis-
teris pirmininkas Bronislovas 
Lubys pažadėjo tęsti , su nedi
deliais pakeit imais, buvusios 
Aleksandro Abišalos vyriau
sybės vidaus ekonominę ir už
sienio politiką. 

J u o z a s Kojelis 

DRAUGAS, ant radienis , 1993 m. sausio mėn. 26 d. 

Lietuvių Fondo ir „Laisvės Varpo" Bostone ruošto koncerto sausio 17 d. pasiklausyti prisirinko 
pilna salė vietos ir apylinkių lietuvių. M , „ . ,. 

Nuotr Juozo Renteho 

AR SOVIETŲ OKUPACIJOS 
NEBUVO? 

Visuomeninė žmonių atmintis 
visada gerokai t rumpesnė už 
asmeninę . „Mirs iu ir neužmir
š iu" , dažnai pasako žmogus, 
asmeniškai pa ty ręs bloga ar 
gera. Bet kas , pvz., net prieš 
penkmet į vyko valstybės gyve
n ime, nebediskutuojama. Tei
s iama ar ne te i s iama artimoji 
prae i t i s ir su ja sur iš t i žmonės. 

Tendenciją pamiršt i tolimesnę 
praeit į kai k a s skuba išnaudoti 
savo egoistiniams ar partiniams 
t iks lams. 

Praėjus Lietuvoje r inkimams, 
net dalis Amerikos lietuvių dėl 
visų negerovių Lietuvoje kal tę 
verčia Vytautui Landsbergiui ir 
jo politikos šal ininkams bei vyk
dytojams. Pusšimčio metų sovie
tų okupacija ir jos pasekmės jau 
nebepris imenamos, tarsi kitose 
buv. sovietų „ respub l ikose" 
būklė būtų kažka ip geresnė. Iš 
t ikro niekur nėra geriau. Už pe
reinamojo la ikotarpio suirutes, 
skurdą ir (ko, ačiū Dievui, Lie
tuvoje nėra) k ruv inas kovas 
ka l t a s ne Landsbergis , bet bol
ševizmo kūrėjai ir palaikytojai. 

Žinomas Amer ikos žurnalis
tas, sovietologas, buvęs Lietuvo
je, John-Thor Dahlbur „Los 
Angeles T imes" (1.7) rašo, kad 
Gorbačiovas visą ka l t ę dėl sun
kumų Rusijoje verčia Jelcinui ir 
jo reformoms, o naujai Clintono 
paski r tas Amer ikos valstybės 
sekretorius Warren Christopher 
(1.13), l iudydamas Senate, pa
sakė , kad. Je lc ino reformas 
rems, nes tai vienintelis Rusijos 
išgelbėjimas. Tuo pačiu įsibėgė
j imu Chris topher paminėjo ir 
Baltijos valstybes. 

Kad Rusijoje ta i daro Gorba
čiovas, s u p r a n t a m a . Taipgi 
supran tama , kad už visus sun

kumus Lietuvoje Landsbergį 
kai t ina Lietuvos laisvės priešai 
— Burokevičius, Jarmalavičius 
ir jų draugai. Bet daug sunkiau 
suprast i žmones, kurie save 
laiko objektyviais vertintojais, 
l ietuviais patriotais, politikos 
eksper ta is ir kurie taikstosi į 
Lietuvos politinės valdžios vir
šūnes, bet nepasirūpina patyri
nėti gilesniąsias įvykių priežas
t is , patikrinti faktus ir susipa
žinti bent su elementariomis lo
gikos taisyklėmis. Tokio propa
gandinio politikavimo pavyz
džiais galėtų būti buv. kandi
dato į seimą Lietuvoje Lietuvos 
lietuvio Jono Algirdo Antanai
čio straipsnis „Pasaulio lietu
vyje" (1992 Nr. 12) „Seimo 
r inkimų batalijos ir kas toliau" 
ir seimo rinkimus laimėjusio 
Amerikos lietuvio Kazio Bobe
lio kalba, 1992.XII.28 pasakyta 
St. Petersburg lietuviams Flo
ridoje. 

Antanait is dėl korupcijos Lie
tuvoje, ūkio griovimo, krimi
nalinių nusikaltimų, visuome
nės supr ieš in imo tiesiogiai 
k a l t i n a Sąjūdį, netiesiogiai 
L a n d s b e r g į . Sąjūdis neva 
išstūmęs politikus, kurie tautą 
pradžioje vedę „pergalių keliu". 
„Iškilias asmenybes pakeitę pri
sitaikėliai (daugiausia eksko-
munistai) nesugebėjo nei pa
ruošti veiksmingų reformų įsta
tymų, nei vadovauti jų įgyven
d i n i m u i " , sako s t r a ip sn io 
autor ius . Kad mafiozinio tipo 
prisitaikėliai suranda kelius 
įgyti pasitikėjimą pas valdžios 
žmones, yra tiesa. Kitaip nega
lėjo būt i ir Lietuvoje. Kad 
reformų vedime buvo nesėkmių, 
irgi turbūt tiesa. Bet gi kodėl 
nepaminėti tikrąsias tų nesėk

mių priežastis? Keturis ka r tus 
savaitėje matau Maskvos pa
grindinių televizijos žinių laidą 
„Novosti", seku amerikiečių 
žinių informaciją ir labai gerai 
žinau apie korupciją, mafiją, 
ekonominį nuosmukį, krimina
linius nusikaltimus bei visuo
menės supriešinimus Rusijoje, 
kruvinas kovas kitose buv. 
sovietų valdose. Maskvoje kovai 
su nusikaltėlių gaujomis atgai
vinti Lietuvą 1990-91 terori
zavę „omonai". 

Sąžiningas apžvalgininkas tu
rėtų paminėti ne t ik objekty
viąsias priežastis, stabdžiusias 
Lietuvoje reformas, bet ir opo-
zijos daugumą Aukščiausiojoje 
Taryboje, pančiojusią Lands
bergio politikai kojas. Antanai
čiui sovietinis palikimas neeg
zistuoja. J am Sąjūdis — visų 
blogybių priežastis. 

Rinkimų metu vieni kitų kal
t inimuose pasitaiko ir sunkiai 
pateis inamų užpuolimu. An
tanai t is , atrodo, dar ir dabar 
t ebekovo ja su Sąjūdžiu , 
a i š k i n d a m a s , kad Sąjūdžio 
puolimai buvę nukreipti ne 
pr ieš LDDP, bet prieš cen
tr is tus. Nebuvę paisoma „nei 
priemonių, nei padorumo". Net 
gi išeivių pinigai, suaukot i 
Sąjūdžio s t ipr in imui „ d a u g 
prisidėjo prie LDDP pergalės", 
bando įtikinti straipsnio au
torius. Jo tendencingumas pra
simuša ir tvirtinime, kad re
ferendume dėl prezidento insti
tucijos įsteigimo tau ta pasi
sakiusi prieš, nes „dar prisi
minė, kokią žalą buvo patyrusi 
dėl autoritarinio Smetonos val
dymo". Kas šiandien gali pati
kėt i tvir t inimu, kad t au to s 
sąmonėje tebebūtų gyva Smeto
nos padaryta „žala"? 

Antanait is savo straipsnyje 
Kaži Bobelį vadina „patyrusiu 

A.A. TEISININKAS 
NORBERTAS TARULIS 

Sausio 15 d. po klebono kun. 
J. Kuzinsko aukotų Mišių A/,ar-
ųuette Parko lietuvių parapijos 
bažnyčioje Šv. Kazimiero kapi
nėse buvo palaidotas , sulaukęs 
gražaus amžiaus , diplomuotas 
te is in inkas Norber tas Tarulis, 
gyvenęs Oak Lavvn priemiesty
je. 

N. Tarul is kil imo rytų aukš
tai t is , gimęs 1902 m. kovo 28 d. 
Daugailiuose, Utenos aps. I Pa 
saulinio karo metu atsidūręs 
Rusijoje, Petrapi ly , lankė Šv. 
Kotrynos gimnaziją. Sugrįžęs į 
Lietuvą. 1920-26 m. mokytojavo 
Daugailiuose. Buvęs „Draugo" 
redaktor ius Bronius Kviklys, 
taip pat daugail iškis, sakydavo, 
kad Daugailių pradžios mokyk 
loję N. Tarulis jį išmokė skaityti 
ir rašyti . Vėliau, atvykęs į 
Kauną, dirbo Darbo apsaugos 
depar tamente ir Kauno Vytau
to D. univers i te te studijavo 
teisę, kurią baigė 1939 m. 1942 
m. vedė našlę Filomeną Adam-
kavičiūtę Pagirskienę. 

Teis ininkas N. Tarulis su 
žmona 1944 m. rudenį pasitrau
kė į Vokietiją, o 1949 m. atvyko 
į Ameriką ir apsigyveno Chica-
goje. Iki išėjimo į pensiją 1967 
m., dirbo plieno fabrike. Būda 
mas labai darbštus, nesėdėjo nei 

minutės be darbo. Daug dirbo 
prie savo namelių, nes Vokieti
joje buvo baigęs stalių, elektri
kų ir kitokius kursus. Kaimynų 
pasakojimu, labai mylėjo gėles 
ir daug jų augino savo darže 
liuose. Podukros Halinos Bagdo
nienės pasakojimu, keldavosi la
bai ankst i ir nuo 4:30 vai. ryto 
skaitydavo knygas. Todėl gimi
nės ir draugai jį vadindavo 
„vaikščiojanti enciklopedija". 

Pers ikėlęs gyventi į Oak 
Lavvn priemiestį Chicagos pašo
nėje, buvo labai mylimas ypač 
vyresnio amžiaus moterų, ku 
rioms padėdavo išnešti popie 
rius, šiukšles ir sunešti iš par
duotuvių atvežtą maistą. Taip 
pat 98-toj gatvėj apsodindavo gė 
les priešais namus ir prie 
garažų, kad visi gyventojai 
džiaugtųsi ir grožėtųsi. Pasak 
kaimynų, Norberto Tarulio vei
de visada buvo šypsena, jis sten 
gėsi padaryti džiaugsmą kiek 
vienam žmogui. 

Podukros pasakojimu, labai 
mylėjo ir ilgėjosi Lietuvoj pa 
liktų Daugailių. Turėjo labai 
gražų balsą ir mėgo dainuoti bei 
giedoti. Gražaus amžiaus sulau 
kusį, N. Tarulį sunki liga pa 
kirto per pusę metų. Ta pačia 
liga Lietuvoje mirė jo broliai -

A. a. Norbertas Tarulis 

Alfonsas ir profesorius Albertas, 
dirbęs Kongreso bibliotekoje 
VVashingtone. 

Po mirties Norbertas Tarul is 
žmonių buvo gausiai lankomas 
laidotuvių koplyčioje, ir nors 
viduržiemy, gražaus būrio tau
tiečių palydėtas j amžinojo 
poilsio vietą. Tik dėl sunkaus 
susižeidimo. vyrui jau mirus , 
laidotuvėse dalyvauti nebepa
jėgė jo gyvenimo palydovė nuo 
1942 m.. Filomema Tartilienė, 
ilgus metus mokytojavusi Mar-
ųuette Parko parapinėje litu
anistinėje mokykloje. 

Ilsėkis ramybėje. Teisininke, 
užbertas tik saujele Lietuvos 
žemės. 

R. 

A.tA. 
Dr. ANTANAS BLAŽYS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1993 m. sausio 23 d., sulaukęs 33 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko. motina Sophie, broliai: Raymond su žmona 

Laima ir Julius; dukterėčios: Lorarita ir Regina; sūnėnai: 
Romas ir Michael; sužadėtinė Melanie Kazlas. 

Velionis buvo sūnus a.a. Vlado. 
Kūnas pašarvotas pirmadienį, sausio 25 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

ir antradienį, sausio 26 d. nuo 1 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 27 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę motina, broliai, dukterėčios, sūnėnai ir 
sužadėtinė. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
Lottie Gedris Giedraitis 

Šukytė 

Gyveno Oak Lavvn, anksčiau Chicagoje, Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1993 m. sausio 23 d. 11:45 vai. ryto, sulaukusi 76 
m. amžiaus 

Gimė Chicagoje 
Nuliūdę liko: sūnus Victor, marti Pat, anūkės Andrea ir 

Sonja; sesuo Pauline Sukis, svainės Ann Sukis, Aldona 
Giedraitis, Genevieve Puidokas ir kiti giminės bei draugai. 

Velionė buvo žmona a.a. Victor ir sesuo a.a. Bernice 
Mastri. 

Priklausė St. Theresa Society, Darius-Girėnas Auxiliary 
Post #271; velionė yra buvusi pirmininkė Sv. Kazimiero Lietu
vių Kapinių sklypų savininkų organizacijos. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, sausio 25 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 9 v.v. ir antradieni, sausio 26 d. nuo 2 iki 9 v.v. Blake-
Lamb laidojimo namuose, 4727 W. 103 St. Oak Lavvn, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 27 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos šv 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. Šeima prašo gėlių nesiųsti. 

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

Nuliūdę sūnus, marti, anūkės , sesuo, svainės ir ki.i 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
JUOZAS ŠUMAKERIS 

Gyveno Floridoje. 
Mirė 1993 m. sausio 22 d., sulaukęs 45 m. amžiaus. 
Gimė Vokietijoje. 
Nuliūdę liko: motina Aleksandra Bukauskaitė, sūnus 

Joseph. duktė Marriann, brolis Alphonse, seserys: Aldona 
Krikščiukas, Mary Lack su vyru Joseph; anūkas Daniel 
Joseph. 

Kūnas buvo pašarvotas Petkus Funeral Home laidojimo 
namuose. 1446 S. 50th Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, sausio 25 d. Iš laidojimo 
namų buv, atlydėtas j Šv. Antano parapijos bažnyčią, Cicero, 
IL, kurioje įvyko gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po 
Mišių ve Ii >nis buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuliūdę motina, sūnus, duktė, brolis, anūkas ir 
seserys. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-4*6-2345. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEOZIE AVENUE 
EVERGREEN P ARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (708 422-3163 

* 
* 

Jau daugiai, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir ndividualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai sKambinti: 1-708-422-3O00. Darbo vai.. ptrmad., « v 
trad., k»tvlrtd. Ir p*nktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tr«*d. 9 v.r.—7 v.v. 

VIENERIŲ METTJ MIRTIES SUKAKTIS 

A.t A. 
SOFIJA GRAUŽINIENĖ 

PETRAUSKAITĖ 
Ji Amžinybėn išėjo 1992 m. sausio mėn. 27 d. 
Užjos sielą šv. Mišios bus aukojamos š.m. sausio 27 d. 7:30 

vai. ryto ir sausio 31d. 10:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marąuette Parke, sausio 28 d. Putnam, CT, Mari
jos šventovėje, vasario 2 d. 7 vai. ryto, Los Angeles, CA, Šv. 
Kazimiero bažnyčioje ir vasario 22 d. Marijos šventovėje, Put
nam, CT. 

Maloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus prisimin
ti a.a. Sofiją savo maldose. 

Vyras Juozas 

Net ikė ta i s ta iga i š k e l i a v u s Amžinybėn 

A.tA. 
Dr. ANTANUI BLAŽIUI 

jo Mamyte i S O F I J A I , b ro l i ams dr . R A I M U N D U I su 
žmona ir J U L I U I gil ią užuojautą re i šk ia 

Pasaulio Lietuvių Gydytojų sąjunga 
Illinois Lietuvių Gydytojų draugija ir 
jos pagalbinis vienetas 
„Medicinos" redakcija ir administracija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4805-07 S o u t h Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Ca l i forn ia Avenue 
Telefonas — (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 Uost 71st Street 
C hkago. Illinois r.0621* 

l-<3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Mills. Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ?0th Avenue 

C kero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i C h i c a g o j e ir p r i emiesč iuose . 
Visus l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te pas iekt i 

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

ANTHONY B PFTKLS 
DONALD V PETKUS 

DONALP M. PETKUS 

I 

http://1992.XII.28
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DRAUGAS, antradienis , 1993 m. sausio mėn. 26 d. 

x Skautai ,-es, skautinin-
kai,-ės prašomi dalyvauti šį 
trečiadienį, sausio 27 d., atsi
sveikinime su a.a. kun. Pranu 
Garšva, LSS vyriausiu dvasios 
vadovu. Jaunimo centre ren
kamės uniformuoti 5 vai. vak. 
Atsisveikinimas bus 6 v.v. Taip 
prašoma dalyvauti gedulingose 
šv. Mišiose ketvirtadienį 10 v. 
ryto Jaunimo centro didž. salėje 
ir po to la idotuvėse Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

x Lietuvos Dukterų drau
g i j o s me t in i s nar ių susi
r inkimas įvyks sausio 31 d., 
sekmadienį. Jaunimo centro 
apatinėje salėje, tuoj po 12 vai. 
šv. Mišių Jėzuitų koplyčioje. 
Mišios bus aukojamos už gyvus 
ir mirusius draugijos narius bei 
rėmėjus. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti pamaldose ir susirin
kime. 

x B A L P o Cicero sky r i aus 
metinis susirinkimas įvyks atei
nantį sekmadienį, sausio 31 d. 
Šv. Antano parapijos salėje tuo
jau po 11 vai. Mišių, kurios bus 
aukojamos už gyvus ir mirusiu? 
skyriaus narius bei rėmėjus. Sv. 
Miš ias aukos ir pamokslą 
pasakys kun. dr. Kęstut is 
Trimakas, giedos Laima Stepai-
tienė ir choras, vadovaujamas 
Mariaus Prapuolenio. Visi yra 
kviečiami gausiai dalyvauti 
pamaldose, susirinkime ir pa
bendravime prie užkandžio. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
tre — Seklyčioje sausio 27 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. dainų 
popietė su muz. Faustu Strolia. 
Programoje: dainos, laimės šuli-

-nys. obuoliniai blynai. Visi kvie
čiami atvykti, pabendrauti, visi 
laukiami. 

x Lietuvos Operos solistai 
Sigutė Stonytė ir Arvydas Mar 
kauskas . Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chicagos skyr iaus 
vadovybės prašomi, kai bus 
baigę dainuoti Lietuviu Fondo 
surengtus koncertus, mielai su
tiko pasilikti Chicagoje ir čia 
atlikti Vasario 16-osios 75 metu 
Lie tuvos nepr iklausomybės 
iškilmėse meninę dalį. kuri bus 
vasario 14 d., sekmadienį. Mari
jos mokyklos auditorijoje. 

x „Maironio" lituanistinė 
m o k y k l a Lemonte kvieči;: 
visus pasisvečiuoti metiniame 
pokylyje sausio 30 d., šeštadieni. 
7 v.v. Pasaulio lietuviu centre 
Bus šilta-šalta vakarienė. veik< 
loterija, šokiams gros ..Žiburio 
orkestras. Stalus arba pavienes 
v i e t a s rezervuoti : tel. 
708-961-3896 arba tel . . 
708-971-1795. 

(ski 

x MAISTO SIUNTINIAI 
sūris , aliejus, dešros ir kt . — 55 
svarai $98. Galima užsakyti 
aspirino ir vitaminu. Pervedam 
pinigus doleriais. Atsiskaityti 
iki vasario 6 d. TRANSPAK. 
2638 W. 69 St., Chicago, IL. 
60629. tel. 312-436-7772. 

(ski 

x Dėmes io — Li tuan icos 
krepšinio jauniai — Lituanicos 
jaunių krepšinio treniruotės ne
bus šeštadieni, sausio 30 d. 
Sekanti treniruotė įvyks šešta
dienį, vasario 6 d., nuo 4 val.p.p. 
iki 5 vai. p.p. Lemont Park 
District salėje. 

x Vyresniųjų centre Chica-
goje kiekvieną ketvirtadienį po 
pietų yra matuojamas kraujo 
spaudimas. Gailestingai seselei 
Sofijai Plenienei išvykus atosto
gų į šiltus kraštus , kraujo spau
dimą matuoja gailestingoji se
suo Stefanija Tarasevič ienė. 
Kviečiame visus š ia pas lauga 
pasinaudoti. 

x Konsul iar in io p o k y l i o , 
kuris vyks vasario 20 dieną, 
re ikalu įvair ią informaci ją 
galima gauti bei rezervacijas 
padaryti, kreipiant is į konsula
tą tel. 312-582-5478 arba pas 
rengimo komite to narę Alę 
Kėželienę tel . 312-751-0040. 

x J A V LB Brighton P a r k o 
apylinkės narių met in i s susi
rinkimas yra šauk iamas sausio 
31 d. tuoj po l ietuviškų 10 vai. 
Mišių Neka l to P r a s i d ė j i m o 
parapi jos m o k y k l o s sa lė je . 
Valdyba duos praėjusiųjų metų 
veiklos apžvalgą, pa te iks atei
ties planus ir pr i ims narių soli
da rumo įnašus . K v i e č i a m e 
apylinkėje gyvenančius, bet dar 
neužsiregistravusius l ietuvius 
a t v y k t i tą d i e n ą ir užsi 
registruoti. Bus užkandžiai ir 
kavutė. Ta proga b u s renkamos 
aukos ambasador iaus Stasio 
Lozoraičio kandidatūrai į Lietu
vos prezidento postą paremti . 

x Dr. Dalia ir dr . Linas Sa
dauskai džiaugiasi s u l a u k ę 
sūnelio Alekso Juozo. Kar tu 
džiaugiasi broliukas Viktoras, o 
taip pat ir s ene l i a i Bronė 
Sadauskienė bei d r . Ona ir dr. 
Albinas Garūnai . 

„O kas toje paslaptingoje dėžėje?" Visi, kurie atsilank- : Chicagos Lituanistinės mokyklos mokinių 
eglutę pernai gruodžio mėn.. tikrai sužinojo. 

Nuotr. M. Vidzbelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x „ŽAIBAS" ketvirti me 
tai garantuotai i r patikimai 
pristato užsienietiškas mais
to prekes Lietuvoje j namus 
Dvylikos, labiausiai mėgiamų ir 
norimų paketų pasirinkimas. 
VISI UŽSAKYMAI PRISTA
TOMI PER 10 DARBO DIE
NŲ I NAMUS. K/eiptis: „ŽAI
BAS". 9525 So. 79th Ave., 
Hicko-y Hills. IL 60457. tel. 
70*430^8090. 

(sk) 

x Lietuvių Fronto bičiuliai 
vykdo r inkimus į LFB tarybą. 
Tarybos prezidiumas praneša , 
kad siūlomus kand ida tus su jų 
raštiškais su t ik imais kandida
tuoti sambūriai a r b a pavieniai 
bičiuliai iki vasario 25 d. siunčia 
rinkimų komisijos pirmininko 
adresu: Jonas Vasaris , 979 Pro-
ehl Dr ive . B a r b e n t o n , O H 
44203. 

x Saus io 22 d. per klaidą 
Namų savininkų draugijos ko
respondencijoj buvo išspaus
dinta, kad Mery E. Malas išrink
ta Draugijos va ldybom Ko 
respondenciją r a š ę s už klaidą 
atsiprašo. 

x D a i n a Č y v i e n ė , A s t a 
Razmienė, J a n i n a Braune. Gin
tare Thaus ir L a u r a Burokienė 
modeliuos , .Skambėk. Pavasa
rėli!" madų parodoje, v a s a r i o 
21 d., Lexington House salėje. 
Hickory Hills. 

(ski 

x Šių metų „Žiburėl io" ir 
„Vaikų n a m e l i ų " mokyklėlių 
madų paroda. „Skambėk . Pa
vasarėli!" įvyks v a s a r i o 21 d. 
12:30 v. p.p. Lexington House 
salėje. Kviečiame paremti šias 
lietuviškas Montessori mokyk
lėles ir tuo pač iu , smagiai 
praleisti sekmadienio popietę. 

fsk) 

x Kaip ir k i e k v i e n o mėne
sio paskut in i s e k m a d i e n į , 
sausio 31 d. Bal t ia Express pri 
iminės s i u n t i n i u s P a s a u l i o 
Lietuviu centre. Lemont. IL nuo 
9 v. r. I n f o r m a c i j a i : t e l . 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

( s k i 

P A G E R B T A S 
J O N A S DAINAUSKAS 

Jono Dainausko, ..visur esan
čio ir visur suspėjančio" vi 
suomenės veikėjo, publicisto, is
toriko tyrinėtojo, skauto ir t.t. 
ir t.t.. pagerbimą jo 89 metų 
sukakt ies proga sausio 24 d. 
Jaun imo centro kavinėje. Chi 
cagoje. suruošė Lit . tyrimų ir 
s tudijų cen t r a s , bendradar
biaujant Pedagoginiam lituanis 
t ikos insti tutui , skautams su 
Vydūno fondu. Lietuvių istorijos 
draugijai ir daugeliui kitų. 

Truputį po 3 v. p.p.. muz. F 
Stroliai pianinu skambinant J Dainausko knyga apie krik 
maršą. į sausakimšai prisėdusią čionybę Lietuvoje, kurioje yra 
kavinę. lydimas Jono Variakojo 
ir Jū ra t ė s Jankauska i t ės , vi
siems atsistojus ir plojant, įėjo 
solenizantas Jonas Dainauskas. 

Pagerbimą pradėjo vyr. orga
n i z a t o r i u s dr . J o n a s Rač
k a u s k a s , Lit. tyrimų ir stud. 
cent ro vald. pirm., sveikin 
damas soienizanta ir visus gau-

Liet. skautų sąjungos tarybos 
p i rm. , p r imindamas , kad 
pagerbiamasis yra vienas iš 
skautybės Lietuvoje įkūrėjų 
ir y ra a t l ikęs didelius dar
b u s l i e tuvybe i i š l a iky t i . 
Akademinio skautu sąjūdžio 
vardu sveikino E. Korzonas 
savo garbės narį ir akad. skautu 
sąjūdžio Lietuvos universitete 
1924 m. įkūrėją. Vydūno fondo 
vardu sveikino L. Maskaiiūnas, 
džiaugdamasis, kad solenizan
tas . tokio amžiaus sulaukęs, te
beturi labai gerą atmintį ir 
nepailsdamas veikia ir dirba. 
Vydūno fondas išleido neseniai 

dalykų, kur ių kiti istorikai 
nežinojo. Atsidėkodami Vydūno 
fondo vardu L. Maskaiiūnas, V. 
Mikūnas ir J. Variakojienė 
į te ikė solenizantui Vydūno 
jubiliejinį medalį. Lietuvių isto
rijos draugijos vardu sveikino 
pirm. J. Masilioms. dėkodamas 
117 " T a u t o s TV'poit it>c rod^CTpVM-

siai susir inkusius. Pagerbimui • * •* -Aušros'" 1883-1886 m. 
vadovaut i pakvietė dr. Robertą perspausdinimą ir įvedamuo-
Vitą. sius straipsnius, už dešimtis 

Sveikintojų buvo devyni, bet paskaitų, skaitytų draugijos 
visi buvo trampakalbič ' . Pirma 

x Nesens tant i tema: ..Išei
viai iš Lietuvos", dvikalbis 240 
p^! foto a lbumas g a u n a m a s už 
13 dol. su pe r s iun t imu pas au
torių K. D a u g ė l a 58 Minis-
terial Road B e d f o r d , N.H. 
13110. 

(sk) 

sis sveikino Sigitas Miknait is , 

x D r . Antanas R a z m a bus 
p a g r i n d i n i s k a l b ė t o j a s LB 
Cicero apylinkės rengiamame 
L i e t u v o s Nepr ik lausomybės 
minėjime sekmadienį, vasario 7 
d. Sv. Antano parapijos salėje, 
tuoj po 11 vai. šv. Mišių. Meninę 
programą at l iks Daiva Marke
lytė. Visi Cicero ir apylinkių 
l ietuviai kviečiami minėjime 
dalyvaut i 

x S a u s i o 29 d., penkta
dienį . 7:30 vai. vakaro Balzeko 
l i e tuv ių k u l t ū r o s muziejuje 
Eas te rn Michigan universiteto 
poli t iniu mokslų profesorius 
L e o n a s S a b a l i ū n a s ska i ty s 
p a s k a i t a ..Naujoji Lietuvos 
Konstitucija. Pastabos ir Kri 
t i nė apžvalga". Dr. Sabaliūnas 
apibūdins Konstitucijos turinį. 
jos pagrindinius dėsnius. Jis nu
rodys, kad Konstitucijos auto
riai stengėsi sukurt i tokią vals
tybine sistema, kuri niekam 
nesute ik tu galimybės sukon 
centruot i absolučios valdžios 
savo rankose. Greta to. prele
g e n t a s išryškins kai kuriuos, jo 
nuomone, neigiamus Konstitu
cijos bruožus Po paskai tos 
va išės . Visi kviečiami į šį 
išsamu ir pirma išeivijos naujo 
šios Lietuvos Konstitucijos ap
svarstymą, pravestą aukštai 
kvalifikuoto specialisto. 

x V a s a r i o 16 d. minė j imas , 
kuris jau virto tradicija, yra ren
g iamas vasario 16 d., antra 
dienį. 7 vai. vak. J aun imo cen
tro kavinėje. Bus trumpa Jurgio 
Lendraičio paskai ta , meninė 
programa ir pabendravimas. 
Visi prašome neužmiršti ir at-
s i l ankv t i Nebus r enkamos 
aukos politiniams reikalams. 

s u s i r i n k i m u o s e . Mažosios 
L i e t u v o s draugijos v a r d u 
sveikino V. Žiobrys. dėkodamas 
pagerbiamajam, kad jis, bū
damas dar gimnazistas, kovojo 
Klaipėdos išvaduotojų gretose. 
Mažosios Lietuvos rezistencino 
sąjūdžio vardu Algis Regis 
r ag ino visus eiti Mažosios 
Lietuvos laisvintojo pėdomis, 
l inkėdamas, kad solenizantas 
sulauktų viso M.L. — Kara
liaučiaus krašto prisijungimo 
prie Lietuvos. Kun. J. Vaišnys. 
V. Kelertienės p a p r a š y t a s , 
sveikino Lituanistikos instituto 
vardu. Lit. institute yra 120 
įvairių sričių mokslininkų, 9 
sekcijos, kuriu vienai — biblio 
grafi jos — vadovauja J . 
Dainauskas. Švietimo tarybos 
vardu sveikino V. Brazaitytė, o 
Aušrininku vardu. V. Šliūpo 
įgaliotas, kalbėjo L Maskaiiū
nas . 

Rastu sveikino Lietuvos gen. 
konsulas V. Kleiza. Alg. Gustai 

niškoji" pagerbimo rengėja, 
i ške ldama J . Da inausko 
punktualumą, susirūpinimą 
PLI studentų mokslo lygiu, 
rūpinimąsi Lietuvos kraš to 
reikalais. Dėkojo už visų mūsų 
vedimą Lietuvos link. Dalyviu 
vardu buvo įteikta dovanėlė — 
Baltijos jūros gintarinė bangelė. 

Sveikinimams pasibaigus ir 
kun. J. Vaišniui sukalbėjus 
momentui pritaikytą maldą, 
prasidėjo vaišės, kurias pagami
no O. Norvilienė. Pastiprinus 
kūną geru maistu, pradėta an
troji pagerb imo da l i s . 
Pagrindinę kalbą pasakė C. 
Grincevičius. J is paskelbė, kad 
dabar J. Dainauskui tik 89 
metai , ta i visi ateinantieji 
metai, kol jis sulauks 90 metų. 
yra skelbiami Jono Dainausko 
metais. Šis pasiūlijimas visu 
buvo entuziastiškai priimtas. 
Prelegentas stambiais bruožais 
papasakojo pagerbiamojo svar
besniuosius biografinius ir 
veiklos duomenis, iškeldamas jį 
kaip daugelio leidinių redak
torių, knygų vertėja, bibliogra
fą, bibliotekininką, pedagogą, 
lektorių, istoriką, mažai tyrinė
tų faktų nagrinėtoją istoriką 
kritiką, turėjusį 18.000 istorinių 
knygų biblioteką, dabar esančią 
čia pat, Jaunimo centre. J is 
dalyvauja visur, kur tik vyksta 
ku l t ū r in i s judė j imas . Tai 
palaiko jo energiją, palaiko jau
natvišką dvasią. Palygino J. 
Damauską su prieš keliolika 
metų mirusiu B. Babrausku, 
kuris irgi mažai savimi rūpi
nosi, o knyga ir lietuviška 
veikla. 

Meninę dalį pravedė Jūra tė 
J a n k a u s k a i t ė . Solenizanto 
mirusiai žmonai a.a. Leokadijai 
pr i s imint i ir pagerbt i ji 
padeklamavo B. Brazdžionio eil. 
.,Tu man buvai", o Kaunui, 
solenizanto jaunystės miestui, 

pris iminti padeklamavo to 
pa t ies B. Brazdžionio eil . 
..Atsiminimų miestą". D. Ei-
dukaitė-Fanelli, akompanuo
jant muz. F. Stroliai. padainavo 
St. Šimkaus liaud. dainą ..Pa
vasario dienelę", ..Smilgos" <ž. 
F. Kiršos. muz. Gudauskienės) 
ir „Mano rū ta" (ž. K. Binkio, 
muz. Gaubo). Bisui padainavo 
..Svirtelę lenkiau", liaudies 
dainą, kurios žodžius prisiminė 

nizantas Jonas Dainauskas, 
dėkodamas visiems, taip gausiai 
atsilankiusiems į tą jo pager
bimą, tokį, kokio jis niekad 
gyvenime nesvajojęs. Prisiminė 
porą istorinių įvykių ir vietų 
Kaune, kurie jį gyvai pririšo 
prie istorijos. Prieš 100 metų 
vokiečių mokslininkai ragino 
domėtis lietuvių kalba, nes tau
t a m i r š t a n t i . Bet L ie tuva 
nemirė... Daug imperijų žlugo.. 
Žlugo ir Lietuvos imperija, bet 
Lietuva pasiliko. Matyt Lietuva 
y r a s k i r t a k o k i a m n o r s 
uždaviniui, kurį ji kada nors 
turės at l ikt i . Daug dirbo, daug 
pareigų ėjo. Visur buvo vadovu 
mintis: „Būk to le ran tas vi
siems, t ik ne s a u " . Didelį 
džiaugsmą sukelia buvę moki
niai, kai matai , kad jie ką nors 
iš tavęs gavo. Linkėjo visiems 
vadovautis skautų įkūrėjo min
timi: „Stenkis pasaulį palikti 
geresnį negu rada i" . 

Dr. J. Račkauskui padėkojus 
visiems už gausų atsi lankymą, 
pagerbimo pobūvis buvo baig
tas, sugiedant „Ilgiausių metų". 
P a s k u i dar fo togra fuo tas ! , 
šnekučiuota ir pagal iau pra
dėta skirstytis iš taip įspūdingo 

daug mieliau likti namuose, 
negu eit į susirinkimą. O ir 
skyrių susirinkimai darosi dau
giau panašūs į popietines kavu
tes: atėjai, pasėdėjai, išgėrei 
kavos puoduką su sausainiuku, 
sutikai seniai matytą pažįs
tamą, na, dar išklausei kokio 
pranešimo ar pašnekesio, ir jau 
laikas eit namo. 

Gruodžio 13 d. Balzeko Lietu
vių Kultūros Muziejaus patalpo
se buvo gražus ir nuotaikingas 
kalėdinis susirinkimas. Apie 
kalėdinius papročius ir tra
dicijas kalbėjo „Draugo" redak
torė Danutė Bindokienė. Atro
do, papročiai ir tradicijos tokie 
e i l i n i a i p a p r a s t i d a l y k a i , 
k iekvienam žinomi, ir vis dėlto 
kiekvieną kartą sužinai ką nors 
naujo. Visi žinom, kad po kūčių 
vakar ienės šienas nuo stalo 
nunešamas į tvartą gyvuliams. 
Gyvuliams tai gyvuliams, bet 
t ik raguočiams ir avims, na , jei 
dar tvar te yra asilas, tai ir jis 
gauna. Arkliai to šieno ne
gauna. Ir gaila, tokie gražūs 
gyvuliai, bet jų, vargšų, nebuvo 
tvartelyje prie Jėzaus gimimo. 
Reikia p a r a g a u t i k iekvieno 
kūčių valgio, kas ap lenk ia 

t is iš Los Angeles ir kt. 
Paskut inį sveikinimo žodi V. Stankienė. o muzika parašė 

t a r ė Stasė Petersonienė. Ped. F. Strolia. 
lit. instituto direktorė ir ,.tech- Paskutinį žodį tarė sole 

pobūvio, kuris ilgai pasi l iks at- kūčių valgius, t a s nesulauks 
- 1 — : »..; :v^„^v_ kitų kūčių. Šieno t r auk imas iš 

F,F koncerto *olist;i< 
tinif) pobūvio metu 

• 

\rvvd;w M;ii kauskas ir Valcnpi /.adeikienė pokoncer 

Nuotr J . Tamuhiirio 

mintyje ir solenizantui, ir jo ger 
bėjams. 

J . M. 

LIETUVOS SOLISTAI 
LEMONTE 

Lie tuv ių c e n t r o L e m o n t e 
vadovybė nuolatos suruoš ia 
kultūrinius renginius, kurie su
t rauk ia kelis š imtus apl ink ir 
net toli gyvenančius l ietuvius. 

Centro kultūriniais renginais 
rūpinasi Bronė Nainienė, centro 
valdybos vicepirmininkė kultū
r in iams reikalams. 

Lietuvių fondo pakviest i ir 
JAV koncertuojantys Lietuvos 
valstybinės operos solistai Sigu
tė Stonytė ir Arvydas Mar
kauskas š.m. sausio 22 dieną 
klausytojams suteikė aukšto ly
gio koncertą centro meno muzie
j a u s salėje, akompanuo jan t 
muzikui Alvydui Vasaič iu i . 
Klausytojų prisirinko pilna salė, 
kuri labiau t i nka menui , negu 
muz ika i ir d a i n a i . Tač i au 
s t i p r ū s ba l sa i m a l o n i a i ir 
stipriai skambėjo <ypač Sigutės 
Stonytės), nors ir be reikiamos 
akustikos. 

Koncerto pirmoje dalyje duetu 
puikiai skambėjo A. Bražinsko 
.,Tėvynė", kur io posmu bisui 
buvo užbaigtas koncertas . S. 
Stonytė padainavo Ramunės 
ariją iš operos „Gražina". Mimi 
— iš „Bohemos", Grafienės ariją 
iš „Figaro vestuvių" ir dviejų 
liaudies dainų duetą su A. 
Markausku. J i s davė bajoro 
dainą iš operos „Graž ina" , 
Ūdrio dainą iš . .Pilėnų". Don 
Zuano ariją ir Erdvilio ariją iš 
operos ..Lietuviai". 

Antroje dalyje skambėjo Abi-
gailės ir Nabucco arijos iš operos 
„Nabucco". Lab i aus i a aplo
d i s m e n t ų t e k o Vio le tos ir 
Žermono duetui iš operos „Tra
via ta" ir puikiems dviejų liau
dies dainų d u e t a m s „Augo 
kalnel iai" ir ,.Oi. užkilnokit 
vartel ius". 

Solistus ir akompaniatorių 
papuošus gėlėmis, j iems padėko
jo už taip malonų vakarą Bronė 
N a i n i e n ė . Su p a d ė k a ji 
paminėjo ir Lietuvių Fondą, 
Mariją Remienę, o visiems 
atsi lankiusiems t a rė nuoširdų 
ačiū. 

Br. Juode l i s 

MŪSŲ VEIKLA 

Atrodo, lyg ir užsnūdo Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
Chicagos skyrius. Tačiau iš 
tikrųjų po truputį veikiam, bent 
jau posėdžiaujam. jeigu ir nieko 
daugiau. 

Spalio men. teko kalbėt is su 
CV pirmininke Aldona Pintsch. 
P a s i s k u n d ė m v i e n a k i t a i 
pasunkejusiom darbo sąlygom: 
pasenom, pavargom, vakarais ne-
b e v a i r u o j a m , s k u n d ž i m ė s 
nugaros ir kojų skausmais ir 

po stalt iesės nebūtinai reiškia 
tavo gyvenimo pabaigą (jei 
trumpas). O gali reikšti, kad ta
vo būsimasis ar būsimoji bus 
aukštas , l ieknas, ar mažas ir 
storas, arba gali būti ir su-
pliuškusi plona piniginė, o jei 
t rumpas ir storas šiaudas — tur
t ingus metus , pilną piniginę. 
Burtų y ra ir daugiau ir labai 
įvairių. 

Tačiau gaila, kad Federacijos 
susirinkimai dažnai supuola su 
kitais renginiais ir tenka bėgti 
arba į kitą salę, ar į bažnyčią 
religinio koncerto klausytis . 

Kovo 13 d., š e š t a d i e n į , 
r u o š i a m a s p a s i ž y m ė j u s i o s 
v i s u o m e n i n i n k ė s Salomėjos 
Endrijonienės, ilgametės Jau
nimo centro direktorės, pager
bimas. 1992 m. rugsėjo mėn. 
posėdy valdyba vienbalsiai ją 
parinko. Tik dėl įvairių susi
dėjusių aplinkybių pagerbimas 
vis buvo dar at idedamas ir ati
dedamas, kol galų gale radom 
laisvą ir patogią datą. Valdyba 
dirba, kiek jėgos leidžia, kad 
viskas gražiai praei tų . Or
ganizacijos, kurioms išsiunti
nėti bilietai, prašomos atkreip
ti dėmesį į datą ir laiką, o apie 
dalyvavimą pranešti renginių 
vadovei Gražinai Vaičaitienei 
arba pirmininkei Al. Likande-
rienei. 

Balandžio 18 d. numatomas 
Velykų stalas Jaunimo centro 
kavinėj. Žinoma, jei kas nors 
„didesnis" nerengs tą dieną 
kokio ki to renginio. Ir mums, 
mažai grupelei, teks atsisakyti 
savo plano. Su dabartinėm savo 
pajėgom konkurenciją sunku 
at laikyt . 

Gegužės 23 d. planuojam abi
tur ien tų — Pavasario žiedų — 
balių. Ir dabar medžiojam... abi
tur ientus . Yra įvairių medžiok
lių — medžiojamos st irnos ir 
lapės, br iedžiai ir meškos , 
medžiojamos ir raganos, o mes 
medžiojam abi tur ientus , kurie 
šiais metais baigs gimnaziją ir 
norės gražiai, smagiai pasi
l inksmin t i puošnioje salėje. 
Tačiau ši „medžioklė" kasmet 
darosi sunkesnė. Federacija nori 
išlaikyti 20-ties metų tradiciją, 
o abi tur ientai nebenori links
mintis. 

Dar kada nors vasario mėn. 
teks daryti ir narių popietinę 
kavutę — susirinkimą, ieškant 
ir nerandant dienos, kad vėl kur 
nors n e s u s i k r y ž i u o t ų keli 
renginiai . 

Al. Likanderienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624? S. Ked/ie Avenue 

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