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Svarstytas Rusijos 
kariuomenės 

išvedimo iš Pabaltijo 
klausimas 

New Yorkas, gruodžio 7 d.— 
Kaip pranešė Lietuvos nuola
tinėje misijoje pr ie Jungt in ių 
Tautų, Generalinės Asamblėjos 
plenariniame posėdyje JT buvo 
svarstytas klausimas dėl „Už
sienio karinių pajėgų išvedimo 
iš Baltijos valstybių teritorijų". 

Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Baltijos valstybių klausimas 
Jungtinėse Tautose pirmą kartą 
iškeltas 1992 m. rudenį, 47-osios 
Generalinės Asamblėjos die
notvarkėje, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos delegacijų prašymu. 
47-a ir 48-a Generalinės Asamb
lėjos sesijos vienbalsiai priėmė 
rezoliucijas, r e ika lau janč ias 
greito ir tvarkingo Rusijos ka
rinių pajėgų išvedimo bei besą
lygiško Rusijos tarptaut inių įsi
pareigojimų, prisiimtų pagal 
Europos Saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos deklara
cijas, vykdymo. Vykdydamas 
Asamblėjos rezoliucijų reikala
vimus, JT Generalinis sekreto
rius Boutros Boutros-Ghali 1993 
m. į Baltijos valstybes ir Rusiją 
pasiuntė savo įgaliotinį, singa-
pūrietį ambasadorių Tommy 
Koh padėti šalims susi tar t i dėl 
išvedimo tvarkos. 

Sįmetinei Generalinės Asamb
lėjos (GA) sesijai buvo pateiktas 
Jungt inių Tautų Generalinio 
sekretoriaus praneš imas apie 
p raė jus ių GA rezol iuci jų 
įgyvendinimą. Savo raštiškame 
pranešime JT vadovas infor
mavo Generalinę Asamblėją 
apie išvedimo s u s i t a r i m ų 
įgyvendinimą ir ap i e kai 
kuriuos, likusius po išvedimo 
klausimus, pvz., žalą aplinkai. 
Estijoje ir Latvijoje nelegaliai 
demobilizuotų karių klausimus, 
ir kar inio tranzito per Lietuvos 
teritoriją sureguliavimas. 

Diskusijas dėl Generalinio 
sekretoriaus pranešimo pradėjo 
Latvijos ministras pirmininkas 
Maris Gailis, ka lbėdamas trijų 
Baltijos šalių vardu. Rusijos ka
riuomenės išvedimą iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Gailis pava
dino „istorinės reikšmės įvykiu 
Baltijos valstybėms, Rusijai ir 
visai Europai". Baltijos šalims 
jis reiškia Antrojo pasaulinio 
karo tikrą pabaigą, o Rusijos 
Federacijai, pasak Latvijos 
premjero, išvedimas yra „ker
tinis žingsnis kelyje į demo
kratiją" ir „Sovietų Sąjungos 
tamsios praeities likimo pas
merkimas". Premjeras Gailis 
padėkojo tarptautinei bendrijai 
už nuolatinę paramą ir pavadi
no tarptautinių organizacijų bei 
JT Generalinio sekretoriaus 
veiklą „puikiu preventyviosios 
diplomatijos pavyzdžiu". 

„Išvedus armiją, bū t ina nuo
sekliai vykdyti visų ki tų su
sitarimų reikalavimus", pasakė 
Latvijos ministras pirmininkas, 
minėdamas su Rusija sudarytus 
susitarimus dėl Skrundos radio
lokacinės stoties Latvijoje ir 
Paldiskio laivyno bazės demon
t av imo Estijoje. M. Gailio 
teigimu, liko ir kiti spręstini 
klausimai. „Geresnio bendra
darbiavimo reikia, sprendžiant 
klausimą dėl karinio tranzito 
per Lietuvos teritoriją", pa
žymėjo jis. „Baltijos valstybės 
pabrėžia, kad karinis tranzitas 
turi būti vykdomas gerbiant 
esančius šalies įs ta tymus ir 
tarptautinės teisės principus. 

Baltijos valstybės ragina visas 
šalis pilnai gerbti ir vykdyti 
šiuos reikalavimus", sakė Gai
lis. 

Latvijos premjeras savo kalbo
je Generalinės Asamblėjos salė
je taip pat minėjo, kad Baltijos 
valstybės po išvedimo siekia 
normalizuoti santykius su Ru
sija visose sferose, išskirdamas 
geresnių tarpusavio prekybos 
sąlygų svarbą. 

Sekantis kalbėjo Rusijos Fede
racijos naujasis ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Sergej Lav-
rov. Ambasadorius pasidžiaugė, 
kad Rusijos Federacija pilnai 
įgyvendino visas Generalinės 
Asamblėjos rezoliucijas dėl 
kariuomenės išvedimo, „tuo de
monstruodama savo įsipareigo
j imus gerbti naujai nepriklau
somų valstybių lygybę, suvere
numą ir nepriklausomybę". 

Amb. Lavrov pabrėžė, kad lai
k inas Rusijos karinių objektų 
veikimas Skrundoje, Latvijoje, 
ir Paldiskio uoste, Estijoje, 
„negali būt i laikomas Rusijos 
ka r in iu buv imu tose va ls 
tybėse". J i s išreiškė savo pasi
tenkinimą, kad „atverčiamas 
naujas puslapis Rusijos ir Balti
jos šalių istorijoje, ir, kad dabar 
bus galima skirti didesnį dėmesį 
humani tar in iams ir prekybos 
k laus imams tarpusavio santy
kiuose". 

Ambasadorius Lavrov pami
nėjo ir Rusijos susirūpinimą dėl 
žmogaus teisių padėties Baltijos 
valstybėse. „Sis klausimas do
mina Jungt ines Tautas ir k i tas 
t a rp tau t ines organizacijas... ir 
laukiame pažangos šiuo svarbiu 
k laus imu", kalbėjo jis. 

Europos Sąjungos ir Austrijos 
vardu kalbėjo Vokietijos am
basadorius Graf zu Rantzau. 
Kariuomenės išvedimą prilygin
damas laimingai pasakos pabai
gai, Vokietijos atstovas pava
dino jį svarbiu pasiekimu visam 
regionui. Europos Sąjunga, pa
sak ambasadoriaus, tikisi, kad 
visos suinteresuotos šalys toliau 
spręs iškilusius klausimus tar
pusavio supratimo dvasia. 

Siaurės šalių vardu kalbą 
s akė Danijos ambasador ius 
Bent Haakonsen. Akcentuo
damas Baltijos jūros regiono 
ypatingą reikšmę Siaurės ša
lims, Danijos atstovas pasakė, 
kad Rusijos kariuomenės išvedi
mas padės visoje Šiaurės Euro
poje įtvirtinti saugumą ir sta
bilumą. 

Jungt in ių Amerikos Valstijų 
delegacijos vardu kalbėjo amba
sadorius Kari Inderfurth, at
sakingas už politinius klausi
m u s Amerikos Misijoje Jungt i 
nėse Tautose. Jungtinės Valsti
jos, teigė Inderfurth, dešimt
mečiais r ėmė Baltijos valstybių 
nepriklausomybės idėją, kuo
met daugelis šalių pasaulyje 
manė, kad tai beviltiškas siekis. 
„Gal niekur kitur pasaulyje taip 
gerai nėra suprantamas Balti

jos tautų pasiaukojimas" kaip 
Jung t inėse Valstijose, teigė 
Inderfurth. JAV visuomet pa
laikė Jungt inių Tautų pastan
gas padėti spręsti kariuomenės 
išvedimo klausimą, padėjo Rusi
jos Federacijos kariams bei jų 
šeimoms įsikurti. 

Sesijoje kalbas taip pat sake 
Čekijos ir Afganistano ambasa
doriai. Čekijos ambasadorius 

Jungtinių Tautų taikos palaikytojai iš Prancūzijos patruliuoja Sarajevo mieste. J T apsaugos 
pajėgos, tačiau, nebepajėgia nei užtikrinti šalpos išdalinimo apsupto miesto gyventojams, nei ap
saugoti žmonių nuo serbų puolimo. Trečiadienį Prancūzija ragino išvesti JT apsaugos dalinius 
iš Bosnijos, nes neįmanoma sustabdyti serbų agresijos, neįvedant didelio skaičiaus žemės pajėgų, 
kurios tiesioginiais mūšiais atstumtų serbus atgal Atrodo, kad Prancūzijos prašymas bus 
patenkintas, nes nei viena šalis nesiryžta tokiam gynimui. 

Opozicija nesipriešina partijų 
bendradarbiavimui prieš 

nusikalstamumą 
V i l n i u s , l apk r i č io 30 d. 

'AGEP-LAi — Seimo vicepir
mininkas Juozas Bernatonis 
neabejoja, kad iki sausio 1-osios 
bus paskir tas naujas generali
nis prokuroras, rašo „Lietuvos 
aidas". Kaip žinoma, siūlyti 
naują generalinio prokuroro 
kand ida tū rą gali t ik prezi
dentas, tačiau dabar jau nere
al iu tapo anksč i au Seimui 
nustatytas terminas — iki gruo
džio 1-osios patvir t int i gene
ralinį prokurorą. 

Lapkričio 30 d. spaudos kon
ferencijoje Seimo vicepirminin
kas sakė nemanąs, kad tai būtų 
problema ir reikėtų koreguoti 
įstatymus, nes dabartinis gene
ralinis prokuroras Artūras Pau
lauskas dirbs iki sausio 1-osios. 
Seimas tiesiog „kiek pavėlavęs" 
paskirs naująjį prokurorą. Ber
natonis sakė, jog dar gegužės 
mėnesį LDDP siūlė par lamente 
atstovaujamoms politinėms jė
goms susi tar t i , kad nebus poli
tizuojamos kovos su nusikalsta
mumu problemos. Pasak Berna-
tonio. tai esą a tmetė visos 
opozicinės jėgos „nuo ultrade
šiniųjų iki žymaus centristo Egi
dijaus Bičkausko". 

Bernatonio nuomone, toks su-

priminė savo šalies patirtį esant 
svetimai kariuomenei ir pasi

džiaugė išvedimo susitarimais 
ir jų įgyvendinimu. Čekijos 
a t s tovas a tk re ipė dėmesį į 
bendrą Rytų Europos kraštų 
problemą — po Rusijos kariuo
menės buvimo kilusius žalos 
gamtai padarinius. Afganistano 
ambasadorius Abdul Ghafoorzai 
išreiškė jo šalies norą paremti 
principą, kad svetima kariuo
menė negali būti dislokuojama 
bet kurioje valstybėje be tos 
valstybės sut ikimo ir pasvei
kino Baltijos šalis su Rusijos 
kariuomenės išvedimu. 

Nors kariuomenės išvedimo 
klausimo svars tymas oficialiai 
uždaromas ir išbraukiamas iš 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos dienotvarkės. Gene
ra l in is sekre tor ius Boutros-
Ghali savo pranešime šiuo klau
s imu i š re i škė p a s i r u o š i m ą 
te ik t i , e san t re ikalui , savo 
paramą ir pagalbą likusių klau
simų nagrinėjimui ir esamų su
sitarimų ta rp Baltijos valstybių 
ir Rusijos įgyvendinimui. 

sitarimas būtų pasitarnavęs tei
sinei reformai. „Kai kurie mūsų 
politikų veiksmai tarnauja ma
fijai", sakė parlamento vicepir
mininkas, pastebėjęs, kad tai 
tvirt ino jau anksčiau ir gali pa
kartot i ir dabar. Bernatonis 
ypač pabrėžė ta ika^savo teigi
nį dešiniesiems, bet nepateikė 
nei faktų, nei pavardžių, taip 
pat neužsiminė ir apie naujai 
rengiamą pajamų ir tur to dek
laravimo įstatymą, apie kurį 
anksčiau yra sakęs, jog bus 
priimtas jau spalio mėnesį. Pa
reigūnų pajamų ir tu r to dekla
ravimo įstatymas Seimo jau 
buvo priimtas, tačiau preziden
tas atsisakė jį pasirašyti, pateik
damas vieno aršiausių tokio 
įstatymo priešininkų Bernato
nio motyvus — esą įstatymas pa
žeidžia piliečių teises. 

Kitas Seimo vicepirmininkas. 
Centro sąjungos frakcijai pri
klausąs Egidijus Bičkauskas pa
reiškė, kad jo kolega, parlamen
to vicepirmininkas, LDDP ats
tovas Bernatonis „iškreipia 
tikrovę". 

Lapkričio 30 d. Bičkauskas 
paskelbė pareiškimą, kuriuo at
meta Bernatonio spaudos kon
ferencijoje pasakytus žodžius, 
jog dešinieji ir kitos politinės 
partijos, įskaitant centristą 
Bičkauską , pas i sakė pr ieš 
LDDP frakcijos inicijuotą poli
tinių partijų susitarimą dėl 
bendrų veiksmų, kovojant su 
nusikalstamumu ir šios prob
lemos nepolitizavimo. 

J i s primine savo birželio 
mėnesį iš Seimo tr ibūnos pa
sakytus žodžius: ,,Aš sveikinu 
tokį susitarimą ir sveikinu 
LDDP. kad ji inicijuoja tokį 
susitarimą. Aš manau , kad 
Centro Sąjunga t ik ra i pasi
rašytų tokį susitarimą". 

Seimo vicepirmininkas Ber 
natonis taip pat sakė. kad pir 
masis teisines reformos etapas, 
kuris , jo vertinimu, turėtų už
trukt i trejus metus, vyksta sėk
mingai. Jau priimti visi reika
lingi teisiniai aktai, ir dabar jie 
koreguojami. Iki sausio 1-osios. 
pasak Bernatonio, bus paskirti 
visi Aukščiausiojo Teismo. Ape
liacinio Teismo teisėjai ir 
generalinis prokuroras. 

Visa į tris etapus suskirstytoji 
teisinė reforma turė tų trukti 
dešimt ar penkiolika metų. 

Permainos Lietuvos 
Aukščiausiaj ame 

teisme 

Vilnius, gruodžio 6 d. (Elta) — 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
pi rmininkas Mindaugas Lošys 
pavedė vienam iš Aukščiausiojo 
Teismo teisėjų patikrinti žurna
listo Vito Lingio nužudymo by
los medžiagą. Siekiant išvengti 
n e r e i k a l i n g o domėjimosi i r 
grasinimų, teisėjo pavardė nėra 
skelbiama. 

P a t i k r i n i m a s bus at l iktas , re-
miantis už žurnalisto nužudymo 
organizavimą mirt ies bausme 
nu te i s to Boriso Dekan idzės 
advokatų pr iežiūr iniu skundu . 
Advokata i prašo sus tabdy t i 
nuosprendžio vykdymą ir žurna
listo žudikų bylą perduoti nau
jam t e i smin iam nagrinėj imui . 

Neįvardintajam Aukščiausio
jo Teismo teisėjui bylai patik
rinti re ikės ne mažiau kaip mė
nesio. Po to j i s padarys prane
šimą Aukščiausiojo Teismo pir
mininkui a r jo pavaduotojui, 
kurie ir spręs, ar y ra pagr indas 
užprotestuoti nuosprendį. 

Vilnius, gruodžio 6 d. (Elta) — 
Antradienį Seimas paskyrė dar 
keturis Aukščiausiojo Teismo 
teisėjus. J a i s tapo dabar t in io 
Aukščiausiojo Teismo teisėjai 
Česlovas Jokūbauskas , Bene
d ik tas S t a k a u s k a s ir Algi
mantas Spiečius bei Generali
nės p rokura tū ros k r imina l in ių 
procesų ekonomikoje t y r imo 
s k y r i a u s v y r i a u s i a s i s pro
kuroras Sigi tas Gurevičius. 

Reformuojamo Aukščiausiojo 
Teismo teisėjais šiuo metu j au 
paskirta 17 asmenų. Naujajame 
Aukščiausiajame Teisme, kur is 
pradės veikt i nuo kitų metų 
pradžios, pagal Seimo pr i imtą 
įstatymą jų turė tų būti 23 . 

Antradieni Seimui pa te ik tas 
svarstyti Respublikos preziden
to dekretas skirti Aukščiausiojo 
Teismo teisėju Praną Kūrį. Tai 
v ienas ž inomiaus ių poka r io 
metų Lietuvos teis ininkų. J i s 
buvo V ; l n i a u s u n i v e r s i t e t o 
teisės fakulteto dekanas , nuo 
1977 iki 1991 metų — Teisin
gumo ministras. Nuo 1992 metų 
iki šių metų birželio mėnesio 
Pranas Kūris buvo Lietuvos ne
paprastas is ir įgaliotasis am
basadorius Belgijoje. Olandijoje 
ir L iuksemburge . Šiuo metu j i s 
yra Europos žmogaus teisių 
teismo teisėjas. 

Plečiamas 
bendradarbiavimas 

su Kuweitu 
V i l n i u s , l a p k r i č i o 30 d. 

(AGEP-LA) — Lietuvoje viešėjęs 
nepaprastas is i r įgaliotasis am
basadorius Lietuvai Abdulazezz 
Abdullateef al-Sharikh sukvietė 
žurnal is tus į spaudos konferen
ciją. J i s Kuwei to vyriausybės 
vardu padėkojo Lietuvos vyriau
sybei už draugiškumą ir para
mą okupacijos metu. 

Ambasador ius priminė, kad 
Kuweito valstybė y r a konsti
tuciškai paveldima monarchija, 
ku r valstybės vadovas — emy
ras . Į s t a t y m ų leidimas pri
klauso emyru i ir Nacionalinei 
Tarybai , kur ią sudaro 75 depu
ta ta i . R ink imų teisę tur i t ik 
raš t ingi vyrai , gimę Kuvveite. 

A. Abudllateef al-Sharikh sakė. 
kad skaudi problema yra at
gaut i belaisvius iš Irako, kurių 
ten yra apie 600. Po paliaubų 
pasirašymo I rakas neįvykdė nei 
vieno savo įsipareigojimo be 
ta rp tau t in io spaudimo. Norė
damas ga ran tuo t i savo saugu
mą, Kuvveitas labiau linkęs 
pasirašyt i su ta r t i s su Vakara is 
nei su a raba i s . 

Prancūzija, JAV, Rusija ir 
Anglija yra sudarę, su Kuvveitu 
gynybinės apsaugos sutar t is . 
L i e t u v o s vadova i pažadėjo 
padėti Kuvveitui ir smerkt i bet 
kokius I rako išpuolius. 

Kuwei tas y r a mišrios valsty
binės ir privačios ekonomikos 
šalis. P ramonė — naftos pro

duktai ir dujos. 1989 m. duo
menimis, importas sudarė 6.1 
mlrd. dolerių, eksportas — 11.4 
mlrd. dolerių. 71 proc. naftos 
eksporto sudaro perdirbtos naf
tos produktai. Po Irako okupaci
jos pelnas, gaunamas iš naftos. 
1990 m. sudaręs 85 proc. visų 
pajamų, sumažėjo. 

Kuvveitas yra vienas didžiau
sių paskolų besivystančioms ša
lims teikėjų. Dar 1992 m. jis siūle 
suteikti Lietuvai maždaug 50 
mil. dolerių paskolą konkre
tiems projektams finansuoti. A. 
Abudllateef sakė. kad planuoja 
pasirašyti du susi tar imus su 
Lietuvos vyriausybe. Vieną — 
dėl investicijų skat inimo, o 
antrą — dėl bendradarbiavimo 
ekonomikos ir technologijos 
srityse. 

Lietuvai iškilus sunkumams 
gauti naftos iš Rusijos. Kuvveito 
ambasadorius pažymėjo, kad 
Lietuvą, esant dabart iniams 
santykiams, gali pasiekti ir 
Kuvveito nafta. Gali atsirasti tik 
techninių kliūčių, bet jos yra 
išsprendžiamos. Ambasadorius 
sake. jog ekonominė situacija 
Lietuvoje jam nėra aiški ir jis 
t irs padėtį, kad galėtų apie ją 
praneš t i Kuvveito investito
riams. ..0 šiaip Lietuva turi pati 
spręsti, kaip pr i t raukt i inves
ti torius iš Kuvveito'", — pasakė 
Abdulazezz Abdullateef al-Sha
rikh. 

Seminaras apie mafiją 
pasaulyje ir Lietuvoje 

Vilnius, gruodžio 6 d. GElta) — 
„Nus ika i t imai , būdingi rinkos 
ekonomikai,mūsų šalyje atsira
do greičiau,negu susiformavo 
pati rinkos ekonomika", pasakė 
Lietuvos te is ingumo minis t ras 
Jonas Prapiest is , pirmadienį 
Vilniuje pradėdamas seminarą 
apie organizuotus ekonominius 
nus ika l t imus bei finansinius 
p ik tnaudžiavr -

Dvi d ienas seminaro dalyviai 
— L i e t u v o s p r e z i d e n t ū r o s . 
Seimo, vyriausybės, ministerijų, 
depar tamentų , šalies teismų. 
bankų ats tovai , aukštųjų mo
kyklų teisės dėstytojai klausysis 
specialistų iš Didžiosios Bri 
tanijos paskai tų , dalyvaus dis
kusijose. Trečioji seminaro die
na bus sk i r ta prakt inėms kon
sultacijoms. 

. .Geriausi ekonominių nusi
kal t imų ekspertai yra patys 
nusikal tė l ia i — tikiuosi, kad 
šioje salėje jų susirinko ne
daug", tokiu pajuokavimu savo 
paskaitą pradėjo Organizuotų ir 
Ekonominių Nusikaltimų Tarp
tau t inės Dokumentacijos Cen
tro d i rektor ius Barry Rider. 

J i s perspėjo Lietuvos teisinin
kus , kad šie. kurdami šalies 
teisinę sistemą, nekopijuotų jau 
seniai veikiančių Vakarų vals
tybių į s ta tymų. . .Kiekviena 
šalis tu r i visiškai skir t ingas 
problemas, todėl geriausiu at
veju gali tik pasikonsultuoti su 
labiau patyrusių valstybių eks
per ta is , pasinaudoti jų patir
t imi" , teigė jis. 

Pa t e ikdamas pavyzdžių, eks
per tas , be k i ta ko. kalbėjo apie 
į t a k i n g a s k inų . . t r i a d a s " , 
kur ios , pasak jo, yra pagrin
d i n ė s n a r k o t i k ų V a k a r ų 
Europai tiekėjos. Jo nuomone. 
Lietuva y ra labai patogi tranzi 
t inė šalis narkot ikų gabenimui 
iš Vakarų į Rytus. ..Aš netgi nu

stebau jūsų sostinės gatvėse 
nesutikęs minių kiniečių, čia 
netgi nėra kinų restorano", 
stebėjosi B a n y Rider. kuris 
vadovauja įstaigai, kaupiančiai 
informaciją apie organizuotus 
ekonominius nusikalt imus pa
saulyje. 

..Vienintelė galimybė kovoti 
su organizuotu nusikalstamu
mu — išsiaiškinti mafijmių 
s t ruktūrų nelegalių pajamų 
šal t in ius . Bet nus ika l tė l ia i 
veikia tarptautiniu mastu — 
kova su jais taip pat tur i būti 
t ranskont inent inė" . sakė B. 
Rider Norėdamas įrodyti, kad 
taip dar nėra. jis paprašė pakel
ti ranka nors viena Lietuvos tei
sininką, kuris bylą t i r t i galėjo 
užsienyje — nepakilo nė viena 
ranka. 

Akivaizdu, kad neteisėtai „pa
daryt i" pinigai yra ..išplauna
mi", sakė ekspertas iš Didžio
sios Britanijos. Pasak jo. ši pro
blema tampa aktuali ir Lietuvai 
— čia. jo teigimu, klesti prosti
tučių biznis, tokiu būdu sukaup
t iems pinigams užmaskuoti 
steigiami restoranai. ..Siūlyčiau 

pasidomėti nors vieno neseniai 
Vilniuje atsidariusio restorano 
realiomis pajamomis — įdomu, 
kiek jos teisėtos", pastebėjo B. 
Rider. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 9 d.: Pal. Juan 
Diego, indėnas, kur iam apsi
reiškė Svč. Mergelė Marija Gua-
dalupeje. Meks iko je . 1931 
metais . Leokadija. Delfiną. 
Valerija. Vakaris. 

Gruodžio 10 d.: Šv. Melchi 
jadas. pop ; Angelina, Spinduo-
lė. Žydrė 1948 m. Jungtinėse 
Tautose buvo pasirašyta Žmo
gaus teisių deklaracija. 

> 
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/PORTO APŽVALGA 

Redaktorė I rena Reg ienė 

SALFAS - S-GOS 
SUVAŽIAVIMAS 

J . GUSTAINIS 

Suvažiavimas nesiskyrė nuo 
ankstyvesniųjų 

Kas metai sporto klubų vado
vai ir sporto darbuotojai renkasi 
aptarti savo sportinę veiklą ir 
planuoti darbus ateičiai. Šįme-
tinis suvažiavimas Clevelande 
vyko lapkričio 12 d. 

Dalyviais suvažiavimas buvo 
gana gausus tik rytų apygardai 
buvo silpniau atstovaujama. 
Nors vyravo veteranai, matėsi 
ne vienas ir jaunesnis veidas. 
Suvažiavimui pateikta Centro 
valdybos gen. sekretoriaus dar
botvarkė, gana kruopščiai 
parengta, tačiau jau daugelį 
metų besikartojanti, kartas nuo 
karto papildoma vienu antru 
klausimu. Nors darbotvarkė 
gerai paruošta, dažnai pra
einama labai paviršutiniškai, 
nes gausūs antraeiliai klau
simai, įvairūs nesusipratimai ir 
bereikalingi ginčai užgožia pa
grindinius Sąjungos veiklos 
svarstymus. Svarbiausieji spor
t inės veiklos rūpesčiai 
praeinami skubotai, be gilesnių 
pasiaiškinimų, kas. dažnu atve
ju, iššaukia nesusipratimus ir 
trukdo visai Sąjungos veiklai. 
Turime pripažinti, kad ir šis 
suvažiavimas nesiskyrė nuo 
ankstyvesniųjų. Prezidiumui 
t ruko griežtesnės rankos 
suvaldyti atskirus atstovus, o 
tai atsiliepė į visą suvažiavimo 
eigą. 

Sąjungos pirmininkas A. 
Šileika pakviečia suvažiavimo 
pirmininkais N. Udrį ir A. 
Veliuoną, o sekretoriumi R. Dir-
vonį; dalyviai plojimu pritaria. 
Diskutuojamas pernykščio 
suvažiavimo protokolas. Po 
ilgesnių diskusijų, ir nekuriu 
papildymų, protokolas priima
mas. Gen. sekretorius A. Biels-
kus referuoja ateinančių metų 
varžybinį kalendorių. 

Prieš pradedant referuoti. R. 
Dirvonis kelia krepšinio jaunių 
A klasės amžiaus ribos 
klausimą. Šis klausimas jau 
pernai suvažiavime buvo plačiai 
išdiskutuotas ir atstovų priim
tas, todėl, po ilgesnių diskusijų, 
nutariama palikti pernykštį 
sprendimą. 

1995 m. varžybinis 
kalendorius 

Atskirų sporto šakų varžybų 
vieta ir laikas bus skelbiama 
spaudoje, todėl čia neminėsime. 
Atkreipsim dėmesį tik į pačias 
svarbiausias. Ateinančių metų 
vasario 23-24-25 d. Collingwood, 
Ontario, vyks V PLS Žaidynių 
kalnų slidinėjimo varžybos. 
Laukiama slidininkų iš įvairių 
kraštų, nemažai ir iš Lietuvos. 
Varžybų pravedimu rūpinasi 
ŠALFAS s-gos slidinėjimo sekci
jos vadovas R. Kuliavas ir padė
jėjai. Jauniaus iems sli
dininkams (nuo 7 m. amžiaus) 
varžybos bus pravedamos atski
ra i . Jauniausiųjų grupėje 
turime labai daug varžovų. 

Vyrų — senjorų krepšinio 
pirmenybės planuojamos 
balandžio 29-30 d. Hamiltone. 
45-sios metinės ŠALFAS s-gos 
žaidynės numatomos gegužes 
19-20-21 d. Clevelande. 

V PLS Žaidynės Lietuvoje 

Skubotai aptarus varžybinį 
1995 metų kalendorių, pradė

jome svarstyti visiems rūpimą 
V PLS Žaidynių klausimą. Žai
dynės vyks ateinančią vasarą 
Lietuvoje ir bus pravedamos net 
25-kiose sporto šakose. Tai di 
džiulė sporto šventė, kuri su
burs ne tik tūkstančius spor
tininkų, bet ir minias žiūrovų iš 
visos Lietuvos ir daugelio 
pasaulio kraštų. Šventę ruošti 
sudarytas specialus žaidynių 
komitetas iš įvairių sporto ins
titucijų vadovų ir vyriausybės 
narių. Praėjusią vasarą V PLS 
Žaidynių komitetas sukvietė 
visų kraštų sporto atstovus į 
Vilnių bendram pasitarimui. 
Sąjungai tame posėdyje atsto
vavo A. Šileika, R. Dirvonis, S. 
Krasauskas. M. Leknickas ir A. 
Rugienius. Pranešdamas apie 
minėtą posėdį, A. Šileika 
pareiškė, kad buvo plačiai išsi
aiškinta žaidynių programa, jų 
p raved imas , spor t in inkų 
apgyvendinimas ir išlaikymas, 
žaidynių biudžetas, kuris sieks 
arti 4 milijonus litų, ir daugelis 
kitų klausimų. Planuojama 
sportininkus apgyvendinti spe
cialiame kaimelyje. Išlaikymo 
išlaidoms sumažinti mūsų atsto
vai siūlė imti iš užjūrio spor
tininkų arti 100 dol. išlaikymo 
mokestį. 

P i r m i n i n k a s pr i s ta tė Š. 
Amerikos žaidynių komitetų 
pirmininkus: JAV — A. Rugie
nių, Kanados — M. Leknicką. 
Taip pat buvo svarstomi bendra
darbiavimo su ŠALFAS s-ga 
klausimai, aptariama tarpusavė 
informacija ir artimesnių ryšių 
palaikymas. Specialiu posėdžiu 
buvo kalbėta spaudos reikalais 
ir Lietuvos Sporto istorijos 
knygos leidyba. 

Kel iamas ŠALFAS s-gos 
CV kadenc i jos klausimas 
Po Centro valdybos pirmi

ninko pranešimo, staiga pakilęs 
A. Rugienius pareiškė, kad jo 
vadovaujamas JAV žaidynių 
komitetas už savo darbą bus tie
sioginiai atsakingas Sąjungos 
suvažiavimui, o ne Centro 
valdybai. Iš kur nepasitikėjimas 
C. valdyba? Nors jis ilgai aiš
kino ir karštai įrodinėjo, tačiau 
nepasitikėjimo priežastis taip 
ir liko neaiški. Pagaliau iškėlė 
ir Centro valdybos kadencijos 
klausimą. Esą C. valdyba 
renkama 3 metams ir su šiuo 
suvažiavimu jos kadencija 
baigėsi. Yra gautas raštas tuo 
re ika lu Sąjungos Garbės 
teismui. Jį atsiuntė Kanados 
Sporto fondas. Garbės teismo 
p i r m i n i n k a s t a rė s i su A. 
Rugienium, Garbės teismo 
nariu, minėtu klausimu ir (jų 
nuomone) turėtų būti pravesti 
nauji rinkimai, nors oficialaus 
teismo posėdžio neturėjo Rei kia 
pastebėti, kad Sporto fondo 
p i r m i n i n k a s y ra ka r t u ir 
Sąjungos Garbės teismo pirmi
ninkas. 

Netikėtai iškilus C. valdybos 
kadencijos klausimui, ginčams 
aš t rė jant (nes suvažiavimo 
pirmininkas nepajėgė atstovų 
nuraminti), gen. sekretorius A. 
Bielskus perskaitė savo laiško 
ištrauką rašytą Garbes tei; :io 
pirmininkui kadencijos klau
simu. Jame jis tvirtina, kad 
1991 metų suvažiavime įš-

1994 m. ŠAJLFASS-gos suvažiavimo Clevelande dalyviai. Iš k. sėdi — Algirdas Bielskus, O n a Jokū-
baitienė. CV pirm. Audr ius Ši le ika , C V vicepirm. M. Lekn ickas , Va ldas Adamkus ir Alg i rdas 
Rugienius. 

Nuotr . Sig. K r a s a u s k o 

rinktoji C. valdyba sutiko kan
didatuoti su sąlygomis: 1. kad 
C. valdybos kadencija būtų pra
tęsta ketveriems metams 2. kad 
gen. sekretoriaus pareigas su
tiktų eiti A. Bielskus. Suvažia
vimas su tomis sąlygomis sutiko 
ir nauja C. valdyba buvo patvir
tinta. Per neapdairumą ar 
dėmesio stoką, šios C. valdybos 
sąlygos liko neužprotokoluotos. 
Nei 1992, nei 1993 metais 
niekas to klausimo nekėlė 
suvažiavimuose. Suvažiavimų 
protokoluose dažnai pasitaiko 
trūkumų bei netikslumų. A. 
Bielskui perskaičius laiško iš
t rauką , dauguma atstovų 
patvirtino 1991 metų suvažia
vimo nutarimą ir tuo ginčas 
baigėsi. 

Grįžtam prie V PLS Žaidynių 
Apie V PLS Žaidynes pra

nešimas buvo tęsiamas. Savo 
kruopščiai paruoštame pra
nešime A. Rugienius, skaid
rių pagalba, nušvietė žaidynių 
eigą, plačiau paliesdamas varžy-
binę pusę. nes organizacinė 
dalis A. Šileikos jau buvo 
pristatyta. 

Po pranešimų Valdas Adam
kus pareiškė, kad kelionės išlai
dos Š. Amerikos sportininkams 
yra gana didelės ir pasiūlė 
numatytą 100 dol. mokestį spor
tininko išlaikymui sumažinti 
ligi 50 dol. Pasiūlymui suvažia
vimas pritarė. Šiuo metu dar 
neaišku kiek sportininkų vyks 
i PLS Žaidynes iš JAV ir Kana
dos, tačiau tai turi paaiškėti ligi 
kovo mėn. galo. 

Santykiai su sporto 
institucijomis Lietuvoje 
Su sporto institucijomis Lietu

voje santykiai yra gana geri ir 
manoma ateityje art imiau 
bendradarbiauti. Rimas Mie-
čius, Sąjungos krepšinio va
dovas ir Lietuvos krepšinio fe
deracijos narys, pranešė, kad šią 
vasarą j pasaulio krepšinio pir
menybes ir tarptautinės krepši
nio federacijos posėdžius iš 
Lietuvos buvo atvykę krepšinio 
federacijos pirmininkas S. 
Stonkus ir sekretorius A. Iva-
š&uskas. R. Miečius turėjo pro
gos su svečiais pasikalbėti 
krepšininko klausimais ir drau
ge dalyvauti tarptautinės krep
šinio fed. posėdžiuose. 

Dr. R. Gaškos pranešimas 
Suvažiaviman atvykęs dr. R. 

Gaška buvo paprašytas pranešti 
apie 1996 m. pasaulinę olimpia
dą Atlantoje. Žinome, kad dr. R. 
Gaška ŠALFAS sąjungos pasiū
lymu, buvo Lietuvos Tautinio 
olimpinio komiteto pakviestas 
j am atstovauti Pasaulinės 
Olimpiadom At'^n* ; '-o™-! i tėte. 
Savo pranešime jis palietė 
atliktus ir atliekamus darbus, 
įvairias problemas ir tolimesnę 
darbų eigą. Sakė turįs keletą 
padėjėjų. Vienas jų — Juozas 
Juška. Jis dirba Federalinės 
valdžios įstaigoje ir turi la-
bei gerus ryšius su įtakingais 
žmonėmis. Kita pagalbininkė — 
D.O ' • Tr\ ' ' VO l l t SDSlČTTlė 

sunkia? pareigas būti olimpinio 
kaimelio atstovė ir reikalu 
tvarkytoja. Šiuo metu jau trys 
mėnesiai kaip ji tam darbui yra 

apmokoma Jai dar trūksta 
dviejų pagalbininkų, gyve
nančių Atlantoje, ar a r t i 
jos, kurie sutiktų būti ap
mokomi. Rūpesčių kelia Lietu
vos sportininkų prašymai at
vykti į Atlantą prieš olimpiadą 
treniruotėms. Pavyko surasti 
miestelį Georgia valstijoje, 
kuris sutinka priimti spor
tininkus iš Lietuvos treniruo
tėms 1995 metų vasarą ir 1996 
metais prieš olimpiadą. Bėda. 
kad įvairiu sporto šakų spor
tininkai negali atvykti visi 
vienu laiku, o taip pat kai 
kurios sporto šakos turi turėti 
specialius įrankius ar sales fpvz. 
dviratininkams reikia velodro
mo). Suprantama, minėtas 
miestelis specialių įrengimų 
neturi. Problemos dar nėra iš
spręstos ir ateityje jų bus 
daugiau, bet jos pamažu spren
džiamos. 

Lietuvos Olimpinis komitetas 
prašo leidimo išleisti olimpinius 
pašto ženklus. Tuo reikalu žo
dinis sutikimas kaip ir gautas, 
bet rašto dar neturime. 

Komitetas prašo parūpinti 30 
kambariu treneriams, vado
vams ir kai kuriems sponso-
riams. Planuojame įrengti lietu
vių būstinę — ,,Lithuanian 
House", tai būtų reprezentacinė 
lietuvių susitikimo ir pa
bendravimo vieta. Ją reikia 
tinkamai įrengti ir papuošti, 
kad užėję svečiai galėtų susipa
žinti su mūsų tautos istorija, 
kultūra, daile ir liaudies menu. 
Tai įgyvendinti nebus lengva, 
bet darbas turės būti atliktas ir 
surasti tinkami žmonės jam 
įgyvendinti. Prelegentas kreipė
si į atstovus, prašydamas padėti 
jam surasti atsakingą asmenį, 
kuris apsiimtų įrengti lietuvių 
būstinę. Pranešimo pabaigai 
paskelbė, kad dabar gauta žinia 
jog Lietuvos krepšinio rinktinė 
kvalifikavosi Europos krepšinio 
pirmenybėms Graikijoje. Dr. R. 
Gaškos pranešimą suvažia 
vimas šiltai priėmė ir padėkojo 
už jau atliktus ir būsimus dar
bus Lietuvos sportui. 

(Bus daugiau) 

FUTBOLAS 
LIETUVOJE 

LIETUVA— 
SLOVĖNIJA 2:1 

Europos futbolo čempionato 
atrankinėse rungtynėse, stebint 
7000 žiūrovų, išvykoje Mariboro 
mieste, Lietuva netikėtai nuga
lėjo stiprią Slovėnijos vienuoli-
kę 2:1. Po lygiomis pasibaigusio 
pirmojo kėlinio, kuriame Lietu
va buvo priversta beveik visą 
laiką gintis, antroje žaidimo 
pusėje, V. Sukristovo (65 min.) 
ir A. Žutos (87 I šūviais lietuviai 
išplėšė sunkią pergalę ir tris 
taškus. Beje, antras įvartis buvo 
pasiektas po to, kai iš aikštės 
(84 m ) už dvi geltonas korteles 
buvo pašalintas V. Apanavičius. 
Šį kartą Lietuvos rinktinėje 
žaidė V7. Ivanauskas ir A. Nar
bekovas (pirmasis rungtyniau
ja Vokietijoje, o antrasis — Aust
rijoje), kurie, nors įvarčių ir 
neįmušė, komandoje atliko 
nemažą vaidmenį. Užtikrintai 
žaidė komandos kapitonas, var
tininkas G. Staučė, kuris iš 
Rusijos čempionų — Maskvos 
..Spartako'" komandos šiemet 
perėjo žaisti Turkijon. 

Šiuo metu IV grupėje, kur 
rungtyniauja Lietuvos koman
da, pirmą vietą užima Kroatija 
(visos komandos sužaidė po 3 
rungtynes) su 9 taškais. Antro
je eina Lietuva su 6 taškais. 
Pasaulio vicečempionai Italija 
— su 4 taškais, yra trečioje vie
toje. Tiek taškų turi ir Ukraina. 
5-je vietoje rikiuojasi Slovėnija 
— 2 taškai (dvi lygiosios — prieš 
Italiją ir Ukrainą). Ir paskutinę 
vietą užima Estija, nepasiekusi 
nei vieno taško ir tik su 0:7 
įvarčių santykiu. 

Reikia pažymėti, kad Lietuvos 
rinktinės treneris A. Liubinskas 
savo komandai iš trijų išvykose 
žaistu rungtynių planavo tik 
vieną tašką. Pirmąsias rungty
nes (ketvirtas iš eilės) savo 
aikštėje Lietuva žais 1995 m. 
kovo 29 d. ir susitiks su pirmau
jančia Kroatijos komanda. 
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Nauja kvalifikacija 
Pagal naująją FIFA kvali

fikaciją, Lietuva užima 61-ją 
vietą pasaulyje. Latviai yra 
72-je vietoje, o estai — net 
119-je. Pirmąja eina Brazilija, o 
po jos — Italija. 

E. Š. 

PAMINKLINĖ LENTA 
ĮAMŽINO PIRMĄJĄ 

TAUTINĘ OLIMPIADA 

Lapkričio 30 dieną prie Kauno 
kūno kultūros instituto rūmų 
atidengta paminklinė lenta, 
įamžinanti I Lietuvos tautinę 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

olimpiadą, vykusią 1938-aisiais 
metais. 

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas, 
sporto veteranai, Kūno kultūros 
instituto dėstytojai bei studen
tai. 

Paminklinę lentą atidengė I 
Lietuvos tautinės olimpiados 
dalyviai — buvęs žymus fut
bolininkas ir krepšininkas 
Dismanas Ilgūnas bei garsi to 
meto lengvaatletė Aldona 
Vailokaitytė. 

Memorialinę lentą, kurioje 
greta užrašo pavaizduotas ir I 
tautinės olimpiados medalis, 
sukūrė dailininkas Merūnas 
Varnauskas. 

(Elta) 

• Stokite nariais į Draugo 
fondą, būkite gerosiomis laumė
mis, nulėmusiomis dienraščiui 
šviesią ateitį. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS I" CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3?00 W. 95 St. 1 » (708) 4220101 
Valandos pagal sus'tanmą 

Pirmd 3 v D p-7 v v antrd 12 30-3vpp 
t-ečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt " seštd 9 v i -12 vpp 

„LIETUVOS SPORTAS" BUS 
DIENRAŠTIS 

Pagrindinis Lietuvos sporto 
laikraštis „Lietuvos sportas", 
iki šiol ėjęs tris kartus savaitėje, 
nuo 1995 m. pradžios bus dien
raštis iš išeis 5 kartus (kasdien. 
išskyrus sekmadienį ir pirma
dienį). Tokiu dažnumu iki šių 
metų vasaros rodėsi ir kiti Lie
tuvos dienraščiai, tik neseniai 
dauguma jų pridėjo ir pirma
dienio laidas. Tai padaryti po 
2-3 mėnesių žada ir „Lietuvos 
sportas", tad skaitytojai ope
ratyviai galės gauti ir sporto ži
nias. Šis laikraštis dažnai rašo 
ir apie užsienio lietuvių sportą. 

Laikraščio redakcija kreipėsi 
į skaitytojus, prašydama jį už
sisakyti ateinančių metų pir
mam pusmečiui. 6 mėnesiams, 
įskaiti-t ir pri?'"'ytna Lietu
voje kainuoja 61 litą <kas būtų 
arti 15 JAV dolerių). Gaila, kad 
nėra pažymėta, kiek laikraštis 
kainuotu. s;unčiant ii i užsieni 

oro paštu. Atrodo, lyg nei redak
cijai, nei leidėjams nerūpi užsie
nyje gyvenantieji skaitytojai. 

Beje. visai neseniai „Lietuvos 
sporto redakcija persikėlė į 
naujas p 4alpas ir įsikūrė Odmi
nių g-vė ST. 3 (kieme, III aukš
te), 2600 Vilnius. Tuo adresu 
būtu galima pasiteirauti dėl 
prenumeratos galimybių užsie
nin. 

Šį išvaizda ir turiniu gerėjantį 
sporto laikraštį redaguoja (yra 
vyr. redaktoriumi) Bronius Če
kanauskas, senas sporto žurna
listas, neseniai pora metų reda
gavęs „Kario" žurnalą. Jis pra
ėjusią vasarą pirmą kartą lan
kėsi JAV ir ilgesnį laiką pralei
do Čikagoje, stebėdamas čia vy
kusias Pasaulio futb^o pirme
nybių rungtynes. Liajis susipa
žino ir su Čikagiečiais sportinin
kais ir sporto darbuotojais. 

E. Š. 

8132 S. Kadzl* Ava.. Chicago 
(312) 778-8949 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

Cardlac Diagnosis. Ltd. 
Marquotto Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 
Tai. (312)436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundae Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitanmą 

IL 

Ta i . kablnato Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tn Ava. , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. P0SLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

To l . 312-585-1955 
172 ScMllor St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 7064341120 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd v Hickory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS 
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų 
1025 Ogdon Avo. 

Uslo, IL S0532 
Tol. 708-963-1410 

DR. t . LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kodzto, Chicago 60652 
T o l . 311-434-2123 

Pirmd 2 v p p -7v v . antr 9v r -12, 
ketvd 12 - 4 v p p., penktd 12 - 6 v v 

l 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadžio 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kablnato tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commonity ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312)585-7755 

Kob. tol. 131!) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. I 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 t . KodUo Avo., 
CMcogo, M. OOJtt 

•h 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Somortton Madlcal Contor-

Nopo' '« CamptM 
1020 E. Ogdon Avo., SuNo 310, 

NapanrtRa IL 6 0 — 3 
Tol. 708-527-OOg© 

Valandos pagal susitarimą 

« 



LIETUVIŲ KULTŪROS 
DIENOS HESENE 

Danutė Bindokienė 

Pirmajame naujos kadencijos LB Švietimo tarybos posėdyje. Iš kairės: Aldona Rauchienė, R. Kasu-
baitė-Binder, Regina Kučienė — pirmininkė, Alicija Brazaitienė, Vida Brazaitytė ir Ramunė 
Kubiliūtė. XT , , . , . „ . 

Nuotr. Viktoro Kučo 

LENKIJOS-RUSIJOS 
SANTYKIAI 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

„Kol esu Lenkijos prezidentas. nuo šūvių j pakaušį (Katynas!), 
niekam neleisiu įsikišti į mūsų 
valstybės reikalus'*, televizijos 
programoje pasakė Lenkijos 
prezidentas Lech Walęsa. ,.To 
neleisiu ir Rusijai, nežiūrint, 
kad ji yra galybė". 

Aštrūs žodžiai, pakutenę len
kų tautos širdis. Toks griežtas 
pasakymas tikrovėje lietė Len
kijos norą įstoti į NATO eiles, 
kadangi Rusija tam labai prie
šinasi, a t šaukdama net minist
ro pirmininko Viktoro Černo
myrdino viešnagę Varšuvoje. 

Kaip stipriai yra įtempti Len
kijos-Rusijos santykiai , kiek 
juose yra istorinio „parako" — 
parodo Lenkijos sostinės dien 
raščio „Žycie Warszawy" („Var
šuvos gyvenimas") lapkričio 
mėn. 22 d. laida ir jame atspaus
dintas platus straipsnis. Pasiro
do, kad 1990 m. Michailas Gor
bačiovas buvo davęs du nurody
mus, įsakydamas pripažinti Ka-
tyno žudynes, tačiau iš kitos 
pusės įgaliodamas Rusijos isto
rikus duoti ataveiksmį į Katyno 
žudynių apkaltinimą. 

Atrodo, kad tam akstinu buvo 
Rusijoje pasirodę du leidiniai, 
apkal t inę maršalą Juozą Pil
sudskį 1919-1920 m. Lenkijos-
Rusijos karo metais beveik 
60.000 raudonarmiečių žudynė
mis. Su patekusiais į lenkų ne
laisvę kariais lenkai elgėsi kaip 
su gyvuliais. Pasirodžius rusiš
koje žiniasklaidoje toms ži
nioms. Lenkijos užsienių reika
lų ministerija įgaliojo istoriką 
M. Tarčinskį atsakyti į tuos 
Maskvos kalt inimus. Varšuvos 
dienraštis „Žycie Warszawy" to
liau rašo: ..Rusų kariai mirė ne 

bet nuo šiltinės". Lenkai prisi
pažįsta, kad lenkų belaisvių sto
vyklose 1919-20 m. mirė 18,000 
rusų. tačiau kiti kar ia i pabėgo 
arba laisvanoriškai pastoviai 
apsigyveno Lenkijoje. Tik vieną 
kartą gen. Vladislavo Sikorskio 
įsakymu buvo sušaudyta 200 
rusų belaisvių, atkerši jant už 
lenkų karių sušaudymą (gen. 
VI. Sikorskij Paryžiuje sudarė 
Lenkijos egzilinę vyriausybę. 
Neaiškiom aplinkybėm ir jis žu
vo 1943 m. lėktuvo katastrofo
je prie Gibraltaro. Spėjama, kad 
ta i buvo Sovietų Sąjungos slap
tosios tarnybos darbas (K.B.) 

Vokiečių spauda, rašydama 
Rusijos-Lenkijos klausimu sako, 
kad dar reikės ilgai laukt i , iki 
santykiai įeis į normalias vėžes, 
prireiks mažiausiai dviejų ge
neracijų. 

Grįžtant truputį į praeitį, iš 
Paupio g-vės Vilniaus Užupyje 
(Paupio g-vė lenkų okupacijos 
metu buvo gal „lietuviškiausia" 
visame Vilniuje, kadangi joje 
gyveno net penkios lietuviškos 
šeimos: mano tėvai. Drūtai , Ma
čiukai, Astašaičiai, Vyšniaus
ka i , K.B.). Į Vytauto Didžiojo 
gimnaziją išeidavau kiek anks
čiau, kadangi pakeliui prie Pi
lies ir Barboros Radvilaitės 
g-vių buvo „Slowo" dienraščio 
redakcija ir administracija, o 
languose — išdėstyta tos dienos 
laida. Perskaitydavau svarbiau
sias politines ir sportines žinias, 
prie vaivadijos rūmų (priešais 
arkikatedrą) pasukdamas į kai
rę , prie L'niversiteto g-vės, kur 
laukė ..Kurjer VVilenski" dien
rašt is , o priešais arkikatedrą. 

Tilto g-vėje „Dziennik VVilens
ki" ir Gedimino prosp. nr. 11 
,.Express VVilenski" (Varšuvos 
dienraštis" pakeistu pavadini
mu). Kiekvieno laikraščio kaina 
buvo tik 20 grošų. Šiandieną, 
p i rkdamas lenkišką spaudą 
Mannheimo geležinklio stotyje 
(nuo mano vietovės 15 km), ar 
viešėdamas Miunchene, taip pat 
stotyje, dar ir šiandieną negaliu 
priprasti prie tūkstantinės zlotų 
kainos. Prisimenu tuos „pigius" 
metus, nors darbininko uždar
biui 20 grošų buvo „didelis" pi
nigas. 

Jeigu už laikraštį reikia mo
kėti 10.000 zlotų, kiek tuomet 
reikia išleisti duonai, pienui (1 
l i tras - 13.000 zlotų), butui , 
apavui ir 1.1.? 

Milijonai zlotų yra kiekvienos 
šeimos rankose, nors jis yra 
lygus tik 50-čiai dol. Nesistebiu, 
kad vasaros darbams į Vokieti
ją atvyksta tūkstančiai lenku 
darbininkų. Be jų pagalbos ne
būtų nuimtas derlius, vynuogės. 
Lenkai nakvoja savo mašinose, 
tuo sutaupydami nakvynei iš
laidas. Rudenį Vokietijos greit
keliuose matomi su „PL" ženk
lais ne t ik lenkiški ..fiatai", bet 
taip pat ir užsienietiškos gamy
bos mašinos, ant stogų uždėtais 
maišais, lagaminais ir sukant i 
Giorlico »r Niurnbergo pusę. 
Padirbėję keletą mėnesių Vo
kietijoje, lenkai aps iperka , 
likusius pinigus vežasi Lenki
jon, kadangi vokiška marke 
šiuo metu yra stipriausia valiu
ta pasaulyje. 

1995 m. Lenkijos laukia dide
lės reformos, išleidžiant naujus 
zlotus. Vietoje 500.000 Lenkijoje 
kursuos 50 zlotų banknotai, o 
juos puoš, pvz., 10 zlotų — Len
kijos Piastų giminės Mieško I-
ojo atvaizdas, 20 zlotų — kara
liaus Boleslovo, 50 zlotų — Ka
zimiero Didžiojo (jo atvaizdas 

Vokietijoje švietimo ir kul
tūros reikalai tvarkomi auto
nomiškai atskirų žmonių. Todėl 
šiose srityse, bendradarbiaujant 
su užsieniu, visuomet vadovauja 
vienas iš 16 Vokietijos kraštų, 
o ne Federacinė valdžia. Ry
šiuose su Lietuva šį vaidmenį 
atlieka Hesenas, tai yra toji 
žemė, kurioje veikia Vasario 
16-osios gimnazija. Kaip tik 
todėl praei tą pavasarį Lietuvoj 
lankėsi Heseno parlamentarų 
delegacija, vadovaujama „land 
tago" pirmininko Kari Starza-
cher. Šioje kelionėje kilo mintis 
su ruoš t i L ie tuv ių ku l tū ros 
dienas Hesene. Jos įgyvendi 
nimu rūpinosi pats Starzacher. 
į talką pasikvietęs Lietuvos am
basadorių Bonoje prof. dr. Zeno 
ną Namavičių. Šis renginys 
vyko parale l ia i su Europos 
savaite Vokietijoje nuo lapkričio 
21 iki 27 d., kad parodytų, jog 
ir Lietuva yra Europos dalis. 

Oficialiai Lietuvių kultūros 
dienos prasidėjo pirmadienį, 
lapkričio 21 d. vakare. Heseno 
parlamento (landtago) muzikos 
salėje. P i rmas kalbėjo „landta
go" pirmininkas Starzacher. Jis 
papasakojo, kaip šių dienų idėja 
atsirado ir paminėjo nemažai 
projektų, kuriais skatinamas 
abiejų k raš tų bendradarbia
vimas. Tada jis kvietė Lietuvos 
Seimo p i r m i n i n k ą Česlovą 
Juršėną, kuris lydimas Seimo 
atstovų Karoso. Liutiko ir Kuz 
minsko, šia proga atvyko į 
Vokietiją. Juršėnas savo trum
poje kalboje pabrėžė Lietuvos 
norą „grįžti" į Europą. įsijungti 
į Europos struktūras ir tra
dicinius gerus ryšius su Vokie
tija, o ypač tarp Heseno ir Lietu
vos. Po oficialiu kalbų programą 

randamas LE XI t. psl. 263) ir 
1.1. Grįžtama į praeitį?.. 

Banknotu keitimas bus pradė
tas 1995 m. sausio mėn.. tačiau 
greičiausia dar dvejus metus 
apyvartoje lenkai matys ir se
nus zlotus, nors tikrovėje šian
dieną už 100 zlotų nieko 
negalima nusipirkti, net ir dė
žutės degtuku. Kaip ..tvarky
sis" užsienio turistai su senais 
ir naujais zlotais — lenkų spau 
da atsakymo neduoda, tačiau 
patar iama gyventojams nusi
pirkti naujas pinigines, kadangi 
banknotai bus mažesni, o zlotai 
(„auksinis"), kiek stambesni. 

Netikiu, kad zlotas turės ko
kią nors verto (prieš karą ne
kvalifikuoto darbininko pus 
dienio atlyginimas), kadangi 
jam reikalinga stipri valstybės 
ekonominė padėtis, neužmirš
tant infliacijos. 

a t l iko Šiaulių ir Klaipėdos 
kameriniai orkestrai ka r tu su 
Vokietijos ambasadorium Lietu
voje R. Kraus ir Lietuvos amba
sadoriaus Vokietijoje žmona Ni
jole Namavičiene. 

Antradienį, lapkričio 22 d„ 
Česlovas Juršėnas pasakė kalba 
Heseno parlamente ir posėdžia
vo su vokiečių Seimo atstovas. 
Vakare jis su savo delegacija 
nuvyko į Lampertheimo vokie
čių gimnaziją, ku r koncertavo 
t ie patys orkestrai. Čia iš 200 
žiūrovų gera pusė buvo lietu
viai, tarp jų ir t ame pačiame 
mies te veikiančios Vasar io 
16-osios gimnazijos mokiniai bei 
mokytojai. Juos prieš koncertą 
gražiai pasveikino miesto meras 
dr. Jurgen Dieter ir Heseno 
vyr i ausybės va rdu f inansų 
ministras Vveltecke. 

Trečiadienį Frydberge Vvette-
r a u a p s k r i t i e s va ldybos 
namuose buvo atidaryta paroda 
apie Baltijos kraštus. Šia proga 
ta ip pat pasirodė abu orkestrai. 
Ketvirtadienį jie grojo Ofen-
bache,Odos dirbinių muziejuje. 
Koncertą organizavo to miesto 
Pramonės ir prekybos rūmai , 
kurie bando koordinuoti ir ska
t int i visos Vokietijos pramoni
ninkų bei prekybininkų ryšius 
su Lietuva. Penktadienį orkest
rai atsiskyrė. Klaipėdiečiai gro
jo Darmštate. kur ambasadorius 
R. Kraus liberalų fondo kvie
timu skaitė paskaitą apie Lietu
vą, o šiauliečiai koncertavo 
Rydštate. Šis miestas, gydytojo 
L. Gudelio dėka. palaiko drau 
g i škus ryš ius su Taurage . 
Paskutinis koncertas Hesene 
vyko sekmadienį Amsburgo vie
nuolyne, netoli Licho. 

Nemažiau koncertų tą savai
tę atliko folklorinis ansamblis 
„Vydraga" su Sasnausko džiazo 
kvartetu. Antradienį ryte jie 
pasirodė Rimbacho gimnazijoj, 
trečiadienį Buzeko ^Buseck) 
vidurinėje mokykloje ir ketvir
tadienį Kęst nerio vardo mokyk
loje Veclare. k u r Vi ln iaus 
universiteto docentė Tumavičiū-
tė skaitė paskaitą apie lietu
viškas pasakas. Penktadieni 
koncertas vyko Vasario 16-osios 
gimnazijoj, kur susirinko taip 
pat nemažai vokiečių. Pabaigai 
jie sekmadienį atliko programą 
Kaselyje. 

Visuose koncertuose lankėsi 
daugiau žmonių negu rengėjai, 
kurie jau turi patirtį su pana
šiais renginiais, tikėjosi. Tai 
rodo. kad žmonių susidomėji 
mas Lietuva šiuo metu labai 
didelis. Visi renginiai buvo 
plačiai aprašyti Heseno spau
doje. „Landtago" pirmininkas 
K. Starzacher labai džiaugiasi 

y 

Žmogaus teisės: 
tikrovė ar mitas 

Nėra abejonės, kad po Antro
jo pasaulinio karo. nors oficialūs 
priešai — Japonija. Vokietija — 
buvo nugalėt i , liko daug neuž
baigtų re ika lų , ne i š sp ręs tų 
klausimų. Pasaul iui buvo ta ip 
nusibodęs karas ir visuotinis su
n a i k i n i m a s , kad bet kok ia 
kaina stengtasi siekti ta ikos . 
Deja. ta kaina buvo dažnai 
kraujo ir kančių ka ina . 

Besistengiant suna ik in t i ga
lingą priešą ir baigti karą. 
sudarytos sąjungos bei sutar tys , 
kurių ilgainiui reikėjo ne vien 
gėdytis, bet ir bijoti, nes v a k a r 
dienos sąjungininkai tapo ry
tojaus priešais. Europa liko 
suskaldyta , padal in ta , d a u g 
t a u t ų p a l i k t a Ry tų sąjun
gininko ..įtakos sferoje" 'vėl iau 
t as dirbtinis padalinimas pakar
totas Korėjoje. V ie tname ir 
kitur). Niekas iš tikrųjų neno
rėjo žinoti, net ir girdėti , kas 
dedasi tos ..sferos" ribose. 

Pirma reikėjo ankstesniaisiais 
s ą j u n g i n i n k a i s n u s i v i l t i , 
išmokti į juos žvelgti pro tikro
vės akinius, o tik tuomet atsi
rado „žmogaus te is ių" sąvoka. 
J i tapo populiari, gera t ema di
džiųjų d ienrašč ių vedamie 
siems, paskaitoms universi tetų 
s tudentams, diskusijoms JAV 
senato a r kongreso sesijose. 
Pažadai rūpintis žmogaus teisių 
apsauga visuomet įgydavo poli
t i k i e r i a m s p r i e l a n k u m o ir 
užtikrindavo etninių grupių bal
suotojų balsus. Tačiau rūpes t i s 
ta apsauga buvo daugiau mitas, 
negu t i k rove , n e s Sov i e tų 
Sąjunga, griežtai paneigusi savo 
valdomuose kraštuose bet kokį 
žmogaus teisių pažeidimą ar net 
tokio pažeidimo prielaida, sis-
t e m i n g a i pe r sek io jo d is i 
dentinius judėjimus bei k i tus 
. .nepaklusnumo" reiškinius . 

Žmogaus teisių pažeidimai — 
pačiais baisiausiais būdais — 
buvo vykdomi ir k i tur , ne vien 
Sovietų Sąjungoje. Vienur pasi
tenkinta disk; iminacija prie< 
r a s i n e s , t a u t i n e s a r k i t a s 
mažumas, kitur vyko persekio
jimai, žudymai, bet n iekas ir 
n iekur nepajėgė sus t abdy t i 
skriaudėjų, apginti skriaudžia
muosius. 

Lengva buvo kaltinti nacių 
Vokietiją nusikaltimais prieš 
žmogaus teises ir ruošti teismus 
didiesiems nusikaltėliams. Juk 
už jų nugaros nebestovejo galin
gos valstybės apsauga, kiekvie
nas asmeniškai turėjo atsakyti 
už savo darbus . Gaila, kad kol 
kas dar nėra net užuominų apie 
panašius te ismus buvusiems 
sovietijos nusikaltėliams — žmo
gaus teisių pažeidėjams. Gal 
laukiama, iki išmirs pasku
tiniai liudininkai ir pasitvirtins 
sovietų teigimai, kad komunis
t iniame rojuje visi laimingi, 
todėl negali būti žmogaus teisių 
pažeidimo. 

Kalbos apie žmogaus teises te
bėra ir šiuo metu gyvos. Minima 
Bosnija-Herzegovina. Hait i . 
Irakas, kurdai . Pietų Afrika. 
Kinija ir daug kitų kraštų, kur 
būtina apsaugoti gyventojus 
nuo persekiojimų. Tačiau kalbos 
lieka kalbomis, o tikrovė nela 
bai dailiai kvepia, nes nėra 
jokių priemonių nubausti tuos. 
kurie laužo pagrindinius žmo
gaus teisių principus, nepaiso 
perspėjimu, draudimų ir net 
grasinimų taikyti įvairias, dau
giausia ekonomines sankcijas. 

Geriausias pavvzdys — Kini
ja. Žmogaus teisiu pažeidimai, 
ypač :-š bet kokį disidentini 
judėjiiuą šioje, dar tvirtai tebesi
laikančioje komunistinėje sis
temoje yra daug kartų paliudyti 
ir net akivaizdžiai parodyti viso 
pasaulio televizijos ekranuose. 
Kinija per gerai žino. kas atsi
tiko Sovietų Sąjungai, kai vos 
truputį buvo atleisti griežtojo 
režimo varžtai , todėl yra pasi
ruošusi nepadaryt i tu pačių 
k la idų . N e p a i s a n t visko, 
Jungt inės Amerikos Valstijos 
tebela iko Kiniją labiausiai 
pageidaujama valstybe preky
bos ryšiams. Šio statuso pra
radimas kirs tų „antausį JAV 
• konomijai". todėl net prez. 
Clinton įtikinėjimai nepakeičia 
kongreso bei senato nuomonės. 
Vadinasi, žmogaus teisės šį 
kartą pralaimėjo prieš dolerį. 

Kažin kiek dar dešimtmečių 
re ikės , kol žmogaus teisių 
a p s a u g a iš tušč ių žodžių 
junginio pereis į konkrečią ir šį 
tą reiškiančią tikrovę... 

pirmųjų tokių dienų pasisekimu 
ir įsitikinęs, kad ta i nebus 
paskutinės. Ateinančiais metais 
j is žada ruošti Heseno ku l tū ros 
dienas Lietuvoje. 

A.Š. 

• A r žinote, kad kiekvieną 
dieną Žemės atmosferoje sudega 
daugiau kaip 75 milijonai me
teorų. 

KARELIJOS ŠILŲ 
KŪDIKĖLIS JĖZUS 

EDZARD S C H A P E R 

Vertė J o n a s D a i n a u s k a s 
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J a n t t i n e n , milžinas, s t ambių kaulų žmogus, 
c ivi l in iame gyvenime mašinų šaltkalvis, sėdėjo, 
la ikydamas an t kelių ryšulėlį, o ant jo automatinį pis
to le tą i r šypsniu a tsakinėjo . Leido Sanavuor i 
papasakoti , kas jiems nutiko. Jei ne Sanavuori — visi 
t rys nebūtų grįžę į sutartą vietą. Klausant to pasako
jimo jiems visiems pasidarė ta ip karš ta , jog atsegė gob
tuvus ir klausėsi sulaikę kvėpavimą. 

Tikrindami prie įėjimo į kaimą kelis namus, j ku
riuos — kaip pastebėjo —jokia likusių grupė dar nebuvo 
įėjusi, iš tolo išgirdo tai, ką pradžioje palaikė katino 
kniaukimu, bet vėliau vienok atpažino, kad tai buvo 
kūdikio verksmas. 

Iš viso, kad tai išgirdo, tai tik dėka ypatingo 
supuolimo, nes vieno namo durys buvo plačiai praviros, 
o dvejos durys iš prieangio į du kambarius šonuose buvo 
uždarytos. Ilgesnį laiką stovėjo, laukdami prieš namą, 
iki galutinai įsitikino, kad viename iš tų kambarių 
t ikra i klykė kūdikis. 

Nėra pakankamai laiko pasakoti apie visas atsar
gumo priemones, kurių jie griebėsi, iki pagaliau įėjo į 
namą. Sanavuori tik paminėjo, jog, Suukselaineno 
patarimu. į prieangio gilumą kartimi stūmė kaladę, ras
tą prie namų malkoms kapoti. Tai darė, kad įsitikintų, 
ar prieangio grindys nėra užminuotos. Netoli jo kilus 

t r iukšmui, kūdikis pradėjo šaukti vis garsiau. Tokiose 
nepaprastose aplinkybėse jiems pasidarė karšta. Kada 
j ie pagaliau išdriso įeiti į namą, Suukselainen sustojo 
sargyboje prie durų. Skurdžią trobą rado baisiausioje ne
tvarkoje, tarytum gyventojai ją apleido su didžiausiu 
skubotumu. Kišeninės lemputės šviesoje pamatė lovelę, 
kurioje gulėjo ir verkė kūdikis. 

Namas buvo visiškai šaltas ir tik kelios antklodės, 
kuriomis kūdikis buvo apklotas, jį išgelbėjo nuo mirtino 
sušalimo. Pradžioje vyrai žiūrėjo į tą vienintelį kaimo 
gyventoją, nesugebėdami suprasti įvykio esmės. Po to 
Jant t inen norėjo kūdikį pakelti ir jau siekė antklode 
Tą pačią akimirką — tačiau jisai pats to nemoka pa
aiškinti — Sanavuori, puolė ir sutrukdė draugui. Ber
niukas, kur is nutilo, žiūrėjo į juos plačiai atviromis 
akimis. Vyrai pakėlė antklodes ir tada pamatė, kad 
kūdikis lovelėje buvo stipriai surištas. 

— S u r i š t a s ? — p a k l a u s ė ke l i ba l sa i su 
nepasitikėjimu. 

— ...o Jant t inen jau norėjo atrišt i virvutes, bet tada 
jisai, Sanavuori, vėl sulaikė jojo ranką. Norėjo pasakyti: 
„atsargiai, mina", tačiau tie du žodžiai kažkaip nenorėjo 
išeiti išjojo lūpų. Jisai, puolęs ant kelių ir siaubo apim
tas, patamsėję apgraibomis ieškojo lemputės, kuri 
turėjusi kažkur čia pat gulėti ant grindų. Ją rado po lova, 
čia pat prie minos, kurią palietė pirštų galais, jausdamas 
josios šaltumą, — padėtą po lovele kūdikio, kuris buvo 
pririštas mirčiai, ir pražūčiai, kuris turėjo būti išsprog 
dintas su kiekvienu, kuris to kūdikio pasigailėtų. 

Virvės, kuriomis jį surišo, buvo sujungtos su spro-
gikliu. Jei kas nors patrauktų virves, taip pat 
patrauktų sprogiklį... Negalįs pasakyti, ką jisai tuo metu 

jautė. Kai vėl pasidarė šviesu, pamatė, kad Jant t inen 
stengiasi atrišti mazgą, ką jau buvo daręs patamsėję. 

Jant t inen linktelėjo galva 
— ... ir tada tegalėjau tik pramurmėti : mina! J a n t 

tinen paleido mazgą ir žiūrėjo į mane apstulbęs. 
Po to pajuto tokį palengvėjimą, jog jau nieko nesakė 

ir tik paėmė grandinį už rankos. Gal norėjo bėgti nuo 
to kūdikio, nuo to namo ir iš viso nuo tų velnioniškų 
spąstų. Tačiau Janttinen nenorėjo pasitraukti. Tada jisai 
atsiklaupė, linktelėjo anam. kad ir jisai padarytų tą pati 
ir parodė jam miną po lovele. Jant t inen nusišypsojo ir 
linktelėjo galva. Kai jie abu atsistojo, jisai akimirka stab
telėjo prie lovelės. Kūdikis, kuris matyti t ikrai tikėjosi, 
kad jam duos pavalgyti, vėl pradėjo verkti. O po to viskas 
vyko ta ip greitai, jog viso to nesugebėjo suvokti. Staiga 
pamatė, kad Jant t inen nusegė savo lemputę nuo diržo, 
ją uždegė, jos kilpelę paėmė į dantis ir ištraukė peilį. 
Jisai. Sanavuori , tikrai nežinojo, ką anas mano daryti . 
O Janttinen žiūrėjo į kūdikį su tokia veido išraiška, tary
tum norėtų jį nužudyti - taip visa tai atrodė niūriai ir 
įniršingai — o po to atsargiai perpjovė virves; dešinėje 
rankoje laikydamas peilį, kaire siekdamas vaiko bei jo 
raiščiu taip. kad įtempto-; virvės, po peilio kirčio, stai
giai neatsipalaiduotų. Kai atsargiai apvertė kūdikį, kad 
patikrintų, ar kartais jisai dar nėra pririštas prie 
marškinėlių, jojo rankos drebėjo, ką Savanuori aiškiai 
mate. O po to išėmė iš loveles berniuką, kuris buvo visas 
šlapias ir įvyniojo jį į dar sausas antklodėles. Tad tokiu 
būdu j ie yra čia su kūdikiu, tarytum karo grobiu... 

Visi pasižiūrėjo į Janttinen, kuris sėdėjo su ryšulėliu 
ir automatiniu pistoletu ant kelių, ir žiūrėjo įjuos kiek 
sutrikęs. 

— Ką gi kitą galima buvo padarvti? — burbtelėjo 

ir patraukė pečiais, tarytum norėdamas pasakyti, jog ne
galima gi buvo atsisakyti tokios nelauktos dovanos, nors 
ii ir labai neparank i bebūtų. 

Anie paklausė, ar tai berniukas. Linktelėjo galva ir 
nepiktai pasijuodamas pridūrė, kad berniukas turėjęs 
būti t ikra vandens versmė, nors jisai juk nieko nebuvo 
gavęs nei valgyti , nei gerti. 

Kažkuris pastebėjo, kad kūdikis negalėjęs būti ilgai 
paliktas, nes k i ta ip t ikrai būtų miręs. Kaimas greičiau
siai buvo apleis tas t ik vakar. Kūdikis vargiai būtų iš
tvėręs da r viena naktį be maisto ir neapkūrentame 
name. Sumanymas kūdikio angelišką nakaltumą ir beje 
giškumą piktnaudot i priešo sunaikinimui buvo tiek 
siaubingas, jog j ie apie tai visai nekalbėjo. Tačiau, ką 
gi dabar jie turėjo daryti su tuo kūdikiu9 Pieno neturėjo, 
o taip pa t ir nieko valgyti, išskyrus sausa davini. Taip 
pat juk negalėjo — to net neįsivaizdavo — eiti žvalgybon 
su vaiku vežimėliu, nekalbant jau apie tai, kad jų kup
rinėse nebuvo vystyklų ir kad galėjo pasiūlyti tik kelius 
tvarsčiu paketus . Heiskanen kaip tik nuo tos vietos 
planavo pradėti grįžimą, bet dabar nežinojo, kaip jie tai 
galės padarvti būdami aštuoni, o ne septyni Kas atsi
tiktų, jei jie su kūdikiu patektu į ugnį ir turėtu bėgti 
galvotrūkčiais0 

Daug buvo kalbos dėl kūdikio paėmimo su savimi, 
vienok nei vienas jų to nepasakė Tuomet įsiviešpa
tavusioje tyloje prakalbėjo Jan t t inen , paprasčiausiai 
pasakydamas: 

—Paimsiu jj su savimi! — niekas neprieštaravo, nors 
Heiskanenui atėjo į galvą mintis, kad kūdikis galįs 
sukelti t ik ra pragarą, pravirkdamas ne laiku. 

'Bus daugiau) 

i • 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

COLORADO LIETUVIU 
ŽINIOS 

„VILTIES" 50-TIES METŲ 
JUBILIEJAUS ŠVENTĖ 

Po pasikartojusios širdies 
atakos š.m. rugsėjo 20 d. Den
veryje mirė Vytautas F. Belia
jus, tautinių šokių žinovas, 
mokytojas ir „Vilties" žurnalo 
leidėjas. Mirtis atėjo tik keletą 
dienų prieš „Vilties" žurnalo 
50-ties metų jubiliejaus šventę, 
vykusią Denveryje rugsėjo 
23-24 d. 

Vytautas buvo gimęs 1908 m. 
vasario 20 d. Lietuvoje, Pakum-
pio kaime, Prienų valsčiuje, 
Marijampolės apskrityje. Į 
Ameriką jis atvyko 1923 metais. 
Apsigyvenęs Čikagoje, ten ėjo 
vidurinį mokslą, ir buvo pirmas, 
prieš 60 metų padėjėjas 
puoselėti tautinius šokius kaip 
pasi l inksminimo ir pramo
gavimo priemonę šalia jų kon
certines formos Čikagos Parkų 
sistemoje ir Čikagos universi
teto Tarptautiniuose namuose. 
1932 metais Čikagoje įsteigė 
Li thuanian Youth Society, 
kurioje dešimties metų laiko
tarpyje, šalia tautinių šokių, 
darbavosi ir sporto srityje, lietu
vių dailės parodų organizavime 
bei lietuvybės išlaikyme. 1945 
m. įsteigė „Ateities" tautinių 
šokių grupę. Būdingr ad šioje 
grupėje vietą rado ii ^o kelių 
metų į Čikagą pradėję atvykti 
naujieji lietuvių emigrantai. 

Nuo pat savo karjeros pra
džios Vytas (angliškai jis visų 
buvo vadinamas ir žinomas kaip 
,.Vyts"1 dirbo su visomis tau
tybėmis ir ilgainiui tapo jų tau
tinių šokių žinovu, „svečio 
mokytojo" t i tulu taut inius 
šokius mokęs eilėje (arti 200) 
Amerikos kolegijų ir universi
tetų. Prasidėjus II pasauliniam 
karui dauguma Vyto šokėjų 
išėjo atlikti karinę tarnybą. 
Vytas bandė su jais palaikyti 
ryšį asmeniniais laiškais, bet 
tam neužteko laiko, ir jis pra
dėjo spausdinti „bendrą" laišką, 
kuris 1944 m. išsivystė į „Viltį", 
folkloro i r taut in ių šokių 
žurnalą. Šiuo metu „Viltis" yra 
prenumeruojama, jei ne visuo
se pasaulio kraštuose, tai tikrai 
visuose kontinentuose. Šalia 
tautinių šokių propagavimo ir 
mokymo, V.F.B., savo laiku 
išleido anglų kalba ar t i 
dešimties knygų lietuvių ir kitų 
tautybių folkloro temomis (tau
tiniai šokiai, papročiai, pasakos, 
legendos, valgiai ir pan.). Viena 
jų „Ona", yra novelių rinkinys 
Lietuvos kaimo bui t ies 
temomis. 

Rugsėjo 24 dieną mero We!-
lington Webb proklamacija 
buvo paskelbta „Vytautas F. 
Beliajus Day in Denver". Tą 
dieną vykusi „Vilties" 50-ties 
metų jubiliejaus šventė, kaip 
pagarba ir paminklas Vytui, 
pagal velionio pageidavimą pra
ėjo pagal jo paruoštą programą, 
dalyvaujant daugiau negu 
dešimčiai t au t in ių šokių 
vienetų iš įvairių Amerikos vie
tovių. Pagrindinį koncertą 
atidarė L. DeWayne Young, 
„Vilties" redaktorius-pavaduo-
tojas, žodžiais: „Lietuva mums 
davė Vytautą F. Beliajų..." 
Geriausia iš dalyvavusių 
grupių, Birgham Young Uni-

versity International Folk 
Dance Ensemble, davė iš
traukas iš prieš dvidešimtį metų 
Vyto Denveryje statytų „Lietu
viškų vestuvių", su dainomis, 
kvieslio, nuotakos pasiruošimo 
su tėvais atsisveikinimo sceno
mis, atliko „Kubilo", „Žiogelio", 
„Sadutės" ir „Jonkelio" šokius. 
Iškilmių uždarymui buvo pa
kviesta LB Colorado apylinkė, 
kurios vardu atsisveikinimo su 
Vytu žodį tarė Arvidas Jarašius. 

COLORADO LIETUVIU 
CENTRAS 

Malonu pranešti, kad susi
tarėme su Colorado Latvių 
Kultūros centru naudotis jų 
patalpomis, 10705 W. Virginia 
Ave., Lakevvood (tel.: 986-5337). 
Mes patalpas galime naudoti 
sekmadienio popietėmis po 3 
vai. Jos yra latvių bažnyčios 
(Latvian E.E. Lutheran Church) 
pastato žemutinėje dalyje ir turi 
prieškambarį, salę, virtuvę ir du 
gana didelius kambarius ir ki
tus patogumus. Nuo spalio 6 d. 
tarp 3 v. p.p. ir 6 v. p.p. ten 
vyksta „Rūtos" šokėjų repe
ticijos (vadovė Lionė Kazlaus
kienė), vaikų darželis (mokytoja 
Roma Milušauskienė) ir suau
gusių lietuvių kalbos pamokos 
(dėsto Darius Daubaras) . 
Patalpų nuoma yra 50 dol. už 
popietę, kurią šiuo metu lygiai 
pasidalinę padengia „Rūta" ir 
LB. Kalbos pamokų mokestis 
metams yra 75 dol., kas beveik 
atsveria LB nuomos išlaidas. 
Salė yra tinkama „Rūtos" repe
ticijoms, bet yra per maža mūsų 
didesniems pobūviams, kaip 
Kalėdų Eglutė ar Vasario 16 d. 
minėjimas. 

Kaip minėjome, „Rūta" ap
moka pusę nuomos, o LB kitą 
pusę. Šis išlaidų pasidalinimas 
gal nėra teisingas, kadangi mes 
norime, kad „Rūta" gyvuotų, 
repetuotų ir mums veltui pasi
rodytų mūsų parengimuose ir 
dar prisidėtų prie išlaidų. Turite 
gerų idėjų? 

KALĖDINIS „BAZARAS" 

Colorado latviai ruošia metinį 
„bazarą" savo patalpose, 10705 
W. Virginia Ave. sekmadienį, 
gruodžio mėn. 4 d. Jie mums 
leidžia turėti savo stalą, o mes 
norime panaudoti šią progą iždo 
papildymui. „Baza ra s" 
prasideda 10 vai. ryto ir baigiasi 
apie 3 vai. p.p. Latviai par
davinėja Kalėdų eglutes, įvai
rius rankdarbius, kalėdiniam 
sezonui tinkamus pyragaičius ir 
kitokius maisto produktus. Pra
šome narių pagalbos padovano
ti mūsų stalui kas ką nori, ar 
gali. Tikimės daug pagalbos 
gauti iš jūsų visų. Elena 
Sakienė-Sluder sutiko koor
dinuoti šį reikalą. Skambinkite 
jai tel. 290-9890, jei galite 
prisidėti. Kviečiame taip pat 
visus ten atsilankyti ir pama
tyti kur vyksta visas lietuviškas 
judėjimas. 

CLASSIFIED GUIDE 

Philadelphijos „Laisvės Varpo" vietininkijos sueigoje žygin pasiruošusi šaunių vilkiukų s' ;ltis. 
Iš k. — P. Naujokaitis, A. Juška, A. Viliamas, A. Gadeika, vadovas V. Bagdonavičius. R. Gulbinas, 
A. Kasinskas ir K. Juška. 

Nuotr. A. Gulbinienės 

KALĖDŲ EGLUTĖ , 

Mūsų metinė Kalėdų Eglutė 
šiais metais įvyks sekma
dienį, gruodžio 11 d., naujoje 
vietoje — St. Anthony Society 
Hali. Pradžia 2 vai. p.p. Maistas 
ir programa bus paruošta „Rū
tos" grupės šokėjų. 

NAUJOS VALDYBOS 
RINKIMAI 

Atėjo laikas rinkti naują 
valdybą. Vėliausioje „Žinio" lai
doje buvo išspausdintas kandi
da tų sąrašas ir balsavimo 
lapeliai. Juos galima grąžinti 
paštu ar Kalėdų Eglutės metu. 
Dabartinė valdyba baigs savo 
terminą ir pristatys naujai iš
r i nk tuos iu s Vasrio 16 d. 
minėjime, kuris numatytas 
vasario men. 12 d. Valdyba 
diskutavo savo tarpe ir su kai 
kuriais nariais ir buvo nu
spręsta, kad mūsų gana mažai 
apylinkei nėra reikalo rinkti 
septynis žmones. Tik penki 
asmenys bus renkami. 

VASARIO 16 DIENOS 
ŠVENTĖ 

Minėjimas vyks vasario 12 d. 
J a u turime įdomų ir gerą 
kalbėtoją, Vytautą Šliupą iš San 
Francisco. 

S T . P E T E R S B U R G , F L 

SUSIPAŽINSIME SU 
NAUJA KNYGA 

Gruodžio 16 d., penktadienį, 2 
vai. p.p. Lietuvių klubo mažoje 
salėje klubo Kultūrinių popiečių 
ratelis rengia lietuviškosios 
visuomenės supažindinimą su 
tik ką išėjusia iš spaudos knyga 
apie St. Petersburge gyvenusį ir 
mirusį skautininką ir visuome
nininką Kazimierą Palčiauską 
Kultūr inių popiečių ratelio 
vadovybei talkina St. Peters
burge ir apylinkėje gyveną 
skautai ir skautai akademikai. 
Šią knygą redagavo Antanas 
Dundzila, išleido Akademinio 
Skautų sąjūdžio Vydūno fondas 
Knygos apžvalgą padarys kun. 
dr. Eugenijus Gerulis. Susi
rinkusieji bus supažindinti su 
neeiline K. Palčiausko as
menybe. Taip pat bus perskai
tytas pluoštas niekur neskelbtų 
prisiminimų apie K. Palčiaus
ką, kuriuos paruoš artimai su 
jųo bendravęs Mykolas Naujo

kaitis. Čia bus galima įsigyti ir 
naująją knygą. 

Manoma, kad galės atvykti ir 
knygos redaktorius A. Dundzila 
ir Vydūno fondo pirmininkas 
Vytautas Mikūnas. Skautai, 
skautininkai ir skautai aka
demikai, turį uniformas, pra
šomi atvykti uniformuoti. 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS 

Kiekvieną sekmadienį po 
reguliarių pieta klube, pirm. 
Silkaitis perskaito vėliausių 
žinių iš Lietuvos santrauką. 
Žinios iš Lietuvos gaunamos 
klube turimo fakso dėka. Anks
čiau šias žinias paruošdavo laik
raščio „XX amžius"" redakcijos 
narys. Šiam laikraščiui užsida
rius, tas pat asmuo dar vis pa
ruošia savaitinę apžvalgą ir 
pasiunčia klubui. Klubo vado
vybė yra dėkinga klubo nariui 
Zenonui Petkui, kuris jau pra
ėjusį pavasarį būdamas Lietuvo
je susitarė dėl šios žinių sant
raukos paruošimo ir apmokėjo 
visas paruošimo ir persiuntimo 
išlaidas. Žinios visad naujos ir 
aktualios. 

PADĖKOS DIENOS PIETŪS 

Lapkričio 24 d. Lietuvių 
klubas suruošė Padėkos dienos 
pietus. Susirinko arti 300 sve
čių, šią dieną paprastai pager
biami klubo garbės rėmėjai — 
asmenys klubui paaukoję tūks
tantį ar daugiau dolerių. Gra
žiai papuoštoje salėje prie 
garbės stalo susėdo dalyvaujan
tys dvidešimt šeši garbės sve
čiai. Pirm. M. Silkaitis, pa
sveikinęs dalyvius ir trumpai 
papasakojęs apie Padėkos d. 
šventę, pakvietė kun. S. Ropolą 
sukalbėti maldą. Po to padavė
jos visiems atskirai išvežiojo 
pietų patiekalą susidedantį iš 
tradicinio kalakuto su visais 
priedais. Po pietų Stasys Juoza
pavičius žinių forma paskaitė 
jumoristinį rašinį. Dalyviai gera 
nuotaika ilgokai šnekučiavosi, 
prieš išsiskirstydami į namus. 

Mečys 

M I S C E L L A N E O U S 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už a u t o m o b i l i o 
draudimą. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 W « s t 9 5 t h S t ree t 

T e l . ( 708 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

iguranrrfCTc 

DON T SPtND IT A U SAVE SOME AT 

MUTUAL ?eJe>utt SAVINGS 
AND 'OAN A."> SOČIA TtON 

Chortered ond Superyved by (be MMtod S*ot*s Ck>veirtme«>» 
2212 W CERMAK ROAD • CHJCAGO. HUNCHS 60608 PHONC (312) 847 7747 

C L E V E L A N D , O H 

PRISIMINTAS 
KALBININKAS K. BŪGA 

,.Tėvynės garsų" radijo pro
gramoje buvo paminėtas vienas 
didžiausiųjų lietuvių kalbinin
kų Kazimieras Būga, jo 70 m. 
mirties sukakties proga. Jo 
prisiminimui solistė Giedrė 
Kaukaitė dainavo kompozito
riaus Felikso Bajoro ,,Sakmių 
siuitą". Šios sakmės buvo su
rinktos Kazimiero Būgos. 

SLA CLEVELANDO 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS 

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Clevelando skyriaus 14 
kuopos susirinkimas gruodžio 4 
d. vyko Lietuvių namuose. Buvo 
kuopos valdybos rinkimai ir 
nuominuoti SLA papildomosios 
tarybos nariai — kandidatai. Po 
susirinkimo buvo šventiškas po
būvis. 

PREMIJA DAIL. NIJOLEI 
PALUBINSKIENEI 

Gruodžio 4 d. Fine Arts Asso-
ciation Willoughby. OH, atida
rė meno paroda, kurioje daly
vauja ir Clevelando dailininkė 
Nijolė Palubinskienė. Atidary
me buvo jteikta I premija dai
lininkei Nijolei Palubinskie-
nei. Paroda atidaryta nuo pir
madienio iki šeštadienio. Adre
sas - 38660 Mentor Ave., Wil-
loughby, OH. 

BENDROS KŪČIOS 

Clevelando abiejose parapijo
se ruošiamos bendros Kūčios. 
Dėl informacijų Dievo Motinos 
parapijoje skambinkit tel. 531-
4263. Sv. Jurgio parapijoje pra
šoma skambinti j kleboniją — 
431-5794. Dalyvavimo auka — 
suaugusiems 10 dol. vaikams 
iki 12 m. amžiaus 5 dol. 

Jakubauskų laidotuvių namai 
dovanoja visiems D. Motinos pa
rapijiečiams 1995 m. kalendo
rius. Parapija dėkoja už dovaną 
ir rūpestį ir kviečia kiekvieną 
šeimą pasiimti kalendorių. 

T. G. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 A M banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVillovv Springs, IL. 60480 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

312-434-9766 W» Ship UPS 

Užsi imam maisto t iek imu (catering) 

talman 
ddicatessen 
Vjlgis Catering 

Skaniausi l i e t u v i š k i gaminia i 
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje! 

2624 W«t 69th Street. Chicago. IL 60629 

R E A L E S T A T E 

P 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
R E A L T O R S 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708) 425-7161 

r Ką 

UI MH 
niOOS HARŪflf) 
PARDUODAMA 

Kontrolinis akcijų paketas 
(90%) Lietuvoje registruotos 
bendrovės, kuriai priklauso: 

— ilgalaikės (75 metų) žemės 
nuomos sutarties pagrindu žemės 
sklypas 0,6 ha Nidos m. centre su 
visomis būtinomis komunikaci
jomis, 

— pagalbinis sandėlių ūkis su 
0,2 ha žemės sklypu Nidos prie
miestyje (sandėlių tūris 2247 m'). 

— su visomis instancijomis su
derintas viešbučio statybos pro
jektas (galimi projekto pakeitimai), 

— kitas ilgalaikis turtas; 

Visa papildoma informaci ja 
suteikiama nemokamai 

Kreipt is : Arvydas Gr igas, 
Šv. Ignoto 5, V i ln ius 2 0 0 1 , 

Lietuva. 
Tel. (3702) 222657, 
Fax (3702) 222839. 

RIMAS L. STANKUS 

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

FOR SALE 
N e * 2- f lat bldg. with 5 rms, 3 
bd rms , 2 baths in ea. apt. w f t h 
formai d in . rm. Ali appl iances, 
p lūs ful l basement wi th s ide 
dr ive a n d garage in Southvvest 
suburbs . Only $ 2 4 9 , 9 0 0 . Cal l : 

T o m M a l o n e y 
R e / M a x Southvvest 

7 0 8 - 9 7 4 - 1 1 1 0 

"•%* 

Gntuifc 21. 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PuUski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

J 
p i c J 

Pigiai ir greitai Išvežame šiukš
les, išvalome namus, garažus, 
kraustome baldus, darome smul
kius remontus. Kreiptis: Rytis, te l . 
312-233-6834. 

F O R R E N T 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINJMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

VVEALTH I & I 
V I D M A N T A S 

G A R L A U S K A S 

312-778-1305 

• Finansinis Planavimas 
• Įvairūs investavimo produktai 
• Gyvybės ir sveikatos draudimas 
• Finansinė informacija 
Inveslmems provided by RegtSteredRecesentatives 

o! Capital Secunties Investmen; Corooratioc. 
Merrefrer MASD/SIPC 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas Kreiptis:' 

tel. 312-925-4331 

I šnuomojamas 4 kamb. 2 m i e g . 
b u t a s 7 1 3 6 S. M o z a r t . Kreipt is į 
sav in inkę . 2 aukštas, įė j imas iš 
šono . 

išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Ave., vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
..security dep " Kreiptis į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tel. 312-476^727.' 

H E L P V V A N T E D 

Spaustuvei reikalingas darbinln-
kas/ė. Pradžioje apie 20 vai. Į s a v . 
vėliau iki pilno laiko. Būtina turėti 
žalią kortelę. Skambinti Valentinui 
Krumpliui. 312-778-1700. 

Reikalinga moteris, kuri galėtų at
važiuoti į Chicagos priemiesti, Barring-
ton Hills. prižiūrėti kūdikį. Reko
mendacijos būtinos. Atlyginimas susi-

' tarus. Tel . 708-426-4634. 

VALYMO DARBAS 
Ieškomos moterys valyti namus Alga iki 
$360 | sav . 8V2 vai darbas per dieną 
Reikia gyventi priemiestyje Bus parū

pintas kambarys. Kreiptis 
Tet. 1-703-393-7040 

ST. G E O R G E CHURCH 
3 3 & U T H U A N I C A , CHICAGO, IL 

M E M O R I E S O N VIDEO 

LAŠT LITHUANIAN M A S S J U N E 24, 1990 
CHURCH G R O U N D S & C H U R C H INSIDE 

$10 00 — 5 € m i n . 

LAŠT COMMUNITY M A S S J U N E 30. 1990 $ 1 0 . 0 0 — 1 hr .58 m i n . 

LAŠT PARISHIONERS MASS JULY 7, 1990 $10.00 - 1 hr.30 m in . 

FAREVVELL G A T H E R I N G AFTER M A S S 

DEMOLITION O F C H U R C H 
END OF AN ERA 1896 — 1993 $17.00 — 1 hr. 58 m in . 

SHIPPING & HANDL ING $4.00 

TO O R D E R C A L L 

CHRISTINE S H U L T Z 
3 1 2 - 9 2 7 - 6 5 2 6 

or A L . NAUSIEOA 
3 1 2 - 2 3 8 - 7 0 5 6 



LAIŠKAI 
NEMICKAS/BRAZAUSKAS, 

LIETUVIŲ F O N D A S 

Perskai tę Broniaus Nemicko 
„Draugo" laiškų skyriuje 1994 
m. gruodžio 6 d. išspausdintą 
laišką, esame priversti a t sakyt i 
į jo kaltinimą, kodėl prezidentas 
Algirdas Brazauskas nebuvo pa
minė tas „Lietuvių fondas I I " 
knygoje. 

„Sunku pat ikėt i , kad nė vie
nas septynių knygos redaktorių 
ir n iekas iš jos leidėjų nebūtų 
girdėjęs ir žinojęs, jog Lietuvos 
žmonės Algirdą Brazauską iš
r inko prezidentu, nepaisydami 
jo komunis t inės p rae i t i es . Tur
būt jo paklusnybė Lietuvos oku
pantui , vykdžiusiam lietuvių 
tautos genocidą, užkėlė j a m var
tus į šią knygą". 

Užtikriname B. Nemicką, kad 
Lie tuvos fondo l e id in io re
dakcinė kolegija ir leidėjai, nors 
ir politinėje veikloje ak tyvia i 
nedalyvauja, t ač iau suvokia, 
kad Algirdas Brazauskas yra 
š iuo la ik in i s L ie tuvos prezi
dentas . 

Je igu B. Nemickas bū tų nuo
sekl iau perskai tęs a r nors pa
var tęs leidinio pus lapius , tik
r iaus ia i žinotų, kodėl preziden
tas A. Brazauskas nebuvo atžy
mėtas Lietuvių fondo leidinyje. 

Leidėjų žodyje 11 psl. a iškiai 
įrašyta: „Šis leidinys sk i r i amas 
t ik Lietuvių fondo n a r i a m s pa
gerbt i" . Nuo redakcijos s talo — 
16 psl., s tambiom ra idėm pažy
mėta: „Kaip p i rmame , t a ip ir 
š iame Lietuvių fondo leidinyje 
pažymėt i tik LF nariai". 205 
psl., „Ryškieji Lie tuvių fondo 
nauji na r ia i " : kard. V. Sladke
vičiaus, arkivysk. J . Steponavi
čiaus, Vytauto Landsbergio (kiti 
t rys Lietuvos prezidentai buvo 
įrašyti LF nar ia is prieš daugelį 
metų), B. Gajausko, a rk ivysk . 
A. Bačkio, vysk. P. Ba l t ak io , J. 
Urbšio, S. Lozoraičio, y r a pažy
mėta po kiekviena n u o t r a u k a , 
kad jie visi y ra Lietuvių fondo 
nar ia i . Bronius Nemickas . kad 
ir nebūdamas Lietuvių fondo 
nar iu , visada gali su 100 dol. 
įnašu įrašyti į L. fondą A. Bra
zauską. Lietuvių fondas garan
tuoja, kad sekančiame leidiny
je bus išspausdinta jo nuot rau
ka , įnašo s u m a ir p a v a r d ė as
mens įrašiusio Lietuvos prezi
dentą į Lietuvių fondą. 

B. Nemicko laiško pasku t inė 
pas t ra ipa tegu pati už save 
kalba: „Toks akivaizdus tyčinis 
darbas , p r imenant i s Lavrent i j 
Berijos ' išvalymą' iš soviet inės 
enciklopedijos, a ts iduoda gyve
nimo tikrovės sovietinėmis klas
totėmis, nuver t ina šaun ios iš
vaizdos knygą 'Lie tuvių fondas 
II ' , kviečia nepat ikė t i ir k i ta is 
jos teiginiais". Dėl jos neKumen-
tuosime. Linkime Broniui Ne-
mickui ateityje susapnuot i dar 
išradingesni sapną. 

Lietuvių f o n d a s 

NA IR PRAŠOVĖ! 

„Drauge" gruodžio 6 d. iš
spausdintas Broniaus Nemicko 
la iškas „Nejaugi j is ne pre
z identas" . Kai tą laišką per
ska ič iau , p r i s i m i n i a u mūsų 
l iaudies posakį ( „Draugo" re
d a k t o r ė l i a u d i š k u s išs i re iš
k imus , a t rodo, mėgs t a , nes 
dažnai tokį a r kitokį pavartoja 
savo vedamajame), ku r i s š i ta ip 
baigiasi : . . .kaip ga idys nuo 
stogo... (nedrįsčiau rašy t i pra
džios, nes p ro r e d a k t o r i n ę 
„cenzūrą" nepraeitų) . Lietuvių 

fondas į knygą, kur ios dar 
nemačiau, bet nemažai girdė
jau , sudėjo ne Lietuvos prezi
dentų nuo t raukas , t ik dėl to, 
kad j ie p rez iden ta i ( n i e k a s 
negali neigti, kad Algirdas Bra 
z a u s k a s y r a Lietuvos Respubli
kos prezidentas, nebent pasta
ruosius kelis metus bū tų pra
leidęs kitoje planetoje), be t dėl 
to, kad j ie yra Lietuvių fondo 

DRAUGAS, penktadienis , 1994 m. gruodžio mėn. 9 d. 

„Dear St. Anthony" filmo, sukurto ir režisuoto Roberto Pileckio, sutiktuvėse susirinkę jo artimieji 
palinkėti sėkmės (iš kairės): Albinas Kurkulis, Elytė Rėklaitytė-Sieczkovvski, R. Pileckis, Lina 
Zliobienė, dr. Aras Žlioba ir Mindaugas Liepa. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

nariai — vadinasi kažkas jų var
du yra a t s iun tęs fondui įnašą. 
Ar, vadovaujantis B. Nemicko 
prielaida, į knygą turėjo būti 
surašyti visi Lietuvos partiza
nai, visi žuvusieji Nepriklau
somybės kovose? Spausdinti tik 
t ie , kur ie vienokiu a r kitokiu 
būdu tapę Lietuvių fondo na
riais. 

Laiško rašytojas turėjo pa
s i t ik r in t i fak tus (kreiptis į 
Lietuvių fondo įstaigą, jeigu 
kitų šal t inių neturi) ir tik po to 
rašyti , kad fondas sėja „sovie
t ines klas totes" . 

Andrius Virbyla 
Chicago Heights, IL 

BRAVO LIETUVIŲ FONDAS! 

Nežinau tikrųjų priežasčių, 
dėl ku r ių į Lietuvių fondo 
išleistąją II narių sąrašų ir 
veiklos istorijos dalį nebuvo 
įdėta dabar t in io Lietuvos Res
publikos prezidento Algirdo 
Brazausko nuot rauka (žr. Bro
niaus Nemicko laišką „Drau
g e " , gruodžio 6 d. laidoje\ bet 
šiandien visa gerkle šaukiu 
Lietuvių fondui: bravo! Nors kas 
turėjo drąsos pasilikti prie savo 
principų. Prikalbėsiu vyrą, kad 
pakeis tume tes tamentą ir visą 
savo, nors ir nelabai gausų tur
telį užrašysime Lietuvių fondui. 
Matome, kad ta i t ikrai rimta ir 
pa ramos ve r ta organizacija. 
Ačiū B. Nemickui . kad į tai at
kreipė dėmesį. 

E l e n a S taka i t i enė 
Hickory Hills. IL 

ESU DĖKINGAS TĖVAMS 

Mano prisiminimuose „Vil
nius grįžta Lietuvai" yra kelios 
klaidos, kur ias norėčiau ištai
syti. Ir taip. turi būti ..tempora". 
o ne . . tempore". švenčioniškis 
Česlovas Ju r šėnas yra ne min. 
pirm., bet seimo pirmininkas, 
J an ina Kulčicka dainavo ne 
„Lietuvos", bet „Liutnios" te
atre . 

Ta pačia proga, norėčiau 
pagerbti savo tėvus. 

Pradėjus man lankyti lie
t u v i š k ą . . R y t o " pradžios 
mokyklą (sesuo jau lankė lie
tuvių gimnaziją), atėjęs į namus 
mokyklų inspektorius motinai 
pasakė, arba vaikai lankys 
lenkišką mokyklą, arba vyras 
bus at leis tas iš darbo, kartu 
kviesdamas tėvą kitą dieną 
aplankyti jį kuratorijoje 'dabar 
švietimo ministerija). 

Ryte, a tvykusį tėvą, inspek
torius pasi t iko piktų veidu, 
p a k a r t o d a m a s tuos pačius 
motinai pasakytus žodžius. Tėvo 
atsakymas buvo: „esu lietuvis ir 
mano vaikai lankys tik lietu
višką mokyklą". Po trijų mė
nesių tėvas buvo atleistas iš 
miesto savivaldybes darbų pri
žiūrėtojo pareigų. Tad. kad Ii 
kau lietuvių lenkų okupuotame 
Vilniuje, esu dėkingas tik tė
vams, nes esu t ikras, kad lanky
damas lenkišką mokyklą šian* 
dieną nepriklausyčiau garbin
gai lietuvių tau ta i . 

Kazys Baronas 
Vokietija 

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
DEL KARINIO TRANZITO 

LIETUVIŲ KALBA 
LIETUVOJE 

Mes, Sydnėjaus (Australija) Nors išeivijoje rašyta ir disku-
lietuviai, susirinkę š.m. lapkri- tuota apie lietuvių rašytinės 
čio 13 d. Sydnėjaus Lietuvių kalbos iškraipymus ir sulie-
namuose, jungiamės prie tautie- tuvintų svetimžodžių vartojimą 
čių Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvoje, Lietuvos valdžia ir 
kuriems susirūpinimą kelia Lietuvos lituanistai,—jei tokių 
karinio tranzito per Lietuvos dar yra — tuo reikalu mažai ką 
teritoriją į te is inimas. Nors daro. Toks bent gaunasi įspūdis, 
sutarties projektuose kalbama Du žodžiai ypač erzina. Vieto-
apie tranzito taisykles visoms je pasienio apsaugos ruožo ar 
šalims, t i k rovė j e t r a n z i t u baro viršininko. Lietuva dabar 
naudotųsi Rusijos ka r in ia i tu r i pasienio komisarą a r komi-
daliniai. Turint omenyje Rusi- sarus , grynai rusiškus — sovie-
joje atgyjančias imperines nuo- t inius žodžius. Sovietų laikais 
taikąs, mūsų manymu, karinio ta ip pat visur buvo vartojamas 
tranzito per Lietuvą įteisinimas žodis nacija, nacionalinis ir ki-
sukuria grėsmę Lietuvos Res- tos to žodžio formos. Tarpuka-
publikos saugumui. rinėje nepriklausomoje Lietuvo-
Susirinkimo įgalioti pasirašo: je vartodavome tauta, tau t in is 

prof. dr. Vytautas Doniela ir ir panašiai . Su nacija ir kalbi 
buvęs „Mūsų pastogės" red. nės logikos lyg trūksta. J e i tau-

Vincas Augustinavičius ta — tai tautietis ar tautietė, bet 
jei nacija, tai jos narys y r a na-
cietis a r nacietė, nacijietis ar 
nacijietė, o gal. ko gera, nacis ar 
nacė? Skamba gana kvailai . 

Ne visi tarptautiniai žodžiai 
a t i t inka lietuvių kalbos dvasiai 

*. . . . . 
ir turėtų būti kuo mažiau varto
jami , o rusiški visai išmetami. 
Užtenkamai jie mus rusino ir 
gadino kaibą per 50 metų. 

Jonas V. Rugel is 
Mayvvood, IL 

PATIKO J. K ULIŲ KO 
ATSIMINIMAI 

Gal be reikalo Jus trukdau, 
bet labai norėjau pasidžiaugti 
Jūsų laikraštyje paskelbtais 
Juozo Kul iuko atsiminimais 
„Nebuvo lemta žūti". Skaičiau 
juos priešokiais, net ne iš eilė, 
nes ..Draugą" gaudavau iš kar
to didelėmis krūvomis, gerokai 
pavėluotai. Šie atsiminimai yra 
atsiminimai apie karą be didvy
rių. Jie gerai atspindi tam tik
ros Lietuvos kariuomenės dalies 
tragediją. Autorius pasakoja la
bai paprastai, be jokių literatū
rinių įmantrybių. Man, kaip 
kalbininkui, patiko ir atsimi
nimų kalba. Apie autorių, jo 
tolimesnį likimą aš nieko neži
nau, bet jeigu įmanoma, perduo
kite mano geriausius linkėjimus 
ir padėką. 

Nuoširdžiausiai sėkmės lin
kiu ir „Draugo" redakcijai. Esu 
aš beveik „savas" žmogus, nes 
lygiai prieš penkerius metus su 
kunigu Juozu Vaišniu lankiausi 
Jūsų redakcijoje. 

Alg. Sabaliauskas 
Vilnius 

KADA J IE PRIEŠ TAUTĄ 
ATSAKYS? . 

Su dėmesiu perskaičiau R. 
Sidrio straipsnį apie generolo V. 
Vitkausko „išdaigas" Lietuvai 
sunkiais laikais. Įdomu, kas su 
juo toliau atsitiko? Koks buvojo 
likimas? Ar jis da r gyvas, kas 
jam pensiją moka, ar turėjo 
šeimą? 

Skaudu pagalvojus, kad tie. 

KODĖL AMERIKIEČIAI YRA 
DAŽNAI RUSŲ PUSĖJE? 
Man dažnai atrodo, kad eili

niai amerikiečiai, ypač t ie , 
k u r i e y ra a n g l o s a k s i š k o s 
kilmės, turi per daug simpatijų 
rusų tautai. Gal tai iš dalies dėl 
to, kad istoriškai ir amerikie
čiai, ir rusai yra užkariautojų 
bei ateivių tautos. Rusai iš paly
ginti nedidelės Maskvos kuni
gaikštijos išplėtė savo valdas 
vakaruose i Lenkiją, Baltijos 
kraš tus ir Suomiją, o rytuose 
pasiekė net Šiaurės Ameriką, 
užimdami Aliaską. Iš ne per di
d ž i a u s i o s Bri tani jos sa los 
anglai , kurie vėliau pasidarė 
amerikiečiais, užkariavo beveik 
visą Šiaurės Ameriką. Ir rusai . 
ir amerikiečiai su vietiniais 
gyventojais elgėsi gan žiauriai. 
Pavyzdžiui, indėnams tvarkyti 
paskirt i valdžios agentai su 
Amerikos kavalerijos pagalba 
suvarė indėnus į plikų uolų 
rezervatus, kur nė žolė neauga. 
Elgėsi ne ką geriau, kaip naciai 
su žydais, daugiausia dėl to, kad 
indėnai nenorėjo atsisakyti savo 
papročių, kalbos ir gyvenimo 
būdo. Atseit, nenorėjo ..suame-
rikonėti" . Dar ir dabar juodie-

kuriais pasitikėjome, mus išda- jį, kur ie yra ateiviai (nors ir ne 

vė ir sąžinės graužimo del to ne
jaučia. Tokių dabar Lietuvoje 
daug yra ir jie tik laukia progos 
vėl rusus pasikviesti . Kai Sibi
ran ištremti arba ir grįžę vos 
galą su galu suduria, tai mūsų 
tautos išdavikai po užsienius 
trankosi. Ir kada j ie prieš tautą 
atsakys? 

Tautą gynusieji ir dėl jos lais
vės žuvusieji neturėtu būti 
užmiršti. Prieš tautą turėtų būti 
priversti a tsakyti ir tie. kurie 
dabar kraštą valdo. 

Agota Šuopienė 
Chicago. IL 

savo noru I yra traktuojami ge
riau, negu indėnai, kurie yra 
vietiniai. Gal dėl to pagal lap
kričio 29 dienos Danutės Bindo-
k ienės vedamąjį, „Chicago 
Tribūne'" dienraščio simpatijos 
yra atėjūnų rusų pusėje, o ne 
latvių, kurie Latvijoje gyveno 
šimtmečius. Atseit, ne rusai , o 
latviai turi nusileisti. įdomu, 
kiek Čikagos lietuvių, latvių ir 
estų paraše protesto laiškus 
„Chicago Tribūne" dienraščiui 
dėl šio straipsnio? 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe. Ohio 

NETEKUS ŽYMIAUSIOS 
AMERIKOJE 

MONTESORININKĖS 
Spalio mėnesio pabaigoje 

m u.- pa.siekė žinia apie dr. Nan-
cy Rambush mirtį Princeton li
goninėje nuo kasos vėžio. Tai 
žymiausias ir svabiausias as
muo, atgaivinęs Montessori 
mokslą Amerikoje. 

Pradėjusi auginti savo šeimą, 
susipažinusi su Montessori 
idėjomis, ji išvyko į Angliją stu
dijuoti. Amerikoje tuo laiku 
nebuvo jokių kursų, ruošiančių 
Montessori auklėtojas. 

Grįžusi iš Anglijos, suorga
nizavo Montessori klasę, 1959 
m. įkūrė Montessori kursus 
Greenvvich, CT, per spaudą, ra
diją pradėjo skleisti Montessori 

NESINORI TIKĖTI 

Nesinorėtų tikėti, jog „Drau
g o " r e d a k t o r ė s t r a ipsny je 
„Kieno galia, to ir valia" (Nr. 
230) išdėstė karinio transporto 
ir bendrai Lietuvos nepriklau
somybės atžvilgiu savo, niekie
no neįtaigotas mintis. Daugu
mas skaitytojų ir šių eilučių 
autorius t ikra i įvertina jos pa
siaukojimą ir nepaprastą suge
bėjimą išreikšti savo mintis ne 
tik lietuvių tautos atžvilgiu, bet 
ir kitais, lietuvius plačiame 
pasaulyje liečiančiais klausi
mais. 

Diskusijose dėl karinio tran
zito, ji teigia, „Nėra abejonės, 
kad jos pasibaigs Rusijos nau
dai... Jelcinas turės, ko nori... 
galima sutikti , kad šiuo atveju 
Lietuvos vyriausybei kito pasi
rinkimo nėra... stipriam ir agre
syviam kaimynui, kuris savo 
rankose laiko pagrindines kor
tas , prieštarauti vargiai galėtų 
bet kokių pažiūrų Lietuvos vy
riausybė". 

Argi gerbiama redaktorė ne
supranta, jog tai yra atsisaky
mas Lietuvos nepriklauso
m y b ė s ( pab rėž t a M.J.) i r 
savotiškas paneigimas visų 
aukų, sudėtų ant jos laisvinimo 
aukuro. Norėtųsi tikėti, jog jos 
vedamajame įvyko koks nors 
n e s u s i p r a t i m a s ir r e ikė tų 
laukti , jog jos papildomas pasi
sakymas išsklaidys nusivylimo 
debesėlius daugelio skaitytojų 
mintyse. 

Jeigu Lietuvos vyriausybė 
būtų pasir inkusi mažiausio 
pasipriešinimo kelią, Lietuva 
niekada nebūtų pasiskelbusi 
nepriklausoma. 

Rusija šiuo metu yra silpniau
sia, kokia t ik kada yra buvusi 
paskutinių dešimtmečių eigoje 
ir tą nori pridengti agresija 
mažų tautų atžvilgiu. 

Mikas Jurgaitis 
Venice. FL 

auklėj imo būdą Amerikoje. 
Ikūre Amerikos Montessori 
draugiją. 

Tuo laiku, ka i dr. N . Ram
bush steigė kursus, organizavo 
mokyklas, skai tė paskaitas, 
rengė seminarus ryt iniame 
Amerikos pakraštyje, Čika
goje tos idėjos pradėjo plisti iš 
Varnų ir D. Petrutytės židinė
lio, jų vedamų paskaitų ir Mon
tessori parodos, suorganizuotos 
Jaunimo centre. Tą parodą ir jų 
vedamą židinėlį gausiai lankė 
amerikiečiai auklėtojai, iešką 
naujų kelių auklėjime. 

1961 m. Montessori draugija 
pakvietė dr. N. Rambush į Či
kagą paskaitai, į kurią pri
sirinko pilna Jaunimo centro 
salė, daugiausia amerikiečiai 
mokytojai. Jos ugninga paskai
ta ir vėlesni pasitarimai Či
kagoje išjudino visuomenę. 

Mano asmeniška pažintis ir 
bendravimas su ja prasidėjo 
1962 m., kai išvykau į Green
vvich, CT, į trečius, jos suorga
nizuotus Montessori kursus. 
Ryšiai vis atsinaujindavo per 
metinius visos Amerikos semi
narus. Per vieną tokių se
minarų jai papasakojau, kad 
Montessori idėjos skleidžiamos 

• Kur lengviausia pašniukš
t inėt i po svet imus laiškus? 
„Drauge". 

Lietuvoje. Su įdomumu išklau
siusi , j i pasisiūlė važiuoti į 
Lie tuvą padėti paskai tomis , 
lankyt i mokyklas. Pagalvojau, 
kad ji t ik iš mandagumo ta ip 
sakė, bet , pasirodo, kad ji visai 
r imta i apie ta i galvojo. 

1992 m. pavasarį s emina ras 
vyko Čikagoje, dr. N. Rambush 
pasisiūlė savo „sabbatical" me
t u s su Fulbr ight st ipendija 
praleisti Lietuvoje, skai tydama 
paska i t as apie ankstyvą auklė
j imą ir Montessori . Šis p l anas 
nebuvo įvykdytas, tad su ta rėm 
1994 m. važiuoti k a r t u į-Lie
tuvą, t e n vesti kursus Mon
tessori auklėtojom, o vėl iau N. 
Rambuch būtų prisidėjusi prie 
A P P L E kursų . 

Jos vizito metu , 1993 m. ru
denį. Čikagoje laiškais ir telefo
ninia is pasikalbėj imais viskas 
buvo n u t a r t a , deja, kovo mėne
sį paskambinus i pranešė , kad 
ji serga kasos vėžiu ir š įmet jos 
kelionė a t idėt ina , „bet gal ki
t a i s meta is . . . " Tai buvo mūsų 
pasku t in i s pasikalbėj imas. 

T u š t u m ą n e t e k u s dr . N. 
R a m b u s h , nedaug kas gal i už
pildyti , nes ji buvo re tas žmo
gus, kur i s turėjo aiškų t ikslą ir 
žinojo ka ip jį praktiškai įgyven
dint i . 

Didelis nuostolis ne tik Ame
rikos, bet ir Lietuvos Montes
sori judėj imui . 

Stasė Va i šv i l i enė 

A.tA. 
Kun. VLADAS (WALTER) 

MAŽRIMAS, O.S.J. 
Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1994 m. gruodžio 7 d.. 2:20 vai. p.p.. sulaukęs 86 

metų. 
Nuliūdę liko: sesuo Valery Sapkus. sūnėnas dr. Stanley 

Sapkus, artima giminaite Elaine Morrison. J 
Priklausė St. Joseph Oblate draugijai. Buvo 37 metus 

Mėlynosios Fatimos Armijos kapelionas. 
Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 9 d. nuo 11 iki 

6 v.v. St. Adrian bažnyčioje. 70 St. ir Washtenaw Ave. 
Laidotuves įvyks šeštadienį, gruodžio 10 d. Po gedulingų 

šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo, sūnėnas ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
ALEI KVEDARAITEI DIRSE 

staigiai mirus , r e i šk iame gi l ią užuojautą v y r u i 
EDŽIUI, sūnums ARUI. G I N T U I . R Y T U I ir A I D U I , 
tėvams MILDAI ir ALGIUI, seser ims VITAI. ASTRAI 
ir RŪTAI , t e t o m s . R A M U T E I . G I L A N D A I i r 
AUDRONEI, bei k i t iems g i m i n ė m s ir a r t i m i e s i e m s 
ir kar tu l iūdime. 

LSS Skaučių Seserija 

Efl midlcind tedarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

—_. 

ESLIC 
. . . . . . ~ -

(708) 598-9400 
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DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. gruodžio mėn. 9 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kiekvienos srities užkuli
siai yra žmonėms {domesni, 
negu oficialūs valdžių pareiš
kimai. Lituanistikos padėtis 
„ten ir čia atviromis akimis" 
gali sudominti visuomene, kuri 
kviečiama šį vakarą, penkta
dienį, gruodžio 9 d., įvyksiančią 
vakarone Jaunimo centre. 
Jau t r iu klausimu atvirai 
pasisakys trys JAV pabuvoję 
Lietuvos lituanistai: dr. Kęs
tutis Pečkus, Gediminas Radvi
las ir prof. dr. Leonardas Sauka. 
Pradžia 7 vai. vak. 

Kalėdų eglutę Jaunimo cent
ro didž. salėje š.m. gruodžio 17 
d., šeštadienį, 11:30 vai. ryto 
rengia Čikagos lituanistinė mo
kykla. Šios mokyklos mokiniai 
suvaidins vaizdelį „Kalėdų 
žvaigždė" ir atliks įvairią kalė
dinę programą. Atvyks ir Kalė
dų senelis su dovanomis vai
kams. Po programos pabendra
vimas. Atsilankyti kviečiami 
tėvai, mokyklos dar nelan
kantys broliukai ir sesutės, 
seneliai ir mokyklos draugai. 

Šv. Kryžiaus bažnyčios Či
kagoje l ietuvių komitetas 
šaukia sva rbų parapijiečių 
susi r inkimą šį sekmadienį, 
gruodžio 11d., tuoj po lietuviškų 
šv. Mišių, kurios baigiasi 10:15 
vai. ryto. Susirinkimas vyks 
parapijos salėje. Visi Šv. Kry
žiaus parapijos l ietuviai 
prašomi dalyvauti. 

Č ikagos s tuden ta i atei
tininkai ruošia Kūčias sekma
dienį, gruodžio 18 d., 1 vai. p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje. Visi 
Čikagos ir apylinkių atei
tininkai kviečiami dalyvauti 
Prašoma nedelsiant registruotis 
pas Valeriją Žadeikienę tel. 
708-424-4150. 

Upytės Draugiško klubo 
susirinkimas įvyks antradienį, 
gruodžio 13 d., 1 vai. po pietų, 
Ziggy Kojak svetainėje, 4500 S. 
Talman Ave. Bus renkama val
dyba 1995 metams ir daug kitų 
reikalų aptariama. Valdyba 
kviečia visus narius atsilankyti. 
Po susirinkimo bus vaišės. 

Čikagos lit mokyklos VII klasės ir šešto skyriaus deklamavimo konkurso 
laimėtojai Ir.drė Noreikaitė ir Tomas Mikužis. Laimėtojų tarpe dar buvo Ada 
Valaitytė. 

Nuotr. Danos Mikužienės 

x Naujųjų metų sutikimo 
pokylis, kurį rengia Lietuvių 
Opera, įvyks Jaunimo centre 
gruodžio 31d. Pokylio pradžia 
7:30 v.v. su įvairiais užkan
džiais ir gaivinančiais gėrimais, 
o vakarienė 8:30 v.v. Vakaro 
metu gros muz. Ričardo Šoko 
orkestras. Nakties metu dar bus 
ir šalti užkandžiai. Stalus arba 
ir paskiras vietas prašome užsi
sakyti pas Naujų metų pokylio 
vadovą Vaclovą Momkų šiuo 
telefonu: 312-925-6193. Čia bus 
suteiktos ir visos reikalingos in
formacijos. Kviečiame ne tik 
Chicagos, bet ir apylinkių lietu
vius sutikti Naujus metus kar
tu su mūsų operos nariais. 

(sk.) 

Akcijų, bonų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Alb inas Kurkul i s , t e l . 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627,dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc . 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x Adv. VINCENT BRIZ-
GYS praneša savo įstaigos 
naują adresą; 180 N. LaSalle 
St., Suite 619, Cbicago, IL 
60601, tel. 312-984-5500, fax 
312-984-5503. 

.(sk) 

x Ieškoma Genovaitė Žu-
romskytė, Kazimiero ir Felici
jos Žuromskių duktė, gim. 1925 
m. Lietuvoje; 1944 m. pasitrau
kė į Vokietiją. Žinantieji apie jos 
likimą, prašome pranešti, Sabi
na Ancerys, 100 Woodlawn 
Ave., Por ter , IN 46304. Tel. 
219-9266203. 

(sk.) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING greitai ir atsako-
mingai pristato maisto siun
tinius per 10-14 dienų jūsų 
artimiesiems. Atsiunčiame ir 
pasirašytą pakvitavimą. 
Rašykite arba skambinkite 
Vytui ar Genei Kairiams — 
atsiųsime pilną siuntinių bei 
priedų sąrašą. Kairys Baltic 
Expedi t ing, 517 Fruit land 
Rd.. S tonev Creek. Ont., 
Canada 18 E 5A6, tel. 905-
643-3334/fax 905-643-8980. 

(sk) 

Auka „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių. 

Nekalto Prasidėjimo parapi
joj, Brighton Parke, vyksta rūbų 
rinkimo vajus padėti vargan 
patekusiems broliams Lietuvoj. 
Reikalingi visoki vyriški, 
moteriški ir vaikiški rūbai bei 
avalynė. Jie priimami sekma
dieniais, gruodžio 11 ir 18 d. 
parapijos salėje (kampas 44-tos 
ir S. Fairfield) 8 vai. r. iki 12:30 
v. p.p. 

Galintys padėti j sunkvežimį 
krauti „Saulutės", Lietuvos 
vaikų globos būrelio, siuntinius, 
labai prašomi atvykti į Pasaulio 
lietuvių centrą Lemonte šešta
dienį, gruodžio 17 d., 10 vai. 
ryte, prie „Saulutės" sandėlio, 
tai pilkos durys pastato šiau
rinėje pusėje, prie žemutinės 
mašinų aikštelės. Kviečiami ne 
tik „Saulutės" nariai, bet ypač 
studentai, galintys paaukoti 
valandėlę, Lietuvos vargstančių 
vaikų labui. Paskutiniu metu 
„Saulutė" išsiuntė siuntinius j 
Jiezną, Panevėžį, Garliavą, 
Daugus, Plungę, Simną, o dabar 
apie 200 siuntinių išsiųs į Uteną 
ir Šilutę. 

„Muzikos ir poezijos valan
dėlė" bus sekmadienį, gruodžio 
11 d., 12 vai. vidudienį, (po 11 
vai. Mišių) Lietuvių dailės mu
ziejuje Lemonte (PLC rūsyje). 
Programą atliks solistė Audronė 
Gaižiūnienė, aktorė Nijolė 
Mart inai tytė ir muzikas 
Alvydas Vasaitis. Visus malo
niai kviečia „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

Kalėdini pobūvį su rašy
tojos Nijolės L žubalienes pa
skaita apie lietuviškus Kalėdų 
papročius penktadienį, gruodžio 
16 d., 7:30 vai. vak. Lietuvių 
centro Lemonte, Bočių menėje, 
ruošia ASS filisteriai. Visi 
kviečiami. 

Tautos fondo tarybos posė
dyje gruodžio 3 d. New Yorke 
patvirtintas 1995 m. Tautos fon
do biudžetas. Demokratinės 
Lietuvos atstatymui skiriama 
300,000 dolerių. Šiais metais 
Lietuvos demokratizacijai 
išdalinta 250,000 dol. 1994 m. 
fondo pajamos, susidedančios iš 
palikimų, dividentų ir aukų. 
prašoko 300.000 dol. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, Tau
tos fondas neorganizuoja ka
daise taip našių metinių vajų. 

x „KALBA V I L N I U S " . 
KLAUSYKIT GRUNDIG RA
DIJAIS. Net 21 banga. Fonogra
fai. Rekorderiai. Visų vokiškų 
aparatų garantuotas taisymas. 
Gradinskas, J . G. Television, 
2512 W. 47 St., Cbicago, IL, 
60632. Pirmiausia — paskam
binkit 312-376-1998. 

(sk) 
x Ona Rušėnas, jau antri 

metai globoja našlaitį Ryt; 
Anykščių apylinkėje. Dėkojame 
už $150 metinį našlaičio 
paramos mokestį. ..Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago. IL 
60629. 

(sk) 

x Kviečiame į šokių vaka
rą gruodžio 9-10 d. Pradžia 7 
v.v. „Gintaras", 2548 W. 69 St., 
Chicago. 

(sk) 

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja ponams J. A. 
Biručiams už $200 auką. Ponai 
Biručiai jau keturis metus 
nuolatos teikia LML finansinę 
paramą. Esame dėkingi. 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI 
ŠVENTĖMS per Transpak . 

I Visi produktai užsienietiški. 
Nuo $29 iki $98. Du patys 
populiariausi tai $39 šventinis 
siuntinys ir 55 »v. įvairaus 
maisto už $98. Pinigai perve
dami doleriais papigintomis 
kainomis. Talpintuvai siun
čiami kas savaitę. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, t e l . 

1312-436-7772. 
(sk) 

Draugo fondo valdybos pir
mininku vėl pakviestas J u r g i s 
Riškus, vadovavęs DF valdybai 
pirmos kadencijos metu. Jam 
pavesta artimu metu sudaryti 
naują valdybą ir pristatyti ją 
tvirtinti DF direktorių tarybai. 

Valdybos iždininko pareigose 
sutiko pasilikti DF direktorių 
tarybos pirmininkas Bronius 
Juodelis. 

Geras d r a u g a s v isuomet 
pasiruošęs padėti, tad ir dien
raštis „Draugas" šių principų 
laikosi. Jis žada Jums sutaupy
ti brangų laiką ir gerą pluoštą 
dolerių, jeigu Kalėdų proga savo 
artimuosius sveikinsite per 
„Draugą". Laikas jau atsiųsti 
savo tekstą, kad spėtume iš
spausdinti iki Kalėdų. Pasi
naudokite šia patogia paslauga. 
Sveikinimus pradėsime spaus
dinti ateinančią savaitę. 

Alvidė Mart in , St. Peters, 
MO, „Draugo" knygyne įsigijo 
lietuviškos spaudos, lipinukų, 
kasečių ir sveikinimo kortelių 
už nemažą sumą. Malonu, kad 
atsilankant Čikagoje, nepamirš
tamas ir mūsų knygynas. 

Aldona Ragauska i tė , Kau
no Operos solistė, dainavusi pa
grindines soprano partijas, o 
taip pat ir soprano rolę „Perlų 
žvejų" operoje, šiuo metu reži
suojanti operas, lankėsi Čika
goje ir sekmadienį užsuko į 
Lietuvių Operos choro repe
ticiją, o po jos susipažino su 
mūsų Operos vadovybe. Pokal
bio metu buvo daug sužinota 
apie Kaune veikiančią, bet 
mūsuose dar mažai žinomą, 
operą. 

Šv. Marijos Nekalto Pras i 
dėjimo parapija kas sekma
dienį vykdo tikrai kilnų artimo 
meilės darbą: žmonės, kurie 
negali patys ateiti ar atvažiuo
ti į sekmadienio Mišias, turi pa
skambinti į kleboniją te l . 
523-1402 ir pasistengiama, kad 
jie būtų be jokio užmokesčio 
atvežami. Būtų gražu, kad ir ki
tos lietuvių parapijos pasektų 
šiuo klebono kun. Anthony Pu-
chenski ir parapijos komiteto 
pavyzdžiu. Juk yra ir kitur 
vyresnio amžiaus asmenų, 
ligonių, kurie labai norėtų bent 
sekmadieniais pasimelsti lietu
viškose Mišiose, bet nepajėgia 
ar dėl kitų priežasčių negali at
vykti. 

IŠVYKO Į LIETUVĄ 
Paulius Gediminas Bindokas 

š.m. gruodžio 8 d. išvyko bent 
metams, o gal ir ilgiau, darbuo
tis Lietuvoje. Jis gimęs ir augęs 
Čikagoje, lankęs Švč. M. Mari
jos Gimimo pradžios mokyklą 
(kartu ir ka sd i en inę li t . 
mokyklą), vėliau Brother Rice 
gimnaziją, baigęs Kristijono 
Donelaičio pradžios ir aukš
tesniąją lit. mokyklą, lankęs 
Pedagoginį lituanistikos ins
titutą. Mokykloje pasižymėjęs 
l i t e ra tūr in ia i s g a b u m a i s , 
laimėjęs už rašinius nemažai 
premijų ne vien mokyklos 
konkursuose, bet ir už mokyklos 
ribų. Nuo pat mažų dienų veik
lus a te i t in inkas . Studijavo 
Loyolos ir DePaul universitete 

Paulius G. Bindokas 

' ' 



Mokytoja Irena Vilimienė su mokiniais Jėzuitų koplyčioje pirmąją mokslo metų dieną pradedant 
malda Čikagos lit. mokykloje, kuri veikia Jaunimo centre. 

Nuotr. V. Žukausko 

Kūčios y ra šeimos šventė, o 
mes savo šeima laikome ne vien 
kraujo g imines bei ki tus 
artimuosius, bet ir visą lietuvių 
bendruomenę. Tad prasminga ir 
Kūčias kar tu valgyti. Juk 
sakoma: jeigu su kuo pasidalin
si duonos kąsniu prie to paties 
stalo, visuomet būsi surištas 
nematomais artimumo saitais 
(čia tinka ne vien duonos kąsnis. 
bet ir kalėdaičio atlaužėlė). 
Lietuviškos kūčios rengiamos 
Pasau l io l ietuvių centre, 
Lemonte, šeštadienį, gruodžio 
17 d., 5 vai. vak. Norintieji daly
vauti, turi būtinai užsisakyti 
vietas telefonu: 708-257-6846 
arba 708-257-0689. Kūčios -
pagal visas tradicijas — su val
giais, pabendravimu ir kalė
dinėmis giesmėmis. Kviečia 
PLC renginių komitetas. 

Sekmadienį, gruodžio 11 d., 
3:30 vai. popiet. Mokslo ir 
pramonės muziejuje (Museum of 
Science and Industry), esan
čiame prie 57 gatvės ir Lake 
Shore Dr. Čikagos pietinėje 
dalyje, kalėdinę programą 
atliks Lietuvos Vyčiai: šokėjai, 
vaidintojai, choras. Tai jau 
48-oji metinė programa, kurio
je dalyvauja Lietuvos Vyčiai. 
Čikagos ir apylinkių visuomenė 
kviečiama gausiai susirinkti ir 
savo Vyčiams paploti už jų įdėtą 
darbą, pastangas ir Lietuvos 
vardo garsinimą. 

kompiuterių mokslą, vėliau dir
bo savo specialybėje. Po Persų 
įlankos karo įstojo savanoriu į 
JAV karo aviaciją kaip kompiu
te r ių special is tas , tačiau 
netrukus jį patraukė greitosios 
pagalbos medicina, nes „kom
piuteriai yra tik mašinos, o 
pagalba sužeistam ar ser
gančiam žmogui — daug svar
b iau" . Baigęs atitinkamus 
mokslus, buvo šios medicinos 
šakos instruktorius, o taip pat 
dirbo aviacijos bazių ligoninėse 
ne vien Amerikoje, bet įvai
riuose pasaulio kraštuose. Daug 
dirbo ir civilių ligoninėse. Yra 
apdovanotas daugybe ordinų, 
medal ių , žymenų už savo 
kruopštų darbą, pareigingumą, 
narsumą. 

Baigdamas karinę tarnybą, 
nusprendė savo gausias žinias 
panaudoti Lietuvoje, jeigu tik 
tenai jos būtų reikalingos. Šiuo 
reikalu susisiekta su Lietuvos 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
Užsienio ryšių ir personalo sky
riaus viršininku dr. A. Vala
vičium. Kadangi Paulius yra 
susipažinęs su vėliausia greito
sios pagalbos medicinos (ne tik 
civilių, bet ir karo lauko) 
technologija ir metodais, dr. A. 
Valavičius mielai sutiko jo 
žinias panaudoti Lietuvoje. 
Paulius dirbs Lietuvos Sveika
tos apsaugos ministerijos globo
je , gyvens Vilniuje, bet su 
paskaitomis ir praktiškomis 
pamokomis važinės po įvairias 
krašto ligonines. 

L ink ime jam geriausios 
sėkmės. 

NAUJI DARBAI 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo tarybos pirm. Regina 
Kučienė pradėjo trečią savo 
pirmininkavimo kadenciją 1994 
m. rudenį. Naujai išrinkta JAV 
ir LB Krašto valdybos pirm. Re
gina Narušienė pakvietė R. 
Kučienę tęsti toliau švietimo 
puoselėjimo darbus, kuriems jau 
buvo pašventus tiek darbo ir t 
energijos. 

Švietimo tarybos gretos trupu
tį pasikeitė. Spalio 23 d. posė
dyje pirmininkė pristatė naują 
narių sudėtį: sekretorę Aliciją 
Brazaitienę, protokolų sekre
torę Ireną Vilimien, iždininką 
Antaną Jarūną, koordinatores 
mokykliniams reikalams — 
Vidą Brazaitytę ir Aldoną 
Rauchienę, ryšininkę su 
amerikietiškomis mokslo in
stitucijomis — Rimą Binder, 
„Eglutės" administratorių — 
Viktorą Kučą, koordinatorę 
spaudos reikalams — Ramunę 
Kubiliūtę, koordinatorę prieš
mokyklinio amžiaus vaikų auk
lėjimui Ireną Senkevičienę. 

Švietimo tarybos laukia 
nemažai darbų. Svarbiausias — 
mokyklų programų perrašymas, 
įskaitant atskirą programą besi
mokantiems lietuviškai. Bus su
statytos lituanistinio švietimo 
gairės — tikslai ir siekiai 
kiekvienam skyriui ir pan. 
Mokyklų vedėjos bus aktyviai 
įtraukiamos į šį procesą. 

Lituanistinių mokyklų 
žinios 

Švietimo taryba džiaugiasi 
naujomis lituanistinėmis mo
kyklomis Seattle, WA, vadovau
ja Irena Blekytė, ir Littleton, 
CO, (prie Denver), vadovauja dr. 
Roma Milušauskienė. 

New Yorko „Maironio" 
lituanistinės mokyklos naujoji 
vedėja yra Audrė Lukoševičiū-
tė, Detroito „Žiburio" — Alma 

Butkūnienė, o Hartford, CT 
„Atgimimo" — Erina Balsienė. 
Truputį gaila buvo išgirsti, kad 
kasdieninė lietuviška mokykla 
Čikagos Marąuette parke po 
ilgų gyvavimo metų neatvėrė 
durų 1994 m. rudenį, bet yra 
vilčių, kad atsiras mokytojų ir 
mokyklos vedėja. 

Dvi mokyklos šiemet švenčia 
45-erių metų gyvavimo sukaktį: 
Los Angeles Sv. Kazimiero mo
kykla ir Bostono lituanistinė 
mokykla. 

Konferencijos i r posėdžiai 

Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė ir narė Ramunė 
Kubiliūtė savo lėšomis vyko į 
švietimo darbo konferenciją 
Putname, lapkričio 5-6 die
nomis. 

„Atviros Lietuvos" fondo 
atstovas Vytas Gruodis lankėsi 
Čikagoje. Regina Kučienė daly
vavo posėdyje kartu su kitų 
lietuvių organizacijų ir komi
tetų atstovais. Fondas remia 
Lietuvos mokyklinių vadovėlių 
leidimą ir Lietuvos akademikų 
dalyvavimą įvairiose konfe
rencijose. Kai kuriais „Atviros 
Lietuvos" fondo projektais (pvz., 
žaidimais kompiuteriams) galės 
pasinaudot i ir JAV li tu
anistinių mokyklų mokinukai. 

„Eglutė" 
„Eglutės" administratorius 

Viktoras Kučas tvarko adre-
syną kompiuteryje. Šalia visu 
naujų prenumeratų (užsienyje 
gyvenančių žmonių savo gimi
nėms Lietuvoje), 10 naujų 
prenumeratų užsakė draudimo 
įstaigos vedėjas Frank Zapolis. 
J i s paskyrė p renumera ta s 
Lemonto „Maironio" lituanis
tinei mokyklai kaip premijas 
gerai besimokantiems moki
niams. 

R. Kubiliūtė 

Dienraštis „Draugas" — prasmingiausia 
Kalėdų dovana! 

Dienraštis Jūsų artimuosius čia, Lietuvoje, ar
ba bet kuriame kitame pasaulio krašte lankys kelis 
šimtus kartų per metus ir primins Jūsų dosnumą, 
kai kitos kalėdinės dovanos bus seniai užmirštos 
ar suvartotos. 

Užprenumeruokite savo brangiesiems „Drau
gą", pasinaudodami Čia pridedama atkarpa; tik 
užpildykite ir pasiųskite, o „Draugo" administra
cija pasirūpins Jūsų dovanos pristatymu. 

Mano pavardė ir vardas 

Adresas 
Prašau „Draugą" siuntinėti, kaip Kalėdų dovaną: 

Vardas ir pavardė * 

Adresas 

Metams 

Pusei metų 
Čekius rašyti: „Draugą*", 4545 W. 63rd St., Chicago, 

IL 60629. 


