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Kas g a u n a Lietuvos 
Respublikos p a s u s 

Dvigubos pilietybės nėra 

Vilnius. Lapkričio 3 d. baigėsi 
laikotarpis, skirtas įgyvendinti 
Pilietybes įstatymą. Tačiau toli 
gražu ne visi žinojo, jog žmonės, 
kurie iki to laiko neįsigijo 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pažymėjimo, laikomi užsienie
čiais. 

Dabar galiojančiame Piliety
bės įstatyme yra nustatyta, kad 
pilnamečiai asmenys, kurie iki 
š.m. lapkričio 3 dienos neįsigijo 
Lietuvos pilietybe patvirtinan
čių dokumentų, laikomi nepriė
musiais Lietuvos pilietybės. Jie 
tapo užsieniečiais, nuolat gyve
nančiais Lietuvoje. 

Nėra išimčių 
Įstatymas nenumato jokių 

išimčių, jame nustatyta norma 
taikoma visiems Lietuvos gy
ventojams, nepriklausomai nuo 
jų tautybės, gyvenimo Lietuvo
je laiko ir kitų aplinkybių. 
Pagal Pilietybės į s ta tymą 
Lietuvos piliečiais yra asmenys, 
kurie buvo Lietuvos Respubli
kos piliečiai, jų vaikai ir 
vaikaičiai, nuolat gyvenantys 
Lietuvoje. Piliečiai taip pat yra 
Lietuvoje nuolat gyvenantys 
asmenys, kurie čia gimė ar 
įrodė, kad bent vienas iš tėvų ar 
abu seneliai yra gimę Lietuvo
je. Pagaliau piliečiai yra ir tie 
asmenys, kurie atvyko nuolat 
gyventi į Lietuvą iki 1989 m. 
lapkričio 3 dienos ir šiuo metu 
čia gyvena. Tačiau visi šie 
asmenys netampa piliečiais sa
vaime. Piliečiais laikomi t ik tie, 
kurie iki š.m. lapkričio 3 d. įgijo 
Lietuvos pilietybę patvirtinan
čius dokumentus. Kol nepradėti 
išduoti nauji pasai , tokie 
dokumentai y r a Pil iečio 
pažymėjimas ar Pažymėjimas 
apie apsisprendimą dėl Lietuvos 
pilietybės. Būtent šios įstatymo 
nuostatos kai kurie žmonės 
nežino ar jos nepaiso. Todėl gali 
atsitikti taip, kad žmogus - čia 
gimęs, užaugęs ir visą gyvenimą 
laikęs save Lietuvos piliečiu, 
tačiau iki lapkričio 3 dienos 
nepasiėmęs pilietybės doku
mentų, tapo užsieniečiu. Su
prantama, žmonės, kurie iki 
nurodytos dienos neapsisprendė 
dėl Lietuvos pi l ie tybės 
priėmimo, negalės gauti ir nau
jo Lietuvos Respublikos piliečio 
paso. 

Kokia šių žmonių 
teisinė padėt is 

Jų teisinį statusą nustato 
neseniai priimtas užsieniečių 
teisinės padėties Lietuvoje 
įstatymus. Jeigu asmuo pateiks 
dokumentus, kad jis yra užsie
nio valstybės pilietis, jis ir bus 
pripažintas užsienio valstybės 
piliečiu. Tie asmenys, kurie nė
ra Lietuvos piliečiai ir neturės 
įrodymų, kad jie yra kitos 
valstybės piliečiai, bus laikomi 
asmenimis be pilietybės. Be 
abejo, visiems jiems garantuo
jamos ekonominės, turt inės, 
socialinės, kultūrinės ir kitos 
teisės, kurios yra įtvirtintos 
visuotinai pripažintose tarp
tautinėse te i sės normose. 
Tačiau pasaulyje nėra vals
tybės, kurioje pil iečiai ir 
nepiliečiai turėtų tas pačias 
teises ir pareigas. Juk piliečius 
su savo valstybe paprastai sie 
ja ne tik politinis-teisinis, bet ir 
faktinis ryšys, visų pirma jiems 
tenka atsakomybė už savo vals
tybės dabartį ir ateitį, už jos 
likimą. Todėl teisę formuoti ir 
išreikšti politinę valią, nusta

tyti šalies ekonominę, socialinę, 
kultūrinę raidą irgi turi tik 
piliečiai. Šios principinės 
nuostatos įtvirtintos tarptau
tinėje teisėje, jos atsispindi ir 
mūsų įstatymuose. Pavyzdžiui, 
dalyvauti rinkimuose ir referen
dumuose turi teisę tik piliečiai. 
Tik jie gali būti paskirti į 
valstybės valdžios ir valdymo 
organus, būti teisėjais, dirbti 
policijoje ir prokuratūroje. 

Užsieniečiai negali 
p i rk t i žemes 

Tenka atkreipti dėmesį, kad iki 
š.m. lapkričio 3 dienos visi 
nuolatiniai Lietuvos gyventojai, 
nepriklausomai nuo to, ar jie jau 
apsisprendė dėl Lietuvos pilie
tybės, naudojasi tomis pačiomis 
teisėmis, tarp jų ir turtinėmis. 
Po lapkričio 3 dalis gyventojų, 
matyt, liks užsieniečiai ir, 
suprantama, jiems bus taiko
mos įstatymų normos, kurios 
reglamentuoja būtent užsienie
čių teises. Turtinėje srityje jos 
irgi kažkiek skiriasi nuo piliečių 
teisių. 

Žemės užsieniečiai negalės 
pirkti, nes pagal žemės reformos 
įstatymą teisę į privatinę žemės 
nuosavybę turi tik Lietuvos pi
liečiai. 

Užsieniečiams nustatyta ir 
kitokia dalyvavimo privati
zavimo procese tvarka — jie 
galės pirkti privatizuojamus ob
jektus tik dalyvaudami aukcio
nuose ir mokėdami valiuta. Yra 
ir kitų t a i syk l ių , kurios 
taikomos tik užsieniečiams. 

Butų įsigijimas 
Asmenys, kurie lapkričio 3 d. 

tapo užsieniečiais , taip pat 
galės butus nusipirkti, jeigu jie 
nuolat apsigyveno Lietuvoje iki 
1989 m. lapkričio 3 d. Tačiau 
per artimiausius dešimt metų 
šie žmonės galės parduoti, do
vanoti ar kitaip perleisti šiuos 
butus tik Lietuvos piliečiams ar 
asmenims, kurie nuolat gyveno 
Lietuvoje iki 1989 m. lapkričio 
3 dienos. Taip nustatyta sie
kiant užkirsti kelią parduoti iš 
esmės nemokamai gautą Lietu
vos turtą žmonėms, kurie ką tik 
atvyko čia gyventi. Tegul šis 
turtas geriau atitenka tiems, 
kurie jau ne vienerius metus 
gyvena ir dirba Lietuvoje, 
laukia buto ar nori pagerinti 
gyvenimo sąlygas. 

Pas i t raukus iems į Vakarus 
įstatyme nustatyta, kad as

menims, i ške ld in t iems ar 
pasitraukusiems iš Lietuvos 
nuo 1940 metų, taip pat jų 
vaikams ir vaikaičiams yra 
išsaugota teisė į Lietuvos 
pilietybę. Tačiau norint 
realizuoti šią teisę būtina per
sikelti nuolat gyventi į Lietuvą. 
Žinoma, žmonės turi užsienyje 
savo namus, kitą turtą, daugelis 
ten jau gauna pensijas, tad 
viską palikti ir važiuoti į 
Lietuvą nėra paprasta. Tačiau 
dabar galiojantis Pilietybės 
įstatymas numato tik tokią 
galimybę a tgaut i Lietuvos 
pilietybę. 

Lietuvos pilietybė 
išimties tvarka 

Pilietybės išimties tvarka pap
rastai suteikiama asmenims, 
turintiems nuopelnų Lietuvos 
Respublikai arba, kaip nusta
tyta Aukščiausiosios Tarybos 
išaiškinime, aktyviai priside
dantiems prie jos ekonominės ir 

Prezidentas Michailas Gorbačiovas užima savo vietą, kai į tuos pačius 
pasitarimus atvyksta Rusijos Respublikos prezidentas Bons Jelcinas tartis 
su kitų respublikų vadais, kurie nutarė tos sutarties teksto nepasirašyti. 

Vagnorius 
Didžiajam septynete" 

Gediminas Vagnorius paprašė, 
kad pagalbos klausimą Lietu
vai, Latvijai ir Estijai ..sep
tynetas" svarstytų atskirai nuo 
Sovietų Sąjungos. 

„Didžiajam septynetui" pri
klauso JAV, Anglija. Italija. 
Japonija, Prancūzija, Kanada Ir 
Vokietija. 

Ministras pirmininkas šian
dien grįžta j Lietuvą. 

Tokyo. Lapkričio 27. (Elta) -
Lietuvos Respublikos ministras 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius „Didžiojo septyneto" tary
bai pareiškė, kad Vakarų vals
tybės turėtų palaikyti ekonomi
nius ir politinius santykius ir su 
sovietinėmis respublikomis, ir 
su centrine valdžia. Kadangi 
centras dezintegruojasi, o res
publikos siekia savarankiš
kumo, rimta problema tampa 
atsakomybės už SSSR klausi
mas. 

„Norėčiau tikėti, kad naujoji 
Sovietų Sąjunga bus panaši į 
Europos bendruomenę" , — 
pareiškė Gediminas Vagnorius. 
Bet turi būti sukurtos aiškios 
vyriausybinės institucijos". 

Buvusios sovietinės respub
likos tur i įsivesti a tskirus 
pinigus, nes rublis tapo visiškai 
bevertis. 

Jis pažymėjo, kad iš buvusių 
sovietinių respublikų Lietuva 
yra toliausiai pažengusi ekono
minės reformos keliu. Respubli
koje yra sukurti naujajai sis
temai reikalingi įstatymai. 

Tvarko žydų kapines 
Klaipėda. Lapkričio 14 d. 

(Elta) — Senose Klaipėdos žydų 
kapinėse pokario metais buvo 
įrengta užsienio radijo truk
dymo stotis. Neseniai ji lik
v iduota ir miesto įmonės 
pradėjo tvarkyti kapines. Čia 
b u s pas t a ty t a simbolinė 
Jeruzalės šventyklos vakarinė 
siena su granito lentose iškaltais 
tekstais lietuviu, idiš bei ivrito 
kalbomis žydų bendruomenės 
a tmin imui . Kapinių centre 
iškils paminklas su Dovydo 
žvaigžde. Bus pasodinta želdi
nių, įrengti takai. 

socialinės raidos. Šiuo atveju 
netaikomos bendros pilietybės 
įgijimo sąlygos, t.y. nereika
laujama, kad asmuo gyventų 
Lietuvoje 10 metų, mokėtų 
l ietuvių kalbą, žinotų 
Konstitucijos pagrindus, turėtų 
Lietuvoje nuolatinę darbo vietą. 
Suteikt i pil ietybę išimties 
tvarka turi teisę tik Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumas. Iki 
šiol išmities tvarka pilietybė 
suteikta 64 žmonėms. Tai dau
giausia JAV, Kanadoje, Vokie
tijoje, Australijoje gyvenantys 
mūsų tėvynainiai, nemažai 
nuveikę Lietuvos labui. Ne 
vienas iš jų šiuo metu gyvena 
Lietuvoje, dirba valstybinėse in
stitucijose patarėjais, eksper
tais, dėsto aukštosiose mokyk
lose. 

Ar Lietuvos įstatymas 
leidžia turėti dvigubą 

pilietybę 
Ne, neleidžia. Jeigu žmogus 

įgis kitos valstybės pilietybę, 

neteks Lietuvos pilietybės. Kar
t u nustatyta, kad asmuo, įgijęs 
Lietuvos pilietybę, laikomas 
netekusiu kitos valstybės pi
lietybės. Iš tiesų yra valstybių, 
kurios leidžia dvigubą pilietybę. 
Tačiau daugel.- šalių to vengia, 
ne t sudaro specialias sutartis, 
kad sumažintų galimybę jai at
sirasti. Juk dviguba pilietybė 
gali sudaryt: keblumų pir
miausia pačia n žmogui, o ir 
valstybei tai toli gražu ne 
visada neaudnga. 

Kadangi pilietybės įstatymas 
buvo priimtas prieš dvejus 
metus, tai šiuo metu buvo 
sudaryta darbo grupė, kuri 
r eng ia naują įstatymo 
redakciją. Spalio mėnesį tas pro
jektas turėjo būti įteiktas svars
tyt i Parlamenio komisijoms. 

Pasinaudota Armino Norkaus 
pokalbiu su Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Juridinio sky
riaus vedėjo pavaduotoju Vytau
tu Sinkevičium „Lietuvos ai
de" , 205 numeryje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kįjeve Ukrainos Parlamen
tas nutarė, jog šios respublikos 
teritorijoje esan tys b ran
duoliniai ginklai negali būti 
naudojami be Ukrainos vyriau
sybės leidimo. Ji garantuoja, 
kad branduolinės raketos bus 
apsaugotos ir nenaudojamos, o 
Sovietų-Amerikos su t a r t i s 
sumažinti strateginius ginklus 
bus pilnai respektuojama. 

— Bonnoje beveik vienbalsiai 
buvc i š r ink tass Wolfgang 
Schaeubie, kuris buvo Vidaus 
reikalų ministru, naujuoju 
Parlamento pirmininku. Tai an
troji pareigų svarbumu pozicija 
Vokietijos vyriausybės struktū
roje. Jis pakeitė Alfred Dregger, 
kur is pa s i t r aukė j poilsį. 
Schaeubie yra vienas populia
riausių politikų visame vokiečių 
krašte. 

— Tadžikistano respublikos 
pirmuosiuose prezidento 
r inkimuose buvo išr inktas 
Rachmon Nabijev, senosios 
komunistų linijos vadas, šioje 
centrinės Azijos respublikoje 
laimėjęs 56.9*5 balsų. 

— Prahoje Čekoslovakijos 
Parlamentas nutarė atleisti bu
vusius Komunistų partijos 
narius svarbiausiose vyriau
sybės pozicijose ir vidurinio 
rango postuose, kurie ypač lai
kėsi tvirtai ekonominėje srity
je, teismuose ir universitetuose, 
parlamentas priėmė įstatymą, 
kad Vidaus reikalų ministerija 
„padarys išvalymą" visame 
krašte. 

— Ukrainos Respublikos pre
zidentas Leonidas Kravčiukas, 
kuris baigė pasiruošimą prezi
dentiniams rinkimams gruodžio 
1 d., pasakė, jog Ukraina nesi-
jungs į naująją buvusią sovieti
nių respublikų konfederaciją. 

— Leonidas Kravčiukas, ku
ris, manome, šį sekmadienį 
laimės Ukrainos prezidento 
rinkimus, pasakė labiau tikįs 
sutartimi su Rusijos Respubli
ka, negu su Gorbačiovo siūloma 
pasirašyti sutartimi. 

— Vokietijoje baigdamas sa
vo vizitą Rusijos prez. B. Jelci
nas pareiškė, jog Rusija yra 
„Sovietų Sąjungos paveldėtoja'" 
ir jau perima jos institucijas. O 
vokiečių industrialistams jis 
pasakė, jog nė vienas paskolos 
rusams davėjas nepraras nei 
pfenigio savo pinigų. Rusai 
sumokėsią ir buvusią sovietų 
skolą užsienio valstybėms. 

— Prancūzijos vyriausybė 
pasisakė už pasiunt imą 
Jungtinių Tautų taikos dalinių 
į Jugoslavija kaip galima 
greičiau, kad sulaikytų Kroatiją 
nuo sunaikinimo. 

— Bonoje lapkričio 28 d. 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius Vokietijoje Vaidotas An
tanaitis įteikė savo įgaliojimus 
federaliniam Vokietijos prezi
dentui Richardui von Veiczeke-
riui. 

Gorbačiovo konfederacijos 
nepasisekimas 

M a s k v a . Lapkr ič io 27 . 
(France-Presse) — prezidento M. 
Gorbačiovo ambicingas planas 
suorganizuoti naują respubli
kų konfederaciją sužlugo, kai 
respublikos, kovodamos už savo 
teises, atsisakė jungtis į bendrą 
sąjungą. 

Kiekvienas atvejis, kad būtų 
sudaryta t a m tikra politinė 
respublikų sąjunga, susilaukė 
respublikų pasipriešinimo. Vil
tys, kad respublikos suras būdą 
benradarbiavimui bent pagrin
diniuose konfederacijos prin
cipuose — gynybos ir biudžeto 
klausimuose — nepasiteisino. 
Faktas, jog tos 7 respublikos 
atsisakė ta i daryti , veda į 
galutinę suirutę, pasakė šiai 
žinių agentūrai vienas Vakarų 
diplomatas, kuris specialiai 
seka tos Gorbačiovo norimos 
konfederacijos procesą. Šis 
diplomtas, kuris prašė neminė
ti jo pavardės, sako, jog to 
susitarimo dokumentas, kurio 
tekstas dar kartą siunčiamas 
respubl ikų p a r l a m e n t a m s 
peržiūrėti i r priimti, neturi 
v is i škai dauge l io de t a l ių , 
reikalingų panašioms sutar
tims, o ypač ginklų ir finansų 
klausimuose. 

Tas pats diplomatas kalbėjo, 
jog esama daug nepatyrimo 
konfederacijos klausimuose, nes 
respublikų vadai nepajėgia 

pramatyti iš anksto viso kom
plekso, ir daro sprendimus 
vietoje, tam nepasiruošę. „Jie 
galvoja tik t ada , ka i toks 
klausimas iškeliamas". Sovietų 
Sąjungos išsiskirstymas, kuris 
real iai iškilo praėjusį pir
madienį, primena labai Otto-
manų imperijos žlugimą. 

Vis žada pasitraukti 
Gorbačiovas sako, jog jis pasi

trauks, jei naujas susitarimas 
nebus pasirašytas iki šių metų 
pabaigos. Bet nežiūrint jam 
padaryto didelio nemalonumo 
pirmadienį, j is vis dar sako, 
kad sutartis bus pasirašyta. 
Tačiau politikos dalykų anali
zatoriai mano, jog sprendimas 
pasiųsti sutarties tekstą res
publikų parlamentams iš nau
jo išstudijuoti, bus taip papil
dytas įvairiais reikalavimais, 
kad bus visai nebenaudingas 
nei vienai respublikai. Todėl 
mažai tegal būt i optimizmo, 
kad bus sudaryta nauja unija 
tarp respublikų, rašo prancūzų 
žinių agentūra. 

Jei šį sekmadienį Ukrainos 
gyventojai savo referendumu 
pasisakys už visišką Ukrainos 
nepriklausomybe, tai t a sutar
t is l iks be r e ik šmės . Šį 
sekmadienį ukrainiečiai savo 
populiariu žmonių balsavimu 
renka ir Respublikos prezidentą. 

Estijos vyriausybė už 
1938 m. pilietybės įstatymą 

Tallinas. Lapkričio 25. — 
Estijos vyriausybė pareiškė, jog 
stipriai pasisako už 1938 metų 
pilietybės įstatymo priėmimą. 
Kaip praneša BNS tarnyba, 
vyriausybė paskelbė stipriai re
mianti, jog minėtasis 1938 metų 
įstatymas „būtų pilnai patvir
t intas, kuris reikalauja, kad 
asmuo turi būti išgyvenęs 
mažiausiai trejus metus krašte 
ir tur mokėti estų kalbą, kad 
jam būtų suteikta pilietybė. 
Savo pareiškime Estijos vyriau
sybė kreipiasi į visas politines 
partijas bei sąjūdžius, kada per 
vieną savaite įteiktų savo pa
siūlymus, kaip ir kokios dar 
pilietybės į s ta tymo detalės 
galėtų būti įjungtos į įstatymą. 
Šį savo nutarimą Estijos vyriau
sybė padarė po to, kai žmonių 
apklausinėjimo nuomonių biu
ras paskelbė. Kad estai pasisako 
už 1938 metų jstatvmą. 

Estijos AT prezidiumas pa
skelbė įvedęs Estijos Kongreso 
nariams asmens korteles kaipo 
jrodymą, kad narys yra tikrai 
Estijos pilietis, skelbia RFE 
žinių laida. Panašiai jau buvo 
padaryta Lietuvoje, kad ir 
Lietuvos parlamentarai turėtų 
įrodymus, kad jie t ikrai yra 
piliečiai pagal išleistus įsta
tymus. 

Žuvusiems partizanams už Lietuvos laisvę. Biržų rajone, prie Tatulos upės 
Gerkiškių kaime buvo pašventintas paminklas žuvusiems 19441952 metais 
už laisvę. Čia žvyrduobėse buvo palaidota maždaug Šimtas tautos sūnų. kurie 
nepakluso sovietų okupacijai, iš jų ir žinomas lietuvių poetas, kritikas ir 
filosofas Mamerta- Indriliūnas ir jo brolis Jonas 

„Laisvosios Europos radijas" 
pranešė, jog Estijos vyriausy
bės pareigūnas paskelbė, kad 
kai kur ie užsienio kraš ta i 
sutiko aprūpinti alyva bei naf
ta Estiją, jei šią žiemą būtų rim
tas trūkumas. Finansų ministe
rijos direktorius Ardo Kamratov 
pasakė r epor t e r i ams , jog 
susitarimas yra padarytas, kad 
nepritrūktų alyvos, nežiūrint 
kokia krizė iškiltų. Tačiau jis 
atsisakė pasakyti, kokie kraštai 
davė tą garantiją. 

Bando parduoti uostą 
Taip pat RFE/RL pranešė, jog 

p i rmas Sovietų batali jonas 
Paldiski laivyno bazėje išvyks iš 
Estijos teritorijos. O lapkričio 24 
d. 12 motorizuotų sunkvežimių 
išvyko iš Suurupi bazės ir per 
Narvą išvažiavo į Rusiją. Bet 
nuostabiausią žinią paskelbė tie 
patys šaltiniai, kad Sovietų 
kariniai daliniai, esą Saaremaa 
saloje, bando parduoti ten esantį 
uostą. Saaremaa karo komen
dantas painformavo vietinę 
valdžią, kad uostas yra par
duotas . Tač iau a t s i sakė 
pasakyti, kam parduotas ir kas 
tą nuosavybę kitą savaitę 
perims. I tai Estijos vyriausybė 
griežtai reagavo, kad uostas ne
parduodamas ir kad Sovietų 
Gynybos ministerija privalo 
pranešti Estijos vyriausybei, jei 
kas nors neteisėto bandoma 
atlikti. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 29 d.: Saturninas, 
Iliuminata, Daujotas, Butvyde. 

Lapkričio 30 d.: Andriejus 
apaštalas. Dovainė. Justina, 
Linksmuolė, Saugardas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:54. leidžiasi 4:22. 
Temperatūra dieną 45 L, 

naktį 35 1. 
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KAUNO „ŽALGIRIS" ->1 

CHICAGOS „LITUANICA >> 
JJ 

77-71 
Kauno „Žalgirio" krepšinio 

komanda savo išvyką JAV 
užbaigė rungtynėmis prieš Chi
cagos „Lituanica". Ši išvyka 
buvo pradėta rungtynėmis su 
Loyolos universiteto komanda, 
kuriai „Žalgiris" pralaimėjo 26 
taškų skirtumu. Bet tai buvo 
pirmos rungtynės po ilgos ir 
varginančios kelionės. Turnyro 
eigoje ,,Žalgirio" žaidimas 
pagerėjo, tačiau pilnai pailsėti 
ir atsigauti nebuvo kada, nes 
per 13 dienų reikėjo žaisti 12 
rungtynių, kasdien dar autobu
sais keliaujant iš miesto į 
miestą. Taip gerą pelną kaupia 
tokias išvykas organizuojančios 
agentūros, šiuo atveju Mi.wau-
kee Sports Tours. Iš 12-kos 
rungtynių „Žalgiris" laimėjo 
penkias, pralaimėjo septynias, 
daugiausiai prieš vidutinio lygio 
universitetų komandas. 

Po paskutinių rungtynių. 
kurias vieno taško persvara 
66-65 prieš Valparaiso univer
siteto komandą laimėjo „Žalgi
ris", prieš grįždami į Lietuvą, 
žalgir iečiai kelias dienas 
praleido Chicagoje. 

Vieną vakarą „Balt i jos" 
restorane juos vaišino ir ap
dovanojo dr. K. Savickus, o. 
lapkričio 23 (šeštadienio) 
popietę Marąuette Parko Field-
house salėje rungtyniavo su 
Chicagos lietuvių „Lituanica" 
komanda. Nebuvo klausimo, kas 
laimės, buvo spėliojama ar „Li
tuanica" pajėgs pasipriešinti, ar 
rungtynės sudomins žiūrovus. 
Pilnutėlė salė žiūrovų nebuvo 
apvilta. „Lituanica" po IV PLS 
žaidynių neturėjo jokių rungty
nių nei rimtesnės treniruotės. 

tačiau prieš „Žalgirį" inspiraci 
jos buvo daugiau negu reikėjo. 
Kovojo „iš dūšios" ir sužaidė 
pasigėrėtinai. Rungtynės buvo 
įtemptos ir įdomios iki paskuti
nės minutės. 

Pradžia priklausė „Žalgiriui" 
— greitos ir tikslios pasuotės, 
užbaigiamos švariais metimais. 
Pasekmė greitai kyla — 6-0. 
11-2 ir 23 9. Jau atrodė, kad „Li 
tuanicos" laukia skaudus pra
laimėjimas. Panašiai atrodė ir 
„Ža lg i r io" t r e n e r i u i M. 
Paulauskui , k u r i s į a ikš tę 
suleidžia visus pakaitus. „Li
tuanica" pasijunta laisviau, 
drąsiau, keli A. Bario puikūs 
metimai pakelia entuziazmą, 
pasitikėjimą. Per 5-6 minutes 
sukala 14 taškų ir pasekmė 
23-23. Žaidimas išsilygina, 
„Lituanica" net baigia kėlinį 
35 34. Grįžta „Žalgirio" gerieji, 
bet „Lituanica" nepasiduoda. R. 
Dirvonis sumaniai keičia savo 
žaidėjus, neleisdamas niekam 
nuvargti. „Žalgir is" truputį 
atsiplėšia puikiais Lukmino ir 
Einikio metimais 59-52, 66 59, 
tačiau įtemptoje pabaigoje „Li
tuan ica" pris iveja ir pusė 
minutės iki galo pasekmė 73-71. 
Keliais baudų metimais „Žalgi
ris" užbaigia 77-71. 

Visi „Lituanicos" žaidėjai ko
vojo pasigėrėtinai, kiek išsis
kyrė, kaip dažnai per daugelį 
metų, nesenstantis A. Baris. Iš 
„Žalgirio" paminėtini Einikis ir 
Lukminas, abu olimpinės Lietu
vos rinktinės kandidatai Žiūro 
vai skirstėsi patenkint i , aišku, 
ir „Lituanica". 

V.G. 

LIETUVIAI BARCELONOS 
OLIMPIADOJE 

A. LAUKAITIS 

1992 m. nuo liepos 25 iki rug
pjūčio 9 dienos Barcelonoje, 
Ispanijoje, vyks XXV-ji vasaros 
žaidynių olimpiada. Ši olimpia
da bus pirmoji Ispanijoje ir, po 
paskutiniųjų 20-ties metu, pir
moji Europoje. Šioje olimpiadoje 
dalyvaus 170 pasaulio valstybių 
su maždaug 15000 sportininkų, 
įskaitant trenerius bei kitus jų 
palydovus. Olimpiadą, manoma, 
stebės visame pasaulyje arti 3 
milijardai žmonių televizijoje, 
kai į Barceloną atvyks maždaug 
400,000 svečių. 

Barcelonos miestas ir metro
polija turi daugiau 4 mil. gyven
tojų. Barceloną yra Katalonijos 
provincijos, siekiančios savo 
nepriklausomybės, sostinė ir 
žaidynių metu katalonų kalba 
bus viena iš keturių oficialiųjų 
kalbų. Olimpiadą atidarys 
Ispanijos karalus Juan Carl II. 
pats buvęs iškilus sporti
ninkas ir 1972 metais dalyvavęs 
Miuncheno olimpiadoje. Bar
celonos olimpiados pasiruo
šimams Ispanijos vyriausybė 
buvo paskyrusi daugiau 8 
milijardų dolerių, o kitos pa
jamos — iš televizijos pasaulinių 
stočių, bilietų ir kt. Visi bilietai 
į atidarymo ir uždarymo iškil
mes jau parduoti. Nebėra bilie
tų ir į daugelį baigm'inių varžy
bų. Be visų kitų olimpinių 
stadionų, naujų viešbučių, 
olimpinio kaimelio ir kt., apie 
visą Barceloną tiesiama speciali 
44 km ilgio autostrada. Joje, 
žaidynių metu, kursuos daugiau 

2000 specialių autobu: ų. Pačioje 
Barcelonoje, atrodo, bus pro
blema su apsigyvenimu, nes jau 
dabar vietų viešbučiuose yra 
trūkumas Olimpiados vadovy
bė gavo daug nusiskundimų iš 
įvairių pasaulio kelionių biurų, 
nes miesto viešbučiu kainos la
bai pakeltos 

Lie tuvai , a t g a v u s nep r i 
klausomybe, a tgautos ir visos 
olimpinės teisės. J i vėl pilna
teisė olimpinė šalis. Beveik 
visos tarptautinės sporto federa
cijos vėl pr ipažino Lietuvą 
pilnateise savo nare , suteikiant 
teisę d a l y v a u t i visose 
pasaulinėse varžybose. Pirmos 
didžiosios Lietuvai tarptautinės 
varžybos bus 1992 metu pra
džioje Albertvilio mieste vyks
tanti Žiemos olimpiada. Į šią 
žiemos olimpiadą iš Lietuvos 
vyks 4 5 sportininkai. Kandida
tais yra pa sku t inė s žiemos 
olimpiados aukso medalistė V. 
Vencienė, kuri būdama jau 30 
metų, paskutiniuoju laiku in
tensyviai treniruojasi, t a ip pat 
dalyvaudama ir įvairiose tarp
tautinėse varžybose. Tarp kitų 
kandidatų yra K. Strolienė, 
neseniai ta rp tau t in iame susi
tikime 5 kilometrų biatlono 
varžybose laimėjusi aukso me
dalį. Kitas biat lonininkas yra 
G. Jasinskas, sl idininkas R. 
Panavas ir dailiojo čiuožimo 
meistras P. Vanagas , nors jam 
dar yra kliūčių, nes jis čiuožia 
su savo partnere ruse. 

Barcelonos olimpiadoje daly

vaus j au daugiau lietuvių spor
tininkų. Manoma, kad jų bus ar
ti 40, nors kandidatų yra žymiai 
daugiau, tačiau finansinės išlai
dos y ra labai didelės. Vieno 
s p o r t i n i n k o p a s i u n t i m a s į 
olimpiadą, jo apgyvendinimas ir 
visi pas i ruoš ima i Lie tuva i 
kainuos arti 10,000 dolerių. 
Šiuo metu į Barceloną galvo
jama pasiųsti: 5 dviratininkes, 
p a s k u t i n i u o j u la iku labai 
sėkmingai pasireiškusias įvai
riose tarptautinėse varžybose. 5 
vy rus d v i r a t i n i n k u s t r eko 
varžybose ir 5 plento varžybose. 
Jie visi taip pat yra aukšto tarp
tautinio lygio. Šaudyme 7 vyrus 
ir mo te r i s . Akademin iame 
irklavime 3 moteris, laimėjusias 
a u k š t a s v ie tas Maskvos ir 
pasaulio regatose ir 3 vyrus. 
Lengvojoj atletikoj numatoma 
pasiųsti 10 moterų ir 10 vyrų, 
jų t a rpe R. Arbačiauskas nese
niai Vokietijoje pasiekęs geriau
sią 5 km nuotolio ; ezultatą 
šiame sezone. Sport; ič_, gimnas
tikoj numatyta p. siųsti 1 ir 
tenise 2. Džiugu, kad geriausias 
Lietuvos baidarininkas A. Vieta 
galutinai nutraukė savo visus 
sportinius ryšius su Sov. S-ga ir 
Barcelonos olimpiadoje atsto
vaus Lietuvai. Kitų sporto šakų 
o l impin ia i a t s tova i dar 
nežinomi. 

Didžiausias susidomėjimas 
Lietuvoje yra mūsų krepšinio 
r inktine. Šios rinktinės pilnam 
p a r u o š i m u i , ka ip pa re i škė 
Lietuvos Krepšinio federacija, 
reikalinga 200,000 dolerių ir 
d a u g i a u ketvirč io milijono 
rubliu. Tai yra gana didelė 
suma pinigų, tačiau manoma 
gauti valstybinę paramą, o 
Lietuvos iškilusis profesionalas 
krepšininkas Š. Marčiulionis 
numato Amerikoje įsteigti šios 
olimpinės r inktinės paramos 
fondą ir į jį į traukti ne t ik lietu
vius, bet ir paskirus Amerikos 
verslininkus ir kitas firmas. 
Š ALFAS pirmininkas V. Adam
kus ta ip pat įsijungė į šį para
mos darbą ir kar tu su Ameri
kos Lietuvių Bendruomene ir 
sportininkais bandys sutelkti 
lėšų Lie tuvos ol impinei 
krepšinio rinktinei . Š. Marčiu
lionio pasisakymu, ką pasauliui 
pranešė ir „Amerikos balsas" 
savo radijo laidoje, šią Lietuvos 
r ink t inę treniruoti padės ir jo 
profesionalų „Golden State 
Warr iors" treneris D. Nelson 
jnr . K a s bus tikrasis rinktinės 
t rener is , šiuo metu dar neži
n o m a , n o r s r i n k t i n ė s 
vadovas-menedžeris yra dr. A. 
Pakula . J is kalba gerai bent 
6-mis kalbomis, įskaitant anglų, 
yra krepšinio žurnalo redakto
r ius ir daugelio laikraščių 
bendradarbis, ypač krepšinio 
klausimais. J is taip pat yra ir 
Olimpinio komiteto ir Krepšinio 
federacijos narys. Olimpinės 
komandos vyrų krepšinio kan
didatai: Š. Marčiulionis — JAV, 
A. Sabonis — Ispanija, R. Kur
tinaitis — Vokiet.. V. Chomičius 
— Ispan., P zauskis — 
Australija, . . . . .arnišovas — 
JAV, G. Krapikas — Vokiet., A. 
Vainauskas — Vengrija, A. Bra
zys — Lenkija, A. Visockas — 
Lenkija, R. Knyza — Šveicarija. 
A. Tomkevičii's — Jekija, S. Jo
vaiša — Vokietija, D. Dima-
vičius — Lenkija, L. Rautinšas. 
J. Arluckas — Ispanija, K. 
Aleksynas — JAV, D. Lukmi
nas, G. Einikis, V. Jurgilas, T. 
Stumbrys. A. Pazdrazdis, G. 
Stulga — visi iš Lietuvos. Šie 
kandidatai čia surašyti ne eilės 
tvarka . J ie gali vėliau, kaip 
p r a n e š ė iš L ie tuvos , būti 
pap i ldy t i ar pake i s t i , nes 
nežinia, a r visi dabar žai-
džiantieji užsieniuose gerieji 
Lietuvos krepšininkai, galės at
stovauti Lietuvai. 

Clevelando LSK ..Žaibas" mergaičių E (9-1C m.) 4 x 100 estafetės komanda, 
laimėjusi pirmą vietą 1991 m. Šiaurės Amerikos Pabaltiečių ir lietuvių 
lengvosios atleukos pirmenybėse, š.m. rugsėjo 1415 d. vykusiose Parma, 
Ohio. Iš k. — Krauna Stempužytė, R ū t a Švarcaitė, Laura Rukšėnaitė ir Kris
t ina Kliorytė. D eil. lentą su klubo ženklu laiko kolegos berniukai — Linas 
Laniauskas, Simas Laniauskas ir Kazys Urbonavičius. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTINĖS NAUJIENOS 

Šių Kalėdų švenčių metu Gee-
longe vyks Australijos lietuvių 
41-ji Sporto šventė, kurią rengia 
Geelongo sporto klubas „Vytis". 
Į šventę suvažiuos aiti 300 spor
tininkų, nors pačiame Geelonge 
gyvena t ik maždaug 200 lietu
vių. Sydnėjaus „Kovas" šven
tėje dalyvaus su 2 vyrų, 1 
veteranų, 1 iki 18 metų jaunių 
ir 1 iki 18 metų mergaičių ir 1 
iki 16 metų mergaičių krepšinio 
komandomis, 1 vyrų ir 1 moterų 
tinklinio, biliardo, plaukimo, 
teniso ir golfo komandomis. 
Šiuo metu koviečiai labai 
ruošiasi šioms varžyboms. Mer-

Kai žmogus pradeda eiti savęs 
nužmoginimo keliu, jis juo eina 
visiškai vienodai ligi pat galo, 
vis tiek, a r jis bus šešioliktojo 
šimtmečio inkvizitorius ar dvi
dešimtojo d ik t a to r iu s , nes 
laikas čia nebetenka reikšmės. 

A. Maceina 

gaitės iki 16 metų Bankstowno 
distr ikte laimėjo čempionų 
vardą. Jas sėkmingai treniruoja 
jaunasis P. Gustafson. Vyrų ir 
merginų krepšinio komandos 
buvo išvykusios į Bateman Bay, 
kur vyko kviestinių NSW vals
tijos krepšinio komandų varžy
bos. „Kovo" vyrai savo grupėje 
čia laimėjo pirmą vietą i r gavo 
300 dolerių premiją. Merginoms 
sekėsi blogiau. Lapkričio pabai
goj koviečiai vyksta į NSW 
krepšinio karnavalą Tamvvorth 
mieste. 

IV-jų PLS Žaidynių metu 
buvo paskelbtas Lietuvos spor-

SUNKUMAI PRASIDĖJO 
DAR PAKALNĖJE 

Lietuvių alpinistai kops į 
aukščiausią planetos viršūnę — 
Everestą. Iškelti trispalvę 8,848 
metrų viršukalnėje bus bando
ma ateinančiais metais. 0 šio
mis dienomis mūsų alpinistai 
surengė Himalajuose žvalgybi
nę ekspediciją. Sportininkai ieš
kos maršruto, kuriuo pasaulio 
lietuviai šturmuos Everestą. 

Jau šio žygio prodžioje alpinis
tų laukė dideli sunkumai. Kinų 
pasieniečiai privertė juos sugrįž
ti nuo Tibeto pasienio. Tik po 
ilgų derybų keturiems ekspedi
cijos dalyviams — Aleksui Ber
tuliui, Seattle, taip pat Viliui 
Šaduikiui. Kęstučiui Baleišiui 
ir Rimui Skirmantui spalio pa-

IRKLAVIMO REGATOJE 

..Head Of-The-Charles" 26-oje 
Tarptaut nėję Regatoje Lietuvos 
vyrų irkluotojų aštuonvietė 
spalio 20 d. užėmė 9-a vietą. Tai 
buvo perg ;lė prieš Rusijos rink
tinę, kurie baigmę pasiekė 
dešimti. Kiekvienas sportinis 
pasiekimas gar; na laisvos 
Lietuvos vardą, įgalina lygiomis 
teisėmis varžytis su garsiomis 
JAV, Kanados. Anglijos, Vokie
tijos komnndomis. Lietuvių aš
tuoniuke nuo kranto garsiais 
šūkiais ..LIETUVA, LIETU 
VA" palaikė gausus Amerikos 
lietuviu būrys. Į regatą atvyko 
14 vyrų irkluotojų ir treneris 
Kęstut is Ba r tkus . Moterų 
komanda negalėjo atvykti, nes 
negavo bilietų. Po lenktynių 
Lietuvon sportininkams buvo 
suruoštas priėmimas Bnghton 
Lietuviu klube. Svečiams buvo 
įteiktos atmintinos dovanėlės. 
Visų sportininkų vardu Lietu
vos Irklavimo federacijos 
koordinatorius Aidas Kupčins
kas, Bostono LB apylinkės 
pirm. Brutenis Veitas, ALTo 
pirm. Gintaras Čepas išreiškė 
dėkingumą visiems lietuviams, 
parėmusiems šį reikšmingą 
sporto renginį. Ypatinga padėka 
A. Mitkui, A. Kulbiui, A. Leo 
navičiui. B. Kovai, E. Austrui, 
priėmusiems ir globojusiems 
irkluotojus. 

baigoje pavyko prasiveržti į Ti
betą. „Tikime, kad žygio progra
mą įvykdysime", — pranešė Lie
tuvos alpinizmo federacijos pre
zidentas Vilius Šaduikis telefo
nogramoje, kuri buvo perduota 
į Lietuvos Respublikos atstovy
bę Maskvoje. 
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to žurnalistų s-gos konkursas 
kūrybingiausiems radijo, tele
vizijos ir laikraščių reporte
riams. Premijos buvo po 500 
rublių. J a s laimėjo: už įdomiau
sius rašinius „Sporto" laik
raščio skyriaus vedėja M. Mar
cinkevičiūtė, kuri labai daug 
rašo ir apie užsienio lietuvių 
sportą, už radijo reportažus — A. 
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Laiškas 
NAMO 

SUGRĮŽTANT 
Gerb. Tautiečiai, 
atvykom į Ameriką ne vien 

žaisti krepšinio, bet ir Jus pa
matyti ir su Jumis pasidalinti 
savo džiaugsmais ir rūpesčiais. 

Nelengvas buvo šis krepšinio 
turnyras. Per 13 dienų teko 
sužaisti 12 rungtynių, o tarp 
rungtynių 10-15 valandų kelio
nė į sekančias varžybas. Apie 
varžybas terašo specialistai. 

Aš noriu visiems padėkoti už 
galimybe pabūti pas Jus. Jau 
pirmą dieną Chicagoje pajutome 
neaprašomą tikrą Jūsų nuošir
dumą, susirūpinimą mūsų krep
šinio ateitimi ir mūsų pačių 
ateitimi. Kur tik važiavome, 
kur žaidėme, mus pasitikdavo 
lietuviai, globojo. Jau išvargę 
dešimtose rungtynėse buvome 
maloniai nustebinti, kai į per
sirengimo kambarį žilagalvis 
senelis su berniuko šypsena 
atnešė mums juodos duonos. 
Ačiū Jums, mielas Bičiuli. 
Sunku išreikšti džiaugsmą, kai, 
pasibaigus dvyliktoms rungty
nėms , l ietuviai m u s taip 
maloniai globojo ir rūpinosi, 
kaip savo vaikais ar anūkais. 

Ačiū krepšinio „tėvui" dr. K. 
Savickui, V. ir A. Adamkams, 
B. Jasaitienei, Šakeniams. A. ir 
F. Siutams, R. ir D. Dirvoniams, 
A. ir V. Lauraičiams, J . ir A. Bi
ručiams, Vodopolams ir dauge
liui kitų, kurie mumis rūpinosi 
ir globojo. Te Dievas suteikia 
Jums jėgos ir sveikatos. 

Iki susitikimo mūsų ir Jūsų 
Tėvų žemėje Lietuvoje! 

V.V. Budginas 
„Žalgirio" komandos 

gydytojas 

Pliadis, už foto reportažus 
„Vyčio" reporteris G. Talutis už 
draugiškus šaržus A. Užas. 

A n t a n a s Laukai t i s 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Stroot, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 We«t A ve.. Orland Park 
708-349 8100 

10 VV Martin, Naporvlllo 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tei 708-857-8383 

Kab. to l . (1-312) 585-0348; 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Roz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kodzto Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr. ketv ir per'Kt 
pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (708)246-0067; arba (708)246-«581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

D R . E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p-7 v v antra '2 30-3vpp 
trečd uždarytaa ketva 1-3 v p p . penkta 

ir seštd 9 v r -12 vpp 

6132 S. Kadžio Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIU KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoro'dų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol . (1-312) 585-2802 

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

Reikalui es mt atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St., Chicago. IL 
Tei. (1-312) 475 2112 

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

Tai. kaMnoto Ir baito: (700)052-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 to . SOth Ava., Ctcoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šest 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. M M M j M Ava., turto 324 Ir 
5020 t . P V N M M M . , Chicago. IL 

61 St. Ir Koan Ava., Justleo, IL 
Tai. (1-312) 588 2000 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio. Chicago, III. 
Tol . (1-312) 925-2670 

1185 Oundoo Ava., Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomet'istas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tol. (708» 440-1777 

DR. D A N A M . S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tol . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

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

KaMnoto to l . (1-312) 770-2080. 
ROS. (700) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

kotv. 9-12. Penkt. 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 588-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Oood Semorttan M a d l c l Cente* 

1020 C. Ogden Ave. . Šeria 310. 

Tol. 1-700-827-0000 
Valandos pagal susitarimą 



tmmmmm 

Kontempliacija 

VEDUSIEMS ŽMONĖMS 
Garsusis trapistas vienuolis 

Thomas Merton (kun. M. Louis, 
OCSO), kuris mirė 1968 m. 
gruodžio 10 d., tikėjo, kad vie
nuoliškasis gyvenimas t u r i 
daug ką reikalingo pasakyti 
visų luomų tikintiesiems. Jo 
mintys šiomis temomis telpa 
dar neišleistoje knygoje „The In-
ner Experience" („Vidinis iš
gyvenimas"), kuris serijiniai 
pasirodė vienuolių žurnalo Cis-
tercian Studies 18 ir 19 tomuose. 
Religinių straipsnių rašytojas 
Mitch Finley, susipažinęs su 
tomis mintimis, Our Sunday 
Visitor laikraščiui sukūrė „in
terviu su Thomas Merton", at
sakymus į klausimus paim
damas iš minėtosios Thomas 
Merton knygos. Kadangi šios 
mintys ta ikomos specia l ia i 
pasauliečiams, t ikiu, kad bus 
įdomios ir mūsų skaitytojams. 

Finley pradeda k laus imu: 
Tėve Merton, savo raštuose Jūs 
pabrėžiate kaip svarbu kiek
vienam žmogui puoselėti savo 
„vidinį aš" . Kas ta i yra? Mer
ton: „Vidinis a š " nėra sudeda
moji dalis to, kas mes esame, 
sakykim, kaip variklis maši
noje. Iš tikrųjų tai yra mūsų 
viso realumo esmė. Mūsų „vidi
nis a š " — tai mūsų dvasinis 
gyvenimas, kai j is yra labiau
siai gyvas. Tai gyvybė, kur ia 
visa k i ta mumyse gyvena ir 
juda. 

O kaip gali žmonės, negyve
nantys vienuolyne, puoselėti tą 
vidinį aš? Merton atsako: Nėra 
jokios priemonės, imtinai ir me
ditacijos, kuria būtų gal ima tą 
vidinį aš ištraukti iš jo „slėp
tuvės". Įvairios dvasinės prak
tikos ir priemones tegali padėti 
mums savyje sukurt i šiek tiek 
reikiamos vidinės tylos, nuolan
kumo ir neprisirišimo prie lai
kinų dalykų, kas sukurs klima
tą kada nors, mums neįspėjamu 
laiku t am „vidiniam a š " nedrą
siai pasireikšti. 

Finley klausia: Tokie dalykai 
atrodo visiškai ne rea lūs ir 
neprieinami žmonėms, kurie 
kasdien turi galinėtis su gausy
be gyvenimo, še imos, eko
nominių reikalų, krizių, bėdų. 
Ką jūsų žodžiai gali pasakyt i 
tokių dalykų nuolat spaudžia
miems žmonėms? Merton: Vie
na didžiųjų kontemplatyvinio 
gyvenimo problemų šiandien 
yra būtinybė prisi taikyti prie 
sunkių aplinkybių, kad iš to kas 
gero išeitų. Taip yra t iek vie
nuolynuose, tiek ir už jų sienų. 
Vienok, atrodo tikslu teigti , jog 
tie, kurie nori kontempliatyviai 
gyventi, ugdyti tą savo vidinį 
aš, ar būtų vienuolyne a r ne, 
turėti siekti dviejų dalykų: pir
ma, kiek galint sumažinti vi
dinius konfliktus ir frustraciją 
savo gyvenime, mažinant savo 
priklausomumus ir kontak tus 
su „žemiškais" dalykais, bū
tent: mažinant savo poreikius 
malonumams, pa togumams , 
prestižo ir pasisekimo žmonių 
akyse, kiek galint siekiant tikro 
dvasinio neturto ir neprisiriši
mo prie laikinų dalykų. 

Antra, tai padarius, tenka 
išmokti pakęsti neišvengiamuo
sius l ikusius konf l ik tus — 
triukšmą, neramumą, spūstis, 
laiko trūkumą ir, svarbiausia, 
nuolatinius neišvengiamus susi
tikimus su sekulariu, „žemiš
ku" mentali tetu, kuris nuolat 
mus supa, net ir vienuolynuose. 

Tai skamba beviltiškai pa
sauliečiui, pastebi Finley, bet su
yra dalykų, kuriuos pasaulietis 
galėtų daryti, kad savo pa
šaukimo rėmuose taptų jaut
resnis Dievui? Merton gana 
stipriai atsako: Jei lauksi , kol 
kas ateis ir šaukštu t au sušers 
kontempliatyvi nį gyvenimą, il
gai teks laukti, ypač Amerikoje. 
Nieko nebus, jei neatsižadėsi 
savo inercijos ir neprašysi Dievo 
pažadinti tavo vaizduotę, tavo 
kūrybinę laisvę, pagalvojant 
apie kai kurias tokių galimybių: 

gali būti, kad atsisakius did
miesty turimų gerų ekonominių 
perspektyvų, galėtum rasti pra
gyvenimą ir kaime ar mažame 
mies te ly je , k u r turėtum 
daugiau laiko pamąstyti... 

J is kalba toliau: Bet nežiūrint 
kur gyventum, visuomet yra 
įmanoma teisingai panaudoti 
tyliąsias dienos valandas, kurių 
kit i nevertina... Nereiktų nei 
priminti, kad sekmadienis yra 
ir gamtos ir Bažnyčios skirtas 
kontempliacijai — suartėjimui 
su Dievu. Kai moteris ar vyras 
ryžtasi siekti kontempliacijos 
šviesos, ji ar jis tuo pačiu ap
siima ir specifinę dvasinę dis
cipliną, t iek vienuolyne, tiek ir 
pa sau l i e t i škame gyvenime. 
Bet būtų klaida moteriai a r 
vyrui, turinčiam pasaulietiško 
gyvenimo įsipareigojimus ir 
sunkumus , bandyti gyventi 
kaip uždaras vienuolis. Tai būtų 
iliuzija. 

Į Finley klausimą, kaip, pa
vyzdžiui, vedybinis gyvenimas 
leistų siekti kontempliacijos, 
Merton atsako taip: Svarbiau
sias pasauliečio kontempliaty-
vinio gyvenimo sekėjo įsiparei
gojimas yra ištikimybė savo 
luomo įsipareigojimams — kaip 
šeimos galva, kurios nors srities 
profesionalas ar pilietis. Ši 
disciplina, to gyvenimo parei
gos, gali reikalauti labai didelių 
aukų... bet neužtenka tik mi
nimaliai dorai gyventi. Neuž
tenka tik „būti geru kataliku". 
Reikia asmeniškai suvokti, ką 
man reiškia „gyventi Kristuje", 
leidžiant sau matyti visa, ko tai 
reikalauja. Reikia savo pa
šaukimo pareigas vykdyti ne tik 
tam, kad jas atliktum, bet su gi
liu sąmoningu ryžtu visą pada
rytą gerą aukoti Kristui ir 
daryti per Kristų. 

Tad vedusiam krikščioniui 
jos ar jo kontempliatyvinis gyve
nimas išplaukia iš vedybinio 
gyvenimo. Tai neišvengiama. 
Vedę žmonės kaip tik per San
tuokos sakramento išgyvenimą 
randa savo gyvenimą Kristaus 
paslaptyje. Kaip t ik vedybose 
vedęs krikščionis pasaulyje 
liudija Kristaus meilę žmogui ir 
kaip tik vedybose ji ar jis patiria 
Kristaus meilę jai ar jam. 

Vedusiam žmogui vedybinis 
gyvenimas yra sakramentinis 
centras, iš kurio malonė spin
duliuoja į visas kitas jo gyve
nimo dalis ir tuo būdu jo ar jos 
vedybinis gyvenimas ir įgalina 
jo darbą, poilsį, sunkumus ir 
pasiaukojimą tapti kontemplia
cijos dalimi, nes per Santuokos 
sakramentą visi šie dalykai yra 
palenkiami Kristui ir sukasi 
apie Kristų. 

Ar tai reiškia, kad toji meilė, 
kur ią pergyvename vedybi
niame gyvenime, yra toji pati, 
kurią pergyvename kontemplia
cijoje, klausia Finley. Merton at
sako: Vyro ir žmonos jungtis 
vedybinėje meilėje yra šventas 
veiksmas, kuris savo esme sim
bolizuoja Dievo ir žmogaus jung
tį Kristuje. Tad vedybinė meilė 
yra medžiaginė ir simbolinė iš
raiška žmogaus troškimo Dievo 
ir Dievo ilgesio žmogaus. Tad 
aišku, kad vedusiam krikščio
niui kontempliatyvinio gyve
nimo disciplina bus visai skir
tinga nuo vienuolio, ir vedę 
žmonės turi saugotis, kad ne
būtų per daug įtakoti nevedusių 
žmonių vienuol iško dva
singumo, kuris netinka jų luo
mui ir tik apakina, kad nebema
to vedybinio dvasinio gyvenime 
esminio kilnumo. 

Iš tiesų, girti kontemplia-
tyvinį gyvenimą nereiškia pa
neigti visas kitas gyvenimo for
mas, bet ieškoti tvirto pagrindo 
kiekvienam žmogiškam sie
kimui. Neturėdamas vidins 
tylos ir susitelkimo, žmogus pra
randa ryšį su tikromis savo 
energijos, supratimo ir ramybės 
versmėmis, baigia Merton. 

a.j.z. 

KIEKVIENAS BRŪKŠNYS - VIS 
PROTĖVIŲ BALSAS 
Trėmimų į Sibirą 50-ties metų proga 

AR PAVOJUS TIKRAI 
PRAĖJO? 

E. RINGUS 

Baigiasi 50 tieji sukaktu
viniai bolševikų įvykdytų pir
mųjų masiškų trėmimų į Sibirą 
metai. Tai buvo pradžia Stalino 
suplanuoto lietuvių tautos su
naikinimo, kuris dar žiauriau 
buvo tęsiamas, 1944 m. antro
joje pusėje sovietų armijoms vėl 
sugrįžus. Lietuvos spauda ypač 
šiais metais daug apie trėmimus 
rašė, skelbdama išlikusių gyvų 
pergyvenimus ir buvo leidžia
mos jų kraupių prisiminimų 
knygos. Mūsų išeivijos spaudai 
neįmanoma visų tų pergyveni
mų perspausdinti ar jų dalis 
pacituoti. Tačiau vis tai, kas jau 
surašyta, pasiliks amžiams 
tautos martilogijos lapuose. 
Rašąs šias eilutes savo straips
nių serijoje ryžosi atskleisti nors 
mažą dalį tų prisiminimų aki
mirkų. 

Gyva audinių raš tuose 

Jaunosios kartos tikriausiai 
nebeprisimena, kad šalia kitų 
1941 m. birželio mėnesį buvo 
ištremta ir žinoma Lietuvos 
etnografė, 1938 m. išėjusios 
knygos „Kupiškėnų vestuvinin
kai" autorė, mokytoja Mikalina 
Glemžaitė, gimusi 1891 m. Šį 
rudenį minint jos gimimo 100 
metų sukaktį laikraštis „Tiesa" 
1991IX. 12 nr. apie M. Glemžai-
tę, mirusią 1985 m., paskelbė 
straipsnį. Jame rašoma: „Išvež
ta į Krasnojarsko sritį dar 1941 
metais, akademiko Juozo Matu
lio, Justo Paleckio ir kitų 
rūpesčiu 1946 sugrįžo. O grįžusi 
iš Sibiro dar gyveno 49 metus 
nuolat darbuodamasi... Pradėjo 
dirbti Istorijos ir etnografijos 
muziejuje, išvaikščiojo Valki
ninkų, Biržų, Pandėlio, Rokiš
kio... apylinkes. Sudarė iš viso 
ar ne 90 etnografinių rinkinių, 
kuriuose — 9 tūkstančiai ekspo
natų. Skaitė pranešimus Mask
vos ir Pabaltijo mokslinėse kon
ferencijose, dėstė lietuviškų 
drabužių istoriją..." 

Tačiau, pasak straipsnio, ar 
ne penkerių metų laikotarpis iš 
jos biografijos yra dingęs, nes 
, jos knyga ,Kupiškėnų vestuvi
ninkai', išėjusi 1938 metais, be 
kita ko, — unikalus tautiškumo 
pradžiamokslis — po karo buvo 
paimtas iš bibliotekų. V. Mi
liaus teigimu neleidžiamas mi
nėti net etnografinės literatūros 
sąrašuose..." 

Strapsnyje ap ie velionę 
sukaktuvininkę M. Glemžaitę 
pabrėžiama: „Kar tų kartos 

mokysis taut inio rašto (or
namento) ir papročių. Kiek
vienas įaustas brūkšnys, pauzė, 
grėblelis ar dobilo lapelis — vis 
protėvių balsas..." 

„Tėvynės ilgesys" 

1941 m. birželio 14 ė. su tėvais 
į Sibirą ištremtas buvęs čia 
rašančiojo bendraklasis Pane
vėžio gimnazijoje Aleksandras 
Mikutavičius, po daugelio per
gyvenimų gyvas išlikęs, dabar 
gyvena Kaune. Jis laikraštyje 
„Tremtinys" 1991 m. balandžio 
mėn. prisimena ir k:ek švieses
nes dienas Altajaus krašte: „Ke
li draugai susibūrę: literatūros 
būrelį, ėmėme leisti laikraštukų 
.Tėvynės ilgesys' (1944 m.K At
simenu .literatūros vakarą' — į 
vieną baraką susirinko motinos, 
broliai, seserys, seneliai... Kokia 
tai buvo šventė! Su dideliu en
tuziazmu kūrėme ir toliau. Per 
vienerius metus prirašėme sep
tynis sąsiuvinius. Mūsų būre
lyje buvo Vitalija Dambrauskai
tė, Janina Kumpikaitė. Danutė 
Rozmanaitė, Nijolė Vaisiūnaitė, 
Algridas Rozmana.-:. Algirdas 
Vaisiūnas ir aš. Tačiau po metų 
būrelis iširo, ,Tėvynes ilgesys' 
nusotojo eiti..." 

Sugrįžo žemės saujelė 

Tokia antrašte laikraštyje 
„Kauno tiesa" paskelbtas iliust
ruotas straipsnelis apie buvusio 
Lietuvos ministerio pirmininko 
Antano Merkio ..sugrįžimą". 
Straipsnyje rašoma: „Paskui 
atmintį keliaujame mes, pavie
niui ir ekspedicijoms žinodami. 
kad užgesusių Sibiro plynėse 
amžino poilsio vieta turi būti 
Tėvynė... Tačiau pelkėta barakų 
žemė mums grąžina ne visus. 
Dvi ekspedicijos ieškojo Antano 
Merkio palaikų. Nerado. Į 
Lietuvą kaip simbolis sugrįžo 
tik parvežta iš Melenkų sntilčių 
saujelė..." 

Ta proga gegužės 25 d. Lapėse 
dalyvaujant būriui aukštųjų 
svečių, buvo atidengtas A. 
Merkio biustas, o Kaune tą 
dieną vyskupas S. Tamkevičius 
katedroje aukojo Mišias už 
Antaną Merkį. Išvakarėse — 
gegužės 24 d. prie namo Laisvės 
alėjoje 30 atidengta memoria
linė lenta, o Vytauto Didžiojo 
karo muziejuje įvyko vakaras 
„A. Merkio gyvenimas ir veik
la". Istorikai A. Gečas, A. Po
ciūnas, A. Markūnas ir žurn. A. 

Dargis apžvelgė A. Merkio gy
venimą, sutapusį su tragiškiau
siais Lietuvos istorijos įvykiais. 

Sugrįžo ir dailininko palaikai 

Laikraštyje „Lietuvos rytas" 
1991.VIII.20 nr. rašoma apie į 
Lietuvą sugrįžusius dailininko 
Jono Burbos palaikus. 1907 m. 
Skuode gimęs J. Burba mokėsi 
Kauno Meno mokykloje, vėliau 
Leipcige ir Prahoje. Grįžęs į 
Kauną dirbo susisiekimo minis
terijoje. 1941 m. birželio mėn. 
išvežtas į Altajaus kraštą, kur 
1952 m. mirė. Liko žmona ir 7 
mėnesių dukra. 

Pasak straipsnio, „Neseniai į 
Lietuvos žemę sugrįžo ir talen
tingo jos sūnaus dailininko Jono 
Burbos palaikai. Kaip meninin
kas jis buvo labai įvairia
pusiškas: kūrė pašto ženklus, 
plakatus, medalius, iliustravo 
žurnalus, knygas (viena jų — A. 
Smetonos .Raštai'), piešė šaržus, 
karikatūras, apipavidalino Pa
saulio lietuvių sporto žaidy
nes..." 

Paminėjus, kad dailininko 
palaikus parvežė ir Panevėžy 
palaidojo jo duktė Parima ir 
žmona Galina, apie jas straips
nyje taip atsiliepiama: „Beveik 
4 dešimtmečius šios dvi mielos, 
šviesios moterys saugo toli
mame krašte be laiko mirusio 
savo vyro ir tėvo atminimą, 
nedidelį, iš tremties sunkiai 
parvežtą jo kūrybinį palikimą, 
kruopščiai su neblėstančia mei
le ir pagarba renka čia. gimti
nėje, išlikusias jo gyvenimo 
nuotrupas..." 

Norilsko vyčiai 

Kai 1953 m. kovo 4 d. mirė 
Stalinas ir pamažu artinosi 
tremtiniams jų kančių pabaiga. 
Sibiro vergų stovyklose prasi
dėjo streikai. „Lietuvos aidas" 
1991.V.25 nr. skelbia, kaip 
„beginkliai stojo prieš čekistų 
paleistus dresiruotus vilkšunius 
ir automatų serijas, skan
duodami: .Laisvė! Laisvė!. Lais
vė!" Ir jie nugalėjo..." 

Tas šauksmas ir sukvietė 
buvusius Norilsko politkalinius 
į sukilėlių „Norilsko vyčių" 
bendriją, kuri šių metų gegužės 
mėnesį ir paminėjo 28-tas 
Norilsko sukilimo metines. 
Susirinkę Vilniuje Bendrijos 
nariai ta proga sugiedojo ir 
Norilsko sukilimo dalyvio kun. 
Kavaliausko parašytą giesmę. 

Valstybinis suverenumas yra 
tik dalinis, kol svetima ka
riuomenė vis dar valstybės 
teritorijoje. Tokia padėtis yra 
visose buvusiose Sov. Sąjungos 
respublikose, ypač Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje. Visoms res
publikoms ar jau valstybėms 
dabartinis pereinamas laikotar
pis vis dar pavojingas. Gal ne 
todėl, kad nepriklausomybės 
gali būti atimtos, bet todėl, kad 
esančios karinės jėgos dar gali 
pakenkti valstybių kūrimosi 
stadijoje. Šios stambios jėgos 
pavojingos ne tik mažoms 
valstybėms, bet ir pačiai Rusi
jai. Paskutinė istorija įvairiuose 
kraštuose parodė, kad generolai 
gali būti pavojingi. 

Nauji potvarkiai iš Maskvos 
paliečia didelį skaičių aukšto 
rango karininkų ir jie labai 
nepatenkint i . Baiminamasi, 
kad, jeigu bus atleista, kaip 
planuojama 80% karininkų, an
tras pučas taps realia galimybe. 
Kur juos dėti? Šimtai tūkstan
čių aukšto ir vidurinio rango 
karininų, išaugusių ir pripra
tusių prie patogaus gyvenimo, 
prie specialių krautuvių, prie 
padorių butų, dabar liks be visų 
tų patogumų, be aiškios ateities. 
Eilinius ir žemesnio rango pus
karininkius galima įtraukti į 
bendrą ekonomiją. Jie dar jauni. 
Bet kur dėti generolus, ad
mirolus, pulkininkus? 

Karininkija daugiausia rusai, 
jų niekas nenori, kas jiems 
mokės pensijas. Jų padėtis 
darosi vis kritiškesnė ir jų daug 
Pabaltijy. Estijoje priskaitoma 
80,000 karininkų. Estai išmo
kėjo jiems 6 mėnesių algas ir 
davė suprasti, kad po 6 mėnesių 
reiks kraustytis namo. Panašio
se sąlygose atsidurs įgulos Lat
vijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje. 

Pilietybių įstatymai naujose 
valstybėse daugiausia liečia 
karius ir jų šeimas. Tokiu būdu 
apie 40% gyventojų Estijoje ir 
Latvijoje neturės teisės tapti jų 
piliečiais. Tuo labai susirūpino 
Rusijos parlamentas, ir jau 
įkurta komisija saugoti rusų 
teises atsiskyrusiose valstybėse. 

„Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo. 
Bunda Vytis galingas, rūstus! 
Mūsų kruviną priesaiką girdi, 
Š i au rės uolos ir š iaurės 
dangus... Lai pašvaistės smar
kiau sužaibuoja. Lai užkaukia 
Norilsko pūga./ Lai stabus ir 
tironus nušluoja Balto pragaro 
juoda audra!.." 

R.T. 

netgi prisimenama Helsinkio 
potvarkiai. Reikalaujama, kad 
rusams būtų duota privilegija 
turėti dvigubą pilietybę. Bet kas 
gali su tuo sutikti? Maskva 
netgi baugina estus ir latvius, 
kad toks gyventojų susiskirsty
mas gali privesti prie Jugosla
viškos padėties. Tik Pabaltijy 
jėgos būtų labai nelygios, ir jie 
tai pabrėžia. Paliktos įgulos 
gerai ginkluotos, patyrusios 
Afganistane, daug jų priklausė 
„žalių berečių" da l in iams . 
Persvara aiški, o katilas verda, 
sprogimo bijo net pati Maskva. 

Antras opus klausimas Pabal
tijy yra pilietybių pripažinimas 
norintiems likti. Šis reikalas 
ypač opus Latvijoje ir Estijoje, 
pagal jų projektuojamus pilie
tybės įstatus rusai , atvykę po 
1940 m. gali nadotis natūrali
zacijos procesu. Latviai atsisako 
duoti pilietybes: narkomanams, 
chroniškiems alkoholikams ir 
buvusiems komunistų partijos 
ir komsomolo aktyvistams. Bus 
reikalaujama mokėti valstybinę 
kalbą. 

Sklinda ganda i , k a d yra 
susitvėrus slapta kar in inkų 
organizacija, kurios tikslas ats
tatyti tvarką ir drausmę buvu
sioje Sov. Sąjungoje ir sustab
dyti imperijos griuvimą. Ant
ras pučas jau bus pravestas 
geriau negu pirmasis pagal 
gerai apgalvotą planą ir su 
kariška drausme. 

Kažkas siūlo planą, kaip 
išvengti karinio perversmo, 
ypač laisvose respublikose. 
Joms siūloma naudoti esančias 
jėgas kaip „samdinius", kol 
vietinės pajėgos dar nesudary
tos. Šis argumentas grindžia
mas keliais istoriniais pavyz
džiais. Pavyzdžiui, Romos im
perija sukurta ir išlaikoma buvo 
samdinių pagalba. Atrodo, kad 
Ukraina apie tokį planą jau gal
voja ir nori pasilaikyti esančias 
įgulas, kurios žada būti lojalios, 
suteikdama joms pakenčiamas 
sąlygas. Atrodo, kad ši mintis 
atėjo iš naujos kar in inkų orga
nizacijos, norinčios pagerinti 
savo narių katastrofišką padėtį. 

Kiti gandai skelbia, kad kari
ninkų organizacija, pasivadinu
si „dekabristais", yra pasiruo
šusi pučui šią žiemą. 

Kad s u s i l a u k t u m e i pasi
sekimo šiame gyvenime, reikia 
turėti paiko išvaizdą, o būti 
protingam. 

C h. Montesguieu 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
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Ji pakelia kojas, net patempusi aukštyn si

jonuką. Vos sulaiko riksmą. Didžiulė gyvatė pakelia 
žalių akių galvą ir šnypščia geluonių bevizgindama, 
tarytum ilgiausia ir plona uodega. J i rauna ramunių 
žiedus ir šeria jais gyvatę, o šios galva nuo to vis didėja, 
nasrai plečiasi ir ramunes ji ryja šimtais. Atsiradęs 
šunelis narsiai aploja baisybę ir ji nušliaužia šalin, pasi
sotinusi ramunių žiedais. Šunelis palaižo jos ranką ir 
nubėga tolyn. Jo skardus ir plonas lojimas vis tyla, o 
pieva pavirsta gražių rugiagėlių lauku. Džiaugiasi 
saulė, džiaugiasi ir moteris. Ji skina gėles į didelę 
didelę puokštę. Vienų rugiagėlių... 

Praūžia dvi savaitės, lyg akimirka amžinybėje, o 
Birutes sprendimas dar nepadarytas: ar siųsti siuntini 
Stepui į okupuotąją Lietuvą? 

„Nejau Stepui jis taip skubiai reikalingas^ Kad 
turėčiau atliekamų dolerių — tuoj pat ir išsiųsčiau Bet 
kurgi jų gauti, nenuskriaudžiant vaikų ir savęs? 
Kažkodėl ten, anapus piktos uždangos, visi galvoja. <ad 
esame čia pinigais apsikrovę! Pakanka tik koja ikelt 
į Ameriką, o esi jau turtuolis! Ir man tokia nuomonė 
buvo kilus minty apie anuomet atvykstančius .ameri
konus'. Tiesa, ne kiekvienas galėjo sudėt pinigų 
nukeliauti tėvynėn. Taigi, vyko turtingesnieji, ar ne
bent jau susitaupę piliečiai. Nors keli metai kaip čia, 

bet man vos užtenka lėšų pragyvent..." 
Grįžusi iš darbo išvysta pažįstamą voką. Aušra, 

matyti, bandė jo vidun įžvelgti, nes sulipusių voko vietų 
krašteliai įplyšę, matyti, pakeliant juos peiliuku ar ir 
nagu. Vėl t rumpas ir sausokas prašymas. Stepas kar
toja, jog medžiagos jam labai reikalingos. Neaiškina 
kuriam tikslui, bet laiške juntama jau kažkoks nekan
trumas, nervinimasis nesulaukiant žmonos atsiliepimo. 

„Taigi, matyt, jam skubu. Kažkaip net atrodo, kad 
medžiagos jam svarbesnės, kaip aš pati... Tik dar vis 
nesisako: koks tikslas. Gal, iš tiesų, jam laiške nepa
togu? Juk tikrina juos, cenzūruoja. Na, tai vėliau paaiš
kės! Ką daryt? Kaip padėt? Banko sąskaitoj koks 
šimtelis yra dar... Nejau aš jį leisiu pavėjui? O gal?... 
Bet kodėlgi turėčiau dabar jam padėti? Taip staiga, 
netikėtai užklupo. Juk per dvidešimt metų nerodė 
mažiausios krypties į mane! Neieškojo, neprašė sugrįžt. 
Nesirūpino — kaip jo vaikai? Ar sveiki, ar pavalgę, ar 
eina dar mokslą? Žinia — nežinojo kur kreiptis... O gal 
dar tėvynėj ieškojo, teiravos? Kai išgirdo, kad jau 
nebesu Lietuvoj, gal nurimo tada, nes su užsieniu 
ryšius turėt nelabai jam naudinga... Partietis! Bet 
pagaliau juk surado mane. Net stebiuos — kaip! Ir 
kokiu būdu? Kai reikalas gyvas prispyrė — tada visos 
kliūtys niekai! Tada užmirštoji žmona ir šeima — ir 
brangi, ir miela..." 

Šaldytuvo durys kelis kartus atidaromos. Dujų 
krosnis jau šildo maistą. O mintys dar vis skraido virš 
puodų ir patiekalų. Vis apie Stepo laišką tebegulintį 
ant stalo. Tai išgaruoja, tarytum vandens garai užleis
dami vietą dabarties reikalams, tai vėl sugrįžta, lyg 
piktas pinigas. 

Beveik sykiu iš šeštadieninės mokyklos pareina 
Aušra ir Arūnas. 

— Mama! Aš sužinojau, kad mokyklai reikia moky
tojos! Gal tu eitum, ką? 

Aušra iššauja viską iš karto. Net uždususi nuo sku
biai namo neštosios minties, kad mama gali tapti 
lietuviškosios gimnazijos mokytoja. 

— Nežinau net kaip ten pradėti... 
— Aš labai norėčiau, mamyte! Pakalbėk su mūsų 

vedėja. J i labai maloni... Prašau, mamyte! 
Įėjęs Arūnas pabučiuoja motiną. Padeda knygas ant 

šaldytuvo ir tuoj puola svečių kambarin prie lango. Iš 
ten šaukia: 

— Mama. mama! Kažin kokia mašina sustojo prie 
mūsų! Eina pas mus! Vyras ir moteris... 

— Gal ne pas mus. o pas kaimynus. 
Birutė triūsiasi toliau. Aušros padedama. Dėlioja 

lėkštes ant valgymui stalo virtuvėje. Visų nosis jau 
kutena gaminamų valgių kvapai. Staiga sučirška durų 
skambutis. 

— Gal iš tiesų pas mus!... Arūnai, atidaryk! 
Bet Arūnas jau pats atidaręs duris įleidžia svečius. 

Vilainienė, žvilgterėjusi iš virtuvės, tuoj atpažįsta 
atsilankiusius. 

— Dėdė Antanas' Ir teta!. Aušrele, pridėk dar dvi 
lėkštes!.. Reikia ir juos pavaišinti pietumis. 

— Gera diena. Birute! 
Nesivaržydamas pirmas į ' ir tuvę įvirsta visu 

storumu dėdė Antanas. Plati šypsena dailiai skustame 
riebiame veide. Nuo pakilusių skruostų akys dar labiau 
sumažėjusios, pavirsta mažais plyšeliais. Stamboka 
nosis lyg siekia pajuodusių, bet dar sveikų dantų eilės. 
Nachališkai žiba pačiame prieky auksinis dantis . Pro 
Antano petį žvelgia šmaikščiomis akimis, smailia 
nosimi ir su plaukų kuodu jo žmona. Akys jau bėgioja 
tyrinėdamos kas čia verdama. 

— Nagi, iš kur dabar? Nesitikėjau, kad kada nors 
aplankysit! 

'Bus daugiau* 
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MIRTĮ NESANTI 
AIDS LIGA 

JUOZAS KRIAUČIŪNAS, M.D. 

Jau pora dešimtmečių, kai 
Amerikoje ir kituose civilizuo
tuose kraštuose daugėja AIDS 
liga sergančių. Liga nėra nau
ja, ji atnešta iš Afrikos, bet tik 
vis didėjantis dėmesys į ją 
nukreiptas dėl jos greito plitimo 
ir negalimumo jos išgydyti. 
Daugeliui žmonių, ypač jau
nimui ir vidutinio amžiaus su
augusių, verta apie ligą žinoti 
ir jos išvengti. Liga neša mirtį 
po poros ar kelerių metų nuo 
užsikrėtimo ja, sergančiam 
kenčiant neviltį ir regimą 
sveikatos nykimą. 

Imuni te tas ir AIDS l iga 

AIDS ligos pilnas vardas ang
liškai yra: acquired immunity 
deficiency sundrome (AIDS), lie
tuviškai — įgytas imuniteto 
trūkumo sindromas (sindromas 
— simptomų visuma). Paaiškin
siu tuos mediciniškus žodžius 
(terminus), nes dauge l iu i 
žmonių jie nežinomi. Imunitetas 
yra žmogaus organizmo atspa
rumas ar mokėjimas apsiginti 
nuo vienokios ar kitokios ar net 
ir daugelio ligų ir negalių, 
kurias iššaukia organizmui 
kenksmingi sukėlėjai. Tai gali 
būti mikroorganizmai: bakteri
jos, bacilos, virusai ir kt. bei tų 
gaminamos organizmui nuodin
gos medžiagos iš apl inkos 
pasaulio, pvz. poison ivy (nuo
dingoji gebenė). 

Žmogaus organizmas gali 
turėti įgimtą imunitetą apsi
ginti nuo ligų ir negalių sukė
lėjų arba pati išugdyti imuni
tetą. Pirmu atveju tai yra 
įgimtas, antru — įgytas imu
n i t e tas . Pora pavyzdžių: 
gimusieji iš motinos, persirgu
sios vėjaraupius (chickenpox), 
visą savo gyvenimą nesirgs 
vėjaraupiais, nes įgimtas imuni
tetas juos apsaugo. Pats žmogus, 
persirgęs kuria nors liga ir 
pasveikęs, tampa tai ligai atspa
rus, įgyja imunitetą. Įgytas imu
ni te tas įvairuoja savo tęs
tinumu, prieš vienas ligas jie ap
saugo tik kelias dienas, prieš 
kitas — kelis mėnesius a r 
metus, dar prieš kitas — visą 
persirgusiojo gyvenimą. Pavyz
džiai, persirgęs tymais (measles) 
išugdo imunitetą visam savo 
gyvenimui, persirgęs plaučių 
uždegimu (pneumonia) turės 
atsparumą prieš to paties mik-. 
roorganizmo sukeliamą plaučių 
uždegimą tik kelis ar keliolika 
mėnesių, išsigydęs nuo gono
rėjos (clap) turės atsparumą tik 
kelias dienas. 

Kai kurioms ligoms išvengti 
sukeliamas organizmo imuni
tetas dirbtiniu būdu — skiepais. 

Tais atvejais į organizmą 
įvedama labai susilpnintas ligos 
sukėlėjas arba labai susilpnin
tos ligos sukėlėjo gaminamos or
ganizmui kenksmingos medžia
gos, kuriuos organizmas pajėgus 
nugalėti, taip jis pasimoko gin
tis nuo tos ligos. Skiepai gali 
apsaugoti nuo tymų, difterito, 
choleros, vidurių šiltinės ir eilės 
kitų susirgimų. 

Tačiau yra mikroorganizmų, 
ligų sukėlėjų, prieš kuriuos žmo
gaus organizmas nepajėgus 
išugdyti imuniteto, dar dau
giau, kai kurie mikroorganiz
mai net sunaikina organizmo 
turimą imunitetą ir liga klesti, 
kol sunaikina susirgusį. Vienas 
tokių mikroorganizmų yra viru
sas AIDS ligos sukėlėjas. J is ne 
vienos, bet kelių rūšių. Jis pajė
gus keistis, jei jo klestėjimas 
organizme kaip nor s 
kenkiamas, tai jis pasikeičia, 
tuo išvengdamas organizmo 
gynimosi ir reiškiasi nauja 
forma. 

Pastaraisiais metais surasta, 
kad AIDS virusas, moksliškai 

vadinamas HIV, human im-
unodeficiency virus (žmogaus 
imuniteto trūkumo virusai , 
pajėgus įeiti į genus, kurie yra 
kūno ląstelių branduoliuose. 
Taip genai viruso dalis įdiegia 
į naujai gaminamas ląsteles ir 
plečia virusą visame organizme. 
Sunaikinti šį virusą genuose 
bent dabartiniu metu neturima 
galimybių, o tai reiškia, kad 
AIDS liga sergantį žmogų ne
galima pagydyti. 

Užsikrėtimo būdai 

Žinoma, kad šia liga galima 
užsikrėsti lytiniu kontaktu ar 
per kraują. Ypač pavojus užsi
krėsti liga sudaromas nenor
maliu lytiniu kontaktu homo
seksualų (tos pačios lyties 
asmenų) vyrų, kai naudojamasi 
išeinamąja žarna. Išeinamoji 
žarna neturi tų apsigynimo 
priemonių: gleivių, rūgštin
gumo ir kit., kurias turi vagina. 
Tačiau ir lytinių organų nor
mali paviršių danga neapsaugo 
nuo užsikrėtimo, nes ji lengvai 
sužeidžiama lytinio akto laiku. 
Dalis žmonių yra ir homo
seksualai ir heteroseksualai — 
lytiniai santykiauja su tos 
pačios lyties, bet lygiai taip pat 
su priešingos lyties asmenimis. 
Užsikrėtę liga heteroseksualai 
ligą gali platinti greičiau, nes jie 
siekia lyt'.iių santykių su bet 
kurios lyties asmenimis. Homo
seksualus vadina „gays, gay 
people". 

Užkrėtimas per kraują ga
limas dviem būdais. Pirmas — 
AIDS liga sergančio kraujas 
perpilamas į ligos neturintį 
(kraujo transfuzija), tuo užkre
čiant gaunantį kraują. Užkrė
timas gali vykti ir per vaistų 
įšvirkštimo švirkštus ir adatas. 
Narkotikų vartotojai dažnai 
naudoja tas pačias adatas ir 
švirkštus, nesterilizuodami ar 
nepakankamai sterilizuodami. 
Daug homoseksualų yra ir nar
kotikų vartotojai. 

Yra atsitikimų, kad AIDS 
užkrėtėju gali būti ta liga 
sergąs gydytojas, ypač chirur
gas, dantų gydytojas, kai iš jo 
susižeidimo, nors ir menko, šiek 
tiek kraujo patenka į gydomojo 
sužeistą ar įpjautą vietą. Nors 
menka, bet yra galimybė, kad 
nevalytas ar nepakankamai 
sterilizuotas medicininis ins
trumentas užkratą gali per
nešti. Žinoma, tokiu pačiu būdu 
gydytojas gali užsikrėsti nuo 
ta liga sergančio asmens. 

Dar viena galimybė užsikrės
ti ta liga — bučiavimasis. Jei 
ligą turinčiojo burnoje yra opelė 
ir išjos į aplinką patenka krau
jo, ypač seiles, o bučiuojamojo 
lūpose ar burnoje yra pra-
drėskimų ar pan.. tai ligos 
užkratas gali būti pernešamas. 
Šiaip sveika organizmo danga, 
sveika oda apsaugo nuo užsikrė
timo AIDS virusais. 

AIDS liga sergančių motinų 
kūdikiai atsineša ligą gimdami 
ir jų amžius labai trumpas. Gai
la tokių, nes dėl tėvo ar motinos 
kaltės turi greitai palikti gražu 
pasaulį. 

AIDS ligos pasire iškimas 

Bet kokiu būdu AIDS ligos 
virusas patekęs į organizmą 
pradeda savo kenksmingą veik
lą. Žmogus tą veiklą pradeda 
pajusti tik po kelių mėnesių, 
kartais po metų ar net kelerių. 
Dažniausiai tai prasideda ben 
dro silpnumo jutimu, pablogėju 
sia savijauta, greitesniu, negu 
paprastai, pavargimu, net ir 
nieko nedirbant, lengvai per
sergamų susirgimų užsitęsimu 
ir lėtu sustiprėjimo sugrįžimu. 
Bet kokios sunkesnės ligos atve
ju gydymas užsitęsia ir 

Dr. Konstantinas Jablonskis su žmona 
doi. auka. 

pareikalauja nemažų gydytoju 
pastangų, o ligonis praranda 
kantrybę ir netenka vilties. 
Pagaliau bendras sveikatos su
menkėj imas ir ka i k u r i 
sunkesnė užkrečiama liga, pvz. 
plaučių uždegimas, influenza ar 
kuri kita veda į mirtį. 

AIDS liga žmogaus organizme 
randama laboratoriniu krau
jo tyrimu, bet laboratorinis ty
rimas ligą nustato tik po 6 
mėnesių, kartais kiek anksčiau 
po liga užsikrėtimo. Tačiau 
užkrėstasis gali ligą platinti 
prieš laboratorinį jos suradimą. 
Tai yra nelaimė ne tik ligą 
turinčiam, bet ir jo artimie
siems, turintiems su užkrės
tuoju artimą kontaktą. 

G y d y m a s 

AIDS liga nepagydoma. HIV 
virusą, įsiveržusi į genus ir 
genų jį to l iau g a m i n a m ą , 
sur i š tą su k i t a i s genų 
gaminamais elementais, dar 
nemokama iš genų pašalinti ir 
sunaikinti. Jau eilė metų, kai 
daugelis laboratorijų ir moks
linių gydymo institucijų daro 
įvairiausius bandymus AIDS 
virusą chemikalais (vaistais) 
susilpninti ir sunaikinti, ypač 
patekusį jau į organizmą. Mė
ginama į sergančio organizmą 
įvesti kai kurias medžiagas, kad 
virusas su jomis jungtųsi ir taip 
virusas neįeitų į genus. Taip pat 
mėginama pagaminti skiepus, 
ku r i e išugdytų o rgan izmo 
imunitetą ir organizmas pajėgtų 
virusą na ik in t i . Sk iepus 
pagaminti nepavyksta , nes 
virusai yra keletos rūšių ir pajė 
gūs keistis, o medžiagos ir vais
tai prieš virusą kenkia organiz
mui ir nepakankamai gerai 
veikia prieš virusą. Tačiau jau 
yra medžiagų (vaistų), kurie kai 
kuriam laikui susilpnina viruso 
žalingą veikimą organizme, 
sustiprina sergantį ir pailgina 
jo gyvenimą. Amerikoje vaistas 
vadinamas AZT — zinovudinas. 
Kenijoje 'Afrika) medicinos in
stitucijos turi kemroną. Deja, tų 
vaistų nėra vaist inėse, j ie 
vartojami tik gydymo ir tyrimo 
institucijų gydytojų. 

AIDS ligą turintis, susirgęs ir 
kuria ki ta liga. gali būt i 
nuo jos pagydytas, jei dar nė
ra AIDS ligos iškamuotas, tik 
reikia intensyvinio gydymo. 
AIDS ligos nualintam bet kuri 
nors sunkesnė liga. pvz plaučių 
uždegimas, influenza ir pan. 
gali nešti mirtį. 

AIDS turinčiam patariama 
tuo pačiu darbu ir veikla užsi
imti, kuriuos prieš ligos gavimą 
turėjo, kol jis tai daryt, gali. 
Žinoma, drausti tokį užsiėmi
mą, kuriame galima ki tus 
asmenis užkrėsti. Šia liga ser
gančio artimieji skatinami su 
ligoniu bendrauti, o reikalui 
atsiradus, pagalbą teikti, kad 
sergant i s nes i jaus tų visų 
apleistas. 

Kaip AIDS ligos išvengti 

Neturėti artimų, ypač lytinių, 
santykių su nepažįstamais arba 
mažai pažjstamais asmenimis 

Lietuvių fondo pokylyje į teikęs 2.500 
Nuvtr. J. Tamula ič io 

(doras gyvenimas). Nepradėti, o 
jau vartojant nutraukti narko
tikų vartojimą, kuris atlie
kamas vaistų įšvirkštimu, ypač 
nevartoti jau naudotų švirkštų 
ir a d a t ų . Vengti kraujo 
transfuzijų (perpylimo.), net ir 
ligoninėse, nes gali atsitikti , 
kad kraujas buvo paimtas iš 
ta liga užsikrėtusio, bet labo
ratorijos tyrimo dar nerodančio 
to užsikrėtimo. Prieš nestaigias 

ir numatytas operacijas galima 
deponuoti savo kraujo, t a i 
operacijos metu nereikės gauti 
kitų asmenų duoto kraujo. 
Ligoninės mielai priima kraujo 
depozitus, duodant savo kraujo 
keliolika savaičių prieš operaci
jas. P a s i r i n k t i a tsakingą, 
žinomą gydytoją, chirurgą ir 
dantų gydytoją savo sveikatos 
pr iežiūrai , t u o išvengiant 
galimo užkrėtimo per žaizdas ar 
įpjovimus. Nebučiuoti į lūpas 
nepažįstamą ar mažai pažįs
tamą asmenį, šitoks galimas 
užsikrėtimo būdas yra pa
a i šk in tas aukšč iau š i ame 
straipsnyje. Labai atsargiai 
elgtis tvarkant nepažįstamų as
menų pirštines. Moterims iš
tekant a r vyrams vedant mažai 
pažįstamą asmenį, galima rei
kalauti AIDS ligos tyrimo pa
žymėjimo. 

Tiesa, norint išvengti AIDS 
užsikrėtimo lytinio akto metu, 
galima naudoti kai kur ias 
apsaugos priemones, bet 100% 
apsaugos užtikrinimo jos ne
teikia, taip pat jos yra prieš 
gamtos nuostatus, o ir prieš 
tikybinį draudimą. 

AIDS ligos plitimo sustabdy
mas yra žmogaus valioje, tik 
reikia žmogui gyventi dorai ir 
atsakingai. Po metų ar kelerių 
tikriausiai bus surastas būdas 
apsisaugoti nuo AIDS ligos ir iš
gydyti liga sergančius. 

CLASSIFIED GUIDE 

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į UETUVĄ. 
.85 et. iki 100 svarų ir .80 et. virs 100 svarų. Visi siun
tiniai pristatomi į namus. į bet kurią Lietuvos vietą. Už 
persiuntimą apmokama tik tada, kai siuntinys pasiekia 
adresatą 

Taip pat pristatome maisto rinkinius. 
Jūsų patogumui siuntiniai virš 100 svarų paimami iš 

namų Chicagoje ir Chicagos apylinkėse. 
Pervedame pinigus į Lietuvą. 
Parduodame Fordo ir GMC naujus automobilius Lietu

voje. 
Kainos tokios pat kaip ir JAV automobilių parduotuvėse. 
Darbo valandos: 10:00 v.r — 8:00 v.v. 

Adresas: GEYSER IMPORT/EXPORT 
7667 W. 95th St. 

SUITE 208 
Hickory Hills, Illinois 60457 

Tel.: (708) 4300069 
Tei'autis: Drąsiaus Arkusausko. 
Mes pasiruošę Jums patarnauti! 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI? 
DAR NEVĖLU! 

ATLANTA Import Export praneša, jog dar galima 
išsiųsti kalėdinius siuntinius lėktuvu. Dovanos 
pasieks adresatą prieš Kalėdas! 
1 svaro kaina — $1.59. 

Minimumas — 12 svarų. 

Kaip ir anksčiau, ne tokie skubūs siuntiniai siunčiami po 
.99 et. už svarą, o Jeigu siuntino svoris viršija 100 svarų — 
tik .89 et. 

Siuntiniai virš 100 svarų Chicagoje paimami iš namų. 
Siuntiniai pastatomi į namus-Lietuvoje.* 

ATLANTA IMPORT EXPORT, 2719 West 71 st St., Chicago, 
IL 60629. Tel. (312) 434-2121. 
Dirbame: nuo p -madienio iki penktadienio 9v r—5 v v . šeštadieni 10 v r—3 v p.p. 
"Certain condftions appiy 

REAL ESTATE R6AL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MA* 
REALTOftS ^m 

(312) MS 5959 • -
(708)423-7161 ^ - r 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• M L S . Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių jkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

*J C9 
BELL BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6 5 2 9 S. Kadate Ava . , 

C M c a a o , IL t M 2 9 

(312) 778-2233 
INC OME TAX — IN8UBAHCB 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Gntuifc KMIEOK REALTORS 
Įajaj 7922 S. Pulaski Rd. 
a b i 4365 S. Archer Ave. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best v»ay to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouartedy 

see us for 

AT OUR L0W RATES 
VVITH B f P O V V I M* 

TO f'T VOUB l « I C O W I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLANO SINCE 1905 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l ia i . s<j^ining.ii ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimą1, 
veltui 

MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Simaitis, Realtor 
Irena BNnstruManė, 

Reahor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. KiSzi* Ava. 
Tai. 438-7878 

FOR REtiJ, 

Išnuomojamas garažas 
Rockvvell Ave. ir 71 St. apyl 
Kreiptis: tel . 312-471-0078 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20%—30% pig iau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
?as mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 ' j W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Clucigos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąž>-, 
n ingai 

312-77*1-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Tokį narną sunku rasti! 
2 mieg . salonas, valgomasis, virtuve; išti
sas rūsys, pusiau įrengtas Uždaros ve
randos priekyje ir užpakalyje namo 
$87,900 

Šaunus mūro/kadro ..CotoniaT sMtaus 
namas Lamonta. 
Salonas, valgm. turi ąžuolines grindis; vir
tuvė turi pusryčiavimo vietą. Šeimos kamb 
— skliautų lubos; židinys, ąžuoliniai laip
tai veda i ..loft": 4 mieg pagrind mieg. — 
..whirlpool" $319.000 

(jiriKi% 
21 

OLSrCK S CO . REALTORS 
1180 Stata Straat 
Latnont, lilinols 60439 
(312) 257-7100 

DAV1U FAINHAUZ'.. 

vfAV 
|UTHUANIANS| 
* 1N THEtJŠA 

m 

AR NORITE BŪTI „PEN-PAL"? 
Susirašinėti su įvairaus amžiaus 
Lietuvos lietuviais? Kreipkitės į 
susirašinėjimo įstaigą: 
TEXAS FRIENOSHIP CONNECTION 

P.O. Box 532214 
Grand Pral ta, TX 75053-2214 

Gausite platesnę informaciją ir aplikaciją 

UTHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Mentity. knyga 
anglų kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuviu imigrantu 
Amerikoje etnine identifikaciją 
užpildo spraga, kuri egzistavo 
lietuviu istorijos moksluose, 
svarstant lietuvių tautinės sąmo
nės vystymosi eiga. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ku
riant nepriklausoma Lietuvos 
valstybę. 

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psi. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

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

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP 
INTERNATIONAL AND DOMECTIC FREIGHT rORVVAROING 

PRES VIDMANTAS RAPSYS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
• AIR CARGO EXPRESS 
* Su pristatymu į namus, be muito per 10-15 dienų 

NE KALĖDINIAI SIUNTINIAI 

TIK 90ct./sv. virš 80 sv., $1 iki 80 sv. 
— APDRAUDŽIAME. PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ 
— SIŲSKITE VISKĄ — NAUJA IR NAUDOTA - RŪBUS. 

MAISTĄ. VAISTUS 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU 
3782 W. 79TH St. 

CHICAGO, IL 60652 

TEL. 1-800-SPARNAI (TOLL FREE> 
1-800-772-7624 

1 312 284 6449 
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Telšių katalikų mokyklos abiturientai, tėveliai ir mokytojai, pirmą laidą išleidžiant. Išleista 15. 
įstojo 10 į aukšt. mokyklą. Antra iš dešinės direktorė Angelė Raudienė, trečias iš dešinės kun. 
Jonas Kauneckas — kapelionas. 

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ 

Krašto tarybos trečioji sesija 
įvyko spalio 19 dieną Toronto 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Sesijos programa buvo labai 
kondensuota ir labai tvarkingo 
pasiruošimo ir vėliau gerai 
suplanuoto pravedimo dėka 
užtruko tik vieną dieną. Prieš-
pietė buvo skirta organizaci
niams reikalams, apylinkių ir 
valdybos narių pranešimams, 
t ikriau pranešimų papildy
mams ir diskusijoms, nes visi 
pranešimai buvo tarybos na
riams išsiuntinėti iš anksto. 

Sesijos popietė buvo skirta 
svarstyboms-simpoziumui „Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
veikla, Lietuvai, atgavus Ne
priklausomybe". Šio klausimo 
nagrinėjimas buvo įžvalgus 
KLB valdybos matymas šiuo 
momentu, nes yra svarbu dabar 
skubiai ir protingai pažvelgti į 
išeivijos ateitį, poreikius ir į 
Lietuvos realybę, planuojant 
mūsų veiklą. Šių svarstybų 
tikslas buvo pažvelgti ir paana
lizuoti Kanados l ietuvių 
situaciją švietimo, kultūros, 
visuomeninės, ekonominės ir fi
nansinės veiklos šviesoje, 
pasistatyti sau rūpimus klausi
mus ir mėginti ieškoti diskusi
jų metu tinkamiausios orienta
cijos. 

įžangoje buvo pabrėžti keturi 
svarbūs fakta i : KLB yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės dalis, laikosi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimo 
nutarimų ir juos vykdo; glau
džiai bendradarbiauja su PLB 
valdyba vykdydama seimo nu
tarimus: pagrindinis tikslas yra 
veikla siekiant lietuvybės iš
laikymo Kanadoje ir pagalba 
atsikuriančiai Lietuvai. 

Pranešimai buvo ne ilgesni 
kaip 10-12 minučių ir juos 
padarė švietimo — Giedra 
Rinkūnai tė Paulionienė, 
kultūros — Rasa Lukoševičiūtė 
Kurienė, visuomeninės — Gabi
ja Petrauskienė, ekonominės — 
Algis Pacevičius, finansinės — 
Paulius Kuras. Visų pranešimai 
buvo kondensuoti ir kėlė 
šiandien ir už 5 ar 10 metų 
numatomus klausimus, nes 
šiandien turime planuoti ir 
veikti taip, kad lietuvių išeivija, 
o tuo pačiu ir bendruomenė 
būtų gyva ir 2000 metais. 

Švietimo srityje pranešėja G. 
Paulionienė teigė, kad valdybai 
trūko koordinacijos ir ryšio su 
atskirom komisijom, KLB 
turėtų informuoti, koordinuoti 
ir teikti paramą. Remdamosi 
Toronto Maironio mokyklos 
patirtimi Giedra Paulionienė 
randa, kad lietuvių kalba 
mokoma, kaip svetima kalba, 
vadovėliai netinkami — reikia 
naujų, būtinas naujų mokytojų 
paruošimas, pritaikytas mūsų 
realybei, reikalinga dėmesio 
nauja išeivijos banga iš Punsko 
ir Lietuvos. Nekalbančius 

l i e tuv i ška i r e ik ia į t r a u k t i 
lietuviškon veiklon. Tai yra 
didelis potencialas, pabrėžė 
svarbą n u m a t y t i l i e tuv ių 
išeivijos ateitį už 20 metų. 

Kultūros klausimą lietė Rasa 
L. Kurienė ir iškėlė dvi pagrin
dines plotmes. Kultūrinės ge
rovės koordinavimas ir vado
vavimas ir atgaivinimas dialogo 
su periferija — apylinkėmis. 
Svarbą išvystyti ryšį su finansi
nėm institucijom, organizacijom 
kultūrinių apraiškų planavime 
ir realizavime. Jos iškeltos min
tys lietė ilgalaikį kultūrinių 
renginių kalendorių, atgaivi
nimą vaikų festivalių, gilesnį 
kultūrinį įprasminimą Kanados 
Lietuvių dienų apraiškose , 
planavimą ir koordinavimą 
k u l t ū r i n i n k ų ir ku l tū r in ių 
vienetų lankymosi iš Lietuvos, 
p lanuot i f inansinę sr i t į ir 
atkreipti dėmesį į konkrečią 
p a r a m ą mūsų kūrė j . ms, 
menininkams, kultūrinink. ms, 
jei norime išlaikyti ir auginti 
savo kultūrinį potencialą. Rasa 
Kurienė pabrėžė svarbą nepasi
mesti, žiūrėti į save realiai ir 
v isoker iopai s t ip r in t i savo 
veiklą, nes tik stipri išeivija 
galės padėti Lietuvai. 

Visuomeninę-politinę veiklą 
nagrinėjo Gabija Petrauskienė. 
Šios srities veikimas visiškai 
pasikeitė Lietuvai atgavus Ne
priklausomybę. Praeities vei
kimo pagrindinės charakeristi-
kos buvo siekimas Lietuvai 
laisvės, kalbėti už Lietuvą, 
nuteikti pozityviai pasaulinę 
opiniją. Lietuvai atgavus Ne
priklausomybę, šventoji Lietuva 
tampa realioji Lietuva. Išeivijos 
politinė veikla yra ne vadovau
janti, bet pagalbinė, spaudos ir 
vyriausybių dėmesys padidėjo. 
Dabar reikia atsijoti grūdus nuo 
pelų išeivijai ir Lietuvai: mes 
nepažįstam gerai vieni kitų ir 
kartu planingai ne daug dirbę, 
ne visada žinom, kas ką galim, 
kas ką t u r ė t u m e d a r y t i . 
Paskutinių metų krizės neleido 
visą laiką planingai veikti dėl 
įvairių priežasčių. Todėl ir 
pasitaiko dažnai atvejų, kad 
Lietuva antrą kartą atranda 
Ameriką ar išeiviją ir jos in
stitucijas ir ne visada žino, kaip 
visa tai veiksmingai panaudoti 
ar orientuoti. Reikia atsiminti, 
kad Lietuva dabar dirba už 
save, bet išeivijos daugiametė 
patirtis negali būti užkasta ir 
beprasmė, jei nenorim pakartoti 
klaidų ir dubliavimo. Reikia 
sustiprinti lobistų vaidmenį ir 
sukurti sistemą padėti išgauti 
Lietuvai konkrečią materialinę 
ir profesinę pagalbą. 

Ekonominę paramą Lietuvai 
nagrinėjo Algis Pacevičius. 
K a d a n g i po l i t in i s d a r b a s 
pasidaro tiesioginė Lietuvos 
a t s a k o m y b ė , l aba i sva rbu 
pasidaro padėti Lietuvai išbristi 
iš ekonominių problemų KLB 

turėtų susiorganizuoti būdus 
dirbti per Kanados valdžią ir 
įvairias kitas institucijas. Svar
bu teisingai pakreipti 10 mil. 
dol. pažadėtą Kanados valdžios 
paramą Lietuvai. Kartu su 
Lietuva numatyti techninius ir 
finansinius šios pagalbos priori
tetus. Aplamai pagalbos Lietu
vai tikslas būtų surasti būdus, 
kad Lietuva atsistotų ant kojų 
ekonomiškai ir kad ekonominė 
sistema neštų pelną. Tam reikia 
ieškoti investatorių ir išmokti 
dirbti su didele kompeticija. 

Finansinius klausimus nagri
nėjo Paulius Kuras. Jis į savo 
klausimą žvelgė ribodamasis 
KLB poreikiais finansinėje plot
mėje, kad galėtų t inkamai 
veikti. Finansiniai resursai 
bazuojasi 90% savanorių darbo 
dėka. O išvystymui platesnės 
veiklos šioje srityje reikėtų 
didesnės organizacijos ir ta i 
pareikalautų papildomų išlaidų. 
Normali KLB veiklos sąmata 
yra apie 100,000 dol. ir 2/3 gau
nami iš Kanados Lietuvių Fon
do pelno. P. K u r a s s iū lė 
suak tyv in t i KLB valdybos 
pastangas informacijos ir kon
takto su visuomene srityse, nes 
re ik ia pateikt i aukotojams 
daug iau , negu t i k kv i tu s 
atleidimui nuo taksų. Reikėtų 
rimtai paplanuoti finansų telki
mo ir naujų narių verbavimo va
jų, skubiai atgaivinti Lietuvių 
dienas, kurios vėl taptų tikrom 
solidarumo ir priklausomumo 
šventėm, kas prisidėtų prie 
finansų telkimo. Gal reikėtų 
pagalvoti apie KLB metinius 
didesnio masto laimėjimus, 
KLB bingo, rėmėjų būrelių ir 
kita. 

Po pranešimų vadovė Irena 
Ross pakvietė dalyvius susi
grupuoti į diskusijų būrelius ir 
išdiskutuoti šiuos penkis klau
s imus , i škel iant po vieną 
konkretų pasiūlymą kiekvienai 
sričiai. Pabaigoje Irena Luko
ševičienė susumavo popietės 
pranešimų ir diskusijų išvadas. 
Konstatuojama, kad lietuvių 
iševija per eilę metų yra už
klumpama nepasiruošus, iški
lus svarbiems įvykiams Lie
tuvoje. Todėl svarbu, kad KLB 
valdyba padėtų pastangas iden
tifikuoti poreikius, planuoti ir 
numatyti prioritetus, koordi
nuo t i , deleguoti ir duot i 
orientaciją veiklai. 

Išgirskim šauksmą ir mūsų 
apylinkių ir duokim eigą at
sakymams. Siūloma grįžti atgal 
į savo vietoves ir toliau tęsti 
diskusijas, analizavimą ir pla
navimą šiais visais klausimais 
konkrečioj apylinkių realybėj. 
Lietuva nepažįsta išeivijos, bet 
ir mūsų priaugusi jaunesnioji 
kar ta ar naujoji emigracija iš 
Punsko ir Lietuvos nepažįsta 
KL Bendruomenės, todėl jon 
nes i jungia ir ieško k i t ų 
galimybių savo priklausomumo 
poreikius patenkinti. 

Išvadas baigė, kviesdama ne
švaistyti savo jėgų bepras
miškai konkurencijai, griau
nančiai kritikai a r nepasiti
kėjimui vieni kitais, o koncen-

Daytona Beach, Fla. 
RUOŠIAMASI LB 

APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMUI 

Lietuvių Bendruomenės Day
tona Beach apylinkės valdyba 
lapkričio 15 d posėdyje nutarė 
priimti pavasarį vykusio Juno 
Beach Lietuvai Bendruomenės 
apygardos atstovų suvažiavimo 
siūlymą Daytona Beach suruoš
ti LB apygardos atstovų suva
žiavimą 199^ m. Suvažiavimas 
įvyks 1992 ir. balandžio 25 d. 
Daytona Bt. ;.h viename iš 
gražiųjų viešbučių. 

Suvažiavimo galimumus iš
tyrė ir valdybai referavo valdy
bos vicepirmininkė dr. Sigita 
Ramanauskienė. Sąlygos suva
žiavimui geros LB Floridos apy
gardos valdyba ir apylinkės 
prašomos iš anksto ruoštis 
suvažiavimui. Po darbo 
posėdžių vakare bus bendra 
atstovų su visuomene vaka
rienė. Smulkesnes informacijas 
gaus apygardos ir apylinkių 
valdybos. Nutar ta išleisti 
„Bendruomenės ba l są" — 
informacinį biuletenį ir tą apie 
LB veiklą informaciją paskleis
ti Daytona Beach nausėdijoje 
gyvenantiems lietuviams. Šiuo 
metu LB Daytona Beach apy
linkės valdybą sudaro pirmi
ninkas Juozas Paliulis, iždi
n inkė Vanda Bagdonienė, 
vicepirmininke dr. Sigita Rama
nauskienė ir sekretorius Jurgis 
Janušaitis. 

KLUBO VALDYBA 
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS 

Naujoji Daytona Beach Lietu
vių klubo valdyba, išrinkta 
lapkričio 10 d. metiniame susi
rinkime, pirmame posėdyje 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas Gediminas Lapenas, 
vicepirmininkas Alfonsas Bace
vičius, sekretorė Florence Dip-
pel, iždininkė Danutė Šilbajo-
rienė ir specialiems reikalams 
narė Algima Dautartienė. 

Naujoji valdyba ruošia Kalė
dinį pobūvį gruodžio 15 d. tuo
jau po l ie tuviams skirtų 
pamaldų Prince of Peace parapi
jos salėje. Taip pat planuoja su
ruošti ir Naujųjų Metų dieną 
bendrus šio telkinio lietuviams 
pietus-pabendravimą pasi
tinkant Naujus Metus. 

SENELIU GRAŽI DOVANA 
VAIKAIČIAMS 

Los Angeles gyvenantys 
Jadvyga ir Kazys Karužai, besi
džiaugdami savo sūnaus Šarūno 
ir dukros Giedrės šeimų gražiu 
gyvenimu, nepamiršo ir savo 
dukraitės bei vaikaičių ir juos 
įamžino su gražia dovana — įna
šais Lietuvių fonde. Dukraitę. 
Daivą, jau dabar baigusią aukš
tuosius mokslus ir besidar
buojančią Lietuvos parlamente, 
į LF įrašė pavasarį, o sūnaus Ša
rūno sūnus — savo vaikaičius 
Petrą ir Viktorą į LF įrašė per 

truotis į Konkretų darbą ir 
real ius projektus. Turim 
išmokti būti kūrybingais ir 
galimai daugiau išnaudoti 
išeivijos potencialą bendram 
darbui. 

Visai šiu diskusijų popietei su
maniai ir kūrybingai vadovavo 
Irena Ross padedama Aušros 
Karkienės 

Irena K. Lukoševičienė 

Lietuvių fondo įgaliotinį Jurgį 
Janušaitį dabar 

Dukraitė ir vaikaičiai LF įam
žinti kiekvienas su 100 dol. 
įnašu. Seneliai džiaugiasi 
vaikaičių mokslu, lietuviš
kumu, dukra i tės Daivos 
Venskutės dideliu noru tarnau
ti Lietuvai. Kazys ir Jadvyga 
Karužai gerai pažįstami Los 
Angeles lietuviams. Kazys 
aktyvus šaulių veikėjas, buvęs 
dalinio pirmininkas, žurnalis
tas, filatelistas, yra parašęs ver
tingus atsiminimus iš brolio 
poeto Petro bei vilkaviškiečių 
žmonių gyvenimo. Atsiminimus 
leidžia Lietuvoje ir ateinančiais 
meta is j ie pasirodys kny
gynuose. Tai tikrai gražus ir 
sekt inas senelių pavyzdys, 
prisimenant savo vaikaičius. LF 
vardu įgaliotinis J. ir K. 
Karužams išreiškė padėką. 

SIETYNAS RUOŠIA 
KALĖDINE PROGRAMA 
Choras Sietynas, vadovau

jamas muz. Antano Skridulio, 
po vasaros atostogų jau pradėjo 
ruoštis ir Kalėdų šventėms. 
Kiekvieną savaitę ketvirta
dieniais Prince of Peace parapi
jos salėje vyksta repeticijos, 
ruošiamos kalėdinės giesmės, 
kurias girdėsime prieškalėdinė
se pamaldose gruodžio 15 d., o 
po to ir kalėdiniame pobūvyje. 

Iš Daytona Beach išsikėlus dr. 
Vy tau tu i ir Vandai Ma
jauskams, Onai ir Andriui Mi
ronams, Sietyno choristams, 
tuojau choro sudėtį papildė nau
ji nariai F. Dippel, Ada Monkie-
nė ir Algis Šilbajoris. 

Mūsų nausėdijoje Sietynas tai 
kultūrinės veiklos švyturys, 
dažnai praturtinąs šio telkinio 
veiklą. Pažymėtina, kad choro 
dalyviai balsingi, gerai pa
ruošiamos dainos ir giesmės 
kurių su malonumu klausomės 
ir koncertų laukiame. 

VEDYBINĖ SUKAKTIS 

Žymūs Lietuvių Tautinės 
sąjungos veikėjai Stella ir Vy
tautas Abraičiai dideliame 
būryje artimųjų lapkričio 9 d. 
a tšventė savo vedybinio 
gyvenimo 45 metų sukaktį. 
Sukaktuvininkus pasveikino 
Gediminas Lapenas ir Kazimie
ras Barūnas. Draugams už svei
kinimus padėkojo Vytautas Ab-
raitis. 

Vytautas Abraitis daugelį 
metų aktyviai reiškėsi įvairiose 
organizacijose, ypač A.L 
Tautinės sąjungos veikloje, ėjęs 
įvairias valdybose pareigas ir 
vadovavęs sąjungai. Redagavęs 
Naująją Viltį. Daytona B°ach 
ALT s-gos skyriaus steigėjas ir 
jai vadovavęs apie 10 metų, 
suorganizavęs ALT s-gos seimą 
su skyriaus valdyba. Pasku
tiniuoju laiku pasitraukė iš 
skyriaus valdybos pirmininko, 
o po Tautos šventės minėjimo ir 
iš vicepirmininko pareigų. 
Abraičiai veiklūs, malonūs 
žmonės. Jiems ilgiausių metų. 

J . Januša i t i s 

Knygų jūra, 
o knygos nėra 

Vilnius. Lapkričio 8. (Elta) — 
įvyko Lietuvos kultūros ir meno 
tarybos posėdis, kur iame 
apsvarstyta dabartinė knygų 
leidybos būklė. 

Mūsų knygynų prekystaliai 
byloja, kad knyga — kaip prekė 
— pirmoji pateko j r inkos 

ekonomikos vandenis . Jau 
užregis t ruota apie 2,000 
privačių leidėjų, kurie leidžia 
viską, ką galima parduoti ir 
gauti kuo daugiau pelno. Pri
vatiems leidėjams kartais neeg
zistuoja nei autorinių teisių 
reikalavimai (ypač leidžiant 
fotografuotines knygas), nei 
lietuvių kalbos rašybos tai
syklės, jau nekalbant apie 
kokias nors kultūrines ambici
jas, nuovoką apie tikrąsias 

humanitarines vertybes. I rinką 
eina niekalas, o vertingi rank
raščiai guli leidyklose dešimt
mečiais. 

Kultūros ir meno tarybos 
posėdyje priimtas kreipimasis į 
Lietuvos respublikos vyriausy
bę. Jame prašoma sudaryti vals
tybinę komisiją, kuri tvirtintų 
valstybines leidybos programas, 
numatytų jų finansavimą, aprū
pinimą popieriumi, poligrafinė
mis medžiagomis ir įranga. 

Bičiuliui architektui EDMUNDUI ARBUI. jo 
sesutei 

A.tA. 
FILOMENAI ARBAČAUSKAITEI 

Lietuvoje mirus , reiškiame bičiulišką užuojautą, o 
mirusiosios sielai meldžiame Dangaus ramybės. 

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Los Angeles sambūris 

A.tA. 
SOFIJAI MIŠAUSKIENEI 

mirus, motiną JUZĘ ČIŽAUSKIENC, liūdinčius 
velionės seseris ir brolį su šeimomis užjaučiame. 

Melrose Parko Lietuvių klubas 

A.tA. 
SOFIJAI MIŠAUSKIENEI 

mirus, motiną JUZE ČIŽAUSKIENC, liūdinčius ve
lionės seseris ir brolį su šeimomis užjaučiame. 

Lietuvių Bendruomenės 
Melrose Parko apylinkė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

V1arquette Funeral Home 
2539 West 71st Street 
Chicago. Illinois 6062^ 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois h046=; 

708-4304455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois Mto^ 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South ^Oth \ \enue 

Cicero. Illinois MViSO 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s gali te pasiekt i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

i 
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x Sol. D a n a S tanka i ty tė , 
akompanuojant muz. Manigir-
dui Motekaičiui, atliks progra
mą Jaunimo centro vakarienėje 
gruodžio 1 d., sekmadienį. 4:30 
vai. p.p. Jaunimo centre. 

x Muz. P e t r a s Agl inskas 
gros su poezijos ir muzikos an
samblio „David Hernandez and 
Street Sounds" per ..The Studs 
Terkei Show" radijo programą 
šį penktadienį, lapkričio 29 d.. 
10:30 - 11:30 vai. vak. WFMT 
98.4 FM. 

x Už a-a. Alice Stephens šv. 
Mišios bus laikomos lapkričio 
30 d., šeštadienį, 10 vai. Mari
jonų vienuolyno koplyčioje, 
6336 S. Kilbourn Ave. Jos gimi
nės, dra įgai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti šiose pamaldo
se. 

x A l e k s a n d r a Likander ie-
nė kviečia Moterų federacijos 
nares į šventinį susirinkimą 
gruodžio 8 d. 12 vai. Jaunimo 
cent re . N a r ė s prašomos 
atsinešti gardumynų pasivai
šinti. 

x Dainavos ansambl is , pir
mininkaujamas jaunos visuo-
menininkes Danguolės Ilginy-
tės, kviečia visus į linksmą 
vakaronę. Vakaronė įvyks gruo
džio 6 d. 7 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Be kitų links
mybių, bus rodomi Aleksandro 
Plėnio filmai iš Lietuvos. 

x Šv. V a r d o vyrų draugijos 
bendra šv. Komunija bus 
gruodžio i d. (ne gruodžio 8 d.), 
sekmadienį, per 8 vai. šv. Mi
šias, Svč. M. Marijos Gimimo 
parapi jos bažnyčioje. Po 
pamaldų bus bendri pusryčiai 
salėje, kurion kviečiami visi 
a te i t i su žmonomis ar 
motinomis. 

x D. Kauna i t ė , Missisauga. 
Kanada, pratęsdama prenume
ratą laiške nusiskundė, kad 
,,Draugą" gaunanti neregulia
riai, o taip norėtųsi jį gauti 
kasdieną. Atsiprašome, bet tai 
ne mūsų kaltė 

x A u d r ė Budry tė vaidins 
„Mirgos" rolę Šiaulių Dramos 
teatr- pastatyme ..Mūsų vai
kai", gruodžio 8 d., 3 v. p.p., Jau
nimo centro didžiojoje salėje, 
gruodžio 13 d. 7:30 v.v. Pas. 
Lietuvių centre, Lemonte. Bilie
ta i : spektakliui „Protėvių dan
gaus žiūrėtu" prie įėjimo, „Mū
sų vaikai" Jaunimo centre — 
Gifts Intl . . 2501 W. 7 i St.. 
Chicago, tel. 312-471-1424; 
„Mūsų vaikai" Lemonte — prie 
įėjimo. 

(sk) 
x TIK 79 et. SVARAS už 

siuntinių persiuntimą į Lie
tuvą su pristatymu j namus. 
Savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. Minimumas — 
$20 TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312^36-7772. 

(sk) 

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

'sk> 
x Baltijos r e s to r ane g e r a s 

l ie tuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės jvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
ber t s Rd. , tel. 708458-1400. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių p i rk ime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars rr pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Alb inas Kurkul is , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris A n d r i u s Kurkul is , 
tel . 312-977-7242-dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel . 1-800-423-2294. 

(sk) 

x Kun. A. Sau la i t i s lai
kys Mišias gruodžio 1 d., 11 
v.r. Šv. Antano par.. Cicero, ir 
po Mišių praves pirmąjj Ad
vento seminarų pokalbį pa 
rapijos salėje tema „Kaip ti
kinčiųjų bendruomene mums 
padeda vykdyti teisingumo dar
bus". Visi apylinkių lietuviai 
kviečiami jaukioje adventinėje 
nuotaikoje prie kavos ir pyra
gaičių pasvarstyti ir konkrečiai, 
kaip esame įgalinami „taisyti 
Viešpačiui kelią". 

x Dr. Pet ras Kisielius yra 
IX išeivijos Lietuvių Tautinių 
šokių šventės organizacinio 
komiteto pirmininkas. Komite-
tan taip pat įeina Birutė Jasai
tienė — vicepirmininkė. Kostas 
Dočkus — iždininkas ir Jūrate 

Budriene — sekretorė. 

x „ D r a u g o " d i r e k t o r i ų 
dienraščiui plat int i komite
tas lapkričio 13 d. posėdyje 
aptarė „Draugo" ateitį. „Drau
gas" lietuvių išeivijai ir laisvai 
Lietuvai yra labai reikalingas. 
Jo skaitytojai nuolat vis mažėja, 
o leidėjams naš ta kasdien 
didėja. „Draugo" direktorių 
komitetas kreipiasi į skaitytojus 
su prašymu, kad dienraščio 
skaitytojai ir rėmėjai susi
rūpintų naujų skaitytojų prie
augliu. Prieš Kalėdas vietoj 
išlaidų kalėdinėms dovanoms 
užsakykite savo jaunimui, gimi
nėms dienraštį „Draugą". Be 
lietuviškos spaudos lietuvybė iš
nyks ir kas tada rūpinsis išeivi
joj tėvyne, kurios šviesi ateitis 
visiems turi būti 'brangi. 

x Home Eąuity informa
cija ir registracija bus gruodžio 
8 d. Nekalto Prasidėjimo mo
kyklos salėje nuo 9:30 iki 12:30 
vai. Visi dar neužsiregistravę ar 
norj informacijų prašomi tą sek
madienį atsilankyti. 

x J a u n u č i ų a t e i t i n i n k ų 
D a u m a n t o - D i e l i n i n k a i č i o 
kuopos susirinkimas įvyks šį 
sekmadieni, gruodžio 1 d. 
Visi susirinks, kaip visada. 
Ateitininkų namuose, po 9:30 
v.r. vaikų mišių Pal. J. Matu
laičio misijoje. 

(sk) 

x Eliza jeih Misunas drau
gai ar giminės prašomi rašyti 
J e a n n e Laitas S tump, 1604 
Tulip Tree Rd., Fort Wayne. 
IN 46825. Ms. Stump domisi 
šeimos istorija. 

<sk) 

x KŪČIŲ STALU - „ŽAIBO" N"r. 12 
10 sv. miltų, 5 sv. cukraus. 1 sv. 
aguonų, 1 sv. cinamono, 39 oz. 
pupelių kavos. 1 dėž. razinų, 1 
dėž. slyvų, 64 oz. aliejaus, 1 dėž. 
šokoladinių saldainių - $100.00 
„ŽAIBAS" 9525 S. 79th. Ave., 
Hickory Hills, IL 60457 -
Telef. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Istorikas iš Lietuvos. E. 
Aleksandravičius.skaitys pa
skaitą „S. Daukantas — mitas 
ir rea lybė" penktadien į , 
lapkričio 29 d. 7:30 v.v. Balzeko 
muziejuje. 6500 S. Pulaski Rd. 
Rengia: „Akirač ia i" i r Bal
zeko Liet. Kultūros muziejus. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/TVIAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. :* 12 iM^5959 ar 
ba (708)425-7161. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

D«ngiam« ir taisoma 
v'»g rūiių stogu?-

Tal 312-434-965« arba 
312 737-1717 

Lietuvių Fondo rėmėjas dr. Vytautas Gavelis iš Collinsville, IL, atsilankęs į LF pokylį su LF 
vadovais. Iš kairės: Vaclovas Momkus, Marija Remier.e. dr. V. Gavelis ir Antanas Juodvalkis. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PANEVEZYS-UTENA 

ALYTUS 

Tai ne turistinės kelionės 
m a r š r u t a s , t a i Lietuvos 
vietovės, kurias pasiekia Chica
goje įs is te igusio Cari tas 
talkininkų būrelio pastangomis 
sudaryti ir pasiųsti siuntiniai. 
Dovanos jau vra pradžuginusios 
Panevėžio našlaičius, vėliau 

x Tradic inė Kalėdų Eglute 
va ikams bus gruodžio 8 d., 
sekmadienį, Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Pradžia 1 
vai.p.p. Bus pasirodymas „Jonu
kas ir Gretutė'", atvyks Kalėdų 
Senelis su dovanėlėmis, bus 
skanios va i šės , dainos ir 
žaidimai. 

x P ranešama Kalėdų dova
n a Pabaltijo kraštams, kad 
Sterling Airvvays — Pederson 
World Tours pradeda iš To
ronto skridimus gruodžio 20 d. 
Sustos Kopenhagoje ir gruodžio 
21 d. bus tiesiog Vilniuje. 
Daugiau sužinoti galima tel. 
416-882-5470. 

x Lietuviškos Kūčios Lietu
vių centre Lemonte šįmet įvyks 
penktadienį, gruodžio 20 d., 7:00 
vai.vak. Prašome užsisakyti vie
t a s iš anksto , skambinant 
708-257-7134 arba708-257-7114. 
Bus tradiciniai kūčių valgiai ir 

trumpa programa. Rengia -JAV 
LB Lemonto apylinkė. 

(sk) 

x Visi, mėgs tan tys šokti 
t au t in ius šokius , kviečiami į 
veteranų ir studentų „Pro Pat-
r i a" tautinių šokių grupes. 
Repeticijos penktadieniais, 8 
v.v. Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Informacijai skam
binkite Mildai: 708-749-7860. 

(sk> 

x Sut inkame New Yorko ir 
W a s h i n g t o n o aerodromuose 
jūsų gimines ir pristatome į 
Chicagą, arba išvežame pigiau, 
negu lėktuvu. Skambinti: (312) 
890-4902. 

(sk) 

x Naujų Metų sutikimo po
kylis įvyksta gruodžio 13 dienos 
vakare Jaunimo centre, kurį 
rengia Lietuvių Opera. Pokylio 
šeimininkas — Jurgis Vidžiū
nas , tad jo telefonu 
312-767-5609 paskambinus, 
galima sužinoti visas to pokylio 
informacijas ir užsisakyti stalus 
arba tik vietas prie jų. Pokylio 
p radž ia 7:30 v.v. 

(sk) 
x 55 SVARU MAISTO siun 

tinys KALĖDOMS yra pats 
m ė g s t a m i a u s i a s Lietuvoje: 
mėsa, dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus, riešutai ir kt. 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA -
TIK $85. Turime ir kitokių. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

buvo pasiųsta pagalba Utenos 
Car i tas globojamiems se
neliams, o Utenos našlaičių 
kalėdinį džiaugsmą papildys 
atkeliavę žaisliniai meškiukai. 

Šio būrelio „pap ra šy t a s " 
Kalėdų Senelis ii Utenos 
nuskubės į Rumbonis. Tai Aly
taus pašonėje esami.- mažas 
miestelis, kur parapijos klebone 
kun. Juozapo Gumausko pa
stangomis į s te ig t : senel ių 
namai. Juose dabar gyvena 
penkios senutes (viena dėl vie
tos stokos priglausta klebo
nijoje). Kaip visuomet, kūrimosi 
pradžia sunki: trūksta pataly
nės, š i l to apdaro, patogių 
šlepečių sutinusiom-, sunkius 
gyvenimo kelius išvaikščioju
sioms kojoms apauti. Šios 
senutės vienišos, savųjų globos 
neturi, tik gerojo klebono, buvu
sio Sibiro tremtinio, :c*a ir vie
tinės Caritas moterų grupelės 
rūpesčiu jos čia indžia savo 
senatvės dienas, f iritas sam
būrio moterys, be šio artime; 
meilės darbo, dar katekizuoja 
vaikus, veda pokalbius su 
sunkiai auklėjamu ir nepilna
mečių nusikaltėliu šeimomis, 
lanko invalidus, stengiasi j iems 
padėti dvasiška: ir materialiai. 
Tik iš kur tie ištekliai, jei visur 
vien trūkumai9! Suprantama, 
joms reikia realios pagalbos, ku
rią su geraširdžiu lietuvių iš 
Chicagos talka ir stengiamasi 
suteikti. 

Šį gerąjį darbf-lį inspiravo 
Alytaus rajono centrinėje li
goninėje dirbant: gyd. Sigita 
Lipovienė. Po viešnagės šiame 
krašte jos palikto laiško iš
trauka supažindina mus su 
Caritas Alytaus sambūrio dar
bais: ..Nepaprasta: jaudina ir 
džiugina mane Amerikos lie
tuvių rūpestis seneliais ir 
našlaičiais Lietu v e. Aš dirbu 
Alytaus ligoninėje: tenka ben
drauti su Alytaus C įritu. Didelė 
laimė, kad a t s r a d o t o k i a 
organizacija Alytuje. Ja i vado
vauja gyd. Birut- Žemaitytė. 
Car i tas narės r e n k a iš 
gyventojų rūbus. įos išdalina 

sunkiai materialiai besiverčian
č ioms še imoms. C a r i t i e t ė s 
lanko vienišus senelius. Per 
Car i tas išdalinami iš užsienio 
labdaros keliu gaunami vaistai. 
Ten dirba labai doros ir švelnios 
moterys. Jos lanko ir ligoninėje 
gul inčius vienišus žmones, 
aplanko ir pagelbsti šeimoms, 
auginančioms invalidus vaikus. 
Šios šeimos pajuto Cari tas 
moterų šilumą: buvo suruošta 
šventė, kurios metu caritietės 
v a i k u č i a m s sekė p a s a k a s ; 
vaikučiai žaidė, buvo jų ap
dovanot i g r až iomis dova
nėlėmis. 

Savo pranešime, skaitytame 
1990 m. spalio mėn. Kaune 
įvykusiame Lietuvių gydytojų 
suvažiavime minėta gydytoja 
pamini Rumbonių parapijos 
senelių namus. Štai citata išjos 
pranešimo: „Beplanuojant ir be-
diskutuojant senelių a r slaugos 
namų būtinumą, Rumbonyse 
parapijos klebonas kun. J. Gu-
mauskas nupirko ir suremon
tavo nedidelį namelį ir įsteigė 
parapinius senelių namus. Atsi
rado toks namelis, kuriame 
j a u č i a m a vieno žmogaus 
pagalba ki tam. Čia apsilanko 
Raud. Kryžiaus organizacijos 
nariai; mes, gydytojai, patikri
name senelių sveikata, nuveža-
me vaistų". 

Taip teko susipažinti su Rum
bonių vienišomis senutėmis. 
Praradusias sveikatą ir savo 
a r t i m u o s i u s , metų naš tos 
slegiamas, pradžiugins joms 
lapkričio pradžioje pasiųstas 
siuntinys. J a m e — lovos skalbi
n i a i , r ankš luosč i a i , ši l tos 
kojinės, šlepetės, megztiniai, 
skarelės, muilas, kakava. Nepa
mirštos ir caritietės: joms įdėta 
Pukščio dovanota kava. o namų 
steigėjui ir išlaikytojui kun. J. 
G u m a u s k u i ta ipgi įdėta 
dovanėlių. Pasiųstas ir laiškas 
su gerais linkėjimais nuo užjū
ryje gyvenančių tautiečių, su
prantančių, kad sunkiausia vie
natvė yra arba vaikystėje arba 
senatvėje, dažnai gi ir abiem 
šiais gyvenimo atvejais. 

Esame tik mažas kupstas, 
besistengiąs didžiulį vargo 
vežimą versti. Kiekvieno mūsų 
prisidėjimas šį darbą lengvins, 
vargą Tėvynėje mažins . 
Kviečiami visi jautrių širdžių 
savininkai — dzūkai ir ne 
dzūkai — susisiekti su Caritas 
Chicago Volunteers būrelio 
pirmininke Julija Šauliene (tel. 
- 312-842-8291) arba iždininke 
Jolanta Mikūniene. 

S. J . 

15-TO WARDO ŽYMENŲ 
VAKARAS 

Aldermanas Virgil E. Jonės, 
į kurio „wardą" įeina ir Mar-
ąuette Parkas, lapkričio 17 d. 
surengė pagerbimą „communi-
ty" darbuotojams. Jis yra tikrai 
savo pareigoms atsidavęs parei
gūnas, kuris yra labai susi
rūpinęs, kad Marąuette Parkas 
išliktų esamame stovyje. Jis 
domisi LB socialinės tarybos, 
Seklyčios ir ki ta lietuviška 
veikla. Tad į rengtąjį pagerbimą 
— vakarienę seselėms kazimie-
rietėms, jėzuitams, socialinei 
tarybai ir Marąuette Parko 
namų savininkų d-jai atsiuntė 
garbės bilietus. Šiaip bilietai 
buvo po 50 dol. Čia reikėtų pa
stebėti, kad lietuviai einame į 
brangias sales, bet nenorime už 
bilietus po tiek mokėti. Tad 
rengėjams beveik nieko ir 
nelieka. O mūsų naujieji kaimy
nai renginį, kuriame dalyvavo 
daug dvasiškių ir politinių dar
buotojų, rengė savoje Christ 
Universal Temple salėje, kuri, 
reikia pasakyti, yra moderniška 
ir su gera automobilių pastaty
mo aikšte. 

Kadang i 3 . J a sa i t i enė 
organizavo, tad ir išvažiavome 
nuo Seklyčios su jos automo
biliu. Normaliai ji labai gerai 
orientuojasi, tai drąsiai važia
vome, bet šįkart kitaip išėjo. 
Nors renginys, atrodė, žino
moje gatvėje 119th S. Loomis, 
tad manėme, kad nėra ko rūpin
tis. Bet susiradus Loomis ir pa
važiavus keletą blokų, gatvė 
pasibaigė. Pasukus kita gatve ir 
vėl tas pat. Rajonai pradėjo blo
gėti, o rašančiajam kinkos dre
bėti. Tik laimei, kad buvau 
įspraustas t a rp ponių, tad 
jaučiausi drąsiau. Taip besi-
sukiodami pataikėm į kapines 
paskui į mažą parką, o iš ten be
veik į duobę. Štai, ką reiškia 
nepasižiūrėti į miesto planą. Bet 
mūsų šoferis buvo užsispyręs ir 
pagaliau po didesnio klaidžio
jimo suradome. 

Mūsų ten jau laukė ir su švie
sa parodė, k u r automobilį 
statyti. Taip pat ir prie durų 
pasitiko visi su juodais kakla
ryšiais. I salę įėjus, tuojau 
pamatėme kun. A. Saulaitį ir 
seseles kazimierietes, tad pra
dėjome jaustis kaip Jaunimo 
cent re . Tik ap l inka kiek 
puošnesnė ir iškilmingesnė. 
Niekas į mus nedilbčiojo ir pirš
tais nerodė. Buvome priimti, 
kaip savi tarp savųjų. Kadangi 
visi, kurie buvo susirinkę — tai 
dirbantieji savų apylinkių 
išlaikymui ir jų pagerinimui. 
Aldermanas V. E. Jonės tikrai 
tuo nuoširdžiai sielojasi. 
Buvome pasodinti geroje vietoje. 

Senelė laukia Amerikos lietuvių pagalbos 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— A.a. kun . Antanas P . 
Kneižys po ilgos ligos mirė Lo-
well, Mass., lapkričio 8 d. Velio
nis buvo gimęs 1926 m. birželio 
29 d., kunigu įšventintas Bos

tono arkivyskupijai 1951 m. ba
landžio 11 d. Dirbo keliose pa
rapijose. Jo tėvas taip pat An
tanas buvo ilgametis „Darbinin
ko" nuo 1926 iki 1951 m. redak
torius. 

KANADOJE 
— Toronto choras „Volun

gė" , vadovaujamas Dalios Vis-
kontienės ir akompanuojamas 
muz. Jono Govėdo, spalio 26 d. 
Montrealy atliko gražų kon
certą. Smuiku grojo Rū ta 
Melkienė, akompanuojant Jo
lantai Vaičytei. Ryte giedojo Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje. 

Prie mūsų stalo beveik visi savi 
žmonės: kun. A. Saulaitis, SJ, 
kun. A. Gražulis, SJ, ir kun. R. 
Gudelis, S J (abu pastarieji 
svečiai — studentai iš Lietuvos), 
dvi seselės kazimierietes ir B. 
Jasaitienė su savo socialine 
taryba. Prie gretimo stalo, kur 
sėdėjo irgi vien lietuviai, buvo 
turbūt Marąuette Parko lietu
vių namų savininkų žmonės. Iš 
kurių pažinojau tik J. Bagdžių, 
namų savininkų draugijos pirm. 

Kad lietuviai, kurie ten daly
vavome gerai jaustumės, tai 
tuo rūpnosi J. Kulys, kuris yra 
p r i s t a tomas Marąue t t e 
„community" aktyvistu. Jis to
je salėje jautėsi kaip žuvis van
denyje. Atrodo, kad politiniams 
darbuotojams jis yra gerai 
žinomas. Invokaciją sukalbėti 
buvo pakviestas kun. A. Saulai
tis, SJ. Trumpą atidaromąjį žodį 
pasakė J. Kulys. Mandagūs pa
davėjai pripildė šampano taures 
ir buvo pakelti tostai už alder-
maną ir visus dirbančius šiai 
apylinkei. Po to buvo skani ir 
skoningai patiekta vakarienė. 
Pavalgius vakarienę kun. M. L. 
Pfleger (baltasis) pasakė ug
ningą pagrindinę kalbą, kuri 
priminė Martin Luther King, 
Jr. , kalbas ir buvo sutikta gau
siais plojimais. 

Po vaišių ir kalbos buvo nusi
pelniusių asmenų (faktinai jų 
vadovaujamo darbo) pa
gerbimas. Paminėsiu tik lietu
vius, kurie buvo pagerbti: kun. 
A. A. Saulaitis, SJ, kazimie-
riečių vyresnioji Marilyn Kuz
mickus, namų sav. J. Bagdžius 
ir B. Jasaitienė, JAV L-nės soc. 
taryb. Lietuviai buvo pirmieji, 
kuriuos pagerbė, po to buvo dar 
visa eilė pagerbiamųjų. Po visų 
pagerbimų J. Kulys pristatė ir 
antrą pagrindinį kalbėtoją Jim 
Franks, WMAQ (Executive 
Eiditor). Buvo dar daug kalbė
tojų, visi susirūpinę jaunimu, 
nusikaltimais, narkotikais ir 
kova su jais. Buvo kalbančiųjų 
iš miesto administracijos, poli
cijos komandierių ir visuomeni
nių organizacijų. Daug dėmesio 
kreipė į ta i , kad iniciatyva turi 
perimti šeimos, bažnyčios. 
„Nereikia keiksnoti tamsos, bet 
uždegti žvakę", tokiais žodžiais 
užbaigė viena kalbėtja. Visiems 
padėkojo aldermanas V. E. Jo
nės. Palaiminimą suteikė kun. 
R. Mitchell. 

Aldermanas skubėjo į naktinį 
posėdį, kuriame turėjo būti 
svarstomas Marąuette Parko 
klausimas. Keletą minučių 
praleido ir fotografavosi su 
lietuvių grupe. Beje, būčiau 
užmiršęs paminėti, kad jis įneš 
pasiūlymą Socialinei tarybai 
duoti „grant". jo pasiūlymui visi 
pritarė plojimu. Buvo naudinga 
praleisti vakarą skirtingoje, bet 
jaukioje aplinkoje. 

J . Žygas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




