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Kam prasikalto Lietuva? 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gruodžio 12 d. (Elta) 
— Vėl kyla kal t inimų Lietuvai 
banga. Stokholme ir Maskvoje 
pasirodė straipsnių, kuriuose 
nepagrįstai puolama respubli
kos vadovybė, t e i sė tva rkos 
įstaigos. Apie t a i praneš ta 
gruodžio 11 dieną Aukščiausio
joje Taryboje įvykusioje spaudos 
konferencijoje. 

Geteborgo vakarinio laikraš
čio s t ra ipsnyje i š k r e i p t a i 
parodoma žydų padėtis Lietuvo
je, nepagrįstai rašoma, esą 
Lietuvoje reabilituojami kari
niai nusikaltėliai. Komentuo
damas tai, general inis pro
kuroras Artūras Paulauskas 
pabrėžė, kad žydų tautybės 
žmonių teisės nėra pažeidžia
mos. Reabilituojant laikomasi 
įstatymo nuostatos, jog. žudę 
civilius gyventojus, negali būt i 
r eab i l i tuo jami . Š i u o m e t u 
pateikta daug iau ka ip 500 
neigiamų atsakymų. A. Pau
lauskas t a i p pa t pane igė 
laikraštyje paskelbtus teiginius, 
kad žydai negauna Lietuvoje 
jokių atsakingų pareigų, nedir
ba valdžios aparate . 

Diplomat inia i r y š i a i su 
Mongolija ir Br i tan i ja 

Gruodžio 1 1 d . Lietuvos pa
siuntinybėje Maskvoje pasira
šytas bendras komunikatas dėl 
Lietuvos ir Mongolijos diplo
matinių santykių užmezgimo. 

TASS pranešė, kad Lietuvos 
ambasadorius Vincas Balickas 
gruodžio 11d. įteikė savo įgalio
jamuosius raš tus Didžiosios 
Britanijos užs ienio re ikalų 
ministeri jai . Oficiali r aš tų 
įteikimo karalienei Elzbietai 
ceremonija įvyks ateinančių 
metų vasario mėnesį. 

P a r a m a M a s k v a i 
Aukščiausiosios Tarybos pir

mininkas Vytautas Landsbergis 
gruodžio 11 d. priėmė grupe 
JAV ir Lietuvos verslininkų. 
Buvo paliesti dviejų šalių firmų 
bendradarbiavimo, bendrų įmo
nių kūrimo, ta ip pat Ameriko
je sukurtų projektų įgyven
dinimo Lietuvoje klausimai. V. 
Landsbergis i š r e i š k ė savo 
pasitenkinimą tuo, kad JAV fir
mos domisi per tvarkomu mūsų 
ūk iu ir ž a d a į g y v e n d i n t i 
įdomius projektus. Lietuvoje 
įkurta bendra Lietuvos-JAV 
įmonė „Sigma Americom". Su 
kompanija , , S h e r a t o n " 
tariamasi dėl aukšč iaus ios 
klasės viešbučio Vilniuje sta
tybos. JAV specialistai parengė 
Klaipėdos uosto rekonstrukcijos 
projektą. 

Vyriausybė paskyrė ir skubiai 
išsiuntė j Maskvą vienkart inę 
neatlyginamą paramą maisto 
produktais už 8 mln. rublių. 

Mažeikių gamykloje 
maž iau na f to s 

Nuo šiandien privačių mašinų 
savininkams pabrango benzinas 
— įmonė „Lie tuvos ku ras" 
priversta pakelti kainas, nes 
Mažeikių naftos perdirbimo ga
mykla gruodžio mėnesį gavo 
beveik dvigubai mažiau naftos, 
negu kad buvo planuota. Val
diškam autotransportui benzino 
kainos lieka tos pačios 

Žymiai pabrango ir sviestas, 
fermentiniai sūr ia i . Tačiau 
laisvėjančios kainos j au daugelį 
sulaiko nuo masinio pirkimo — 
parduotuvėse atsirado kilimų, 
minkštų ba ldų komplektų , 
šaldytuvų. 

Preliminariniais duomenimis, 
,JLietuvos rytas" yra didžiausias 

Lietuvos dienraštis. Kitiems 
metams jį užsiprenumeravo 
133,778 skaitytojai. Antroje 
vietoje „Respublika", trečioje — 
„Lietuvos aidas". 

Vė l folkloro t e a t r a s 
Lietuvių folkloro t ea t r a s 

pirmą kartą išėjo į sceną 1968 
m., vėliau Rumšiškėse Liaudies 
buit ies muziejuje j am buvo 
pas ta ty tas Klojimo tea t ras . 
Baigęs vasaros sezoną, vienetas 
važiuodavo svetur, lietuvių 
folklorą garsino užsienyje. Deja 
prieš metus, prasidėjus vidi
niams nesutarimams, teatras 
buvo uždary tas . Tačiau jo 
vadovas Pov i l a s M a t a i t i s , 
subūręs trupę, vėl kviečia į 
premjerą „Didžiam Kiematij ar
ba Lietuvninkų Pernagis", kuri 
šiandien įvyks Vilniuje, gale
rijoje „ A r k a " . Spek tak l io 
pagr indą s u d a r o Mažosios 
Lietuvos folkloras — pasta
tymas buvo kuriamas, pasinau
dojant L. Rėzos archyve sukaup
tomis l iaudies dainomis ir 
melodijomis, kitų šviesuolių 
surinktomis ar paskelbtomis 
pasakomis, sakmėmis, legen
domis, papročių aprašymais. 

Kalinio m a l d a k n y g ė 
Išleista įdomi knyga — Kalinio 

maldaknygė „Vilties maldos". 
Jų autorius — Kaišiadorių ku
n igas p re la t a s Stanis lovas 
Kiškis, patyręs Sibiro kankinio 
dalią. Vokiečių okupacijos 
metais kunigas gydė ir globojo 
suže i s tus sovietų armijos 
karius, už ką pokario metais 
buvo p r i s t a t y t a s a u k š t a m 
Maskvos apdovanojimui, tačiau, 
a ts isakius jį pr i imti , buvo 
nuteistas kaip liaudies priešas 
25 metams. 

Lie tuvos k r i k š t o minėjimas 
P r i e š 740 metų Lietuvos 

kara l ius Mindaugas priėmė 
krikštą ir popiežiaus Inocento 
IV palaiminimu įkūrė atskirą 
bažnytinę provinciją. Neseniai 
susikūrusios karal iaus Min
daugo kolegijos inciatyva Lie
tuvos krikšto pradžios sukaktis 
jau buvo paminėta įvairiuose 
renginiuose. Gruodžio 25 d., per 
šv. Kalėdas, kviečiama dar 
kartą pagerbti šį jubiliejų. 

S u o m i ų fotografas Berje 
Sederhomas išleido knygą apie 
unikalų lietuvių liaudies meną 
— medinę skulptūrą. 

„Graž i m ū s ų še imynėlė" — 
tokiu pavadinimu Pasvalio ra
jone vyko šeimų, kuriose yra 
dainininkų, muzikantų, pasa
korių, varžybos. 

Senos iomis karių dainomis 
pasipildė Kauno „Perkūno" 
vyrų choro repertuaras, išmok
ta dainuoti prieš karą popu
liarias dainas, o „Ramovėnų 
maršas" tapo jo himnu. 

Commonwealtho sudarymas Respublikos ratifikavo 
susitarimą 

Generolai palaiko slavus 
Maskva. Ukrainos ir Gudijos negu 90% pasisakė už visišką 

vooo 

TURKMENIA 

UZBEKISTAN 
TADZHIKISTAN 

Matome naujos slavų sąjungos sudarymą, prie kurios gali prisijungti Moldavija, Gruzija, Armėnija, 
Azerbaidžanas, Kazachstanas ir Kirgizija. 

„Išpilietinimo įstatymas >» 

Klaipėda. — Štai lapkričio 28 
d. laidoje Klaipėdos krašto sa
vaitraštis „Mažoji Lietuva", 
įdomiai informuodamas savo 
skai ty tojus , t a rp daugel io 
aktualių žinių pateikia savo 
apžvalgininko Viktoro Makovec-
ko komentarus „Išpilietinimo 
įs ta tymas" . Juose tarp kitų, 
spausdina ir parlamentaro, ra
šytojo Stasio Kašausko tuo 
klausimu, pasisakymą: 

— Reikia teisingai formuluoti 
klausimą: tai nėra dvigubos pi
lietybės suteikimas išeivijai. Tai 
yra pilietybės atstatymas, ku
rios jie niekada nebuvo pra
radę. Net nereikia jos pripa
žinti — mes visi iki vieno nuo 
1940 m. birželio 15-osios 
netekome Lietuvos Respublikos 
pilietybės. Vienaip ar kitaip. 
Išeivių dauguma netgi tur i se
nuosius pasus. Tie žmonės visą 
laiką, būdami svetur, buvo 
Lietuvoje, su mumis, už mus 
kovojo, aukojo pinigus, rengė 
demonst rac i jas , sugebėjo 

išlaikyti Lietuvos aneksijos 
nepripažinimą, ir staiga — Lie
t u v a t ampa laisva, ir j ie 
pasidaro nebe piliečiai. Netgi 
Sovietai juos pripažino Sovietų 
Lietuvos piliečiais. Mes — ne. 
Aš nežinau, kaip pavadinti tokį 
mūsų bukumą. Bukumą — ki
ta ip aš to negaliu pavadinti. 
Kils didelis politinis skandalas. 
Antra — mes pasirodysim kaip 
kokie barbarai ar nesubrendė
liai. 

Stasys Kašauskas. 
rašytojas ir parlamentaras 

Reikalauja Gorbačiovo teismo 
K l e v a s . Gruodžio 11. — AP kodų iššifruotojų. žinojo radio-

žinių agentūra, gausiai infor
muodama apie įvykius Maskvo
je , p raneša , jog Ukra inos 
Parlamento nariai reikalauja, 
kad prez. M. Gorbačiovas būtų 
patrauktas atsakomybėn teisme 
už padėjimą nuslėpti kai ku
riuos dalykus Černobylio bran
duolinio reaktoriaus nelaimėje, 
kuri įvyko 1966 metų balandį. 

Ukrainos parlamentarai savo 
reikalavimus iškėlė tik tada, 
kai paaiškėjo iš specialios 
komisijos pranešimo, jog' 
Sovietų vadai, įskaitant aukš
tuosius ministrus, Gorbačiovo 
vadovaujamus, asmeniškai 
slėpė radiacijos prasiveržimus. 
Tos komisijos vadovas Volody-
myr Javorivsky patvirtino: 
„Visa vadovybė, nuo pat 
Gorbačiovo, iki pat telegramų 

aktyvios medžiagos prasiver
žimų nuodingumą. Oficialiame 
komisijos pranešime minimi 
buvę Sovietų vadai — ministras 
pirmininkas N. Ryžkovas, Gy
nybos ministras maršalas D. Ja-
zovasir KGB vadas V. Čebriko-
vas. Jie visi slėpė šio bran
duolinio sprogimo nelaimę. 

Rusija įsakė išvykti 
M a s k v a . Gruodžio 11. — 

Reuteris pranešė, jog Rusijos vy
riausybė įsakė apleisti Rusijos 
Respubliką buvusiam Rytų Vo
kietijos komunistų partijos 
vadui E. Honeckeriui. „Izvesti-
jos" laikraštis paskelbė, kad jam 
įsakyta išvykti šiandien, penk
tadienį, nežiūrint Gorbačiovo 
priešinimosi. J is nenori grįžti j 
dabartinę Vokietiją ir jam buvo 
pasaky ta , j e i j is neišvyks 
savanoriškai, tai bus Vokietijai 
išduotas. Jo advokatas tai pat
vir t ino vokiečių laikraštyje 
Berlyne. Honeckeris prašėsi 

politinio prieglobačio Sovietų 
Sąjungoje ir Gorbačiovas jį 
užstojo. Iš Vokietijos jis pabėgo 
į Maskvą, kad išvengtų teismo 
už nusikaltimus prieš žmoniš
kumą, kai įsakė šaudyti į vo
kiečius, bėgančius į Vakarus 
per sieną. 

Rusijos prez. Jelcinas jau 
anksč iau norėjo išduot i 
Honeckerį atgal vokiečiams, 
tačiau to neglėjo padaryti, nes 
Gorbačiovas neleido, bet dabar, 
kai Rusija nebėra Sovietų 
Sąjungoje, nebereikia Gorba
čiovo sutikimo. 

Dėl referendumo 
pilietybės klausimu 
Vilnius. Lapkričio 30. (Elta) 

— Aukščiausioji Taryba priėmė 
pareiškimą dėl referendumo 
pilietybės klausimu. Deputatai 
aptarę ir įvertinę kai kurių 
Lietuvos visuomeninių organi
zacijų siekimą surengti referen
dumą dėl to, kad atvykusiems 
į Lietuvą po 1940 metų birželio 
15 dienos pilietybė nebūtų 
suteikiama, pažymi, kad refe
rendumo organizatorių pareiš
kimai ir veiksmai skatina 
politinę įtampą i r tautinį 
įtarumą, pilietine priešpriešą ir 
valstybės nestabilumą, stiprina 
RRKP ir KKB pagrindinių 
struktūrų Lietuvoje socialinę 
bazę. Todėl tikime, sakoma pa
reiškime, kad Lietuvos žmonės 
supranta, kokiam žingsniui jie 
raginami, ir -.įsitikime jų 
sveiku protu be. -mintimi ren
kantis pozicija 

— „Chicago Sun-Times" 
savo editoria ;e rašo , kad 
Amerika tur pripažint i 
Ukrainos valstybę. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos Respublikos prez. 
Boris Jelcinas laimi, nes Par
lamentas ratifikavo praėjusį 
sekmadienį jo pasirašytą susi
tarimą įsteigiant trijų slavų 
respublikų „Commonwealthą". 
Anksčiau jau tą sutartį ratifi
kavo Ukrainos ir Gudijos res
publikų parlamentai. 

— Iš Maskvos sklinda žinios, 
perduodamos užsienio žurna
listų, jog prez. Gorbačiovas 
„ m i n k š t ė j a " savo pažiū
roje prieš naująją slavų są

jungą ir svarstąs savo rolę 
ateities konjunktūroje. Prane
šama, jog Rusijos prezidentas 
dominuoja politinėje scenoje ir 
kariuomenės vadai pradeda jam 
pritarti. 

— Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos respublikų vyriausybių 
atstovai gruodžio 11d. susitiko 
su G24 tautų atstovais Briusely
je. Vakarų žinių agentūros, pra
nešdamos apie tuos pasitari
mus, praneša, kad buvo prašo
ma skubios pagalbos ekonomi
nėje srityje, kad galėtų sumo
derninti 50 metų komunistinės 
sistemos nualintą ekonomiją 
Baltijos kraštuose. G24 pažadėjo 
greitai svarstyti šį prašymą. 

— Rygoje gruodžio 12 d. Lat
vijos parlamentarai svarstė 
įvairias perversmo galimybes 
Baltijos valstybėse, nes plačiai 
kalbama apie galimą naują 
perversmą Baltijos regione iš 
ten esančių kariškių pusės. I tas 
diskusijas buvo pakviestas at
vykti lt. gen. V. Mironov, tos 
srities Sovietų kariuomenės 
vadas, bet jis atsisakė dalyvauti. 

— Kin i ja , kaip p r a n e š a 
Vakarų žirių agentūros, siun
čia pirmąją prekybininkų de
legaciją į Baltijos valstybee 
ryšium su prekybos pradėjimu. 
Kinija yra pripažinusi Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklau
somybę ir buvo pasiuntusi savo 
Užsienio reikalų ministro pava
duotoją aptarti ryšių klausimus. 

— Latvijos prez. Anatolijs 
Gorbunovs, gr įždamas iš 
Paryžiaus, pareiškė, jog Latvi
jos ryšiai su naujuoju slavų 
„Commonwealth" bus grindžia
mi abipusio bendradarbiavimo 
ryšiais kaip tarp suverenių 
valstybių, nežiūrint Gorbačiovo 
kitokios nuomonės, pranešė 
„Diena". 

— Es t i jos vyr iausybė 
gruodžio 9 d. nubalsavo pri
pažinti Ukrainos nepriklauso
mybę, praneša BNS žinios tą 
dieną. Estija uždelsė pripaži
nimą dėl to. kad lauke oficialių 
Ukrainos balsavimų duomenų. 

parlamentarai patvirtino naujos 
slavų sąjungos sudarymą ir tuo 
pačiu griežtai atmetė Gorbačio
vo pastangas išlaikyti Sovietų 
Sąjungą savo kontrolėje, nežiū
rint pasklidusių kalbų, kad jis 
pasitrauks. 

Michailas Gorbačiovas, atro
do, pas iekė s avo karjeros 
pabaigą, rašo Deutsche Presse 
agentūra. Pc daugelio savaičių 
teigimo, kad j is niekada ne
sutiks su niekuo kitu, kaip tik 
su pertvarkyta Sovietų Sąjunga 
ir su galinga centrine vyriau
sybe, dabar jis t u r i sutikti su 
faktu, kad tokios sąjungos 
niekada nebebus. Sovietų prezi
dentas į šią situaciją pats atėjo. 
Nuo pat trijų dienų izoliacijos 
Kryme perversmo metu rugpjū
čio mėnesį, jis užmerkė savo 
akis realybei. Kai trys slavų 
respublikos deklaravo savo ne
priklausomų valstybių sąjungą 
praėjusį sekmadienį, Gorba
čiovas ilgai nereagavo. Reformų 
pradininkas Sovietų Sąjungoje 
prarado progą da lyvaut i 
paskutiniuose įvykiuose einant 
prie tikrųjų reformų. 

Posėdis su ka r i šk ia i s 
Tai buvojo paskutinė klaida. 

Jis pasipriešino tų respublikų 
vadams ir tada, kai tų respub
likų parlamentai ratifikavo 
savo vyriausybių susitarimus, ir 
po to pasakė, kad nestsistaty-
dins. Ir štai, tuo pačiu metu 
iškilo naujas ginčas, kas šiuo 
metu turi būti vyriausiuoju 
kar inių pajėgų virš ininku. 
Klausimas yra, kas dabar kon
troliuoja 3,7 milijonus narių 
Sovietų ginkluotąsias pajėgas. 
Gorbačiovas susitiko su karinių 
dalinių vadais ir diskutavo 
dabartinę kariškių situaciją, 
pranešė „Tasso" žinių agentūra. 

Bet Rusijos Federacijos vy
riausieji pareigūnai atsisakė 
sutikti, kad Gorbačiovas dar 
būtų vyriausiuoju karo vadu, ir 
pasakė, kad Sovietų Gynybos 
ministras pasisakė už slavų 
sąjungą. O Rusijos Federacijos 
Valstybės sekretorius Gennady 
Burbulis pa re i škė , jog šis 
klausimas, kas vadovaus kari
nėms pajėgoms, ,,bus išspręstas 
ateinančių dienų metu". Bur
bulis sakė žurnalistams, jog 
maršalas Eugenijus Sapošniko-
vas, Sovietų gynybos ministras, 
„visiškai palaiko" trijų slavų 
respublikų sąjungą. 

Gudijos posūk is 
Gi Rusijos Federacijos prez. 

Boris Je l c inas t rečiadienį 
susitiko su kariuomenės dalių 
vadais aptarti kariškių rolei 
naujoje slavų bendruomenėje. 
Didžiausią smūgį Gorbačiovui 
davė ukrainiečiai, kai daugiau 

AIDS Baltijos 
valstybėse 

Talinas . Lapkričio 30. (Elta) 
— Baigiantis lapkričiui Estijo
je iš 874 tūkstančių 440 ištirtų 
piliečių nustatyta, kad 17 yra 
AIDS viruso nešiotojai, Lietu
voje — 10. Vienintelis iš Baltijos 
šalių AIDS sergantis žmogus 
aptiktas Lietuvoje. 

nepriklausomybę. Prieš tai Gor
bačiovas ragino juos, reika
laudamas neišduoti Sovietų Są
jungos. Ypač visus nustebino 
tai, kad ir tos sritys, kur gyvena 
rusų tautybės žmonės Ukraino
je, balsavo už atsiskyrimą iš 
sąjungos. Jelcinas, kaip pranešė 
AP žinių korespondentas iš 
Maskvos, jau anksčiau padarė 
žygius su Ukraina eiti kartu, o 
vėliau ir su Gudija. Gudijos 
Parlamentas ratifikavo naujos 
sąjungos susitarimą 263 balsais, 
tik 23 buvo prieš. 

M a n o likti ir tol iau v a d u 
Žinių agentūros paskelbė, jog 

Armėnijos. Estijos. Lietuvos, 
Gruzijos, Moldavijos, Tadžikis
tano, Uzbekistano ir Kirgizijos 
vadai pareiškė savo pritarimą 
naujajai slavų sąjungai. Rusijos 
televizija pranešė, jog Gorba
čiovas, norėdamas sukviesti 
Liaudies deputatų kongresą 
sesijai, surinko 200 parašų iš 
reikalingų 460. kad tokia sesi
ja galėtų įvykti . Sovietų 
Kongresas arba krašto parla
mentas yra žymiai daugiau 
konservatyvesnis, negu dau
gelio respublikų parlamentai. 

„Tassas" perdavė Gorbačiovo 
spaudos sekretoriaus Andrie
jaus Gračevo pasakymą, jog 
Sovietų vadas bus pareigose 
„tiek ilgai, kiek jis manys, kad 
gali turėti politinės įtakos savo 
kraštui. Šiuo metu jis negalvo
ja rezignuoti". Ir kai buvo 
klausiamas, ar Gorbačiovas dar 
laiko save tų trijų respublikų, 
kurios sudarė naują sąjungą. 
vadu, tai į tai Gračevas atsakė: 
„Ponas Gorbačiovas mano. kad 
jis bus Sovietų Sąjungos prezi
dentu, į kurią įskaito ir tas 
valstybes" 

— Ukrainos Respublikos prezi
dentas Leonidas Kravčiukas 
vakar pareiškė, kad jis, kaip 
prezidentas, yra visų karinių 
pajėgų Ukrainoje viršininkas. 

Kauno Sąjūdžio 
konferencija 

K a u n a s . Gruodžio 11. — Čia 
Sąjūdžio skyr ius savo 
suvažiavime išrinko 64 atstovus 
į Trečiąjį Sąjūdžio suvažiavimą, 
kuris bus gruodžio 14 ir 15 
dienomis Vilniuje. Pranešama, 
jog vykdomasis Kauno Sąjūdžio 
sekretorius Alfonsas Vaišnoras 
paskelbė kampaniją surinkti 
300.000 parašų referendumui, 
kad būtų įsteigta Lietuvos 
prezidento institucija. Delegatai 
plodami sutiko šią žinią, o 
parlamentaras Rolandas Pau
lauskas, kuris pasisakė prieš 
referendumą, buvo nušvilptas 
nuo kalbėtojo platformos. 

Konferencija priėmė nutari
mą, kad palaiko vyriausybės 
pusę spaudos klausimuose. 
Konferencija laikraščių streiką 
pavadino „politiniu šantažu, 
kurio tikslas sukelti nepastovią 
situaciją krašte ir diskredituoti 
Lietuvos vyriausybę užsienio 
valstybėse". (RFERL). 

KALENDORIUS 

Gruodžio 13 d.: Kastytis, 
Liucija, Eiviltė. Noras, Orestas, 
Otilija. 

Gruodžio 14 d.: Fortūnatas, 
Alfredas, Kintvilė, Tarvainas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:08. leidžiasi 4:20. 
Temperatūra dieną 37 1., 

naktį 20 1. 
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Lietuvos sporto ateitį aptaria JAV lietuvių sporto darbuotoja*, šio skyriaus 
nuolatinis bendradarbis Vytautas Grybauskas ir Lietuvos Kūno Kultūros 
ir sporto departamento direktorius Algirdas Raslanas. 

Nuotr. A. Juozapa ič io 

LIETUVOS SPORTO 
ATEITIS 

Keičiantis politinei padėčiai, 
keičiasi ar yra keičiama ir spor
tinė sistema bei struktūra. 

Lietuva šiuo metu pergyvena 
trečią s t r u k t ū r i n į sporto 
periodą. Pirmas periodas buvo. 
kai Lietuva atgavo nepri
klausomybę, pradėjo kurti vals
tybę; prasidėjo ir sportinis judė
jimas. Kūrėsi klubai, po truputį 
atsirado ir tarptautinė veikla 
bei pirmieji olimpiniai ban
dymai, o su Amerikos lietuvių 
pagalba krepšinis pasidarė tau
tinis sportas, ir buvo pasiekti du 
didžiuliai laimėjimai. 1937 ir 
1939 metais buvo iškovotas 
Europos krepšinio meisterio 
titulas. Atrodė, kad Lietuvos 
sportas buvo gerame kelyje, 
vadovaujant Vytautui Augus-
tauskui ir Kūno Kultūros 
rūmams. 

Deja, ta gera pradžia buvo 
staiga nutraukta sovietų armi
jos, o su ja a tke l iavo jų 
praktikuojama centralizuota 
sporto sistema, kur sportininkas 
— žmogus padaromas objektu, 
instrumentu politinei propa 
gandai. J i s už ta i gauna 
atlyginimą, padaromas profesio
nalu. Tuoj atsirado daug sporto 
mokyklų, į kurias buvo pri
imami jaunuoliai su gerais spor
tiniais duomenimis. Čia jie 
gauna viską; išlaikymą, 
aprangą, p in igus i r . spe 
cialybę" kurioje nors sporto 
šakoje. Negaudavo tik mokslo, 
išsilavinimo ar kokio nors ama
to. Todėl šiuo metu nemažai 
sportininkų, nebegaudami geru 
algų, neranda geresnio darbo, 
nes neturi jokios profesijos. To
je sistemoje eilinis jaunuolis ar 
mokslevis, o tai pat ir vyresni. 
kurie dar norėtų sportuoti, buvo 
užmiršti. Tačiau iš kitos pusės 
— iškilo geras skaičius tarptau 
tinio lygio sportininkų. Iškilo 
todėl, kad turėjo nemažai talen
to, buvo darbštūs, kibo į darbą 
sąžiningai, turėjo pareigos 
jausmą, savo charakterį. O gal 
svarbiausia — lietuvių spor 
tininkų širdyse teberuseno ir 
tautinės savigarbos jausmas. 

Kiekvienu atveju tai buvo 
komercinio profesionalinio spor 
to pradžia. Sportininkai ir 
treneriai buvo apmokami, o 
vadovai, mažiausiai prisidėję, 
ne tik gaudavo geras algas, bet 
skindavo ir laurus, garbę ir įver 
tinimą. Tokie sportininkai jau 
nuo seniai dalyvavo olimpia 
dose, kur viso pasaulio spor 
tininkai dar buvo gryni mėgėjai. 
Vieni, kurie tai žinojo, nekreipė 
dėmesio ar nieko negalėjo pa
daryti, kiti, kaip ir ne vienas 
mūsų tarpe, buvo naivūs ir jais 
tikėjo. 

Treč;?.- periodas prasidėjo, kai 
Lietuva paskelbė nepriklauso
mybę, kai buvo a tkur tas 
Lietuvos Tautinis olimpinis 
komitetas. Keičiantis valsty
binei sistemai į demokratišką, 
aišku, turi keistis ir valstybės 
interesas sporto sferoje, turi 
keistis ir visa sportinė sistema 

Ką sako Algirdas Raslanas 

Pasibaigus IV PLS žaidy
nėms, turėjau progą aplankyti 
svarbiausius organizatorius, 
j i ems padėkot i , pasikeisti 
nuomonėmis, su jais atsisvei 
kinti. 

Vienas iš jų buvo Algirdas 
Raslanas, dabartinis Lietuvos 
Kūno Kultūros ir Sporto depar 
tamento direktorius. Tai jaunas, 
vos 42 metų amžiaus, simpatiš
kas ir labai apsišvietęs sporto 
darbuotojas. Jaunystėje geras 
irkluotojas, dalyvavęs tarp
tautinėse varžybose, tačiau la
biau talentingas sporto or
ganizaciniame ir moksliniame 
darbe. Nenuostabu, kad jo kar
jera kilo meteomkai. Baigęs K. 
K. Institutą, keiis metus dėstė 
kūno kultūrą, bet čia nesustojo. 
Pagilinęs studijas, apgynęs 
disertaciją, buvo pakviestas pro
fesoriauti K. K. Institute, kur 
netrukus buvo paskirtas Peda
goginio fakulteto dekanu. 1990 
m. gegužės mėn. buvo paskirtas 
Lietuvos Kūno Kultūros ir Spor
to departamento direktoriumi. 

Pokalbis su juo truko ilgokai 
ir sukosi apie pasisekusias žai
dynes apie išeivijos sportą, o 
labiausiai, apie Lietuvos sporto 
sistemos keitimąsi ir ateitį. Čia 
trumpai bandysiu pateikti jo pa
grindines mintis. 

„Sutikau perimti šias atsak
ingas pareigas su tam tikra 
baime, bet kartu su viltimi ir 
pasitikėjimu, kad Lietuvos spor
tas sėkmingai ir be ilgesnio 
uždelsimo atsistos ant naujų ir 
sveikų pagrindų. Lietuvos spor 
tas turi keistis iš pačių šaknų, 
turime rasti išeitį iš tos ne
sveikos sovietų sportinės sis
temos, kur sportininkas buvo 
įrankis, ar robotas, kuris turėjo 

tarnauti sovietų propagandai. 
kur bendras fizinis lavinimas ir 
auklėjimas buvo pamirštas ne 
tik vaikams, bet ir jaunimui bei 
suaugusiems. Toje sistemoje 
buvo daug gražių, bet tuščių 
kalbų, o ne konkretaus darbo. Iš 
centralizuoto valstybinio profe
sionalizmo jau žengiam pirmus 
žingsnius demokratišku keliu. 

Susipažinome su beveik visų 
Europos kraštų ir Amerikos 
sporto struktūromis ir radome, 
kad mums labiausiai t inka 
švedų, danų ar norvegų sis
temos. Žinoma, tam tikri niu
ansai, ar pakeitimai, būtų 
reikalingi, kad geriau tiktų 
mūsų sąlygoms. 

Jau įsteigtos atskirų sporto 
šakų federacijos, jau kuriasi 
įvairūs sporto klubai, jau pra
dėjome dėstyti fizinį auklėjimą 
vaikų darželiuose, pradžios 
mokyklose. Turime vargo su 
gimnazijomis ir univer itetais. 
kur mokytojai, profes' n a i , net 
studentai neskub i pakeist i 
senos sistemos galvojimo. Truks 
gal keletas metų, bet t ikime 
tikslą pasiekti. Tokių, žinoma, 
yra dar nemažai ir visur kitur, 
ir jie laikosi įsikibę į senąją 
sistemą... Gal nebeilgai. 

Mūsų bendras sporto lygis 
šiuo metu yra gerokai kritęs. Ir 
tai suprantama, nes keletą 
metų pasitraukę iš sovietų 
varžybų, neturėjome rimtesnės 
konkurencijos. Be to, nemažai 
gerų spor t in inkų (vien 
krepšininkų 70) yra iškeliavę į 
kitus kraštus ieškoti laimės ir 
geresnio atlyginimo. Tačiau 
nemažai federacijų j au yra 
užmezgusios ryšius su užsienio 
federacijomis, jau nemažai 
komandų ir pavienių sporti
ninkų dalyvauja tarptautinėse 
varžybose. Taip. kad ir čia pa
dėtis gerėja. 

Taip, kad bendrai esame 
optimistai ir tikimės, nors ir iš 
lėto, atsistoti ant gerų pa
grindų". 

Tačiau šiuo metu Lietuvos 
sportas turi didesnių rūpesčių. 
Jau žinoma, kad Lietuvos TOK 
vėl pri imtas į Tarptaut inį 
olimpinį komitetą, kad Lietuvos 
sportininkai dalyvaus atei
nančių metų olimpiadoje. O 
prieš keletą savaičių Nevv Yor-
ke posėdžiavusi Tarptautinė fut
bolo sąjunga (FIFA) nutarė į 
pasaulio futbolo pirmenybes 
kviesti ir Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Rašėme, kad Lietuva 
turi gana gerų, individualių 
sporto šakų sportininkų ir jų 
gana didelis skaičius žada 
dalyvauti. Iš komandinių sportų 
girdėjome, kaip Š. Marčiulionis 
stengiasi turėti gerą olimpinę 
krepšinio komanda ir su kokiu 
pasitikėjimu jis kalba apie 
Barceloną ir ten rimčiausius 
varžovus Puerto Rico ir JAV. 
Mūsų nuomone, Barceloną dar 
gana toli. Reikia kvalifikuotis. 
Kvalifikacinės varžybos bus 
Ispanijoje prieš pat olimpiadą. 

Varžovų yra d?ne ir stiprių, ir 
jie visi nori p; , Barceloną. 
Tik 4 rinktinės pateks. Rim
čiausi konkurentai y ra Jugo
slavija, Graikija. Vokietija. 
Italija, Prancūzija, net Sovietų 
s ga (kokia ji bebūtų). Vilčių 
yra. Futbole tų vnčių, tikriau
siai, žymiai mažiau, nes kvali
fikacinėse da lyvaus v i sa 
Europa, daugiau negu 30 kraštų 
rinktinės. 

Dalyvausime ir bandysime, 
kur galėsime. Tam reikės daug 
paramos, ir iš visur. Neatsi
sakykime. 

. .L i tuan icos" FK pirmos komandos vadovas Ged. Bielskus pr is ta to žaidėjus 
m e t i n i a m e klub•> pokylyje. Dešinėje — programos vedėja Rasa Poskočimiene. 

Nuotr. E d . Š u l a i č i o 

Futbolas Chicagoje 

PUIKUS SĖKMINGO 
SEZONO UŽBAIGIMAS 

„Lituanicos futbolo klubas, 
gyvuojantis jau penktą dešimt
metį, ba igus rungtynių sezoną, 
kasmet ruošia didesnį pobūvį, 
k u r į vieni vadina baliumi, kiti 
pokyliu. Teko girdėti vadinant 
i r . .robaksu Pavadin imas , 
pagal iau , ne taip svarbu. Svar
bu ruošimo tikslas, kuris visada 
y r a tas pat? — gražiai pasi
l inksmint i , sutelkti lėšų klubo 
veiklai palaikyti, pagerbti dar 
g y v u s jo da rbuo to jus ir 
pasižymėjusius — vertingiau
sius žaidėjus Tokių reikalų ne
trūksta , t ik le^ų t rūkumas chro
niškas. 

Paskutinysis renginys, kurį 
drąsiai galim a vadinti pokyliu, 
įvyko lapkričio 30 d. vakare 
Lietuvių centro salėje. Lemonte. 
Nors oro pranešėjai iš visų 
kampų, lyg susitarę, gąsdino 
artėjančiu sniegu, lietumi ir 
paša lu , į pokylį suvažiavo 
g r a ž u s būrys svečių. Jų 
daugumą sudarė jaunesnioji 
sporto mėgėjų ir rėmėjų kar ta , 
suvažiavusi iš tol imų prie
miesčių, pačios pokylio rengėjos 
Laimos Gla - inskienės asmeniš
kai sukviesta. 

Susėdus prie Marijos Raudie-
nės skoningai papuoštų stalų, 
t r u m p u žodžiu svečius pa
sveikino ..Lituanicos" pirmi
ninkas Alb. Glavinskas. Pro
gramai vadovauti pakvie tė 
Rasą Poskočimiene. Kol Rasa 
susitarė su prezidentu dėl pa
vardės, svečiai turėjo progos 
šiek tiek net suš i l t i besi
juokdami Toliau vyko viskas 
gana sklandžiai. Pirmos koman
dos vadovas Ged. Bielskus 
sukvietė žaidėjus prie orkestro 
scenos, kur j u o s p r i s t a t ė 
svečiams pabrėždamas, kad tie 
vyrai yra beveik visi iš Lietuvos 
ir jau du pirmenybių rungtynių 
sezonus atpylę „Lituanicos" 
uniformoje. Tik jų dėka mūsų 
komanda tvirtai laikosi stip
riausios Chicagos lygos viršuje 
ir p a s k u t i n ė s e r u n g t y n ė s e 
nugalėjo net Illinois meisterį, 
lenkų ..Eagles" 1:1. Už tai 
svečiai entuziastu gai paplojo. 
Išrinktiems šių metų vertin
giausiems žaidėjams Bielskus 
įteikė įgraviruotus trofėjus: 
Ričardui Zdančiui — pirmos 
komandos ir Imre Hidvvegi — 
rezervo. 

Už ilgameti darbą klube, 
vadovavimą i r besąlyginį jo 
rėmimą, ypač a tvykus žai
dėjams iš Lietuvos, plaketėmis 

DRAUGAS 
(TJSPS-161000) 

THE UTHUAN1AN WORLD WIDE DAILY 

Ptlblished daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuaman Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago, IL and additional maihng offices 
Subecription Rates: 80.00. Foreign countries $90 00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St.. 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams 
U.S.A $80 
Kanadoje ir kitur (U.S.A dol) $90 
U.S.A. savaitinis (šešt laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
U.SA. dol.) savaitinis $50 

metų 
$45 
$50 
$30 

3 mėn. 
$25 
$30 
$25 

$30 $25 

apdovanoti: komandos vadovas 
Ged. Bielskus ir jo žmona Roma, 
pirm. A. Glavinskas ir jo žmo
na Laima ir Jonas Žukauskas ir 
jo žmona Irena, ilgametis trene
ris ir patarėjas Don Brando ir jo 
žmona Judita, rezervo koman
dos organizatorius ir vadovas 
dr. Imre Hidvvegi, sr. Trumpai 
c h a r a k t e r i z a v u s apdovano
jamuosius ir jų žmonų tole
ranciją futbolui, plaketes įteikė 
Rasa Poskočimiene. Pokylio 
rengėjai Laimai Glavinskienei 
įteikė gėlių puokštę. Kas dar 
nespėjo pasižymėti, bet šventė 
gimtadienį , o tokiais buvo 
Aivaras ir Artūras Savukynai, 
apdovanot i didžiuliu to r tu . 
Trumpą, bet gražią programą 
atliko dainininkai Virginija ir 
Vytautas Šiškauskai. 

Pasivaišinus šilta vakariene, 
pras idė jo šokiai , g ro jan t 
p u i k i a m Ąžuolo Ste lmoko 
orkestrui. Prieš pabaigą pra
vestas laimėjimų traukimas. 
Laimėtojais tapo: Jolanta Lat
vys ir Rūta Galinaitis iš Chica
gos, R. Kymantas iš Toronto ir 
Sofija Montvilas iš Lemonto. 
Paskutinioji, nė nepalietusi 
save laimikio — 100 dolerių — 
padovanojo „Lituanicos" klu-
bui. 

Salėje dominavo jaunesnė 
karta, kuri , atrodo, nenuobo
džiavo. Kai kas apgailestavo, 
kad muzikanta i taip gre i t 
susipakavo ir pranyko. Tik Vy
tau t a s Grybauskas, didysis 
sporto veikėjas, po šokių šluos
tydamasis prakaitą pastebėjo: 
,,Tokį šaunų balių tik ,Li-
tuanica" gali surengti. Vienas 
m a l o n u m a s tok iame daly
vauti". Tas gal ir tiesa, nes „Li
tuanicos" futbolo klubą vis tik 
daug kas stiprokai remia. Ir šį 
kartą visais reikalingais ele
mentais barą veltui aprūpino 
buvęs pirmininkas Vytas Mi-
ceika, Select Wines and Liąuors 
savininkas, buvęs pirmininkas 
dr. Edmundas Ringus, sezono 
užbaigtuvių proga paaukojęs 
300 dolerių, Racine kepyklos 
savininkai Juodvaliai ir Dana 
Kapačinskas veltui apkrovę 
stalus įvairiais gardumynais, o 
Talman Deli savininkė Marytė 
Kupcikevičienė pridėjo penkde-
šimkę, kad rengėjai „nesulįstų 
į skylę". 

K l u b a s tu r i ir d a u g i a u 
rėmėjų, be kurių visai negalėtų 
egzistuoti, nes visko kainos yra 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips 
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimu turini neatsako. Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

klubo metinis biudžetas siekia 
arti 10,000 dolerių. Bet apie 
bėdas ir apie padedančius iš jų 
išsikapstyti pakalbėsime kitą 
kartą. „Lituanicos" vardu šį 
kartą — ačiū visiems. Ir links
mų švenčių! 

Blogas meistras priekaištauja 
įrankiams. 

Sivahili patarlė 

.Lituanicos ' 
J . J . 
koresp 

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 Street, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai, 

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

Kata. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0047; arba (704)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panslninkam* nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 S. Gllbart, LaGranga. IL. 
Tai. (708) 352-4487 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Va! pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4; 

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

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p -7 v v . antra 12 30-3 v p p 
neca uždarytaa ketvd 1-3 v p p . penktei 

ir seštd 9 v r -12 v p p 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm antr , ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 778-8969 arba (1-312) 489-444 ̂  

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical BuHding 

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. 
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Visų tikinčiųjų uždavinys — 

EVANGELIZUOTI 
2000-siais metais Bažnyčia 

švęs 2,000 metų nuo Kristaus 
gimimo, 1963 metus po jo mir
ties ir prisikėlimo, kada jis savo 
mokiniams ir sekėjams įsakė: 
„Tad eikite ir padarykite mano 
mokiniais visų tautų žmones... 
mokydami laikytis viso, ką tik 
esu jums įsakęs" (Mt 28:20). 
Atrodytų, kad po beveik 2,000 
metų darbuotės — keliavimo, 
triūso, mokymo, auklėjimo — 
visas pasaulis jau turėtų būti 
pilnai krikščioniškas. Deja, taip 
nėra ne tik kur nors užjūriuose, 
bet net mūsų kaimynystėse. 

Tą padėtį lietė ir pop. Jonas 
Paulius II enciklikoje ,.Išgany
tojo misija" < Redemptoris mis-
sio): „Kristaus laukiančiųjų 
skaičius t ebėra didžiul is : 
žmonių bei kultūrinių grupių, 
kurių Evangelija dar nepasiekė 
ar kur Bažnyčia vos egzistuoja, 
yra taip daug. jog tam reikalin
ga sujungti visus Bažnyčios re
sursus. Bažnyčiai ruošiantis 
švęsti 2000-jų metų jubiliejų, 
visa Bažnyčia dar stipriau ryž
tasi naujam misionieriškam ad
ventui. Turime padidinti savo 
apaštaiškąjį uolumą perduoti 
ki t iems tikėjimo šviesą ir 
džiaugsmą ir prie šio aukšto 
idealo turime priauginti visą 
Dievo tautą". 

Jis toliau rašo: „Negalime 
būti patenkinti, matydami mili 
jonus mūsų brolių ir seserų, 
kurie, kaip ir mes. buvo atpirkti 

šlapios prakuros — nesidomį, 
pasyvūs, apgluše — arba jei 
būsime basliai, kurių taip pat 
negalima kibirkštimi uždegti. 
Basliais gi būtume, jei jaus-
tumės visais atžvilgiais sava
rankiški, sugebantys ir be Die
vo apsieiti — puikuotumės savo 
stambumu, pajėgumu. 

Nuo leidimosi Šv. Dvasiai 
mus uždegti džiaugsmu ir tikėji
mu priklauso ne tik kitų. Dievo 
meilės nepažįstančių žmonių iš
ganymas, bet ir mūsų pačių. 
Tad svarbu mums patiems tap
ti sausomis, smulkiomis, Dievo 
kibirkščiai imliomis praku-
romis, nes be mūsų negalės 
įsižiebti Dievo jau sukrauta 
daugybė puikių laužų — mūsų 
parapijose, šeimose, miestuose, 
kaimynystėse, ir visur, kur mes 
esame. O pagaliau, ar nebūtų 
asmeniškai maloniau tikėti iš 
džiaugsmo? 

Iš tiesų, ypač po to, kai pra
siskyrus „geležinei uždangai" 
pasidarė laisvesnis važinėjimas 
vienų lietuvių pas kitus, ryškiai 
matome, kiek daug Dievo 
meilės darbų Šv. Dvasia skatina 
per įvairiausius Lietuvai talkos 
būrelius. Be to, įvairiose lietu
vių gyvenvietėse organizuojasi 
ar jau ilgai patylomis veikia 
vyresnio amžiaus žmonių pagal
bos grupės, organizuojančios jų 
išvykas, lankymus, programas, 
maisto į namus pristatymą ir 
panašiai. Žinome, kiek daug 

LAISVĖS ORKESTRO DIRIGENTAS 
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DŽIAUGSMĄ UŽGNIAUŽĖ 
LIŪDESYS 

Kristaus krauju, bet kurie žmonių pasišventė jaunimo or-
gyvena nepažindami Dievo ganizacijoje ir mokyklose. Dar 
meilės. Kiekvienam tikinčia- daugiau tokios veiklos šiandien 
jam. kaip ir visai Bažnyčiai, jau vyksta ir Lietuvoje. Visa tai 
uždavinys apaštalauti turi likti yra Dievo darbas, ar jį vyk-
pirmoje vietoje, nes jis liečia dantieji tai žino, ar ne. Įkvėp-
žmonijos amžinąją paskirtį ir dama daryti gėrį, Šv. Dvasia 
tikslą ir atitinka Dievo paslap- neklausia, kokiai religijai pri-
tingą ir gailestingą planą". klausai. Ji įkvepia visus, nes 

Krenta į akis žodžiai, kad v i s i y r a Kristaus atpirkti , ir 
esame pašaukti perduoti ne kiekvienam, pajutus jos duotą 
. .mokslą", ar , , fak tus" , o norą ką gero padaryti, leidžia 
..tikėjimo šviesą ir džiaugsmą". 
Ir kad didžiausias nuostolis tų, 
kurių nepasiekė Evangelija, 
yra. kad jie ..gyvena, nepažin-

apsispręsti, kooperuoti su ta 
malone, ar ne. 

Ir nors tokie darbai rodo Dievo 
meilę kitiems, jie yra tik pa-

dami Dievo meilės". Iš tiesų, mi- grindas evangelizacijai, nes 
sionieriai — kunigai ir seselės evangelizacijai reikia ir antros 
— kuriuos man teko pažinti, yra pusės: perduot i žmonėms 
tokie žmonės, kurie neša tikė- tikėjimo šviesą ir džiaugsmą. Ir 
jimo džiaugsmą ir šviesą ir savo čia, man atrodo, yra sunkiausia 
darbu — kurdami mokyklas, evangelizacijos dalis pasaulie-
klinikas. ligonines, suaugusių čiams. Kaip tą „tikėjimo šviesą 
žmonių švietimo įstaigas prie ir džiaugsmą" perduoti kitiems. 
parapijų — jie iš tikrųjų sudaro 
sąlygas tiems žmonėms patirti 
Dievo meilę. Ir todėl mes noriai 
remiame jų darbą. 

Bet tiek iš paties Kristaus žo
džių Mato evangelijoje, tiek ir iš 
Šv. Tėvo žodžių šioje encikliko
je aišku, kad neužtenka tik lė
šomis remti misionierius. Esa
me ir patys įpareigoti aktyviai 
apaštalauti. Argi savo pažįsta
mu, giminių, bendradarbių tar
pe nerandame tu. kurie nepažįsta 
..tikėjimo šviesos ir džiaugsmo" 
ir Dievo meiles? Tai matydama, 
aš vieno misionieriaus (nelie

kai daugelis t ikime ne iš 
džiaugsmo, bet iš „šventos pa
reigos'", dėl to, kad buvome 
išmokyti tikėti ir ko tikėjimas 
reikalauja: priimti sakramen
tus, būti teisingiems, daryti ar
timo meilės darbus, melstis. 
Pagaliau, jei užvesi su kuo nors 
religinį pokalbį. įkliūsi į ginčus, 
gali greitai atsimušti į klausi
mus, į kuriuos nebeturi at
sakymo ir gre ič iausia i tik 
atstumsi kitą žmogų — ne tik 
nuo savęs, bet ir nuo Dievo. Tad. 
atrodytų, kad geriau pasitar
nausi evangelizacijai nekalbė-

tuvio europiečio) kunigo ir damas apie Dievą, negu kalbė-
paklausiau , kodėl jis savo damas. 
gyvenimą pašventė misionie-
riauti Afrikoje — Kenijoje, — ar
gi jo gimtajame krašte netrūks
ta tokių energingų, pasi 
šventusių kunigų kaip jis? 

Iš tiesų, visur trūksta ener-

Iš dalies ta ip — tokie pasi
sakymai yra realūs, kilę iš pa
sauliečių patirties, tiek iš savų 
pas tangų p a s i d a l i n t i savo 
tikėjimo turtu, tiek ir nemalo
numų, patiriant kitų nevyku-

gingų. pasišventusių kunigų ir s į a s pastangas mus evangeli-
seselių. Bet labiausiai trūksta zuoti. Bet t ie nemalonumai 
energingų, pasišventusių pa
sauliečių, kurie, pirmiausia, 
rimtai supratę savo krikščio-

vyksta, kai žmonės tikėjimą su
tapatina su doktrinomis ar dog
momis ir stengiasi kitaip galvo-

nišką įsipareigojimą per krikš- jančius „atversti". Tikra evan 
tą, skirtų savo energijos ir laiko gelizacija to nereikalauja. J i 
taip pažinti savo tikėjimą, kad reikalauja ki t iems ; perduoti 
jie patys pajustų jo „šviesą ir savo tikėjimo šviesą ir džiaugs-
dž iaugsmą" Mes dažna i mą. Jei tikrai džiaugsmingai, iš-
kažkaip įsivaizduojame, kad tikimai iš meilės Kristui savo 
mumyse uždegti tikėjimo švie darbais žmonėms rodai kaip 
są ir džiaugsmą yra Šventosios Dievas juos myli, jais rūpinasi, 
Dvasios darbas, o mūsų darbas anksčiau ar vėliau jie patys 

JAV plačiai skaitomas mėn
rašt is „VVorld Monitor" gruo
džio mėn. laidoje patalpino ra
šytojo, žurnalisto John Budris 
ilgą ir išsamų stripsnį,pavadin-
tą „Orchestrating Freedom". 

(Pas t . Prisimenu, kad rašy
tojas John Budris yra sūnus Jo
no Budrio, buvusio Lietuvos ge
neralinio konsulo New Yorke 
nuo 1936-1951 m. Man didžiai 
malonu skaitytojams priminti, 
kad buvusio lietuvio patrioto sū
nus stengiasi JAV spaudoje ir 
per radiją, NPR — National 
Public Radio, „N. Y. Times"' ir 
„The Wall Street Journal"' gar
sinti pasaulyje ir šiame laisvių 
krašte savo tėvų išsilaisvinusią 
tėvynę. — Bs. As.) 

Vi lnius galėtų pake is t i 
N iu rnbe rgą 

Po nepavykusio šių metų rug
pjūčio 20-22 d. sukilimo Mask
voje. KGB ir kitų ginklo rūšių 
kariuomenė, paskubomis besi
t r aukdama iš Vilniuje užgrobto 
TV bokšto įstaigų, išplėšė ten 
buvusius žinių ir TV transliavi
mo įrengimus bei visą techniš
kąjį turtą. Ko negalėjo a r ne
suspėjo susikrauti į plėšikų 
sunkvežimius, tai barbariškai 
sudaužė ir sunaikino. Šie išlais
vintojai pasielgė taip, kaip V a. 
hunai, tada vadovaujami žudiko 
Atilos ir jo brolio Bledos. Pana
šus l ikimas taip pat ištiko ir 
Vilniaus centrinę spaustuvę bei 
Lietuvos policijos apmokymo 
patalpas. Pastarosiose buvo ap 
gyvendintas „Juodųjų berečių" 
būrys. 

Po sukniužusio Maskvoje pu
čo keli „herojai"' Vilniuje sten
gėsi įsiveržti į Lietuvos parla
mento rūmus. Susirėmimo me
tu buvo nužudytas vienas lietu
vis gynėjas, o į nelaisvę pateko 
vienas užpuolikas. 

Stebėdamas šiuos įvykius, V. 
Landsbergis su būdingu šaltu
mu ir drąsumu pasiūlė, kad 
„Lietuvos sostinė Vilnius galėtų 
pavaduoti Niurnbergą, kuriame 
būtų teisiami bolševizmo nusi
kaltėl iai". 

Kaip pasauliui yra žinoma, 
Lietuva dar prieš II pasaulinį 
karą ir tuoj po karo, vykdant 
Stalino ir jo sėbrų užplanuotą 
lietuvių tautos genocidą, išsiun
tė į Sibiro mirtininkų stovyklas 
daugiau kaip vieną ketvirtada
lį mažos tautos piliečių. 

Šių metų (1991) bėgyje ko
munistai Lietuvoje nužudė dau
giau negu 20 asmenų ir sunkiai 
sužeidė keletą šimtų lietuvių. 

Susumuojant šiuos visus nu
sikalt imus, V. Landsbergis da-

Bs. As. 

ro išvadą, kad šiame dešimtme
tyje Vilnius labai tiktų pava 
duoti Niurnbergą, kad jame bū
tų teisiami bolševizmo-komuniz-
mo įkūnytojai ir vvkdytojai. 

Muzikas — humanistas 

Prieš pasinerdamas į politine 
veiklą už savo Tėvynės išlaisvi
nimą iš komunizmo pančių, V. 
Landsbergis darbavosi kaip 
kompozitorius-muzikas, rašyto
jas. Jis yra parašęs apie dešim
tį knygų apie dailininką kompo
zitorių M. K. Čiurlionį. 

Dar vaiko amžiuje Vytautas 
ne kartą klausė savo vyresnį 
brolį, kodėl bolševikų tankai 
yra Lietuvoje. Deja, vyresnysis 
nerado jam atsakymo. V. Lands
bergis taip pat aiškino savo 
pašnekovui žurnalistui J. Bud
riui, kad tą patį klausimą jis 
kėlęs ir M. Gorbačiovui. Taip 
pat ir pastarasis tam klausimui 
nesurado patenkinamo atsaky
mo. 

Visa Landsbergiu šeima yra 
menininkai. Jo žmona yra pla
čiai žinoma pianiste. Jų sūnus 
yra rašytojas, o dvi dukros taip 
pat muzikės. 

Nereikia priminti, jog muzi
kas pianistas lenkas politikas 
J a n Ignacy Paderevvski ilgai 
vadovavo po pirmojo pasaulinio 
karo Lenkijos užsienio politikai 
(1861-1941). Taip pat ir V. Vo
kietijos kanc le r i s Helmut 
Schmidt ne vieną kartą skambi
no pianinu, įrašant į juostas 
klasikų muziką. 

V. Landsbergio autoritetas žy
miai pakilo po „Kruvinojo sek
madienio" — sausio 11 d. o dar 
plačiau jo vardas pagarsėjo po 
rugpjūčio pučo Maskvoje. Minė
tomis kritiškomis dienomis par
lamento pirm. nepaliko savo 
darbo kambario parlamente. 

Verta pr is imint i , kad V. 
Landsbergio pasirinktoji pirmo
ji nepriklausomos Lietuvos min. 
pirm. K. Prunskienė, atsistaty
dinusi dar prieš „Kruvinąjį 
sekmadienį", kai t ik pasitaiko 
proga, Vakaru spaudoje nepa
gaili savo globėjui drumstų pa
mazgų srauto. 

Kritikai netyli 

Be K. Prunskienės, dar yra 
nemažai buvusių komunistų, 
dabar deputatu, kurie nekenčia 
V. Landsbergio. Pastarieji pir
mininką vadina „grubiu ir ne-
nuolaidžiu". 

Dmitri Kopelman, Lietuvos 
Demokratų partijos pirm. ir 
Žydų bendruomenės narys, apie 

V. Landsbergį ta ip sako: „Jis 
niekada komunistams nenuolai
džiavo, neieškojo kompromisų. 
Tuo metu tūkstančiai partiečių 
bendradarbiavo su komunistais, 
nematydami į Sibirą tremiamų 
savo brolių". 

Prisimintina, kad V. Lands
bergis buvo vienas iš Sąjūdžio 
steigėjų ir Sąjūdžio veikla priar 
tino Lietuvai nepriklausomybę. 
Ir jis buvo išrinktas parlamen 
to pirm. 1990.111.11, kai Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma vals
tybe. Vakariečių ir savo tautie
čių akyse jis yra tautos reikalų 
tvarkytojas. Šiose pareigose jis 
gali pasilikti ligi 1995 m. Kai 
kurie Lietuvos parlamentarai 
galvoja, kad V. Landsbergį jau 
dabar derėtų išrinkti Lietuvos 
prezidentu. Tai girdėdamas par 
lamento pirm. suka ūsą ir tyli. 

Ko galima laukt i? 

Paskutinėmis dienomis Vil
niaus radijas pasauliui skelbė, 
kad būklė krašte įelektrinta. 
Įtampa kyla ne vien dėl ūkinio 
persitvarkymo, kai už 1 dol. 
Lietuvos Bankas jau mokėjo 93 
rbl. (XII.5). Daug rūpesčių 
kraš to vyriausybei sudaro 
okupacinė kariuomenė, kurios 
pagal apytikrius apskaičiavi
mus yra apie 80,000. be šeimų. 
Tai Lietuvai yra sunki našta. 
Be to Lietuvoje lyg ir laukiama 
ir prisibijoma galimo naujo pučo 
dar prieš Naujus Metus. 

Nežiūrint esamų problemų su 
sovietais, kaip t ik šiuo įtemptu 
metu labai jau pakėlė galvas 
Lietuvos komunistai. Nuo gruo
džio 1 d. pradėjo streikuoti šie 
buvę komunistų kontroliuojami 
laikraščiai: ..Tiesa". „Lietuvos 
Rytas" (buv. „Komjaunimo Tie 
sa"). „Valstiečių laikraštis" ir 
prie jų dar prisidėjo bulvarinis 
..Respublika". Be to ir beveik 
visi rajoniniai laikraščiai. Jų 
vadovai kaltina vyriausybę, 
kad pastaroji stengiasi juos 
ūkiškai pasmaugti. Skundai 
nusiųsti net į žmogaus teisių 
organizacijas užsieniuose. Deja. 
ir tose vietose dar atsiranda 
tokių galvų, kurie patiki ko
munistų melams ir šmeižtams. 
Suprantama, kad šiai visai ak
cijai vadovauja ..suliberalėję" 
bakatinai ir primakovai. 

Nėra abejonės, kad šią žiemą 
Lietuvos vyriausybę laukia la
bai sunkios dienos. Gal dar sun
kesnės negu 1918 m. Kai tik pa
vyks bolševikinei hidrai nukirs
ti pagrindinę galvą pačioje 
Lietuvoje, tada būtų galima 
tikėtis, kad pavasarį grįžęs vie
versys suras neišdraskytą savo 

P. PALYS 

Lietuvai a tkūrus savo nepri
klausomybę, jos gyvenimas ne
pagerėjo, įvairios nesėkmės 
viena po kitos lydėjo ir vargino 
Lietuvos gyventojus. Reikėjo 
iškentėti ilgai užsitęsusią eko
nominę blokadą, pergyventi vi
sokius gąsdinimus ir grasini
mus, jaunų vyrų gaudynes į 
Raudonąją armiją ir kitas 
negeroves. O ką jau bekalbėti ir 
vargu ar kada nors bus galima 
pamiršt i paraš iu t in inkų ir 
omonininkų sausio 13 d. Vilniu
je ir vėliau Medininkuose įvyk
dytas žudynes! O toms žudy
nėms vykstant, Kremliuje ra
miausiai „miegojo" tų žudikų 
viršininkas. Ir kodėl jam ne
miegoti, juk jis yra tikras, kad 
jo „miegas" nebus sutrukdytas, 
nes prie jo budi ištikimas 
draugas Washingtone. Tuo tar
pu Lietuva kenčia skausmą ir 
verkia kruvinomis ašaromis! 

Tą Lietuvos skausmą pergy
veno ir ją kruvinomis ašaromis 
verkiančią matė ten besisve
čiuodamas tuomet buvęs Lie
tuvių Bendruomenės New Yor-
ko apygardos pirmininkas Vy
tautas Alksninis. Jam teko 
dalyvauti gegužės 19 d. nužu
dyto Krašto apsaugos kario Gin
taro Žagūnio laidotuvėse. 

Grįžus Vytautui Alksniniui į 
JAV, jo pastangų dėka žuvusių 
asmenų šeimoms paremti buvo 
suaukota 2.400 dolerių. Tie 
pinigai LB NY apygardos var
du buvo paskirstyti: Gintaro 
Žagūnio šeimai 1.600 dolerių ir 
po 100 dol. aštuonioms Medi
ninkų aukų šeimoms. 

Vytauto Alksninio vardu yra 
gaut i du la iškai . Gintaro 
Žagūnio šeima rašo: „...Po 
tragiškų sausio įvykių Lietuvoje 
vėl nuskardėjo mirtini auto
mato šūviai: gegužės 19 d. 
Krakūnų kaime poste žuvo 
Krašto apsaugos karys Gintaras 
Žagūnis. Jūs dalyvavote jo 
laidotuvėse, girdėjote mus rau
dančius ir stengėtės mums 
padėti. Neįkainuojamas darbas, 
kurį jūs atliekate, stengdamiesi 
pagelbėt i nela imingoms 
šeimoms. Širdingai dėkojame 
Jums ir visiems tautiečiams 
tolimiems ir nepažįstamiems už 
dvasinę paramą ir piniginę 
pagalbą. Geri žodžiai ir darbai 
neužmirštami, jie suartina, 
ramina, neleidžia parkristi. O to 
gėrio niekas neatstos!" 

Laišką pasirašė Gintaro Zagū-

lizdą ir saulė jau bus ištirp-
džiusi paskutinius bolševikinio 
melo luitus. 

nio žmona, motina ir sesuo. 
Kitą laišką paraše Medininkų 

poste žuvusio Juozo Janonio 
žmona. Ji rašo: „Štai ir atėjo ta 
diena, išmušė taip ilgai laukta 
valanda, kai atokią mažą mūsų 
valstybėlę pripažino viena po 
kitos užsienio valstybės. Žmones 
tiek metų kentėję atsigavo, 
džiaugiasi , t ač iau ne visi 
sulaukė šios laimingos dienos. 
Džiaugsmą užgniaužė liūdesys, 
kai netekom pačių artimiausių 
ir brangiausių žmonių... Sukū
rėm šeimą , buvom laimingi ir 
štai išaušo pats nelaimingiau
sias rytas, kai namų slenkstį 
peržengė ta baisi žinia, kad jo 
jau nebėra... (Juozo Janonio. — 
Aut.> Jam buvo tiktai 29 metai, 
aukštas, lieknas, kelių patruli
nės tarnybos policininkas. Man 
23 metai. Likau su 3.5 metukų 
sūneliu Evalduku. 

Brangūs tautiečiai, aš likau 
labai giliai sujaudinta, kai pir
mininkas Vytautas Alksninis 
perdavė Jūsų dovanas. 

Aš tariu Jums didelį ir nuo
širdų ačiū, kad Jūs esantys taip 
toli nuo mūsų, o širdyse taip arti 
su mumis, kartu palaikote mus 
moraliai bei materialiai. Mums 
Jūsų moralinė paspirtis tikrai 
labai reikalinga, nes tai mus 
stiprina ir dvasiškai, kada mūsų 
tautos ir ir mūsų artimųjų 
skausmo nepamirštat ir Jūs, 
brangūs tautiečiai". 

Laišką pasirašo žuvusio poli
cininko Juozo Janonio žmona 
Rūta Janonienė. 

Rotary klubas 
Lietuvoje 

Vilnius. Lapkričio 6 d. (Elta) 
— Atsteigtas Vilniaus ir jo 
apylinkių Rotary klubas. Jo pir
mininku išrinktas akademikas 
Bronius Grigalionis. 

„Šis judėjimas, vienijantis įta
kingus, autoritetą turinčius 
įvairių profesijų žmones, politi
kus daugiau nei 160-yje šalių, 
kilo 1905 metais JAV", — pasa
kė B. Grigelionis. Rotary Inter
national centras yra Chicagoje. 
Pirmasis Rotary klubas Lietu
voje buvo įkurtas 1934 m. Kau
ne (paskutiniaisiais gyvavimo 
metais jo sekretorius buvo ar
chitektas Vytautas Landsber
gis-Žemkalnis), vėliau jie stei
gėsi ir kituose didžiuosiuose 
miestuose. Visų klubų veikla 
nutraukta 1940 m., nemaža jų 
narių — žymių politikų, kultū
ros veikėjų. įvairių sričių specia
listų buvo represuota, ištrem
ta'". 

tėra tik atsilankyti sekma
dieniais į Mišias. Galima būtų 
palyginti. Šv. Dvasia duos ki 
birkštį. o mes esame prakuros. 

duos tau progą žodžiais išreikš
ti Dievo meilę jiems. Tereikia 
tik mylėti artimą, žinoti, kodėl 
myli. ir nenutylėti, kai gauni 

Bet galime tą įvaizdį pratęsti: ji progą išpažinti savo tikėjimą, 
mažai galės padaryti, jei būsime a.j.z. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 

27 
— Ne visur ir ne visada... Kai kam sekasi. Bet tarp 

kitko — labai negražiai skamba žodis karčiama... 
Angliškasis — tavern — lyg ir geresnis, bet ir mes 
tur ime neblogą — užeigą! 

— Ak, žinau tą žodį. bet kažkaip tas visas verslas 
man atrodo toks nepatrauklus... Niekad negalėčiau tuo 
užsiimti ir iš to gyventi! 

— O aš galvojau, kad tu man galėtum pagelbėti... 
Bent savaitgaliais tuo tarpu... 

— Ar aš? Pametusi namus ir vaikus? Ar tau nilvoj 
negerai? 

— Ne... Bet galvojau, kad... jei eitum už manęs... 
tada mes. kaip savininkai... 

— Albertai, negundyk! Tu tikras liucipieriu- Pir
miau svaiginai savo bučkiu... dabar vėl turtais pra
turtėjimu masini... 

— Visiškai realiai! Galėtum mesti savo siuv. klą... 
— Ne, ne, ne! Visko iš karto negaliu aprėpt Tik 

iš anksto galiu tau pasakyti, kad tau nepavyk> mane 
įkalbėti! Iš viso atsisakau karčiamoje už baro stovėti 
ir girtuokliams gėrimus pilstyti! Dar ir k l a u s a s jų 
kalbų, keiksmų ir blevyzgojimų!... Ne, tai n*- man! 
Verčiau aš nors sunkiu, bet padoriu būdu užsidrbsiu 
pragyvenimui! Man to pakaks! 

— Birute... Tūkstančiai moterų laiko tavernų biznį 
padoriu! 

— Su tuo visiškai nesutinku! Argi padoru moteriai 
šinkuoti gėrimus viešoje vietoje? Ar moralu klausytis 
ciniškų pastabų ir grubių anekdotų, jau nekalbant apie 
tai. kokią žalą daro alkoholis žmogaus organizmui. Be 
to, ar teisinga pirkti degtinės butelį urmo kaina, o par
davinėti to paties butelio turinį mažais stikleliais ir 
tokiu būdu uždirbti dešimteriopai daugiau? Ar teisinga 
savininkui gerti savo atskirą gėrimą, kai jam klien
tai ..fundija"? Sakysi — tam, kad jis pats nepasigertų, 
nes darbe jam reikia likti blaiviu! Ne! mano sąžinė visų 
šių tr iukų neleidžia daryti! Tai savotiška apgavystė, 
pridengta „biznio" vardu... 

— Gaila, Birute. . Bet tai geras ir pelningas biznis. 
— Iš viso šiame krašte visokie verslai yra pagrįs

ti apgavyste! Kiekvienas verslininkas stengiasi iš 
pirkėjo išvilioti dolerį. Kokiais būdais — nesvarbu! Nors 
ir tikėjimo dogmoms priešingais! 

— Matau, kad mūsų nuomonės apie biznį labai ski
riasi... Na, bet aš nenusimenu. Palengva ir tu įprasi 
Amerikoje gyventi ir suprasti visą dolerio gavimo pro
cedūrą. Iš dalies ir aš pats sutinku su tavo pažiūromis, 
bet jei visu šimtu procentų su jomis sutikčiau, tai man 
visai nevertėtų biznio net pradėti! Dar aš tikiu, kad 
ir tu įtikėsi tomis praturtėjimo galimybėmis, kaip ir 
aš pats. 

— Vargu, ar beįtikėsiu. Albertai... Nors prie siu
vyklos jau ir įpratau... Pradžioje maniau, kad pražū
siu! Viskas ne taip sekėsi, kaip turėjo sektis... Nė 
mašinos naudoti gerai nesugebėjau, nei adatos laikyti... 
O dabar diena jau nebeprailgsta ir tvanka siuvykloje 
nebe tokia slegianti... 

— Žmonės ieško vis lengvesnių pragyvenimo bū 
dų. Siūlyčiau tau šį naują pragyvenimo šaltinį. Pra 
džioje aš tave mokysiu ir globosiu. 

— Dirbti naktimis? Ne, labai ačiū! Tuo laiku, kai 
turėčiau gaminti valgį vaikams ir jais rūpintis, kad 
ruoštų pamokas, laiku gultų! Aš negalėčiau karčiamoj 
išsėdėti nė minutės! 

— Na, gerai, Birute... Aš tavęs nespiriu ir 
neskubinu. Pagyvensim — pamatysim! 

— Šiuo metu man rūpi Aušrelės problema. 0 ji 
kažką pergyvena. Gal tai vaikiški dalykai, bet aš turiu 
viską žinoti. Tarp motinos ir dukters neprivalo būti 
jokių paslapčių! 

— Tai praeinantis ir impulsyvus reikalas ir dėl to 
juk tu nemesi savo darbo siuvykloje, ar ne? 

— Žinoma, kad ne.. Koks tu juokingas! 
— Nejuokingas... Noriu pabrėžti, kad ir bet kokį 

darbą dirbant galima ir toliau rūpintis savo šeima ir 
spręsti šeimos problemas. 

— Na, gerai! Duok Dieve, kad tai praeitų... ir greit! 
Bet kaip turiu su ja kalbėti? 

— Matau, kad nori manim dabar nusikratyti... 
Gerai. Birute, aš išeinu. Kaip tik žadėjau pas Voriūną 
užsukti. 

Albertas paverčia plaštaką su laikrodžiu ant riešo. 
Žvilgteri į skaitlines. 

— Jau beveik aštuonios! Ne, tai iki pasimatymo... 
— Albertas apkabina Birutę. O ji sudėjusi rankas tar
si maldai. Ištiesia kaklą ir suglaudžia lūpas šiltas, 
draugiškam pabučiavimui. Ir šią akimirką Albertui ji 
atrodo tokia šeimyniška ir moteriška. 

— Juk tu nepyksti. Albertai? 
— Už ką turėčiau pykti? 
— Nagi. kad... kad aš tokia ožka. užsispyrusi ir 

laikausi savo nusistatymo 
(Bus daugiau) 
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PLINTA SEKTOS IR 
SPEKULIACIJA 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Uždarius Sov. Sąjungoje ko
munistų partiją bei pašalinus iš 
aikščių Lenino paminklus, jų 
vietas tuoj pat užėmė įvairios 
sektos — mormonai, baptistai, 
Krišnos pasekėjai. Pietų Ko
rėjos Sun Myung Mun ir kitos 
įvairios sektos. 

Neatsiliko ir Lietuva: Vil
niaus, Kauno gatvėse matomi 
Krišnos pasekėjai, mormonai 
taip pat stengiasi įkelti koją. 

Ieškoma priežasčių. O jų 
esama įvairių. Vieni teigia, kad 
t a i a t s i radus ios tuš tumos 
pasekmės tarp 1985 ir 1991 m., 
kiti vėl sako, kad Marksas, En
gelsas i r Leninas liko tik 
makulatūra . O tą tuštumą 
išnaudoja užsienis, siųsdamas 
įvairių sektų atstovus. Pvz. 
mormonų atstovė Paulina Pace 
jau gyvena Maskvoje. Ji paste
bėjo, kad Sov. Sąj. gyventojai už 
tikrą pinigą priima kiekvieną 
skelbiamą tikėjimo tiesą, ka
dangi nuo 1917 m. Sovietų 
Sąjungos žmonių dievu buvo ko
munizmas. Jam žlugus, gyven
tojai ieško naujų didvyrių, 
naujų veidų ir naujų vadų pa
veikslų. Nėra ko stebėtis, kad 
pvz. vasaros metu Billy Grabam 
(ir Brežnevo laikotarpiu jis 
kalbėjo apie religijos laisvę Sov. 
Sąjungoje — K.B. i sutraukė virš 
5 tūkst. klausytojų. Mormonai 
nuo pereitų metų į savo eiles 
pritraukė apie šimtinę rusų. 

Atrodo, kad baptistai pavergė 
gyventojus, nes šiai sektai 
priklauso apie 200 tūkstančių 
asmenų (daugumoje vokiečiai — 
K.B. bei Krišnos pasekėjai, ka
dangi į jų eiles jungiasi dau
gumoje jaunimas. 

Krišnos pasekėja Olga Kisilio-
va, priėmusi Primati Davidas 
vardą, 4 metus kentėjo kalėjime 
ir koncentracijos stovykloje. Ši 
sekta pasirodė Sov. Sąjungoje 
1970 m., buvo griežtai persekio
jama, užmetant jai bendradar
biavimą su CIA. 

Sektų laimėjimai — ta i 
pralaimėjimai rusiškos orto
doksų Bažnyčios, kadangi jos 
bendruomenės narių skaičius 
gerokai mažėja. Mat gyventojai 
yra susidarę labai gerą nuo
monę apie vakarus galvodami, 
kad viskas, kas ateina iš Vaka
rų, yra gera. Vakaruose nėra 
blogio, nėra jokių blogų daiktų, 
ar tai būtų džinsai ar cigaretės. 

Amerikietis baptistas Bob 
Villareal pranašauja sektoms 
Sov. Sąjungoje gražiausią ateitį, 
kartu rusiškos-ortodoksiškos 
Bažnyčios žlugimą. Tik savaitės 
laikotarpyje jis Maskvoje iš
dalino 20 tūkstančių egzemplio
rių įvairios literatūros. 

Nemanau, kad sektantams 
pavyks į savo pusę patraukti 
musulmonus, kadangi Sovietų 
Sąjungos pietuose, ypač Kau
kaze, jau darbuojasi Korano mo
kytojai iš Irano ir Irako. 

Sunki Sov. Sąjungos gyven
tojų ekonominė padėtis verčia 
ieškoti įvairių priemonių savo 
būvio pagerinimui, daugumoje 
vykstant į Pabaltijo valstybes ar 

į Lenkiją, vežant ten parda 
vinėti įvairias prekes. 

Lenkų spauda pranešė, kad 
kiekvienais metais rusai j 
Lenkiją atveždavo 20 mil. 
butelių vodkos, parduodami ją 
už zlotus pigesne kaina, tačiau 
pavertus į rublius — uždarbis 
buvo dešimteriopai didesnis. 

Lenkai muitininkai buvo pri
versti tokią spekuliaciją sustab
dyti, tačiau gerai organizuoti 
spekuliantai perėjo į r.aują „rin
ką"', ir tai žymiai lengvesnę, at-
veždami Lenkijon auksą, pla
tiną, aliuminijų ar net gyvsi
dabrį. 

Šios prekės pasiekė aliarmuo
jančius skaičius. Tikrovėje, 
Lenkija yra , ,pereinamoji 
stovykla'", nes auksiniai žiedai 
ar platina nepasilieka Varšuvos 
rinkoje, bet keliauja toliau į 
Vakarus . Maskvoje vieną 
gramą aukso galima nupirkti už 
300 rub., Lenkijoje spekuliantas 
gauna apie 6 dol., beveik trigu
bai daugiau, pavertus dolerį į 
rublius. 

Apskaičiuojama, kad apie 70 
t. aukso, daugumoje vestuvinių 
žiedų, auksinių grandinėlių, 
auskarų ir kt. įvairių papuošalų 
pasiekė Lenkiją. Ir ne tik 
auksas, bet ir varis yra apy
vartoje. Lenkijos pasienio polici
ja sovietinio sunkvežimio dvi
gubose grindyse surado penkias 
tonas bronzos, kitame 500 kg. 
chromo. 

Ligonicoje (vok. Lignietz) yra 
didelės raudonosios armijos 
kareivinės. Vieną kartą lenkų 
policijai pasirodė įtartina ir la
bai greitai važiuojanti sovietinė 
automašina. Sustabdžius rasta 
joje 100 kg gyvsidabrio ir 8 kg 
radioaktyvaus raudono gyvsi
dabrio junginio labai didelės 
vertės (kelių šimtų mil. dol.i. 

Lenkų policija įtaria, kad ši 
„prekė" buvo a tskra id in ta 
kar inio lėktuvo, kadangi 
Lignicoje yra taip pat didelis 
sovietinis karinis orauostis. 

Varšuvos spauda viešai rašo. 
kad be jokios kontrolės at-
skrendantieji ir išskrendantieji 
sovietiniai lėktuvai ne tik 
atveža įvairias spekuliacijai 
prekes, bet taip pat išveža jas į 
Sov. Sąjungą. Prie jų priklauso 
Vokietijoje pavogtos automa
šinos, daugumoje Mercedes, 
Audi, Porsche. 

Trumpom žinutėm Europos 
vokiška spauda pa ta lp ino 
Lietuvos vicepremjero Zigmo 
Vaišvilos įspėjimą, kad Maskvo
je ruošiamas suokalbis, mė
ginant antrą kartą nuversti 
vyriausybę Maskvoje ir vėl 
įjungti Pabaltijo valstybes į Sov. 
Sąjungą. 

Toliau rašoma, kad Z. Vaiš
vila apkaltino K. Prunskienę 
glaudžių ryšių palaikymu su 
buv. KGB viršininku Vladimi 
ru Kriučkovu. Esą K. Prunskie
nė žinojusi Maskvoje ruošiamo 
suokalbio datą. pranešant kar 
tu ir dalyvius. 

Spauda taip pat pranešė apie 
grąžintą Prancūzijoje Lietuvos 
ir Latvijos auksą. 
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Skelbiant „D rauge " aukotojų sąrašus, aukų sumose 1989-1991 
metais, buvo rastos šios klaidos; 

S. Eatkiane. FL viso paaukok) $300.00 suma nepažymėta 
P Gngalauskas. FL viso paaukojo $1.000 00. bet ne 300 00 
P. Januhs. FL viso paaukoto $350.00, bet ne 300 00 
M. ir E. Lukai. FL viso paaukoto $75 00. bet ne 65 00 
V ir S. Maciai, FL viso paaukok) $650 00. bet ne 350.00 
A. PHeckas. FL viso paaukok) 220 00. bet ne 120 00 
B. Matuziene, FL viso paaukojo 90 00, suma nepažymėta 
J. ir A. Vyšniauskai, FL viso paaukojo $185 00. bet ne 85 00 
H. ir V . Zrtikai. FL viso paaukojo $100 00. buvo paskelbta H. ir V. Žitkai 
V. ir D. Kochanauskai. IL. aukojo $250 00 (viso 550.00) nebuvo paskelbta 

Buvusios JAV LB valdybos vardu atsiprašau už klaidas 
Vladas Sinkus 

Buvęs DL Iždininkas 

CLASSIFIED GUIDE 

Illinois gubernatorius Jim Edgar su Chicagos meru Richard M. Daley, nutarę pagerinti Chica-
gos miestą. Iš kairės: gub. Jim Edgar, Darroll Rudd, Bill Vitner, Chicagos meras Richard M. 
Daley ir V'alerie Jarrett, Chicagos planavimo ir ekonomijos komisionierė. 

INFORMACIJOS 
STOKA KENKIA 

LIETUVIAMS 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę jau pradeda atvėsti pir
masis džiaugsmas ir išeivijos 
lietuviai grįžta į kasdieninę 
realybe su problemomis, kurių 
išsprendimas yra surištas su 
naujagimio gimdymo skaus
mais tr išlaidomis Žiūrint iš 
materialinio taško, išeivijos 
lietuviai vyksta j Lietuvą ne tik 
pasidžiaugti atgautąja laisve, 
bet ir ieško būdų atgauti savo 
turėtus namus, ūkius, sklypus 
ar kitą turtą. Kiti nori greičiau 
nupirkti nuosavybes, ypatingai 
butus, biznius ir kita už pigesnę 
kainą, kol dar yra neįvestas 
litas. 

Lietuvos gyventojai, ypač 
jaunesnio amžiaus, irgi biznio 
sumetimais vyksta į Ameriką 
užsidirbti dolerių. Daugelis 
galvoja pralobt; ir grįžti atgal. 
Kiti planuoja galutinai įsikurti 
Amerikoje. 

Metant žvngsnį į tuos, kurie 
jau dabar pasiryžo grįžti į 
Lietuva nuolatiniam apsigyve
nimui, reikia pripažinti, kad jų 
skaičius nėra didelis. Vėliau 
atsiras daugiau vyresnio am
žiaus grįžtančiujų, sentimento 
vedamu numirti savo tėvų že
mėje. 

Kita grupė norinčių apsi
gyventi tėvynėje atsiras, kada 
Amerikos valdžia jiems leis 
siųsti socialinio aprūpinimo 
čekius doleriais ar paverstus į 
litus. 

Trečioji grupė — piniguočiai, 
o jų dalis nėra didelė, vyks 

daryti investatijas į pramonę, 
prekybą, akcijų biržą ir kt. Ką 
gali rasti Amerikoje gimę lietu
viai, nuvykę į tėvų kraštą? J ų 
vakariet iškas išauklėj imas, 
idėjos, kita galvosena ir turima 
gerovė nesutiks su Lietuvos 
jaunimo būdu Jie ir nenoromis 
buvo auklėti komunistinėje sis
temoje 50 metų. Todėl jaunų 
žmonių vykimas į Lietuvą apsi
gyventi y ra problematiškas. 
Tačiau ir čia atsiras ribotas 
skaičius entuziastų ir patriotų. 

Dabar a t -yks tan t ie j i iš 
Lietuvos į .Ameriką užsidirbti 
dolerių dėl stokos informacijų ir 
nepasisekimu turėjo pergyventi 
sunkumus ir nusivylimus. Jų 
daugelio galvosena yra, kad čia 
netrūksta įvairių lengvų darbų, 
daug dolerių, vietiniai lietuviai 
juos globos finansiškai ir padės 
gauti gerai apmokamus darbus. 
Deja, taip nėra. Atvažiavusieji, 

būdami be nuolatiniam apsi
gyvenimui dokumentų, silpnai 
mokėdami kalbą, be darbo lei
dimų, dėl aukštų butų kainų ir 
kitų priežasčių negali gauti ge
rai apmokamų darbų. Jiems li
ko dirbti neįprastus namų ruo
šos darbus, dažyti butus, taisyti 
sugedusius vandentiekius ir 
valyti. Daugelis nusivylė ir 
nepasisekimu kaltina vietinius 
lietuvius Šus problemos nebus 
lengvai išsprendžiamos. 

Nežiūrint šių nepalankiu 
aplinkybių, išeivijos lietuvių 
žodis jiems turi būti atviras ir 
nuoširdus noras jiems padėti. 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Tele fona i : 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus daba r ! Nė ra 
muito1 Prekės pristatomos Į namus veltui ' Pastatymas trunka 5 dienas Maskvos ra jone, a rba 1 5 - 2 0 
dieng kitose USSR respublikose 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

TV, VCB'S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Vot ta iaa 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
p*r eetelHą Europai 

Pin igų kait imas 

Galite patys sudaryti siuntinį pasir inkdami prekes iš 
mūsų katalogo arba pridėti, ką norit Pareikalavus, 
katalogą pasiųsime veltui 

MC 145 ŠVENTINIS siuntinys 18 Ibs 
MC 146 SEIMAI siuntinys 1 8 Ibs 
MC 152 MĖSOS siuntinys 18 1 Ibs 
MC 153 ŠEIMININKEI siuntinys 17.4 Ibs 
MC 154 VAIKAMS siuntinys 13.4 Ibs 

$129 
$114 
$124 

$89 
$95 

Žamfavaloa k»int>m JAV-bė—. Priimam uismkymut tmtotonu 
U vtmf JA V mhmtų $r U Jrffy krmttų. Pmrduodmm* •i/»omoW»ui 
giminėm* Sov. SąĮungof. PT+dzm* ptnlgua. 

Mūsų parduotuvė siunčia visokių rUSig radijus ir eleM-oniniuS P"9 
taisus | Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu 

* PrancūziSki vaistai 
* Šeimos vaistinėle (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $6.600 
* Šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mim-traktoriai nuo $2 000 
* |vairios prekės Pasiteiraukite 

K O M P I U T E R ' A I 
Su r u a f a k u r a i d y n u 

Valandoa: p l r m . - t r a č d . 1 1 - 4 , 
k e t v l r t d - a a a t d 1 1 - 7 

REAL ESTATE 

Ankstesnės išeivijos ka r ta i 
teko patirti daug vargo, ilgų 
metų darbo ne savo profesijose 
dirbant fabrikuose a r būnan t 
šlavikais. T ie . k u r i e norėjo 
pasiekti ką nors geresnio, turėjo 
išmokti kalbą, l a n k y t i vaka
rines mokyklas, un ive r s i t e tus , 
kuriuos baigę įsigijo diplomus ir 
geresnius da rbus . Amžius čia 
irgi vaidina didelį vaidmenį. 
Tie, kurie pas iekė gero ma
terialinio aprūpinimo, tai pasie
kė daugelio me tų pas t angų ir 
vargo dėka. 

Galutinėje išvadoje reikėtų 
sudaryti komisijas iš abiejų 
kraštų. Šios komisijos išstu
dijuotų e s a m ų d a r b ų rūš i s , 
a lgas ir e s a m a s į s i k ū r i m o 
sąlygas. Taip pat re ikėtų suteik
ti pilnas žinias apie s u n k u m u s 
atvykus į svet imą k r a š t ą laiki
niems darbin inkatns . 

Kitas svarbus da l j į t as Ameri
koje yra medicininis gydymas. 
Ligos atveju y ra nepapras t a i 
didelės l igoninės, vais tų a r 
gydymo išlaidos. Daugumas vie
t inių gyventojų t u r i apmo
kamus ligos d r a u d i m u s per 
da rbov ie t e s . P e n s i n i n k a i , 
su l aukę 6 5 m e t u s , g a u n a 
ligoninės i r k i t ą sve ika tos 
draudimą. Š i to v i s o n e t u r i 
laikinai atvažiavusieji darbams. 
Tas gali kr i t i škai a ts i l iept i į jų 
sveikatą ir k išenę . 

Jeigu visos šios sąlygos iš 
anksto bus išstudijuotos, tai tuo 
pačiu bus išvengta d a u g nepasi
tikėjimo, nus ivy l imo, vargo ir 
vieni kitų k a l t i n i m o . 

Visų yra ger i nora i ten ir čia. 
Tačiau yra re ika l ing i veiksniai, 
kurie realiai p a s i t a r n a u t ų ir 
pagelbėtų iš t i r t i abipusį įvykių 
supratimą. Veiksnia i pagerintų 
abiejų pusių s a n t y k i u s , nes 
dabar auga plyšys t a r p ..mes" ir 
. j ū s " . 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ 

( 3 1 2 ) 586 -5959 \M 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

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

RESORT COTTAGE FOR SALE 
Laka property, New Buffalo. Ml 
All-year round impeccable 3 bdrm 
,,sp)it-level" w. partysizefam. rm.;fire 
place; double „jacuzzi"; Florida rm . 
tully furnished; Vi bl trom pvt . beach 
on lake Michigan — just add your 
boat! Asking 150's. 

Janą VVhlte 
RE/MAJC SOUTHWEST 

Tai. 708-974-1110 

MISCELLANEOUS 

M O V I N G 
Į l i . 3761882 ar 376-5996 

10%—20°/o—30°o pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies 'r automobilio 
j as mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3208Vz VVait 95 th S t r e t 

T a i . - ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E . E K T R O S 
{ V E D I M A I — P A T A I S Y M Ą . 

Tunu Chicngos miesto leidimą DirDu » 
uimiesiy D"bu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-77'I-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

„ . . i . i 

Ar Jūs patenkinti savo drauda Ir Inves
tavimais? Paskambinkite Ir palyginkite 
Gal mes galėsime sutaupyti jums pinigų 

Angelė Kavakas 
(708) 579-5585 arba (708) 257-8652 

ThePrudential^ 

4 8 m . vyras i š L ie tuvos , turintis 
20 metų patirtį elektros ir šaldytuvų 
ta i syme , ieško darbo. 

T e l . 3 1 2 - 7 7 6 - 7 7 6 2 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS 

UžsisakyMte šventėms 
jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $16 

Skambinkite: 
7 0 8 - 5 3 2 - 5 9 5 1 

REAL ESTATE 

His 1 
BELL BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 8 . Kadzla Ava . , 

Chlcago , IL 0 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
INC0UE TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• V U agantal kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

ĮJĮ MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Š i iM l tH , Reattor 
Iraną BHn .trublane. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta* 

5953 S- Kedzle Ava. 
Ta i . 438-7878 

Parduodamas mū . n l s , 2-jų aukštų 
vasarnamis Paiangoje. Su sklypu 
Kreipt is; N . Ho l lyarood , t a i . 
8 1 8 - 7 6 1 - 7 2 6 5 ; K l a i p ė d a t a i . 
9-7552. 

Gnfuifc KMIECIK REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
<£A 4363 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

|ei nonte parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
OMTienKkai patarnaus įkainavimą*. 
veltui. 

Puiku* namas pradžiai! 
Kam mokėti nuomą, jei galite nupirkt šį 
..ranch" ir didelĮ sklypą 1"2 auto. garažas. 
dideli kambariai, naujai įremontuota vonia; 
19x20 pėdų ekstra kamb. pačiam Įsirengti 
T * $72,900 

Lamonte geras namas prlalnama 
kaina. 
3 mieg. 1 vonia. ..sptit level". kietmedžio 
grindys, didelė virtuvė; pusinis rūsys, ga
ražas; įami apylinkė: arti visko. $124,900 

Qthiiy, 
21 

OLSrCK » CO . REALTORS 
1180 Stata Street 
Lemom, MHnols 60439 
(312)257-7100 

F O R RENT, 

Marquetta Parko r a j o n e Išnuomo
jamas naujai remontuotas 2 mieg 
kambarių butas II aukšte. Pageidauja 
ramių žmonių. Nuoma pigi — $265 + 
Utilities Teirautis: 312-434-0566 

F O R S A L E 

G a r d ū s v i r t i n u k a i 
su m ė s a . g ryba is ir varške. 

Galima užs isaky t i 
t e l . 3 1 2 - 7 7 8 - 0 5 7 4 

SKARELĖS IŠ LIETUVOS! 

Gryno šilko (Crepe de Chine ir Crepe Georgette). specialiai pro-
lektuojamos ir gaminamos privačioje Lietuvos bendrovėje kompani
jai .TRADE FRONTIERS" šiame krašte 

Skarelės kvadratinės, 26". neutralių spalvų (labai madinga 
Europoje) 

Vlsnos skarelės kaina U.S . $79.95, Įskaitant pristatymo 
išlaidas (palyginkite su panašios kokybės prancūziškomis ska
relėmis už U S $170'). Dvi skarelės tik už U.S . $140. Apie kitas 
nuolaidas susitart telefonu 

Užsakymai telefonu 1-800-879-3383 

Priimame Visa 
asmeniškus čekius 

Master card. C . O . O . money order. 

• \ 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 
K O N C E R T A S N A Š L A I Č I Ų 

Š A L P A I L I E T U V O J E 

Lapkričio 3 d. Maironio Parko 
didžiojoje salėje įvyko š a u n u s 
konce r t a s , ku r io pajamos pa
sk i r tos našlaičių ša lpa i Lie
tuvoje. 

Koncer tą a t l iko sesutės : ope
ros sol is tė Mary t ė ir solistė 
V e r u t ė Cote, B iz inkauska i t ė s . 
A k o m p a n a v o muz ikas Bradley 
P e n n i n g t o n iš Bostono konser
vatori jos. 

S o l i s t ė s k o n c e r t ą p r adė jo 
due tu „Lie tuva b r a n g i " — Nau
jalio. Publ ika , kurios buvo pilna 
salė, žavėjosi solisčių a t l ieka
momis operų ari jomis, l ie tuvių 
kompozitorių kūr inia is . Solistės 
ir akompana tor ius buvo apdova
noti gėlėmis. Publika k iekvieną 
da iną ir operų arijas lydėjo il
gais ploj imais. 

Džiugu, kad solistės Mary tė ir 
Veru tė -Cote B i z i n k a u s k a i t ė s 
s u r a d o laiko a t l ik t i šį gražų 
koncer tą našlaičių v a r g ų pa
lengvin imui Lietuvoje. 

Šį koncer tą ruošė Bostono ir 
Brocktono „SOS-Vaika i" komi
t e t a s . Valdybos n a r ė Mari ja 
Goštaut ienė padėkojo solistėms, 
Mai ron io P a r k o vadovybei už 
nemokamai gau tą puošnią salę, 
v i s i e m s a t s i l a n k i u s i e m s ir 
v i s i e m s p r i s i d ė j u s i e m s p r i e 
g raž ia i pavykusio koncerto. 

Mari ja Goštautienė šią vasarą 
l a n k ė s i Lietuvoje. Sus i t iko su 
„ C a r i t a s " i r „ S O S - V a i k a i " 

NEEILINE AMŽIAUS 
SUKAKTIS 

pask i r t a s L ie tuvos p a s i u n t i n y 
bės Čekoslovakijoje s e k r e t o 
r ium. Šioje t a rnybo je j i s i šbuvo 
6 metus , iki vokieč ia i u ž ė m ė 
Čekoslovakiją. T ą s y k L ie tuvos 
pas iun t inybė l ikv idavos i i r jos 
personalas buvo p e r k e l t a s į 
centrą K a u n e . 

Sovie tams o k u p a v u s L ie tuvą 
S idz ikauskas perėjo d i r b t i į 
F inansų minis ter i ją , o v ė l i a u , 
pasi t raukęs su še ima nuo raudo
nojo s i a u b o į V o k i e t i j ą i r 
su laukęs k a r o paba igos , k u r į 
la iką dirbo prie a m e r i k i e č i ų 
valdžios k a i p a d v o k a t a s , gin
d a m a s pabėgėlių r e i k a l u s . 

Emigravę į J A V P r a n a s ir 
E l e n a S idz ikauska i ilgą l a iką 
gyveno Chicagoje, o s u l a u k ę 
pens in inkų a m ž i a u s , pe r s i kė l ė 
j Kaliforniją. Šiuo m e t u Sidzi
kauska i gyvena Glenda le , Kal i 
fornijoje, netol i s avo d u k r o s Al
donos ir Arvydo K u d i r k ų , k u r i e 
ga l i pasididžiuoti t r i m i s pui
k ia i s sūnumis ir d a i l i a d u k r e l e . 

Šių metų lapkričio 21 d. Aldo
n a surengė šaun ią puo tą savo 
t ėvu i pagerbt i jo 90-ojo g imta 
dienio proga. Ke l io s d e š i m t y s 
sukvies tų S i d z i k a u s k ų i r Ku
di rkų bičiulių p ra le idome malo
n ia i popietę, s k a n i a i v a i š i n a m i 
gražioje Kudirkų rezidencijoje ir 
l i nkė jome d a r j a u n a t v i š k a i 
n u s i t e i k u s i a m s o l e n i z a n t u i 
sveiko ir l a imingo a t e i n a n č i o 
dešimtmečio. 

M i n ė d a m i ir pagerbdami Pra
no Sidz ikauske nueitą gyveni
mo k e l i ą i r jo veiklą, būre l i s 
svečių, š a l i a gražių dovanų. 

paskyrė p inginę auką Lietuvos 
ambasados J A V Washingtone 
da rbams pa remt i . 

G R S 

DRAUGAS, penktadienis , 1991 m. gruodžio mėn . 13 d. 

P r a n a s S idz ikauskas 

Nedaug beliko mūsų ta rpe 
p r ieškar inės Nepriklausomos 
Lietuvos pareigūnų, dirbusių 
diplomatinėje ar konsularinėje 
t a rnybo je . Vienas iš jų — 
ramiai , kukl ia i leidžiantis savo 
gyvenimo pavaka rės d ienas 
Pietų Kalifornijoje — tai Pranas 
Sidzikauskas. 

Pr . Sidzikauskas yra gimęs 
1901 m. l apk r i č io 21 d. 
Šiaudinės kaime, Kidulių vlsč., 
Šak ių apskri tyje. J i s ba igė 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teisių fakultetą. Dirbo Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijoje, 
eidamas įvairias pareigas admi
nistracijos departamente, vėliau 
buvo kanceliarijos viršininku. 
1933 metais Sidzikauskas buvo 

Po koncerto Worcesteryje. Iš k. — seselė Elena Ivanauskaitė, operos solistė Marytė Bizinkauskaitė. 
muz. Bradley Pennington. sopranas Verutė Eizinkauskaitė-Cote ir solisčių mamytė Veronika 
Ivanauskaitė-Bizinkauskienė. 

Nuotr. Ed. Meilaus, J r . 

vadovais . Susipažino su vaikų 
globos insti tucijomis, ta ip pat 
da lyvavo p a r e n k a n t ger iaus ius 
vaikučių piešinius, kur iuos atsi
g a b e n o ir a t spausd ino gražias 
sve ik in imų kor te les . Jos t ik ra i 
pa t r auk l io s ir. kas norėjo.galėjo 
jų i r da r gal i įsigyti . 

Šį kilnų labdaros darbą remia 
Nukryžiuotojo J ėzaus vienuoli
jos seselės Brocktone. Jos leidžia 
naudot i s vienuolyno patalpomis 
ir pačios pr is ideda da rbu . Ypač 
d a u g širdies, meilės ir pasiauko
j i m o įdeda seselė E lena Iva
n a u s k a i t ė ; ji ta i įrodė ruoš ian t 
ir šį koncertą. 

B u v o malonu svečių t a rpe 
m a t y t i pre la tą V. Balčiūną, 
k u n . dr. V. Cukurą . k u n . dr. R. 
K r a s a u s k ą i r kun. J . Steponai
tį — visi iš P u t n a m o . Atvyko ir 
m i e l a viešnia iš Lie tuvos — 
Mari jos Neka l to Prasidėj imo 
v i e n u o l i j o s s e se l i ų vadovė . 
Dalyvavo l ie tuviai iš Bostono. 
B r o c k t o n o , A tho l io ir k i t ų 
vietovių. Atvyko ir Nukryžiuo
tojo Jėzaus seselės iš Brocktono. 

P o koncer to visi buvo pavai
š in t i skaniausiais, įvairiausiais 
kep in ia i s , kur iuos , ka ip seselė 
E l e n a p a r e i š k ė , i škepė jos 
g imina i t ė . J i pasidžiaugė, kad 
v i s u r ir v i sada d a u g prisideda 
g a u s i Ivanauskų še im? Vaiši
n o m ė s , u ž m i r š d a m i kolorijų 
g a u s u m ą ir cholesterolio aukš
t u m ą . 

Š iuo koncer tu VVorcesteryje 
rūp inos i E. Meilus, Sr. Esu 

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS) 

11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB. 
England. Tel. 081-460-2592 

Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška prekyba 
su Lietuvos RESPUBLIKA. 

Pasiunčiame paskutiniausius VAKARŲ EUROPOJE 
gaminamus ir gaunamus vaistus. 

Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžia
gas, rūbus, sportinius kostiumus ir sport inius batus. 
ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius. 

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pagei
daujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausiu kursu klientui, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas. sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybę, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

Siūlome populiarų siuntinį: 1991 m. No. 1 . 
3 m. vilnonė angliška medžiaga eilutei. 3 m. puiki medžiaga 

suknelei. 1 vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 p. 
sportinių batų. vyriška arba moteriška striukė. Siuntinio kaina 
$400 00 (Oro paštu). 

Parduodame ..Olympia" rašomas mašinėles su lietuvišku 
šriftu. 

BEKONKURSINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS 
Siuntinys No. 5. $100: 
10 dėžučių [vairios konservuotos mėsos, 10 sv. ryžių, 200 gr. 

tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus. 2 dėž. šprotų. 4 sv dešros, 2 
sv. sūrio, 2 sv pupelių kavos. 2 sv. valgomos alyvos. 1 butelis 
krupniko. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

t ik ra , kad visi dalyvavusieji n a š l a i č i a m s L i e t u v o j e b ū t ų 
š i a m e k o n c e r t e d ž i a u g ė s i , l inksmesnės . 
p r i s idė ję , kad Šv. Ka lėdos J . M . 

A.tA. 
ONA IZOKAITIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Ashburn apylinkėje. 
Mirė 1991 m. gruodžio 12 d., sulaukusi 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Šakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Danute Puodžiūniene, 

žentas Romas, sūnus Jonas Izokaitis, marti Nijolė; mirusio 
sūnaus Vinco žmona Elytė Izokaitienė; vienuolika anūkų ir 
kiti gimines. 

Velione buvo našlė a.a. Vinco Izokaičio. motina a.a. Vin
co ir a.a. Ramintos Prapuolenienės. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, gruodžio 13 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, gruodžio 14 d. Iš koplyčios 
11 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje 11:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė , sūnus , anūkai , marčios , žentas. 

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

A.tA. 
STANISLOVAS MICKEVIČIUS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. gruodžio 10 d. 9:54 vai. vakaro, sulaukęs 

89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Ramygalos valsč.. 

Surudgalio kaime. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija Mickevičienė 

Aukštuolyte, duktė Gražina Ward, žentas Jerry; sūnūs: 
Adomas Mickevičius, marti Evelina, Tadas Mickus, marti 
Meilė, Stasys Mickus, marti Elena, Andrius Mickus, marti 
Sharon ir Vytas Mickus, marti Antoinette. Trylika anūkų, 
viena proanūkė: sesuo Ona Vaitkevičienė su šeima Lietuvoje. 

Priklausė BALFui, Marąuette Parko Lietuvių namų savi
ninkų organizacijai. Lietuvių Fondui, Šv. Vardo draugijai, 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijai, Lietuvių Bendruomenei. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, gruodžio 13 nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 14 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks 10:30 vai. ryto gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti mišioms arba Lietuvių 
Fondui. 

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

Nuliūdę žmona , vaikai , anūkai , p roanūkė , sesuo su 
še ima. 

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

M ū s ų n u o š i r d ž i a m d r a u g u i 

A.tA. 
teis. ALGIRDUI AGLINSKUI 

m i r u s , l i ū d i m e d r a u g e su jo d u k r a E G L E bei jos vyru 
H A R R Y , jo s ū n u m P E T R U ir k i t a i s a r t imais ia is . 
L i n k i m e ve l ion iu i Amžinos R a m y b ė s . 

Donata ir Kostas Burbai 
Stasė ir Algirdas Didžiuliai 
Alina ir Vandelinas Domanskiai 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 

uQtlfc f i n a n c i n 9-
AT OUR L0W RATES 

A I T M B f P A V M t N T 
TO f ' T VOOB I N C O M I 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

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

Hours: Mon. Tue Fri 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
5ERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

A.tA. 
ROZALIJA ŠILIENĖ 

RUIGYTĖ 
Gyveno Chicagoje, Gage Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. gruodžio 10 d., sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Rumbikių kaime. 

Amerikoje gyveno 42 m 
Netektyje liko: sūnus Vytenis, jo žmona Vida; vaikaičiai 

Algirdas ir Darius Šilai; duktė Aldona Kaminskienė, jos vyras 
Elegijus; dukraites: Rasa Avižieniene. jos vyras Algis ir jų 
dukrelės Lina ir Daiva - Krokuvoje ir Andreja Kaminskaite; 
duktė Rasa Vazbiene. jos vyras Jonas: vaikaičiai: Gailė 
Vazbytė — Paryžiuje ir Tomas Vazbys. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, gruodžio 13 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkaus laidotuvių namuose, 2533 W. 71 St. Chicagoje. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 14 d. Iš koplyčios 
bus atlydėte į Švč M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 v.r. įvyks gedulingos pamaldos ui velionės sielą! 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti mūsų brangios Motules šermenyse ir laidotuvėse. 

Liūdinti šeima. 

Laidotuvių direkt 
312-476-2345. 

Petkus Funeral Home. Tel. 

A.tA. 
LEONUI ZDARŽINSKUI 

mirus , jo žmoną O N U T E ir g imines nuoš i rdž ia i 
už jauč iame ir k a r t u l iūdime. 

Viktoras ir Dana Petkūnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

46054)7 Sou th He rmi t age A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

C hicago. Illinois 60629 
l-(312>-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te p a s i e k t i 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

'. 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. gruodžio men. 13 d. 

x Asta Kazlauskaitė studi
juoja University of Chicago ir 
yra Chicagos studentų atei
tininkų draugovės pirmininkė. 
Draugove ruošia Chicagos atei
t ininkų kūčias. kurios pra
sideda sekmadienį, gruodžio 22 
d. 3 v.v. Mišiomis Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Bus tra
diciniai kūčių valgiai, kalėdinės 
giesmes. 

x Pov i l a s Mikšys, buvęs 
JAV LB-nės Clevelando apy
linkės pirm., dabar gyvenantis 
Juno Beach. Fla.. Lietuvių Fon
dui atsiuntė 100,000 dol. čekį. 
Iš kurių 52^- skiriami fondui, o 
iš likusiųjų skirti stipendijas 
Lietuvoje gyvenantiems jo gimi
naičiams. Jis rašo: „Žinau, kad 
fondo darbuotojai dirba be jokio 
atlyginimo, bet kas bus — 
kuomet jūsų nebebus?" Jo auka 
yra gražus pavyzdys ir kitiems 
tautiečiams. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
t r a s prieš šv. Kalėdas lankys 
vienišus lietuvius senelius. 
Švenčių metu vieni kitiems 
perkame dovanas, neužmirš
kime ir mūsų senelių. Nupirkite 
dovaną ir atsiųskite piniginę 
auką į Seklyčią. Jūsų dovana — 
geras da rbas pradžiugins 
švenčių metu vienišus ir apleis
tus. 

x Vy tau tas Skuodis kalbės 
adventiniame seminare Šv. An
tano parapijoje, Cicero, 111., šį 
sekmadienį, gruodžio 15 d., po 
11 vai. lietuviškų Mišių. Šių 
metų seminarų vedamoji tema 
yra socialinis teisingumas — 
pasauliečių pašaukimas taisyti 
Viešpačiui kelią. Geologijos doc. 
Vytautas Skuodis ir kalbės kaip 
pasaulietis, patyręs ir totali
tarinę ir kapitalistinę socialinę 
santvarką, sklaidydamas An
tano Maceinos knygos „Išlaisvi
nimo teologija" mintis. Visi 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
yra kviečiami prie kavutės 
adventinėje nuotaikoje pasi
klausyti paskaitos „Katalikybė 
ir visuomenės skurdo pro
blema", kurią numatome baig
ti apie 1 vai. 

x „The Lithuanian Heri-
tage: The Many Views of 
You th" — knyga apie Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejų, jo 
poveikį jaunimui išėjo iš spau
dos. Redaguota ir daugiausiai 
prirašyta Danos Račiūnaitės. 
Antano Saulaičio, SJ, ir Marijos 
S tankus -Sau la i t i s . Knyga 
didelio formato, su daugeliu 
iliustracijų, duodama plati 
muziejaus istorija, lietuviška ir 
versta poezija ir įvairūs išsi
reiškimai. Knyga turi 212 psl. 
ir viršelius. 

x KŪČIŲ STALU - ^AIBO" Nr. 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 saldainiu — $100.00 
„ŽAIBAS" 9525 S. 79th. Ave., 
Hickory Hills, IL 60457 -
Telef. (708) 430-6090. 

(sk) 
x Lie tuva Parcel Service 

praneša, kad nuo gruodžio 16 d. 
persikelia į naujas didesnes pa
t a lpas . Adresu: 4457 So. 
Ta lman , Chicago. IL 60632. 
Tel. (312) 847-2614. Darbo 
valandos tik pagal susitarimą. 

x TIK 79 et. SVARAS už 
siuntinių persiuntimą i Lietu
vą su pristatymu i namus. Sve
č iams iš Lietuvos tik 69 et. 
svaras. Savo daiktus siųskite 
mums paštu arba UPS. Mini 
mumas - $20 TRANSPAK. 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, *el. 312-436-7772. 

(sk< 

x Kalėdinės dovanos , kaip 
įprasta šiame krašte, galėtų ir 
turėtų būti ne blizgučiai, 
kuriuos po švenčių išmeta, bet 
spausdintas lietuviškas žodis 
laikraščio ar knygos pavidalu. 
Geriausia jaunoms šeimoms ar 
vaikams, s tudi juojant iems 
universitete, pažįstamiems ir 
draugams užsakyti laikraštį. 
šiuo atveju būtų gera užsakyti 
..Draugą", kuris lankytų visus 
metus penkias dienas. 

x J A V LB Socialinių reika
lų i r Šv ie t imo t a r y b o s 
rengiasi i šs iųs t i trečią 
konteinerį vartotų rūbų ir 
mokslo priemonių Lietuvos 
našlaičiams. Kas tur i gerų 
vartotų rūbų, mokslo priemonių 
ar atliekamų dolerių, prašome 
prisidėti ir padėti Lietuvos 
vaikams. Daiktus ir aukas 
prašome pristatyti į Seklyčią 
kiekvieną dieną nuo 8 vai. ryto 
iki S vai. vakaro. 

x Šiaulių D r a m o s teatras , 
vaidinęs praėjusį sekmadienį, 
gruodžio 8 d.. Jaunimo centre A. 
Kairio „Mūsų vaikai", penkta
dieni, gruodžio 13 d.. 7:30 vai. 
vak. suvaidins tą veikalą Le-
monto Lietuvių centre. Visi 
kviečiami vaidinime dalyvauti, 
ypač kad vaidina aktorė iš 
Chicagos Audrė Budryte. 

x Mūsų Operos 36-ojo se
zono menine ir kultūrinę veiklą, 
atsiųsdami laimingųjų bilietų 
šakneles, kartu savo pinigine 
parama dar remia Jadvyga ir 
Jonas Labanauskai iš St. Pe-
tersburg Beach, Fl., Regina ir 
Vitas Kazlauskai iš Chicagos, 
Marija ir Leonas Bajorūnai iš 
Pompano Beach, FL, Elena S. 
Filek iš Chicagos, Ilona ir 
Henrikas Laučiai iš Peterson, 
N.J.. Irena Kairytė iš Chicagos, 
dr. ir Mrs. Bronius Mickevičius 
iš Mashpee, Ma., Vida ir Egidi
jus Radveniai iš Los Angeles, dr. 
Alfons Kontvis iš Westminster, 
Ca., Lidija Petravičienė iš 
Chicagos ir Albinas K. Banys iš 
Lyons, II. 

x Vincas Žiobrys , Hickory 
Hills, 111.. Mažosios Lietuvos 
veikėjas, „ D r a u g o " garbės 
prenumeratorius ir rėmėjas, 
buvo atvykęs į „Draugą", pra
tęsė prenumeratą, pridėjo 20 
dol. dienraščio stiprinimui, o 
kita 25 dol. auką už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Ta pro
ga palinkėjo ateinančių džiaugs
mingų Kalėdų švenčių, sveikų 
ir laimingų Naujųjų Metų vi
sam „Draugo" kolektyvui. 
Nuoširdus ačiū už linkėjimus ir 
aukas. 

x ^irma „ S t u m b r a s " siūlo 
geras paslaugas! Atvykusiems 
iš Lietuvos organizuojame 
ekskursijas: „Great America". 
Niagaros krioklys, Florida (Dis
ney land. Daytona Beach). 
Atvežame ir nuvežame į Nevv 
York ir Washmgton aerouostus 
atvykstančius į svečius girr nes 
ir draugus. Vaikams nuolaida: 
iki 5 m. 607<. iki 10 m. - 20^. 
Kreiptis: tel. 312-847-3824. 

(sk1 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris A n d r i u s Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshavv, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-80&423-2294. 

(sk) 

x 55 SVARŲ MAISTO siun 
tmys 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, r iešutai ir kt. 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA -
TIK $85. Turime ir kitokių. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St„ 
Ch icago , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Lietuvos Operos ir Baleto 
teatro solistai šokėjai Jolanta 
Valeikaite ir Petras Skirmantas 
nuo šio šeštadienio Čaikovskio 
baleto ..Spragtukas" pirmojo 
spektaklio McCormick teatre 
šoka. a t l ikdami svarbius 
vaidmenis. Mūsų baletininkus 
l Chicagą pakvietė šio baleto 
festivalių vadovybė, o vyriau
sias rengėjas yra „Chicago 
T r i b ū n e " d ienraš t i s . Juos 
galėsime matyti gruodžio 14,17, 
18. 21. 23. 26, 27, 28, 30 ir 31 
dienų spektakliuose. 

x Upytės Draugiško k lubo 
metų pabaigos susirinkimas bus 
gruodžio 17 d., antradienį, 1 vai. 
po pietų Kojak svetainėje, 4500 
S. Talman Ave. Bus naujos 
valdybos rinkimai ir daug kitų 
svarbių reikalų. Valdyba kvie
čia visus narius dalyvauti. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x „Į la i svę" žurnalo Nr. 
112(149) išsiuntinėtas skaity
tojams. Jame rašo: F. Juce
vičius. V. Valiušaitis, V. Damb-
rava, J. Keleras, A. Bubnys, V. 
Volertas ir kt. Temos: nuo lietu
vių tautos rezistencijos prieš 50 
metų iki šių dienų Lietuvos 
demokratėjimo problemų bei 
konstitucijos klausimų ir išei
vijos l iberal izmo nenuo
seklumų. 

x „ J a u n i m o Sąjungos Chi
cagos skyr i aus v a r d u noriu 
padėkoti už visą pagalbą per
duoti informaciją apie šių metų 
Padėkos dienos šokius. Be Jūsų 
pastangų nebūtų buvę įmanoma 
mums taip sėkmingai pritraukti 
lietuvišką jaunimą. Atsižvel
giant į šitą svarbų darbą, kurį 
„Draugas" atlieka, prisiunčia-
me penkiasdešimt dolerių auką 
paremti dienraštį. Dar kartą 
didelis ačiū". Pasirašė Vytenis 
P . Kirve la i t i s , iždininkas . 
Nuoširdus ačiū už vertinimą sa
vos spaudos ir auką. 

x Klemensas Juškevič ius , 
Chcago, 111., nuoširdus „Drau
go" rėmėjas, garbės prenumera
torius daugelį metų, lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą vieneriems metams su 100 
dol. auka dienraščio palaiky
mui. Už mielą paramą tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x U Baltrušaitienė iš Chica
go, 111., „Draugo" nuoširdi 

Dr. Eugenija- Gedgaudas. Minnesotos universiteto rentgenologijos profesorius, buvo apdovanotas 
aukso meda .: už savo mokslinius tyrinėjimus. Iš kairės: duktė Nora, žmona Vilhelmina, prof. 
dr. Eugenijų- Gedgaudas ir duktė dr. Kristina. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ST. BALZEKO 
PAGERBIMAS 

Lietuvių kul-

rėmėja. už kalėdines korteles ir J° valia 
kalendorių atsiuntė 100 dol. vlsKą. 
auką, pareikšdama, kad šių 
metų kalėdinės kortelės yra 
gražesnės. Ta proga palinkėjo 
sėkmės spaudos darbuose, 
malonių šventų Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Metų. 

Šiemet Balzek 
tūros muziejus 
25-kių metų 
muziejus yra lar>ai reikšminga 
kultūrinė įstaiga. Jis yra gal 
pats svarbiausias reprezen
tantas, kuris yra žinomas ir pla
tesniuose amer;kiečių sluoks
niuose. Tad ir jo įsteigėjas St. 
Balzekas taip pat nusipelno 
mūsų dėmesio ir pagarbos. 
Todėl nominacims komitetas 

x Stasė V. Šimoliūnienė, 
Dana Point, Cal . už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. auką, pali-.kėjo visam re
dakcijos kolek'.•• vui linksmų 
šventų Kalėdų r laimingų Die
vo palaimintu Naujųjų Metų. 
Labai dėkojame už linkėjimus ir 
auką. 

x J .V.E. Korsakai iš Miami 
Beach, Florida, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
20 dol. auka ir palinkėjo šv. 
Kalėdose ir Naujuose Metuose 
visiems teišsipudo Aukščiausio-

Nuoširdus ačiū už 

x Ger t rūda Vaičiulis iš Oak 
Lavvn. 111., nuoširdi, dosni lietu
viško žodžio rėmėja, daugelį 
metų „Draugo" garbės prenu-
meratorė, lankėsi „Drauge", 
pratęsė prenumeratą, paaukojo 
150 dol. dienraščiui ir 30 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Ta proga palinkėjo linksmų 
ir laimingų švenčių visiems 
„Draugo" darbuotojams. Už 
mielas aukas ir linkėjimus ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Ateitininkų kūčios — sek
madienį, gruodžio 22 d. 3 v. p.p. 
JC didžiojoje salėje. Vietas 
rezervuoti reikia skambinti jau 
dabar Valerijai Žadeikienei 
708-424-4150. 

(sk) 

x Ieškoma Onutė Zokaitė, 
Kazimiero ir Stasės duktė, iš 
Graužėnų km., Veliuonos vals
čiaus. Ji pati ar apie ją žinantieji 
prašomi rašyti: Onutė Valai-
tytė-Dainorienė, 1700 Bloor 
St. W. Apt. 317, Toronto, Ont., 
M6P 4C3, Canada . 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 5863959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x P r a n ė ir Otonas Kaptei-
niai iš Chicago Ridge, UI. 
sveikina savo draugus ir pažįs
tamus, linkėdami malonių šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų 1992 
Metų. Vietoj kalėdinių atvirukų 
skiria „Draugui" 50 dol. 

x Cicero J ū r ų Šaulių kuo
pa „Klaipėda siunčia „Drau
gui" paremti 50 dol., linki ger
biamai „Draugo" vadovybei ir 
visiems darbuotojams malonių 
šv. Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujų Metu Pasirašė J. Deke 
ris, kuopos iždininkas. Labai 
dėkojame. 

šiais metais jį parinko kaip la
biausiai nusipelniusį žmogų. 
Šiuo būdu jau buvo pagerbta 
visa eilė amerikiečių <nusi-

paminėjo pelniusių lietuviams) ir lietuvių 
biliejų. Pats veikėjų. Pagerbimo banketas 

įvyko gruodžio 8 d. vakare 
Stouffer Riviere Hotel banketų 
salėje. Tai naujausias Chicagos 
viešbutis miesto centre, atro
dant is labai įspūdingai. įspū
dinga buvo ir kelionė per hetų 
ir audrą. Laimė, kad mane vežė 
B. Jasaitienė, nes aš pats mies
to centre blogai orientuojuos. 

Pradėjo r inkt is pasipuošę 
svečiai, nes čia ne tik šiaip sau 
suėjimas. Atvykstančius svečius 
su šypsena pasitikdavo Alė 
Kėželienė ar Alg imantas 
Kėželis, kurie šiam banketui 
vadovavo. Taip pat kiekvienam 
jie rado laiko ir keletu žodžių 
persimesti. Prieš einant prie 
stalų, vyko pokalbiai ir susipaži
nimas. Čia buvo daug svečių, 
kurie nevisuomet yra matomi. 
Visiems prie stalų susėdus, visų 
dėmesys nukrypo į duris, per 
kurias įėjo šio renginio pagerb
tasis pats St. Balzekas. Jį už 
parankės vedė gražiai pasi
puošusi Alė Kėželienė, šio 
banketo vadovė. Įeinantieji 
buvo pagerbti atsistojimu ir plo
jimu. Garbės svečiams užėmus 
savo vietas, Algimantas Kė
želis, šio renginio pirmininkas, 
perėmė vadovavimą. Himnus 
sugiedoti pakvietė sol. Algirdą 
Brazį, o j am akompanuoti 
Aldoną Brazis. 

Pagal priimtą mūsų banketų 

x A l g i m a n t a s M o g e n i s , 
Quincy, 111., pratęsdamas pre
numeratą atsiuntė ir 45 dol. 
auką. A. Mogenį įrašome į gar
bės prenumeratorių sąrašą, o už 
palaikymą lietuviško žodžio 
tariame nuoširdų ačiū. 

tradiciją, visos dovanos, kurios 
bus a n t s t a l ų , t u r i b ū t i 
palaimintos, tad buvo pakvies
tas invokacijai kun . P. Cibuls
kis. Visus susirinkusius šiltu 
žodžiu pasveikino Algimantas 
Kėželis. jam bekalbant patar
nautojai p r ip i ldė š a m p a n o 
taures ir buvo pakeltas tostas 
už St. Balzeką. Kadangi nesigir
dėjo šampano kamščių šau
dymų, tad pagerbimas gal būtų 
blankiai praėjęs. Laimei prie 
mūsų stalo sėd. ięs J. Pabedins
kas užtraukė „Ilgiausių metų". 
Prie jo prisijungė ir visi kiti. 
Tokiu būdu buvo išlaikytos 
lietuviškos tradicijos ir įnešta 
bendros nuotaikos. Atidarymo 
formalumams pasibaigus prasi
dėjo vaišės. Patarnautojai sekė 
patarnautojus, kiekvienas su 
kokiu patiekalu ar paslauga. 
Beje. buvo žiūrima, kad šampa
no taurės būtų pilnos. Maistas 
buvo skanus, gerai ir skoningai 
parengtas ir patiektas. 

Pavalgius vakarienę reikėjo 
atsiminti, kodėl mes buvome su
sirinkę. Būten t pagerbti ir 
įteikti ,,Excellence Avvard", o 
pagerbimai be kalbų neapseina. 
Tad pirmuoju kalbėtoju buvo 
pakviestas garbės konsulas 
Vacį. Kleiza. Savo trumpame 
žodyje jis kalbėjo apie Lietuvos 
pastangas pereit i į Vakarų 
pasaulį, kurios yra sunkios. Po 
to kalbėjo Eileen Mackevich, 
Executive Producer Humanities 
Festival. Ji kalbėjo apie Balze
ką ir muziejų su gera doze 
humoro. Turėjusi ir vadovavusi 
radijo stočiai, tad jos kalba buvo 
įdomi. Ją sekė Jack Kahn. Pre-
sident Museum of Science and 
Industry. Jis pasakojo vieną 
nuotykį, kuris jiems nutiko. 
Pasakojimas buvo įdomus, tik 
pabaigoje paaiškėjo, kad tai 
buvo fikcija. Po jo kalbėjo Fran-

Po pa- • ,rimo Tarptautinio teatro festivalio reikalu Iš kairės sėdi: Birute Jasaitienė. Bernio 
i Alė Kėželienė ir Angele Nelsiene: stovi Algis Kėželis. Regina Gailiešiute. Romas Nelsas 

ir dr I; natas Tijūnėlis Nuotr. I. 

eis Pettis, Executive Director 
Illinois Humanit ies Council. 
P a s k u t i n i s ka lbė to j a s ir 
„Avvard" įteikėjas buvo Ralph 
Nevvman, buvęs C h a i r m a n 
Chicago Public Library. J is pa
žymėjo, kad Balzekas buvo 
narys Chicago Library Board, 
kuomet buvo sprendžiamas nau
jos bibliotekos klausimas. Ir jis 
prisidėjo prie to, kad dabar 
Chicaga turi moderniškiausią 
biblioteką, o ne senus VVieboidt 
pasta tus . Baigęs kalbą įteikė 
„Avvard". 

Priėmęs atžymėjimą St. Bal
zekas pasakė labai kruopščiai 
parengtą kalbą, kurioje jis 
peržvelgė ne tik istorinės Lietu
vos didybę, bet ir jos vargus. 
Taip pat apie Ameriką ir jos et
n i n e s k u l t ū r a s . Chicagoje 
„tautybės visuomet reiškė gerą 
politiką, bet ne aukštą kultūrą". 
Su išrinkimu John F. Kennedy 
prezidentu pasibaigė Amerikos 
..melting pot" politika. Steig
damas šį muziejų norėjau pa
vaizduoti ne tik tolimą praeitį, 
b e t ir l i e t u v i ų a te iv ių 
pasiekimus. Muziejus parei
ka lau ja daug t a lkos , daug 
darbščių rankų ir mylinčių šir
džių. Savo kalbos užsklandoje jis 
paminėjo keletą pavardžių tų 
asmenų, kurių darbu šis muzie
jus laikosi, būtent Vai Ramonis, 
Edvvard Mankus, Stasė Semė
nienė. Gailutė Valiulienė, Irene 
Norbut, Mary Stibio ir Eli Ka-
tauskas . Paminėtuosius prašė 
atsistoti , ir jiems buvo paplota. 
Tai tik dalis muziejaus talki
ninkų. Po to buvo šokiai. Ra
š a n t y s i s dėkoja Ei leen 
Mackevich, kuri man užrašė pa-
vardas ir sveikintojų titulus. 

J . Žygas 

Š V E N T Ė L I E T U V O J E 

Pirmą kartą po t iek ilgesingų 
metų apsilankyti Lietuvoje ir 
vėl iš naujo laisvoje yra didelė 
šven tė . Tokį dž iaugsmingą 
m o m e n t ą i šgyveno dr. A. 
Valienė. J i visados sakydavo, 
k a d v y k s i a n t i L ie tuvos 
aplankyti tik tada, kai ji bus 
laisva. Ta jos svajonė išsipildė. 
D a u g e l i s iš m ū s ų l ankė 
art imuosius okupuotoje Lietu
voje ir visada išvykdavo iš 

jos su kartėlio ir nusivylimo 
jausmais , o dar labiau buvo 
skaudu palikti artimuosius to
j e baisioj gyvenimo bangų 
tėkmėj. Dabar sugrįžę išgyvena 
džiaugsmingą susitikimą su 
giminėmis, o svarbiausia, kad 
sugrįžti į savo ta ip brangią 
laisvą tėvynę. 

Dr. A. Valienės džiaugsmą 
d a r pap i ldė , k a i ji buvo 
paprašyta būti krikšto motina 
savo vyro dr. V. Laboko-Valio 
j aun iaus io jo bro l io s ū n a u s 
dukrelei. Juozas Labokas su 
žmona Gražina dar augina 
sūnelį. J is yra baigęs agro
nomiją ir moksl ines žinias 
gilina spanguolių tyrinėjimo 
srityje. Krikštynų apeigos įvyko 
Vilniaus katedroje Vytauto Di
džiojo vainikavimo dieną — 
rugsėjo 8 d. Į šią t a i p 
r e i k š m i n g ą še imos šven tę 
suvažiavo giminės iš visos 
Žemaitijos ir k i tų Lietuvos 
miestų. Juozo Laboko ir Graži
nos dukrelei buvo duoti vardai 
Ana Marija, o krikšto mama dr. 
A. Valienė dar davėjai vardą — 
Laisvė. Tai lyg simbolinis var
das, atspindintis visos mūsų tau
tos troškimą — laisvės! 

Belieka pal inkėt i mažajai 
Laisvei augti šviesia lietuvaite 
ir tuo labiau, kad ji jau gimusi 
laisvoje Lietuvoje, o liūdnos pra
eities vaizdus ji t ik sužinos iš is
torijos puslapių. Duok, Dieve, 
stiprybės jai ir visai mūsų 
tautai . 

Nijolė Nausėd ienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S- Kedzie Avenue 

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

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

' 


