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Lietuvai ir Lenkijai 
reikia sutarčių

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos

Tanklaivis skęsta, įstrigęs
v

ant uolų prie Škotijos

Vilnius, sausio 7 d. (Elta) — 
Sausio 7 d. Lietuvos Respubli
kos ministras pirmininkas Bro
nislovas Lubys su vienos dienos 
darbo vizitu lankosi Lenki
joje. Jo susitikimas ir derybos 
su Lenkijos premjere Hanna Su- 
chocka įvyks netoli Seinų esan
čiame Vygrių miestelyje — Vyg
rių ežero pusiasalyje esančiame 
vienuolyne įrengtuose meni
ninkų kūrybos namuose.

„Ponios Hannos Suchockos 
pasiūlymą surengti šį darbinį 
susitikimą vertinu kaip pozi
tyvų žingsnį, turintį tikslą nor
malizuoti santykius tarp mūsų 
šalių”, pasakė ministras pir
mininkas Bronislovas Lubys. 
„Negaliu pasakyti, kokių susi
tarimų pasieksime, tačiau 
svarstytinų abiem pusėm rū
pimų problemų pakaks. Pavyz
džiui, iki šiol neturime laisvos 
prekybos sutarties, o tai išties 
nenormalu. Neturime ir kitų 
ekonominiams ryšiams plėtoti 
reikalingų sutarčių. Važiuoja
me į Lenkiją be vizų, tačiau 
sutarties dėl laisvo įvažiavimo 
į šią šalį taip pat neturime. 
Mums rūpi prekybinių muitų ir 
pačių muitinių darbo suregu
liavimas, naujų susisiekimo 
trasų geležinkeliu ir kitais 
keliais atidarymas, tarptautinių 
ryšių priemonių kūrimas.

„Neabejoju, kad dėl dvišalių 
santykių normalizavimo pasi
keisime nuomonėmis, turėdami 
prieš akis ir platesnį politinį 
kontekstą. Bandysime derinti 
požiūrius dėl principų, kuriais 
būtų grindžiamos kai kurios 
tarpvalstybinės sutarties rengi
mo nuostatos”, pasakė premje
ras Lubys.

Skola už naftą jau gražinta, 
už dujas — šią savaitę

Iki sausio 1 dienos Lietuva 
buvo skolinga Rusijai už naftą 
ir dujas per 10 bilijonų rublių, 
skaičiuojant pagal dolerio kur
są Rusįjos bankuose. Visą 1.7 
bil. rublių skolą Valstybinės 
įmonės „Lietuvos kuras” ir 
„Nafta” jau grąžino iš savų ir 
kreditinių lėšų. Už dujas liko 
sumokėti koncernui „Lentran- 
sgaz” 8.7 bil. rublių. Tokia suma 
susidarė dėl skirtumo kainų, 
kuriomis sutarta pirkti dujas, ir 
kainų, kurių Rusijos verslovės 
reikalauja dabar. Lietuvos var
totojai už dujas iki sausio 1 
dienos buvo skolingi 3.9 bil. 
talonų.

Kaip seksis atsiskaityti už 
naftą ir dujas Šiemet, daug lems 
talono kursas dolerio ir rublio 
atžvilgiu.

Koordinacinis centras rems 
S. Lozoraitį

Kaune įkurtas koordinacinis 
centras nepriklausomam kandi
datui į Lietuvos prezidentus 
Stasiui Lozoraičiui remti. Jį 
įkūrė Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos, Lietuvos tauti
nio jaunimo sąjungos „Jaunoji 
Lietuva”, Politinių kalinių 
sąjungos, Darbininkų sąjungos, 
Lietuvos laisvės sąjungos, Tau
tos pažangos judėjimo, Konser
vatorių sąjungos, Respublikonų 
partijos, Lietuvos namų ir skly
pų savininkų sąjungos ir „San
tarvės” sąjungos atstovai.

Centras sieks tapti Stasio 
Lozoraičio rinkimų štabu 
Kaune. Jis kviečia bent per 

prezidento rinkimų kampaniją 
atsisakyti konfrontacijos, 
pamiršti politines ambicijas, 
dėti visas pastangas, kad Stasys 
Lozoraitis būtų išrinktas Lietu
vos Respublikos prezidentu. 
Dalyvauti šioje veikloje kvie
čiami bažnyčios ir socialde
mokratų atstovai.

Socialdemokratai nerems 
K. Antanavičiaus

Taip pasakė spaudos kon
ferencijoje socialdemokratų 
frakcijos atstovai. Kol kas tai 
tik partijos vadovybės nuomonė; 
galutinis nutarimas bus priim
tas šį savaitgalį įvyksiančiame 
Socialdemokratų partijos tary
bos susirinkime. K. Antanavi
čius apie savo nutarimą neinfor
mavo partijos narių ir šio 
klausimo su socialdemokratais 
nederino. Socialdemokratų va
dovybė mano, kad per preziden
to rinkimus reikėtų remti S. 
Lozoraičio kandidatūrą.

A. Brazauskas — 
populiariausias 1992 

metų žmogus

Gruodžio 2 d. „Vakarinių nau
jienų” skaitytojai buvo pa
kviesti dalyvauti tradiciniame, 
jau. ketvirtajame, šio laikraščio- 
konkurse, renkant populiariau
sią metų žmogų.

Konkurse galėjo dalyvauti 
visi skaitytojai — tereikėjo 
atsiųsti laišką su penkiomis la
biausiai patinkančių žmonių 
pavardėmis. Šių metų populia
riausių žmonių dešimtukas 
toks: A. Brazauskas, V. Lands
bergis, J. Marcinkevičius, B. 
Lubys, K. Antanavičius, Š. Mar
čiulionis, G. Vagnorius, Č. Jur
šėnas, A. Terleckas, V. Veli
konis.

Pirmąjį konkursą, įvykusį 
1989 m., laimėjo Vytautas 
Landsbergis.Tuo metu jis buvo 
tik Sąjūdžio Tarybos pirmi
ninkas. 1990 m. ir 1991 m. šį 
konkursą laimėjo irgi jis, 
būdamas Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininku.

Paminklas knygai

Klaipėdiečiai tikisi, kad 1997 
m. uostamiestyje, tikriausiai 
buvusioje Pergalės aikštėje, 
stovės paminklas, skirtas pir
majai lietuviškai knygai — Mar
tyno Mažvydo „Katekizmui”. 
Kadangi šiais laikais valstybė 
paminklų statyti nebeišgali, 
sumanymui įgyvendinti įkurtas 
specialus fondas. Jau parengtos 
konkurso sąlygos, patvirtinta 
vertinimo komisija, geriausių 
autorių laukia solidžios premi
jos — 1000, 500 ir 300 JAV do
lerių.

Nors pirmoji lietuviška kny
ga, kurios 450 metų sukakčiai 
ir statomas paminklas, pasirodė 
Karaliaučiuje, o jos autorius gy
veno Ragainėje, tačiau pamink
las bus Klaipėdoje — didžiau
siame Mažosios Lietuvos mies
te, kuris šiandien priklauso Lie
tuvai.

Lietuvos RTV vadovaus 
naujas komitetas

Sudarytas naujas 16 asmenų 
Lietuvos Radijo ir Televizijos 
(RTV) komitetas. Jo pirmininku 
išrinktas buvęs Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos deputatas

Tanklaivis „Braer” įstrigęs ant uolų prie Shetland salų Škotijoje, lieja alyvą į jūrą. Audringa 
jūra' neleidžia prie laivo prieiti, kad galėtų būti sustabdomas alyvos išsiliejimas.

Ukraina nenori atsisakyti 
branduolinių ginklų

Kievas, Ukraina, sausio 5 d. 
(NYT) — Nusiginklavimo dery
bininkų tarpe branduolinės 
raketos yra matuojamos pagal 
jų naiknąmą galią. Ukrainoje 
jos vis labiau yra matuojamos 
doleriais ir 
rodoma pagarba. Supratimas to 
fakto kaip tik ir gali būti raktas 
į pasirašytos ginklų mažinimo 
sutarties sėkmę ar nesėkmę, 
rašo New York Times ko
respondentas Serge Scheme- 
mann sausio 7 d. laidoje.

„Mūsų deputatams nerūpi į 
ką jos nutaikytos”, pasakė 
Serhij Holovaty, įtakingas bal
sas Ukrainos parlamento užsie
nio reikalų komisijoje. „Jie tik 
žino, kad už tuos ginklus reikia 
ką nors gauti”. Nors ne visi taip 
grubiai išsireikštų, bet kai kal
bama apie Ukrainos branduoli
nius ginklus, visiems, ar tai bū
tų kultūringas Ukrainos prezi
dentas Leonid Kravčuk, ar ar
šiausias nacionalistas, aišku, 
kad tame glūdi Ukrainos bran
duolinių ginklų derybų pagrin
das.

Nori tarptautinių 
užtikrinimų

Šis klausimas taps kritišku 
ateinančiomis savaitėmis, kai 
Ukrainos parlamente bus pra
dėtos svarstytos, ar patvirtinti 
JAV ir buv. Sovietų Sąjungos 
pasirašytą Strateginių ginklų 
sumažinimo sutartį, vadinamą
ją START I sutartį. Jei jie 
nepatvirtins tos, seniau pasi
rašytos, sutarties, neseniai pre
zidentų Bush ir Jelcin pasira
šytoji START H sutartis yra be
prasmiška.

Ukrainos delegacija, besilan
kanti Washingtone, pasakė AP 
korespondentui, kad prieš su
naikindama savo branduolinius 
ginklus, Ukrainos valdžia nori 
gauti JAV saugumo užtikrini
mus. „Mes viliamės, kad šios 
garantijos bus aukščiausių

dėL-jų—Ukrainai- bettik su sąlyga, kad deputatai

Gediminas Ilgūnas (jis vadovavo 
kultūros ir švietimo komisįjai).

Į Lietuvos RTV generalinio di
rektoriaus postą komitetas 
nutarė siūlyti Laimoną Tapiną 
— žurnalistą, Vilniaus univer
siteto žurnalistikos katedros 
vedėją, buvusį RTV komiteto 
pirmininką. 

instancijų deklaracijų formoje”, 
pasakė užsienio ministro pava
duotojas Boris Tarasiuk.

Duotame interviu prez. L. 
Kravčuk pakartojo užtikrinimą, 
kad sutartis bus patvirtinta — 

gaus tarptautinius Ukrainos 
saugumo užtikrinimus ir priim
tiną atlyginimą — kompensaci
ją. Kalbama, kad jis šią savo 
poziciją išdėstė antradienį 
išsiųstame laiške prezidentui G. 
Bush. Bet kas bus laikoma pa
kankamu tarptautiniu užtikri
nimu ir priimtinu atlyginimu ir 
ar Maskva ir Vakarai yra 
pasiruošę patenkinti Ukrainos 
reikalavimus — nėra aišku ir 
bus karštų diskusijų tema.

Nori, kad su Ukraina 
skaitytųsi

Viso šio klausimo pagrinde 
yra ne tiek pinigai ar saugumas, 
kiek Ukrainos vadų nepasiten
kinimas, kad Ukraina yra lai
koma Rusijos padaliniu, su ja 
nesiskaitoma, kad nei Rusiją, 
nei Vakarai Ukrainos rimtai 
netraktuoja. Tad Ukraina yra 
susirūpinusi, kad,netekusi savo 
branduolinių ginklų, ji neteks 
vienintelės priežasties, kad į ją 
dar būtų atkreipiamas dėmesys. 
Jie bijosi būti nurašomi ir 
jaučia, kad tiek Maskvos, tiek 
ir Washingtono nusistatymas 
yra: „Duokit mums savo rake
tas ir eikite į peklą!”

Kravčuk’o duotame interviu 
nuolat minimos statistikos, kad 
Ukraina vis tik turi 52 milijo
nus gyventojų, panašų žemės 
plotą, kaip Prancūzija, ir pa
saulyje užima trečią vietą 
turimų branduolinių ginklų 
kiekiu. „Aš turiu teisę ginti 
savo tautos interesus”, argu
mentavo prez. Kravčuk pasi-

Registracija Lietuvos 
prezidentiniams rinkimams

Washington, DC, sausio 5 d. 
— Lietuvos Ambasada Wa- 
shingtone praneša, kad re- 
gistracija vasario 14 d. vyk- 
siantiems Lietuvos preziden
tiniams rinkimams baigiasi 
sausio 20 d. Šiuo metu Jungti
nėse Amerikos Valstijose esan
tys Lietuvos piliečiai, norintys 

kalbėjime. „Mes neturime būti 
kaltinami savų interesų gyni
mu, spaudžiami masinės medi- 
jos. O aš matau žinias, kad Ukrai
na nori kažkokį žaidimą žaisti, 
spekuliuoti savo ginklais. Ne. Ji 
tik nori šį klausimą išspręsti. 
Mes nenorime atrodyti paiki, 
nenorime būti pagirti, kad savo 
ginklų atsisakėme ir tada būti 
užmiršti”.

Rusija pasisavino turtą

Šalia tų priekaištų buvo ir 
skundas, kad Rusija pasisavino 
visą buvusios Sovietų Sąjungos 
turtą — užsienio įstaigas, dei
mantus, branduolinius ginklus 
— ir buvo pasakyta, kad Ukrai
na to toliau nebetoleruos.

Ukrainos parlamento užsienio 
reikalų komisijos narys Holova
ty piktai priminė, kad Ukraina 
jau leido Rusijai išsivežti visus 
savo taktinius strateginius 
ginklus, negavus jokios kom
pensacijos ir nežinodama, kur 
jie buvo išvežti. „Kaip šiuo 
klausimu parlamente turįs 
įtaką jo narys, galiu jums 
pasakyti, kad Ukraina taip 
nusidegino nuo Rusijos finan
siniais ir ekonominiais atžvil
giais, kad jau praėjus metams 
po viso to, mes taip lengvai savo 
turto nebeatsisakysime”, jis 
sakė. „Dabar jau mes niekad 
nebeatsisakysime savo bran
duolinių ginklų — nebent už tai 
ką nors gautume. Mes nenorime 
būti laikomi kvailais. JAV turi 
tai suprasti ir su šiuo psi
chologiniu elementu skaitytis”.

Ar tai šantažas?

Iškėlus klausimą ar ši Uk
rainos pozicija nėra branduo
linis šantažas, visi to karštai 
išsigynė. Genrich Altunian, par- 

dalyvauti rinkimuose, turi iki 
sausio 20 d. būti užsiregistravę 
vienoje iš JAV-ose esančių Lie
tuvos diplomatinių ir konsuli
nių įstaigų. Lietuvos Ambasa
dos paruoštus klausimus ir at
sakymus šiuo reikalu skelbiame 
šios dienos „Draugo” 6-ame pus
lapyje.

Londonas, Sausio 6 d. (NYT) 
— Naftos tanklaivis „Braer”, 
kuris, sutrikus jo elektros sis
temai, antradienį audringos 
Šiaurės jūros buvo užneštas ant 
Shetland salos kranto, trečia
dienio vakarą tebebuvo įstrigęs 
pakrantės uolose, iš jo tekant 
alyvai ir užteršiant visą įlanką, 
kur jis įkliuvo. Dėl audringų 
jūrų negalėjo parai ant jo už
lipti, ieškant būdo iš jo į kitą 
tanklaivį išpumpuoti dar jame 
likusius jo vežtus 26 milijonus 
galionų alyvos.

Škotijos pareigūnai, kuriai 
priklauso Shetland salos, Dar
bo partijos bei gamtosaugos 
pareigūnai kaltino valdžią, kad 
ji neprižiūri, kad griežtai būtų 
laikomasi esančių įstatymų 
draudžiančių tanklaiviams 
plaukti arti ekologiškai sau
gomų vietų.

Opozicinės Darbo partijos 
atstovas kaltino Britanijos 
valdžią, kad ji nepasimokiusi iš 
Exxon Valdez tanklaivio nelai
mės Aliaskoje 1989 metais, ku
rios pasekmėje buvo labai su
griežtintos taisyklės, kaip arti 
pakrančių leidžiama plaukti 
tanklaiviams.

Bet Britanijos transportacijos 
pareigūnai teisinosi, kad ši ne
laimė, per kurią jau keli mili
jonai galionų alyvos ištekėjo į 
aplinkines pakrantes, sužalo
dama ar užmušdama daugybę 
jūros gyvūnų ir paukščių, yra 
tik nelaimingas atsitikimas

Rusijoje apribojamos maisto 
kainos

Maskva, sausio 5 d. (AP) — 
Rusijos naujasis ministras pir
mininkas vėl įvedė kainų kont
rolę įvairiems maisto gami
niams, tuo atšaukdamas vieną 
savo pirmtako reformų, krei
piant kraštą į laisvąją rinką. 
Premjeras Viktor Cernomyrdin 
pareiškė, jog šis įsakymas buvo 
reikalingas, kad būtų pažabota 
infliacija ir nepateisinami 

lamento deputatas komunisti
niais laikais pasižymėjęs kaip 
disidentas, pasakė: „Mes 
žinome, kad raketos yra nu
taikytos į JAV, bet mes jokių 
kitų raketų neturime. Mes 
esame sunkioje padėtyje. Aš 
suprantu JAV susirūpinimą, 
bet JAV turi suprasti Ukrainos 
rūpestį”.

Ukrainos prez. L. Kravčuk 
1991 m. Lisabonoje pasirašė 
pritarimą, kad rems prezidentų 
Bush ir Gorbačiovo pasirašytą 
START I sutartį. Šiuose Lisabo
nos protokoluose, kuriuos taip 
pat pasirašė ir Kazachstanas ir 
Belarusija, šie kraštai sutiko ne 
tik atiduoti visus savo bran
duolinius ginklus, bet atsisakė 
ir vėliau kada nors įsitaisyti 
branduolinius ginklus.

Bet po to Ukrainos parlamen
to nariai pradėjo suvokti tų 
ginklų turėjimo naudą ir atsi
sakė patvirtinti šiuos pro
tokolus. Ypač Ukrainos kariuo
menės vadai argumentuoja, kad 
be branduolinių ginklų Ukraina 
negalinti užsitikrinti savo 
saugumo. Iš kitos pusės, kai 
kurie parlamento nariai argu
mentuoja, jog nepatvirtinus 
sutarties, rizikuojama netekti 
Vakarų ekonominės pagalbos.

Tačiau manoma, kad daugu
ma parlamente rems sutartį, jei 
bus duoti reikiami užsienio už
tikrinimai.

gamtos stichijoje.
Šis 18 metų senumo tanklai

vis turintis vieną lukštą (hull), 
įregistruotas Liberijoje, bet pri
klausantis Connecticut valsti
joje esančiai firmai, turėjo labai 
gerą saugumo charakteristiką. 
Antradienio paryčiais, audr
ingoje vėtrų draskomoje jūroje 
sutriko laivo elektros sistema. 
Tuomet laivas buvo 11 mylių 
į pietus nuo Shetland salų, plau
kiantis viduriu 22 mylių pločio 
transporto kanalo, kuriuo plau
kia daugybė tanklaivių iš Šiau
rės jūros.

laivo savininko atstovas taip 
pat paneigė kaltinimus, kad 
laivas iš viso neturėjo būti tame 
kanale, sakydamas tas tanklai
vis, valdomas jo graiko kapito
no, tuo kanalu jau trečią kartą 
plaukė.

Bet Exxon Valdez tanklaivio 
avarijos pasekmėje JAV išleido 
įstatymus, kad visi nauji tank
laiviai pristatomi pirkėjams po 
1994 metų ir plauksiantys JAV 
vandenyse, privalo turėti dvigu
bus lukštus ir kad visi tank
laiviai, turėję tik vieną lukštą, 
iki 2015 metų turi būti perre- 
montuoti su dviem arba išimti 
iš vartojimo.

Nors tanklaiviai tuose vande
nyse labai tankiai plaukioja, 
nes netoli Shetland salų yra 
didžiausias Europos naftos ter
minalas, ši nelaimė buvo pirmo
ji per 14 metų.

pakėlimai pagrindinių buitinių 
reikmenų kainų.

Sausio 1 d. įsigaliojęs įstaty
mas apriboja duonos, makaro
nų, arbatos, druskos, cukraus, 
pieno, mėsos, sviesto, dešrų ir 
kūdikių maisto bei vodkos kai
nas.

Prez. Boris Jelcin’as dešiniųjų 
buvo priverstas paleisti savo 
pasirinktą, ministro pirmininko 
pareigas einantį Jegor Gaidar, 
kuris vadovavo ekonominėms 
reformoms. Jo vieton ministru 
pirmininku buvo paskirtas V. 
Cernomyrdin, dešiniesiems 
priekaištavus, kad J. Gaidar 
daromos reformos buvo per 
žiaurios ir staigios, skurdina 
rusus ir varo 25-30 procentų kas 
mėnesį infliaciją.

Nors reformų šalininkai abe
joja, ar naujasis ministras 
pirmininkas tikrai tęs reformas, 
jis pats pakartotinai tvirtina, 
kad yra užsiangažavęs refor
moms.

— Sausio 6 d. mirė du meni
ninkai — 54 metų sulaukęs, iš 
Sovietų Sąjungos pabėgęs bale
to šokėjas Rudolf Nureyev ir 
75-metis džazo trompetininkas 
Dizzy Gillespie.

KALENDORIUS

Sausio 8 d.: Apolinaras, 
Teofilis, Severinas, Gintė, Ne
mira.

Sausio 9 d.: Bazilė, Julijonas, 
Marcijona, Algis, Gabija.

ORAS CHICAGOJE

Penktadienį saulė tekėjo 7:16, 
leisis 4:35. Temperatūra dieną 
31 F (0 C), apsiniaukę, gali 
snigti, naktį 24 F (- 4 C). 
Šeštadienį saulė tekės 7:15, 
apsiniaukę, snigs ir vėjuota.



5, penktadienis, 1993 m. sausio mėn. 8 d.

/PORTO APŽVALGA

VYTAUTAS GRYBAUSKAS, 
GYVENIMĄ PAŠVENTĘS 

SPORTUI

Prieš trejetą metų, poilsio am
žiaus sulaukęs, iš šaltos Chi
cagos į gražią Daytona Beach, 
Fla., atkilo Joana ir Vytautas 
Grybauskai ir puikiai Įsikūrė 
vešlios augmenijos supamoje 
vietovėje, vildamiesi čia pra
leisti likusią gyvenimo dalį. 
Joana ir Vytautas Grybauskai 
tuojau įsijungė į šio telkinio 
lietuvių veiklą: Joana gražia
balsė dainuoja „Sietyno” chore, 
Vytautas rūpinasi organizaci
niais išeivijos sporto reikalais. 
Jų svetinguose namuose dažnai 
vieši svečiai iš tėvynės.

Apie mūsų visuomenininkus, 
kultūrininkus, politinės veiklos 
darbuotojus įvairių sukakčių 
progomis rašoma mūsų spaudo
je. Tačiau daug rečiau tepami
nimi mūsų lietuviškojo sporto 
žymūnai, veikėjai, organizato
riai. O juk jų darbas su jaunimu 
ypač labai svarbus.

Neseniai Joana ir Vytautas 
Grybauskai tyliai, šeimos 
pagerbti, paminėjo 45-rių metų 
savo vedybinio gyvenimo, o 
Vytautas 70-ties metų amžiaus 
sukaktį. Tiesa, nebuvo tomis 
progomis pasakyta gražių 
kalbų, ar įvertinti mūsų sporto 
žymūno Vytauto Grybausko 
nuopelnai lietuviškajam spor
tui.

Tad žvilgtelėkime bent šia 
proga ir trumpai į Grybauskų 
šeimos gyvenimą, o ypač į 
Vytauto sportinę veiklą.

Vytautas Grybauskas gimė 
Žemaitijos sostinėje, Telšiuose, 
kur baigė gimnaziją. Studijavo 
Vilniaus universitete, kol jį 
vokiečiai 1941 m. uždarė. Pa
čioje jaunystėje Vytautas išėjo į 
tremtį, pokario metais gyveno 
Muenchene, kur 1947 m. susipa
žinęs, pamilęs vedė puikiu lie
tuvaitę Joaną Dauginaitę, su 
kuria išgyveno jau keturias
dešimt penkeris bendro gyve
nimo metus. Jų šeimos laimei ir 
džiaugsmui gimė trys sūnūs — 
Prancūzijoje Rolandas, Ameri
koje, Rochesteryje — Džiugas ir 
Darius. Sūnus išmokslino, išlei
do į gyvenimą ir tėveliai džiau
giasi vaikų šeimomis.

Vytautas Grybauskas tikras 
žemaitis, ramaus būdo, bet tvir
tos valios. Kuklus, nemėgstąs 
girtis savo našia sportine veik
la, bet penkiasdešimtį metų iš 
savo gyvenimo skyrė įvairių 
šakų sportui. Kantrus, toleran
tiškas, bet neatlaidus siekiuose, 
organizacinėje sporto veikloje. O 
sklaidydami jo gyvenimo knygą, 
randame labai vertingų pa
siekimų sporto šakose, jų įver
tinimų, ką liudija Vytauto ir 
Joanos Grybauskų namuose be
sipuikuojančių daugiau negu 
šimtas trofėjų, medalių, žyme
nų.

Vytautas Grybauskas spor
tuoti pradėjo pačioje jaunystėje. 
1941 m. jį matome futbolo 
aikštėse, žaidžiantį už Vilniaus 
rinktinę. Taigi, futbolas — 
Vytauto sportinės veiklos pra
džia. Vėliau jį matome šauniai 
besireiškiantį, laurus skinantį, 
krepšinyje, stalo ir lauko tenise.

Vytautas Grybauskas puikus 
sporto žurnalistas, dešimtį metų 
redagavęs sporto skyrių „Drau
ge”, keletą metų — „Pasaulio 
Lietuvyje”. Daug ir įdomiai 
rašęs sportinės veiklos temomis. 
O sporto žurnalistų nedaug 
teturim, įdomiai rašančių, kaip 
Vytautas Grybauskas, Antanas 
Laukaitis, Br. Keturakis, Jonas 

Juška ir dar keletas. Gaila, kad 
Vytautas Grybauskas, atšven
tęs savo sportinės veiklos pen
kiasdešimt metų sukaktį, keti
nąs padėti plunksną. Ne, Vytau
tai, rašyk, kalbėk per radijo, nes 
juk tai tavo gyvenimo dalis!

Vytautas Grybauskas — 
sportinės veiklos nepakeičiamas 
organizatorius. Savo veiklos 
metu atliko daug prasmingų 
organizacinių darbų. Paminėsi
me tik keletą. Rochesteryje 
įsteigė sporto klubą „Sakalą” ir 
suorganizavo ŠALFAS-gos me
tines žaidynes su 400 sporti
ninkų. Chicagoje įsteigė Lie
tuvių lauko teniso klubą, kuris 
ir dabar sėkmingai tebeveikia. 
Dešimtį metų buvo ŠALFAS s- 
gos krepšinio vadovu ir penkio
lika metų lauko teniso vadovu. 
Tuo metu suorganizavo ir daug 
Sąjungos pabaltiečių turnyrų.

Dvi kadencijas buvo ŠALFAS 
s-gos centro valdybos narys ir 
vicepirmininkas. 1964 m. suor
ganizavo krepšinio ir tinklinio 
komandų išvyką į Europą. Buvo 
išvykų organizatorius į III 
Pasaulio Lietuvių sporto žai
dynes Australijoje ir į TV PLS 
žaidynes Lietuvoje, nugabenęs 
daugiau negu 300 žaidėjų. Or
ganizacinis, plačios apimties 
darbas reikalavo daug suma
numo, takto, ryžto, lėšų. Ir tai 
sėkmingai įveikė Vytautas Gry
bauskas.

Vytautą Grybauską sporto pa
saulis pažįsta kaip gabų trenerį. 
Jis Prancūzijoje, FC Mulhouse, 
būdamas treneriu, komandą iš 
4-tos divizijos provincijos 
komandos, kasmet progresuo
jant, vedė į aukštesnę lygą ir, 
pagaliau, aukščiausioje lygoje 
baigė trečioje vietoje, o Pran
cūzijos taurės varžybose iš 620 
komandų pasiekė finalą. Vy
tautas Grybauskas nuo 1954 m., 
per dešimtmetį, Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės treneris pabaltiečių 
varžybose; sėkmingose išvykose 
į P. Ameriką ir Australiją pa
siekė įspūdingų pergalių prieš 
Australijos ir Kanados olimpi
nes rinktines.

Jis vienintelis dalyvavęs vi
sose keturiose krepšinio rink
tinės išvykose: 1948 m. Prancū-

PLAUKIMO PIRMENYBĖS 
TORONTE

Š.m. lapkričio 8 d. Trinity 
Recreation Centre, Toronto, 
Ont., įvyko 1992 m. Š. Amerikos 
baltiečių plaukimo pirmenybės, 
kurias vykdė Toronto estai. 
Varžybos buvo pravestos vyrų, 
moterų, senjorų ir visose prie
auglio klasėse. Dalyvavo 50 
plaukikų, iš kurių 33 estai, 12 
lietuvių ir 5 latviai. Lietuvių 
kontingentą sudarė 10 Toronto 
,,Aušros” ir 2 Hamiltono 
„Kovo” plaukikai. Lietuvių 
pirmenybės buvo išvestos iš 
baltiečių. Varžybose buvo pa
gerinti 17 baltiečių pirmenybių 
rekordai, dauguma jauniausiose 
prieauglio klasėse.

Iškiliausias lietuvių plau
kikas buvo Sean Šepulis („Auš
ra”), laimėjęs 4 baltiečių vyrų 
čempionatus: 50 yd. laisvu 
stiliumi 23.7 sek. (rekordas), 100 
yd. nugara 1:02.4 min., 100 yd. 
peteliške 1:00.3 min. ir 200 yd. 
kompleksiniai 2:17.8 min. Jis 
taipogi gavo iškiliausio 
baltiečių vyrų klasės plaukimo 
žymenį.
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zijoje, kaip žaidėjas ir komandos 
kapitonas; 1959 m. Pietų Ame
rikoje, kaip treneris; 1964 m. 
Australijoje, kaip treneris; 1964 
m. Europoje, kaip rinktinės or
ganizatorius ir vadovas.

Trumpos apimties rašinyje ne
įmanoma suminėti Vytauto 
Grybausko pasiektų visų lai
mėjimų futbolo, krepšinio, stalo 
ir lauko teniso žaidynėse, ko
mandose. Ojų būta labai daug: 
Lietuvoje, Šiaurės Amerikoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Aus
tralijoje, Pietų Amerikoje.

Ilgiausiai, atrodo, Vytautas 
Grybauskas pasilieka lauko 
teniso sporte ir dabr, beveik kas
dien, su rakete šauniai, jaunat
viškai švaistosi teniso aikštėse, 
vis dar dalyvaudamas senjorų 
varžybose ir vis skindamas po 
gražų laimėjimą.

Žvelgiant į gausybę trofėjų, 
medalių, pažymėjimų, galima 
suvokti, kiek šis vyras atidavė 
savo gyvenimo metų ne vien tik 
savo sportiniams malonumams, 
bet ir vystant, išlaikant išei
vijoje našią sportinę veiklą.

Gal ne visada iš arčiau paste
bėjome Vytauto Grybausko mei
lę ir darbus sportui, tačiau 
sklaidant jo gyvenimo istoriją 
suvoki, kiek daug jis dirbo su 
jaunimu, kiek daug metų atida
vė šiai gražiai veiklos šakai-lie- 
tuviškajam sportui, tuo pačiu 
savo talentingumu, sėkmėmis 
pagarsinant ir Lietuvos bei 
lietuvio sportininko vardą.

Sveikiname Vytautą, atšven
tusį 70-ties metų amžiaus ir 
50-ties sportinės veiklos su
kaktis, sveikiname Joaną ir 
Vytautą laimingai išgyvenusius 
meilėje ir sutarime 45 metus ir 
linkim, Tau, Vytautai, nepadėti 
teniso raketės ir sporto žurna
listo plunksnos.

Jurgis Janušaitis

Moterų klasėje. lietuvėms 
atstovavo Ramunė Lelkaitė 
(„Aušra”), laimėdama pirmą 
vietą 100 yd. nugara 1:12.1 min. 
ir antras vietas 50 yd. laisvu st. 
29.2 sek., 100 yd. laisvu st. 
1:05.2 min. ir 100 ydjpeteliške 
1:22.0 min.

Vyrų senjorų (virš 24 m.) 
klasėje, mūsiškis Česlovas Vai- 
čys („Aušra”) laimėjo pirmą 
vietą 10 yd. nugara 1:14.3 min. 
(rekordas), antrą vietą 100 yd. 
laisvu st. 1:02.0 min., bei trečias 
vietas — 50 yd. laisvu st. 28.3 
sek. ir 100 yd. krūtine 1:20.5 
min.

Moterų senjorių klasėje, Jo
lanta Vaičytė („Aušra”) buvo 
antra 100 yd. laisvu st. ir trečia 
50 yd. laisvu st. bei 100 yd. 
krūtine.

Mergaičių 13-14 m. klasėje 
lietuvaitėms atstovavo 3 Toron
to „Aušros” plaukikės: Canda- 
ce Šepulytė, Loretto Breen ir 
Sara McAleer. C. Šepulytė
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DRAUGO prenumerata mpkama Ii anksto

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
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U.S.A................... . $80 $45 $25
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U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

1993 m. ŠALFASS-gos alpi
nistinio slidinėjimo pirmenybės 
įvyks 1993 m. vasario 27 d., šeš
tadienį, Holiday Valley Ski Re- 
sort, Ellicottville, N.Y., vaka
rinėje New Yorko valstijoje, 40 
mylių į pietus nuo Buffalo, N.Y. 
Varžybas vykdo Clevelando 
LSK „Žaibas” ir Toronto LSK 
„Jungtis”. Šias varžybas buvo 
numatyta pravesti kovo 6 d. 
tačiau, dėl susidariusių nepato
gumų Toronto slidinėtojams, 
buvo atkeltos į vasario 27 d.

Progrma. Slalomas ir didysis 
slalomas šiose vyrų/jaunių ir 
moterų/mergaičių klasėse: a. 
žemiau 10 m., b. 11-12 m. im
tinai, c. 13-16 m., d. 17-34 m., e. 
35-44 m. d. 45-64 m., f. per 64 
m. ir h. „Elite” (neriboto am
žiaus).

Klasifikacija — pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną.

„Elite” klasė yra prityrusiems 
slidinėtojams.

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuviams slidinėtojams, atlė
kusiems metinę 1993 m. 
ŠALFASS -gos narių
registraciją.

Dalyvių registracija atlieka
ma iki vasario 20 d. imtinai, 
šiuo adresu: Vytenis Čiurlionis, 
19755 Uppėr Terrace Dr., 
Euclid, OH 44117. Tel. 
216-481-1525.

Papildomai — Darius Stepo
navičius 216-481-0423.

Varžybose dalyvauti yra pasi
žadėję keletas slidinėtojų iš 
Lietuvos. Taipogi pakviesti ir 
Australijos lietuviai slidinėtojai.

Smulkios informacijos praneš
ta visiems ŠALFASS-gos klu
bams ir kai kuriems slidinėto
jams. Suinteresuoti nepriklau
somi slidinėtojai prašomi 

laimėjo pirmas vietas 100 yd. 
krūtine 1:23.2 min. ir 200 yd. 
Kompleksiniai 2:40.9 min., 
taipogi buvo antra 50 yd. lais
vu st. 30.1 sek. ir 100 yrd. lais
vu St. 1:07.2 min. L. Breen 
užėmė 2-trą vietą 100 yd. 
krūtine 1:33.2 min. ir trečias 
vietas 50 yd. laisvu st. 30.7 sek. 
bei ir 100 yd. laisvu st. 1:08.6 
min. S. McAleer buvo 4-ta 50 yd. 
laisvu st. 35.5 sek.

Mergaičių 11-12 m. klasėje 
Ona Smalenskaitė („Aušra”) 
buvo 2-tra 50 yd. nugara 43.4 
sek. ir 3-čia 50 yd. laisvu st. 37.0 
sek.

Mergaičių 9-10 m. grupėje. 
Julija Petrauskaitė („Aušra”) 
užėmė 3-čią vietą 50 yd. nuga
ra 56.1 sec. ir 4-tas vietas 50 yd. 
laisvu st. 46.9 sek. bei 50 yd. 
krūtine.

Berniukų 11-12 m. klasėje 
Vytas Petrauskas („Aušra”) bu
vo 2-tras 50 yd. nugara 58.8 sek. 
ir 3-čias 50 yd. laisvu st. 42.0 
sek. 

kreiptis į V. Čiurlionį ar D. 
Steponavičių.

KĖGLIAVIMO 
PIRMENYBĖS

1993 m. Š. A. lietuvių kėglia
vimo (Bowling) pirmenybės 
vyks 1993 m. vasario 6 d., šeš
tadienį, Seaway Lanes, 30300 
Euclid Avė., Wickliffe, Ohio 
(rytiniame Clevelando prie
miestyje). į

ŠALFASS-gos kėgliavimo ko
miteto pavedimu, varžybas 
vykdo Clevelando LSK „Žaibo” 
kėgliavimo sekcija, vadovauja
ma Algio Nagevičiaus.

Dalyvių registracija nuo 1:30 
vai. p.p. Varžybų pradžia 2:30 
vai. p.p.

Pirmenybės bus komandinės 
ir individualinės. Komandą su
daro 4 mišrios lyties žaidėjai,- 
jos. Dalyvių skaičius ir amžius 
neapribotas. Dalyvavimas at
viras visiems lietuvių kilmės 
kėgliuotojams.

Smulkias informacijas teikia 
varžybų vadovas Algis Nagevi
čius, 7702 West Pleasant Valley 
Rd., Parma, OH 44130, USA. 
Tel. 216-845-4954.

Informacijas taipogi galima 
gauti pas ŠALFASS kėgliavimo 
k-to vadovę Audrą Danaitytę 
416-626-8994.

Smulkios informacijos taipogi 
yra pranešamos visiems 
ŠALFASS klubams.

Dalyvių registracijų atlikti iš 
anksto nereikia.

1993 M. JAUNUČIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

1993 m. ŠALFASS-gos jau
nučių krepšinio pirmenybės 
vyks 1993 m. balandžio 24-25 d. 
Detroite, Mich. Vykdo Detroito 
LSK „Kovas”.

Berniukų 9-10 m. klasėje 
dalyvavo 2 Hamiltono „Kovo” 
plaukikai. Lukas Gudinskas 
buvo 3-čias 50 yd. krūtine bei
4- tas 50 yd. laisvu st. bei 50 yd. 
nugara. Domas Gudinskas buvo
5- tas 50 yd.' laisvu st.

Pirmenybes sklandžiai pra
vedė Baltiečių Sporto federa
cijos plaukimo vadovė, estė Mai 
Kreem, kuri savo ilgamečiu 
pasišventimu ir entuziazmu 
išlaiko baltiečių plaukimą gyvu.

Nors ir kuklios savo pasek
mėmis, varžybos praėjo gera 
nuotaika. Kanados lietuvių 
dalyvavimą koordinavo toron- 
tietis sporto darbuotojas, „Auš
ros” sporto klubo vicepirmi
ninkas Kazys Šapočkinas. Dėl 
nepatogaus datų supuolimo 
varžybose nedalyvavo Clevelan
do LSK „Žaibo” plaukikai. Yra 
ir kitur pavienių lietuvių 
plaukikų. Reiktų daugiau 
pastangų, iš lokalinių sporto 
klubų pusės, jų dalyvavimą 
paskatinti.

amb

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

Varžybos planuojamos vykdy
ti šiose klasėse: C (1978 m. gimi
mo ir jaunesnių, D (1980 m. 
gim. ir jaun.) ir E (1982 m. gim. 
ir jaun.).

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams 
bei kitokiems sporto vienetams, 
atlikusiems metinę 1993 m. 
ŠALFASS-gos narių registraci
ją

Preliminarinė dalyvių regis
tracija privalo būti atlikta iki 
1993 m. vasario 20 d., pas 
varžybų rengėjus, šiuo adresu:

Algis Rugienius, 3620 Burn- 
ing Tree Dr., Bloomington, MI 
48302-1511.

Telef. 313-642-7049.
Pasibaigus preliminarinei re

gistracijai, bus nustatytas var
žybų formatas, paskelbtas galu
tinės dalyvių registracijos ter
minas ir kitos tolimesnės infor
macijos.

Išsamesnes informacijas gau
na visi ŠALFASS-gos klubai. 
SALFASS-gai nepriklausą vie
netai dėl informacijų prašomi 
kreiptis į A. Rugienių.

ŠALFASS-gos centro 
valdybaDR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai.)

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL

Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v?

Kab. tel. (312) 471-3300

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

7722 S. Kedzle Avė., a 1 

Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosfs, Ltd.
Marąuette Medical-Building 1

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 436-7700

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

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

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p.p. 
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p., 

penkt. ir šeštd. 9 v. r.-12 v.p.p.

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzle Avė., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, II
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road.

Tel. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vlslon Center, 7152 W. 1271h St
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

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

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

ARAS ŽUOBA, M.D.

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Medical Centab
Napervllle Campua 

1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
(312) 434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

Kab. tel. (312) 585-0348; ]

Rez. (312) 779-5533
DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽUOBA . Į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .
6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 36. 
Šeštadieniais pagal susitarimą



Plačiai pasklidusi,

BET VIS TIEK VIENA

Rusijoje gėda prisipažinti lietuviu RŪPESČIAI,
Ruseliai šaiposi, kad lietuviai vėl panorėjo socializmo SKAUSMAI IR RANDAI

pastaruosius dvejus-trejus 
metus nemažai išmoko. Ir tai, 
ką apie lietuvius bei Lietuvą 
kitataučiai sužinojo, kalbama 
su pagarba, ne su pajuoka.

Mūsų pačių nuomonė apie 
save nėra tokia graži. Sau ne
gailime kritikos. Todėl Naujų 
metų proga negailėkime ir 
linkėjimų. Juk turime ko linkėti 
ir sau, gyvenantiems visuose 
pasaulio kraštuose, ir tėvynei, 
kuri šiuo metu mėgina atsi
minti, ką reiškia sugrįžti į lais
vojo pasaulio tautų tarpą. Šis 
procesas nelengvas. Tai mes, ir 
toli už jos teritorijos sienų, jau 
spėjome pastebėti.

Turime suprasti, kad tai tik 
pradžia. Reikės laiko, kantry
bės, nusivylimų ir klaidų, kol 
gyvenimas tautoje nusistovės ir 
kelias į ateitį nebus toks duobė
tas. Penkiasdešimt metų — il
gas laiko tarpas. Tauta buvo 
atskirta, izoliuota nuo likusiojo 
pasaulio, o mes — nuo jos. 
Kiekvienoje tos skiriančios lini
jos pusėje gyvenimas vystėsi sa
varankiškai ir dažnai labai skir- 
tingomis kryptimis. Jeigu 
tėvynėje mūsų tautiečiams 
žalingą įtaką darė sovietinė sis
tema, ateizmo propaganda ir 
lietuviškų tautinių, kultūrinių 
vertybių pakeitimas sveti
momis, tai mus savo ruožtu 
veikė vakarietiškas materializ
mas, stengimasis prisitaikyti 
prie naujo krašto aplinkos, 
nukrikščionėjimas. Ne, jis ne
buvo brukamas jėga ar klasta, 
kaip komunistinėje sistemoje. 
Jis įsliuogė savaime su klai
dingu „modernizmo” supra
timu. Įgimtoji lietuvio meilė 
tikėjimui, pagarba Dievui ir 
kultūrinėms vertybėms baigia 
apsinešti pilkų dulkių 
sluoksniu...

Ko palinkėti savo artimie
siems Nauju metų proga, mums 
ir taip aišku. Ko palinkėti savo 
tautiečiams — čia jau keblesnis 
reikalas, nors tų linkėjimų są
rašas lengvai susidarytų.

Galbūt pagrindiniai linkė
jimai yra trys: vienybės, vieny
bės ir dar kartą vienybės. O į tą 
magiškąjį žodį juk telpa daug 
sąvokų. Pirmiausia mums 
reikia vieni kitus suprasti. Sa
vaime aišku, kad esame pasikei
tę ir mes, ir mūsų tautiečiai tė
vynėje. Mes neatitinkame vieni 
kitų turėtai lietuvio sąvokai. 
Buvome pratę į Lietuvą žvelgti 
pro nostalgijos ir idealizmo aki
nius, o iš ten į mus yra nukreip
ti žvilgsniai su pavydu ir gera 
dalimi priekaištų. Juk mes 
turime visko — jų akimis žiūrint 
— o ten visko trūksta; mes tiek 
dešimtmečių gyvenome laisvėje, 
o jie kentė priespaudą. Taigi 
mes jiems esame kažką 
skolingi...

Mums reikia iš naujo susi
pažinti, vieni kitus pamėgti, o 
paskui pamilti. Ieškoti, kas riša, 
ne kas skaldo. Skirtumai ir taip 
išlenda lyg yla iš maišo, bendry
bių reikia kruopščiai paieškoti. 
Reikia taip pat kantrybės. Pasi
keitimai ir čia, ir ten vyko per 
beveik pusę šimto metų. Naivu 
galvoti, kad tokį laiko tarpą 
galima nupūsti kaip dulkes nuo 
knygos. Žinoma, smagiau būtų, 
kad visų šių prisitaikymų 
nereikėtų, kad pultume vieni 
kitiems į glėbį ir apsiverktume 
iš džiaugsmo, susitikę po tiek 
išsiskyrimo metų. Tačiau retai 
gyvenime pasitaiko tokios 
„filmiškos” pabaigos. Tad 
Nauju metų proga pakaks, jei iš
tiesime vieni kitiems ranką, 
nuoširdžiai ją paspaussime ir 
palinkėsime — vienybės!

D. B.

Prasidedant Naujiems me
tams, mada padaryti įvairius 
pažadus, kad ateinančiais 
metais gyvenimas būtų pras
mingesnis, geresnis, sėkmin
gesnis. Nauji metai — tarytum 
švarutėlis popieriaus lapas, 
todėl norisi stabtelėti ir pagalvo
ti, ką norime jame įrašyti. An
tra vertus, Naujųjų metų paža
dai Čia jau tapę beveik anekdo
tu — jie padaromi, kad būtų 
nusviesti šalin. Pažadai lieka 
pažadais, o gyvenimas plaukia 
įprasta vaga.

Šalia pasižadėjimų, ką pakeis
ti, pataisyti, patobulinti metų 
pradžioje, mėgstame dalintis lin
kėjimais, tikint kone magiška 
datos pasikeitimo galia tuos lin
kėjimus įvykdyti. Gerų lin
kėjimų skraiste stengiamės ap
siausti savo artimuosius, savo 

' bendruomenę ir net visą žmo
niją. Visa, kas gera atsitiks 
pasaulyje, suteiks ir mums švie
sesnį rytojų, geri linkėjimai šim
teriopai sugrįš ir mums pa
tiems. O linkėti turime ir kam, 
ir ką. Mes esame atsakingi ne 
tik už save ar savo šeimos ratelį, 
bet ir už kur kas platesnį aki
ratį, kuriame glūdi visos lietu
vių tautos gerovė. Tai, rodos, 
didelė atsakomybė ir rūpestis, 
bet jį paveldėjome, gimdami va
dintis lietuviais.

Gera tautoms, kurios savo gy
ventojus skaičiuoja dešimtimis 
milijonų. Jeigu vienas kitas 
tūkstantis ir nubyra, labai 
didelė spraga nepajuntama. 
Lietuva šia prabanga pasidi
džiuoti negali, juo labiau, kad 
visa tauta negyvena ne tik savo 
teritorinėse ribose, bet net ir 
tame pačiame žemyne. Išsibars
čiusi, bet nepadalinta; plačiai 
pasklidusi, bet vis tiek viena. 
Nesvarbu, ką pesimistai tvir
tina, visus mus riša nenutrau
kiami, nesuardomi ryšiai — 
mūsų giliausios šaknys, mūsų 
lietuviškumas.

Tautybės pasirinkti neįmano
ma, kaip negalime pasirinkti 
motinos, iš kurios gimėme. Nors 
galbūt trokštume priklausyti 
kitai etninei grupei, esame, kas 
esame, ir to pakeisti niekas ne
gali. Net jeigu pasivadintume 
kita pavarde, nemokėtume nei 
vieno žodžio lietuviškai, taip 
gerai paslėptume savo tautybę, 
kad joks pašalietis niekuomet 
negalėtų atspėti mūsų kilmės 
paslapties, liktume, kas esame, 
kas gimėme. O dėl to, kad 
kiekvienas, gimdamas iš lietu
vių kilmės tėvų, gauname savo 
tautos, nuo amžių sukrautą, 
etninės kultūros, pasaulėžiūros 
ir pasaulėjautos kraitį. Jo pa
neigti negalime, galime tik 
nepasinaudoti. Tačiau jis nuolat 
įtaigauja ir įtaigaus mūsų gi
liausius jausmus bei mąstyseną.

Kiekviena tauta turi savo cha
rakteristiką. Gyvendami dau
giatautėje bendruomenėje, kas
dien maišydamiesi tarp įvairių 
etninių grupių asmenų, ir patys 
pastebime, kad vienos tautybės 
žmonės darbštesni, kiti 
taupesni, treti — išdidūs, dar ki
ti — karštakošiai, staiguoliai. Ir 
ne tik vienas kitas tos tautos 
narys, bet ta charakteristika 
bendra kone visiems. Tai yra 
pastebėję paprasti žmonės, 
sociologai, antropologai, rašy
tojai ir net komikai. Pastarieji 
mėgsta į savo repertuarą įpinti 
anekdotus apie labiausiai prasi
kišančius tos ar kitos etninės 
grupės charakterio bruožus.

Reikia pripažinti, kad apie 
lietuvius anekdotų kitataučiai 
nedaug žino. Komikams lietu
viai buvo neįdomūs, nors apie 
juos amerikiečių visuomenė per

Seni pastatai yra kaip drau
gai. Jie nuramina didelių pasi
keitimų metu.

Nancy Hanks

Nors rinkimai į Lietuvos 
seimą jau seniai praėję, bet 
laiškuose ir spaudoje vis komen
tuojami jų duomenys ir priežas
tys, kodėl taip įvyko. Štai 
neseniai vienas giminaitis iš 
Lietuvos laiške savo dėdei, 
gyvenančiam Amerikoje, kuris 
praėjusią vasarą lankėsi 
gimtinėje, aiškina apie priežas
tis rinkimų rezultatų. Čia to 
laiško ištrauka:

„Jūs teisingai pastebėjote, dar 
daug socialistinių ir komunis
tinių bruožų yra Lietuvoje. Juk 
tik viršuje buvo V. Landsbergis 
ir jo „komanda”, o visur kitur 
vietose buvo likę komunistiniai 
vadai ir vadukai. Jų tikslas 
buvo sukompromituoti ir kenkti 
„viršutiniams”, kelti liaudies 
nepasitenkinimą ir vėl sugrįžti 
valdžion. Tai jiems ir pavyko. 
Man atrodo, kad jūs ir giminėje 
matėte, kaip kiti ilgėjosi „buvu
sių” laikų. Tai nieko nuosta
baus. Daugiau kaip penkias
dešimt metų prievartauta 
Lietuva ir jos žmonės prasigėrė, 
išmoko socialistiškai vogti ir 
meluoti, atprato savarankiškai 
galvoti. Jie greit pamiršo 
tremtinių vežimus ir kanki
nimus, ne taip lengvą likimą ir 
išbėgusių į Vakarus. Tad dabar 
Rusijai užblokavus naftą, mažai 
šildant butus, nesant šilto van
dens — daugelis praskydo. Todėl 
rinkimų rezultatai — tokie ne
tikėti pasauliui ir mums pa
tiems. Dabar net gi Rusijoje 
gėda pasirodyti lietuviu.

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos knygyno vedėjas Andrius Mackevičius (iš kairės),
Milda Lenkauskienė, LB Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė ir klebonas kun. Gediminas 

Kijauskas, SJ.
Nuotr. Vlado Bacevičiaus

Ir niekuo kitu tauta neapreikš 
savo širdį, sielą ir dvasią taip, 
kaip savo kalba.

Vydūnas

NIEKAM NEREIKALINGI
JURGIS JANKUS
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Hamburgo griuvėsiai nenustebino. Nemenkesnį su

darkymą matėme Berlyne. Ne tik matėm, bet ir ne 
vieną griovimą išgyvenom, net ir griuvėsiuose de
gančios žmogienos kvapo prisiuostėm. Nustebino gele
žinkelio stotis, taip sausakimšai prikimšta žmonių, lyg 
visas pasaulis būtų pakilęs vienu kartu kažin kur iš
važiuoti. Traukiniai važiavo, bet turbūt tik tada ir tik 
ten, kada ir kur patys panorėjo. Kai atėjo ar išėjo buvo 
taip žmonėmis apžėlę, kad ir patį traukinį vos bebuvo 
galima matyti, o jame rasti vietos nė nemanyk. Kai 
sužinojom, kad vienas toks šepetys eina Hanoverio link, 
vadinasi pro Lueneburgą, jau pradėjau spraustis į jį 
apgulusią minią. Mikas sulaikė.

— Matai jau pusdieniukai. Kažin kada jis tą 
Lueneburgą pasieks. Palaukim ryto. Pasitrinkim tarp 
žmonių, gal kokį lietuvį išgirsim.

Pasilikom. Valandėlę trynėmės tarp žmonių, bet 
daugumas buvo išvargę, visas šnekam iššnekėję. Vien 
į veidą pažiūrėjęs, negalėjai įspėti tautybės, bet nugirs
ti žodžiai daugiausia buvo vokiški. Man vis dar ruseno 
viltis kokiame nors kampe užtikti Živilę. Kiekviena 
šviesiaplaukė galva šiltu krūptelėjimu bėgo per 
krūtinę. Niekada negali žinoti, kas galėjo atsitikti. Net 
ir Kuprėnas, rusų prispirtas, galėjo arklius palikti 
anapus kanalo, o patys kaip nors į tą pusę persiirti.

Naktis prabėgo kaip velyknakty — be miego. Ne
buvo kur. Jokios tuščios vietelės prisėsti, o kai 
vidurnaktį daugumas išsitiesė ant grindų, tai ir praei
ti. Argi jie visi būtų patraukę nuo rusiško siaubo? Tur
būt ne. Daugelis turbūt ieško savųjų, kiti vietos, kur

IGNAS MEDZIUKAS

Ruseliai šaiposi, kad lietuviai 
vėl panorėjo socializmo.

Dabar gyvenimas kaip tik 
grūdina. Važiuojant į darbą, 
daug mažiau kosinčių — ką 
reiškia šaltu vandeniu praustis. 
Mūsų gamykloje dirbame ketu
rias dienas, nes sunku gauti 
žaliavų. * Išaugus produkcijos 
kainbms, ją mažiauperka. Taigi 
nelabai aiški ateitis. Bet per 
daug nusiminti neverta. Žmo
nės anais laikais iškentė išvežti 
į Sibirą, o mes čia kaip nors 
iškopsim. Tik dalis dvidešimt
mečio jaunimo nenori mokytis, 
nei dirbti, tik smagiai gyventi. 
Tokių „lietuvaičių” jūs matote 
ir atvykusių į Ameriką.

Aš dar kol kas gyvenu vienas. 
Bendraamžiai, kurie vedė laiku, 
jau augina anūkus, o tie, kurie 
vedė neseniai, skundžiasi, kad 
sunku auginti vaikus. Blogoms 
mintims nepasiduodu, galvoju, 
kad ir man dar ateis šviesesnė 
valanda. Sveikata nesiskun
džiu, stengiuosi gyventi svei
kai”.

Spaudoje šis klausimas irgi 
nuolat liečiamas. Štai lapkričio 
3 d. „Kauno laike” įdėtas Kęs
tučio Genio eilėraštis, kurio iš
trauka tokia:

Ką šiandien mes aukosime Tau, 
Motina Tėvyne, 

Jei širdyje neliko nieko švento 
ir brangaus, 

Jeigu už duonos kąsnį savo 

laisvės išsigynėm, 
Jeigu pamiršom sausio 

tryliktąją. O dangau!

Pamiršom tremtį, lagerius, lyg 
būtų jų nebuvę. 

Triumfuoja Mindaugo žudikai.
Vargšė Lietuva! 

Nespėjom pasidžiaugti Tavo 
laisvės įkurtuvėm 

Ir vėl ant kryžiaus prikalėm, 
vėl pardavėm Tave!

Tame pačiame laikraščio 
numeryje kitas eilėraštis Taut
vydo Buslevičiaus ta pačia tema 
apie parduodamą Lietuvą. Eilė
raščio ištrauka:

Parduodam Lietuvą. Savi — 
nesvetimi.

Parduodam Lietuvą. Aną 
randuotą,

Iš praeities stiprybę besemią, 
Pulsuojančią, alsuojančią, 

žaizdotą, 
Užpiltą bunkerių ir Sibiro žeme, 
Sudužusią prie Soldino — 

parduodam.

Taigi, kaip matome, daugelį 
lietuvių, ne tik gyvenančių 
užsienyje, nustebino toks poli
tinis posūkis į kairę, greitai 
užmiršus tautai padarytas ko
munistų žaizdas, bet ir pačioje 
Lietuvoje daugelį pritrenkė ir 
įskaudino. Todėl jie išreiškė 
savo jausmus ir nusiteikimą 
įvairiomis formomis.

Dirbk, kad akys lįstų; valgyk, 
kad pilvas plyštų.

Lietuvių patarlė

galėtų kojas sušilti, o kiti, kaip ir mudu, patys ne
bežinom ko, nes jie niekur ir niekam nebereikalingi.

Rytui prabrėškus, perone užkalbinau gal taip pat 
padoriai neišsimiegojusį geležinkelietį.

— Labas rytas. Ar mėgsti dūmą iš ryto.
Jis pažiūrėjo į mane pro žemyn dar tebesvyrančius 

vokus.
— Nesuprantu, — burbtelėjo.
Išsiėmiau iš kišenės cigarą stikliuke.
— Sakau, gal norėtum tuo dūmeliu miegą 

nuvaikyti.
Pažiūrėjo į gal niekada nematytą cigarą.
— Čia prekiauti uždrausta, — ir pasižvalgė į šonus, 

lyg norėdamas kur netoliese pamatyti tokių vaizbūnų 
tykojantį policininką.

— Imk. Aš neprekiauju. Tenorėjau tik šį ankstų' 
rytą taip pat išvargusiam žmogui malonumą padaryti.

— Tikrai? — vokiečio net akys padidėjo.
— Prašom.
Paėmė, pasukiojo, pavartė.
— Turbūt geras.
— Geras. Amerikietis davė.
Nepasakiau, kad iš nacių viršūnių sandėlio. 

Pralaimėję žmonės irgi jaučia savo vertę, kam ją 
pešioti. i

— O tamsta? Nerūkai-.
— Dar’neišmokau. Gal ir gerai, galiu geriems 

žmonėms malonumą padaryti. Ai- nenujauti, kada ateis 
traukinys į Lueneburgą? . »

Geležinkelietis vėl pažiūrėjo į cigarą. Maniau, kad 
palaikys už kyšį ir numes. Bet ne. Cigarą įsidėjo į 
kišenę.

— Ateis, bet kas žino kada. Gal už pusvalandžio, 
o gal ir po dviejų. Turėtų. Palaukite čia, nueisiu 
sužinoti. Čia tuoj ateis, bet jis į Bremeną.

Nuėjo ir nuskendo minioje.
Vos jis spėjo nueiti, kai į stotį įpūškė žmonėmis 

apšepęs traukinys. Dabar žinojom, kad jis eina į 
Bremeną, bet iš kur atėjo ir kur spėjo taip aplipti žmo
nėmis, galėjome tik spėlioti. Vieni lipo laukan, kiti grū
dosi į vidų, bet tyliai, be triukšmo.

— Vis tiek kultūringai išrūgusi toji vokiečių tauta, 
— pasakiau Mikui.

— Išrūgusi? — šyptelėjo Mikas. — Neišrūgusi, bet 
išdresiruota.

Negalėjau sutikti. Šnekėjau, kad dresūra negali įsi
skverbti žmogaus prigimtim „Žiūrėk, kaip jie išlipa ir 
lipa į traukinį. Kitur per galvas liptų, ne vieną 
silpnesnį minte sumintų. O čia — nebėra vietos, tai ne
bėra. Ateis kitas traukinys”.

— Bet ant stogų ir ant laiptų lipa.
— Kad ten vietos yra. Jeigu būtų tik. dresūra, nelip- * 

tų. Atsimeni, kaip traukiniuijšeinant palydovas sušuk- * 
davo: „Zurueck bleiben”, ir visi, nespėję įlipti, pasitrauk
davo, o čia žmonės jau savo atsakomybe. Kabinasi, bet 
kito nestumdo.

Traukinys pajudėjo. Nepajutom, kaip šalia mūsų 
atsirado tas patš geležinkelieti^.

— Į Lueneburgą traukinys ateis už keturiasdešimt 
penkių minučių, gal už valandos. Į trečią peroną.

Padėkojau ir padaviau dar vieną cigarą.
— Tu taip nesišvaistyk, — subarė Mikas. —, Pirmą 

davei ir užteko. Kam dar dabar. Gal kada tikrai pri
reiks, ir nebeturėsi.

— Vis geriau, negu dūmais paleisti.
— O ką manai jis darys? Ne dūmais? « » »
— Tai jo reikalas. Bet jis atsimins, kad iš tos mi

nios kažin koks bernas atėjo ne tuščiomis.
— Kad sužinotų, kada traukinys išeis...

(Bus daugiau)

P. PALYS

Lenkija yra labai susirūpinusi 
dėl nuo 1990 metų vidurio ten 
paplitusios žiaurių nusikaltimų 
bangos. Tai problemai aptarti 
Lenkijos kriminalinės policijos 
darbuotojai buvo sukvietę 
kriminologus iš Baltijos valsty
bių, Moldavos, Ukrainos, Balta
rusijos ir Rusijos.

Dienraštyje „Lietuvos aidas” 
(nr. 231) Aurimas Drižius rašo, 
kad nusikaltimai prasidėję 
tuomet, kai iš buvusios Sovietų 
Sąjungos ėmė plūsti turistai į 
šią Rytų Europos dalį. Juo 
toliau tie nusikaltimai esą 
darosi agresyvesni, žiauresni, o 
nusikaltimus darantieji — 
geriau ginkluoti. Jie, net au
tomatais apsiginklavę, stabdo 
keliuose mašinas ir keleivius 
apiplėšia. „Jeigu aukas tik 
apiplėšia, nurengia ir palieka 
pririštas prie medžio, joms dar 
pasiseka. Liūdniau, kai nusikal
tėliai stengiasi nepalikti jokių 
liudininkų. Tuomet žmonės 
pjaunami, šaudomi, sprog
dinami, skandinami ir t.t.”, 
sako straipsnio autorius. Tame 
pačiame straipsnyje Lietuvos 
kriminalinės policijos vyriau
sias viršininką^ (Lietuvoje 
Vadinamas komisaru. — P.P.) A. 
Talačka išsireiškė: „Jeigu nu
sipirkote automobilį Vokietijoje 
ir per Lenkiją grįžtate į Lietuvą, 
galiu beveik garantuoti, kad 
vargu ar su šiuo automobiliu 
parvažiuosite į namus, jei iš vis 
grįšite”.

Lenkai nerimauja ir dėl Var
šuvos turguose prekiaujančių 
piliečių iš buvusios Sovietų 
Sąjungos. Ten prekiautojus 
apiplėšia jų pačių tautiečiai. 
Baltarusiai plėšia baltarusius, 
lietuviai — lietuvius, o rusai ne- 
biją „apšvarinti” net ir prasi
gyvenusius, iš Vokietijos 
grįžtančius rusų kariuomenės 
karininkus.

Yra manoma, kad Lenkijoje 
„darbuojasi” net 23 nusikalti
mus vykdančios, gaujos iš Bal
tarusijos, o iš Ukrainos ir Rusi
jos esą dar daugiau.

Kovojant su tos rūšies nusi
kaltimais, Lenkija ir Lietuva 
yra sutarusios bendradarbiauti. 
Lietuvos policiją, kartu su lenkų 
policija, galės veikti Lenkijoje ir 
atvirkščiai.

Lenkija nesidžiaugia ir iš 
Lietuvos juos užplūdusiomis 
prostitutėmis, kurias jie skirs
to į kelias grupes. Pirmąsias ten 
atveža vadinamieji „suteneriai” 
(Pimps? — P.P.), kurie iŠ pro

stitučių pasiima didesnę jų 
uždarbio dalį. Į antrąją katego
riją patenka savarankiškai „dir
bančios”. Žemiausioje katego
rijoje randamos — gatvinės. 
Vyriausio Lietuvos kriminali
nės policijos komisaro nuomone, 
Lietuvos prostitutės išstūmu
sios lenkes, nes: „Lietuvos 
prostitutės yra gražesnės, spor- 
tiškesnės, moka užsienio kalbų, 
daug jų su aukštuoju išsila
vinimu. Žodžiu, inteligentiškos, 
gražios lietuvaitės turi paklau
są. Važinėdamos tarp Lenkijos 
ir Lietuvos, jos platina AIDS”.

Minėtame straipsnyje yra 
rašoma ir apie atsiradusią naują 
sukčiavimo rūšį: „Sakykim, kad 
Vokietijoje automobilio savi
ninkas sutaria su vagim, kad jis 
24 valandas nesikreips į policiją 
dėl dingusios mašinos. Per pa
rą vagys turi išsinešdinti iš 
šalies, o savininkas gauna ne 
tik draudimo mokestį, bet ir dalį 
pinigų iš pačių vagių”.

Apie vagystes pačioje Lietu
voje rašo A. Garmutė („Tėviškės 
Žiburiai”, gruodžio 8 d., Nr. 50): 
„Išskirtinis bruožas — vagys 
tapo neišrankiais (Mano pa
braukta. — P.P.) ir aplanko 
kiekvieną butą, į kurį gali 
patekti. Kukliame Bačiauskų 
bute, neradę televizoriaus ir 
naujų kilimų, išsinešė baltinius, 
drabužius, vaikų aprangą. Va- 
giama viskas: seni batai, daržo
vės, benzinas, mašinos ir duona 
maisto parduotuvėse”.

Ne visus vagis galima vadinti 
„neišrankiais”. Jų esama ir la
bai „išrankių”. Apie tokius rašo 
Lietuvoje išeinantis dienraštis 
„Lietuvos aidas”, lapkričio 12 d. 
(nr. 222): „Stambiausia pra
ėjusių savaičių vagystė 
lapkričio 9 d. užregistruota 
Klaipėdoje. Iš L.C. buto pavog
ta 30,762 JAV doleriai, 2680 
Vokietijos markių, 3700 Dani
jos kronų, 35 svarai sterlingų, 
24 tūkst. talonų 23,660 rublių, 
jubiliejinių monetų rinkinys, 
auksinis žiedas, grandinėlė, 
importinis foto aparatas, 
magnetofonas-ir kiti daiktai”.

Pasirodo, kad Lietuvoje 
siautėja ne tik „išrankūs” plė
šikai, bet ten yra ir milijonierių, 
kuriuos jiems pavyksta „nu
buožinti”.

Lietuvoje samprbtaųjama, 
kad tiems, skausmams ir ran
dams išsigydyti, kuriais Lietuvą 
per 50 metų Sovietų Sąjunga 
apdovanojo, vargu ar pakaks 
vienos generacijos.
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Rasa Krokytė ir Linas Veselka savo jungtuvių dieną.

NAUJA LIETUVIŠKA PORA
Mums, lietuviams išeivijoje, 

visuomet'džiugu matyti gyvuo
jančias mūsų tautos tradicijas, 

u Ypač džiugu, kai matome, 
jog tas tradicijas pagarbiai 

. ir rūpestingai perima jaunoji 
karta. Rasos Krokytės ir Lino 
Veselkos vestuvės, įvykusios 
1992 metų spalio 24 dieną Phi- 
ladelphijoje, kaip tik ir buvo 
toks įvykis, kuriame kiekvienas 
jautėme stiprią lietuvišką dva
sią.

Nenuostabu — lietuviškos tra
dicijos ir lietuviška veikla, tiek 
Rasos, tiek Lino šeimoje buvo 
įprasta, natūrali kasdienybė. 
Rasos tėveliai, Juzė ir Bronius 
Krokiai, ne tik išaugino savo 
keturias dukras tikromis lietu
vaitėmis, bet ii' be galo daug pri
sidėjo prie išeivijoje lietuvybės 
išlaikymo. Bronius Krokys yra 
uolus lietuvių kalbos puoselė
tojas bei lietuvių liaudies dainos 
propaguotojas. Pagal tėvelį, ir 
Rasa myli lietuvišką dainą, 
dainuoja Philadelphijos lietuvių 
liaudies dainų kvartete, gieda 
lietuviškoje Švento Andriejaus 
parapijoje. Lino mama Aldona 
Veselkienė yra plačiai žinoma 
lietuvių tautodailės saugotoja. 
Jos staklės nenuilstamai audžia 
margaspalves juostas, drobes, 

•’ lietuviškų raštų audinius. 
. Sūnaus Lino vestuvėms Aldona 

Veselkienė išaudė tautinius ves
tuvinius drabužius savo sūnui ir 
būsimai marčiai. Jaunoji pati 
savo darbščiomis rankomis , juos 
pasiuvo. Jaunavedžių palyda: 
Antanina Zmuidzinaitė — 
vyriausioji pamergė, Gediminas 
Mažeika — vyriausias pabrolys, 
Rasa Veselkaitė Krase ir Lau- 

■ lynas Vismanas taip pat vilkėjo 
tautiniais drabužiais.

Kiekvienas vestuvinis mo
mentas siejosi su gražia

lietuviška tradicija. Prieš jung
tuves Šv. Andriejaus bažnyčioje 
įžanginėje dalyje skambėjo 
rezginėlė, Vestuvių svečius į 
puotos salę pakvietė triukšmin
gas kvieslys, jaunieji savo 
praėjimą turėjo išsipirkti sal
dainiais ir savo šeimų buvo 
sutikti lietuvišku papročiu — su 
duona, druska ir vynu. Argi 
apsieitų tikros lietuviškos 
vestuvės be piršlio? Šį kartą 
piršlio vietą garbingai užėmė 
Genovaitė Mačiūnienė, kuri 
visai atsitiktinai supažindino 
Rasą su Linu. O kas žino, gal ir 
prabėgo tada jos 'mintyse 
šmaikšti kibirkštėlė, kad tai 
išeitų tikrai graži lietuviška 
pora. Ir štai, skambant rezgi- 
nėlės garsams, jaunieji šoko 
savo pirmąjį šokį, o Rasos 
draugės, atsisveikindamos, šoko 
jai sadutę.

Tarpe gražių sveikinimų ir 
linkėjimų vienas iš jų Rasai ir 
Linui, turbūt buvo brangus. Jis 
atkeliavo iš Lietuvos nuo Rasos 
sesutės Jūratės Krokytės-Stir- 
bienės ir jos vaikučių Rasytės, 
Gajutės ir Gintauto. Jūratė su 
vaikučiais vestuvėse dalyvauti 
negalėjo, nes ji yra visiems 
metams išvykusi į Lietuvą mo
kytojauti. Žinoma, kad Jūratei 
slėgė širdį, jog negalėjo kartu su 
savo sesute pasidžiaugti šia 
didele Rasos ir Lino švente. 
Tačiau turbūt ne pirmą ir ne 
paskutinį kartą Krokių šeimoje 
meilė Lietuvai ir pastangos jai 
padėti yra pirmoji pareiga.

Mieli Rasa ir Linai, Jūsų 
vestuvės smagiai atšoktos. 
Vestuvės, kurios buvo taip gra
žiai padabintos lietuviškais pap
ročiais. Linkime Jums, kad ir 
visas Jūsų gyvenimas būtų lie
tuviškų tradicijų, lietuviškų 
dainų ir lietuvybės darbų pynė.

Raimonda Rukšienė

RINKIMAI PRAĖJO,
ATEINA KITI

Praėjusių rinkimų rezultatai 
į Seimą gerokai išjudino poli
tines nuotaikas Lietuvoje, o ne 
mažiau ir išeivijoje. Daugelis 
manė, kad rezultatai bus tokie, 
kokių Čia pas mus tikimasi, nors 
asmeniškai iš savo pusės ne
daug ką teprisidėjome, kad, 
dalyvaudami rinkimuose, 
būtume jiems padarę šiokią 
tokią įtaką. Vis dėlto, kaip 
rinkimų duomenys parodė, nė 
vienoj rinkiminėje apygardoje 
kandidato laimėjimą nulėmė la
bai nedidelis balsų skaičius, tad 
ir mūsų vienas kitas balsas 
galėjo turėti lemiamos 
reikšmės.

Ne vienas į rinkimų pasekmes 
reagavome jausmais, lyg tie 
rinkimai būtų buvę mūsų 
asmeniniam pasitenkinimui ar 
pasigyrimui, o ypač prieš sve
timtaučius. Ką jie pasakys? Gal 
čia vertėtų prisiminti Vytauto 
Landsbergio kadaise, dar At
gimimo pradžioje, Chicagoje 
pasakytus žodžius: „Ateina išei
vijos išbandymų metas — mylėti 
Lietuvą ne idealizuotą, ne 
pasakų karalaitę iš tolo, bet 
vargšę, sergančią, išprievar
tautą, girtą ir purviną. Ar bus 
jėgų tokią mylėti?” Tik dėl to, 
kad rinkimų rezultatai mus 
apvylė, dar nenusukime nuo jos 
savo veido ir nebėkime į šiltus, 
egzotiškus kraštus skandinti 
savo skausmo. Vieni rinkimai 
praėjo, ateina vėl kiti. Pamė
ginkime gausiau įsijungti į jų 
eigą. O dėl rinkimų rezultatų 
nepulkifne į neviltį, bet ir toliau 
tęskime savo didesnį ar mažesnį 
įnašą į vargingo tėvynės 
gyvenimo palengvinimą.

Mes dar vis analizuojame 
Seimo rinkimus ir bandome 
spėlioti, kas nulėmė kairiųjų 
laimėjimą tokia didele persvara. 
Išeivijos vienokį ar kitokį įnašą 
dažnai nutylime ar bent pasitei
siname, kad rinkimai buvo taip 
suorkestruoti, jog mums nebe
buvo laiko susitvarkyti skubią 
registraciją konsulatuose, kad 
galėtume rinkimuose dalyvauti. 
Daugelis dar nebuvo iki to laiko 
įsigiję ir Lietuvos pilietybės 
pažymėjimo, be kurio rinkimuo
se nebuvo galima dalyvauti. 
Tiesos čia yra: priešrinkiminė 
procedūra turėjo būti sutvar
kyta labai greit. Ne vienam, 
besirengiančiam rinkimuo
se dalyvauti, taip ir nebesu- 
spėta visų reikalavimų išpil
dyti. Gaila, kad rinkimų klau
simu pas mus susidomėta 
per vėlai ir jų reikšmę ne
pradėta gvildenti spaudos 
puslapiuose gerokai prieš pa
skelbiant rinkimų datą. Kad ir 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimo metu, dar va
saros pradžioje, Seimo rinkimų 
klausimas nesulaukė ati
tinkamo dėmesio ir jo prista
tymo pasigedome spaudoje po 
PLB seimo.

Šiuo metu dar nėra aišku, 
kiek kandidatų turėsime pasi
rinkimui į prezidento vietą. La
bai abejotina, kad kandidatai 

būtų tiktai du: Vytautas Lands
bergis — dešiniųjų ir Algirdas 
Brazauskas — kairiųjų. Yra 
minimos dar ir kitos pavardės, 
taip, kad galutiniame kandi
datų sąraše gali būti keturios, 
o gal ir daugiau. Ar pageidau
tina kandidatų sąraše matyti 
daugiau, kaip dvi pavardes? 
Ypač, kad kairiųjų blokas vėl į 
rinkimus išeis su vienu stipriu 
savo kandidatu, o dešinieji ir 
vadinamieji centristai su dviem 
ar trimis. Paprastai yra 
sakoma: kai du pešasi — trečias 
laimi. Deja, tiedu ir jų rėmėjai 
taip negalvoja. Kiekvienas yra 
giliai įsitikinęs, kad tik jis yra 
tinkamiausiai pasiruošęs stoti 
prie valstybės vairo.

Kaip į Respublikos prezidento 
rinkimus Lietuvoje reaguos 
žmonės, turbūt ir šį sykį net 
tiksliausia gyventojų apklausa 
nepajėgs atspėti galutinių rezul
tatų. Viena tik aišku, kad pre
zidentiniais rinkimais susi
domėjimas Lietuvoje bus 
tikriausiai didesnis, negu Seimo 
rinkimų metu. Laikantis 
Lietuvos prezidentinių rinkimų 
nuostatų, jei vienas kandidatas 
negauna daugiau kaip 50 pro
centų balsų, rinkimuose daly
vaujant bent 50 procentų re
gistruotų rinkėjų, turi būti per- 
balsuotas antrame rate su kitu, 
daugiausia balsų gavusiu, 
kandidatu. Vienokiu ar kitokiu 
atveju, rinkimuose, dalyvaujant 
daugiau negu dviem kandida
tams, rezultatai greičiausiai pa
aiškės tik po antro rato, laimint 
vienam iš dviejų.

Reikia manyti, kad prezi
dentiniai rinkimai ras šį kartą 
daugiau atgarsio ir išeivijoje. 
Bent jau rinkimų pasiruošimui 
turime daugiau laiko. Kad 
rinkimuose galėtume aktyviai 
dalyvauti, dabar, nedelsiant, 
reikėtų pradėti jiems ruoštis. 
Pirmiausia reikėtų įsigyti 
piliečio pažymėjimą, kurį gali 
parūpinti kiekvienas iš 
Amerikoje veikiančių konsula
tų arba Lietuvos ambasada Wa- 
shingtone. Suteikus visą 
informaciją konsulatui, bus iš
duotas piliečio pažymėjimas, o 
jį gavus, jau bus galima užsi
registruoti ir prezidentiniams 
rinkimams. Paskutinė bal
savimo registracijos data dar 
nėra paskelbta, bet sutvarkyti 
balsavimo formalumus reikėtų 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE

VAISTAI
Pristatme įvairių rūšių receptinius ir visus kitus, Vakarų 

' Europoje gaminamus, vaistus.

Receptai nereikalingi, jei žinomas vaistų pavadinimas.

MAISTAS
Siuntinys Nr. 10.

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

RŪBAI
Vietoje rūbų, avalynės, medžiagų siuntimo mes 

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

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

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

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

11 London Lane, Bromley, 
Kent, BR1 4HB, England.

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

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU.

nedelsiant.
Kas bus prezidentiniai kandi

datai, sužinosime netrukus, tik, 
žinoma, asmeniškai su jais susi
tikti ir išgirsti jų pasisakymus 
įvairiais klausimais neteks, ne
bent kas laimingu sutapimu tuo 
metu viešėtų Lietuvoje. Būtų 
gerai, kad mūsų spauda, o kur 
prieinama ir radijo valandėlės, 
atitinkamai reaguotų į šiuos 
rinkimus ir gaunamą iš Lie
tuvos informaciją paskleistų 
savo klausytojų bei skaitytojų 
tarpe.

Netikslu būtų tikėtis, kad mes 
čia prieisime vieną nuomonę 
to ar kito kandidato atžvilgiu, 
ypač jei pasirinkimas bus įvai
resnis. Vienybės idėja, skleista 
mūsų tarpe nuo pat pirmųjų 
įsikūrimo dienų išeivijoje, nepri
gijo. Vienybės iliuzija nereikėtų 
užsikrėsti ir šį sykį. Po to, kai 
kiekvienas kandidatas pristatys 
savo programą, kiek sąlygos 
leis, ir mes čia savo tarpe juos 
apsvarstysime, ir ką pozityvaus 
kraštui jis žada duoti, jei būtų 
išrinktas. Išeivijoje mes 
atliksime savo pareigą ir 
pabalsuosime už tą, kuris mums 
šiuo momentu atrodys tinka
miausias ir patikimiausias šiam 
nepaprasto ryžto, energijos ir 
visapusiško tautos reikalams 
pasišventimo reikalaujančiam 
darbui.

Juozas Končius

ŽIEMIŠKAS ORAS

Viena po kitos užėjusi sniego 
audra užvertė šiaurės vakarų 
Amerikos dalį bent 12 pėdų 
sniego sluoksniu. Ypač daug 
sniego iškrito Califomijos Sier- 
ra Nevada kalnuose. Buvo su
stabdytas susisiekimas keliais 
ir geležinkeliais nuo Seattle iki 
Minneapolio. Ne vadoje, šiau
rinėje Californijoje, Oregono ir 
Idaho valstijose iškrito po kelias 
pėdas sniego, kurį smarkus 
vėjas suvertė į milžiniškas 
pusnis. Daug atostogautojų 
audra užtiko ant kelio, ir jie 
turėjo skubiai ieškoti 
prieglaudos. Negana to, Mon
tanoje, Dakotose ir kitur šiau
rėje temperatūra nukrito iki 42 
F žemiau nulio, o vėjas šaltį 
padidino net iki 65 F žemiau 
nulio.

Žvelgiant iš šviesesnės per
spektyvos, gilus sniegas Sierra 
Nevada kalnuose padės Cali- 
fornijai išvengti tokios aštrios 
sausros, kai ateis vasara.

CLASSIFIED GUIDE
I

r IH7 KMIECIK REALTORS*
IIUĮJU- 7922 s. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Avė, 

į DANUTĖ MAYER ’
I 284-1900
1 Jei norite parduoti ar pirkti na-.
'] mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 

profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas i

1 veltui. . ; . ■ ____ 'j

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

• Pensininkams Nuolaida.’ 1. :ij

MISCELLANEOUS

A VILIMAS
M O V I N G

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio', 
pas mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE”
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psl.
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Kalvaitytė-Kar- 

velienė. 360 psl.
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
ĮLŪŽĘ TILTAI, romanas. Pr. Naujokaitis. 237 psl.
PO DAMOKLO KARDU, romanas. Anat. Kairys. 219 psl. 
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl.
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. Sudarė Pov. Gau- 

čys. 197 psl.
VIDURNAKČIO VARGONAI, novelės. Č. Grincevičius. 131 

psl.
VIENOS AISTROS ISTORIJA, romanas. Mig. Unamuno. 159 

psl.
ALIJOŠIAUS LAPAI, humoristiniai eilėraščiai. Dr. S. Aliūnas. 

87 psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. Jonas Balys. 230 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ, novelės. Jurgis Gliaudą. 218 psl. 
TRYS ŽODŽIAI, novelės. Juozas Švaistas. 175 psl. 
LAIPTAI į TOLUMAS, romanas. Liudas Zeikus. 241 psl. 
LIETUVIŲ APYSAKOS. H. Sudermann. 132 psl.
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Shenn. 174 psl.
DABARTIES SUTEMOSE, žvilgsnis į dabartį. Bronius 

Zumeris. 187 psl.
NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI. Vysk. V. Brizgys. 264 

psl.
PIRMASIS STEBUKLAS, novelės. Azorin. 197 psl. 
ANGLŲ NOVELĖ. Sud. Pov. Gaučys. 459 psl. 
VYTAUTAS THE GREAT. Dr. J. Končius. 211 psl.

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

„ATLAIDAI — Lithuanian Pilgrlmages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir : 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetirh- 

taučiui. Gaunama „Drauge”, kaina su persiuntimu 27 dol.' 
lllinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS 4545 W. 63rd St. Chlcago, IL.60629 '

FOR RENT
-----—

FOR RENT
Išnuomojamas 41/a kamb. 2 
mieg. modernus butas pirmame 
a. Oro vėsinimas, moderni virykla, 
skalbykla su mašinomis. Kreiptis: 
708-361-5594.

Išnuomojamas 3 kamb. moder
nus butas Marųuette Pk. apyl. 
Šiluma, oro vėsinimas, virykla, 

šaldytuvas, skalbykla su mašinom. 
Kreiptis; 708-361-5594.

FOR RENT
Near Pope John Paul II & S. Wash- 
tenaw Sts. beautiful 2 bedrm. house; 7 
steps up. With refrg. & range. Best 
transportation. Reasonable. For mature 
people.

Call 312-767-2680

HELPWANTED

Flexible full tlme chlld care posl- 
tlon. Seeking mature English speak- 
ing, enthusiastic in-home care for 
world*s best one year old. La Grange 
area. References reųuired. Call 
708-352-5279

<L
U.S. SAVINGS BONOS
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT
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LAIŠKAI

Dėl IX TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
■Šventės padėkos

iį Praėjus pusmečiui nuo IX-sios 
išeivijos lietuvių tautinių šokių 
įvėntės, įvykusios 1992 m. 
liepos 5 d. Rosemont Horizon 
salėje, organizacinis komitetas 
padėkojo visiems ir visoms, 
prisidėjusiems prie šventės pasi
sekimo. Tai labai gražu ir 

peikalinga.
I Tarpe daugelio išvardintų 
talkininkų, kurie tikrai daug 
prisidėjo prie rengėjų ruošos 
darbų ir užsitarnavo pelnytos 
padėkos, pasigendama prisi
minimo spaudos ir lietuviškųjų 
radijo laidų, kurios gal daugiau
sia prisidėjo prie šventės 
išpopuliarinimo.

Taip pat laikas būtų paskelb
ti ir išsamią pajamų-išlaidų 
apyskaitą. Pusės metų tarpas 
yra pakankamas suvesti 
renginio pajamas bei išlaidas ir 
padaryti tikslią piniginę apy
kaitą. Neužtenka tik paskelb
ia aukotojus, ką sąžiningai ko
mitetas yra padaręs, bet reikia 
parodyti ir kuriems tikslams 
gauta auka buvo sunaudota. 
Įpraskime tą daryti, tada 
mažiau bus kalbų ir mažiau 
sklis nepagrįstų gandų. Pinigas 
yra jautrus reikalas.

Padėkoje pasigendame pavar
džių tų žmonių, kurie sudarė or
ganizacinį komitetą. Jau 
šiandien ne visi prisimename 
komiteto pirmininką, o ką 
bekalbėti apie kitus komiteto 
narius ar gausių komisijų 
pirmininkus!

Komitetui padėką turėtų iš
reikšti šokių šventės rengėjai — 
LB, nes jie pakvietė komiteto 
pirmininką, o šis sudarė visą 
komitetą.

Gerai, kad prisimenama graži 
k kultūringai praėjusi šventė.

A. Juodvalkis 
Chicago, III.

LIETUVOS KREPŠINIO 
FEDERACIJA ATSIPRAŠO

S.m. lapkričio 16-27 d. JAV 
viešėjo Lietuvos Respublikos 
Kauno miesto „Lit-Poliinter” 
moterų krepšinio komanda, 
kuri žaidė su JAV universitetų 
klubais. Vienoje iš Betliejaus m. 
parduotuvių, likus paskutiniam 
susitikimui, krepšininkės 
Kristina Žemaitytė, Loreta 
Orinaitė, Rima Janulevičienė, 
Reda Bylaitė, Ingrida Bar- 
čiauskaitė apsivogė ir atsidūrė 
policijoje. Buvo sumokėta iš
pirka ir jos paleistos. Tačiau 
moralinės skolos Lietuvai, JAV 
lietuviams „LIT-PoliinJer” 
krepšininkės niekada nebe
įstengs grąžinti.

Lietuvos krepšinio federacijos 
prezidiumas apsvarstė „Lit-Poli
inter” komandos žaidėjų poelgį 
ir visas penkias krepšininkes 
diskvalifikavo dvejiems me
tams, rekomendavo komandos 
daugiau neleisti išvykti į 
užsienį. Prezidiumas apgailes
tauja dėl šio įvykio ir labai 
atsiprašo JAV lietuvius bei 
visuomenę už tokį Lietuvos 
krepšininkių poelgį.

Kartu norime informuoti, kad Taip pat iš pašto įstaigos turiu 
tai buvo ne Lietuvos rinktinė, gavęs žinią, kaip, kada laikraš- 
kaip buvo rašyta JAV spaudo- tis išvežamas iš Chicagos, kur 
je, o klubinė komanda. jis atsiduria ir t.t. Kreipimasis

Aleksas Makulevičius, 
Lietuvos krepšinio federacijos 

prezidiumo narys, teisėjų 
kolegijos pirmininkas 

Vilnius

PAŠTO „PATARNAVIMAS” 
SPAUDĄ PRISTATANT

1993.1.2 d. gavęs 1992.XII.29 
d. „Draugą”, kuris Washing- 
tono priemiestį pasiekė beveik 
rekordiniai — „tik” per keturias 
dienas, „Aplink mus” skyrely
je radau pakartotiną rūpestį 
pašto nepareigingumu „Drau
go” pristatyme. Skaitytojai 
raginami kreiptis į pašto 
viršininką, į kongresmanus 
(kodėl į „kongresmanus”, bet ne 
į lietuviškiau skambančius 
„kongreso narius”?), jiems ra
šyti laiškus.

Šiuo reikalu esu daug laiškų 
prirašęs, pašto bei savo 
kongreso nario įstaigose 
kalbėjęs ir t.t. Tai atskira tema, 
jei „Draugui” bus įdomu, gal 
kita proga. Šiuo kartu noriu 
skaitytojams pranešti apie savo 
užvestą bandymą, kuriuo renku 
iki šiol dar neturėtus, ori
ginalius duomenis šio reikalo 
judinimui. Sakau, judinimui”, 
nes jį teigiamai mums išspręsti 
nėra daug vilčių.

Taigi lapkričio pabaigoje užsi
prenumeravau Chicagos didįjį 
„Tribūne” dienraštį. Jo neskai
tau — išmetu, tačiau dokumen
tuoju — lyginu „Chicago Tri
būne” paštu pristatymo laiką su 
„Draūgu”. Bandymo esmė glūdi 
čia: reikia objektyviai ištirti, ar 
„Draugo” dienraščio prista
tymas į Washingtono priemies
tį yra maždagu lygus angliškojo 
dienraščio pristatymui. Atseit, 
ar esame traktuojami lygiai su 
kita amerikiečių spauda. Juk 
net paties „Draugo” darbuotojai 
kartais teigia, kad valdžia 
žlugdo etninę spaudą ir pan.

1. Vidutiniškai imant, 
„Tribūne” pristatomas per 8.64 
dienas, o „Draugas” žymiai 
greičiau — per 6.82 dienas... Tai
gi bent pašto įstaiga etninės 
spaudos žlugdyme, atrodo, ne
dalyvauja. Kai surinksiu 
daugiau duomenų, bus galima 
paskaičiuoti, pvz., ar statistiš
kai žiūrint, „Draugas” yra skir
tingai traktuojamas nuo „Tri
būne”.

2. Abu dienraščiai pristatomi 
nereguliariai, daug numerių 
dingsta. ,,Tribūne” dažnai 
ateinai žiauriai apiplėšytas; 
„Draugas” šiuo atžvilgiu yra 
daug „laimingesnis”.

3. Abiejų laikraščių numeriai 
pristatomi labai nereguliariai, 
kartais gaunu kelis numerius tą 
pačią dieną.

Tiesa, kai paskambinau į 
Chicagą užsiprenumeruoti „Tri
būne”, tai atsiliepęs tarnautojas 
tuoj pat pasakė, kad prista
tymas paštu truks bent penke
tą dienų. Taigi koks tai pašto 
patarnavimo standartas yra 
gerai žinomas ir tuoj pat klien
tui pranešamas. Būtų gerai, kad 
„Draugas”, išsiaiškinęs pašte, 
paskelbtų, kiek laiko trunka 
laikraštį nusiųsti, pvz., į Los 
Angeles, New Yorką ar 
Detroitą.

į Kongreso narį man nieko ne
padėjo: jo įstaiga gavo stan
dartinį, nieko naujo ar protingo 
nepasakantį pašto laišką, kurį 
persiuntė man. Bet apie tai, 
kaip kad jau minėjau, gal kitą 
kartą.

Antanas Dundzila,
McLean, VA

Redakcijos prierašas. A. 
Dundzila kartu su šiuo laiškeliu 
atsiuntė ir labai kruopščiai 
paruoštą lentelę, kurioje 
sužymėtas laikraščių prista
tymas visą gruodžio mėn. Len
telės čia nespausdiname, nes 
laiškas ir taip aiškus.

NORS IR PAVĖLUOTAI

1992 m. rugsėjo 25 d. „Drau
ge” buvo išspausdintas mano 
straipsnis, pavadintas „A.a. 
pulk. P. Saladžių prisimenant”. 
Jame suminėtas ir pulk. K. 
Dulksnys. Jo giminių manymu, 
tas pulk. K. Dulksnio paminė
jimas galįs mesti netinkamą 
šešėlį ant mūsų laisvės kovotojo 
vaizdo. Apgailestauju, kad nesu
sisiekiau su Dulksnių šeima, 
prieš rašydamas šį straipsnį. 
Tačiau, jį rašydamas, neprasi
lenkiau su tiesa. Lietuvoj šaulių 
sąjungos leidžiamam „Trimite”, 
nr. 4 (1992 m. balandžio mėn.) 
buvo išspausdintas ilgas pulk. 
Saladžiaus laiškas rašytojui 
Švaistui (Balčiūnui). Straipsnis 
pavadintas „Būtų ne taip skau
du”. Jame kritiškai paminėta ir 
pulk. Dulksnys, buvęs 2 sky
riaus viršininkas. Tuo straips
niu ir aš pasinaudojau.*

Valentinas Saladžius, 
Miami Beach, Fla.

NEUŽTARNAUTI 
KALTINIMAI

Juozas Kojelis, užsiminęs apie 
Lietuvos socialdemokratų pa
siūlytą Seimo atstovams pasi
rašyti „Politinės santarvės 
aktą” („Draugo” gruodžio 24 d. 
laidoje, „Actą clara sint”), svars
to, kas iš atstovų turėtų teisę 
būti tokio akto partneriais. Jo 
žodžiais, net ir kilniausios 
deklaracijos pareiškimo 
negalima pasirašyti su asme
nimis, kurių buvimas Seime yra 
„tamsiame klaustuko šešėlyje”.

J. Kojelis įsakmiai pamini du: 
dr. Kazį Bobelį ir Vytautą Pet
kevičių, sovietų okupacijos 
metu plačiai išpopuliarintą 
rašytoją. Jie abu neturėtų būti 
Seime — taip atrodo žymiam 
mūsų publicistui.

Nebuvo, tiesa, dr. K. Bobelis 
nei gulaguose, nei NKVD-KGB 
tardymo kamerose, bet 23 
metai, praleisti'Amerikos Lietu
vių Tarybos ir Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinmo Komiteto vado
vaujančiuose postuose davėjam 
užtarnautą teisę kandidatuoti į 
Seimą. O dėl V. Petkevičiaus, 
tai apie jį nemeluotai parašyta 
Brežnevo laikais išleistoje 
„Tarybų Lietuvos rašytojai” 
knygoje: „Kūryboje vyrauja dar
bininkų kelio į revoliuciją, par
tizanų (atseit sovietinių de
santininkų — A.K.) ir liaudies 
gynėjų (populiariai: stribų — 
A.K.) buities bei žygdarbių vaiz
davimas” (psl. 128). Tokiais

Lithuanian Mercy Lift komiteto narė Rita Riškienė, LML prez. Jurgis Riškus 
ir Eugene Maury, kuris renka medicininę aparatūrą Lietuvai.

A.A. URŠULĘ MIKULIENĘ 
ATSISVEIKINUS

1992 m. lapkričio 23-čios 
dienos rytą liūdna žinia pasie
kė ne tik Westchester, Berwyn, 
Cicero, bet ir Chicagos apy
linkes, pranešadama, kad po 
sunkios ir ilgos ligos amžinybėn 
iškeliavo patriotė lietuvė Ur
šulė Mikulienė, dideliame liū
desyje palikdama vyrą, dukte
ris, anūkus, proanūkę, brolį, se
seris bei organizacijų, kurioms 
ji priklausė, narius. Jos kūnas 
buvo pašarvotas lapkričio 24 d. 
Vance laidojimo namuose, Cice
ro. Vakare, apie 6:30 .vai., į 
koplyčią atsilankė Cicero Šv. 
Antano parapijos klebonas Mat- 
thew Brophy,OFM, kuris išreiš
kė užuojautą šeimai ir gražiai 
pravedė maldas skirtingu būdu, 
negu mums įprasta. Minėdamas 
liūdną savųjų atsiskyrimą, 
prisiminė ir savo motiną, mi
rusią prieš pusantrų metų.

Kadangi velionė priklausė 
keliom organizacijoms, buvo at
sisveikinta jų vardu. Atsisvei
kinimą pravedė Jūrų šaulių 
„Klaipėdos” kuopos sekretorius 
A. Skopas. Su velione atsisvei
kino: V.D. Šaulių rinktinės var
du Jonas Žebrauskas, Gen. T. 
Daukanto Jūrų šaulių kuopos 
vardu V. Utara, B ALFO Cicero 
sk. vardu pirm. dr. Br. Motu- 
šienė, savo šeimos vardu at
sisveikino A. Ašoklis, LKVS-gos 
„Ramovė” centro valdybos ir 
„Klaipėdos” kuopos vardu 
atsisveikinimo žodžius tarė A. 
Skopas, LDK Birutės draugijos 
vardu užuojautą pareiškė Z. 
Juškevičienė. Laike atsisveiki
nimo šaulės ir šauliai ėjo garbės 
sargybą.

Laidotuvės įvyko lapkričio 25 
d. Iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
buvo atlydėta į Šv. Antano pa-

svetimai valstybei? O ar daug 
rasit tarp išrinktų Seimo 
atstovų tokių, kurie nėra davę 
kokia nors forma priesaikos ar 
iškilmingo pasižadėjimo Sovie
tų Sąjungai, kuri buvo taip pat 
svetima valstybė, netgi okupan
tas?

Antanas Kučys 
Lemont, III.

rapijos bažnyčią, kurioje gedulo 
šv. Mišias aukojo klebonas eme
ritus Antanas Zakarauskas iš 
Chicagos. Pamoksle, išreiškęs 
užuojautą šeimai, priminė a.a. 
Uršulės gerus darbus, jos re
ligingumą ir tikėjimą į pomir
tinį gyvenimą, kurį ji rado pas 
Aukščiausiąjį. Prašė visus pri
siminti ją savo maldose. Laike 
gedulo pamaldų giedojo solo A. 
Brazis.

Po pamaldų ilga automobilių 
vilkstinė išlydėjo velionės 
palaikus amžinam poilsiui į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. Po 
apeigų prie duobės buvo nuim
ta trispalvė, dengusi karstą, ir 
įteikta jos vyrui. Buvo sugiedota 
.Marija, Marija ir Lietuvos him

nas. Po apeigų visi dalyviai 
buvo pakviesti gedulo pietums 
į Mabenka valgyklą. Baigiant 
pietauti, vyras Juozas Mikulis 
tarė nuoširdžius padėkos žodžius.

Keletas žodžių apie velionę. 
Velionė, kaip ir mes visi, 
Raudonajam slibinui grįžtant 
atgal į Lietuvą, pasitraukė į 
Vakarus. Praleidusi kelerius 
metus, vėliau atvyko į JAV. Įsi
kūrimas šiame krašte nebuvo 
lengvas. Įsikūrus kartu su vyru 
įsijungė į organizacinę veiklą. 
Gyvenimas, rodos, ėjo normaliai 
iki prieš 7 metus piktybinė liga 
palaužė jos sveikatą, ir lapkričio 
23 d. vyro ir dukterų slaugoma 
savo namuose amžiams užmer
kė akis. Velionė buvo kantri, 
nepasimetė nei tremtyje, nei 
šiame laisvės krašte, likdama 
ištikima Dievui ir tėvynei iki 
paskutinio savo atodūsio. Visai 
nenuostabu, kad velionės šer
menyse ir laidotuvėse dalyvavo 
tiek daug mūsų tautiečių, net ir 
svetimtaučių. Ji to buvo užsi
pelniusi. Noriu pastebėti, kad 
buvo atvykęs LŠS-gos pirminin
kas Mykolas Abarius su žmona 
iš Detroito.

Baigdama velionės šeimai 
reiškiu nuoširdžiausią užuo
jautą, nes tik laikas sumažins 
jūsų skausmo žaizdas. O Tau, 
Miela Sese, negalėjusiai atsi
gulti gimtinės medžių pavėsyje: 
„Ilsėkis ramybėje”.

Ant Repšienė

Jei galėčiau gyvenimą iš nau
jo pradėti, jį pašvęsčiau 
muzikai; tai vienintelė pigi, ne
baudžiama aistra šioje žemėje. 

Sidney Smith

Jūsų kalba tebūna stati ir 
tiesi, jei norite būti vaikais to, 
kuris yra Tėvas ir pati Tiesa.

Šv. Pranciškus Salezietis

A.tA.
KAZYS MIKOLAJŪNAS 

Savanoris Kūrėjas
Gyveno Burbank, IL, anksčiau West Lawn apylinkėje, 

Chicagoje.
Mirė 1993 m. sausio 4 d. 7:50 vai. ryto, sulaukęs 98 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vadoklių valse., Alončių kaime. Ameriko

je išgyveno 35 m.
Nuliūdę liko: sūnus Jurgis, marti Anne; anūkai: Nijolė, 

Jonas, Anna ir Antanas Mikolajūnai, Danutė Costello su vyru 
Gene, Vida Wolff su vyru Kevin; proanūkai Sarah ir Jason 
Costello bei kiti giminės Kanadoje ir Lietuvoje.

Velionis buvo vyras a.a. Reginos ir tėvas a.a. Nijolės 
Gaurilienės.

Priklausė Ramo venų draugijai.
Kūnas pašarvotas šeštadienį, sausio 9 d. nuo 8 v.r. iki 10 

v.r. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 9 d. Iš laidojimo namų 

10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks 10:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę sūnus, anūkai, proanūkai ir kiti giminės.

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

GAIDAS-DAIMID
E U DE IKIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

| STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

Mielai Kolegei,

A.tA.
Dipl. architektei

BRONEI LUKŠTAITEI KOVAI

į Viešpaties jai suprojektuotus Amžino Poilsio Namus 
iškeliavus, liūdesyje likusias seseris — GENĘ DRAU- 
GELIENĘ, ELEONORĄ MARČIULIONIENE, jų 
šeimas ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia.

Jonas Stankus ir šeima

Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE 
M arquette Parke

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 

11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 

9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

„žygdarbiais” ir jis pats didžia
vosi. Taigi tarp jo ir žmogaus, 
kuris didelę gyvenimo dalį vado
vavo Lietuvos išlaisvinimo pa
stangoms, derėjo rasti skirtumą, 
jei jau reikia Seimo atstovus 
išsijoti, kas yra vertas padėti 
parašą ant J.K. paminėto akto.

Pagaliau, kodėl J. Kojeliui 
taip jau parūpo K. Bobelio 
kvalifikacijos į Seimą? Ar jis 
turi mažiau teisių į Lietuvą, ne
gu, sakysim, Brazauskas, Jur
šėnas ar Paleckis? Ar Lietuvai 
būtų geriau, jei jis nebūtų iš
rinktas į Lietuvos Seimą, į kiną 
net buvę stribai galėjo be jokių
suvaržymų kandidatuoti? 

Priekaištas dėl priesaikos

Mielai mūsų narei

A.tA.
BRONEI KOVIENEI

tebūna šviesi Amžinybė. Velionės seseris, GENĘ 
DRAUGELIENĘ ir ELEONORĄ MARČIULIO
NIENĘ bei jų šeimas skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame, o velionės liūdinčius, guodžiame.

Lietuvos Dukterų Draugija

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 

«EVERQREEN PARK, IU60642
TEL. (708) 422-3000
FĄX (708) 422*3183

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą Ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., an- 
trad., ketvirto. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v.v.

PETKUS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Marquette Funeral Home

2533 VVest 71st Street

Chicago, 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

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose.
Visus laidotuvių namus galite pasiekti

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS

DONALD A. PETKUS
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APLINK

MUS
x Lietuvos Ateitininkų 

Federacijos pirmininkas prof. 
Arvydas Žygas šiuo metu vieši 
pas savo tėvus Cicero, IL. 
Viešnagės metu nori susitikti ir 
su Chicagos bei apylinkių atei
tininkais. Tokį susitikimą 
ruošia Chicagos sendraugių 
ateitininkų skyrius sausio 9 d., 
6 vai. vak. Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Kviečiama ir nea- 
teitininkiška visuomenė gausiai 
atsilankyti, pasiklausyti prof. 
Žygo, kuris 4 metus dirbo su 
Lietuvos jaunimu ir dėstė 
Vilniaus bei Kauno universite
te.

x Primename ir dėkoja
me. Gauname daug laiškų iš 
skaitytojų, kurie nori „Draugo” 
laiškų skyriuje išreikšti savo 
mintis ar pasisakyti rūpimais 
klausimais. Tikrai džiaugiamės 
tokiu gausiu ir šiltu atsiliepimu 
į kvietimą rašyti mums laiškus. 
Tačiau norime dar kartą pri
minti ir taisykles, apie kurias 
jau kalbėjome šio skyrelio įve
dimo pradžioje. Kai kas, atrodo, 
jas pamiršo arba nekreipia 
dėmesio. Pirmiausia, visiškai 
nepageidaujame nepasirašytų 
laiškų — jų nespausdiname ir 
net neperskaitome. Spaus
dinami laiškai turi turėti au
toriaus vardą, pavardę ir 
gyvenamąjį miestą bei valstiją. 
Tik labai retais atvejais, redak
cijai išaiškinus priežastis, au
torius gali pageidauti savo pa
vardės neskelbti. Čia sprendi
mas paliekamas redakcijos nuo
žiūrai. Antra, nespausdiname 
laiškų, kurie nieko bendra su 
mumis neturi: pvz., kritikuoja 
kai kurias organizacijas, in
stitucijas, asmenis. Lietuviškas 
dienraštis nėra vieta asmeni
niams ginčams vesti.

Taip pat dar kartą primena
me, kad laiškų skyriuje pareikš
tos nuomonės nebūtinai ati
tinka „Draugo” redakcijos ir lei
dėjų pažiūroms.

x Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos Lemonte me
tinis narių susirinkimas bus 
sausio 24 d. Susirinkimo metu 
bus renkama ir nauja Pasto
racinė taryba.

x Kun. Leonas Zaremba, 
SJ, sėkmingai anksčiau dirbęs 
Pal. Jurgio Matulaičio lietuvių 
katalikų misijoje, o vėliau me
tams išvykęs į Lietuvą, prieš 
šventes kelioms savaitėms grįžo 
ir vėl perėmė pastoracijos darbą 
iš jį pavadavusio kun. J. 
Kidyko, SJ. Į Lietuvą kun. L. 
Zaremba grįš sausio antrojoje 
pusėje,o jo pareigas perims, jau 
po visų sunkių ligų ir operacijų 
pasveikęs, kun. Juozas Vaišnys, 
SJ.

x Pabauda $500 ir kalėji
mas, jei kas vairuoja automobilį 
be Illinois valstijos leidimo (IL. 
driver’s license). Kreipkitės į E. 
Sumaną dėl vairavimo teisių, 
vizos ir „Sočiai Security” kor
telės. Tel. 708-246-8241 arba 
708-990-2148.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

x Prašome atkreipti dėme
sį į Lietuvos ambasados Wa- 
shingtone pranešimą dėl bal
savimo Lietuvos prezidento 
rinkimuose. Pranešimas spaus
dinamas šios dienos „Drauge”.

x Aldona Kamantienė reda
guoja „Matulaičio misijos ži
nias” Lemonte. Tai biuletenis, 
kuriame kalbama Pal. Jurgio 
Matulaičio lietuvių katalikų mi- 
sijos reikalais.

x Atsiųstas naujasis Lietu
vos šaulių žurnalo „Trimito” 
numeris (1992 m. gruodis). Nors 
leidžiamas Kaime, žurnalas pla
tinamas ir išeivijoje. Kaip 
metrikos puslapyje pažymima, 
„Trimitą” galima gauti: JAV, 
Kanadoje, Australijoje, Angli
joje, Vokietijoje, PAR, Brazili
joje, Čilėje, Izraelyje, Ruandoje 
(!), Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, 
Rusijoje ir Baltarusijoje. Tai 
tikrai platus žurnalo skaitytojų 
ratas! Lietuvoje „Trimitas” 
atkurtas 1990 m., leidžia Lietu
vos Saulių sąjunga, vyriausias 
redaktorius Albinas Čaplikas. 
Daug vietos skiriama ir išeivijos 
šaulių veiklai. Sį skyrių reda
guoja S. Kaunelienė.

x Tarpininkaujant Broniui 
Juodeliui, JAV LB Krašto 
valdyba nupirko 600 egzemplio
rių Lietuvos vyriausybės 
rūpesčiu anglų kalba leidžiamo 
reprezentacinio žurnalo „Lietu
va”. LB Visuomeninių reikalų 
tarybos rūpesčiu žurnalas buvo 
nuneštas į JAV Senato ir Atsto
vų Rūmų įstaigas ir įteiktas 
Kongreso atstovui, o jam ne
sant, jo štabo pareigūnams. 
Tenka apgailestauti, kad toli
mesnis žurnalo leidimas dėl 
ekonominių motyvų yra sustab
dytas. Tikimės, kad tk laikinai.

Dr. Jokūbas Stukas, SLA organiza
cijos iždininkas 61-jame seime.

Nuotr. E. Šulaičio

x .Žiemos popietę bus malo
nu praleisti aukšto lygio kon
certe, kurį atliks solistai Sigu
tė Stonytė ir Arvydas Mar
kauskas ir akompaniatorius 
muzikas Alvydas Vasaitis sau
sio 10 d., sekmadienį 3:00 v. 
p.p. Jaunimo centre. Bilietų bus 
galima įsigyti koncerto dieną 
prie įėjimo. Visuomenę nuošir
džiai kviečia L. Fondas.

(sk)

x MAISTO SIUNTINIAI 
sudaromi iš sūrio, aliejaus, deš
rų ir kitų gerų maisto produk
tų. Galite užsakyti aspirino ir 
vitaminų. Pervedami paliki
mai. Pinigus doleriais gali
ma pervesti skubiai arba 
atsiskaityti iki vasario 6 d. 
vėlesniam pervedimui. Trans- 
pak firmos naujos atstovybės 
jau dirba Detroit, Cleveland, 
New York ir Hartford mies
tuose. Transpak, 2638 W. 69 
St., tel. 312-436-7772.

(sk)
x TRANSPAK praneša: di

džiausias skaičius siuntinių į 
Lietuvą Kalėdų šventėms buvo 
siųstas per Transpak fimą, nes 
talpintuvai (konteineriai) į 
Lietuvą siunčiami dažniau
siai. Talpintuvai siunčiami 
dažniausiai ir dabar, po švenčių. 
Siųskite siuntinius per seniau
sia siuntinių į Lietuvą firmą — 
Transpak, 2638 W. 69 St., tel. 
312-436-7772.

(sk)

Gražina Liautaud, kuri suruošė Lietuvos Vaikų Vilties vąjų 1992 m. gruodžio 11 d. savo namuose. 
Prie jos (iš kairės) Jūratė Budrienė, Poviliukas ir jo mamytė Norkūnienė, Alė Kėželienė.

Nuotr. Jono Tamulaičio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

TEISININKAS IŠ VILNIAUS

Vilniaus universiteto teisi
ninkas viešėjo Chicagos uni
versitete ir gruodžio 8 d. išskri
do į Vilnių.

Dieną prieš išskrendant atgal 
į Lietuvą, Vilniaus universiteto 
teisės fakulteto docentas Egi
dijus Kūris sakė nemiegosiąs. 
„Aš gavau IBM kompiuterį. 
Reikia pažiūrėti, kas per daik
tas*’, pasakė advokatas, 
nepripratęs prie tokios vakarie
tiškos technikos.

Šis 31 metų diplomato sūnus, 
vienintelis lietuvis, kuris daly
vavo Chicagos universiteto 
teisinėje konferencijoje gruodžio 
2-3 d. Iš Estijos ir Latvijos ne
buvo atvykusių teisininkų.

„Chicagos universitetas turi 
specialią programą keliems 
metams į priekį, pagal kurią 
tiria konstitucinę raidą Rytų 
Europoje”. Įvairūs teisininkai iš 
10 šalių dalyvavo šioje konfe
rencijoje, paaiškino Kūris.

Spalio mėnesio gale Lietuvos 
piliečiai balsavo priimti naują 
Lietuvos konstituciją. Kūris, 
kuris parašė vieną skyrių — 
žmogaus teisių — šioje Lietuvos 
konstitucijoje, sakė, kad kons
titucijos „priėmimas (Lietuvoje) 
buvo per daug skubėtas. Parla
mentas parodė, kad (nerimtai 
žiūri) į priėmimą, pateikdamas 
projektą tik 10 dienų prieš 
balsavimą. Nerealu, kad 
žmonės gali susipažinti (per tokį 
trumpą laiką), — aiškino jis. — 
O dėl privataus turto „diskusija 
neįvyko”.

Skubotas priėmimas „buvo 
naudingas visai Aukščiausiai 
Tarybai**.

„Lietuvos Konstitucija yra 
įvairių parlamento frakcijų 
kompromisas. Tai ne pati blo
giausia konstitucija, — jis pridū
rė. — Ji panaši į kitas Rytų Eu
ropos Konstitucijas — Albanijos, 
Rumunijos. Tai yra europietiško 
tipo konstitucija, nepanaši į 
Amerikos. Bet tai nereiškia, 
kad mes nesiekiame to paties 
tikslo. Svarbiausia, kad Lietu
voje būtų nepriklausomi teis
mai”, sako Kūris.
E. Kūris nuo 1991 sausio iki 

1992 metų stažavosi Atlantoje, 
Clevelande ir Washingtone, yra 
gerai susipažinęs su Amerikos 
teisės sistema.

„Imponuoja, kad teismai 
Amerikoje yra konstitucinio 
aiškinimo subjektai, — jis 
pasakė. Lietuvoje suprantama, 
kad tas, kuris priima (parlamen
tas) yra aiškintojas’*.

Konferencijoje E. Kūris

x Lietuvių Fondo rengia
mas koncertas įvyksta sausio 
10 d., sekmadieni 3 v. p.p. Jau
nimo centre. Bilietų bus galima 
įsigyti prie įėjimo nuo 1:30 v. 
p.p. Visi kviečiami! 

užmezgė kontaktus su teisi
ninkais ne tik iš Amerikos, bet 
ir iš kitų Rytų Europos šalių. 
„Turėjo progos pažiūrėti, kaip 
problemos sprendžiamos kitose 
pokomunistinėse valstybėse, 
—jis pasakė. Aš dabar žurnalui 
„Eastern European Constitu- 
tional Review” pateikiau 
informaciją apie Konstitucinę 
raidą Lietuvoje.

Kadangi Chicagoje docentas 
E. Kūris viešėjo tiktai savaitę, 
nebuvo progos iš arčiau 
susipažinti su lietuviais išei
viais. Tačiau vis dėlto spėjo sku
biai apžiūrėti Lemonto lietuvių 
namus ir susipažnti su tenykš
te lietuvių veikla.

Dabar jam rūpi arčiau susi
pažinti su kompiuteriu, kurį 
nupirko universitetas. „Aš 
rašau pranešimus apie Lietuvos 
įstatymus konstitucinės teisės 
srityje” — išsireiškė jis.

Kompiuteris bus labai nau
dingas tame darbe.

Snieguolė Zalatorė

ALVUDO ŠEŠTADIENIAI

Aprašome spaudoje įdomes
nius lietuviškos veiklos įvykius, 
koncertus, minėjimus, kad pla
čiau jais pasidžiaugtume ir pa
dėtume juos pažinti neturėju
siems galimybėms patiems da
lyvauti. Lengva tai padaryti 
apie retesnius, mažiau žinomus 
įvykius, bet kaip rašyti apie taip 
visiems gerai žinomą iš savaiti
nių straipsnių „Drauge”, o taip 
pat radijo valandėlėse kas sa
vaitę skaitomų paskaitų autorių 
dr. Joną Adomavičių.

Anksčiau jis ruošdavo Alvudo 
pažmonį arba „Sekmadienio 
popietes”. Dabar šeštadieniais, 
12 vai. — vidurdienio „maldų 
valandą”. Tai tikrai nuostabus 
dalykas.

Šeštadienio „maldos valan
dos” idėją jis gavo, kai pas jį 
kreipėsi iš Lietuvos atvykusi 
menininkė, muzikė Liucija 
Atkočiūnienė ir jos brolis An
tanas Cicėnas. Daktaras pama
tė jų gabumus ir jų gilų tikėjimą 
į lietuvišką pamaldumą ir 
paprašė šeštadienio pažmony 
pravesti vieną valandą maldų. 
Taip prasidėjo šeštadienieo 
„maldų vidurdienis”.

Susirenka apie 20 vyr. am
žiaus lietuvių ir taip susikaupę 
dalyvauja, kad neretai ir ašara 
akyse sublizga, nes giesmės ir 
maldos tikrai tokios, kokias 
girdėdavome Lietuvoje savo 
vaikystėje. Liucija ir Antanas 
gražiais balsais, pritariant 
vargonėliais, puikiai sutaria, 
visi kartu gieda ir meldžiasi.

Po maldų buv. mok. Jonas 
Grigas praneša paskutinės 
savaitės žinias iš Lietuvos ir 
viso pasaulio. Po to būna daly
vių „pasirodymai”. Praeitą 
kartą buvo pakviesta iš 
Seklyčios E. Sirutienės vai

dintojų grupė, kuri Liucijos 
Atkočiūnienės vadovaujama ir 
treniruota, suvaidino Jėzaus 
gimimą ir Erodo bandymą jį 
nužudyti. Dr. K. Adomavičius 
kvietė šią grupę vėl ką nors 
paruošti ir Alvude pasirodyti. 
Programai pasibaigus visi 
kviečiami pasivaišinti.

Dabar dr. J. Adomavičiui 
talkina dar du daktarai: An
tanas Adomavičius (negiminė) 
ir Romas Ulinskas. Juodu taip 
pat pasireiškia spaudoje. Anelė 
Kirvaitytė stropiai eina šeimi
ninkės ir daktarų asistentės 
pareigas.

Jonas Žebrauskas

KREIPIMASIS Į KOLEGAS 
ŽURNALISTUS

Šventės jau praeityje, todėl 
rengiuosi laikyti žodį ii' paruošti 
dar vieną Lietuvio Žurnalisto 
numerį. Gaunu daug laiškų su 
gražiais žodžiais, dažnai ir su 
aukomis, bet dabar man reikės 
Jūsų straipsnių ir nuotraukų. 
Turiu jau ketvertą straipsnių, 
bet to negana. Kviečiu kolegas 
ir koleges parašyti mūsų žur
nalui ką nors rūpimomis temo
mis, kviečiu fotografus pasi
rausti savo stalčiuje ir atrasti ką 
nors įdomaus. Turim keletą žur
nalistų, iškeliavusių į amžiny
bę, laukiu žodžio ir apie juos. 
Dar vienas prašymas būtų 
surasti asmenį, sutinkantį būti 
Lietuvos Žurnalistų Draugijos 
puikaus laikraščio „Dienovi
džio” įgaliotiniu išeivijoje. Susi
siekite su manimi, adresą rasite 
Lietuvyje Žurnaliste.

Rūta Klevą Vidžiūnienė

Rosann ir Michael Gournoe — dailininkas, kuris sukure naują ženklą Lietuvos
Vaikų Vilties organizacijai, apsilankęs pas G. Liautaud 1992 m. gruodžio

H d. Nuotr. J. Tamulaičio

SAUSIO 20 D. BAIGIASI 
REGISTRACIJA PREZIDENTO 

RINKIMAMS

Lietuvos ambasada Washing- 
tone praneša, kad registracija 
rinkimams baigiasi sausio mėn. 
20 d. Šiuo metu Jungtinėse 
Amerikos Valstijose esantys 
Lietuvos piliečiai, norintys daly
vauti rinkimuose, iki sausio 
mėn. 20 d. turi būti užsiregist
ravę vienoje iš JAV-ose esančių 
Lietuvos diplomatinių ar 
konsulinių įstaigų.

Artėjant Lietuvos prezidento 
rinkimams, Lietuvos ambasada 
Washingtone skelbia visuome
nei atsakymus į klausimus, 
kurie dažnai pateikiami Jung
tinėse Valstijose esančių Lietu
vos piliečių.

— Ar visi Jungtinėse Vais
tuose šiuo metu esantys lietu
viai turi teisę dalyvauti pre
zidento rinkimuose?

— Rinkti Lietuvos prezidentą 
turi teisę tik tie Lietuvos pilie
čiai, kurie turi naujo pavyzdžio 
žalios spalvos Lietuvos pasą ar
ba Piliečio pažymėjimą.

— Kokie yra reikalavimai, 
norint patekti į rinkėjų są
rašą?

— Lietuvos piliečiai, kurie 
susitvarkė Lietuvos pilietybės 
dokumentus ir užsiregistravo 
1992 m. spalio 25 d. rinkimams 
į Seimą, t.y. pateikė apie save 
reikalingus duomenis, neturi iš 
naujo registruotis prezidento 
rinkimams. Šie asmenys sa
vaime įrašomi į rinkėjų sąrašą. 
Tie Lietuvos piliečiai, kurie ne
dalyvavo rinkimuose į Seimą, 
tačiau nori dalyvauti renkant 
prezidentą, turi iki sausio 20 d. 
pranešti apie save šiuos 
duomenis: A. Vardą ir pavardę; 
B. Gimimo datą (metai, mėnuo, 
diena); C. Gimimo vietą; D. 
Kada ir iš kokios vietos išvyko 
iš Lietuvos; E. Dabartinį adre
są; F. Piliečio pažymėjimo ar 
naujojo Lietuvos paso numerį.

Būtinai reikia nurodyti ne 
tiktai miestą, bet ir gatvę, ne 
tiktai apskritį, bet ir valsčių bei 
kaimą, t.y. paskutiniąją pasto
viąją gyvenvietę Lietuvoje.

— Kaip ir kam reikia pra
nešti šiuos duomenis?

— Atsakymus į aukščiau iš
vardintus šešis punktus reikia 
paštu siųsti vienai iš šių Lietu
vos diplomatinių ar konsulinių 
įstaigų:
EMBASSY OF LITHUANIA 
2622 16th St., N.W.
Washington, DC 20009 
tel.: 202-234-5860

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA
3236 N. Sawtooth Court 
Westlake Village, CA 91362 
tel.: 805-496-5324

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA
41 West 82nd St., 
New York, NY 10024 
tel.: 212-877-4552

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 
6500 South Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 
tel.: 312-582-5478

— Kodėl reikia man iš nau
jo registruotis, jeigu aš bu
vau jau užsiregistravęs 1992 
m. gegužės 23 d. bei birželio 
14 d. referendumuose?

— Įvertinant, kad nebuvo 
užtektinai laiko įsigyti Piliečio 
pažymėjimus, dalyvauti refe
rendumuose buvo leidžiama tik 
turint reikiamus dokumentus, 
įrodančius pilietybės atstatymo 
teisę. Prezidento rink imama 
registruojami tik tie asmenys, 
kurie turi Piliečio pažymėjimą 
arba naujojo pavyzdžio žalios 
spalvos Lietuvos pasą.

— Iki kada ir kur reikia įsi
gyti Piliečio pažymėjimą?

— Piliečio pažymėjimą įsigy
ti reikia kuo greičiau, nes at
sakant į 2 klausimo F punktą, 
būtina nurodyti Piliečio pažy
mėjimo numerį. Piliečio pažy
mėjimus išduoda Lietuvos 
diplomatinės ir konsulinės įstai
gos, kurios išvardintos atsa
kyme į klausimą Nr. 3.

— Kokie yra reikalavimai, 
norint gauti Piliečio pažy
mėjimą?

— Reikalavimai Piliečio pažy
mėjimui gauti yra išdėstyti in- J 
strukcijose, kurias galima įsi- 5 
gyti Lietuvos diplomatinėse ir Į 
konsulinėse įstaigose.

— O kur galima gauti 
naują Lietuvos pasą?

— Naujus Lietuvos pasus1 iš
duoda tik Vidaus reikalų minis- 
terija Vilniuje. Lietuvos 
diplomatinės ir konsulinės įstai
gos naujų Lietuvos pasų neiš
duoda.

— Ar galės dalyvauti atei
nančiuose rinkimuose tie 
Lietuvos piliečiai, kurie ne
turi Piliečio pažymėjimo, bet 
turi seno pavyzdžio Lietuvos 
Užsienio pasą?

— Ne, nes daugumas minėtų 
pasų buvo išduodami lietuvių 
kilmės asmenims prieš 1989 ir 
1991 m. Pilietybės įstatymus, 
kurie apibrėžia Lietuvos pilie
tybę. Seno pavyzdžio Lietuvos 
Užsienio pasus gavo ir kai kurie 
asmenys, kurie pagal dabartinį 
Lietuvos Pilietybės įstatymą 
nėra Lietuvos piliečiai. Todėl 
tokį pasą turintys asmenys, 
norėdami dalyvauti prezidento 
rinkimuose, turi įsigyti Lietu
vos Piliečio pažymėjimą arba 
naujojo pavyzdžio Lietuvos 
pasą.

— Ar jau žinoma rinkimų 
data?

— Rinkimai įvyks 1993 m. 
vasario mėn. 14 d.

— Ar prezidento rinkimai 
vyks tokia pačia tvarka kaip 
rinkimai į Seimą?

— Apie tai dar bus papil
domai pranešta vėliau.

Lietuvoje išduota 716 
leidimų verstis privačia mediko 
praktika ir 42 leidimai steigti 
gydymo įstaigas, kurios veikia 
kaip uždarosios akcinės bend
rovės.

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. . 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. J


