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Tik du kandidatai: 
Lozoraitis ir 
Brazauskas 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, sausio 21 d. (Elta) — 

Prezidento rinkimų komisija 
įregistravo kandidatu į Lietuvos 
Respublikos prezidentus amba
sadorių JAV Stasį Lozoraitį. Jis 
yra antrasis po Algirdo Brazaus
ko, surinkęs daugiau, kaip 
20,000 Lietuvos piliečių parašų, 
kurie reikalingi registracijai. 

Algirdas Brazauskas kandi
datu įregistruotas praėjusį 
sekmadienį. 

Sausio 20 diena buvo pasku
tinė, kad norintieji būti kandi
datais galėjo pristatyti parašų 
rinkimo lapus. 

Respublikonų partijos pirmi
ninkas Kazimieras Petraitis, 
pageidavęs būti kandidatu į 
prezidentus, prieš kelias dienas 
ketinimo atsisakė. Aktoriaus 
Remigijaus Vilkaičio, taip pat 
įteikusio pareiškimus dokumen
tus kandidatuoti, patikėtiniai 
oficialai pranešė parašų rin
kimo lapų nepristatysią. 

Kiti trys kandidatai į prezi
dentus — Seimo komitetų pir
mininkai Kazimieras Antana
vičius ir Kazys Bobelis bei 
Seimo narys Kazimieras Uoka 
iš rinkiminės kovos taip pat 
pasitraukė. 

Sveikinimas Amerikos 
prezidentui 

Algirdas Brazauskas nusiun
tė sveikinimo telegramą JAV 
prezidentui Bill Clinton. Joje 
rašoma: 

Gerb. Prezidente, 
Leiskite pasveikinti Jus inau

guracijos proga. Aš labai apgai
lestauju, kad pareigos neleidžia 
man dalyvauti iškilmėse, tad 
priimkite mano pačius geriau
sius ir nuoširdžiausius linkėji-
mus ;užimant tokį atsakingą ir 
aukštą postą. JAV ir Lietuvą 
sieja seni ryšiai ir aš tikiu, kad 
mes ir toliau juos stiprinsime, 
grįsdami draugiškumu ir savi
tarpio supratimu. 

Naudodamasis proga, reiškiu 
jums gilią pagarbą. 

Lietuva nepažeidžia TVF 
susitarimų 

Lietuvos vyriausybė ir atei
tyje laikysis ekonominės politi
kos memorandumo nuostatų, 
susitikime su Tarptautinio 
Valiutos Fondo direktoriu-
mi-vykdytoju Šiaurės ir Baltijos 
šalims Ingimundur Fridriksson 
pasakė ministras pirmininkas 
Bronislovas Lubys. Jei būtų 
reikalas ką nors keisti, apie tai 
bus informuojama iš anksto ir 
visus klausimus bus siūloma 
spręsti kolegialiai. 

Ingimundur Fridriksson pa
reiškė pasitenkinimą, kad 
Lietuvos vyriausybė savo eko
nominėje politikoje iš esmės 
laikosi su TVF pasirašytų susi
tarimų. 

Paminklas 
Laisvės gynėjams 

Lietuvos architektų sąjun
gos būstinėje įvyko paminklo 
Lietuvos laisvės gynėjams, 
žuvusiems 1991 metų sausio 13 
ir liepos 31 dienomis, projektų 
konkurso vertinimo komisijos po
sėdis. Paminklas bus pastatytas 
Vilniuje, Antakalnio kapinėse, 
kur palaidoti gynėjai. Konkur

sui pateikti aštuoni projektai. 
Komisija nutarė pirmosios 

vietos neskirti. Dvi antrosios 
atiteko vienam iš talentingiau
sių viduriniosios kartos skulp
torių Stanislovui Kuzmai (ar
chitektas Algirdas Alekna) už 
„Pietą" ir garsėjančiam savo 
bažnytinės dailės darbais — 
freskomis bei skulptūromis dai
lininkui Antanui Kmieliauskui 
(architektės Virginija Bakšienė, 
Virginija Kurpienė ir Aušra 
Sidraitė) už skulptūrinę archi
tektūrinę kompoziciją. Grupei 
jaunų autorių paskirta trečioji 
premija. 

Antrųjų vietų laimėtojams pa
siūlyta tęsti darbą. 

Paminklo statybą finansuoja 
valstybė. 

Seimo mandatų 
perskirstymas tebesitęsia 

Aukščiausiojo Teismo civili
nių bylų kolegija pripažino, kad 
Seimo rinkimus Baltijos 20-oje 
apygardoje laimėjo LDDP kan
didatė Irena Šiaulienė. Tokį 
sprendimą ji padarė, išnagri
nėjusi LDDP skundą dėl rinki
mų rezultatų anuliavimo šios 
apygardos 21-oje rinkimų apy
linkėje. 

Rinkimų rezultatus balsų 
dauguma buvo panaikinusi 
Vyriausioji rinkimų komisija, 
remdamasi pasų poskyrio pažy
ma, jog apylinkėje balsavo 
Lietuvos pilietybės neturėję 
rinkėjai. Dėl to Irena Šiaulienė 
neteko daug balsų; į Seimą 
išrinkta Sąjūdžio kandidatė 
Regina Hofertienė. 

Teismas nustatė, jog pažyma 
buvo klaidinanti (dėl to iškelta 
baudžiamoji byla). Patikrinus 
paaiškėjo, kad nurodyti rinkėjai 
arba visai nebalsavo, arba turė
jo pilietybes patvirtinančius do
kumentus. 

Vyriausiosios rinkimų komisi
jos sprendimas pripažintas 
neteisėtu. Teismo sprendimas 
galutinis. 

Pernai gruodžio pabaigoje 
Aukščiausiasis Teismas paten
kino LDDP ieškinį dėl rinkimų 
rezultatų Šakių rinkimų apy
gardoje, kurioje į Seimą kandis 
datavo Lietuvos Piliečių Char
tijos kandidatas Algirdas End
riukaitis ir LDDP atstovas 
Zigmas Povilaitis. Situacija 
buvo analogiška, tad teismo 
sprendimu Seimo mandatas 
pripažintas Zigmui Povilaičiui, 
nors Vyriausioji r inkimų 
komisija buvo patvirt inusi 
rinkimus laimėjus Algirdą 
Endriukaitį. Tačiau komisija 
sprendimo iki šiol neįvykdė. 

Vilniaus žudynių kaltininkai 
slapstomi 

Lietuvos Generalinei Pro
kuratūrai žinoma, kur slapstosi 
tiesioginiai sausio 13-osios 
įvykių kaltininkai — Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijos 
padalinio Lietuvoje — Lietuvos 
komunistų partijos vadovai, ir 
kokioje aplinkoje jie gyvena, 
tvirtina Generalinės Prokura
tūros Nusikaltimų tyrimų de
partamento vyriausias pro
kuroras Juozas Gaudutis pokal
byje su Respublikos kores
pondentu. „Iškeltoje baudžia
mojoje byloje yra daugiau kaip 

Pirmieji JAV kariai 
sugrįžta iš Somalijos 

Prezidentas William Jefferson Clinton duoda prezidentinę priesaiką trečiadienį sausio 20 d., dvi 
minutes prieš dvyliktą. Jam iš kairės ir dešinė? stovi jo dukra Chelsea ir žmcna Hillary. 

Bill Clinton 
inauguruotas prezidentu 

Mogadishu, Somalija, sausio 
19 d. (NYD - Daugiau kaip 200 
JAV marinų antradienį, išsiri
kiavę smėlėtame Mogadishu 
aerouoste, žygiavo į karinio 
transporto lėktuvą, kuris juos 
parskraidins į jų bazę Camp 
Pendleton, Californijoje. Jie 
buvo pirmieji daliniai, sugrįž
tantys po to, kai JAV pradėjo 
šią operaciją guodžio 9 d. 

Antradienio vakarą 556 karei
viai jau buvo išskridę. Nors tai 
tik maža dalis iš dabar ten esan
čių 25,168 JAV kareivių, bet tai 
yra simboliškas veiksmas pri
minti Jungtinėms Tautoms, kad 
reikia rimčiau ruoštis ateičiai, 
parodant, kad prez. B. Clinton 
inauguracijos proga grįžta pir
mieji JAV daliniai. Trijų dienų 
laikotarpy numatoma, kad iš 
Somalijos sugrįš 850 JAV 
marinų iš 9-osios marinų 3-iojo 
batalijono. 

,,Žmonės r,ako, kad tai (jų 
buvimas ten) padėjo", pasakė 
vienas pėstininkas, laukdamas 
eilės lipti į lėktuvą, kor
tuodamas, šalia pasidėjęs savo 
M16 šautuvą ir reikmenų pokį. 
„Mūsų nuotaika buvo pradėjusi 
šiek tiek smukti, kai vis buvo 

Washington, DC, sausio 20 
d. (NYD - Trečiadienio vidu
dienį William Jefferson Clinton 
tapo 42-uoju Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidentu. Savo 
inauguracinėje kalboje jis pasa
kė amerikiečiams, jog jei jie 
apsiims daugiau atsakomybės 
už savo šalies ateitį, „nėra nieko 
blogo Amerikoje, ko negalima 
pagydyti tuo, kas gera Ameri
koje". 

Prieš 18 mėnesių daugumai 
amerikiečių beveik nežinomas 
46-metis Arkansas valstijos 
gubernatorius, naujasis prezi
dentas davė JAV prezidento 
priesaiką, vadovaujant JAV 
Aukščiausiojo Teismo vyriau
siam teisėjui William H. Rehn-
quist. Prezidentas George Bush, 
kuris vienu metu savo kaden
cijoje atrodė būtinai laimė
siantis perrinkimą, stebėjo 
priesaiką. 

Darydamas priesaiką B. Clin
ton buvo kairę ranką padėjęs 
ant žmonos Hillary laikomo Šv. 
Rašto, kurį jam dovanojo jo 
senelė. Jo dvylikmetė dukra 
Chelsea stovėjo jo dešinėje. 
Davęs priesaiką, jis kalbėjo 14 

minučių į jūrą žnonių, patvi
nusią nuo vėliavomis išdeko-
ruoto kapitoliaus pastato vaka
rinės pusės iki Washingtono 
paminklo kitame gale ilgos 
alėjos-pievos, vadinamos 
„mali". 

Jo kalboje, kurioje dažnai kar
tojosi atsinaujinimo motyvas, jis 
taip pat pasakė. „Norint atnau
jinti Ameriką, mes turime būti 
drąsiai ryžtingi, mes turime 
daryti tai, ko josią karta prieš 
mus neturėjo daryti". 

Marga minia 

Nors kelione nuo Kapito
liaus į Baltuosius rūmus jie pra
dėjo limuzinais keliais blokais 
neprivažiavus rūmų, prez. B. 
Clinton ir jo žmona Hillary 
išlipo iš limuzr.ų ir pėsti atėjo 
iki rūmų. 

Vėliavėlėmis mojuojančios 
minios paradirr.o kelio pakraš
čiuose pasižymt o savo entuziaz
mu ir rasiniu įvairumu, kas 
buvo ryškiai rr.atoma ir 14-oje 
oficalių ir daugybėje neoficialių 
inauguraciniu ->alių, kurie iki 
aušros ūžė sostinėje. Pakili nuo
taika ir optimumas atitinka ir 

100 tomu, apklausta apie 4,000 
žmonių. Padarėme viską, ką 
galėjome, kas nuo .nūsų pri
klausė. Kada bus baigta ši byla, 
priklausys nuo to, kada Rusija, 
Baltarusija ar kitos valstybės iš
duos Lietuvai ieškomus žmo
nes", sakė Gaudutis. „Tačiau 
šios valstybės dar nėra rati
fikavusios teisinės pagalbos su 
mūsų šalimi sutarčių". 

„Pabėgusius iš Lietuvos nusi
kaltėlius buvusiose Sovietų 
Sąjungos respublikose remia 
komunistai, skiriantys jiems 
didelį dėmesį. Besislapstantieji 
turi apsaugą, o buvimo vietą jie 
keičia, priklausomai nuo poli
tinės padėties vienoje ar kitoje 
valstybėje. Tiek buvęs spec. mi
licijos padalinio OMON vadas 
B. Makutinovič, Lietuvos Ko
munistų Partijos pirmasis sek
retorius M. Burokevičius, tiek 
kiti žudynių kaltininkai keičia 
ir savo išvaizdą — augina barz

das, vilki jiems nebūdingus dra
bužius. Kai ki • ie iš jų mėgina 
pasprukti į Vakurus, tačiau apie 
jų maršrutus nes perspėjame 
kolegas užsienyje", pažymėjo J. 
Gaudutis. ..K a vertus, kariš
kiai, tiesiogia. dalyvavę taikių 
žmonių žudynėse Vilniuje, vė
liau netgi buv. paaukštinti pa
reigose, gavo apdovanojimus". 

Kaip pasakė J.Gaudutis, tar
dytojai norėjo .auti ir M. Gor 
bačiovo paroo mus. Tačiau jis 
tai daryti ve gia jau dvejus 
metus. Byloje ra nemaža įro
dymų, kad M 'Gorbačiovas tu
rėjo žinoti ap šią akciją, kuri 
buvo įvykdyt a am tyliai prita
riant. 

— Rusijoje dinoms pakilus 
daugiau, kaip 10% per praėju
sias tris savait- -. valdžia apsun 
kins paskolų c vimą įmonėms, 
išleis valdžios x>nus. 

naujiems apklausinėjimų duo
menims, kurie nurodo atsargų 
optimizmą, kartu su stipriu 
noru leisti prezidentui parodyti, 
ką gali. 

Kviet imas į talką 

Bill Clintono inauguracinė 
kalba, žymiai kompaktiškesnė 
už jo ligšiolines kalbas, ypač jo 
ilgą kalbą, laimėjus nominaciją 
į kandidatus, pasižymėjo nefor-
malumu ir paprastumu. Ji bū
dingai išreiškė vadinamąjį 
„naujo amžiaus" politinį stilių, 
kuris jam ir padėjo laimėti pre-
zidentystę. Nors kalboje jis 
paminėjo daugelį temų, kurias 
jis linksniavo kampanijos metu 
— būtent atsinaujinimo būtinu
mą, sveikatos priežiūros tei
kimo sistemos reformą, ekono
mijos atgaivinimą bei politinę 
reformą — jo kalba iš esmės 
buvo ne darbotvarkės paskel
bimas, o kvietimas i talką. 

„Jūs, mano bendra-amerikie-
čiai, išdaiginote pavasarį", jis 
sakė. „Dabar mes turime atlikti 
darbą, kurio šis sezonas reika
lauja". Kalboje jis ir brutaliai 
atvirai kalbėjo apie krašto nuo
smukį, bardamas ir nuo žmonių 
nutolusį, tik savimi besirūpi
nantį Kongresą, o taip pat ir 
apatiškus piliečius. „Mes žino
me, kad turime pažvelgti į sun
kia tiesą ir imtis stiprių veiks
mų. Bet mes to nesame padarę", 
šaltoką dieną kalbėjo, dėvįs tik 
kostiuminį švarką, atsisakęs ap
siausto. „Mes plūduriavome su 
srove, ir tas plūduriavimas 
išsekino mūsų resursus, palaužė 
mūsų ekonomiją ir sukrėtė 
mūsų pasitikėjimą". 

..Thomas Jefferson tikėjo, jog 
norint išsaugoti šios tautos pa
čius pagrindus, laikas nuo laiko 
reikės dramatiškai keistis. 
Taigi dabar, mano benra-amen 
kiečiai, mums tas laikas atėjo. 
Sutikime ji". 

Neats isakys ta rp tau t in ių 
įsipareigojimų 

Žinodamas, kad jo kalba bu-
transliuojama ir po visą pasauli 
naujasis prezidentas Bill Clin 

ton kalbėjo ne tik prie Kapito
liaus susirinkusioms minioms, 
bet ir Amerikos draugams, są
jungininkams bei priešams už
sienyje. Jis davė suprasti visam 
pasauliui, bet ypač Irako prezi
dentui Saddam Hussein'ui, kad 
nors Amerika sieks atsinaujin
t i viduje, ji neatsisakys savo 
įsipareigojimų užsienyje. 

„Kartu su savo draugais bei 
sąjungininkais, mes sieksime 
įtakoti pasikeitimus, kad jie 
mūsų neužplūstų", kalbėjo 
naujasis prezidentas, stovė
damas už neperšaunamo stiklo. 
..Kai bus grasinama mūsų gyvy
biniams interesams ar kai bus 
pažeidžiama tarptautinės bend
ruomenės valia ar sąžinė, mes 
veiksime, kai tik galima — 
taikia diplomatija, kai reikės — 
jėga". 

Padaręs priesaiką B. Clinton 
pasisuko ir pasisveikino su buv. 
prez. G. Bush. Padavę vienas 
kitam ranką, jie ilgai žvelgė 
vienas kitam į akis, tuo momen
tu, atrodo, vykstant tikrajam 
valdžios perdavimui. Tuo mo
mentu už prez. Bush stovėjęs 
karinis pavaduotojas, laikąs 
portfelį, kuriame laikomi bran
duolinio karo pradėjimo kodai-šif-
rai, jau tapo pavaldus naujajam 
prezidentui. 

Bill Clinton, tapęs prezidentu 
būdamas 46 metų, yra trečias 
jauniausias JAV prezidentas. 
Jaunesni už jį buvo tik John F. 
Kennedy, tapęs prezidentu 1961 
m., būdamas 43 metų, ir Theo-
dore Roosevelt, tapęs preziden
tu 42 metų. Prieš pat preziden
to prisaikdinimą buvo prisaik
dintas viceprezidentu 44-metis 
senatorius iš Tennesseee Al 
Gore, jį apsupus jo žmonai Tip-
per ir jo keturiems vaikams. 

Prez. Bill Clinton, kviesdamas 
amerikiečius į atnaujinimo dar
bą, savo inauguracinę kalbą bai
gė ištrauka iš Šv. Rašto:,. ,Ir ne-
pailskime, darydami gera, nes 
atėjus laikui mes pjausime, jei 
nenusilpsime*. Iš šio džiūgau 
jančio, šventiško kalno mes gir
dime šaukimą tarnauti slėnyje. 
Mes išgirdome trimitus, mes 
pakeitėme sargybą. Ir dabar, 
kiekvie;.~:s savu būdu. ir su 
Dievo pagalba, turime atsiliep
ti į šaukimą". 

šaudoma į mus. Kai kam jau da
rėsi pikta". 

Lt. gen. Robert B. Johnston, 
koordinuojantis karinę inter
venciją prižiūrėti, kad maistas 
būtų pristatytas badaujantiems, 
pasakė, jog nesitiki, kad būtų 
išvedama daugiau dalinių, kol 
JT Saugumo Taryba nepatvir
tins rezoliucijos, pervedančios 
atsakomybę už šią operaciją iš 
JAV Jungtinėms Tautoms. 

Maj. gen. Charles E. Wilhelm, 
1-osios marinų divizijos vadas, 
yra nusistatęs iki vasario 1-osios 
sukurti saugią aplinką padalin
tame Mogadishu mieste. Pasiro
dė, kad sostinėje sunkiau nu
ginkluoti somaliečius, negu pro
vincijoje, kur JAV daliniai jau 
įkūrę saugias bazes maisto ir 
šalpos paskirstymui. 

Kai kurie JAV kariuomenės 
pareigūnai sakė, kad marinų 
batalijono iškilmingas išvyki
mas, filmuojant televizijos ka
meroms, buvo taikytas iš dalies 
tam, kad paskatintų Jungtines 
Tautas pradėti pareigų perda
vimą. Vyriausias JAV pareigū
nas Somalijoje, amb. Robert B. 
Oakley, pabrėžė, kad išvykstan
tieji marinai yra pakeičiami 900 
Australijos dalinių. 

„Man atrodo, kad tai duoda 
teisingą signalą, kad kiti yra 
pilnai pajėgūs perimti mūsų pa
reigas, visai nekeičiant opera
cijų Krašte', duotame interviu 
pareiškė amb. Oakley, vienos 
alyvos kompanijos svečių name, 
kuris yra tapęs laikina JAV am
basada. 

Susipažinusieji su JAV ir 
Jungtinių Tautų derybomis šiuo 
klausimu, sako, kad Jungtinės 
Tautos spyrėsi labai stipriems 
JAV spaudimams pravesti nau
ją rezoliuciją dėl taikos palai
kymo Somalijoje iki prezidento 
G. Bush pasitraukimo iš prezi
dento pareigų. Dabar teks B. 
Clinton administracijai išside
rėti JAV dalinių išvedimą ir 
nustatytLkokiu mastu JAV da
lyvaus tolimesnėje taikos palai
kymo operacijoje. 

Gen. R. Johnston mano. kad 
tą darbą galėtų atlikti apie 
15,000 JT kareivių — apie pusė 
to skaičiaus tarptautinių dali
nių, kurie ten dabar yra. Jo 
apskaičiavimu, kad prie to prisi
dėtų tik „kuklus skaičius" JAV 
kareivių — apie 1.000, o didesnė 
dalis jų logistinės paramos (lėk
tuvai, susižinojimas) teiktų JAV 
samdytos privačios įmonės. 

Be to, atsargai galėtų laivuo
se pakrantėse būti dar 4,000 
kanų. pasiruošusių iš jūros 
pulti, jei reikėtų. „Tai taip pat 
parodytų JAV ryžtingumą", pa
sakė gen. Johnston. „Mes 
norime, kad visa ši operacija 
sėkmingai baigtųsi. Mes neno
rime viso reikalo netvarkingai 
atsikratyti". 

KALENDORIUS 

Sausio 22 d.: Šv. Vincentas 
diakonas, kankinys. Anastazas. 
Aušrys. Skaistė. 

Sausio 23 d.: Raimundas, Il
defonsas, Gailys, Gundė. 

ORAS CHICAGOJE 

Penktadienį saulė tekėjo 7:11, 
leisis 4:49. Temperatūra dieną 
34 F (1 C), dalinai debesuota, 
gali ir lyti, naktį 28 F (- 2 C). 

Šeštadienį saulė tekės 7:11, 
šiek tiek šilčiau, apsiniaukę, 
gali lyti ar snigti. 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. sausio mėn. 22 d. 

/PORTO APŽVALGA 

ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
CHICAGO „BULLS" -

„GOLDEN STATE WAR-
RIORS" RUNGTYNĖSE 

CHICAGOJE 
Sausio 15 dieną Chicagoje 

įvyko profesionalų pasaulinio 
meis ter io Chicago „Bul is" 
žaidynės su San Francisco 
„Golden S ta te W a r r i o r s " 
komanda, kurioje žaidžia ir 
lietuvis, Lietuvos Olimpinės 
Krepšinio komandos žvaigždė 
Šarūnas Marčiulionis. Šiose 
ža idynėse žaidė ir aukso 
medalio laimėtojai Cris Mullen 
(ui „Golden State Warriors"), o 
Michael Jordan ir Scotty Pipen 
už Chicagą. 7'idynes stebėjo 
18,676 žiūrove, jų tarpe ir retas 
lietuvis, sugebėjęs „susikombi
nuoti" bilietą į šiam sezonui 
išparduotas žaidynes. Chicaga, 
t u r ė d a m a žymiai stipresnę 
komandą, ypač ūgio atžvilgiu, 
po 22 minučių j au turėjo 
persvarą savo naudai ir lengvai 

sutvarkė „Golden State War-
riors" 122-101 antykiu. 

Geriausiai žaidė Michael Jor
dan, įmetęs 26 taškus, nuka
binęs 12 kamuolių ir padėjęs su 
10 kitų taškų. Šarūnas Marčiu
lionis, po labai sėkmingo pasi
rodymo rungtynėse Philadelfi-
joje, kur jis įmetė 34 taškus ir 
žaidė 42 minu tes , šiose 
žaidynėse ta ip pat pradėjo 
pirmutiniame penketuke. Ša
rūnas, žaisdamas 29 minutes, 
pelnė 15 taškų, nuo lentų 
nuėmė 6 kamuolius ir padėjo su 
6 kitais taškais. Džiugu buvo 
pastebėti, kad Šarūno sužeistoji 
koja stiprėja, jam būdingi jude
siai bei pasisukimai ir šuoliai 
vėl grįžta. Nors po rungtynių 
Šarūnas skundėsi, kad jo ko
ja dar jautri ir jam reikia 
išmokti nauju būdu bėgti. 

Po rungtynių, „Golden State 
Warriors" vyriausias treneris 
Don Nelson, kuris pasirašė trejų 
metų ga ran tuo t ą su ta r t į , 
paklaustas apie žaidynes, buvo 
nepatenkintas, nes komanda 
antrame kėlinyje, gavusi ka
muolį, kiekvieną kartą jį per 
k e t u r i a s m inu t e s a t idavė . 
Pamatęs, kad nėra galimybės 
la imėt i rung tynes , j is nu
sprendė leisti ilsėtis pagrindi
niams žaidėjams, jų tarpe ir Ša
rūnui. 

P a k l a u s t a s apie Šarūno 
žaidimą, Don Nelson pareiškė: 
„He's a great player. I had a 
chance to ręst his foot, he played 
a great game the other night. Its 
good that he has a chance to ręst 
his foot". (,,Jis yra geras 
žaidėjas. Aš leidau jam pailsin
ti koją, nes jis užvakar ilgai 
žaidė. Jis sužaidė gerai aną 
vakarą. Reikia duoti jo kojai 
pailsėti"). 

Šarūnas Marčiulionis, pa
klaustas apie rungtynių rezulta
tus, galvojo, kad, jei paskutinį 
ketvirtį būtų žaidę Mullin, Har-
daway ir Marčiulionis, tai 
„Warriors" gal būtų nepralošę 
tokiu dideliu santykiu. Apie 
žaidynes Philadelphijoje Šarū
nas pasakė: „Sveikata gerėja ir 
aš gaunu daugiau žaisti. Esu 
dėkingas, kad treneris mane 
palaiko ir aš žaisiu su tokiu pat 
entuziazmu". 

Paklaustas apie susitikimą su 
lietuviais Chicagoje, Šarūnas 
sakėsi dalyvavęs susitikime 
S t a n d a r d Bank pata lpose, 
, .Seklyčioje" sus i t ikęs su 

vaikais, laukiančiais operacijų 
ar jau sveikstančiais po opera
cijų. Kitas susitikimas buvo 
miesto centro „Gamekeepers" 
užeigoje. Šie susitikimai nenu- plakatų įsigijimą, kurių pelnas 
vargina jo, bet suteikia progą taip pat yra skiriamas Vaikų 
pasikeisti informacija su savo fondui". 

Šarūnas Marčiulionis(Nr. 13), San Francis*. - ..Golden State Warriors" žaidėjas, sausio 15 d. Chica
goje vykusiose rungtynėse dengia varžovų komandas — Chicago „Bulis" žaidėją B. J. Armstrong. 

Nuotr. J . Zaparacko 

LIETUVIŠKO SPORTO 
NUOTRUPOS 

tautiečiais. 
Šarūnas pareiškė padėką 

Vaikų fondo ir jo pirmininko 
Juozo Nekrošiaus vardu, saky
damas: „Noriu padėkoti Ameri
kos lietuviams, dalyvavusiems 
Lietuvių dienose Los Angeles ir 
ten įsigijusiems Olimpiados 

Šarūnas Marčiulionis po rung
tynių Chicagos stadione trum
pai susitiko su lietuviais žiūro
vais, stebėjusiais žaidynes. Po to 
jis su komanda išvyko į India-
napolį. Džiugu, kad Šarūnas 
randa laiko ir noro palaikyti 
ryšį su savo tautiečiais, o taip 

marškinėlius, kurių gautas pat ir rūpintis našlaičiais Lietu-
pelnas ($12,000) Ankaičių buvo voje. 
nugabentas į Lietuvą ir per Vai
kų fondą paskirstytas šeimoms, 
kurios priėmė 135 vaikus į savo 
šeimas. Šios aukos teikia me
tinę paramą išlaikyti šiuos naš
laičius. Taip pat esu dėkingas 
Detroito ir Chicagos lietuviams 
už aukas ir marškinėlių bei 

Rungtynes Chicagoje stebėjo 
ir „Lietuvos aido" korespon
dentas Linas Kunigėlis, „Drau
go" korespondentė Indrė Tijū-
nėlienė ir „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlės Detroi
te vedėjas Algis Zaparackas. 

lm 

43-SIOS S. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS 

43-sios Š. Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynės 1993 m. gegužės 
29, 30 ir 31 dienomis vyks New 
Yorke, N.Y. Visuotinio 
ŠALFASS -gos suvažiavimo nu
tarimu ir ŠALFASS-gos Centro 
valdybos pavedimu, žaidynes 
vykdo New Yorko „Lietuvių 
atletų" klubas. 

Žaidynių programa— 1993 
m. ŠALFASS -gos krepšinio, 
tinklinio, lauko teniso, stalo 
teniso, šachmatų ir plaukimo 
pirmenybės. 

Krepšinio pirmenybės numa
tomos pravesti šiose klasėse: 
vyrų A, vyrų B, moterų, jaunių 
A (1974 m. gimimo ir jaunesnių) 
ir jaunių B (1976 m. gim. ir 
jaun.). 

New Yorke vyks tik didžioji 
dalis šių metų krepšinio pirme
nybių, kadangi, kaip j au 
žinoma, vyrų senjorų (per 34 m.) 
ir veteranų (per 44 m.) pir
menybės bus vasario 27-28 d., 
Clevelande, o jaunučių C, D ir 
E balandžio 24-25 d., Detroite. 

Vyrų krepšinio A klasę sudaro 
iškilesnės komandos, atrinktos 
ŠALFASS-gos Krepšinio komi
teto. Likusios komandos žaidžia 
B klasėje, kur gali dalyvauti ir 
vyrų A klasės komandas tu
rinčių klubų antrosios koman
dos. 

Tinklinio pirmenybės pla
nuojamos vykdyti vyrų, moterų 
ir mergaičių A (1974 m. gimimo 
ir jaunesnių) klasėse. 

Lauko teniso, stalo teniso ir 
šachmatų programos, klasės, 
etc. bus nustatyta pro 
preliminarinės registracijos, 
atsižvelgiant į parodytą 
susidomėjimą bei pateiktus 
pageidavimus. 

Plaukimo pirmenybės vyks 
baltiečių pirmenybių rėmuose. 
Varžybos apims visus pa 
grindinius stilius, vyrų, moterų 
ir visos berniukų ir mergaičių 
prieauglio klasėse. Šuolių i 
vandenį (diving) nebus. Lietu 
vių pirmenybės bus išvestos iš 
baltiečių varžybų. 

Gegužės 31 d., pirmadienj. 
planuojama pravesti tik vyrų A 
ir B klasių krepšinio varžybų 

užbaigimą. Visas kitas krep
šinio ir visų kitų sporto šakų 
pirmenybes, sąlygoms leidžiant, 
numatoma vykdyti tik gegužės 
29 ir 30 d. 

Preliminarinė dalyvių re
gistracija — iki 1993 m. kovo 
15 d., pas rengėjus, šiuo adresu: 
Pranas Gvildys, 93 VVheeling 
Ave., Staten išland, NY 10309. 
Tel. (718) 356-7871 namų; (201 > 
804-2037 darbo. FAX: 201-804-
2060. 

Pagal preliminarinės regist
racijos duomenis, bus galutiniai 
nuspręsta, kurios sporto šakos 
bus žaidynėse vykdomos, nusta
tyta jų klasės, programos bei ki
tos detalės ir paskelbta galu
tinės dalyvių registracijos datos. 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems S. Amerikos lietuvių spor
to vienetams ir individams, atli
kusiems metinę 1993 m. ŠAL
FASS-gos narių registraciją. 
Principiniai, dalyvių skaičius 
visose sporto šakose yra neapri
botas. 

Išsamesnės informacijos pra
nešamos visiems ŠALFASS-gos 
klubams. ŠALFASS-gai nepri 
klausą vienetai bei klubams 
nepriklausą individai informa
cijų prašomi kreiptis į P. Gvildį. 

Žaidynių rengėjai, New Yor
ko „Lietuvių atletų" klubas 
šiais metais švenčia savo 
veiklos 90 metų sukaktį (klubas 
įsisteigė 1903 metais). Taigi 
43-sios žaidynės vyks šios gar
bingos sukakties ženkle. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

DEL KIAURO STOGO 
IŠIRO RUNGTYNĖS 

LAUKO TENISO 
TURNYRAS 

Lauko teniso turnyras š.m. 
rugpjūčio 10-14 dienomis vyks 
Kauno teniso aikštyne. Kauno 
Teniso klubas kviečia lietuvius 
tenisininkus iš viso pasaulio į 
visų klasių ir visų amžių grupių 
teniso turnyrą. Visi bus aprū
pinti nemokamu apgyvendini
mu, o šalia turnyro numatoma 
ir kultūrinė programa. Smul
kesnė informacija bus pa
teikta, kai ją gausime. Re
gistracija iki liepos 19 d. Kauno 
Teniso klube. Sporto 3, Kaunas 
3036, Lithuania. 

MARČIULIONIS VĖL 
ŽAIDŽIA 

Krepšinio pažiba Ša rūnas 
Marčiul ionis nuo gruodžio 
vidurio grįžo į savo klubo 
komandos eiles. Be jo komandai 
nelabai sekėsi ir ji savo grupėje 
buvo paskutiniųjų ta rpe . 
Marčiulionis savo formos nėra 
praradęs, o tuo pačiu ir koman
dai pradėjo sektis geriau. 

KARNIŠOVUI SEKASI 

Artūras Karnišovas, Lietu
vos rinktinės žaidėjas Barcelo-
noje. ir toliau gerai žaidžia 
Seton Hali universiteto koman
doje. Jis gerai kovoja prie lentų, 
geras gynime ir surenka po 
10-15 taškų per rungtynes. 

LIETUVOS 
KREPŠININKĖS EUROPOS 

TAURĖS VARŽYBOSE 

„Lietuvos Telekomo" fir 
mos moterų krepšinio komanda 
kvalifikavosi sekančiam ratui 
Europos Ronketti taurės varžy
bose Vilniuje, nugalėdamos 
Poznanės „Olimpias" 107:69. 
Pirmas rungtynes Poznanėje jos 
buvo pralaimėjusios 88:65. Savo 
grupejp Lietuvos komanda uži
ma trečia vietą su dviem laimė
jimais ir vienu pralaimėjimu. 
Kitos rungtynės bus prieš Itali
jos Parmos komandą. 

NEAPGALVOTO ELGESIO 
Uf ONOS PASEKMĖS 

Kauno „Poliinter" firmos 
komanda, kaip jau skaitėte 
šiame skyriuje, neseniai lankėsi 
Amerikoje. Penkios jos žaidėjos 
buvo suimtos, kai jos krautuvėje 
apsivogė Susimokėjusios pa-
baud ,. nebaigusios gastrolių, 
turėjo grįžti į namus. 

..P ..sižymėjusios" žaidėjos 
nebuvo Lietuvos r inkt inės 

jas diskvalifikavo dvejiems 
metams. Tai skaudus smūgis 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių 
sportui. 

LTOK GENERALINĖ 
ASAMBLĖJA 

LTOK generalinė asamblėja 
gruodžio 11d. vyko Menininkų 
rūmuose Vilniuje, lygiai po ke
turių metų nuo LTOK 
atkūrimo. 

Antrai 4 metų kadencijai 
LTOK prezidentu išrinktas vėl 
Artūras Poviliūnas. iŠ 118 balsų 
jam teko 116! Viceprezidentais 
išrinkti: Stasys Šaparnis, šiolai 
kinės penkiakovės pirmininkas, 
ir Stasys Stonkus. Krepšinio fe
deracijos pirmininkas. \ vyk
domąjį komitetą, kurį sudaro 11 
asmenų, taip pat išrinkti visi 
nauji žmonės, visi įvairių fe
deracijų pirmi'nftikai, ir Pranas 
Majauskas, buvęs Kauno sporto 
skyriaus pirmininkas. 

Generalinio sekretoriaus pa
reigoms Janis Grinbergas atsi
sakė kandidatuoti dėl fizinio ir 
dvasinio pervargimo. Nenuo
stabu, nes be šių pareigų jis 
buvo pagrindinis IV PLS žaidy
nių organizatorius, Lietuvos 
rankinio vyr. treneris ir 
atstovas prie pasaulinės ranki
nio federacijos. Generaliniu 
sekretorium vienbalsiai 
išrinktas Petras Statutą. LTOK 
direktorius ir buvęs Lietuvos 
sportininkų vadovas Barcelono-
je. 

LTOK leidžiamas sporto laik
raštis „Vytis" nuo gruodžio 
mėn. uždaromas dėl lėšų stokos 
ir bendro nepasitenkinimo re
daktore Roma Grinbergiene. 
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ruošiamas futbolo turnyras, į 
kurį pakviesti visi Sovietų Są
jungos buvusių respubl ikų 
čempionai. Turnyro prizinį 
fondą sudaro 20,000,000 rublių. 
Trylika respublikų jau sutiko 
dalyvauti, jų tarpe ir Vilniaus 
„Žalgiris". Tikimasi, kad ir 
Ukrainos bei Gruzijos čempio
nai dalyvaus. 

2000 METŲ OLIMPIADA 
SYDNYJE ??? 

Tarptautinio Olimpinio komi
teto generalinė asamblėja lap
kričio mėn. pradžioje vyko Aca-
pulco mieste. Meksikoje, Joje 
dalyvavo 183 valstybių olim
piniai komitetai, jų tarpe ir 
LTOK prezidentas Artūras Po-

DR. VUAY 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 . penki, nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Robarts Rd., Palos Hl l ls , IL 

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

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 BUILOING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

..Respublikos" laikraščio š.m. 
sausio 8 d. laidoje rašoma, kad 
sausio 6 d. teisėjai nutraukė 
tarptautinio" Ronketti moterų nares, kaip amerikiečių spaudo 
kreipšinio turnyro rungtynes je buvo skelbta. Jas sponsoravu-
tarp Vilniaus „Lietuvos Tele 
komo" ir Parmos „Primizie Bas-
ket" komandų Nutraukimo 
priežastis per kiaurą Vilniaus 
Pedagoginio universiteto sporto 
salės stogą į aikštelę nuolatos 
tiško vanduo. 

si firma už tos komandos 
kelionę sumokėjo 20,000 dolerių 
ir dar kiekvienai žaidėjai davė 
po 0 d)l. Bei joms tiek b-.:vo 
pe- nažai. Sugrįžusias namo, 
sp<>! soravusi firma atsisakė 
globoti, o krepšinio federacija 

R. MAŽUOLIS PLAUKIMO 
PIRMENYBĖSE 

Amerikos atvirose plaukimo 
pirmenybėse dalyvavo ir Lietu
vos pažib; Raimundas Mažuo
lis. Jis lai-nėjo 50 m laisvu sti
liumi, pasiekdamas naują 
Lietuvos rekordą per 22.47 
sekundes. R. Mažuolis šiuo 
metu treniruojasi JAV-se ir 
atstovauja Fort Lauderdale klu
bui. Jis atstovavo Lietuvai 
Olimpinėse žaidynėse Barcelo-
noje, bet nei i 50 m, nei į 100 m 
laisvu stilium1 varžybų finalinę 
grupę nepateko. 

LIETUVOS FUTBOLO 
ŽINIOS 

Lietuvos futbolo rinktinė 
dalyvauja pasaulio futbolo pir
menybių atrankinėse varžybo
se. Savo grupėje iš 7 komandų 
Lietuva yra ketvirtoje vietoje su 
vienu laimėjimu, trejomis lygio
siomis ir vienu pralaimėjimu. 
Ateinančios rungtynės bus 
vasario 24 d. prieš pirmau 

jančią Ispanijos rinktinę. Lat-
vij; *je grupėj- stovi šeštoje 
vietoje. Tik dvi pirmosios pateks 
į sekantį varžybų ratą. 

Šio mėnesio gal< Maskvoje 

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

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

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 1230-3 vp p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p., 

penkt if seštd 9 v r -12 v.p.p. 
6132 S. Kedzle Ave.. Chicago 

(312) 778-6969 art>a (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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. penki 12 -3V p p . ketv 2-7 v.v 
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago H 
Tai. (312) 476-2112 

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

IL 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth A v a . , Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 S. Puiaakl Rd., Chicago. IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmh»rat. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71at Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

viliūnas ir gen. sekretorius 
Janis Grinbergas. 

Svarstyta daugybė klausimų. 
Po Olimpiados Atlantos mieste, 
JAV-se, sekanti olimpiada, 
tikriausiai, bus Sydney, Aus
tralijoje, 2000 metais. Sydney 
pasiryžęs apmokėti kelionės 
išlaidas visiems dalyviams. 

Į Olimpiados sporto renginių 
komisiją išrinktas Artūras Po
vi l iūnas, vienintel is Rytų 
Europos atstovas. 

Iš olimpinio solidarumo fondo 
LTOK-ui paskirta 32,800 dol. 
parama, o 15,000 dol. pridėta 
sporto medicinos ir sporto 
žurnalistikos kursams. 

A.B. 

Kab. t a i . (312) 585-0348; 
Raz. (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. ta i . (312) 471-3300 
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Pasisakome už laisvą, 

NEPRIKLAUSOMĄ 
LIETUVĄ 

Prieš porą dienų ne tik Ameri
ka, bet ir pasaulis stebėjo aki
vaizdžiausią demokratinės sis
temos gyvenimo momentą — 
naujo JAV prezidento prisaikdi
nimo apeigas. 

Amerikos vyriausybė pasikei
tė be triukšmo, revoliucijų, 
kraujo praliejimo. Ranka ant 
Šv. Rašto, tvirtai pakartoti prie
saikos žodžiai, užbaigti krei
piantis į Dievą, prašant 
paramos, stiprybės, ištvermės 
atlikti tai, ką prisiekė padaryti. 
Tai ir viskas. 

Ką atneš ateinantys ketveri 
metai naujam prezidentui, JAV 
gyventojams ir visam pasauliui, 
kurio sunkiausios problemos 
nuolat suverčiamos Amerikai 
ant pečių, niekas negali atspė
ti. Tačiau šimtatūkstantinė mi
nia, suplaukusi i Washingtoną 
ir stebėjusi iškilmes, dalinosi 
vienu pagrindiniu jausmu, kar
tojo vieną žodį: viltis. Žurnalis
tų klausinėjami, žmonės nuolat 
kartojo: „Turime viltį, kad 
reikalai pagerės". „Tikimės, 
kad pūstelės nauji vėjai". 
„Viliamės, kad prezidentas ne
bijos žengti nauju keliu". 

Po dienos kitos, po kelių savai
čių ar mėnesių žmonės pradės 
apsižiūrėti, kad naujasis Ameri
kos prezidentas nėra stebukla
daris. Jis negali mostelėti burtų 
lazdele ir panaikinti krašte 
skurdą, darbo stoką, nusikalti
mus bei kitas blogybes, kurios 
jau labai įsipilietinusios mūsų 
kasdienybėje ir net nežada 
išnykti. 

Galbūt Bill Clinton nepamirš 
savo pažadų, padarytų prieš 
rinkimus, ir bent mėgins kraštą 
po savo ketverių preziden
tavimo metų palikti kiek sau
gesnį, gyvenmą jame truputėlį 
lengvesnį. To ir užtektų. Iš 
tikrųjų žmonės net nesitiki 
didelių permainų, tačiau vieną 
skaidrią žiemos dieną Washing-
tone, kai valstybės vairo tvirtai 
savo rankose laikyti prisiekė 
jaunas ir energingas prezi
dentas, minioje sužibo viltis. 

KOMUNISTINĖ KUBA ARTĖJA 
PRIE CHAOSO 

Fidel Castro pažadais kubiečiai jau netiki 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Paskutiniam prezidento prie
saikos žodžiui nuaidėjus, mes, 
kurie esame visuomet padalin
ti tarp dviejų tėvynių, neju
čiomis vėl nukreipėme mintis į 
kitus prezidento rinkimus, įvyk
siančius po kelių savaičių 
anapus Atlanto. Daugelis turė
sime progą ir tuose rinkimuose 
atiduoti balsą už pasirinktą 
kandidatą. Daugeliui nemažiau 
sunku apsispręsti , už ką 
balsuoti. 

Ir prieš JAV prezidento rinki
mus pernai rudenį daug kartų 
pasigirsdavo balsai, kad sunku 
pasirink i, už kurį kandidatą 
balsuoti. Beveik atrodė, kad 
pasirinkimo nėra: vienas blo
gas, o kitas negeras... Žmonės 
troško pasikeitimo, bet daugelis 
nenorėjo tikėti, kad kažkoks 
„nesubrendęs ir be patirties" 
Arkansas valstijos guberna
torius galėtų įstatyti krašto 
gyvenimą į lygesnį kelią. 
Pasakose laimė visuomet nusi
šypso „Joneliui kvaileliui", bet 
čia ne pasaka , o labai 
komplikuota tikrovė. 

Šiandien dar neįmanoma pa
sakyti, ar Amerikos politinis, 
ekonominis bei kasdieninis 
gyvenimas neliuoktelėjo „iš 
keptuvės į ugnį", tačiau valsty
bės gyventojai, balsuodami už 
Clintoną, parodė, kad buvo ne
patenkinti buvusio prezidento 
administracija. Kadangi čia 
stiprios tik dvi pagrindinės par
tijos, daug pasirinkimo nebuvo. 

* 

Lietuvos prezidento rinki
muose kiek sunkiau. Nors 

gyventojų krašte tik saujelė, 
palyginus su JAV, jie kur kas 
labiau susiskaldę. Amerikiečiai 
turėjo du rimtus kandidatus į 
prezidento postą, o Lietuvoje jų 
geras pustuzinis. Vieni žinomes
ni, kiti mažiau pažįstami, tre
tieji lyg iš žemės staiga išdygę: 
nieko konkretaus apie juos 
pasakyti negalime. Net tie išei
vijos lietuviai, kurie mėgsta 
politikuoti (ar yra kitokių, ypač 
vyresnio amžiaus, lietuvių?), 
prisipažįsta, kad labai sunku 
apsispręsti. 

Mes redakcijoje dažnai gir
dime klausimą: „Už ką jūs 
pasisakote". Vadinasi, kokia 
„Draugo" nuomonė apie kandi
datus ir apskritai prezidento 
rinkimus Lietuvoje. 

„Draugas" nepasisako nei už 
vieną kandidatą. Mes pasi
sakome tik už nepriklausomą, 
demokratinę, laisvą Lietuvos 
Respubliką! 

Kiekvienas balsuotojas turi 
pats apsispręsti, ką jis norėtų 
matyti Lietuvos prezidento kė
dėje, kuris kandidatas būtų tin
kamiausias ir labiausiai suge
bėtų kraštą vesti tvirtu keliu, 
dirbdamas Lietuvos „naudai ir 
žmonių gėrybei". 

Gauname daugybę straipsnių, 
laiškų ir laikraščių iškarpų 
prieš A. Brazauską ir už jį; prieš 
K. Bobelį ir už jį; prieš S. Lozo
raitį ir už jį. Įdomu, kad iki šiol 
niekas nekreipia rimto dėmesio 
į likusius kandidatus, tarytum 
jie įrašyti sąrašuose tik šiaip 
sau, kad skaičius būtų didesnis. 
Žinoma, negalime įkišti galvos 
į smėlį ir į nieką nereaguoti. 
Pernai rudenį įvykę rinkimai į 
Lietuvos Seimą buvo labai opi 
tema išeivijos lietuvių gy
venime, o prezidento rinkimai 
— dar opesnė. Žmonės nori 
pareikšti savo nuomones, pasi
dalinti mintimis. Laiškų sky
riuje kartais spausdiname tuos 
jų pasisakymus. Tačiau tie 
laiškai ar juose pareikšta nuo
monė nebūt ina i a tspindi 
„Draugo" nusistatymą. Tikime, 
kad reikia gerbti ir priešingą 
nuomonę. Nėra būtina „visiems 
į vieną dūdą pūsti". Tą patį 
galime pasakyti ir apie apmoka
mus politinius skelbimus, pro
paguojančius vieną ar kitą 
kandidatą. Nepripažįstame tik 
asmeninių puolimų, koliojimų, 
įžeidinėjimų, nukre ip tų į 
žmones, kurie kandidatuoja į 
Lietuvos prezidento postą. 

Kubos respublika, turinti apie 
11 milijonų gyventojų, įsikūrusi 
to paties vardo saloje ir prie jos 
esančiose mažesnėse salose, uži
ma 44,218 kv. mylių. Sostinė — 
Havana, joje yra apie 2 mil. gy
ventojų. 

Svarbiausios krašto pramonės 
sritys: tekstilė, medžio apdir
bimas, cementas, chemikalai, 
cigarai. Dirbama žemė sudaro 
28% bendro ploto. Auginamos 
cukraus nendrės, tabakas, kava, 
ananasai, bananai, citrinos bei 
apelsinai , kokoso riešutai . 
Žemėje randami mineralai: ko
baltas, nikelis, geležies rūda, 
varis, manganas, druska. 

Kuba, nuo 1959 metų tapusi 
komunist iniu kraštu, buvo 
remiama Sovietų Sąjungos ir 
kitų komunistinių valstybių. 
Tuo pačiu metu Kuba siuntė ka
reivius į Afriką, kad padėtų 
įsigalėti komunizmui. Apie 20 
tūkstančių kareivių buvo nu
siuntusi į Angolą, kurioje vyko 
pilietinis karas. Kubos kariai ar 
instruktoriai buvo sunčiami ir 
į kitas Afrikos valstybes bei 
Centrinę Ameriką. Kubos pa
stangos išplėsti tenai komu
nizmą, ypač Karibų srityje, pa
blogino santykius su JAV. Ku
boje buvo ruošiami teroristai ir 
siunčiami į kitas valstybes. Kai 
JAV prezidentas Ronald Rea-
gan teroro aktus paskelbė, Fidel 
Castro jį iškoliojo, pavadin
damas bepročiu ir kitais necen
zūruotais žodžiais. 

Kubą valdant diktatoriui Ful-
gencio Batisti, 1956 m. Kalėdų 
dieną teisininkas Fidel Castro 
su 12 šalininkų atplaukė laive
liu iš Meksikos ir išsikėlė Kubo
je. Sierra Maestre kalnuose jie 
įsirengė savo stovyklą ir pradėjo 
veikti prieš diktatorių Batistą. 
Castro sugebėjo patraukti į savo 
pusę keletą tūkstančių tautie
čių, nepatenkintų diktatoriaus 
Batistos policiniu valdymu. 
1958 m. pabaigoje Fidel Castro 
su savo šalininkais įveikė 
didesnį Batistos kariuomenės 
dalinį ir užėmė Santa Clara 
miestą. Batistos pasiųsti ka
riuomenės daliniai atsisakė 
kovoti prieš Castro sukilėlius. 
Matydamas savo pralaimėjimą, 
Batistą prieš pat Naujus 1959 
metus išskrido į San Domingo. 
Tūkstančiai kubiečių džiaugėsi 
ir dainavo visą naktį. Po to išėjo 
į gatves švęsti revoliucijos. 

Paskutinę praėjusių metų 

Tik pagalvokime: nepaisant, 
tas bus išrinktas Lietuvos pre
zidentu, kas nors liks nepa
tenkintas rinkimų rezultatais. 
Tačiau išrinktasis asmuo vis 
t e k savo rankose turės mūsų 
tėvynės vyriausybės vairą, 
darys sprendimus, rūpinsis jos 
reikalais. Turime tikėti, kad 
kandidatai prezidento vietos 
trokšta ne dėl savo asmeniškos 
naudos bei garbės, o tikrai nori 
padėti Lietuvai tvirčiau žengti 
laisvo ir geresnio gyvenimo 
keliu. 

Tik dėl to, kad Lietuvos pre
zidentu taps mums nepatin
kantis (ar ne mūsų partijos) 
žmogus, mes vis tiek liksime 
lietuviais, vis tiek nesustosime 
rūpintis savo tautos gerove, 
remti jos institucijas, padėti 
našlaičiams, vargšams, lankyti 
gimines tėvynėje. Suprantama, 
atsiras daug priekaištų, dū
savimų, bet su tikrove reikės 
susitaikyti ir ją priimti. 

Kiekvienas, kuris turi teisę 
balsuoti ateinančiuose rinki
muose, turi ir pats apsigalvoti, 
nuspręsti, už ką atiduoti balsą. 
To mes visiems ir linkime. 

D. B. 

suptas video aparatų, disco 
šviesų ir išrašytų revoliucinių 
šūkių. Robert Robama, Kubos 
komunistinio jaunimo vadas, 
priėjęs prie mikrofono, kvietė 
JAV prezidentą George Bush 
atvykti ir įsitikinti, kad ko
munizmas Kuboje nėra žlugęs. 
Jo šalininkai priekinėse eilėse 
mosavo vėliavėlėmis ir sveikino 
vadą, bet tūkstantinė minia 
buvo abejinga. Po pusvalandžio 
F. Castro ir kitiems Centrinio 
komiteto nariams pasišalinus, 
prie mikrofono priėjo Kuboje 
mėgstamas dainininkas Silvio 
Rodriguez, tada minia pradėjo 
šaukti. 

Naujieji metai Kubos gyven
tojams nieko gero nežada. Kuba 
yra gyvas muziejus buvusio 
sovietų bloko nesėkmių, prade
dant beverčiais pinigais, eilėmis 
prie parduotuvių, tuščiomis len
tynomis ir baigiant apleistais 
pastatais, uždraustomis knygo
mis, slapta atvežtomis iš užsie
nio. Viena Havanoje gyvenanti 
šeima užsienio žurnalistui paro
dė jų gautą naujų metų premiją: 
vieną dėžutę guava uogienės, 
maišelį juodų pupų ir ketvirtį 
sušaldyto viščiuko. 

Havanoje yra pasklidęs toks 
anekdotas. Vaikas, paklaustas, 
kuo jis norėtų užaugęs būti, 
atsakė „užsieniečiu", nes 
viskas, kas yra geresnio, 
laikoma užsienio turistams, 
kurie atveža Kubai reikalingos 
valiutos. Kubos revoliucija — tai 
neįtikėtina reklamų fantazija 
apie mokyklų, ligoninių padėtį, 
vaizduojamų nlmų festiva
liuose. Toms reklaminėms išlai
doms kasmet buvo gaunama iš 
Sovietų Sąjungos 5 bilijonai do
lerių. 

Veikiant JAV embargo, šian
dien Kuboje matome visus 
negalavimus, kurie veda prie 
galutinio žlugimo. Šiuo metu 
Kuboje yra vis mažiau pasiti
kinčių Fidel Castro pažadais. 
Tad C astrui belieka vienintelė 
priemonė: kaltinti ir pulti vals
tybės priešus Kuba sparčiai 
artėja prie chaoso, kuris gali 
baigtis kruvinomis kovomis. 
„Čia jau ne revoliucija, kalbėjo 
vienas Kubos žurnalistas Hava
nos intelektualų susirinkime. 
Čia tik policine valstybė". Kitas 
gerai žinomas kubos rašytojas 
pareiškė: „Kaukė pagaliau nu-

Čia nuolat prisimenama, kad, 
Batistai valdant Kubą, buvo 
papl i tę aza r t in ia i lošimai, 
prostitucija ir mafija. Fidel 
Castro dabar eina Batistos pra
mintais keliais, medžiodamas 
tur is tų dolerius. „J is par
davinėja geriausius dalykus 
užsieniečiams: paplūdimius, 
moteris ir geriausią maistą", — 
nusiskundė vienas Havanos 
jaunuolis. Šiuo metu Kuboje 
visko trūksta. Net kriminalinė 
policija sunkai gali gauti maši
noms degalų sekti nusikaltė
lius. 

Sant iago mies tas , t u r į s 
600,000 gyventojų, yra apmiręs. 
Retai pamatysi automobilį, 
greitkeliu atvykstantį į miestą. 
Sena Texaco alyvos refinerija, 
nacionalizuota 1960 m., nevei
kia daugiau kaip metai. Prie 
uosto Vidaus prekybos ministe
rijos tarnautojai pardavinėja 
apelsinus po penkis pezus už 
kibirą. Tai vidutinis dienos 
uždarbis. Tuojau čia susirenka 
būrys žmonių. „Jei neturi dar
bo, negali suvalgyti net ir vieno 
apelsino, — pasakė ten buvusi 
moteris. — Anksčiau jų būdavo 
visur". Maisto t rūkumo anek
dotai primena padėtį Maskvoje 
1985 m. 

Šio miesto svarbiausia revo
liucinė šventovė — Moncada ar
mijos kareivinės. Čia tarptau
tinio solidarumo kambaryje 
kabo Ho Chi Mink, Salvador 
Alende ir kitų atvaizdai; dau
gelis yra tuščių vietų, kur buvo 
gerbiami buvusieji Kubos glo
bėjai. 

Charakteringa, k a i Kubos 
miestuose yra daug iškastų 
tunelių — slėptuvių. „Mes 
turime būti pasiruošę nuolat 
gresiančiam amerikiečių už
puolimui", — įspėja valdžia 
gyventojus. 

Pasakojama, kad tik viena 
vieta yra toleruojama: netoli 
Santiago EI Cobre garsi kata
likų šventovė, kurioje Fidel ir 
Raul Castro motina yra pado
vanojusi mažas sidabrines figū
rėles, atsidėkodama Mergelei 
Švenčiausiai, kad jos sūnūs 
grįžo iš Sierra Maestrą kalnų. 
Čia yra Kubos katalikų vysku
pų deklaracija, kurioje pasmer
kiami Kubos policijos valdi
ninkai, įsiveržę į bažnyčias ir 
prievarta ištempę tikinčiuosius, 
šaukusius „Laisvės!" 

Norėdamas gauti užsienio va
liutos, Fidel Castro Camaguey 
mieste, turinčiame 500,000 gy
ventojų, 300 mylių nuo Hava
nos, įsteigė kabaretą, kuriame 
galima gauti Milwaukee mieste 
pagaminto alaus ir kitų užsie
ninių gėrimų. „Kaip jums 
patinka mūsų mulatės?" — pa
klausė vedėjas, rodydamas mo
teris, šokančias prie baro. Už
sieniečiams turistams sudarytos 
labai palankios sąlygos atvykti 
į Kubą pasikaitinti saulėje. Už 
600 dol. kanadietis gali praleisti 
savaitę paplūdimyje saulėje, 
įskaitant į šią sumą net ir 
lėktuvo bilietą. Dargi amerikie
čių Guantanamo įlanką nuo 
kalno turistai gali stebėti per 
žiūronus. 

Havanos didelis revoliucijos 
muziejus, kuriame kadaise buvo 
diktatoriaus F. Batistos rūmai, 
turi viską, pradedant Raul Cast
ro sportiniu švarku, baigiant 
radijo siųstuvu, vartotu perduo
dant žinias iš Sierra Maestrą 
kalnų. Yra čia jachta, kurioje 

Castro su kitais sukilėliais iš 
Meksikos išsikėlė Kuboje. Dar 
prieš 6 mėnesius čia buvo 
rodomi pasikeitimai: kas buvo 
prieš revoliuciją ir kas, įvykus 
revoliucijai. Pakutiniu laiku ši 
paroda uždaryta. Sargas paaiš
kino: „Uždaryta dėl remonto". 
Kai neseniai Castro pasakė, kad 
jaučių traukiami vežimai taikos 
metu atstos traktorius, tai šiuo 
metu vis sunkiau atskirti, kas 
buvo „anksčiau" ir kas „po 
revoliucijos". 
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Per daug vandens 
Los Angeles. — Californija, 

pastaruosius kelerius metus 
kentėjusi nuo sausrų ir turėjusi 
taupyti bei normuoti vandenį, 
sausio mėnesį gavo daugiau 
lietaus, kaip per visus praėju
sius metus. Tačiau lietaus gau
sumas atnešė ir problemų, ypač 
pietinėje valstijos dalyje. 
Daugelyje vietų patvino upės, 
užtvindė miestų gatves ir 
pastatų rūsius, o nuo patižusių 
pašlaičių pradėjo žemyn slinkti 
prabangūs pastatai ir purvo sro
vės, užvertusios kelius bei 
pakalnėse esančius namus. 

Potvyniai padarė daug .įuosto-
lių ir Tijuana, Meksikoje, kur 
nuo smarkių liūčių iš krantų 
išsiliejo Tijuana upė. Lietaus 
perteklius pasiekė Arizoną. 
Bent 850 namų nukentėjo nuo 
staigaus potvynio, gyventojai 
turėjo būti evakuoti. Purvo ir 
akmenų griūtys daugelyje vietų 
uždarė keltus ir sustabdė visą 
judėjimą. 

Tikimasi, kad praėjusios sa
vaitės lietūs ir šios žiemos 
sniego pūgos Sierra Nevada 
kalnuose (kai kurios vietovės 
gavo iki 84 colių sniego) tikrai 
padarys galą 7 metus trukusiai 
sausrai Californijoje. 

naktį Fidel Castro sėdėjo Hava- krito. Castro gyvena su Batistos 
nos Revoliucijos aikštėje, ap- vaiduokliu' 

Akademinio Skautų sąjūdžio metinę 
akademinio jaunimo. 

sueigą supintomis rankomis giesme užbaigiant, dalis 

Nuotr.J. Tamulaičio 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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Jis pakėlė galvą. 
— Man net sarmata. Jau kuris metas pažįstami, 

ir ten, ir šį vakarą daug gero padarei, o nežnau nei var
do, nei pavardės. Ten buvai pirmininkas, o kas čia? 
Redaktorius? 

Platokas veidas nušvito nuo vienos ausie? ligi ki
tos nubėgančia šypsena. 

— Tikrai? 
— Kam klausčiau? 
— O aš nė nepagalvojau, kad reikia pa^aakyti. 

Matyt i , tebesam kaimiečiai . Kaime nereikia 
pasisakyti, tenai ir taip apie vienas kitą visKą žino. 
Benediktas. Benediktas Aukštuolis iš Rimšeliu Namie 
visi vadino Benu. Trumpiau. Liežuvis ne taip lūžta. Tik 
tiek? 

— Tik tiek. Ačiū. 
Norėjau pasisakyti ir aš, bet jo galva vė< palinko 

ant popierių. Pagalvojau, kad mano vardą iš kur nors 
žino, ir nebetrukdžiau. Tą patį akimirksnį atsainiau, 
kaip juodu su Caku susipažino, bet buvo per vėlu. 

pasakojimas, kaip olandai nuo vokiečių paslėpė iš pa
šauto lėktuvo lakūną, o gal žurnalisto svarstymus, 
kokia ateitis laukia Europos. 

— Tai jau dirbi? — pro duris galvą įkišo Benas. 
— Dairausi po laikraščius, bet nieko nerandu. 
— Rasim. Einam valgyti. 
— Ar nėra kur nusiprausti0 

— Pirty. Einam, parodysiu. 
Dieną barakynas atrodė dar liūdniau. Iš viso trys 

ilgoki barakai. Vienam buvo sukimštos šeimos, kitam 
viengungiai, trečiam virtuvė ir salė, vidury kiemo pir
tis. Turėjo vilties, kad po dienos kitos pirtį jau galima 

kad toji mūsų kultūra ir jos motina Europa būtų 
nebeprikeliamai paskersta. 

— Žinau, viena stalinija to tikrai nori. bet ne pati 
Europa, ne Amerika. 

Jis pradėjo net karščiuotis, o aš į peštynes veltis 
nenorėjau. Bent kol kas. ypač su vieninteliu šiek tiek 
pažįstamu. Tai pasukau minti visiškai kitur. 

— Ar nieko negirdėjai apie Kuprėnus? — 
paklausiau. 

— Nė žodelio. Bet jie prasimušė. Turėjo prasimuš
ti. Tą rytą, kai dar gerais patamsiais išvažiavo, žadėjo 
niekur nestoti, niekur negaišti. Jam vis rodėsi, kad 

rusai neis į šiaurę, bet sups iš rytų. Kiek jiem to kelio bus kurti. Atsirado vienas vyras, kuris žinojo, kaip 
tokie pečiai ir iš jų einą vamzdžai veikia. Jis sakėsi nuo kokio švenbergo ligi Elbės, 
jau baigiąs viską sulipdyti. Trūkę dalių, bet senis su- _ Bet galėjo pakeliui kas atsitikti. 
radęs netoliese tokią pat pirtį, t ik dar labiau nunioko- _ Galėjo, žinoma, bet kai neatsitiko ligi tol, nesi-
tą. Tai iš ten leido parsivežti dalių. nori apie tai net galvoti. Srnis kietas, bet nežioplas, 

Nusiprausęs, pavalgęs avižinės košės, išgėręs į kavą duktė puikiai vokiškai kalba. Jie surado kelius ir 
panašaus rudo vandens, sugrįžau prie laikraščių, tik takelius. Ir gal dar geriau. Kai mus vežė, kurie turėjo 
šį kartą ne vienas skaičiau; Benas rinkosi, kas tiktų 
jo laikraščiui. Žinutes tik žodžiu persakiau, o jis savaip 
užsirašė. Paskum paprašė išversti žurnalisto spėlio
jimus apie Europos ateitį. 

— Tegu paskaito — sakė. — Čia visi galvoja, kad 
amerikiečiai prie Elbės nepasiliks, bet kiek pailsės. 

Kai pabudau, saulė pro atvirą langą krito ant stalo prisitrauks daugiau ginklų ir eis į Maskvą. Niekas ne-
ir ant krūvos laikraščių. Beno nebuvo. Tolia : barake 
buvo girdėti vyrų balsai ir juokas. Šešėlis nubruožė per 
stalą: kažin kas praėjo palange. Atsikėliau, .šokau į 
kelnes, palyginau lovą ir pasiėmiau laikraščius. Buvo 
net kelių dienų, o aš nuo Berlyno laikų į jokį laikraštį 
nebuvau net akies metęs. Bėgau akimis per antraštes 
ir negalėjau sumesti, kas galėtų tiems žmonėms būti 
įdomu. Kaip valomi Londono griuvėsiai, kaip kažin kur 
Škotijoj tris dienas ieškojo miške paklydusio vaiko, gal 

tiki, kad jie Europą atiduos Stalinui išskersti. 

— O ką pats galvoji? — leptelėjau. 
— Aš? Mano galvojimas nelabai kam rūpi. Atrodo, 

kad protingi žmonės neturėtų leisti Europos, viso 
šiandieninės kultūros židinio, paskersti, bet antra ver
tus, vieną karą užbaigus, kitą tuoj pradėti ne taip 
lengva. 

— O kas žino. Gal kur nors kas nors ir labai nori, 

arklius, paliko Dievo valiai. Amerikiečiai apie kokių 
arklių pargabenimą visiškai neėmė į galvą. Net daik
tų neleido pasiimti, kiek kas norėjo. Tik tiek, kiek 
galėjai vienoj rankoj panešti. Vakare liepė išsipraus
ti pirtyje, visus plaukus išpurškė DDT milteliais, dra
bužius išsvilino krosny, kai kam, sako. net pagruz
dino, kitą rytą kaip silkes sukimšo į sunkvežimius, 
atvežė čia. išmetė, ir žinokitės. Bet buvom laimingi. 
Kelias dienas buvom laimingi, o dabar pradedam 
rūgti. Mat pradėjom gyventi taip, lyg jau būtumėm 
spėję net šaknis į tuos barakus suleisti. 

— O kaip iš ten? Taip kaip lenkus? Be jokio vargo? 
— pasidaviau smalsumui, bet jis valandėlę žiūrėjo iš 
anapus stalo tiesiai i akis, iš lengva purtydamas galvą. 

(Bus daugiau) 
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Vladą Bacevičių, apdovanota Lietuvių Skautų sąjungos aukščiausiu garbės 
ženklu — Geležinio Vilko ordinu, sveikina ilgametė Čiurlionio ansamblio 
kanklių muzikos vadovė Ona Mikulskienė. 

CLEVELANDO ŽINIOS 
MERGAITĖS - ŠV. MIŠIŲ 

MINISTRANTĖS 

Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijoje lietuviškoms 
Mišioms jau daug metų tarnau
ja ir vis naujai įsijungia gražus 
būrys berniukų: Tadas Bartkus, 
Edmundas Leparskas, Mikas 
Rukšėnas, Paulius Rukšėnas, 
M i n d a u g a s Idzelis, Aidas 
Idzelis, Matas Laniauskas, 
Simas Laniauskas, Lukas La
niauskas, Simas Tatarūnas ir 
Tomas Tatarūnas. Pernai gruo
džio 6 d., sekmadienį, prieš 10 
vai. šv. Mišias į šią prasmingą 
liturginę tarnybą specialiomis 
apeigomis buvo įvestos ir mer
gaitės. Tai pirmosios minist-
rantės šioje parapijoje: Laura 
Rukšėnaitė, Diana Leparskaitė, 
Lia Krivinskaitė, Kristina Klio-
rytė, Lina Beržinskaitė, Nida 
Degesytė ir Rūta Švarcaitė. 
Mergaites Mišioms tarnauti 
paruošė Andris Dunduras, pats 
tarnavęs Mišioms nuo savo 
va ikys tės iki un ivers i t e to 
mokslo dienų. Šiuo metu Andris 
y ra technik in is a s i s t en tas 
„Tėvynės garsų" radijo sekma
dienio laidose. Dabartinis Dievo 
Motinos parapijos Mišių tarnų 
vadovas yra Tadas Bartkus. 

LIETUVOS VYČIŲ 
SĄSKRYDIS 

Lietuvos Vyčių metinis są
skrydis š.m. spalio 2-3 dienomis 
vyks Clevelande. Ta proga lietu
viams pirmą kartą koncertuos 
plačiai pagarsėjęs Clevelando 
j a u n i m o choras , ,Singing 
Angels". Koncertas įvyks spalio 
2 d. Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje. 

NAUJĄ LYRIKOS 
KNYGĄ SUTINKANT 

Poeto Balio Augino ketvirtąją 
lyrikos knygą „Metaforų smui
ka s " išleido Lietuvių karių 
veteranų sąjungos „Ramovė" 
skyr ius Clevelande. Knyga 
netrukus pasirodys rinkoje, o 
sausio 24 d. „Tėvynės garsų" ra
dijo klausytojai bus supažindinti 
su naujuoju poezijos leidiniu, pa
čiam kūrėjui — Baliui Auginui 
skaitant savo poeziją. „Tėvynės 
garsų" programai vadovauja 
Aldona Stempužienė . Dėl 
pranešimų ją galima pasiekti 
telefonu 216-382-9268 ir tele-
faxu 216-382-4133. 

PASIRUOŠIMAI PIRMAJAI 
KOMUNIJAI 

Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijoje prasidėjo 
pamokos vaikams, norintiems 
priimti Pirmąją Komuniją lietu 
vių kalba Kun. Gediminui Ki-

jauskui talkina mokytojos Rima 
Apanavičiūtė ir Teresė Bei 
žinskienė. 

NAUJA DANTŲ 
GYDYTOJA 

Dantų gydytoja Daina Matai-
tė, 1991 m. pavasarį baigusi 
Clevelando Case VVestern Re 
serve universitetą, atliko 12 
mėnesių odontologijos re 
zidenciją Clevelando klinikoje. 
Šiuo metu ji kartu su savo mo
tina, dr. Giedre Matiene, dirba 
jųdviejų kabinete, 7650 Chip-
pewa Rd., Brecksville prekybos 
centre. 

Pasibaigė svarbūs dviejų 
kraštų rinkimai: mūsų gyvena
mojo krašto ir tėvynės. Spaudoje 
atsirado daug įvairių komenta 
rų. Vieni patenkinti, džiaugiasi 
rezultatais, kiti nusiminę dėl 
šių kraštų ateities. Pirmiausia 
trumpai apie mūsų gyvenamą 
kraštą — JAV. 

Šį kartą rinkėjai neturėjo 
didelio pasirinkimo, nes abiejų 
didžiųjų partijų kandidatai pa 
našūs, abu globalistai, t.y. 
siekia sukurti vieną pasaulinę 
valstybę. Pradžia padaryta, dy
kumų karą ruošiant, kai Jung
tinėm Tautoms suteiktos dide
lės teisės organizuoti karines 
jėgas. Ta linkme žengiama 
pirmyn. Nuolat didinamos 
Jungtinių Tautų karinės pajė
gos. Idėja graži: nebebus karų, 
tautų gerovė didės, klestės 
aukšto lygio civilizacija ir 
kultūra Jeigu visi vykdys tai. 
kas pasakyta, demokratinėmis 
priemonėmis, galima daug 
laimėti, bet jeigu pasaulio 
valdžią paims diktatorius, gali 
įvykti panašiai kaip buvusioje 
Sovietų Sąjungoje. Šis žygis 
labai rizikingas. Gaila, kad 
Amerikos žmonės daugiau rūpi
nasi sportu, negu politika. Nesu 
sporto priešininkas, tačiau per 
didelis dėmesys sportui nustelbs 
svarbius politinius ėjimus. 

Antri svarbūs rinkimai buvo 
mūsų tėvynėje. Daugelį tautie
čių jie sukrėtė, nes tikėjosi, kad 
žmones, penkiasdešimt metų bu
vę valdžioje, bus pakeisti kitais. 
Būtų bu vę galima to tikėtis, jei 
lietuviai būtų atkreipę didesnį 
dėmėsi j mūsų himno du pagrin
dinius sakinius: „Iš praeities te 
stiprybę semia" ir „vardam tos 
Lietuvos vienybė težydi". 

Nereikėjo perskaityti storų 
mūsų istorijos knygų, bet būtų 

užtekę perskleisti mūsų nepri
klausomo gyvenimo (1918-1920) 
istorijos puslapius ir būtų 
pasimokę, kaip reikia kurti 
laisvą gyvenimą, kaip laisvę 
apginti ir kokio pasiaukojimo 
tam reikia. Tada iš visų pasau
lio kampų lietuviai važiavo į 
Lietuvą, kad būtų kuo nors nau
dingi besikuriančiai valstybei. 
Lietuva visus priėmė išskėsto
mis rankomis ir džiaugėsi kon
krečia pagalba. Niekas neklau
sė, kiek metų Lietuvos teritori
joje išgyvenai, kokios valstybės 
buvai pilietis, esi naudingas 
Lietuvai — būk ir dirbk. Šį 
kartą buvo kitaip, nebekartosiu 
jau visiems žinomų dalykų. 

Kai Lietuva 1990.111.11 pasi
skelbė esanti laisva ir nepri
klausoma valstybė, tuoj kaip 
grybai po lietaus pradėjo kurtis 
įvairiausios partijos ir sąjūdžiai, 
buvo spausdinami šimtai įvai
riausių laikraščių. Popieriaus 
trūko svarbiems reikalams, bet 
netrūko šiems provinciniams. 
Na ir prasidėjo partijų ir 
spaudos karas. Ne prieš tebe
sančią okupacinę kariuomenę, 
ne prieš privežtus į mūsų kraštą 
kolonistus, bet prieš pačius tau
tiečius, kurie siekė nepriklauso
mybės. Vieni kitus šmeižė, 
juodino. O kas džiaugėsi? Ogi 
tie, kurie turėjo apleisti mūsų 
kraštą ir niekada į jį nebegrįžti. 
Pradžia buvo padaryta gera. 
{steigtas Sąjūdis, kuris apjungė 
visus. Reikėjo ir toliau vie
ningai laikytis, kol stiprios 
priešo jėgos tebėra Lietuvoje. 
Buvusioji komunistų partija, 
kitu vardu pasivadinusi, laikėsi 
vieningai, turėjo tik vieną 
sąrašą ir laimėjo. Štai ką reiš
kia vienybė, kurios lietuviai 
nenorėjo. 

Po visų jau žinomų įvykių kas 

VIRGINIJA BRUOZYTE 
DAINUOJA OPEROJE 

„HAENSEL AND GRETEL" 

Virginija Bruožytė Mulio-
lienė, sopranas, į Clevelandą at
vyko iš Australijos. Įsijungė į 
mūsų telkinio kultūrinį gyve
nimą. Kaip solistė dainavo 
eilėje koncertų ir sų Dievo Mo 
tinos parapijos choru. Gieda ir 
Clevelando miesto centre 
esančioje „Old Stone" bažny
čioje. 

Dainavimą studijuoja Cle
velando Muzikos institute. Jos 
mokytojas yra George Vassos. 
Virginija intensyviai dirba ir 
yra magistro kandidatė for 
„Profesional Studies Diplomą". 

Clevelando Muzikos institute 
dainavo: „La Bohema". „Don 
Giovanni", „Anabella", „A Lit-
tle Night Music". Clevelando 
Lyric operoje dainavo: „The 
Pirates of Penzane" ir ..Fauste". 

Sausio 21, 22 ir 24 dienomis 
Clevelando muzikos institute 
a t l ieka motinos vaidmenį 
Humperdnick operoje „Haensel 
and Gretel". Spektakliai vyks 
Kulas Hali. Įėjimas — 5 dol. 
asmeniui. Visi lietuviai kvie
čiami. Paremkime savo talentą, 
ateidami išklausyti šios operos. 

Balandžio mėn. gale Virginija 
dainuos pagrindinius vaidmenis 
Francis Puolenc operose „La 
Voix Humaine" ir ,,Le Mani 
meiles de Tiresias". Gegužės 
mėn. gale numatytas rečitalis 
magistro laipsniui. 

Mokytojas klausinėja vaikus. 
ką jų tėvai veikia. 

Kai ateina Jonuko eilė. jis 
sako: 

— Mano tėvelis nieko nevei
kia, tiktai stovi. Jis yra poli 
cininkas. 

— Tamsta turite labai gražius 
dantis, — sako kaimynė. — Ar 
jie tikrai tamstos? 

—•Žinoma, kad mano. Sumo 
kėjau ir net kvitą tebeturiu 

Margarita Ku'.ytė su Lietuvos Vaikų Vilties globojamu Pauliuku Lazdausku 

toliau? Tai klaustukas, tik 
įvairūs spėliojimai, bet nieko 
konkretaus. Reikia manyti, kad 
žmonės, patyrę tokių skaudžių 
nelaimių: trečdalio tautos su
naikinimą, vergijos įvedimą ir 1 
milžinišką dvasinę tragediją, 
supras, kad tik laisvė gali 
atnešti gerovę. Laisvė be aukų 
nebūna, dėl jos reikia pakentėti, 
aukotis ir, svarbiausia, daug 
veikti ir dirbti, ne tik pavieniai, 
bet ir vieningai visos tautos 
gerovei atkurti. 

Reikia atsisakyti keršto, vado
vautis Kristaus mokslu. Vienas 
labai gražus pavyzdys aprašytas 
Šv. Rašte. Kai žydai ryžosi 
akmenimis užmušti Mariją 
Magdalietę už netvarkingą 
gyvenimą, Kristus jiems pasa
kė, tegul meta akmenį pirmas 
tas, kas yra be nuodėmės.Visų 
akmenys iškrito iš rankų. 
Marija Magdalietė liko uoli 
Kristaus sekėja. Smerkiant 
komunistų partiją, reikia giliai 
įžvelgti į kiekvieno nario 
gyvenimą, jo padarytus nusikal
timus ir visas priežastis, kodėl 
taip buvo. Juk tikrasis okupan
tas buvo rusas. Jis vengė savo 
ranka vykdyti užsibrėžtus tiks
lus, jis stengėsi priversti lietuvį 
vykdyti jo norus. Jeigu nė vie
nas lietuvis nebūtų įstojęs į 
komunistų partiją, ar Lietuvai 
būtų buvę geriau9 Rusai būtų 
atvežę mongolų ir kitų azijatų, 
kurie būtų vykdę rusų įsaky
mus. Ar mes būtume turėję 14 
tomų didžiojo žodyno, trijų tomų 
akademinės gramatikos, Trakų 
pilies atstatymo, daug pravestų 
kasinėjimų, daugybę pastatų ir 
kitų dalykų, kurie yra likę 
nepriklausomai Lietuvai. Mon
golui nebūtų rūpėję tie dalykai, 
bet būtų stengęsi kuo daugiau 
lietuvių ištremti į ledynų 
kraštus. Teisingumo organai 
turėtų bausti tuos, kurie elgėsi 
žiauriai, bet atsižvelgti į tuos, 
kurie ir sunkiais laikais padėjo 
Lietuvai lengvinti okupacinį 
rėžimą. 

Reikia manyti, kad laimėju
siai daugumą atstovų, buvusiai 
komunistų partijai netrūks 
gerų norų išlaikyti laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Steng
sis atpirkti savo darbais buvu
sias klaidos ir visoms jėgomis 
stengsis atstatyti Lietuvos eko
nomiją, valstybingumą ir pakels 
žmonių gerovę. Jeigu vadovau
sis krikščionybės principais ir 
evangelijos dvasia, Lietuva ne
pražus. Reikia valdančiai parti
jai to palinkėti ir, jei to sieks, 
visiems padėti. Tegul Lietuvos 
himnas toliau būtų giedamas ne 
tuščiais žodžiais, bet taip, kaip 
Vincas Kudirka norėjo. 

J . P lačas 

CLASSIFIED GUIDE 

SVETIMŠALIAI POPIEŽIAI 

Paskutinis neitalas popiežius 
buvo olandas Adrianas VI, iš
rinktas 1522 m. sausio 9 d. Tai 
buvo vienintelis olandas popie 
žius visoje Bažnyčios istorijoje. 
Po jo pirmasis neitalas yra 
dabartinis šv. Tėvas, Jonas 
Paulius II. Jis yra lenkų kilmės. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS , Z a i i > a S * 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

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

952S South 79th Avsnue 
Hickory HM, Illinois 60457 
ML 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatve 
Vilnius, Uatuva 

Telefonas 736-822 Ir 738-840 
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MUTUAL CeJetač SAVINGS 
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REAL ESTATE ftEAL ESTATE 
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ORklT , 
PARDUODA 

. *E7MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagaibs" 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.* 

Ontuifc. 

l 

KMIECIK REALTOK 
Tfjg 7922 S. Pulaski Rd. 
£ \ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER \ 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas į 
veltui. .. _ ..J 

i 

OPEN HOUSE 
Sunday, J a n . 24, 1-3 p.m. 
6223 S. Komansky Ava. 

Beautfl. brick burgalow. 3 bdrms; deck 
pool Call: Nancy, 312-581-OS03 

Century 21/Homeftnders 

Antanas Paskųs 
KRIKŠČIONIS 

PSICHOLOGINĖJE 
KULTŪROJE 

KRITINIS SKERSPJŪVIS 

Nuo Reformacijos laik didžiau
sias lūžis katalikybėje vyksta šian
dien. Šioje knygoje kaip tik nagri
nėjama to lūžio priežastis, apraiš
kos ir implikuoja galimas pasekąs 
vakarų katalikybei. Knyga yra 216 
psl. Išleido Lituanistikos Tyrimo 
ir studijų centras, Chicago, Il
linois 1987. Kaina su persiuntimu 
6.50 dol. Illinois gyvenantieji moka 
6.98 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

MISCELLANĖ 

A V I L I M A S 
i M O V I N G 
Tai. 376-1882 m 376-S996 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobH«oi 

oas mus. 
FRANK ZAPOLIS 

3208V, Wast 95th Stret 
Tai. - (706) 424-6654 

(312X561-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

. Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 
ir užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

sf 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus pa ta rnav imas p r i 
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: ta i . 312-925-4331 
Vytas: 312-436-5219 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songlnas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

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

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 



LIETUVOS VYČIU VIDURIO AMERIKOS APYGARDOS 
33-ČIOS METINĖS IŠKILMĖS 

Sekmadieni, vasario 7 d. 4:30 vai. p.p. 
bus pagerbtas 

ROBERTAS BORIS, 
organizatorius „Aid to Lithuania, Inc." 
Jo vadovybs dėka, Lietuvos Vyčiai pristatė 
Lietuvos ligoninėms jau virš 6 mil. dol. ver
tės vaistų ir mediciniškų aparatų. 

MARTINIQUE Pokylių Salėje 
75 metų Lietuvos Nepriklausomybės 

ir dabar atgautos laisvės proga, 
Lietuvos Vyčiai kviečia visus dalyvauti 

šiame minėjimo bankete 
Auka 35 dol. 

2500 W. 95 St., Evergreen Park 
Vakarienė-kokteiliai 
Muzika: Algimanto Barniškio 
Orkestras „Seklyčia" 
Rezervacijoms kreiptis: 
Evelyn Oželis, tel. 312-254-7553 

arba 
Eleanore Laurin, tel. 708-636-9444 

LAIŠKAI 
KUR DINGO LIETUVIŠKOS 

MOKYKLOS? 

Buvome į p r a t ę s k a i t y t i 
aprašymus apie lituanistinių 
mokyklų gyvenimą ir veiklą. 
Sakykite, ar pas jus Chicagoje 
dar liko nors viena lietuviška 
mokykla? Kar t a i s randame 
nuotraukų iš „Žiburėlio" mo
kyklėlės ir labai džiaugiamės 
gražiais, mažais lietuviukais, 
bet bū tų smagu matyt i ir 
vyresniuosius. 

Ar Chicagoje veikia Pedago
ginis institutas? Paraginkite 
mokyklų vadovybę, jeigu tokių 
dar y ra , kad parašytų. Mes, 
vyresnieji, su malonumu skai
tome ir džiaugiamės, kad dar 
yra lietuvybei vilties išlikti 
šiame krašte. 

O n a Budre ik ienė , 
Tampa, Fla. 

GERAI, KAD NELIKO 
KOLONIJŲ 

Jau kurį laiką pastebėjome, 
kad iš kitų vietovių lietuvių 
gyvenimo aprašymai spaus
dinami po antrašte „Lietuvių 
telkiniai". Sveikiname „Drau
gą", kad pagaliau ats ikratė 
„kolonijomis". Tas žodis, nors 
buvo labai įprastas vartoti , 
visuomet sukeldavo svetimų 
kolonistų įvaizdį, o kolonijos — 
jų užkar iauta ir skriaudžiama 
vieta. Nors „telkiniai" kažkaip 
neįprastas (o gal ir ne visai 
tikslus šiam reikalui) žodis, bet 
vis g e r i a u , kaip buvo . 
Laikykitės! 

S t e p o n a s Debulevič ius , 
Phoenix, Arizona 

VERTINGAS STRAIPSNIS 

Dėkojame, kad išspausdinote 
Igno Medžiuko straipsnį „Lie
tuvos Respublikos prezidentas" 
(š.m. sausio 14 d.). Labai buvo 
naud inga pas i ska i ty t i apie 
Lietuvos prezidento teises ir 
pareigas pagal naują Konsti
tuciją. Tai gera informacija, dėl 
to straipsnį išsikirpome ir pasi-
dėjome. 
Nijolė i r P e t r a s J ankev ič i a i , 

Sacramento, CA 

PASTABOS LIETUVOS 
PREZIDENTO RINKIMAMS 

ARTĖJANT 

Su dideliu susijaudinimu dau
gelis tėvynėje ir čia, išeivijoje, 
s u t i k o m e p r a n e š i m u s apie 
Lietuvoje buvusios Komunistų 
partijos, dabar save pasiva
dinusios Lietuvos Darbininkų 
Demokratine partija, kuriai 
vadovauja buvęs Komunistų 
partijos generalinis sekretorius, 
A lg i rdas B r a z a u s k a s , dau
gumos Lietuvos Seime lai
mėjimą. Raudonuodami aiški
nomės d r augams amer ik ie
čiams, kad tam buvo įvairių 
pr iežasč ių : g a m t i n i ų , eko
nominių. Dešinieji per daug pa
sitikėjo demokratiniu procesu, 
išsiskirstė į grupeles. Senieji ko
munistai , būdami pri tyrę, tą 
visą panaudojo r inkimų laimė
j imui . 

Stebina mus ir kai kurių 
mūsų išeivijos vadų laikysena. 
LDDP — laimėjus r inkimus, dr. 
Kazys Bobel is , k u r i s čia 
išeivijoje per 50 metų ragino 
mus jungis į Lietuvos lais-
vintojų eiles ir aukoti Vlikui, jį 
išrinkus į Lietuvos Seimą, susi
dėjo su brazauskininkais , rem
damas juos Seime, o dabar pasi
skelbė kandidatu į Lietuvos pre
zidentus, veda propagandą prieš 
V y t a u t ą Landsbe rg į ir jo 
remiamą kandidatą — Stasį 
Lozoraitį. 

Artėjant Lietuvos prezidento 
r inkimams, dar su didesniu 
susirūpinimu Lietuvos patriotai 
tėvynėje ir mes čia, išeivijoje, 
sekame, kas daros Lietuvoje. 
Kokie kandidatai: jų praeitis, 
darbai. Analizuojame, kuriuo 
keliu jie, laimėję r inkimus, nu
ves Lietuvą. Kas yra A. Bra
zauskas, jo praeitis ir kuriuo 
keliu jis jau dabar veda, mums 
yra aišku. Jo kelias, vėl Lietu
va Maskvos glėbyje. Kiti kandi
datai mažiau mums pažįstami. 
Gal ir geri patriotai lietuviai, 
bet jie vargiai ats i laikys prieš 
Brazausko r inkiminę mašiną. 
Belieka tik Stasys Lozoraitis, 
kuris nieku nėra susitepęs ir 
t ikrai yra vienas iš t inkamiau
sių, Vytautui Landsbergiui at
sisakius kandidatuoti , būti iš
rinktu Lietuvos prezidentu ir at
sistoti perimti vadovauti Lietu
vai šiuo kritišku jos istorijoje 

momentu. Atrodo, kad tą mato 
mūsų tėvynainiai ir jungiasi 
remti jo kandidatūrą. Tikiu, kad 
persigalvos ir mūsų didieji va
dai ir įsijungs į Lietuvos laisvės 
gynėjų eiles. 

J o n a s U r b o n a s 
Detroit, MI 

ŠIŲ METŲ PASAULIO 
ĮVYKIŲ PRANAŠYSTĖS 

VYTAUTAS Š E Š T O K A S 

P R O F . ALFREDAS ERIKAS 
SENN L I E T U V O J E 

Prof. Alfredas Senn, Wiscon-
sino universiteto profesorius, 
istorikas, šiuo metu rašo knygą 
apie Lietuvą ir Michail Gorba
čiovą. Tuo tikslu jis vėl lankėsi 
Lietuvoje, rinko medžiagą. Š.m. 
sausio 11d. turėjo susitikimą su 
Algirdu Brazausku, kuris papa
sakojo apie 1988-1989 metų Lie
tuvos komunistų partijos veik
los laikotarpį ir santykius su 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komitetu, o taip 
pat įdomių faktų apie kai ku
riuos vadovaujančius partijos 
veikėjus. Sia medžiaga prof. 
Senn pasinaudos savo knygoje, 
kuri turėtų pasirodyti maždaug 
po metų. Pažymėtina, kad prof. 
Senn lankėsi Lietuvoje Gorba
čiovo vizito metu, buvo nuvykęs 
ir per 1991 metų sausio įvykius. 
Dabar jis atvyko į mokslinę kon
ferenciją skaityti pranešimo 
apie 1923 m. Klaipėdos sukili
mą. 

U Ž P A T E N T A V O P E L E S 

JAV patentų įstaiga vėl pra
dėjo gauti prašymus užpaten
tuoti gyvuliukus, kurių genai 
pakeisti dirbtiniu būdu. Prieš 
ketverius metus Harvardo uni
versitete išauginta nauja pelių 
veislė, t inkama naudoti vėžio 
tyrimams. Pelės buvo užpaten
tuotos 1988 m. balandžio mė
nesį. Nuo to laiko patentų 
į s t a iga y r a gavus i daug 
prašymų, bet atsisakė skubėti, 
kol patentų reikalavimai nepa
kankamai ištirti. Pernai gruo
džio mėnesį pagaliau patentus 
gavo Ohio univers i te tas iš 
Athen miesto ir ta ip pat Gen-
Pharm International, Inc. la
boratorijos iš Mountain View, 
California. Viena iš paten-
tuotojų pelių visai neturi na
t ū r a l a u s i m u n i t e t o , todėl 
t inkama ir AIDS ligos tyri
mams. Iš tikrųjų visos pelės 

Prasidėjus naujiesiems me
tams, pasaulyje yra tradicija 
pranašauti žmonijos ateitį. 

Pranašauja daugelio k raš tų 
„aiškiaregiai", pradedant astro
logais, psichologais, r a n k o s 
delno skaitytojais, kortų dalin
tojais ir bent kitais 14 rūšių 
pranašautojais. 

Štai k a s p r a n a š a u j a m a 
Amerikai 1993 metais. 

Naujai išrinktasis prez. B. 
Clintonas turės blogų ir gerų 
momentų. Nelaukiama ekono
minio pagerėjimo. Dideli finan
siniai s u n k u m a i p a s i r e i k š 
lapkričio ir gruodžio mėnesį. 

Amerika žengia į naują kelią 
su e tn inėmis problemomis . 
Pranašaujama, kad gen. Colin 
Powels bus Amerikos atei t ies 
didysis vadas. 

1993 metais Amerika išras 
naujus vaistus pašalinti AIDS 
ligą ir... šiais metais sugrius 
Laisvės statulos paminklas! 

Didžiausia problema Ameri
kai yra Rusijos klausimas. Ne
baigtas Artimųjų Rytų ka ras 
suteiks naujų* staigmenų. 

Didelis žemės drebė j imas 
įvyks Californijoje. 

Prez. Clintono „medaus mė
nuo" baigsis vasario mėnesį. 

Valstybės biudžetas bus nesu
balansuotas ir 1993 metais. Pa
brangs maistas. Šio k ra š to 
biržos akcijos turės du didelius 

skirtos laboratorijoms ir per 
daug praktiškos naudos iš jų 
nėra. 

Tikima, kad netolimoje ateity
je bus galima i šaugint i i r 
didenius gyvulius su pakeistais 
genais — vieni bus labiau tin
kami maistui, kitų organizmas 
galės sėkmingiau kovoti su ligo
mis, dar kiti — kitiems speci
finiams tikslams. Patentai šiuo 
atveju reikalingi, kad būtų 
užtikrinta tyrinėtojų apsauga 
nuo neskrupulingų asmenų ar 
verslininkų, mėgstančių pasi
naudoti kitu darbo vaisiais. 

IŠSIVERŽĖ UGNIAKALNIS 

Bogota, Kolumbija. 14,030 
pėdų aukščio Galeras ugniakal-
nis, esantis 375 mylias į pietus 
nuo Kolumb,os sostinės, praė
jusį ketvirtadienį netikėtai išsi
veržė kaip tik tuo metu, kai 
mokslininką buvo nusileidę į jo 
kraterį ir mesnno surinkti dujų 
tyrimams. 9 žmonės žuvo, k i ta 
tiek yra din.ę be žinios. Apie 
100 ugniakalnių tyrinėj imo 
mokslininku buvo atvykę iš vi
sų pasaulio šalių į Kolumbijoje 
vykstančią tarptautinę konfe
renciją. Trys š sužeistųjų moks
lininkų yra amerikiečiai. 

s m ū g i u s m e t ų l a iko ta rpy je . 
Prez. B. Clinton pakeis savo pir
m i n i u s p l anus . J a m bus daug 
nemalonumų pirmųjų 100 dienų 
la ikotarpyje . 

Amer ikos ekonomija j a u pra
rado savo pasau l inę į taką, kur i 
d a r daug iau sumažės pasauli
nėje rinkoje. 

N a u j i va ldž ios m o k e s č i a i 
gyentojams bus įvesti balandžio 
mėnesį . Dėl to kils d a u g protes
tų . Vals tybės iždo min is t ras 
a t s i s t a tyd ins . 

Amer ika su Jung t inėmis Tau
tomis šių me tų laikotarpyje įsi-
ve ls į karą buvusioje Jugosla
vijoje. 

Saus ra k raš te įvyks rugpjūčio 
ir spalio mėn. Žemės drebėjimas 
n u s i a u b s pie t inę k r a š t o dalį 
t a r p spalio 1-15 dienos. 

Antroji svarbi pasau l io vals
t y b ė yra Rusija, ku r i a i „aiškia
r e g i a i " š ta i ką pranašauja . 

B . Jelcinas kol kas pal iks vals
t y b ė s vadovas, tač iau ir tol iau 
t ę s i s nesu ta r ima i su par lamen
t u . J i s savo valdžią p r a r a s 
r u g p j ū č i o m ė n e s į . N a u j a 
revoliucija Rusijoje įvyks šių 
me tų rudenį , ir nauji vadovai 
i ški ls komunis tų suorganizuo
t a m e perversme. 

B. Je lc ino sveikata labai pa
blogės. Pras idės didelės gyven
tojų demonstracijos gatvėse dėl 
ma i s to t rūkumo. 

Europoje numatomi kara i : 
M a k e d o n i j o j e , G r a i k i j o j e , 
Albanijoje ir Turkijoje. Šie ne
d i d e l i k a r a i t ę s i s k e l e r i u s 
m e t u s . 

Prancūz i jos prez. Francois 
M i t t e r a n d dėl sveikatos atsi
s a k y s iš savo pareigų. Anglijos 
karališkoji šeima turės daugiau 
še imyn in ių nesėkmių. Princas 
Wil l iam, vyriausias Charl io sū
n u s , bus Anglijos kara l ius . 

Kini ja ir Burma iš komunis
t in io valdymo pereis į demokra
t i n ę sistemą. 

1993 meta i s bus didelis karas 
Ar t imuos iuose Rytuose. I ranas 
s l ap ta i pas igamins a tominius 
g ink lus . V a k a r ų valstybės bus 
priverstos su juo užmegzti diplo
m a t i n i u s san tykius , nor int su
šveln in t i a tominio karo pavojų. 
Įvyks slaptos derybos t a rp Rusi
jos ir Kinijos, bus pasirašytas 
nepuol imo pak tas . 

Soma l i j o j e b u s i š s p r ę s t a 
gyventojų mai t in imo problema. 

Metų gale bus j auč iamas eko
nominis pagerėj imas Pabaltijo 
vals tybėse ir Rytų Europoje. 

Šie p ranašav ima i buvo pa
da ry t i visų pasaul io kon
t i n e n t ų „ a i š k i a r e g i ų " . Į 
p ranašav imus paprasta i nekrei
p i a m a dėmesio, bet juos spaus
d in t i labai mada. 

Per parodos „Keramika 1992" atidarymą Čiurlionio galerijoje (iš kairės stovi): Antanas Ulevičius, 
Kostas Ulevičius, Henrieta Vepštienė, Alina Plaušinaitienė, Rimas Visgirdą, Ramojus 
Mazoliauskas, Algis Janusas; priekyje: Algimantas Kezys, Kęstutis Musteikis, Alvydas Pakarklis. 

AMERICA* TRAVEL SERVICE 
9439 8. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 90642 
TEL. (708' 422-3000 
FAX (708) 422*3193 

Jau daugia- negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines K individualias keliones i Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomc kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime 
Informacijai skambinti: 1-70S-422-3000. Darbo vai.: pirma*., an-
trad., ketvrtd. Ir panfctd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tradd. • v.r.—7 v.v. 

PADĖKA 
A.tA. 

JUOZAS GRIGALIŪNAS 
Mano mylimam Vyrui a.a. Juozui iškeliavus Amžinybėn, 

reiškiu padėką šiems asmenims, kurie padėjo man liūdesio 
valandose: kun. Mikolaičiui už šv. Mišias, už maldas 
koplyčioje ir laidotuvių apeigas kapinėse, vargonininkui už 
raminančias giesmes, giminėms ir draugams už gėles, 
užprašytas šv. Mišias, pareikštą užuojautą žodžiu ar raštu ir 
dalyvavusiems laidotuvėse. 

Širdinga padėka karsto nešėjams, taip pat Sofijai ir 
Aleksui Kikilams, kurie mane globojo Chicagoje, Bronei ir 
Stasiui Juozapavičiams. kurie rūpinosi manimi ir padėjo mano 
skausmo valandose. 

Ačiū visiems. 

Emilija Grigaliūnienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4905-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOM.cS, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 West 71 st Street 
C hicago, Illinois r>0629 

1-(3121-476-2345 

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 A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x I l l i n o i s g u b e r n a t o r i u s 
J i m E d g a r paskyrė Gražiną 
Liautaud „Physicians Assistant 
A d v i s o r y " t a r y b o s n a r e . 
Gražina Liautaud y ra Lietuvos 
Vaikų Viltis organizacijos Lėšų 
telkimo komisijos pirmininkė. 
Kaip žinome, ši organizacija 
globoja l i e tuv iukus , atvyks
tančius į JAV operacijoms, daro
moms veltui Shr iners ligoni
nėse. 

x L i e t u v i ų F o n d o t a r y b a 
praneša, kad iš 1993 metų 
numatomo pelno paramai gau
ti prašymai tu r i pasiekti L. Fon
do raš t inę ne vėliau š.m. kovo 
15 d. bendrai pa rama i gauti ir 
iki balandžio 15 d. stipendijoms. 
P r a š y m ų formos gaunamos 
Lietuvių Fondo raštinėje 3001 
W. 59th St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312^71-3900. Visi prašymai 
turi būt i užpildyti, tiksliai atsa
kant į visus k laus imus . Nepa
te ikus re ikalaujamų duomenų 
ar neatsakius į klausimus, tokie 
prašymai nebus svarstomi. Tos 
pačios sąlygos taikomos išeivijos 
ir Lietuvos prašytojams. 

x Šv . Š e i m o s sene l ių prie
glauda Lemonte ieško žmonių, 
kurie norėtų sudaryt i organi
zaciją, bes i rūp inanč ią prie
glaudos įnamių gerove bei 
globa. Kviečiami vyrai, mo
terys, jaunuol ia i , net šeimos — 
visi, kur ie galėtų paaukoti kiek 
laiko a r t i m o me i l e i . Stei
giamasis tokios grupės susi
r inkimas šaukiamas vasario 9 
d., 1 v.p.p., a rba vasario 11 d., 
7 v.v. Šv. Šeimos prieglaudos 
patalpose, 12375 McCarthy Rd. 

x I š s p a u s d i n t a s p i rmas i s 
š.m. „ P a s a u l i o l i e t u v i o " 
numeris (nr. 1/279). Tai leidinys 
(kaip metr ikoje pabrėžiama) 
„ B e n d r u o m e n ė s minčiai i r 
gyvenimui" . Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, redak
torius Bronius Nainys, o jo 
t a lk in inkas — Edvardas Tus-
ken i s . Ž u r n a l o adminis t ra 
ciniais reikalais rūpinasi Baniu-
tė Kronienė. Šiame numeryje 
rašoma apie Lietuvą, išeivių 
veiklą, švietimą, jaunimo dar
bus bei rūpesčius. Taip pat gau
su kronikos, kur i t ikrai įtikina 
skaitytoją, kad esame „pasaulio 
l ietuviai"; y ra laiškų skyrius, 
paminė t i naujausi leidiniai. 
Reikia pastebėti, kad „Švietimo 
gairės'*, anksčiau leistos atski
rais leidiniais išeivijos moky
tojams bei ki t iems, besidomin
tiems l i tuanist iniu švietimu, 
j au k u r i s l a ikas įjungtos į 
bendrąjį „Pasaul io lietuvio" 
turinį. 

x L e v o s ė K r i s č i o k a i t i s , 
West Hartford, Conn.. atsiuntė 
didesnę auką už kalėdines kor
teles ir kalendorių o savo laiške 
rašo : „ . . . k o r t e l ė s gražios, 
meniškos. Telaimina Jus Aukš
čiausias už Jūsų darbus ir 
t ikslus. Jūs esa te mažos Lietu
vos kampelis svetimoje žemėje. 
. .Draugas" m u s stiprina tau
tiniai ir dvasiniai. Linkiu nepa
vargti sunkiame darbe. Savo 
darbą tęsk i te mūsų brangiai 
tėvynei Lietuvai" . Dėkojame. 

x P a r o d o s „Dai lė ' 93" at i
d a r y m a s bus penktadienį, sau
sio 22 d., 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje. Atidarymo 
metu ke ramikas Rimas Vis
girdą rodys skaidres apie savo 
įspūdžius iš Lietuvos ir apie 
ta rp taut in į keramikos simpo 
z iumą P a n e v ė ž y j e . Paroda 
„Dailė ' 9 3 " tęsis iki sausio 31 d. 
Paroda a t idary ta penk td . 7-9 
v.v. i r s e k m d . 11 v.r.—2 v. p .p . 

(ak) 

x T R A N S P A K s iunč ia t a l -
p i n t u v u s (konteinerius) į Lietu
vą dažniausia i — k a s sava i tę . 
Siųskite per seniausią siuntinių 
į Lietuvą įstaigą TRANSPAK, 
2638 W. 69 St. , Chicago , I L 
60629, tel. 321-436-7772. 

(sk) 

x „ D r a u g o " s p a u s t u v ė j e 
meniškai, greitai, gražiai ir sąži
ningai a t l iekami įvairūs spau
dos da rba i : didel i ir maži . 
Kainos pr ie inamos — pagal su
si tarimą. Spausdiname knygas 
ir j a s įrišame, ta ip pa t žurna lus 
įvairių dydžių, renginių pro
g r a m a s , p l a k a t u s , l a n k s 
t inukus , blankus, korteles, įvai
r ių dydžių vokus, kvi tų knygu
tes, renginių bilietus ir vizitines 
korteles . Taip pa t p r i imame ir 
ki tokius spaudos darbų užsaky
mus . Darbo dienomis skambin
t i : Telefonas (312) 585-9500. 
Faksas (312)585-8284. „Drau
gas" , 4545 W. 63rd St., Chica
go, IL 60629. 

x 1992 m. g r u o d ž i o m ė n . 
„Li tera tūra ir menas" rašo apie 
Vydūno 125-osioms gimimo 
met inėms suruoštą ta rp tau t in į 
ekslibrisų konkursą, kur iame 
dalyvavo ir 7 išeivijos meni
n i n k a i . V e r t i n i m o komisi ja 
paskyrė premijas 16 įdomiausių 
ekslibrisų. Septynias laimėjo 
l ietuviai autor ia i , kur ių t a rpe 
y ra Laima Švabai tė-Petrul ienė 
(JAV) ir Veronika Švabienė 
(JAV, Chicaga). Straipsnelyje 
klaidingai pažymėta , kad Lai
ma Švabaitė y ra iš Lenkijos. J i 
y ra dail. V. Švabienės d u k t ė , 
gimusi Chicagoje. 

x B r i g h t o n P a r k o L B apy
l inkės p i rmin inkė Salomėja 
Daulienė j au rūpinas i Lietuvos 
nepriklausomybės paskelb imo 
75 metų sukaktuvinio minėjimo 
ruoša. Minėjimas n u m a t o m a s 
vasario 28 d. Brighton Pa rko LB 
metinis nar ių sus i r ink imas bus 
sausio 31 d. 

x P a s k u t i n i s p e r n a i m e t ų 
(gruodžio mėn., nr . 12) „Cari
t a s " numer i s š iandien pas iekė 
mūsų redakciją. Žurnalas išeina 
12 ka r tų per me tus , jį leidžia 
Lietuvos Car i tas federacija, o 
vyriausia redaktorė y ra Albina 
Pribušauskaitė. „Car i tas" vado
vaujasi šūkiu „Kil t i ir ke l t i " . 
Tai ka ta l ik i škas žu rna l a s jau
nimui ir šeimai, todėl ir medžia
ga j ame šiomis temomis . Be 
straipsnių, yra poezijos, prozos, 
nuotraukų, piešinių, kronikos ir 
ne t skyrelis j aun i ems skai ty
t o j ams . Ž u r n a l a s n e d i d e l i o 
formato, kruopščiai pa ruoš ta s , 
64 psl. 

x D a n u t ė B i l a i š i enė , Dow-
ners Grove, 111., p ra tęsė pre
numeratą , o už ka lėd ines kor
t e l e s , k a l e n d o r i ų , p r i d ė j o 
didesnę auką, nes a tv i ru tėse iš
spausdintų eilėraščių ci ta tos yr 
skon inga i p a r i n k t o s ir y ra 
malonu skaityt i . Pačios atvi
ru tės galėtų būti meniškesnės . 

x R. P e t r o n i e n ė , So. Boston. 
Mass., pratęsė p renumera tą , 
pridėjo d ienraščiui a u k ą , o 
laiške rašo. kad t ie , kur ie dirba 
vert ingą spaudos darbą, verti 
fizinio bei dvasinio poilsio. Ji 
kas savai tę už spaudos dar
b in inkus a tka lban t i vieną dalj 
rožinio. N u o š i r d u s ač iū 
viską. 

u z 

x Akcijų, b o n ų be i k i tų ver
t y b i ų p i r k i m e i r p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai p a t a r s ir pa
t a rnaus , duodami komiso nuo
laidą, A l b i n a s K u r k u l i s , tel . 
312-621-6964 a rba jo sūnūs ir 
par tner iai : A n d r i u s K u r k u l i s , 
tel. 312-621-8999 ir P a u l i u s 
Kurku l i s , tel. 312-621-8886 dir
bą su O p p e n h e i m e r & Co , Inc . 
Chicagoje. Iš k i tur skambinki te 
veltui: tel . 1-800-621-2103. 

'sk> 

Lirtuvos Vaikų Vilties globojami vaikai su Kernavės tunto skautėmis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

TOLI NUO N A M Ų IR SAVŲ 

Seklyčios a n t r a m e aukšte, 
salone, švyti papuošta Kalėdų 
eglutė. Po eglute dailiai įvynio
tos dovanos. Aplink eglutę 
žaidžia Lietuvos va ika i su 
palaužtais sparneliais. Susėdu
sios jų motinos varsto šiau
dinukus, rašo a r t imies iems 
švenčių sveikinimus. Karts nuo 
karto nukrypsta visų žvilgsniai 
dovanų krūvio link. Lietuvos 
Vaikų Viltis globotiniai, toli 
nuo namų, savųjų šeimų, laukia 
Kalėdų švenčių. 

biom dovanom, bet ir visiems 
a t e i t y j e a t v a ž i u o j a n t i e m s 
vaikams Gražina ir J i m Liau
taud padovanojo didžiulę Sony 
spalvotą televiziją. 

Lietvos Vaikų Vilties vaikai 
buvo į t raukt i ir į JAV LB 
Socialinių Reikalų Tarybos Vy
resniųjų Centro įvairius prieš
šventinius renginius. Dalyvavo 
Ka lėdų eglutė? puošimo ir 
Kūčių programose. 

Kūčias ir Kalėdas vaikai su 
motinomis šventė įvairių gera
širdžių Lietuvos Vaikų Vilties 
savanorių ir Chicagos l ietuvių 
visuomenės šeimų tarpe . 

Illinois gub. Jim Edgar ir Gražina Liautaud. kuria jis paskyrė į „Physicians 
Assistant Advisory" tarybą. 

Yra tiesiog sunku, stebint iš 
tolo, a tpasakot i , kaip vaikai ir 
motinos, š v e n t ė m ar tė jan t , 
jaučiasi . Visų veidai švyti 
šypsenomis, nurieda ir ašara, 
kai, dovanom nešini, ateina 
aplankyti įvairūs išeivijos lietu
viai. 

Chicagos lietuviai švenčių 
proga Lietuvos vaikus tikrai 
nuostabiai priėmė savan tar-
pan, meiliai priglaudė glėbin. 

Kernavės tun to skautės ir 
Lipniūno kuopos moksleiviai 
ateitininkai aplankė vaikus ir 
ne tik dalinosi dovanomis, bet 
kartu žaidė, giedojo kalėdines 
g iesmes , va iš inos i švenčių 
skanėsiais. 

Margarita Kulytė su vyru 
Judge Hoffman vaikus pasikvie
tė savan ūkin. vaišino, apdo
vanojo. Vaikai jodinėjo arkliais, 
žaidė su šunimis ir katinais. 

Linksmai, nuotykių perpildy
tas, praleistas sekmadienis su 
Chicagos lituanistinių mokyklų 
mokinia is Kalėdų eglutėje, 
Dainavos religiniame koncerte 
ir Lietuvos Vaikų Viltis komi
teto sekretorės Aldonos Šmulkš-
tienės įspūdinguose namuose. 

Popietė Gražinos ir J im Liau
taud prabangiuose namuose 
Chicagos miesto centre ilgai, il
gai nenukeliaus užmarštin. Vai
š ingai gardumynais apkrautas 
stalas gražuolė eglė, savo 
vešliomis šakomis apglėbusi 
daugybe dovanų, kurias Kalėdų 
senio atstovas Jim Liautaud 
dali!!' Ne tik čia esantys Lietu
vos Vaikų Vilties globojami 
vaikai buvo aodovanoti nuosta-

Galbūt geriausiai šių švenčių 
vaikų ir motinų nuotaikos iš
reiškiamos Žydrės Tumosai tės 
mamos, Gražinos Tumosienės 
žodžiais: „Negalime ir niekados 
nepamiršime tų gražių bendra
vimo akimirkų su žmonėmis, 
kurie, sužinoję, kokiais t ikslais 
mes čia esame atvykę, iš visos 
širdies mums visiems l inki 
sėkmės ir sveikatos. Tie žodžiai 
mums yra mieli ir šilti . Sie 
žmonės, svetimi ir nepažįsdami, 
pakildavo mūsų Seklyčioje į 
antrą aukštą ir po mūsų vaikų 
rankomis papuošta eglute padė
davo arba išdalindavo kalėdines 
dovanėles, su mumis vaišinosi 
ir bendravo. Šios šventės Jūsų 
tarpe mums <uteikė begalinį 
džiaugsmą". 

J J B 

BRIGHTON PARKO N A M Ų 
SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS 

Kiekviena sekmadienį 10 vai. 
Švč. Mergele^ Marijos Nekal to 
Prasidėjimo bažnyčioje būna 
lietuviška suma. Ir šį, sausio 17 
d., saulėtą, bet šaltą rytą, bažny
čioje šv. Mišias pradėjo parapi
jos choras, vargonuojant muz. 
Juozui Sodačiui. Gražiai nu
skambėjo „Poikim ant kelių". 
Maldas skaitė Simas Jokūbai
t i s . Sv. Mišias auko jo ir 
pamokslą palakė kun. Fabi
jonas Kireiii 

gijos metinis susirinkimas, į 
k u r į p r i s i r i n k o pi lna salė 
žmonių. Dalyvavo ir klebonas 
k u n . A. Puchensk i s . Susi
rinkimą pradėjo draugijos pirm. 
Vitalis Utara. J is pakvietė kun. 
F. Kireilį sukalbėti maldą. Susi
r inkimui pirmininkavo Vytau
tas Jasinevičius, sekretoriavo 
Elena Majauskienė. Ji perskaitė 
praeitų metų protokolą. Drau
gijos pirm. V. Utara apžvelgė 
praeitų metų atliktus darbus. 
Paminėjo, jog ir šį pavasarį 
Brighton Parke, prie 43 ir Wes-
tern , bus festivalis. Miesto 
valdžia dabar kelia didesnius 
r e ika l av imus , kurie didina 
iš laidas. Išreiškė išskir t inę 
padėką R. Žebrauskui už gerai 
at l iekamą darbą, pavasariais 
ruošiant festivalius. 

Susir inkimo eigoje Vladas 
Rastis perskaitė Namų savi
ninkų draugijos revizijos pro
tokolą. Buvo priimti prane
šimai. Sus i r inkimas n u t a r ė 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
stogo remontui paskirti 1000 
dol., Lietuvos gen. konsulatui 
Chicagoje — 500 dol. 

Patvir t inta buvusioji Drau
gijos valdyba. Tos valdybos 
papildymui buvo išrinkti: Mery 
E. Melas, Vladas Žaliauskas ir 
Pranas Zailskas. Pirmininku 
lieka V. Utara. Buvo patvirtinta 
ši revizijos komisija: Vladas 
Rastis, Petras Peleckas ir Pet
ras Padvaiskas. 

J u o z a s Šla jus 

NUOTAIKINGA P O P I E T Ė 

Pirmoji šių metų trečiadienio 
popietė Vyresniųjų lietuvių cen
t r e — Seklyčioje praė jo 
nuotaikingai. 

Renginių vadovei Elenutei 
Sirutienei visus pasveikinus su 
Naujaisiais metais, salėn įslin
ko suvargę Senieji metai (Onutė 

Lukienė). Sulopytais kailiniais, 
ligota eisena. Skundėsi, kad 
visokių bėdų per tuos metus 
turėjo, labai pavargo. Viena 
žiūrovė pastebėjo, kad nuo tų 
bėdų ir rūpesčių vis dėlto rusva 
barzda nepražilus. 

Greit į salę įbėgo Naujieji 
metai (Ema Žiobrienė). Basom 
kojelėm, judrūs, rankoje laikė 
pageidavimų knygą. Naujieji 
metukai buvo pilni šviesių 
vilčių, žadėjo savo viešpatavimo 
metu daug gražių planų įvyk
dyti ir į savo knygą surašinėjo 
popietės žiūrovų pageidavimus. 
Daugumas prašė sveikatėlės, o 
viena jauna pensininkė išdrįso 
paprašyti pasisekimo meilėje. 
Abiems Metams nuo arenos 
pasi traukus, niekad neatsi
sakąs mūsų programą paįvai
rinti Stasys Žilevičius šį kartą 
parodė linksmesnį filmą — 
Trečiąjį humoro festivalį Vilniu
je. 

Matėm šve lnaus h u m o r o 
grupę — Ambroziją, kaip ją cha
rak te r i zavo „ A n e k d o t ų 
k a r a l i u s " Ž e l a u s k a s . J i s 
pranešė, kad pirmuoju balsu 
dainuos Virgilijus, o antruoju — 
visos darželio gėlės. Koncertų 
metu prašė į sceną gėlių, 
krepšelių nei vainikų nenešti. 
Pasirodė ir kaimo ansamblis su 
trafaretiškais sveikinimais ma
mytei, tėveliui į kaimą, o taip 
pat antros eilės pusseserei nuo 
trečios eilės pusbrolio, nuo pus
seserės ketvirtos eilės pamer
gės, nuo pusbrolio trečios eilės 
žmonos ir t.t. 

Buvo tame spektaklyje humo
ro: ir labai vykusio, ir nepri
imtino — kągi, Vakarų „kul
tūros"' įtaka veikia... 

Pasirodė festivaly ir ne
juokingi atlikėjai, kurie su akor
deonu ir neregėtų muzikos in
strumentų palyda padainavo 
lyriškai romantiškų dainų. 

Programai pasibaigus, val
gėm pietus, kurių metu vyko 
prie kai kurių stalų diskusijos 
dėl matyto filmo. Vieniems jis 
labai patiko, o kitiems sukėlė 
pasipiktinimą. (Taip būna ir per 
Antro kaimo spektaklius). 

Visiems patiko Naujųjų metų 
spek tak l iukas , kurį a t l iko 
neseniai Vyresniųjų lietuvių 
centre susikūrusio d ramos 
būrelio nusipelniusios aktorės 
— Onutė Lukienė ir E m a Žiob
rienė, kurios dalyvavo ir Kalė
dų vaidinimo pastatyme. 

Aldona Gr incev ič ienė 

DAR VIENA SUKAKTIS 

Chicagos savivaldybės kultū
rinių reikalų departamentas, 
kartu su mero įstaiga specia
liems įvykiams pažymėti ir 
Chicagos turizmo biuru, planuo-

Lietuvos Vaiku Vilties nepailstančios talkininkės (iš kairės): Birutė 
Po pamaldų parapijos mokyk- Augaitienė, Lėšų telkimo komisijos narė; Birutė Vindašienė, kuri dvi dienas 

los salėje fo <, Brighton Parko per savaite moko vaikus ir jų motinas anglų kalbos; Gražina Liautaud, Lėšų 
Lietuvių nartu; savininkų drau- telkimo komisjos pirm. 

IŠ ARTI IR TOLI 

L I E T U V O J E 

— L i e t u v o s d a i l i o j o č iuoži 
m o č i u o ž ė j a i dalyvauja sausio 
12 d. Helsinkyje prasidėjusiame 
E u r o p o s da i l i o jo č i u o ž i m o 
čempionate. Šių čiuožėjų debiu
tas įvyko pe rna i Šveicarijoje. 
Varžybose dalyvauja Ed i t a Kat-
kauska i t ė (moterų čiuožimas), 
Marga r i t a Drobiazko i r Povilas 
Vanagas (šokiai an t ledo). Star
tai Europos čempionate y r a 
pasiruošimo 1994 m. Olimpia
dai pradžia . 

— P i r m o j i L i e t u v o j e i n k s t o 
p e r s o d i n i m o o p e r a c i j a buvo 
a t l ik ta Vilniaus universi tet inės 
Antaka ln io ligoninės klinikoje. 
Operaciją a t l iko svečias iš Šve
dijos, t ransplantologi jos profe
s o r i u s N i l s H . P e r s o n i r 
Lietuvos I n k s t ų fondo pirmi
n inkas bei inkstų transplantolo
gijos centro vadovas prof. Balys 
Dainys ir vilniečiai ch i ru rga i 
d o c e n t a s A r ū n a s Že lvys i r 
V a l e n t i n a s S t a p u l i o n i s . 
Operacijos būdu 35 m. vilniečiui 
J u r i j u i F i l ipovu i b u v o per
sodintas jo motinos inks tas . 
Apie t a i r a šoma „Respubl ikos" 
laikraščio š.m. sausio 13 d. 
laidoje. 

K A N A D O J E 

— K a l ė d ų p a m a l d o s Lon
dono, O n t . Š i luvos Mari jos 
bažnyčioje ir š iemet vyko įpras
ta t v a r k a . Kūčių n a k t į jos 
buvo p radė to s „ P a š v a i s t ė s " 
kalėdinių giesmių koncertu . Po 
jo buvo Bernel ių šv. Mišios, 
k u r i a s aukojo ir p a m o k s l ą 
p a s a k ė k l e b o n a s k u n . K. 
Kaknevič ius . P a m a l d ų me tu 
giedojo minė t a s choras , vado
vaujamas muz. A. Pe t r a š iūno . 
B u v o p i l n a b a ž n y č i a 
mald in inkų . 

— L i t u a n i s t i n ė m o k y k l a , 
v a d o v a u j a m a e n e r g i n g o s i o s 
veikėjos Rasos Lukoševič iū-
tės-Kurienės , ir š iemet sėk
minga i veikia su 35 mokin ia i s . 
60 šeimų apylinkei t a i nė ra 
m a ž a s m o k i n i ų s k a i č i u s . 
Mokykla t u r i p a m o k a s Šiluvos 
Marijos parapijos salėje. Didelę 
pažangą da ranč iam mokin ių 
chorui vadovauja j a u n a s , gabus 
m u z i k a s A. P e t r a š i ū n a s . 
Mokykla ir š iemet su rengė 
sėkmingą Kalėdų eglu tę . 

Mokytojai: R. Kur i enė , K. 
J a k u b a i t i e n ė ir O. Sendr ienė ; 
t ikybą dėsto k u n . K. Kakne
vičius, o muziką A. Petraš iūnas . 

— L . L . S p o r t o k l u b a s 
„ T a u r a s " , v ieninte lė išlikusi 
nuolat inė j aun imo organizacija, 
ir d a b a r da r s ėkminga i veikia. 
Klubu i vadovauja j a u n a s spor
t i n inkas J o n a s B u t k u s . J a u n i ų 
vadovė y r a dr . Andrul iony-
tė-Armstrong. Abi komandos 
dalyvauja p i rmenybėse ir įvai
riose varžybose. 

ja iški lmingai paminė t i šimtąją 
sukak t į nuo 1893 m . miesto 
paežerėje suruoštos, Kr i s tupo 
Kolumbo kel ionės į Naująjį 
Pasaul į t ema , Pasau l inės pa
rodos, įva i r ius r eng in ius or
ganizuoti ir juose da lyvaut i j au 
pasižadėjo per 100 organizacijų 
ir institucijų. Bus ruošiamos pa
rodos, suvažiavimai, festivaliai, 
ekskursi jos ir kiti r eng in ia i . 
Tik imasi jų pagalba į Chicagą 
privilioti bent 100,000 tur i s tų ir 
pakel t i mies to vardą ne t ik 
A m e r i k o j e , b e t i r v i s a m e 
pasaulyje. P i rmas i s visų daly
vaujančių organizcijų pasita
r imas n u m a t y t a s š.m. sausio 26 
d. 

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenų* 

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

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




