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Brazauskas 
pasitraukia iš LDDP 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, vasario 22 d. (Elta) — 

Penktadienį įvykusiame Lietu
vos Demokratinės Darbo Parti
jos tarybos posėdyje Algirdas 
Brazauskas pareiškė, kad sus
tabdo savo veiklą Lietuvos De
mokratinėje Darbo Partijoje ir 
pasitraukia iš visų jos organi
zacinių struktūrų, nes „tai 
atitinka ir mano įsitikinimą, 
kad valstybės vadovas negali 
atstovauti tik vienai politinei 
jėgai; jis privalo atsiliepti visų 
piliečių politiniams bei socia
liniams interesams. Taip mes 
žengiame dar vieną žingsnį į vi
sų siekiamą santarvę mūsų 
visuomenėje". 

Lietuvos Demokratinės Darbo 
Partijos suvažiavimas įvyks 
šiemet balandžio 17-18 dieno
mis, nutarė partijos taryba 
penktadienį, sustabdžius savo 
veiklą partijoje jos vadui Algir
dui Brazauskui. Iki to laiko par
tijos pirmininko pareigas eis 
Gediminas Kirkilas. 

Gediminas Kirkilas nuo 
LDDP susikūrimo 1991 m. buvo 
partijos pirmininko pirmasis pa
vaduotojas ir pagrindinis jos 
ideologas. Prieš tai jis dirbo 
buvusios Lietuvos Komunistų 
partijos centro komiteto ideolo
giniame skyriuje ir daugiausiai 
palaikė ryšius su Lietuvos Sąjū
džiu. 

Pernai Gediminas Kirkilas 
pagal LDDP sąrašą išrinktas 
Seimo nariu, yra Seimo Nacio
nalinio saugumo komiteto pir
mininkas. 

Kovo mėnesį LDDP tary
ba nustatys atstovavimo su
važiavime normas. Išrinkta 
komisija, kuri parengs LDDP 
programos atnaujinimo, Statuto 
pakeitimų ir kitų suvažiavimo 
dokumentų projektus. 

LDDP šiuo metu turi apie 
17,000 narių ir rėmėjų. Ji yra 
didžiausia politinė partija 
Lietuvoje. 

LDDP vėl kviečia santarvei 

Penktadienį LDDP taryba 
išplatino pareiškimą, kuriame, 
be kita ko, rašoma: „Lietuvai 
jau nebe pirmą kartą tenka 
spręsti santarvės problemą. Dar 
1990 metais šią idėją buvo 
iškėlusi LDDP. Išrinkus naująjį 
Lietuvos Seimą, santarvės dek
laraciją siūlė Socialdemokratai. 
Abu kartus nebuvo sulaukta 
pritarimo. 

„Esame įsitikinę, kad Lietu
vos likimas vienodai brangus 
visoms politinėms jėgoms, 
visoms partijoms ir judėjimams. . 
Kiekvienas jų skirtingai suvo
kia tikrąjį kelią į tvirtą, teisingą 
visuomenę, pažangią, civilizuo
tą valstybę. 

„Raginame Lietuvos Seimo na
rius pasirašyti Socialdemokratų 
pasiūlytą santarvės deklaraciją, 
kuriai pritariame. Raginame 
visas politines partijas nuolat 
konsultuotis, sprendžiant svar
biausias valstybės problemas". 

Seimo pirmininkas pri tar ia 
Landsbegio siūlymui 

Seimo opozicijos vado Vytau
to Landsbergio siūlymas suda
ryti demokratiškai atstovauja
mą politinį pasitarimą pas 
prezidentą galėtų būti visiškai 
priimtinas, pasakė laikinasis 
Seimo pirmininkas, Česlovas 
Juršėnas. 

Tokia taryba, jo nuomone, 
neturėtų privalomosios konsti

tucinės galios, nes ji nėra 
numatyta Lietuvos Konstitu
cijoje. Tai būtų tik patariamoji 
arba siūlomoji taryba. Tačiau 
galimybė įvairioms politinėms 
jėgoms pasikeisti nuomonėmis, 
pareikšti samprotavimus ir pa
teikti konstruktyvius pasiū
lymus duotų tam tikros naudos. 

Par ink ta vieta naftos 
terminalui 

Naftos terminalo komplekso 
talpyklos, dėl kurių statybos 
vietos pusantrų metų vyko aud
ringos diskusijos visuomenėje ir 
net trijose vyriausybėse, bus 
statomos atokiai nuo Baltijos 
pajūrio esančiame kaime. Naf
tos vamzdynas bus nutiestas 
tarp kitų dviejų gyvenviečių, ku
riose anksčiau planuota statyti 
visus terminalo objektus. Pajū
ryje esantis reliktinis Girulių 
miškas bus išsaugotas. 

Tokį nutarimą penktadienį 
priėmė vyriausybė. Ji rėmėsi 
Mokslų Akademijos prezidiumo 
komisijos išvadomis. Buvo 
atsižvelgta ir į Aplinkos Ap
saugos departamento bei Klai
pėdos ir Palangos miestų va
dovų nuomones. 

Rusijos karo planuose 
Lietuva tebėra jos sferoje 

Seimo opozicijos Vytautas 
Landsbergis penktadienį pareiš
kė, kad Rusijos grėsmingos ka
rinės ir ekonominės politikos 
tendencijos Baltijos valstybių 
atžvilgiu sustiprėjo po Lietuvos 
prezidento rinkimų. Jis atkreipė 
dėmesį į naujus Rusijos politi
kos bruožus, kurie ryškėja iš 
NVS suvienytųjų ginkluotųjų 
pajėgų vyriausiosios vadovybės 
parengtų strateginių planų. 
Juose „figūruoja keturi karo 
veiksmų teatrai vadinamajame 
artimajame užsienyje, į kurį 
įeina ir Vakarų karo veiksmų. 
Kitaip sakan t" , paaiškino 
Landsbergis, „Baltijos valstybės 
perkeliamos į buvusių sateli
tinių valstybių rangą". 

Vytautas Landsbergis dar 
kartą akcentavo Rusijos varto
jamo termino „artimasis užsie
nis" pavojingumą. Juo daromas 
skirtumas tarp užsienio apskri
tai ir kažkokio specialaus 
užsienio, labai panašaus į 
specialių interesų zoną, kuri 
mums pažįstama iš Molotovo-
Ribbentropo laikų. Vytautas 
Landsbergis sakė, kad, grės
mingos padėties akivaizdoje, 
būtina laikytis ne partinės, o 
vieningos Lietuvos politikos. 

„Socialdemokratų part i ja 
nėra skilusi" 

„Socialdemokratų partija 
nėra skilusi ir nesiruošia skili
mui ", pareiškė šios partijos 
tarybos vicepirmininkas Vyte
nis Andriukaitis Seime įvyku
sioje spaudos konferencijoje. 
Kartu su Socialdemokratų par
tijos tarybos vicepirmininku 
Rimantu Dagiu, jis atsakė į 
žurnalistų klausimus. 

Vytenio Andriukaičio nuomo
ne, konfrontacijos atmosfera 
išlieka ir po rinkimų. Tą pade
monstravo ir tam tikra Vasario 
16-osios dienos minėjimo logika, 
kai prie Signatarų namo buvo 
skanduojami vieni, o Katedros 
aikštėje — kiti šūkiai. Tokia 
įtampos logika, pasak jo, yra 
žalinga Lietuvai. Krizės sąly
gomis priešpriešą galima leng
vai eksploatuoti. O Socialdemo-

Lozoraitis grįžta į 
Washingtoną 

Jungtinėms Tautoms šeštadienį nutarus vėl tęsti šaipos pristatymą, Bosnijos valdžia džiaugėsi, 
bet nežiūrint to, kokie 500 Bosnijos kroatų evakavo iŠ Sarajevo, Kroatijos kariuomenės pristatytais 
autobusais. 

Žada uždaryti Laisvos 
Europos ir Laisvės radiją 

Washington, DC, vasario 20 
d. (NYT) — Laisvosios Europos 
radijas (Radio Free Europe) ir 
Laisvės radijas (Radio Liberty), 
JAV išlaikomos radijo stotys, 
transliuojančios į buvusios So
vietų Sąjungos kraštus, jų tarpe 
ir į Lietuvą, bus uždarytos pagal 
prezidento Clinton numatytus 
valdžios išlaidų mažinimus, pra
neša jo administracijos bei 
abiejų radijo stočių pareigūnai. 

Prezidento išlaidų mažinime 
numatyta, kad sąskaitybos me
tais, prasidedančiais su atei
nančia spalio 1 d. bus sutaupyta 
60 milijonų dolerių, o per pen
kerius metus — 644 mil. dol., su
mažinus lėšas Tarptaut inio 
Transliavimo tarybai — Board 
for International Broadcasting 
(BIB), kuri prižiūri transliacijas 
užsienio kalbomis. 

JAV valdžios biudžeto įstaiga 
Office of Management and 
Budget ir BIB pirmininkas sa
ko, kad numatytos sutaupos bus 
pasiektos, įjungiant Laisvos 
Europos radiją ir Laisvės radiją 
į JAV Informacijos Agentūrą — 
United Sta tes Information 
Agency (USIA). Šie pareigūnai 
pasakė, jog šis stočių įjungimas 
į USIA faktinai reikš jų užda
rymą 1995 metais ir atleidimą 
iš tarnybų tų stočių 1,600 tar
nautojų, kurių daugiausia — 
Miunchene, Vokietijoje. 

BIB pareigūnai sako, jog jie 
žada įtakoti JAV Kongreso na
rius, kad lėšos šioms stotims 
būtų atstatytos, nes nežiūrint 
Šaltojo karo pabaigos, jos nėra 
praradusios savo aktualumo 
tuose kraštuose, į kuriuos 
transliuoja. BIB pirmininkas 
Malcolm S. Forbes,Jr., nemano, 
kad prezidento užsienio politi
kos štabas buvo rimtai apsvars
tęs tokio išlaidų mažinimo pa
sekmes ir, žinoma. Kongresas 
taip pat neturėjo progos tai 
apsvarstyti. 

M. Forbes viliasi, kad ypač su 
senatoriaus Joseph Biden (D-
DE) parama, kuris visuomet 

kratų partija, dalyvaudama rin
kimuose, kaip tik pademonstra
vo galimybe susitarti politinėms 
jėgoms. 

buvo šių radijo stočių didelis 
rėmėjas, pavyks atgauti lėšas 
šioms stotims. M. F orbes pareiš
kė, kad transliacijas užsienio 
kalbomis „yra pigiausia ir efek
tyviausia priemonė kasdieniniu 
mastu įtakoti įvykius užsienio 
kraštuose". 

Tačiau vienas JAV Kongreso 
darbuotojas nemano, kad yra 
daug vilčių atgauti tas lėšas dėl 
argumentų, jog komunizmo 
grėsmė jau nebegalioja, o pre
zidentas ieško net ir skaudžių 
būdų mažinti valdžios išlaidas, 
tad jis nemanąs, kad Kongrese 
bus įmanoma sutelkti pakan
kamai paramos šias lėšas ats
tatyti. 

Šios stotys pradėtos 1951 ir 
1953 m. iš JAV Centrinės žval
gybos (CIA) lėšų. transliuoti į 
Sovietų Sąjungos kraštus, o taip 
pat ir į Afganistaną. Laisvos Eu
ropos radijas ir Laisvės radijas 
yra nepriklausomas nuo Ameri
kos Balso, transliuojančio iš 
Washingtono. Clintono biudžeto 
mažinimai nepalies Amerikos 
Balso transliavimo, bet nebe
skirs 1 bilijono dolerių anksčiau 
numatytai pertransliavimo sto
čiai Negevo dykumoje Izraelyje. 

TRUMPAI 
— Lietuvos prezidento in

auguracija įvyks vasario 25 d. 
Seimo rūmuose. Kadangi pritar
ta A. Brazausko minčiai taupyti 
pinigus, į inauguraciją nebus 
kviečiami užsienio valstybių 
vadovai. Atsisakyta rengti di
delius pinigus kainuojančius 
priėmimus. Kukliose iškilmėse 
dalyvaus užsienio diplomatinis 
korpusas. Lietuvos ambasa
doriai, Seimo, vyriausybės 

Vilnius, vasario 19 d. — 
Sekmadienį Daniela ir Stasys 
Lozoraičiai išvyksta į Wa-
shingtoną. Penktadienį 
„Draugystės" viešbutyje jie 
surengė padėkos vakarą savo 
pagalbininkams, rėmėjams, 
bičiuliams ir kolegoms. Štai 
ištraukos S. Lozoraičio interviu 
Lietuvos aido korespondentei 
Viljamai Sudikienei: 

„Dėl rinkimų rezultatų neabe
jojau nuo pat pradžios. Politinis 
mano instinktas neapgavo ir šį 
kartą. Tačiau reikėjo kažkam 
kandidatuoti ir aš tą padariau. 
Galbūt tuo pasėjau kažkokią 
sėklą, nežinau. Dabar ėjo banga 
į vieną pusę, ne į mūsų pusę, ir 
ją sustabdyti iš karto, praktiš
kai per tris savaites, yra nere
alu". 

„Liūdniausia", toliau kalbėjo 
Lozoraitis, „kad tos rinkimų 
kampanijos neturėjome, o tiktai 
asmeniškus puolimus. Apie Lie
tuvos problemas iš tikrųjų 
nebuvo diskutuojama. Negirdė
jau sakant: už Lozoraitį nebal
suosiu, nes jis čia ir čia klysta, 
o daugiau buvo sakoma — ne-
balsuosiu,nes jis narkomanas, jo 
žmona žydė, jis išeikvojo auksą 
ir t.t.. Viskas išgalvota, ne
teisybė. Kažkas, žinia, pateikia 

tokią 'informaciją', bet įdo
miausia, kad ja tikima! Vaka
ruose tokie plepalai būtų tik 
juokų objektas". 

„Šiuo atžvilgiu Lietuva taip 
toli nuo civilizacijos!... Lietuvo
je visiškai nėra informacijos, o 
tik baisi izoliacija. Po mėnesio 
Lietuvoje kartais pagalvoju — 
ar Paryžius dar kur nors yra, o 
gal jau sudegė? Apie radiją ir 
TV nekalbu, o kur rasti laik
raščių? Jų tenka gerokai pa
ieškoti, o kaime tų laikrščių 
visai nėra". 

„Pagalvosiu, kaip geriau da
lyvauti Lietuvos gyvenime. Be 
to yra dalykų, kuriuos reikia 
atlikti iki galo. Čia jau gali 
įsikišti ne kaip kandidatas, bet 
ir kaip ambasadorius, nes pono 
B (obelio) puolimas visiškai ne
pagrįstas, visiškai nekorektiš
kas, neteisingas — apsimelavo, 
apgavo ir dar į visą tą reikalą 
Amerikos ambasadą įvėlė. Šito 
taip nepaliksime". 

Paklaustas, ar neketina daly
vauti kituose prezidento rinki
muose. Stasys Lozoraitis atsakė: 
„Prireiks, ir labai greitai. Grei
čiau, negu už penkių metų. Ar 
man. ar kam, nežinau, bet pri
reiks". 

Didžiausia juodųjų partija ir 
Pietų Afrikos valdžia sutaria 

dėl valdvmo 
Soweto, Pietų Afrika, vasario 

18 d. (NYT) - Afrikos Naciona
linis Kongresas (ANK), didžiau
sioji juodųjų frakcija, dalyvau-

nariai. Prezidentas prisieks janti derybose tarp baltųjų ir 
Konstitucinio teismo teisėjams. 

— Rejkjavike, Islandijoje Lie
tuvos Sveikatos apsaugos minis
terijos ir Islandijos sveikatos 
kompanijos atstovai pasirašė 
bendros įmonės steigimo sutar
tį. Ši įmonė gamins ir realizuos 
sterilius infuzinius tirpalus. 
Islandijos įmonė parūpins 
gamybos įrangą, žaliavas ir 
tarą. Lietuvos įnašas - pastatas 
ir įmonės darbuotojai. 

— Haiti saloje ginkluotas 
haitietis privertė JAV misijo-
nierių-šalpos organizacijos 
lėktuvą atskristi į Miami, Fla. 
Nors pagrobęs lėktuvą jis vieną 
šūvį paleido į grindis, pakilus į 
Floridą, ginklą atidavė lėktuvo 
įgulai. Visi 9 keleiviai sveiki. 
Nusileidus Miami aerouoste, 
FBI agentai apsupo lėktuvą ir 
suėmė grobiką. 

juodųjų dėl krašto valdžios pasi
dalinimo, ketvirtadienį sutram-

tas sukurtų naują konstituciją 
ir būtų laikinuoju parlamentu 
penkerius metus. 

Prezidentas būtų renkamas iš 
daugumą surinkusios partijos, 
ir kiekviena partija, laimėjusi 
bent 59c vietų parlamente, 

dė savo karingąjį sparną ir pri- t u r ė t ų vietą vyriausybėje, 
tarė planui leisti mažumų par- Daugelis prileidžia, kad naujuo-

Ūkininkai prašo valdžios 
paramos 

Amerikos lietuvių surinktos 
lėšos. Pasak sąjungos pirminin
ko, dabar parama iš užsienio 
viršija Lietuvos vyriausybės 
paramą ūkininkams. 

Viena didžiausių ūkininkų 
problemų ta. kad už kurą, 
trąšas tenka mokėti pasaulinė
mis kainomis, o pagamintų pro
duktų kainos kur kas mažesnės. 

Suvažiavimas priėmė krei-

Vilnius, vasario 20 d. — 
Penktadienį Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademijoje vyko penkta
sis Lietuvos Ūkininkų sąjungos 
suvažiavimas. Dalyvavo apie 
300 delegatų ir apie 100 svečių 
iš užsienio. 

Pasak Ūkininkų sąjungos pir
mininko J. Čiulevičiaus, svar
biausia dabar > ra remti ūkinin
kus, nes dauguma jų pradeda 
beveik nuo nuli' Remti bendro
ves reikštų išrasti pinigus į pimąsi į prezidentą. Seimą ir 
balą, nes apie du trečdaliai jų vyriausybę, kuriame atkreipia-
yra iš esmės bankrutavusios, mas dėmesys į nepakankamą 

Juntama paramą Lietuvos paramą ūkininkams, konstatuo-
ūkininkai gauna iš Vakarų jama. kad, vykdant reformą, 
šalių. Gaunam.technikos, sėk- kaime išgrobstyta daug turto, 

.tuvius priima įsigalėjo netvarka, kurios 
nokyti. Per V. priežastis ne pati žemės ūkio 
asiu metu Lie- reforma, o jos vykdytojų aplai-
urėtų pasiekti durnas ir nusikalstama veikla. 

lų, vakariečiai 
padirbėti ir pa? 
Adamkų artimu 
tuvos ūkininku-

tijoms dalyvauti valdžioje pen
kerius metus po baltųjų valdžios 
pasibaigimo. 

Šis sutarimas, kuris dar vienu 
žingsniu priartina Pietų Afriką 
prie po-aperteidinės valdžios, 
sukuria galimybę, kad dabar
tinis prez. F. W. de Klerk, 
priklausantis Nacionalinei par
tijai, galėtų likti valdžioje vienu 
jaunesniųjų par tner ių iki 
2000-jų metų. Dar prieš trejus 
metus ANK ir Nacionalinė par
tija buvo aršūs priešininkai, o 
ANK buvo uždrausta, vedanti 
partizaninę kovą prieš valdžią. 
Net šiandien daugeliui juodųjų 
neįmanoma, kad galima būtų 
dalintis valdžia su NP, kuri 
įkūrė aparteido sistemą. 

Jei ši sutartis būtų priimta, 
baltųjų valdžia pasibaigtų, iki 
1994 m. balandžio men. išrinkus 
400 narių turintį parlamentą, 
kuriame 30 milijonų juodųjų gy
ventojų atstovai pirmą kartą tu
rėtų balsavimo teisę. Parlamen-

— Rusijos įmonė ,,Len-
t r a n s g a z " a t s iuntė raštą, 
nurodantį, jog Lietuva už dujas 
jiems skolinga 48,203,000 JAV 
dolerių. Solidi suma, rašoma 
vasario 19 d. Kauno dienoje. 
„Lentransgaz" perspėja įmone 
„Lietuvos dujos", kad nelik 
vidavus įsiskolinimo už patiek
tas dujas, jų tiekimas Lietuvai 
po 10 dienų bus sumažintas 50^, 
o nuo kovo 1 d. nutrauktas visiš
kai. Vis dar nepatvirtintame 
valstybės biudžete tokių didelių 
pinigų surasti tikriausiai nepa
vyks — jis ir taip planuojamas 
deficitinis. Galbūt teks pasi 
naudoti kokiu nors stambesniu 
užsienio kreditu. 

ju prezidentu tarptų ANK vadas 
Nelson Mandela. 

Čia apibūdintąjį prezidento 
De Klerk remiamą planą jau 
priėmė ANK atstovai derybose, 
bet dar teks įtikinti kitų partijų 
atstovus derybose ji priimti. 
Derybos vėl prasidės kovo 
mėnesį. Tuo tarpu šis planas 
iššaukė triukšmingus protestus 
iš konservatyviųjų juodųjų, 
Zulu genčiai priklausančiųjų 
juodųjų Inkatha partijos vado 
Mangosuthu Buthelezi ir iš 
karingųjų juodųjų grupių, kaip 
Pan-Afrikos Kongreso vado, 
kurie bijo. kad jų partijos gali 
likti išjungtos, jei ateityje susi
darytų kokia nors juodųjų ir 
baltųjų koalicija. 

Bet ANK ir valdžios atstovai 
prisiekė, kad jų susitarimas yra 
įpareigojantis, tad išeina, kad 
šie buvę priešai dabar yra su
darė savotišką koalciją dery
bose. 

KALENDORIUS 

Vasario 23 d.: Užgavėnės, šv. 
Polikarpas. Romaną (Roma), 
Gantautas, Siga. 

Vasario 24 d.: Pelenų diena, 
Motiejus, Gedmantas, Mirgau-
das. Žiedūna. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradienį saulė tekėjo 6:37, 
leisis 5:34. Temperatūra dieną 
18 F (- 8 C), ryte truputi pasnigs, 
daugiausia apsiniaukė, naktį 6 
F (- 15 C). 
Trečiadienį saulė tekės 6:36, 

toks pat oras, kaip antradienį, 
naktį truputį šilčiau. 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. vasario mėn. 23 d. laujama kruopščios atskaitomy-
, bės. 

Susirinkimas praėjo sklan
džiai, tęsėsi 1 valandą. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

Putliam, Conn. 
IR ŠIAIS LAIKAIS 

VYKDYTI PALAIM. 
JURGIO MATULAIČIO 

DARBUS! 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolijos seselės Putnamo vie
nuolyne kiekvienų metų sausio 
mėn. pabaigos sekmadienį 
ruošia vienuolijos įkvėpėjo ir 
įkūrėjo palaimintojo Jurgio 
Matulaičio mirties minėjimus. 
Šiais metais toks minėjimas 
buvo suruoštas sausio 24 d. 

Minėjimas pradėtas šv. Mi-
šiomis vienuolyno koplyčioje 11 
vai. ryto. Mišias koncelebravo 
kunigai: V. Cukuras, R. Kra
sauskas ir G. Vitkus (svečias iš 
Lietuvos, studentas JAV uni
versitete). Pamoksle kun. Cuku
ras priminė, kad Jurgio Ma
tulaičio šventumas buvo paste
bėtas jam dar gyvam esant, o su 
jo amžiumi augo ir jo šven
tumas, nes didėjo pamaldumas, 
jis daugiau reiškėsi artimo 
meilės veiksmais, didesniu pasi
aukojimu. Visatai patvirtina jo 
dienoraščio ir kiti užrašai, taip 
pat pažinusių jį atminimai. Jis 
ne tik pats tą darė ir ugdė, bet 
ragino visus eiti į žmones ir su 
meile reikalingiems padėti, visa 
tai daryti Viešpaties vardu. 

Po bendru minėjimo dalyvių 
pietų salėje po koplyčia 
vykdyta antroji minėjimo dalis 
— pranešimai ir svarstymai apie 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
raštu paliktų minčių ir siekimų 
įgyvendinimą jo gyvenimo laiku 
ir dabar. Šią minėjimo dalį pra
dėjo vienuolyno vadovė seselė 
Igne Marijošiūtė, sveikindama 
susirinkusius (bent pora jų be
silankantieji iš Lietuvos) ir 
supažindindama su pranešėjais 
ir svarstymų arbitrais. 

Seselė Paulė Savickaitė, 
sociologijos studijų absolventė, 
trumpame pranešime priminė, 
kad Jurgis Matulaitis buvo pir
mas Lietuvos sociologas 
(žmonėms žmoniško bendra
vimo skelbėjas ir vykdytojas). * 
Caro valdomoje Lietuvoje, taip 
pat ir komunistų valdomoje, 
vyko panašūs dalykai: visokiau
sia priespauda ir visuomeninio 
gyvenimo varžymai, tik skir
tumas buvo, kad caro laikais 
lietuviai galėjo išvykti į už
sienius studijuoti. Matulaitis, 
grįžęs po studijų į Lietuvą, 
nepaisydamas draudimo, sklei
dė ir vykdė žmoniškumą, o 
Lietuvai tapus laisva, jis tai 
galėjo viešai vykdyti. Dabar 
Lietuva vėl laisva, bet komunis
tinis auklėjimas taip sužalojo, 
daugelyje net panaikino, moralę 
ir žmoniškumą ir, kol tai nebus 
atitaisyta, tauta klampos di
džiausio vargo ir nusikaltimų 
jūroje. Dabar Lietuvai reikia 
daug panašių darbais į Jurgį 
Matulaitį, arba bent sekti jo pa
vyzdžiu ir nurodymais. Reikia 
mums visiems prašyti palaimin
tojo Jurgio Matulaičio pagalbos, 
įsijungti į žmoniškumo kėlimą 
ir darbus, tiek čia, tiek tėvynėje 
Lietuvoje, kad ji išliktų laisva 
ir jos žmonės reikštųsi 
žmogiškumu. 

Sociologė Irena Lukoševi
čienė, kanadietė, praleidžianti 
daug laiko Lietuvoje, teikdama 
žinias apie žmoniškumo reika
lus ir jų gerinimą pasaulyje bei 
galimą jų įgyvendinimą Lietu
voje, savo kalboje apžvelgė žmo
niškumo reikalus Lietuvoje. Ko
munistų auklėtam žmogui, 
homo sovieticus, nebuvo net 
leidžiama galvoti apie 
žmoniškumą, nes valdžia 
„ rūp inos i " visais žmonių 
reikalais Bet rūpinosi tik kol 
žmogus buvo naudingas valsty
bei, kol pajėgė būti ,,darbo 

gyvuliu", gi žmogui nustojus 
darbingumo, tapus valstybei 
nenaudingu, nutraukiamas juo 
rūpinimasis. Tokiuose žmonėse 
atkurti žmoniškumą nelengva. 
Gerai, kad Lietuvoje dar yra 
žmonių, kuriuose žmoniškumas 
neužgesęs, ypač kad jaunimas 
tuo domisi. Yra vilčių, kad 
Lietuvoje moralė ir žmoniš
kumas kils, o su tuo ir gerovė. 
Tačiau reikia daug pastangų ir 
darbo tam pasiekti. 

Ji priminė, kad dabartinė 
pagalba Lietuvai nėra planinga 
ir daug jos nueina niekais. 
Reikia Lietuvai planuotos 
pagalbos, o mums būtina ją 
teikti, ne kaip elgetai, bet tiks
lingai vykdant projektus ir 
reikalaujant pilnos atskaitomy
bės, nes išeivija nėra tokia gau
si ir turtinga, kad galėtų turtais 
švaistytis. 

Po abiejų pranešimų vyko 
paklausimų ir diskusijų 
valandėlė, ypač liečiant Ir. 
Lukoševičienės pranešimą. 
Paaiškėjo, kad moralės ir žmo
niškumo sunykimas Lietuvoje 
yra toks didelis, kad mums 
sunku tą suprasti ir to kėlimas 
reikalauja visų mūsų pastangų. 

Minėjime dalyvavo arti 60 
asmenų. Ačiū vienuolyno 
seselėms už šio minėjimo su
rengimą. 

ALKOS ŽINIOS 

Amerikos Lietuvių Kultūros 
archyvo - Alkos direktoriato 
valdybos iždininkui Stasiui 
Mikniui mirus, keliems direkto
riato ir valdybos nariams daly
vaujant posėdyje, įvykusiame 
Alkos patalpose sausio 27 d., ir 
kelių direktoriato narių tele
fonu sutikimą gavus, nauju iždi
ninku išrinktas Juozas Rygelis. 
J is taip pat išrinktas ir Alkos 
Išlaikymo fondo iždininku. 
Šioms pareigoms jis išrinktas 
tuo pačiu būdu ir tą pačią dieną, 
tik .telefonu sutikimai gauti iš 
Fondo tarybos narių. 

Alkos direktoriato pirmi
ninkas yra dr. Juozas Kriau
čiūnas, o Alkos išlaikymo fondo 
valdybos pirmininkas — dr. 
Česlovas Masaitis ir fondo 
tarybos pirm. dr. Jurgis Gimbu
tas. 

Juozas Kriaučiūnas 

Omaha, NE 
DARBŠČIOS MOTERŲ 

KLUBO NARĖS 

Omahos Lietuv.u Moterų klubo narės lėšas veiklai telkia savo pyragų 
išpardavimu. Iš k — Birutė Lake, Dana Retikytė, Valė Prišmantienė, Dana 
Praitienė ir Rūta Pultinavičienė. 
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PERRINKTA LB 
APYLINKĖS VALDYBA 

LB apylinkės metiniame susi
rinkime, sausio 31 d. vykusiame 
tuoj po pamaldų vienuolyno pa
talpose, pradžioje malda prisi
minti praėjusiais metais mirę 
LB nariai: Žerolis, Dudėnienė, 
dr. A. Matukas ir V. Sinkevi
čius. Valdybos pranešime pasa
kyta, kad valdyba pasistengė 
padėti vietos lietuviams Lietu
voje vykdomuose rinkimuose, 
rašė laiškus, telefonavo ir siun
tė telegramas aukštiems JAV 
pareigūnams Lietuvos rei
kalais, surengė Vasario 16-to-
sios ir Kovo 11-tosios bei Mo
tinos dienos minėjimus. Vasario 
16-tosios aukos 1550 dol. pa
siųstos LB centro valdybai, 
o Motinos pagerbime surinktos 
aukos — 395 dol. pasiųstos 
Lietuvos „Caritas" organiza
cijai. 150 dol. surinkta LB švie
timo reikalams ir 100 dol. 
paremtas vienuolynas, kaip pa
dėkos gestas už leidimą 
naudotis vienuolyno patalpomis 
posėdžiams, susirinkimams, 
minėjimams ir už „fakso" 
naudojimą. 

Susirinkime ištisai perskai
tytas LB vyriausios valdybos 
metų veiklos pranešimas, su 
prašymu remti LB darbus, o 
ypač padėti dabar išlaikyti Va
šingtone Lietuvių informacijos 
įstaigą. 

Keliems apylinkės valdybos 
nariams baigėsi kadencija, bet 
jiems sutikus likti valdyboje, jie 
perrinkti ir dabar apylinkės 
valdybą sudaro: A. Lipčienė — 
pirm., R. Taunienė — vicepirm., 
J. Kriaučiūnas — sekr., J. Bru
žas — ižd., J. Rygelis — visuome
niniams reikalams narys, S. 
Škėrienė — švietimo reikalams 
ir M. Noreikienė — kultūros rei
kalams narės. Kontrolės komi
sija perrinkta iš buvusių komi
sijoje asmenų: V. Abromaičio — 
pirm., ses. Olivetos Gribulytės 
ir O. Strimaitienės. Vietos 
apylinkės ateities veikla palikta 
valdybos sprendimui, bet susi
rinkusių pageidauta, kad 
vyriausios valdybos svarbiau
sioji veikla būtų nukreipta į 
lietuvybės išlaikymą šiame 
krašte, o pagalba Lietuvai būtų 
koordinuojama su lietuvių or-

organizacijomis ir būtų reika 

Kalėdoms artėjant, Lietuvių 
moterų klubas paruošė didelį 
prieššventinį kepsnių išparda
vimą. Moterys turi daug planų, 
o juos įgyvendinti reikia pinigų, 
nes pernai klubo kasa ištuštėjo. 
Daugiau negu 3000 dol. iš
dalinta aukoms, Lietuvos ir 
lietuvių reikalams. O tiek 
pinigų surinkti mažoje bend
ruomenėje reikia daugiau nei 
dviejų metų darbo. 

Taigi moterys ėmėsi didelio 
darbo Dvi savaites kepė, kol 
prikepė krepšius baravykų, sau
sainių, spurgų, napoleonų, 
tortų, žagarėlių ir kt. skanu
mynų. Padarė ir „koldūnų", ku
riuos sušaldžiusios irgi paleido 
į „rinką". 

Reikėjo geros reklamos, kad ir 
kitataučiai paremtų mūsų 
moterų siekius. Dideliam 
džiaugsmui, dėka dviejų lietu
vaičių, turinčių ryšius su TV 
stotimis, klubas gavo gražią 
reklamą. Per 6 TV kanalą 
narės Birutė Lake ir Valerija 
Jaudegienė (pasipuošusios tau
tiniais drabužiais) turėjo su TV 
reportere pasikalbėjimą apie pa
dėtį Lietuvoje. Jos papasakojo, 
kad kepsnių išpardavimas 
daromas, kad padėtų vargstan
tiems žmonėms Lietuvoje. Rek
lama davė gerus rezultatus: 
kepsnių išpardavimo sek
madienį parapijos salę užplūdo 
pirkėjai. Moterys džiaugėsi ir 
nesigailėjo įdėto didelio darbo. 
Jos liko labai dėkingos seserims 
Nijolei Mac Callum ir Daliai 
Sudavičiūtėms, reklamų ir skel
bimų įstaigos savininkėms. 
Prieš keletą metų, leidžiant 
knygą „Mes lietuviai" (lietuvių 
ir anglų kalbomis), Nijolė 

knygos leidėjui Beniui Sulskiui 
labai daug padėjo. Nijolė ir 
Dalia mielai prisideda prie 
lietuvių darbu ir veiklos. 

Dabartinę Moterų klubo 
valdybą sudaro: Valė Prišman
tienė, Birutė Lake, R ū t a 
Pultinevičienė. Alpha Mikėnai
tė ir Dana Retikytė. 

Klubas, ir kiekviena jo narė 
atskirai , atsiradus progai, 
padeda Lietm os žmonėms. Per
nai rudenį Rūta Pultinevičienė 
atliko pagirt:ną paslaugą Oma-
hoje viešėjusiam gydytojui iš 
Lietuvos. Dr Gintaras Simutis 
papasakojo sunkią medicinos 
reikalų padėtį Lietuvoje. 
Rūta nuoširdžiai ėmėsi darbo. 
Per asmeninę pažintį su farma
cininku (vaistininku), jam tar
pininkaujant, iš keletos vietų 
Lietuvos daktarui dovanai buvo 
gauta geras kiekis įvairių vais
tų ir kitų reikmenų, Rūta (su 
didele nuolaida) gavo nemažai 
antibiotikų. Ji juos nupirko ir 
padovanojo Lietuvos žmonių la
bui. Išvykdamas iš Omahos, 
svečias išsivežė gerą bagažą rei
kalingų medicinoje priemonių ir 
vaistų. Vėliau Rūta savo lė
šomis pasiuntė į Vilnių siunti
nį su papildomai iš amerikiečių 
gautomis dovanomis. Daktaras 
laišku pareiškė padėką už 
nuoširdžias pastangas ir pa
galbą. 

NEPAMIRŠTAMAS CHORO 
RENGINYS 

„Rambyno" choras Omahoje 
ėmėsi seniai čia bebuvusio vi
suomeniško Naujųjų Metų su
tikimo ruošimo. Choro pirmi
ninkas Antanas Prišmantas, 
renginiuose patyrę choristai ir 
dirigentas Alg. Totila ėmėsi 
nelengvo darbo. O kad salė ne
būtų apytuštė, pasikvietė 1993 
metus kartu sutikti vietos 
ukrainčiečms, su kuriais cia gana 
geri ir draugiški santykiai. 
„Rambyno" chore netgi dai 
nuoja dvi ukrainietės. Pro
gramą ruošiant, rengėjams 
buvo daug įvairių techniškų 
darbų ir repeticijų. Todėl buvo 
labai malonu, kai Naujųjų Metų 
išvakarėse parapijos salę 
pripildė gerai nusiteikę svečiai. 

Svečiai buvo vaišinami gerais 

užkandžiais. O gėrimai — pagal 
kiekvieno pasirinkimą. Buvo 
patiekta gausi, karšta ir skani 
vakarienė, kurią paruošė Ona 
Kartanienė ir choristės. 

Po vakarienės vyko daugiau 
negu valandos trukmės įdomi 
programa. Scenos šone, ant pa
aukštinimo buvo patogiai įsi
taisę „žinių pranešėjai" Benius 
Šulskis ir Angelė Sičiūnaitė. 
Jie, su mažomis pertraukomis, 
per visą programą darė prane
šimus, pasakojo anekdotus, 
skleidė žinias. Po reporterių 
apžvalgos choristė ir solistė 
Irena Matz (Maria) ir „vaikai" 
puikiai atliko iš „Sound of 
music", „Do-Re-Me". Vaikai, 
visi choristai: Viktoras Dai-
nauskas, Dana Retikytė, Valeri
ja Prišmantienė ir Jerry Matz. 
Akompanavo Aldona Tanner. 
Dainą apie alų šauniai pa
dainavo choro vyrai ir diri
gentas A. Totila. „Godfather", 
komišką vaizdelį, atliko Jerry 
Matz, Irena Matz, Dana Prai
tienė ir Valerija Prišmantienė. 
Akompanavo Theresa Ross. 

„Tango in Par is" pikantišką 
ir juokingą, šoko Irena Lileikie
nė, Gražina Reškevičienė ir 
Steffany Kling. Staiga iš kori
doriaus per salę „atbilėjo" į 
sceną mūsų „krepšininkai" 
Sabonis, Marčiulionis ir Kur
tinaitis, pasipuošę olimpiniais 
marškinėliais. Taip pat į sceną 
suvir to ir amer ik ie t i šk i 
„žvaigždės" — Magic Johnson. 
Larry Bird ir Michael Jordan 
Na ir prasidėjo juokas ir žai
dimas. Mūsiškiai, be didelių 
pastangų, visiškai supliekė 
, , amer ik i eč iu s " . Mat, kai 
„amerikonai'" mesdavo sviedinį, 
paslaptinga ranka patraukdavo 
krepšį į šoną. o „teisėjas" Juozas 
Jonyka to „nematė". Atrodo, 
norėjo, kad mūsiškiai laimėtų.. 
Publika kvatojo ir plojo žai
dėjams. Abi „komandas" sudarė 
choro vyrai. 

Vėliau moterų choras švelniai 
padainavo apie šilkinio vėjo šla
mėjimą, nukeldamas klausytoją 
į gimtąją šalį, o romantiškas 
„Rožių tango", priminė nepa 
kartojamą jaunystę. 

Ukrainiečiai atliko dainų ir 
šokių programėlę. Juoką sukėlė 

DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto 

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

i< metų 2 
$45 
$50 
$30 

$30 

1 mėn 
$25 
$30 
$25 

$25 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu, straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinj neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

ir vaizdelis iš sovietinių laikų. 
Programa pasibaigė. Rengėjai 

įrodė, kad nuoširdžiai visiems 
dirbant, daug ką galima pa
daryti. Pagrindinę vakaro prog
ramą sustatė, pruošė ir režisavo: 
Benius ir Dana Šulskiai. 
Muziką davė Antanas Poce-
vičius, o Stasys Martinkus 
tvarkė prožektorius, parūpino 
skaidres ir dideliame ekrane 
rodė spalvotus vaizdus, pritai
kytas programai. Šviesomis 

rūpinosi Liudas Totila. Dainų 
paruošimas teko chorvedžiui 
Alg. Totilai. Scenos ir ūkiškais 
reikalais rūpinosi choro pirm. 
A. Prišmantas. Visa kita atliko 
choristai. 

Rengėjai buvo patenkinti, o 
publika nesigailėjo atėjusi. Nuo
taika buvo gera, programa graži 
ir linksma — malonus pasižmo 
nėjimas ir gera vakarienė. 

J P . 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Suparior, Sulta 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . - ( 1 - 3 1 2 ) 337-128S 

Kab. ta i . (312) 585-0349; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai . 312-434-5349 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr. ketv,, penkt. nuo 12 iki 3 v.p p 
10401 S. Robarta Rd., Palos Hllls. IL 

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

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)248-0087; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

K a b . t « l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - Š IRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. Kadz la Ave . . 
Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

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

3900 W. 95 St. Ta«. (708) 4220101 
Valandos pagal suS'tanmą 

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p.p 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgln, I I I . 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllla. ILJ 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

.antr.. penkt 1 2 - 3 V p p . ketv 2-7v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Omahos lituanistinės mokyklos besimokančių lietuviškai mokinių klasė su mokytojomis: kairėje 
— V. Rotela, dešinėje — vedėja A. Sakalaitė. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

kablnato Ir buto: (708)652-4159 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W 71stSt . 

Tai . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v v 

Tai . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
563S S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Tai. 312-565-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penki 2 7 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar 

Napsrvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St . Chicago. IL 60638 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais uaoai «u*itanma 

• 



Lietuvos rinkėjai patikėjo... 

LAPEI VIŠTŲ ŪKĮ 
PRIŽIŪRĖTI 

LIETUVOS DERYBOS SU 
RUSIJOS FEDERACIJA 

Derybų su Rusrj 
bruožai 

bendr i 

Žmonės jau seniai yra paste
bėję, kad laputė gudri. Ji net 
varnos balsą gyrė (kuri snape 
sūrį laikė): „Koks gražus tavo 
balsas" — varnai net širdis ap
salo, žiobtelėjo, ii sūris iškrito, 
o lapei to tik tereikėjo. Taip pat 
ir buvę komunistai, dabar 
LDDP kepurę užsidėję, tokią 
lapės rolę suvaidino. O veidmai
niauti ir gražiai kalbėti jie 
moka. Neveltui jų tarpe daug 
tokių, kurie baigę Maskvos ar 
Leningrado aukštąsias partijos 
mokyklas, istorijos arba filc 
sofijos mokslų kandidatais (tai 
tik užmaskuotas m.irksiz-
mas-leninizmas). Buvę partijos 
, , apara tč ika i" y ra įpratę 
meluoti, žmones už nosies ve
džioti ir aukso kalnus žadėti. 

Dabar jie kalba apie skurdą ir 
sugriautą krašto ekonomiją, bet 
nemini, kad tai yra ju pačių 
planuoto ir centralizuoto ūkio 
pasekmės. I savo darbo pasek
mes žiūrėdami, patys negali su
prasti, kaip galėjo taip nutikti. 
Pagal komunistinę doktriną — 
tai jau sabotažas, tad reikia 
kal t in inkų ieškoti. Juos , 
žinoma, nesunku bus rasti — tai 
Landsbergis ir jo sąjūdininkai. 
Tačiau pačių didžiausių 
kaltininkų nepastebėjo, taip, 
kaip toje pasakėčioje, kur gam
tos muziejuje matė vabaliukus 
ir museles, o paklaustas, ar 
dramblį matė: „Ne, jo turbūt ne
buvo". Nepasakė, kad eko
nomiją sugriovė, žinoma, Sąjū
džio apsileidimu palikti buvę di
rektoriai, pirmininkai ir „apa-
ratčikai", kurie dar į Maskvą 
dairėsi, Aukščiausiojoje Taryboje 
sąmoningai ginčus vedė, kad tik 
jokios tvarkos nebūtų pasiekta. 
Dabar jie ne tik grįžta, bet ir 
savo valdžią kitiems primeta. 
Nebereikia jiems avies kailiais 
dangstytis, tad dar prieš šiuos 
rinkimus pradėjo savo veidą 
rodyti. 

Šiaip ar taip, o pasaulio opi
nijoj komunistai į valdžią grįžta. 
Tai gali pristabdyti ir taip jau 
labai menkas užsienio inves
ticijas, nes įstatymai parengti 
marksist inėje dvasioje. 
Rinkimų išvakarėse radijo 
žiniose pranešė: „Lietuvoje po 
nepriklausomybės paskelbimo 
rytoj vyks pirmieji laisvi prezi
dentiniai rinkimai. Rinkimuose 
varžosi du kandidatai. Bra
zauskas, buvęs komunistų par
tijos vadas, ir diplomatas Lozo
raitis, kuris išbuvo 50 metų 
tremtyje. Per tuos metus jis 
gyveno Italijoje ir JAV, dabar jis 
yra Lietuvos ambasadorius Va
šingtone. Televizijos debatuose 
jis gerai pasirodė, bet 
Brazauskas turi persvarą". 
Sunku prieš partijos aparatą, 
kuris dar yra neišardytas, be
veik plikomis rankomis pergalę 
pasiekti. Iš Vilniaus pasieku
siomis žiniomis, Lozoraičio 
rinkiminės kampanijos žmonės 
skundėsi, kad neįmanoma tele
viziją ir radiją nugalėti, nes visa 
tai komunistų rankose buvo 
palikta. 

Atėjus rinkimų dienai, sekma
dienio ryte, per 7 vai. žinias jau 
kalbėjo apie vykstančius 
rinkimus šitaip: „Lietuvoje 
vyksta prezidentiniai rinkimai, 
Brazauskas jau balsavo". 

Tuomet įjungė trumpą pasikal-
bėjimą su Brazausku. Jis 
angliškai pasakė: „Turėdami 
tvarką ir ramiai sėdėdami prie 
stalo, mes turime pagerinti san
tykius su Maskva". Ką toks 
santykių pagerinimas reiškia, 
tai mes gerai žinome. Lietu
viška patarlė nemeluoja: 
„Miško paukštis į mišką žiūri", 
tad nereikia t ikėt is , kad 
Maskvos auklėtinis į ją nežiū
rėtų. Toks jau gamtos dėsnis, 
kad veršiukas toli nuo karvės 
nenueina. 

Dėl Brazausko ir ypač jo 
artimųjų veiklos nereikia ste
bėtis. Kiek keisčiau, kad tie, 
kurie neva išeivijai ir laisvės 
kovai vadovavo, su buvusiais 
komunistais vieną giesmę 
gieda. Šiaip ar taip, rinkimų at
garsiai iševiją irgi pasieks. 
Reikės didelių pastangų ir 
įžvalgumo, kad Ūktumėme ne
suskaldyti, nes ir be blogos 
valios iš „Draugo" pusės, jau 
tenka nemalonius išpuolius 
girdėti. Yra žmonių, kurie nesu
pranta, kad spauda irgi turi su 
tam tikrais įstatymais skaitytis. 
Televizija ir radijas po politinio 
skelbimo visuomet pasako — tai 
neatstovauja mūsų nuomonei. 
Net ir išeivijoje yra žmonių, 
kurie demokratijos dar nesu
pranta. 

Grįžtant seniesiems kadrams 
prie vairo, reikia manyti, kad ir 
išeivijos nuomonės pasidalins. 
Išeivijoje susidarys politinė 
grupė, aktyviai remianti net ir 
tą vyriausybę, kuri į Maskvos 
pusę dairysis. Jau galima 
numatyti, kad tai bus labai 
įdomi kompanija. Dėl tokių 
balsavimo pasekmių nereikia 
daug stebėtis: viskas buvo 
seniai suplanuota ir beveik ki
tokių rezultatų nebuvo galima 
tikėtis. Tie, kurie vargsta ir galo 
su galu nesuveda, balsavo už 
dešrą ir šilumą, o buvęs parti
jos aparatas ir t ie , kurie 
privilegijas turėjo — balsavo už 
savo privilegijas. Jau žinome, 
kad Kaunas, būdamas lietu
viškas, didžiumą balsų atidavė 
už Lozoraitį, o Vilnius prie
šingai! 

Tai neatsitiko atsitiktinai, bet 
buvo užprogramuota. J au 
pilietybės įstatymą rengiant, 
išeivijai beveik jokių teisių 
nedavė, tad ko reikia stebėtis! 
Su šiuo balsavimu Lietuva nuo 
Vakarų ir vėl nutolo. Niekas 
aiškiai nepasakys, bet prieš 
darydami investicijas, daug sy
kių pagalvos. Lietuvos rinka 
nėra didelė, todėl nėra ir labai 
patraukli. Reikia sąlygų, kurios 
investuotojus viliotų. Dabar 
Lietuva pasirodė, kaip labai 
nepatikimas partneris, kuris į 
kraštutinumus mėtosi. Taip 
sakant: „pirmutinis iš maišo ir 
vėl pirmutinis į maišą". Mes, 
žinoma, dėl to nesibijosime lie
tuviais save laikyti. Ne mūsų 
tai kaltė ir ne nuo mūsų tai 
priklauso. Amerikiečiai iš viso 
daug kalbėti negali, kadangi jie 
išsivaduojančių kraštų beveik 
nieko neparėmė. Amerikos pa
rama Lietuvai yra mažesnė 
negu Danijos. Tik daug kalbė
ta ir mažai tepadaryta! 

J . Ž. 

ČESLOVAS STANKEVIČIUS 
(Tęsinys) j ^ j teisėtai jiems priklausantį 

Deja, Rusija 1992 m. rugsėjo ^ į ^ o j a m ą j į turtą, laikyda-
8 d. netikėtai pasirašė tik tris iš m i e s i L i e t uvos įstatymų, tačiau 
septynių, tarp valstybių sude- t i k L i e t u v o s piliečiams, bet 
retus, susitarimus: g ^ ^ v e ž t į kilnojamą turtą bei 

— dėl kariuomenės išvedimo 
plano; 

— dėl karinių dalinių veikimo 
tvarkos iki jų išvedimo; 

— dėl organizacinių ir techni
nių klausimų sprendimo tvar
kos. 

Šie susitarimai buvo pasi
rašyti Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Federacijos vardu, 
įsigaliojo nuo jų pasirašymo 
dienos ir yra užregistruoti 
Jungtinėse Tautose. 

Rusija rugsėjo 8 d. nepasirašė 
šių suderėtų susitarimų: 

— susitarimo, kuriame yra 
svarbios politinės nuostatos ir 
nuostatos dėl žalos atlyginimo; 

— susitarimo, kuriame nusta
tyta, kaip išvedamos Rusijos 
kariuomenės kar iškiams ir 
kitiems asmenims bus taikomi 
Lietuvos Respublikos įstatymai; 

— dviejų susitarimų, reguliuo
jančių turtinius ir socialinius 
santykius. 

Nepasirašytuose susitarimuo
se buvo suderintos tokios svar
bios nuostatos: 

— nuoroda į tai, kad šalys atsi
žvelgia į 1992 m. birželio 14 d. 
referendumą; 

— Rusijos patvirtinimas, kad 
ji pripažįsta savo tarptautinius 
įsipareigojimus išvesti kariuo
menę iš Lietuvos; 

— Rusijos įsipareigojimas, kad 
išvedamos karinės dalys ir 
k a r i š k i a i gerbs Lie tuvos 
suverenitetą, laikysis Lietuvos 
įstatymų, nesikiš į Lietuvos 
vidaus reikalus; 

— įsipareigojimas visus Rusi
jos kariuomenės užimamus pa
status perduoti Lietuvos val
džiai išsaugotus ir sveikus; 

— Rusijos įsipareigojimas 
kompensuoti 1940 m. SSRS 
pagrobtą Lietuvos kariuomenės 
ginkluotę ir turtą, perduodant 
L i e tuva i r e ika l ingą kiekį 
karinės technikos ir ginkluotės; 

— Rusijos sutikimas, kad jos 
sąskaita bus vykdomi gamto
saugos darbai, kurių prireiks 
išvedant kariuomenę ir sutari
mas, kad kitus ekologinės žalos 
atlyginimo reikalus sutvarkys 
atskiras susitarimas; 

— Rusijos sutikimas pradėti 
atlyginti kariuomenės tebedaro
mą žalą; 

—Rusijos įsipareigojimas, kad, 
išvykdami iš Lietuvos, visi ka
riškiai ir kiti asmenys būtinai 
privalo parduoti ar kitaip per-

gautas pinigines lėšas; 
— kad už išvedamų kariškių 

socialinį aprūpinimą iki 
išvedimo, taip pat už išvedamų 
kariškių šeimų narių mokymąsi 
mokyklose ir kitose mokymo 
įstaigose, už vai :ų išlaikymą-
ikimokyklinėse įstaigose, medi
cininį aptarnavimą, apmoka 
Rusija ir kt. 

Kaip jau minėta, Rusija 1992 
m. rugsėjo 8 d. nelauktai nepa
sirašė keturių iš septynių 
suderėtų tarpvalstybinių susi
tarimų ir dabar reikalauja pa
keisti tuos nepasirašytus su
sitarimus. 

Rusija vėl pradėjo reikšti 
pretenzijas į nekilnojamąjį 
turtą, kuris yra Lietuvos nuo
savybė, reikalauti, kad Rusijos 
kariuomenei būtų leista jį par
duoti; pradėjo reikalauti, kad 
Lietuva atsisakytų minėto pa
reiškimo prie sutarčių; nori 
pakeisti susitarimą dėl kompen
savimo už pagrobtą Lietuvos ka
riuomenės ginkluotę, taip pat 
suderėtus sprendimus dėl tebe
daromos ekologinės ir kitokios 
žalos atlyginimo. Rusija dar 
nepradėjo atlyginti jokios žalos. 

Jei pernai spalio pradžioje 
Rusija siekė vienašališkai keisti 
tik vieną iš suderintų, bet 
nepasirašytų susitarimų, tai 
vėliau pradėjo reikalauti keisti 
ir kitus. Rusija pradėjo teikti 
tokius nepagrįstus ir su tarptau
tine teise nesuderinamus reika
lavimus: 

— leisti išvykstančių kari
ninkų butuose apsigyventi nau
jai atvykstantiems karinin
kams; 

— pripažinti Rusijos kariš
kiams politines ir pilietines 
teises Lietuvoje; 

— perduoti užimamus butus 
išvedamų kariškių nuosavybėn; 
leisti pasilikti Lietuvoje išlei
džiamiems į atsargą išvedamų 
karinių dalinių kariškiams ir 
palikti jiems jų užimamus ar 
net suteikti naujus butus ir kt. 

Visi šie ir kiti reikalavimai 
pateikiami taip, tarsi nė nebūtų 
šių metų rugsėjo 8 d. suderėtų, 
nors ir nepasirašytų keturių 
susitarimų. Tad iš tikrųjų yra 
siūloma iš pradžių pradėti 
derybas dėl sutartų dalykų, 
mėginama spaudimu pasiekti, 
kad Lietuva priimtų padiktuo
tus reikalavimus. 

Kai šitaip negerbiami susita

rimai, sunku pasitikėti derybų 
partneriu. įsitikinome, kad 
Rusija mėgina įgyvendinti poli
tiką, kurią ministras A. Kozy-
revas 1992.12.14 d. deklaravo 
Stokholme. 

Mes argumentuotai atsakė
me, kad Rusijos reikalavimai 
yra nepagrįsti ir nepriimtini. 
Spaudimas ypač sustiprėjo po 
rinkimų į Lietuvos Seimą. Rusi-

Norėčiau trumpai pasidalinti 
mintimis apie kai kuriuos bend
rus derybų su Rusija ypatumus. 
Dabartinė Rusija perėmė ne tik 
Sovietų Sąjungos teises bei pa
reigas, bet ir nemaža sovietinės 
diplomatijos metodų bei tradici
jų. Į šiuos dalykus reikia atsi
žvelgti, vertinant bet kurių de
rybų su Rusija rezultatus. 

Santykius su mumis šiuo me
tu Rusija vis dar traktuoja kaip 
metropolijos ir atsiskiriančios 
provincijos santykius. Su tikrai 

ja, matyt, deda daug vlčių, kad tarpvalstybinių Lietuvos — Ru-
nauja valdžia bus žymiai nuolai- sijos santykių pobūdžiu Rusija 
desnė, sudarys Rusijai paran
kesnę derybų delegaciją. 

Rusijos atstovai pradėjo gąs
dinti, kad jeigu Lietuva nepri
ims naujų reikalavimų, Rusija 
nevykdys savo pareigos išvesti 
iš Lietuvos okupacinę kariuo
menę ir pažeis tarptautine 
sutartimi suderintą 1993 m. 
rugpjūčio 31 d. kariuomenės 
išvedimo terminą. Jie taip pat 
pradėjo kalbėti, kad ieškos 
būdų, kaip reguliuoti Lietuvos-
Rusijos santykius, apeinant 
Lietuvos valstybinę delegaciją, 
kuri atsisako priimti minėtus 
Rusijos siūlymus ir tuo, esą, gali 
sukompromituoti naująją Lietu
vos vadovybę ir Vyriausybę. 

Mūsų pasiūlymai surengti de
legacijų susitikimą gruodžio 
pabaigoje ar sausio pradžioje ir 
apsvarstyti kitus svarbius klau
simus nebuvo priimti, nes Rusi
ja nusprendė padaryti derybose 
pertrauką, kol bus pakeista 
Lietuvos delegacija ir jos 
nuostatos. 

Kai kuriems naujiems Rusijos 
siūlymams mes parengėm alter
natyvius projektus. Į Rusijos 
siūlymą Lietuvai įsipareigoti 
saugoti Rusijos kareivių kapus 
mes atsakėme pasiūlymu, kad 
abi šalys įsipareigotų saugoti 
kitos šalies piliečių laidojimo 
vietas savo teritorijose, o trem
tinių palaikai būtų perkeliami 
Rusijos sąskaita. Dėl to bus 
deramasi 

Rusija pateikė projektą sutar
ties, siūlančios garantuoti Rusi
jai laisvo karinio tranzito per 
Lietuvos teritoriją į Karaliaučių 
— galimybes. Tokio tranzito įtei
sinimas būtų pvojingas Lietuvos 
saugumui, faktiškai reikštų ka
rinį bendradarbiavimą. 

Mes taip pat pateikėme atsa
komąjį projektą sutarties, kuri 
garantuotų Rusijos pensijas taip 
pat visiems Lietuvos piliečiams, 
kurie buvo sužaloti ar prarado 
sveikatą priverstinės SSRS ka
rinės tarnybos metu ar paėmus 
juos kaip atsarginius į pri
verstinius darbus. Turėtų pra
sidėti derybos. 

dar nėra apsipratusi. Apie rea
lią šalių lygybę derybų metu irgi 
dar anksti kalbėti. Šias Rusijos 
nuostatas sunku pakeisti, nes 
buvusi Rusijos imperijos sam
prata ir egzistencinė erdvė rea
liai yra išlikusi, nors ir labiau 
autonomizuotu — Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos — 
pavidalu. Visa, ką Rusija 
paprastai mums siūlo, aš vadinu 
siūlymais „pagal NVS stan
dartą". Rusijos teikiami pa
siūlymai ir sutarčių projektai 
bet kuriuo klausimu rodo sie
kius, kiek tik įmanoma, išsaugoti 
buvusį santykių pobūdį. 

Rusijos santykių su mumis 
pobūdį nulemia ir mūsų ūkinė 
priklausomybė nuo Rusijos, ir 
tai, kad Rusija ir Lietuva vals
tybių reikšmingumo pasaulyje 
skalėje yra „ne tos pačios eilės 
dydžiai". Ne kartą per derybas 
teko patirti imperinį toną ir 
diktatą. 

Rusija santykius su Lietuva, 
kiek įmanoma, stengiasi regu
liuoti tiesiogiai tarp ministerijų 
ir žinybų. Ypač tai bus paranku 
prie dabartinės Lietuvos val
džios, kuriai toks būdas irgi ar
timesnis. Taip derėtis Lietuvai 
yra pavojinga, nes valstybinio 
mąstymo ir tarptautinės teisės 
principų suvokimo lygis mūsų 
ministerijose yra nepakanka
mas. 

Dviejų valstybių santykių — 
ypač ekonominių — problemas 
Rusija dažnai mėgina perkelti į 
valdymo lygmenį, pavesti Rusi
jos pareigūnams, turintiems tik 
valdymo įgaliojimus. Šie pap
rastai sako, kad svarstomu 
klausimu „nesą politinio spren
dimo", kurį tik vyriausybė gali 
priimti, bet neaišku, ar ji 
priims ir kada priims. Vėliau 
gali paaiškėti, kad vienašalis 
politinis sprendimas „iš vir
šaus" jau yra priimtas ir, kad 
Rusijos derybininkai galį tik 
apie jį pranešti ir siūlyti mums 
priimti, o įgaliojimų ką nors 
pakeisti neturį. 

Dažnai prie derybų stalo ilgai 
nepavyksta pasiekti konkrečių 

sprendimų, nes iš tikrųjų tik 
šnekama, bet nenorima susitar
ti. Derybos tėra imituojamos. 
Jeigu ką ir susitariame, tai, 
žiūrėk, per kitą derybų susi
tikimą gali pasirodyti kiti 
derybininkai ir pareikšti, kad 
praeitose derybose ką nors 
suderinusieji neturėję tam 
įgaliojimų. Tai geri būdai 
vilkinti derybas. 

Rusai yra dideli miglotų 
formuluočių meistrai. Visuomet 
kyla sąvokų problema. Visada 
galima tikėtis tendencingo ir 
iškreipto bet kurios sąvokos ar 
termino aiškinimo. 

Visuomet būna sunkumų dėl 
derybų objekto apibrėžimo. 
Rusijai būdingi mėginimai 
pakeisti derybų objektą, dirb
tinai susieti jį su kokiais nors 
kitais dalykais, ypač tokiais, per 
kuriuos galima daryti mums 
spaudimą. Rusijos atstovams 
būdinga tendencija vietoj kon
kretaus klausimo nagrinėjimo 
primesti pokalbius „apie viską", 
kaip jie vadina — „apie klau
simų kompleksą", kuris prime
na pakulų kuodą iš pasakos apie 
našlaitę. Būdinga Rusijos tak
tika — mėginti derėtis iš antro 
galo — svarstyti detales, ven
giant svarstomo klausimo es
mės. 

Svarstant atsakomybės klau
simus, Rusija kaip valstybė tar
si pasitraukia į šalį, vietoje sa
vęs atsakomybės subjektu pa
statydama buvusį režimą ar jo 
represines struktūras, kurie tik 
ir esą už viską buvę atsakingi, 
tarsi būtų egzistavęs režimas ir 
jo represinės struktūros atskirai 
nuo valstybės, kurios teisių ir 
pareigu perėmėja yra dabartinė 
Rusija. 

Rusijos ministerijos irgi tarsi 
atskiriamos nuo valstybės. Pa
vyzdžiui, reikšdami pretenzijas 
į nekilnojamą nuosavybę Lietu
voje, Rusijos atstovai kalbėjo 
apie buvusios SSRS, dabar Rusi
jos gynybos ministerijos, tarsi 
kokios investicinės kompanijos, 
nuosavybę. 

Derybose su Rusija Lietuvos 
delegacija visad stengėsi išlai
kyti iniciatyvą — pirmoji teikti 
tarpusavyje nuodugniai ap
svars ty tus ir daug kar tų 
redaguotus susitarimų pro
jektus, o į Rusijos projektus at
sakyti alternatyviniais pro
jektais, siekė, kad mūsų pro
jektai taptų būsimų susitarimų 
pagrindu. 

Delegacijos reorganizacija 
po rinkimų 

LDDP — tuo pačiu ir Lietuvos 
— vadovybė ne kartą buvo pa
reiškusi ketinanti peržiūrėti 
santykiu su Rusija principus. 

Nukelta i 4 pslJ 

FOTOKONKURSAS 
„VASARIO 16- J I " 

Paskelbtas fotokonkursas 
„Vasario 16-ji". Jame dalyvauti 
pakviesti visi Lietuvos fotomė-
gėjai, fotografai iš užsienio. 
Nuotraukų tematiką apibūdina 
pats konkurso pavadinimas. Tai 
įvykių, žmonių, renginių, pa 
minklų fotografijos, fotoplaka-
tai . dokumentų fotokopijos. 

reprodukcijos. Nuotraukų dydis 
— 18 x 24 em, kiekis neri
bojamas. Konkursui gali būti 
pateiktos ne tik reportažinės 
nuotraukos, bet ir režisuotos — 
pastatyminės, atliktos spec-
technikos priemonėmis, taip pat 
fotomontažai. 

Nuotraukų konkursui nuo
traukų laukiama Kaune, Kris
tijono Donelaičio gatvėje, 75, 
„Raketos" klube. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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— Labai gera, — kai jau buvo daugiau kaip pusę 

suvalgęs, tą pabaigęs, vėl pakėlė dangtį, pasiėmė kitą 
ir ėmė lipti žemyn. 

— Turiu nulipti. Jeigu čia ilgiau pastovėsiu, jums 
nė vienos žuvies neliks. 

Kai persakiau jo žodžius, vyrai ėmė kviesti, kad 
valgytų daugiau. J ie ir vėl pasigausią. 

Antrą žuvelę valgydamas, dar kartą apžiūrėjo, kaip 
viskas padaryta. 

— Gerai, kad vyrai turi galvas. Tokie tai man 
patinka, — ėmė žiūrinėti, kur nusišluostyti pirštus. 
Viena išbėgo į priekį ir padavė drobinį rankšluostį. 
Komendantas paėmė, pažiūrėjo į kelioliknytį audimą 
ir ištiesė rankšluostį atgal. 

— Į tokį gražų daiktą nešvarių pirštų negaliu šluos
tytis. 

Moterys ėmė šaukti, kad šluostytųsi, kad mes visi 
į tokius tik iš šluostomės. Išklausęs mano moterų 
žodžių persakymą, pakraipė galvą, nusišluostė, dar 
kartą apžiūrėjo audinį atidavė atgal ir dar moteriškei 
veidą paglostė. 

— Pagaukit didelių. Tokių! — per kokį metrą išskė
tė rankas. 

— Kad neturi su kuo, — mėginau aiškinti, bet jis tik 
ranka pamojo ir išėjo. 

Tuo tarpu iš kažin kur atsirado ir pirminmKas, mė
gino šnekinti tarpuvartėje, bet komendantas ranka 
pamojavo ir nuėjo. Dar kažin ką ir sakė, bet iš taip toli 
nesupratau. 

— Kas atsitiko? — pribėgęs prie būrio, paklausė 
pirmininkas. - Matėte, norėjau sustabdyti, bet kažin 
ką piktai pabumbėjo ir nušveitė. 

— Rūkyklą apžiūrėjo, — paaiškino vienas iš vyrų. 
— Užsiuto, kad nenugriovėm? 
— Pagyrė. Pasakė, kad mūsų galvos ne sutręšę 

arbūzai. Ir žuvis pagyrė. 
— Dvi pasigardžiuodamas sutašė, — pridūrė kitas. 
— Ką čia dabar tauzijate! — ėmė pirmininkas 

pykti. 
— Niekas netauzija, ponas pirmininke. Va, su tuo 

pačiu rankšluosčiu net pirštus nusišluostė. Va, gali 
pauostyti dar žuvim atsiduoda. Ką tik buvau 
išskalbusi, išėjusi į kiemą nusitraukiau nuo virvės 
ir atėjau tik pažiūrėti, kas Čia darosi. Dabar vėl reikės 
skalbti. 

— Ir ne tik rūkyklą, bet ir laikraštį, ir mokyklą, 
ir visus barakus, ir pirtį. Viską apžiūrėjo ir nieko 
nepapeikė. Va, jis kartu buvo, — parodė pirštu į mane, 
— tai gali pasakyti, ką kur matė ir ką kur sakė. 

— Komendantas vizitavo stovyklą, ir jūs man nė 
vienas nė žodžio. 

— O ką mes galėjom žinoti, kur esi, — atsiliepė 
vienas iš viengungių. 

— Žinojot, kad ne Amerikoj. Negalėjot paieškoti? 
— Jeigu komendantas būtų tamstos klausęs, 

būtumėm bėgę ieškoti. Bet jis susirado va jį, - vėl 
parodė pirštu į mane, - ir visą laiką kartu vaikščiojo. 

Pirmininkas ilgokai pažiūrėjo į mane. 
— Tai tu vėl. Užsikvietei ir man nė žodžio. 
— Nieko nekviečiau, o mane susirado, nes tik su 

manim susikalbėti tegali. 
Pasakiau ir nusisukau nueiti. 
— Palauk, palauk, niekur nenubėgsi. Jau net lat

viai apie tave pradeda šnekėti. Sakė, kad ten prie 

komendanto buvai prisilaižęs, mergą šokoladais šėrei, 
o čia vėl laižaisi. Manai, kad čia vėl šokoladai pabirs. 

— Jeigu pabirs, galėsi rinkti, — išsunkiau ir 
nuėjau. Ne į kambarį, bet tiesiai į pušyną. Nueidamas 
dar girdėjau kažin kurį sakant: 

— Pirmininke, ko dabar širsti. Nebuvai, nebuvai, 
pasaulis nuo to nesugriuvo. 

O kitas, matyti iš toliau, šūktelėjo: 
— Užtat kitą sykį išeidamas pakabink raštelį. 

Tada žinosim, kur ieškoti. 
Kokios šnekos buvo toliau, nebegirdėjau ir neno

rėjau girdėti. Kitą kartą, kai tas pasiūlė, kad kur išei
damas paliktų raštelį, būčiau tikrai nusišypsojęs, gal 
net nusikvatojęs, kad lojali opozicija auga, bet tada ne
galėjau. Nedaug tetrūko, kad už Živilės apšaukimą 
šokoladu šeriama merga, būčiau toki vyrą. kaip kuolą, 
ten pat į žemę sukalęs. Eidams per pušyną, gailėjausi, 
kad nesukaliau, bet dabar nesigailiu. Ir kai dabar 
pakeliu akis nuo Šekspyro, pamatau jį sėdintį ant savo 
raštinės laiptukų ir žiūrintį, kaip mokytoja moko 
vaikus kažin kokio žaidimo, pasidaro gaila ir jų, ir tų, 
kurie jį išrinko, o ir išrinko tik todėl, kad niekas kitas 
nenorėjo būti renkamas. 

— Ar vienas? 
Krūptelėjau. Nulėkęs mintim į kelias praeitas 

dienas, net nepajutau, kaip Mikas priėjo prie lango. 
— Vienas. 
— Tai ko krūpčioji? 
— Skaičiau. 
— Užsižiūrėjęs į vaikus, o gal į Vitienę? — parodė 

dantis. 
— Skaitant Šekspyrą ateina ir kitokių minčių, — 

kaip galėjau prisipažinti, kad užsigalvojęs buvau tik 
apie pirmininką. 

(Bus daugiau) 

* 
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APDOVANOTA 
GENOVAITĖ 

VASILIAUSKIENĖ 
•m. Australijos dienos šven

tėje sausio 26 d. Garbės sąra
šuose d ien rašč ia i paskelbė 
valdžios apdovanotus žymiau
sius Australijos veikėjus. Jų 
tarpe buvo ir viena lietuviška 
p a v a r d ė , t a i Genovai tė 
Vas i l i ausk ienė , apdovanota 
„Order Australian Medai" už 
n u o p e l n u s L ie tuv ių Bend
ruomenei, lietuvišką kultūrą 
išnešant į plačią Australijos 
visuomenę. 

Genovaitė Stanaitytė gimusi 
Griškabūdyje, Šakių apskr. dai
nininkė, lyrinis sopranas. Bai
gusi Skuodo gimnaziją, daina
vimą studijavo Kauno konser
vatorijoje 4 metus Gedan ir Gri-

' g a i t i e n ė s k la sėse , vėl iau 
Hamburgo konservatorijoje, nuo 
1949 m. Adelaidės konservato
rijoje ir privačiai pas A. Bin-
kevičiūtę-Gučiuvienę. 

G y v e n d a m a Adelaidėje, 
dažnai dalyvavo lietuvių ir 
australų rengiamuose koncer
tuose, dainavo Adelaidės Vals
tybiniame radiofone, 10 metų 
dainavimą mokė abejose savait
galio mokyklose, už ką buvo 
.-.'.teiktas PLB valdybos žymuo. 
1963 m. pakviesta PLB pir
mininko J. Bačiūno, sėkmingai 

• koncertavo Amerikoje, kur kar-
- i pianiste D. Oldham davė 

12 koncertų lietuvių kolonijose. 
1964 m. buvo pakviesta ..Festi-
val of Arts* ' metu duoti 
lietuviškų dainų rečitalį. 1965 
m. išleido ilgo grojimo plokštelę. 
Iki 1969 m. vadovavo Vyrų 
oktetui, po to perėmė Lituania 
chorą ir jam vadovavo 20 metų. 
Salia choro darbų buvo suor 
ganizavusi mergaičių choreli 
. .Eglutes" ir Įsijungusi į Lietu
vių radijo programas. Pasi
traukusi įš choro, suorganizavo 
Moterų oktetą, kuris kartu su 
Tautiniu šokių senjorių an-
•arnbliu sėkmingai koncertuoja 
lietuviu ir australų tarpe. 

Y suomeninėje veikloje dirbo 
A i, B Krašto valdyboje. Kultū-

Taryboje, Lietuvių Dienų 
rengimo komi te tuose . PLB 
valdybos 1980 m. buvo apdo
vanota Vilniaus universiteto 
medaliu. 

Genovaite Vasiliauskienė. 

Praėjusių sukaktuvių proga 
Juozas Lapšys sveikino sole-
nizantę šiais žodžiais: ..Genovai
te, esi Dievo apdovanota dai
nininkė, lyrinis sopranas, kuriai 
daina yra gyvenimas. Tu . kaip 
dainininkė, esi žinoma ne t ik 
Austral i joje , be t A m e r i k o s 
žemyne ir Europoje. Tu dainuoji 
gražias ir prasmingas lietu
viškas dainas, todėl neabejo
t i n a , jog p r i e šios d i e n o s 
iškilmių jungiasi poetai, kompo
zitoriai. Australijoje nėra tokios 
bendruomenės ir nėra to mies
to, kuriame nebūtum dainavusi. 
Taip pat ji ruošia, moko dainuo
ti ir ki tus vienetus — chorus, at
skirai vyrus, moteris, j aunimą. 
Jos įnaša i m u z i k a l i n i a i -
kultūrinėje srityje — y r a tiek 
dideli, jog išeina už lietuvių ribų 
ir įsilieja į šio krašto ku l tū rą ir 
būtų visai natūralu, kad kompe-
tetingos įstaigos a t ras tų pri
deramą pripažinimą". Tas ir 
įvyko dabar! 

Sveikiname Genovai tę Vasi
l i a u s k i e n e su šiuo a u k š t u 
Australijos valdžios l ie tuvai tės 
įvertinimu. Garbė ne t i k jai. bet 
ir mums, visiems Australi jos 
lietuviams! 

Kun. dr. P r . D a u k n v s 

Derybos su Rusija... 

Atkelta iš 3 p.> 

rodyti daugiau lankstumo, per
tvarkyti derybų delegaciją. 

Mūsų delegacija 1992.12.14 
d., vienbalsiai buvo priėmusi ir 
viešai išplatinusi pareiškimą 
apie padėtį derybose su Rusija 
n savo pasiryžimą tęsti derybas, 
laikantis tų pačių politinių ir 

<nių nuostatų, kuriais per 
ligšiolines derybas buvo sie-

-a apsaugoti Lietuvos teises 
ir interesus dabartyje ir ateity
je, įvykdyti 1992 m. birželio 14 
d. referendumo reikalavimus 

isidko ir besąlygiško Rusi
jos kariuomenės išvedimo bei 
žalos atlyginimo, priešintis bet 
kurioms pastangoms užtušuoti 
SSRS įvykdyta agresija prieš 

tuva ir Lietuves okupaciją — 
kaitimus, kurie nesukūrė ir 

negali suKurti jokiu ".eisiu ir 
• tu interesu tiek Sovietų Sa

rk ir jos teisių perėmė 
aip pa' pastangoms per jvai-

- sutartie ir tarpžinybinius 
tarimus tiesiogiai ar netie-
13! integruoti Lietuvą į 

nors poimperines sa
las, itakos sferas bei ..erd-

9 H pranešimas buvo iš
plat intas Seime. įteiktas Vy-

isybei. užsienio reikalu mi-
ii. Delegacijos pranešimas 

ivo apsv-irstytas, o Rusija 
letu didino spaudimą. 

1993 m. sausio 15 d. aš paskel-
viešą pareiškimą, kuriame 

tu nuomone, kad Lietu

vos pozicijų kei t imas derybose 
būtų žalingas Lietuvai , t ikrai 
nepatarnautų te is ingam Lie
tuvos ir Rusijos santykių sure
guliavimui, reikštų pa ramą ne 
demokrat inėms, o imper inėms 
Rusijos jėgoms. Objektyviai ne
pagrįstą politinių ir teisinių 
Lietuvos pozicijų derybose su 
Rusija pakeitimą vargu ar su
prastų tarptaut inė bendrija. 
Perspėjau dėl negatyvių pasek
mių Lietuvai, jei būtų pasirašyti 
Rusijos diktuojamo tur in io su
sitarimai. 

Užsienio reikalų minis t ro , 
kaip ir kitu LDDP lyderiu, re
akcija i mano pareiškimą buvo 
negatyvi. 

Kritiškoje mūsų vykdy ta i 
poli t ikai Lietuvos spaudoje 
n u o l a t buvo s p a u s d i n a m i 
straipsniai, priešiški delegacijai 
ir jos vadovui, abstrakčiai kaiti
nant nelankstumu. Pavyzdžiui, 
viename iš paskutiniųjų rašiniu 
..Lietuvos ryte" kal t inama, kad 
delegacijos, o ypač jos vadovo 
nerašytas šūkis buvęs ,,kad tik 
nepakliūtume i kokia nors Rytu 
sąjungą" Nemanau , kad tai 
būtu blogas šūkis. 

( P a b a i g a ) 

LAIŠKAI 
DĖKOJA UZ 

ENCIKLOPEDIJĄ 

Praėjusiais metais, perskai tę 
, , D r a u g e " s k e l b i m ą a p i e 
t rūkumą lietuviškų enciklo
pedijų Lietuvoje, pas iun tėm 
komplektą, kad būtų paaukotos 
, . D r a u g o " nuož iū ra . Daba r 
g a v o m l a i š k ą iš E L T O S 
žurnalisto Adolfo Gurskio, kuris 
dėkoja m u m s visų ELTOS 
žurnal is tų vardu. Laiške t a r p 
kitko rašoma: 

„Sunku žodžiais išreikšti tą 
džiaugsmą, kur į patyrėm, gavę 
n e į k a i n o j a m ą dovaną — 
Lietuvišką enciklopediją. Nuo 
pat pirmos dienos, kai t i k 
i š p a k a v o m e enc ik loped i jos 
tomus, jie tapo kasdieniniais 
ELTOS korespondentų ir redak
torių pagalbininkais . Ir net 
sunku suvokti, kaip iki šiol mes 
galėjome be šių knygų gyventi. 
Enciklopedijoje randame viską, 
ko ieškome, ką reikia patikslin
ti — žymių politikos, visuo
menės, kultūros veikėjų biogra
fijas, t ikslius kūrinių pavadi
nimus, smulkiausią informaciją 
apie lietuvių išeiviją nuo pat 
emigracijos pradžios". 
Birutė ir Alg is Valiukaičiai , 

Centerville, MA 

SVARBU TOLERANCIJA 

Sveikinu, kad drįsote įdėti 
Algirdo Brazausko apmokėtą 
r inkiminę reklamą. Vedama
jame buvo aiškiai išre ikšta 
„Draugo" parama Stasio Lozo
raičio kand ida tū ra i , t ač iau , 
vadovaujantis demokrat iškais 
p r i n c i p a i s , a p m o k a m o s 
reklamos (tai pažymint) t u r i 
būti dedamos visų kandidatų. 
Sut inku su studento Dariaus 
Udrio pastaba, kad t rūko ob
j ek tyv ios informacijos ap ie 
kandidatus bei j iems išsamių 
klausimų apie jų konkrečius 
planus Lietuvos a t s t a tymui . 
Nors „ D r a u g a s " le idžiamas 
katal ikų, tai yra vienintelis 
išeivijos d ienraš t i s ir j a m e 
turėtų rasti vietą įvairių pažiū
rų autoriai . Tik parodant tole
ranciją nuomonėms ir pažiū
roms, gali „ D r a u g a s " b ū t i 
įdomus, pat ikimas, mus visus 
jungiantis, mūsų visų laikraštis. 

Indrė Tijūnėlienė, 
Buffalo Grove. Illinois 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL BSTATE FOR RENT 

Apie galimybę Lietuvoje rengti dalį VIII Pasaulio Jaunimo kongreso 1994 
m. Lietuvoje Vilniuje sausio pabaigoje tar ias i iš k.: PLJS valdybos narys 
Darius Sužiedėlis > JAV), Dana Baltutytė (iš Australijos, dirbanti Lietuvo
je), vilnietės Monika Girčytė ir Dana Migaliova, abi dalyvavusios VII PLJK 
P. Amerikoje. 

DAUGIAU DĖMESIO 
LIETUVTU KALBAI 

Mano klausimas: „Ar Lietu
vos kalba mi rš ta?" Iš kokios 
būtinybės atsirado tiek daug 
svetimžodžių? Paskaičiusi vieną 
l a i k r a š č i o lapą. r a n d u : 
k o n f l i k t a s , k o n t r o l i u o j a , 
t e c h n i k a , s t a b i l i z a v i m a s , 
e k s p e r t a s . kva l i f ikac i jos , 
lyderis, konteineris, mitingas, 
vizitas, generacija, egzistuoja. 
Kažin, ar tuojau ats i ras ir 
b i l d i n g a s . d r a i v e r i s a r b a 
bridžius? 

Pernai , ka lbant su pussesere 
Lietuvoje, buvau visai nu
stebinta, kad tėvynėje šitokie 
žodžiai visur vartojami. Pavyz
džiui, kalbėjo apie ..mitingą". 
Klausinėjau, kodėl reikal ingas 

tas žodis, kodėl negalėjo sakyt 
..posėdis" arba ..susirinkimas". 
Atsakė, kad. jų nuomone, „mi
t ingas" daug svarbesnis, reikš
mingesnis, negu paprastas susi

rinkimas. Kaip atsiranda toks 
klaidingas galvojimas? Lietu
vių kalba turtin-'a. nebereikia 
griebtis svetimžodžių. Jei pri
reiktų naujo i >džio, būt ina i 
reikėtų tą žodį >ukurti lietuvių 
kalbos pagrindais. Aš manau , 
kad visi čia kalti ir a tsakingi 
žurnalistai, kūne tingi pasi
naudot žodynu, pas i i e ško t i 
t inkamo lietuviško žodžio, ta ip 
pat redaktoriai, kurie netaiso 
kalbos. Paskui visi priima to
kius žodžius į kasdieninę kalbą. 

Mūsų didysis ka lb in inkas 
prof. A n t a n a s Sa lys l a b a i 
patarnavo tautai, sukūręs daug 
naujų žodžių, vartodamas t ikrą 
lietuvių kalbos žodžių darybą. 
Tegul šis dabartinis Seimas, 
kuris taip mėgsta mėtyti pur
vais vienas į kitą, atl ieka bent 
vieną naudingą darbą ir pasi
kviečia žinantį žmogų prižiūrėti 
lietuvių kalbos švarumą, tegul 
išleidžia ir nauja žodyną. 

Esu amerikiete, bet ir lietuvė. 
Gerai kalbu angliškai, šiaip taip 
lietuviškai. Būtų leiigva apsieiti 
su šia „lietangiiška" kalba, bet 
ji man laba i n e g r a ž i . R. 
Šilbajoris jau seniai rašo apie šį 
dalyką, o aš čia ir su savo 
nuomone prisidedu. Reikia 
dėmesio. Stenkimės visi išlai
kyti ir išsaugoti gražią, istorinę 
Lietuvos kalbą! 

Gloria O'Brian (Kivytai tė) , 
Fort Lee, N J 

STEBINA BIUROKRATŲ 
IŠLAIDUMAS 

Jau ne vieną kartą skai tėme 
spaudoje, kad nelabai svarbiais 
reikalais iš Lietuvos per daug 
važinėja į užsienį įvairūs poli
tikai su žmonomis, kul tūr i 
ninkai, sportininkai ir kiti. Jei 
jie iš savo kišenės a r kvietėjai 
apmoka kel ionių ir k i t a s 
išlaidas, tai ju reikalas. Bet jei 
jos apmokamos iš Lietuvos iždo. 
kokiu biudžetiniu būdu pasi
svečiavimo ar mažareikšmio 
pasirodymo tikslais, ar tai gali 
būti pateisinama? Atrodo, kad 
dabartiniai Lietuvos biurokra
tai nėra taupūs, nors t rūks ta 
pinigų svarbiems va ls tybės 
reikalams ir prašoma pagalbos 
bei paskolų iš užsienio. 

Be to, dar reikia stebėtis, kad 
Lietuvoje įsisteigė universi tetų 
daugiau, negu jų reikia tokiam 
mažam kraštui. Š.m. sausio 7 d. 
skaitėme ..Drauge", kad da
bar Lietuvoje yra 15 aukštųjų 
mokyklų. 29 valstybiniai moks
lo institutai ir 15 valstybinių 
mokslo įstaigų Juk reikės jas 
išlaikyti su visa jų biurokra
tija. Ar tai reikalinga? Paga
liau ką gi darys tie paruoš
ti profesionalai, kai bus jų 
perteklius. 

Juozas N a v a k a s , 
Gulfport. Fla. 

Nebūk per k a r š t a s , a k i s 
išdegsi, nebūk per lė tas , dalies 
neteksi: nebūk per saldus, visi 
laižys, nebūk per ka r tu s , visi 
spjaudys. Būk toks ka ip lango 
st iklas. į kurį lyja. sninga, šąla 
ir pro kuri vel saulutė šviečia ir 
šildo. 

INTERNATIONAL 
T R A V E L CONSULTANTS Z A » fc>^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C A R G O — s iunč iame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketų pasir inkimas su ga ran tuo tu pr is ta tymu { n a m u s 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 7»th Av*niM 223 Kalvarijų gatvė 
Hlckory HIII, Hllnolt 60457 
T * . 708-430-7272 

Vilnius. Ltotuva 
Ttm*onm\: 77-76-S7 ir 77-83 92 

GREIT 
PARDUOTA 

VAIKU VILTIS KELIA 
DŽIAUGSMĄ 

Esame labai sužavėti Lietuvos 
V a i k ų Vi l t i e s organizaci jos 
a t l i ekamu darbu. Tai t ikrai aki
va izdus a r t imo meilės pasi
re i šk imas : paimti į savo globą 
invalidą vaiką ir grąžinti jį į 
gyvenimą sveiką. J u k čia be
veik kaip an t ras vaiko gimimas. 
Spausd ink i t e daugiau straips
nių ir nuo t raukų apie va ikus ir 
žmones, kur ie j iems padeda. 
Šioje maiša t ies būsenoje, kurią 
s u k e l i a žinios iš L ie tuvos , 
V a i k ų V i l t i s m u m s k e l i a 
džiaugsmą. 

J o n a s ir Ane lė Sagiai , 
Niles, MI 

GERA INFORMACIJA 

Dėkui už naudingos infor
m a c i j o s i š s p a u s d i n i m ą po 
Socialinių Reikalų Tarnybos 
an t raš te . Daug ko nežinojau nei 
aš , nei mano pažįstami. Išsikir-
pome tą puslapį ir pasidėjome, 
k a d visuomet po r a n k a turė
t u m e informaciją. 

Sofija Antanai t ienė , 
Crovvn Point, IN 

PATINKA ATKARPA 

Su malonumu skai tau Jurgio 
J a n k a u s atkarpą. J i s moka 
sklandžiai , gera lietuvių kalba, 
į d o m i a i p a s a k o t i . N e g a l i u 
su lauk t i ki tos dienos , .Draugo" 
ir vėl skai tyt i , kas tol iau atsi
t iko . Ačiū. 

Nijolė Žemait ienė, 
Barr ington, IL 

NEREIKIA KREIPTI 
DĖMESIO 

Naujai „Draugo" redaktorei 
l ink iu sėkmės ir iš tvermės. 
Atrodo, kad redagavime iš
rad ingumo net rūks ta . 

Spaudos darbas šiais audrin
gais laikais yra itin sunkus. Dėl 
jausminių, asmeniškai taikomu, 
išpuolių iš šalies j is t ampa dar 
s u n k e s n i s . Ne s k i r t i n g a 
nuomonė, bet asmeniški užgau
liojimai palieka kaip nuosėdos, 
sunk ia i užmirštamos. 

Mūsų ke l ias į pagr indinį 
t i k s l ą : i š s i l a i k y t i s v e t u r , 
i š la iky t i sunk ia i a t s t a t o m ą 
nepriklausomybe bei remti savo 
t a u t ą ir dvas i ška i , ir eko
n o m i š k a i , r e i k a l a u j a mūsų 
p a g r i n d i n i o dėmesio ir su
tar t in io darbo. Tio, kurie ragina 
a ts i sakyt i . .Draugo" prenume
ra tos dėl kokio įvykusio ne
sklandumo ar nepasitenkinimo, 
su liūdesiu tenka pripažinti . 
kad pila vandenį ne an t to ma
lūno ratų. 

Adolfas Darnusis, 
Lockport. IL 

. H C / M A X 
RCALTORS 

(312) M 6 - 5 t M 
(708) 425 -7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 

* • MLS. Kompiuter.ų ir FAX pagalba^ 
i Nuosavybių įkainavimas voltui 
• Perkame ir Parduodame Namus 
> Apartmentus ir Žemę. 

| « Pensininkams Nuolaida. . 

IŠNUOMOJAMAS 
ST. PETERSBURG BEACH, FL 

Naujais baldais apstatytas 1 mteg. butas 
.,duptex" pastate; 200 jardų iki pliažo; rami 
Belle Vista apyl. Privatus kiemas, patio ir 
veranda. Galima užimti nuo balandžio 1 d. 
Pageidaujama nerūkantys, be gyvuliukų. 
Min. 1 metų ,.iease". Informacijai skambnti: 
Joan Inman 813-367-0507 (Florida) ar
ba Chlcago 708-251-9587. Kalbėti 
angliškai. 

r̂  MISCELLAN 

8 & D 
Uouors & l o u n g e 

6600 S. Kedzie 
Chlcago. Illinois 60629 

(312) 925-6264 

Muzika: ketvd . penktd., šeštd.. sekmd 
nuo 9 v v Atsinešus Iškirptą skelbi
mą — vienas gėrimas veitul. Galio
ja iki vasario 28 d. 

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

• f l . 376-1882 ar 376-S996 
10%—20°/o—30% ptgiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilkr 
iDas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3 2 0 8 ' 2 W « » t 95 th S t re t 
M . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 -

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 * 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Ciiicag ->s miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty Dirbu gretai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Dai l . POVILO PUZINO monograf i ja, yra didel io formato ir 
ta lp ina 28 spalvotas reprodukci jas, kartu ir XX amžiaus 
Madona . Šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptaut in iame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
G rand National Awa--d Amerikos dail ininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikt' -»e\ kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su per
s iun t imu 2 7 do l . Užsakymus siųsti: 

D R A U G A S , 4 5 4 5 W e s t 63 rd S t r e e t , 
C h i c a g o . IL 60629 

Il l inois gyventojai dar pr ideda S I . 5 0 valsti jos mokesčio. 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

— Monografijos pirmas tomas. 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
šio dailininko ankstyvąja kūrybą, 
pradedant nuo jo studijų metų 
Paryžiuje iki 1949 m . kada jis su 
šeima gyveno DP stovyklose. 
Vokietijoje. Išleido Galerija ir 
..Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
.įplanku. 232 psl. ¥erta turėti sau 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama „Drauge, kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesečio. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAI 
4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 J 

L e n k ų O k u p a c i j o j e i r J ų K a l e M r r t u o s e 

Pov i las Petkevič ius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyven imo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje l i e tuves daly
je ir 8-nus metus kaiėi imuose Kaina su persiunt 'mu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar pr ideda 64 et valstijos mokesčio Viską mums 
siųst i . .Draugo" adresu 



Politinės veiklos 
rūpesčiai nemažėja 

1992 m. JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos veiklą apžvelgiant 

ALGIMANTAS S. G E Č Y S 

proga), prisidėjome teikdami pa
tar imus į Lietuvą vyks tant iems 
valdžios pare igūnams . 

R e a g u o t a m u m s o p i a i s 
k l a u s i m a i s 

Kai prieš maždaug pusantrų 
metų spaudoje buvo svarstomi 
naujos JAV LB XIII tarybos lau
kiantys veiklos uždaviniai, j 
, , D r a u g e " p a s k e l b t ą mano 
s t r a ipsn į l a i š k u redakcijai 
(„Draugas" 1991 m. rugsėjo 28 
d.) stipriai reagavo žurnalistas 
A. Juodvalkis . Nusistebėjęs, 
kad Gečys „ ... vis dar skatina 
LB vadovybę lankyti Amerikos 
kongreso narius, fondų valdyto
jus , gamyk lų ir bendrovių 
vadovus ir k i tu s į takingus 
Amerikos asmenis, kurie galėtų 
padėti Lietuvai pereiti į demo
krat inį valdymą ir laisvą pre
kybą", A. Juodvalkis pastebėjo, 
kad pamirš tama, jog Lietuvos 
vyriausybė „ tur i savo atstovus 
— ambasadorių ir įgaliotų mi
nistrų t i tulais ir jie atstovauja 
Lietuvai. Reikia pamiršti tuos 
laikus, kai Lietuvai atstovavo 
jos okupantas , kalbėjęs SSSR 
vardu". 

Panašią nuomonę tuo metu 
turėjo nevienas tautiet is , ji 
vyravo ir naujai išrinktos JAV 
LB Tarybos pirmoje sesijoje. 
Formuodami naują JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybą, iš 
pagrindų planavome jos veiklą 
reformuoti. Lietuvai tapus ne 
priklausoma, tikėjomės bend
ruomeninei veiklai duoti naują 
kryptį, nuo demonstracijų, peti
cijų ir laiškų bei telegramų 
kongresmanams atpalaiduota 
visuomenę vesti taut iniu sąmo
ningumu ir politiniu išprusimu 
grįstais keliais. Deja, greitai 
teko atsipeikėti. Lietuvą užgulę 
sunkumai su Rusija, vidinės 
problemos, jos vadovų ribota po
litinė patirtis ir menkas lietuvių 
išeivijos pažinimas privertė 
keisti užsibrėžtas vei1 los gaires. 
Per 1992 m. Rusijos rodytas 
atšiaurumas Lietuvai keliais at
vejais LB veiklą grąžino į šaltojo 
karo laikotarpį. Birželio vidury
je teko organizuoti masinį JAV 
Kongreso pare igūnų lankymą 
Vašingtone ir prie Rusijos am
basados demonstraciją dėl ka
riuomenės išvedimo iš Baltijos 
valstybių. Spalio ir lapkričio 
mėn.. Seimo r inkimams į val
džią grąžinus buvusius komu
nistus, teko skubiai įtaigoti 

Kongreso narius ir JAV val
džios pareigūnus, kad, nepai
sant rinkimų duomenų, Lietuva 
tebesiekia visiško svetimos ka
riuomenės at i t raukimo ir apie 
ekonominės paramos Lietuvai 
mažinimą ar suspendavimą ne
gali būti kalbos. 

A t s t o v a v i m a s V a š i n g t o n e 

Nelauktai JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybą užklupo 
pagr indine l ietuvų išeivijai 
atstovavimo atsakomybė Va
šingtone. VLIKo įstaigai užsida
r ius ir Lietuvių Informacijos 
C e n t r u i veiklą n u t r a u k u s , 
JBANC ribojantis daugiausia 
su Latvija susieta veikla, LB 
VRT-bos įstaigai teko prisi imti 
anksčiau veikusių institucijų 
darbo naštą. LB įstaigos vedėjai 
Astai Banionytei šiandieną ten
ka dirbti prie žymiai pasunkė
jusių sąlygų kur kas labiau 
komplikuotą darbą. 

Amer ik i eč ių į s t a igų 
i n f o r m a v i m a s 

Vašingtone veikianti Lietuvos 
ambasada yra varžoma vykdyti 
JAV valdžios įstaigų ir Kong
reso narių tiesiog; {taigojimą, 
todėl LB VRT-bai at i tenka {tai
gojimo ir Lietuvos žinių speci
finio interpretavimo uždavinys. 
Praei ta is metais LB vykdė {tai
gojimus Rusijos kariuomenės iš 
Baltijos valstybių a t i t raukimo, 
gausesnės JAV paramos Lietu
vai teikimo ir bendraisiais lie
tuviškosios išeivijos klausimais. 
Siuntėme memorandumus, pra
neš imus, įteikėme „position 
papers ' ' , dokumentaciją buvu
sios sovietinės ka r iuomenės 
Lietuvos įstatymų pažeidimo 
klausimais, perdavėme lietuvių 
spaudos nuomonę kai kur ia is 
specifiniais klausimais . Esan t 
rinkiminiams metams, įteikėme 
liudijimus demokratų ir respub
likonų partijų platformų komisi
joms, suradome sponsorius įneš
t i norimas įstatymines pataisas 
į JAV Kongresą, paruošėme pa
vyzdžius valdžios pareigūnų pa
reiškimams (pvz., prez. Busho 
pareiškimui Vasario 16-osios 

Bandėme reaguot i į mažes
nius, tač iau re ikšmingus , įvy
kius. Paš to p r i s ta tymui iš už
sienio į Lietuvą suš lubavus , 
buvo pravesta pašto pr i s ta tymo 
apklausa . Ka i „U.S. Defense 
Mapping Agency" savo išleis
t ame žemėlapyje Vilniaus kraš
tą priskyrė Gudijos respubl ikai , 
teko reaguot i . Pažadėjo 1993 
metų žemėlapio laidoje k la idą 
at i ta isyt i . Kre ipėmės į Val
stybės depar tamento žinioje vei
kiančią JAV geografo įstaigą, 
protestudoami dėl formalaus 
Kara l iauč iaus srit ies prisky
rimo Rusijai. Pas ių s t ame me
m o r a n d u m e i šdės tėme , k a d 
1945 metų Potsdamo konferen
cija tą sritį pavedė Sov. Sąjun
gai laikinai administruoti ir sri
ties priklausomumas tebelaukia 
formalaus išsprendimo ta ikos 
su tar t imi . Atsakymo l a u k i a m e 
j au daugiau kaip pusmetį . 

Įsiterpėme, kad JAV Gynybos 
depar tamentas nesiųstų ameri 
kiečių kar iuomenės a t s tovų į 
Kara l iauč iaus srityje vykusį 
Rusijos kar in inkų organizacijos 
suvažiavimą, nes ta i gal i bū t i 
interpretuojama, kad s r i t i s for
maliai priklauso Rusijai. Užtik
rino, kad amerikiečių k a r i ų 
atstovų nebus , tač iau vėl iau 
pa tyrėme, kad keli k a r i n i n k a i 
vis dėlto nuvyko. Kre ipėmės į 
JAV Pašto admininstraciją, kad 
p ra t ę s tų „ h u m a n i t a r i a n a i r 
lift" į Lietuvą. P ra tęs t i atsi
sakė, tad t eks šiuo r e ika lu 
stengtis paveikt i prez. Cl in tono 
administraciją. Įtaigojome vals
tybės sekretor ių ir Gynybos 
departamentą, kad nemokamai 
duotų t ranspor to lėktuvą Debo-
rah fundacijai nugaben t i medi
cininę apara tūrą ir medikamen
tu s į Lietuvą. A t s a k y m a s buvo 
te ig iamas ir dovanos j a u Lietu
voje. Įtaigojome vals tybės de
par tamentą , kad Baltijos vals
tybių skyr iu i Vals tybės depar
t a m e n t e pask i r tų v i rš in inką . 
Rudenį, po devynių mėnesių ne
k a n t r a u s laukimo, v i r š i n inkas 
buvo pask i r t a s . 

Reikštas i ir nepol i t in iuose 
klausimuose. Protestavome laiš
ka is ir t e legramomis dėl lie
tuvių at le tų ignoravimo žiemos 
olimpiadoje. P r i e š p r a s i d e d a n t 
vasaros olimpiadai, k re ipėmės į 
NBC ir priminėme, kas CBS žie
mos olimpiadoje nu t iko . Protes
tavome dėl l ie tuvių parapi jos 

uždarymo Homestead, PA. LB 
vieneta i talkino J. Žadeikio 
pastangoms iš JAV Pašto admi
nistracijos išgauti pašto ženklą 
artėjančios Dariaus ir Girėno 
skrydžio sukakties proga. Rūpi
nomės mokslinių leidinių parū-
p in imu Lietuvos universite
t ams . Sėkmingai nominavome 
kun. Kazimierą Pugevičių Ellis 
Island Medai of Honor žymeniui. 

T a l k a Lietuvai 

VIENUOLIŲ TALKA 
VIENUOLĖMS 

Pernai gruodžio 1 d. įkurtas 
naujas branduolys. „Vienuolių 
ta lka vienuolėms Lietuvoje" 
s u t e l k t i n ė m jėgom ateiti į 
pagalbą Lietuvos atsikurian
čiom vienuoli jom. Lietuvos 
Vienuolijų ats ikūrimo užduotys 
d ide lės . Vienos vienuolijos 
a t g a u n a b u v u s i a s įs taigas, 
noviciatus a r namus , kuriems 
be išimties bū t inas remontas; 
vienuolijoms, įsikūrusioms po
grindžio laikais, rūpi statytis iš 

naujo. Visoms rūpi naujų nar ių 
auklėjimas bei lavinimasis ir 
tolimesnis krikščioniškais prin
c ipa is p a g r į s t a s š v i e t i m a s . 
Kiekvienas žingsnis ir svajonė 
s iekiant stiprinti vienuolinį 
gyvenimą bei a tku r t i viešą 
ta rnys tę Lietuvos Bažnyčioje, 
pareikalauja tokių išteklių, dar
bo priemonių ir pasiruošusių 
žmonių, kurių kiekvienai Lietu
vos vienuolijai labai st inga. 

Šiapus Atlanto kiekvienai 
išeivijos lietuviškai vienuolijai 
rūpi Lietuvos seselių padėtis . 
Gruodžio mėnesio posėdyje nau
jas is branduolys nu t a r ė su

telktam jėgom planingai spręsti 
a te i t ies uždavin ius . Bendra 
darb iav imas praplečia ga l imy
bes ve iksmingiau padė t i . Šios 
J A V v i e n u o l i j o s d a l i n o s i 
išlaidom pasamdyt i s ek re to r ę 
susirašinėj imui ir k i t i e m s dar
bams, r e ika lau jan t i ems pasto
vaus dėmesio bei la iko. 

Šis naujai s u k u r t a s b ran 
duolys „Vienuolių t a l k a vie
nuolėms Lietuvoje" r i n k s i s an
t r a m posėdžiui kovo 6-7 d. Pi ts-
burge. I šk laus ius kun . A. Sau-
laičio, SJ, ką t ik iš L ie tuvos 
sugrįžusio, p raneš imo, to l i au 
ap ta rs n u m a t y t u s uždav in ius . 

Daugelį metų dirbusi Lietuvai 
t a lk in t i , JAV LB šiomis dieno
mis pagalbą Lietuvai ir toliau 
te ikia . Savo veiklą LB VRT-ba 
der ina su Lietuvos ambasada 
Vašingtone, jos pareigūnus in
formuoja apie vykdomus ėjimus, 
t u r ė t u s susitikimus, drauge su 
ambasada organizuoja platesnio 
masto renginius. Vienu iš rengi
nių buvo 1992 metų pavasarį 

Vašingtone Du Pont viešbu
tyje VRT-bos kar tu su Lietuvos 
ambasada organizuota konfe
renciją padėti Lietuvai inves
ticijų ir verslo srityje. Dalyvavo 
154 asmenys , iš kurių 40 pro
c e n t ų sve t im tauč i a i . Šalia 
p a s k a i t i n i n k ų bei pranešėjų 
buvo Lie tuvos vyriausybės, 
Aukščiausiosios Tarybos ir Lie
tuvos verslininkų sąjungos ats
tovai. Konferencijos dalyviams 
buvo paruoštas išsamus leidinys 
apie verslo galimybes Lietuvoje. 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę įs ikūrė nemažai organi
zuotų vienetų pagelbėti Lietu
vai. Nors jų pasiekimais tenka 
stebėtis , vis dėlto jausta, kad 
bū t ina t a rp šių vienetų bei or
ganizacijų skatinti glaudesnį 
bendradarbiavimą, pasikeitimą 
informacija, patirtimi, pasidali
nimą šalpos sritimis. Minėtais 
t ikslais Lietuvos ambasada Va
šingtone ir JAV LB socialinių ir 
Visuomeninių reikalų taryba 
1992 m. lapkritį sukvietė pa
galbą Lietuvai teikiančių lie
tuvių organizacijų, sambūrių ir 
aktyvis tų konferenci ją , kuri 
tęsėsi dvi dienas ir sutraukė per 
80 dalyvių. 

Pagrindinis dėmesys skirtas 
buvusios sovietinės kariuome
n ė s iš Balt i jos va l s tyb ių 
išvedimui. Teko įteikti daug 
memorandumų, buvo surasti 
rezoliucijom? sponsoriai (Dor-
nan, DeConcini, Pressler), telkti 
kosponsoriai. organizuoti laiš
kai J A V Senate prez. Bushui, 
ve ik ta asmeniškai, aplankant 
Kongreso a ts tovus . VRT-ba 
aktyviai sekė JAV Kongrese pa
ramos Rusijai eigą, kontaktavo 
partijų paskirtus delegatus, kad 
šie jungtinėje konferencijoje pri
imtų nutar imus , specifiškai 
ribojančius Rusijai paramą, jei 
buvusi sovietinė kariuomenė 
nebus išvesta iš Baltijos vals
tybių. Šiuo metu galime džiaug
t is VRT-bos veiklos rezultatais 
ir dėkoti LB vienetams, su dide
liu entuziazmu įtaigavusiems 
savo valstijų a t s tovus JAV 
Kongrese. Tik bendrų patangų 
dėka 1993 metų J A V Užsienio 

paramos įstatymas ir Rusijai 
ekonominės paramos įstatymas 
(Freedom Support Act) sąlygoja 
paramos Rusijai teikimą su ' 
Rusijos kariuomenės iš Baltijos 
valstybių at i traukimu. 

JAV LB VRT-ba paruošė LB 
vienetams instrukcijas, išeivijai 
balsuojant prezidento instituci
jos ir sovietinės kariuomenės iš 
Lietuvos išvedimo referendu
muose. Instrukcijas ruošiant, 
artimai bendradarbiauta su Lie
tuvos diplomatais JAV-se ir 
Krašto valdybos vicepirm. Gin
taru Čepu. 
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Informacijos sk l e id imas 

JAV LB VRT-ba aplinkraš
čiais ir skubaus dėmesio žinia
raščiais informuoja LB vienetus 
ir aktyvistus svarbiausiais apie 
Lietuvą klausimais. Aplinkraš
čiai leidžiami lietuvių ir anglų 
kalba, skubaus dėmesio žinia
raščiai daugiausia anglų kalba. 
Anksčiau veikęs LB Komunika
cijos centras Philadelphijoje, 
Krašto valdybos vicepirm. ir 
VRT-bos nario Rimanto Stirbio 
rūpesčiu, buvo integruotas į 
VRT-bą. Siuntos šiuo metu ribo
jamos 90, 190 ir 400 vienetų. 
Plačiai naudojamas faksas per
duoti žinias, reikalaujančias 
skubios veiklos. 

Vašingtone veikianti JAV LB 
Visuomeninių reikalų įstaiga 
savo ruožtu informaciją siunčia 
JAV Kongreso ir įvairių val
džios agentūrų nar iams bei pa
reigūnams, o ta ip pat pagrindi
niams amerikiečiams žurnalis
tams. Paskiri VRT-bos nariai 
rūpinasi „Bridges" žurnalo ir 
lietuviškosios spaudos informa
cija. Tematika įvairi — prade
dant politinio pobūdžio žiniomis, 
baigiant straipsniais rinkimų, 
vykusių referendumų, ar JAV 
pilietybės nepažeidžiamumo 
klausimais. Vienetų panaudoji
mui pateikiama rezoliucijų, 
proklamacijų, pavyzdinių laiškų 
redakcijoms pavyzdžiai. 

J A V LB VRT-bos sudė t i s 

Šiuo metu J A V LB Visuome
ninių reikalų tarybos sąstatą 
sudaro Algimantas S. Gečys 
(pirm.), Zigmas Viskanta (pirm. 
pav.), ir nariai — Jonas Kron-
kaitis, Rimantas Stirbys, dr. 
Sigita Ramanauskienė, Felicija 
Giedrytė, — Kolp. Ina Bertulytė 
- Bray, Vincent B. Boris, Regina 
Narušienė ir Asta Banionytė. 

REMONTUOJAMI SENI 
LĖKTUVAI 

Prienuose sportinės aviacijos 
gamykla Suomijos verslininko 
Harald Tadefelt užsakymu 
remontuoja k e t u r i s senus , 
1938 metais p a g a m i n t u s , 
lėktuvus„Foke Wulf-44". Įmo
nės meistrai patys gamina jiems 
detales ir net neabejoja, kad 
VVulfai" skraidys. 

(Elta) 

A.tA. 
MARIJAI 

ADOMAITIENEI-STANKŪNAITEI 
Kanado m i r u s , jos mylimą vyrą JONĄ. seseris, 
BRONE SRISCIUKAITIENE, ALDONĄ ANDRIU-
ŠIENE. ONĄ VILENIŠKIENE, JULIJĄ LEŠČINS
K I E N E ir k i t u s ar t imuosius , drauge l iūdėdami, nuo
širdžia .žjaučiame. 

Ona Pavilčienė 
Vytautas Tauras 

M y l i m a m Tėveliui 

A.tA. 
JUSTINUI STANAIČIUI 

Amžinybėn iškeliavus, mūsų mielą sese DALIĄ LIU-
B I N S K I E N E ir jos še imą nuoširdžiai užjaučiame. 

KERNAVĖS tunto „Verpsčių" būrelis 

A.tA. 
JUSTINUI STANAIČIUI 

m i r u s , jo žmonai MONIKAI , dukroms DAILAI LIU-
B I N S K I E N E I Čikagoje ir ALDONAI BALTRAMIE-
J U N I E N E I Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą re iškia 

Anūkai: Linas, Tauras, Aldis ir Gilė Liubinskai 

A.tA. 
MARIJAI ADOMAITIENEI 

m i r u s , jos vyrą JONĄ, seseris - BRONE KRISČIU-
KAITIENE, ALDONĄ ANDRIUŠIENE, ONĄ VILE
NIŠKIENE, JULIJĄ LEŠČINSKIENE ir jų ar t imuo
sius k a r t u l iūdėdami, nuoširdžiai užjaučiame. 

Kazimiera ir Kazys Bradūnai 
Magdalena ir Jonas Stankūnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9662 

4805-07 Sou th Hermi t age Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4343 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS | 
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 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Prie posėdžiu stalo t. riasi lietuvaičių v.enuolynų bei lietuvių jėzuitų atstovai apie pagalbą L.etuvos 
vienuolijoms 

AMERICAN TRAV1L SERVICE 
M 3 t S. KEOZMI AVENUE 
EVEROREEN RARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (706) 4*2-6166 

$r * 

Jau daugiau "egu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir divklualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis Anomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai s> ambinti: 1 •706-422-3000. Darbo vai.: plrmad., an-
tmd., ketvtctd. Ir penktd. • v.r.—5 v. p.p. Treid. 9 v .r . -7 v.v. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
L446 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 Ai FFTKUS 

DONALD M. PETKUS 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Solistė Giedrė Kaukaitė 
ir pianistė, koncertmeisterė 
Gražina Ručytė kartu yra 
apkeliavusios Lietuvos miestus, 
ka r tu koncertavo įvairiose 
Vakarų valstybėse ir visur 
užtikrino duetinio koncerto įvai
rumą bei pasisekimą. Jos pirmą 
kartą kartu Amerikoje atliks 
seriją koncertų, kuriuos organi
zuoja „Draugo" vajaus komi
tetas. Pirmas koncertas įvyks 
Čikagoje vasario 28 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Bilietus 
prašoma įsigyti iš anksto J. 
Vaznelio prekyboje 2502 W. 
71st St„ Chicago, IL 60629, tel. 
(312) 471-1424. Kiti koncertai 
vyks St. Petersburge kovo 3 d., 
Miami kovo 7 d., Clevelande 
kovo 14 d. ir Detroite kovo 21d. 

x Lituanistinių mokyklų 
vedėjai ir mokytojai kviečiami 
dalyvauti JAV LB Švietimo 
tarybos rengiamoj darbo konfe
rencijoje sekm.. vasario 28 d., 
Lemonto Lietuvių centro Bočių 
salėje. Konferencija vyks nuo 
pat ryto (su pietų pertrauka) ligi 
vakaro. Įdomūs paskaitininkai 
bei specialistai pateiks minčių 
ir pasidalins savo patirtimi. 
Švietimo taryba prašo būsimų 
dalyvių užsiregistruoti iš anks
to pas pirm. Reginą Kučienę, 
kad būtų galima žinoti dalyvių 
skaičių ryto užkandžiams ir 
šeimyniškiems pietums paruoš
ti. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje stacijos (kryžiaus 
keliai) lietuviškai bus kas 
penktadienį, pradedant vasario 
26 d., 3 vai. p.p. 

Smagu žaisti su ratukais Vaiku 
namel iuose . Juos dėsto Laura 
Palukaitytė. 

Nuotr. R. Rapšytės 

x KAZIUKO MUGĖ sekma 
dienį, kovo 7 d., vyks Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave. 
Atidarymas 11 vai. ryto. Čika
gos skautai ir skautės kviečia 
visus atsilankyti. 

(sk) 

x Vasaris — Velykinių 
siuntinių mėnuo. Baltia Ex-
press pristatys jūsų dovanas j 
Lietuvą prieš šv. Velykas, jei 
siuntinius atvesite mums iki 
kovo 1 d. Mūsų adresas: 3782 
W. 79 St., Chicago, IL 60652. 
tel. 1-800-SPARNAI arba 
1-600-772-7624. Tik Baltia Ex-
press garantuoja, kad šven
tiniai siuntiniai pasieks gavėjus 
prieš šventes. 

(sk) 

x „ŽAIBAS*' ketvirti 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, n 60457, 
tel. 708-4306090. 

(sk) 

x Ateitininkų sendraugių 
visuotinis susirinkimas, į kurį 
kviečiami jaunieji akademikai, 
moksleivių kuopų ir studentų 
valdybos nariai bei jaunučių 
globėjai, įvyks š.m. kovo 14 d. 
Ateitininkų namuose. Pradžia 
12:30 v. su pietumis, kuriems 
registracija priimama tel.: (708) 
424-4150 (p. Valė). Bus svečias 
kalbėtojas ir ap tar t i savi 
reikalai. 

x Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, IL, kryžiaus keliai (staci
jos) ir Mišios lietuviškai bus 
kiekvieną ketvirtadienio vaka
rą, pradedant vasario 25, 6:30 
v.v. Šv. Antano bažnyčia yra ant 
50 Ave. ir 15 St. Visi apylinkių 
lietuviai yra kviečiami pasinau
doti šiomis specialiomis Gavė
nios pamaldomis. Lietuviškos 
misijos — rekolekcijos parapijoje 
vyks nuo pirmadienio kovo 15 
iki ketvirtadienio kovo 18 d., va
karais. Jas praves kun. Kęstutis 
Trimakas. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
re — Seklyčioje, vasario 24 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. atvyksta 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Kalbės apie Pelenų dieną, gavė
nios prasmę, paženlins kaktas 
pelenais. Taip pat popietė su 
muz. Faustu Strolia. Programo
je giesmės, dainos, laimės šuli
nys, vaišės. Atvykite! 

x Lietuvos Vyčių žurnalas 
„Vytis", nr. 2, vasario mėn. at
siųstas mūsų redakcijai. 
Žurnalas leidžiamas anglų 
kalba, nors jame daug įdomios 
lietuviškos medžiagos ne tik iš 
Vyčių organizacijos veiklos, bet 
ir apskritai lietuviškomis bei ki
tomis temomis. Žurnalas iliust
ruotas nutraukomis, 28 psl. 

x Aleksas Lauraitis, Ameri
can Travel Service kelionių 
agentūros savininkas, pereitą 
savaitę buvo susitikęs su Skan
dinavų (SAS) avialinijos atsto
vais. A. Lauraitis supažindino 
SAS pareigūnus su Lietuvos 
Vaikų Viltis tikslais bei siekiais 
ir išrūpino kovo mėn. gale at
vykstančiai Vilmai Ivanaus
kaitei ir jos motinai kelionę iš 
Vilniaus į Čikagą ir atgal. Lie
tuvos Vaikų Viltis yra dėkinga 
p. Lauraičiui ui nuolat suteikia
mas įvairiopas paslaugas atva
žiuojantiems į JAV gydytis Lie
tuvos vaikams, o SAS taria nuo
širdų ir pilnajausmį lietuvišką 
ačiū. 

x BALF'ui šiuo metu labai 
reikalingi naudoti rūbai ir 
batai . Maloniai prašome lietu
vių visuomenę į tai atkreipti dė
mesį ir paaukoti švarių, gerame 
stovyje rūbų. BALFAS dabar 
ypatinga dėmesį skiria šalpai 
Lietuvoje ir nuolatos siunčia rū
bų, maisto ir vaistų siuntinius 
Rūbai priimami Centro įstaigoje 
2558 W. 69th St., Chgo, IL, tel. 
312-776-7582, nuo pirmadienio 
iki penktadienio 9-4 v.v. 

(sk.) 

x Čikagoje bei apylinkėse 
neseniai apsigyvenę, ar iš Lie
tuvos viešintys asmenys, norin
tys katalikų tikėjime gilintis, ar 
anksčiau neturėję sąlygų Krikš
to, Komunijos ar Sutvirtinimo 
sakramentams pasiruošti, kvie 
čiami į savaitinius pokalbius 
Gavėnios metu Marijos Gimimo 
parapijos klebonijoje, 6812 S. 
Washtenaw, ketvirtadienio 
vakarais nuo 7:30 vai. Pir
masis susitikimas vasario 25 
d., dalyvaujant klebonui kun. J. 
Kuzinskui, kun. A. Paliokui (iš 
Kauno) ir kun. A. Saulaičiui. 
Šią programą remia ir Nekaltai 
Pradėtosios Marijos parapijos 
• Brighton Parko* klebonas kun. 
A. Puchenskis. 

(sk.) 

ŠAUNI DEIMANTINIO JUBILIEJAUS PUOTA 

Marijonų vienuolijos, Šv. Kazimiero provincijos įstaigų atstovai, suvažiavę j kapitulos 
susirinkimus. Sėdi iš kairės: kun. Jonas Duoba, provincijos sekretorius; kun. Viktoras Rimšelis, 
provinciolas; kun. Timotiejus Roth, Marijanapolio mokyklos direktorius, išrinktas kapitulos 
sekretorium: stovi: kun. Bonifacas Vaišnoras, Mafv ;napolio namo vyresnysis; kun. Vincas Parulis, 
Šv. Kazimiero parapijos, Worcester, MA, klebonas; kun. Antanas Kelpšas, „Draugo" namo 
vyresnysis; kun. Vytautas Bagdanavičius, namo delegatas; kun. Danielius Cambra, Šv. Petro 
parapijos Kenosha, WI, klebonas; kun. Petras Cibulskis, namo delegatas; kun. Juozas Margis, 
Argentinoje Rosario namo vyresnysis, kun. Jeronimas Zalonis, Švč Marijos parapijos, Plano, IL, 
klebonas; Br. Donaldas Schaefer, Marijanapolio rrokyklos iždininkas; Br. Donaldas Finney, teologi
jos studentas; kun. Alfonsas Micka, Our Lady of Peace parapijos, Darien, IL, klebonas; diakonas 
Eduardo Alvarez iš Argentinos. Rosario parapijos. 

x Sen. Alfonse D'Amato at 
siuntė sveikinimą lietuviams 
Vasario 16-osios — Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga. 
Sveikinime primena, kaip svar
bi, Lietuvai atsistatant, yra 
Amerikos parama ir kad jis ir 
toliau tuo rūpinsis. 

x Reikmenų vajus ateitinin
kų vasaros stovykloms Lietuvo
je pradedamas šiandien. Reika
lingas rašomasis, paišomasis po
pierius, spalvoti ir reguliarūs 
pieštukai, dažai, drožtukai, trin
tukai ir kita įvairi medžiaga 
rankų darbams. Ji priimama 
darbo dienomis Baltic Bakery 
(Lith. Plaza g-vėje) ir Ateitinin
kų namuose, Lemonte, sekma
dieniais po šv. Mišių misijoje. 
Prie daiktų pridedamas vienas 
doleris (siuntai apmokėti). Infor
macijai kreiptis tel.: (708) 
301-8001 (Jadv. Damušienė). 

x Valerija Venckus, S. Boston. 
Mass., pratęsė prenumeratą su 
auka, linkėdama „Draugo" dar
buotojams sėkmingų 1993 
metų, dėkoja už gerą dienraštį 
su žiniomis iš Lietuvos, kurias 
su noru skaitome. 

xSoph. Palionis, Pboenix, Az. 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 
auką už kalėdines korteles, 
kalendorių su prierašu, kad 
.,Draugą'" gauna pavėluotai, bet 
jo laukia, nes randa gražių ir 
įdomių aprašymų, kaip D.B. ar
ba J.Ž. vedamieji yra ypatingai 
geri. 

x L1TUANICOS skau tų 
tunto loterijos bilietai parduo 
darni Vaznelių prekyboje, 2501 
W. 71 St. ir Talman Deli. 2624 
W. 69 St. Taip pat jų bus gali
ma įsigyti ir Jaunimo centre 
Kaziuko mugės metu, š.m. kovo 
7 d. Premijos: $500, $250, $100. 

(sk.) 

x MAISTO SIUNTINIAI-
sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55 
svarai $98. Galima užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Pervedam 
pinigus doleriais. TRANS-
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Polikaitis Accounting & 
Tax Service pildo pajamų ir 
kitų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant, atvykstu į na 
mus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, Accountant tel. 
708-597-9454. 

(sk) 
x Kviečiame aplankyti pa

rodą „Lietuvių Dailės Odi
sėja I" Lietuvių Dailės muzie 
juje, Lemont, IL vasario 27 d. 
iki kovo 28 d. Atidarymas: 
vasario 27 d., šeštadieni, 7:30 
v.v. Muziejaus valandos: šeštd. 
11 v.r.-2 v. p.p., sekmd. 12-2 v. 
p.p. 

(sk) 

MARIJONŲ VIENUOLIJOS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMO UŽBAIGA 

Vasario 15 d. suvažiavo į Či
kagą marijonų vienuolijos, Šv. 
Kazimiero provincijos visų 
įstaigų atstovai. Vasario 15 die
na buvo skirta Provincijos Ta
rybos posėdžiams. Provinciolas 
ir jo Taryba peržiūrėjo ir tvir
tino visų įstaigų pereitų metų 
apyskaitas. 

Vasario 16 d. prasidėjo Pro
vincijos Kapitulos posėdžiai. 
Posėdžiuose dalyvavo 15 atsto
vų, kuriems buvo įteikti prane
šimai raštu iš įstaigų veiklos. 
Delegatai išklausė provinciolo 
pranešimą apie provincijos tre
jų metų veiklą. Buvo sudarytos 
trys komisijos, kurios posėdžia
vo tris dienas ir pateikė pasiū
lymus plenumo susirinkimuose 
sudaryti nutarimus. 

Vasario 18 d., paskutinę suva
žiavimo dieną, buvo išrinkti 
trys iš Šv. Kazimiero provinci

jos atstovai į Generalinę kapi
tulą — Br. Donaldas Schaefer. 
Marijanapolio mokyklos iždi
ninkas; kun. Danielius Cambra, 
Šv. Petro parapijos, Kenosha, 
WI, klebonas; ir kun. Jeronimas 
Zalonis, Švč. Marijos parapijos, 
Plano, IL, klebonas. Jie drauge 
su provinciolu dalyvaus visos 
Marijonų vienuolijos delegatų 
suvažiavime Ariccia mieste, 
esančiame apie 20 mylių nuo 
Romos. Toji Generalinė Kapi
tula prasidės birž. 14 d. ir turės 
būti užbaigta birž. 26 d. 

Antrasis Šv. Kazimiero Pro
vincijos susirinkimas, kuriame 
bus renkamas naujas provincio
las ir jo patarėjai, įvyks rugpjū
čio 3 d. Numatoma, kad tas 
susirinkimas užtruks tik dvi 
dienas. 

V. R. 

ŽALIŲ KORTELIŲ 
LOTERIJA 

„United State Department of 
State pranešė laiką ir būdą 1994 
metais išduodamom AA-1 imi
grantų vizų arba vadinamųjų 
..žaliu korteliu" — nuolatinio 
apsigyvenimo Amerikoje leidi
mui, loterijai Loterijos būdu 
bus paskirstyta 40,000 vizų. 
Šioje loterijoje turi teisę daly
vauti 37 kraštuose, jų tarpe ir 
Lietuvoje, gimė žmonės. 

x Linksmai besisukančių 
šokėjų pora viršelį papuošęs, 
„Draugo" redakcijon atkeliavo 
tautinių šokių ir tautosakos 
žurnalas „Viltis". Tai jau kovo-
balandžio numeris, todėl jame 
švysteli pavasaris, sumirga 
velykaičiai ir net šv. Jurgis 
„duria smaką . Nors žurnale 
daug medžiagos apie kitus kraš
tus, bet jame stipriai jaučiamos 
lietuviškos šaknys ir lietuvio 
redaktoriaus — Vytauto F. 
Beliajaus — ranka. 

Laikas pasiųsti paštu prašy
mus yra nuo kovo 2 iki kovo 31 
d. Prašymai turi būti siunčiami 
nustatytu laiku paprastu arba 
oro paštu. Prieš ar po nustatytos 
datos gauti prašymai nebus 
įtraukti į loteriją. Kiekvienas 
suinteresuotas asmuo turi teisę 
paduoti tik vieną prašymą. Pa
duodant daugiau prašymų, visi 
bus diskvalifikuoti. 

Jeigu prašantysis yra vedęs, 
tai žmona/vyras ir vaikai iki 18 
metų automatiškai gauna tą pa
tį statusą. Yra nustatytas siun
čiamo voko dydis ir adresavimo 
forma, ir duota smulki infor
macija, kokios asmeninės žinios 
turi būti prašymo formoje. 

Socialinių reikalų Taryba pa
ruošė specialią formą šiam 
reikalui ir teikia informaciją, o 
norint, padeda užpildyti ir pa
siųsti šią formą. Suinteresuoti 
prašome kreiptis darbo valan
domis į Socialinių patarnavimų 
raštinę ,,Seklyčioje". 

Birutė J a s a i t i e n ė 

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 75 metų gimta
dienis buvo iškilmingai švęstas 
Čikagoje š.m. vasario mėn. 20 d. 
Deimantinis jubiliejus paminė
tas šaunia konsularine puota 
Stouffer Riviere viešbučio puoš
niose patalpose, dalyvaujant 
268 svečiams, nors tą vakarą 
Čikagoje siautė sniego pūga. 

Oficialiu pokylio rengėju buvo 
generalinis Lietuvos konsulas 
Čikagoje, Vaclovas Kleiza ir 
Asta Kleizienė. Ruošos darbą 
atliko specialus komitetas, kurį 
sudarė Birutė Augaitienė, Rita 
Kisielienė, Rūta Kiliuvienė, 
Birutė Jasaitienė, Joana Na-
mickienė, vadovaujant Alei Kė-
želienei, kuri trumpu sveikini
mu atidarė puotą. Pasveikinus 
visus dalyvius, buvo pristatyti 
— Vilniaus universiteto rekto
rius prof. dr. Rolandas Pavilio
nis ir 21 ambasadorius su žmo
nomis iš šių valstybių: Argenti
nos, Barbados, Kinijos, Egipto, 
Ekvadoro, Vokietijos, Didžiosios 
Britanijos, Gvijanos, Islandijos, 
Indonezijos, Italijos, Meksikos, 
Monako, Olandijos, Filipinų, 
Lenkijos, Portugalijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Ukrainos ir Uragva-
jaus. Garbingiems svečiams at
sistojus, dalyviai paplojo. Plo
jimu galėjo pasidžiaugti ir kon
sulas V. Kleiza, kad jo pastan
gomis Lietuva turi tiek daug 
draugų Čikagos konsularinėje 
šeimoje. 

Neilga kalba visus sveikino 
Lietuvos sgeneralinis konsulas 
Vaclovas Kleiza. Jis priminė 
1918 m. vasario 16 dienos Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimą, brutualų okupacijos laiko
tarpį ir 1990 m. kovo mėn. 11 
dienos Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo pastangas. Dėko
jo visoms valstybėms, jų atsto
vams konsulams už nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
pripažinimą, ypač pirmūnui — 
Islandijai, jos konsului Paul 
Sveinbjorn Johnson. Kad laisva, 
nepriklausoma Lietuva per am
žius gyventų, buvo pakeltas 
šampano tostas ir sugiedota 
„Ilgiausių metų". 

Nuskambėjus JAV ir Lietuvos 
himnams, vyks. H. Dumpys su
kalbėjo invokaciją ir prasidėjo 
vaišės. Kadangi bilietai kainavo 
asmeniui 150 dolerių, tai ir vai
šės buvo atitinkamo lygio, prieš 
tai visiems pasivaišinant kil
niais gėrimais kokteilių salėje. 

Pasivaišinus suskambėjo po
puliarios Gylio kapelos šokių 
muzika su. iš Lietuvos atvežto
mis šokių melodijomis. Svečiai 
konsulai labai aktyviai sukosi 
estradoje ir keli, susižavėję mu
zika, jau pakvietė Gylio lietuviš
kų melodijų kapelą groti jų kon-
sulariniuose renginiuose. 

Konsularinis pokylis, minint 
deimantinį Lietuvos nepriklau
somybės gimtadienį, buvo vie
nas puošniausių, sutraukęs rink
tinę lietuvių publiką. Puotoje 
buvo nemažas vidurinės kartos 
profesionalų būrys. Gausiai da
lyvavo ir veteranai. Tai buvo 
gražus lietuvių pasirodymas 
įvairių valstybių Čikagos kon-
sulariniam korpusui, atstovau
jant ir lietuvių tautai anapus 
Atlanto. 

Svečius pasitiko šventės ren
gėjos ir pats konsulas Vaclovas 
Kleiza. Pelnas padės Lietuvos 
generalinio konsulo tinkamos 
įstaigos įsigijimui ir jos išlaiky
mui ir pačiai Lietuvos reprezen
tacijai. B r > J u o d e l i s 

Lietuvos Vaikų Vilties organizacijos globojami vaikučiai, kurie šiuo metu 
gydosi Čikagoje. 

G R A Ž U S P A G E R B I M A S 

Gardūs kvapai pasitinka sve
čius, besirenkančius į Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salę. 
Stalai, gražiai papuošti staltie
sėmis ir gėlėmis, laukia vakaro 
dalyvių. Virtuvėje darbuojasi 
šeimininkės Ona Norvilienė ir 
Mickey Petrošius. Joms talkina 
Emily Perkins ir Vida Sakevi-
čiūtė. Už baro dirba Vince Pet
rošius. 

Trečiadienio vakaras, sausio 
27 d., čia parapijos salėje būtų 
repeticija, bet aplinka liudija, 
kad repeticijos dabar nebus. 
Netrukus paaiškėja, kad klebo
nas kun. Jonas Kuzinskas 
suruošė parapijos chorui pager
bimą. Kartu su choro pager

bimu šis vakaras skirtas pami
nėti chormeisterio Antano Lino 
ir Anastazijos Linienės 50-me-
tų vedybų sukaktį. 

Kun. Jonui Kuzinskui sukal
bėjus invokaciją, svečiai vaišino
si skaniais patiekalais. Vėliau, 
visiems pasisotinus, nuskambė
jo „Ilgiausių metų" žodžiai ir 
šampano taurių skambėjimas, 
svečiams pagerbiant sukaktuvi
ninkus, A. ir A. Linus. Visų su
sirinkusių vardu buvo įteikta 
dovana, dailininkės-choristės 
Danutės Varaneckienės medžio 
drožinys. Adelės Lietuvninkie-
nės gražiai papuoštas tai progai 
tortas buvo pristatytas sukak
tuvininkams, o vėliau padalin
tas svečiams. 

Kun. Jonas Kuzinskas pasvei
kino p. Linus ir chorą. Toliau 
sveikino parapijos kunigai, kun, 
Vito Mikolaitis ir kan. Vaclovas 
Zakarauskas. Taip pat sveikini
mo žodžius tarė choro valdybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus, 
kuris pakvietė po vieną asmenį 
tarti žodį savo stalo vardu. 

Parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas gražiai pagerbė cho
rą ir chormeisterį su žmona, ir 
dabar kartu su visu choru 
laukia naujų narių į šį „šeimos" 
r a t e l i " Koresp. 

Švč M Marijos Gimimo parapijos (Marquette Parke) choro nariai klebono kun. Jono Kuzinsko 
suruoštame choro ir jo ilgamečio vadovo Antano bei choristes Anastazijos Linų pagerbime, p. 
Lmaros švenčiant 50 m. vedybų sukaktį. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

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