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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Opozicija priešinasi 
įstatymo projektui 

Vilnius, sausio 6 d. (Elta) — 
Šešių opozicinių partijų vadai 
trečiadieni pasirašė bendrą pa
reiškimą dėl Svirne pradėto pri
iminėti Nepaprastosios padėties 
įstatymo. Pareiškime rašoma: 

„LDDP frakcijos balsais jau 
priimti šio įstatymo straipsniai 
yra iššūkis Lietuvos Respubli
kos konstitucinei santvarkai. 
Nepaprastosios padėties įsta
tymu LDDP susidaro sąlygas 
vien savo frakcijos sprendimu 
sustabdyti esminių Konstituci
jos nuostatų veikimą, bet kokiu 
„grėsmės visuomenės rimčiai" 
pretekstu pažeisti pagrindines 
žmogaus teises ir laisves, įvesti 
savo partijos diktatūrą su ta
riamai teisėtais prievartos 
veiksmais". 

„Mes pabrėžiame", sako pa
reiškimo autoriai, „kad tautos 
ir kiekvieno piliečio teisė prie
šintis bet kam. kas kėsinasi į 
konstitucinę santvarką, yra 
neatimama". Pareiškimą pasi
rašė Saulius Pečeliūnas Lietu
vos Demokratų Partijos vardu, 
Povilas Katilius Lietuvos Krikš
čionių Demokratų Partijos var
du, Viktoras Makoveckas Lietu
vos Liberalų Sąjungos vardu, 
Valentinas Šapalas Lietuvos 
Nepriklausomybės Partijos var
du, Rimantas Smetona Lietuvos 
Tautininkų Sąjungos vardu ir 
Vytautas Landsbergis Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konser
vatorių) vardu. 

Premjeras: Žemdirbiai ir iki 
šiol galėjo r inkt is kam 

parduot i produkciją 

Po atostogų Floridoje Lietuvos 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius surengė savo pir
mąją šių metų spaudos konfe
renciją. Pakomentavęs 1994 m. 
valstybės biudžetą, premjeras 
apsistojo ties dienos aktua
lijomis. 

Viena iš jų — vasario mėnesį 
planuojamas žemdirbių strei
kas. Šleževičius pasakė, kad 
prieš spaudos konferenciją buvo 
dar kartą susitikęs su streiko 
komiteto pirmininku Jonu Čiu
levičiumi. Per valandą trukusį 
pokalbį aptartos galimybės 
streiko išvengti. „Streikuoti — 
žemdirbių konstitucinė teisė", 
pasakė žurnalistams premjeras. 
„Bet streikų organizatoriams 
privalu žinoti, kad jie neturi 
teisės versti žemdirbius strei
kuoti, drausti jiems vežti savo 
pagamintą produkciją į perdir
bimo įmones. Tai, kad streikuo-
tojai žada ją pristatinėti ne į per
dirbimo įmones, o tiesiog miestų 
gyventojams, į turgavietes, 
įrodo, kad jų akciją vargu ar 
galima pavadinti streiku, nes 
tokią teisę — laisvai pasirinkti, 
kam parduoti —jie turėjo ir iki 
šiol". 

Kita aktualija — naftos ter
minalo statyba. Premjeras Šle
ževičius pabrėžė, kad jau nebe 
pirmą kartą sakąs, jog Liepojos 
variantas jokiu būdu neatmeta 
Būtingės varianto. Liepojoje ne
mažai papildomų darbų reika
lauja uosto pagilinimas: jo gylis 
dabar yra 9-10 metrų, o tai per 
mažai didelės talpos tanklai
viams įplaukti. Premjeras pa
kartojo žurnalistams ir pagrin
dinį reikalavimą: terminalą sta
tant Liepojoje Lietuva privalo 

tu rė t i kontrolinį bendros 
įmonės paketą — 51% kapitalo. 
Galutinai tai turėtų būti nu
spręsta kita pirmadienį Liepo
joje įvyksiančiame Lietuvos ir 
Latvijos vyriausybinių delega
cijų susitikime. 

Visokavičius a tmetė visus 
kalt inimus 

Buvęs Lietuvos Banko valdy
bos pirmininkas Romualdas Vi
sokavičius surengtoje spaudos 
konferencijoje pasakė, kad byla, 
keliama jam neva už piktnau
džiavimą tarnybine padėtimi, 
sprogs kaip muilo burbulas. 
Apie tai. kad 20 milijonų litų 
kreditas vyriausybei bus skiria
mas per „Litimpex" banką, už 
ką ir keliama byla, anot Viso
kavičiaus, iš anksto buvo infor
muotas ir prezidentas. 

Romualdo Visokavičiaus bylą 
Generalinė prokuratūra nutarė 
perduoti Aukščiausiajam Teis
mui. Buvęs Lietuvos Banko 
valdybos pirmininkas, susipaži
nęs su visais penkiais bylos to
mais, spaudos konferencijoje dar 
kartą kategoriškai atmetė jam 
pateiktus kaltinimus. „Tuo 
kreditu jokios žalos valstybei 
nepadaryta", sakė Visokavičius. 
„Atvirkščiai — palūkanų pavi
dalu jau gauta apie 2 milijonus 
litų pelno, o iš 20 milijonų pa
skolintų litų — 11 milijonų grą
žinta". 

Visokavičius teigė ir ateityje 
aktyviai dalyvausiąs Lietuvos 
ekonominiame gyvenime. Da
bartinę Lietuvos Banko būklę 
j is pavadino kri t iška. ,,Aš 
darysiu viską", pasakė jis, „kad 
Lietuvos ekonomikoje būtų 
tvarka, o litas nebūtų išnie
kintas". 

Bus švenčiama Lietuvos 
gynėjų diena 

Organizacinė komisija, vado
vaujama Seimo pirmininko Čes
lovo Juršėno, patvirtino pagrin
dinių renginių planą Sausio 
13-osios — Laisvės gynėjų die
nos paminėjimui. Tą dieną 
įvyks Seimo posėdis. I jį bus 
kviečiami Lietuvoje akredituoti 
užsienio šalių ambasadoriai, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
hierarchai bei kitų religinių 
konfesijų atstovai, žuvusiųjų už 
Lietuvos nepriklausomybę arti
mieji. 

Sausio 12 d. prie Seimo rūmų. 
Televizijos bokšto, Televizijos ir 
radijo pastato bus uždegti 
laužai. Vidurnaktį tarp sausio 
12-osios ir 13-osios Vilniaus uni
versiteto Šv. Jono bažnyčioje 
rengiamas gedulingas koncer
tas. Sausio 13 d. 12:30 vai. Vil
niaus Antakalnio kapinėse vyks 
iškilmingas ceremonialas žuvu
siųjų už Lietuvos nepriklauso
mybę atminimui pagerbti. 

Tą dieną taip pat numatytas 
bėgimas „Gyvybės ir mirties ke
liu": nuo Antakalnio kapinių — 
iki Televizijos bokšto. Šventos 
Mišios už žuvusiuosius bus au
kojamos visose Lietuvos baž
nyčiose. 

Rusija perspėja neplėsti NATO 

JAV gynybos sekretorius Les Aspin apie 55 minutes kalbėjo su Rusijos gynybos ministru Pavel 
Gračev naujai pravestu tiesioginiu telefoniniu susisiekimu. Šis ryšys eina komerciniais telefono 
laidais, ne atskira linija. Laidais einantys jų pasikalbėjimai elektroniškas sumaišomi ir atstatomi, 
užtikrinant jų privatumą. Iki šiol ministrai turėjo privatų tiesioginį ryšį tik telegrafu. 

Amb. Eidintas apie 
Lietuvos užsienio 

politiką 

Svarbiausia: Vakarų 
saugumo garantijas 

mo formulės, Lietuva vis labiau 
integruojasi į įvairias politines, 
ekonomines ir teisines Vakarų 

Washington, DC, sausio 6 d. 
— Kadangi šiomis dienomis Lie
tuvos ambasada susilaukia dau
gybę skambinimų, tiek iš JAV Europos institucijas bei struktū-
lietuvių, tiek ir iš amerikiečių ras, išsprendė pas save tautinių 
spaudos bei kitų asmenų, amba- mažumų problemą ir toliau gi-
sadorius Alfonsas Eidintas 
spaudai paskelbė informacini 
straipsnį, kuriame perduoda 
Lietuvos diplomatinio korpuso 
konferencijos metu išdėstytas 
savo mintis dėl Lietuvos už
sienio politikos krypties. 

Ambasadorius pradeda straip
snį, paminėdamas gruodžio 
21-23 dienomis Vilniuje, 
Užsienio reikalų ministerijoje 
vykusį Lietuvos diplomatinių 
misijų vadovų susitikimą, ku
riame dalyvavo ir aukščiausieji 
Lietuvos vykdomosios ir įsta
tymų leidybos institucijų vado
vai. Kitą dieną po ambasadorių 
pasisakymo, rašo ambasadorius, 
diskusija pratęsta Seime. Ten 
„valdžios politiką kritikavo 
opozicija (prof. Vytautas Lands
bergis. Gediminas Vagnorius ir 
kiti). ... Bene bešališkiausiai si
tuaciją apibendrino Romualdas 
Ozolas, pareiškęs, kad visi mes 
kalti, kad [Lietuva neturi] ne 
tik užsienio politikos koncepci
jos, jos matymo, bet visų pirma 
Lietuvos politikai nėra net 
suformulavę, kokią gi jie sten
giasi kurti valstybę". 

— Prez. Algirdas Brazaus
kas nusiuntė JAV prezidentui 
Bill Clinton užuojautą dėl jo mo
tinos mirties. 

Pozityvūs faktoriai 

„Kai kam padėtis neatrodo 
tokia beviltiška", rašo amb. 
Eidintas. „Lietuva šiemet, 
pirmąkart po 1939 m. rudens, 
kai prezidento Antano Smeto
nos vyriausybė buvo priversta 
sutartimi įsileisti į Lietuvą 
Raudonosios armijos bazes ir 
faktiškai jau tuomet tapo pri
klausoma šalimi, vėl yra vals
tybė be svetimos kariuomenės, 
pirmoji iš Baltijos valstybių, 
aplenkusi netgi Vokietiją". 

„Kiti gana pozityvūs faktoriai 
taip pat solidūs: sumažėjo Rusi
jos vaidmuo Europos reikalų 
sprendime, labai suaktyvėjo 
siekdamos narystės NATO [są-
jungojel Lenkija, Vengrija ir 
Čekija, JAV ir Vakarų valsty
bės ieško Rytų Europos saugu-

lina bendradarbiavimą su Lat
vija bei Estija". 

Negatyvūs faktoriai 

„Lietuvos ambasada Wa-
shingtone [diplomatinės tar
nybos] pasitarime nurodė ir eilę 
negatyvių faktorių, kurie 
sunkina Lietuvos tarptautinę 
padėtį ir kurie netgi neleidžia 
šiuo metu tapti savarankišku 
vienetu reiškiant savo origina
lią mintį Rytų Europos šiuolai
kinėje tarptautinėje konsteliaci
joje", rašo ambasadorius. Tai 
,,itin sudėtinga ekonominė 
Lietuvos ūkio padėtis, nesuge
bėjimas pritraukti užsienio 
investicijų, atsilikimas nuo kai
mynų reformų tempuose, kai 
kurių vidinių politinių procesų 
neigiama įtaka Lietuvos tarp
tautiniams interesams, politi
nių partijų nesugebėjimas Lie
tuvos tarptautinės padėties sus
tiprinimo vardan atsisakyti 
politinės demagogijos, naudoti 
partinėje kovoje pvz. 'lenkiškos 
kortos', ar naujos „želigovskia-
dos" baubų". 

„Negatyviu faktorium, kuris 
gali greitai ir labai sustiprėti 
skaitytume ir neoimperinių ten
dencijų stiprėjimą Rusijos 
užsienio politikoje bei Maskvos 
siekimus grąžinti į savo įtaką 
buvusios [Sovietų Sąjungos| 
teritoriją. Galimas dalykas, kad 
netrukus Maskva gali iškelti ir 
koridoriaus tarp Rusijos ir Ka 
raliaučiaus per Lietuvos terito
riją idėją ar net eventualų tos 
idėjos realizavimo planą. Vla-
dimir Žirinovskis, kaip žinoma, 
mūsų atžvilgiu ilgai epitetų 
negalvoja... Nepasirašyta sutar
tis su Lenkija, gerų santykių su 
šia kaimyne ignoravimas taip 
pat yra negatyvus mūsų užsie
nio politikos faktorius, juolab, 
kad dar nei su viena kaimyne 
Lietuva neturi politinės gerų 
santykių sutarties, o Lenkija 
jau turi su visomis, išskyrus Lie
tuvą". 

Kaip rašo amb. Eidintas, 
„Pasitarime Vilniuje pasiūlėme 
Lietuvos užsienio politikos 
prioritetinėmis kryptimis lai
kyti visų pirma Vakarų valsty
bių saugumo garantijų gavimą. 
Po paskutinių Rusijos rinkimų 
rezultatų šūkis 'From Partner-
ship to Memebership' [,,iš part
nerystės į narystę'"j įgauna 
aktualesnį skambėjimą ir turi 
tapti pačiu aukščiausiu lygiu, 
pareikštu Lietuvos užsienio 
politikos credo, strateginiu 
mūsų tikslu užsienio politikoje, 
partnerystės etapą suprantant 
kaip labai konkrečių, gal pra
džioje ir ribotų, saugumo 
garantijų iš Vakarų valstybių 
gavimą". 

„Labai sunkus, tačiau siekti
nas tikslas yra laipsniškas atsi
palaidavimas nuo Rusijos eko
nominės ir politinės įtakos, sa
vojo naftos terminalo pasistaty
mas (dabar tariamai jį planuoti 
ir statyti kartu su Latvija 
buvusiame Liepojos kariniame 
uoste), alternatyvinių gink
luotės įsigijimo šaltinių sura
dimas ir panašiai". 

„Saugumo garantijos labai 
stabilizuotų Lietuvos padėtį, 
tačiau garantijoms iš Vakarų 
valstybių, be abejo, priešinsis 
Rusija. Jos prezidentas Boris Jel
cinas jau dabar siūlo, kad Rusi
ja kartu su Vakarų valstybėmis 
bendrai garantuotų Rytų Euro
pos šalių saugumą, tačiau pana
šios idėjos buvo matomos ir 1939 
m. ir kuojos baigėsi puikiai ži
nome. Lietuvos tikslas tad da
bar būtų visai aiškus — patekti 
į Vakarų Europos saugumo zo
ną, nes kitaip, jei Vakarai Rytų 
Europoje užleis pozicijas, jas 
užims Rytai, arba kitaip sakant, 
Rusija. Jei Rusija eitų tvirtos 
demokratijos \ystymosi linkme, 
tai geri dvišaliai Lietuvos-Ru
sijos santykiai nekeltų didesnių 
abejonių. Bet komunistų-žiri-
novskininkų didėjanti įtaka 
Rusijos viduje neleidžia Lie
tuvai puoselėti didesnių iliuzijų 
epochoje, kuri prasidės po Jelci
no prezidentavimo. 

„Lenkija, kuri yra oficialiai 
pareiškusi, kad pripažįsta 
dabartines Lietuvos sienas, yra 
labai svarbi mums svarstant 
Rytų Europos saugumo proble
mas, taikos partnerystę ir mūsų 
narystę NATO. Yra ir daug kitų 
klausimų, kuriais mūsų ir Len
kijos interesai aiškiai sutampa. 
pvz., kad ir Karaliaučiaus 

Maskva, sausio 5 d. — Rusi
ja trečiadienį davė ligšiol stip
riausią įspėjimą apie gresiantį 
jėgų lygsvaros praradimą Euro
poje, tad JAV pareiškė nepri-
imsianti Baltijos šalių į NATO 
artimoje ateityje, France-Presse 
žinių agentūra. 

Anot Kremliaus, bet kokie ėji
mai buvusius Maskvos sąjungi
ninkus priimti į NATO pastaty
tų pavojun Šaltojo karo už
baigimą ir sugadintų Europos 
jėgų lygsvarą. Rusijos preziden
to Boris Jelcino atstovo Via-
česlav Kostikov išleistame 
prezidento pareiškime rašoma, 
jog NATO narystės praplėtimas 
„vestų į karinį ir politinį 
destabilizavimą regione, kuris 
yra lemtingas pasaulio atei
čiai". 

NATO praplėtimas „įžiebtų 
rusų viešosios opinijos neigiamą 
atsiliepimą" ir „prisidėtų prie 
neigiamų idėjų plitimo civiliuo
se bei kariniuose rateliuose", 
rašoma pareiškime. Vakaruose 
šie žodžiai suprantami kaip aiš
ki užuomina į Žirinovskio kurs
tomas antivakarietiškas ten
dencijas. 

Tuo tarpu Strobe Talbott. prieš 
porą dienų nominuotas į JAV 
Valstybės sekretoriaus pava

duotojo pareigas, Berlyne pa
reiškė, kad Baltijos šalims (ypač 
Lie tuva i , k u r i a n t r a d i e n į 
paprašė pilnos narystės NATO 
sąjungoje* nebus leista įstoti į 
NATO artimoje ateityje. „Savai
me, mes suprantame Baltijos ir 
Rytų Europos šalių aspiracijas 
įstoti į NATO sąjungą" pasakė 
Strobe Talbott. „Bet dabar ant 
stalo padėtas klausimas yra 
'Partnerystė taikai ' ". 

Jis tuo užsiminė JAV siūlomą 
dalinės NATO narystės projek
tą „Partnerystė taikai", kuris 
leistų buvusio komunistinio 
bloko šalims bendradarbiauti su 
NATO, bet neduotų saugumo 
užtikrinimų. 

Čekijos, Lenkijos ir Vengrijos 
pareigūnai, kurios prašo NATO 
narystės kaip užtikrinimą prieš 
Rusijos atnaujintą veržimąsi į 
imperiją, yra pareiškusios stip
rų nepasitenkinimą JAV siūlo
mu planu. 

— Gruzijoje Naujųjų metų 
vakarą nusižudė jos nuverstas 
prezidentas Zviad Gamsachur-
dija, kaip pranešė jo žmona tre
čiadienį. Valdžios pareigūnai 
sakė žinoję, kad jis mirė, bet 
manė, kad buvo nušautas gin
čo su savo šalininkais metu. 

klausimo suaktualėjime. Dėl to 
Lietuvai reikės radikaliai 
pagerinti santykius su šia pietų 
kaimyne, kitaip, jai gaunant 
kelio žemėlapį į NATO, galime 
likti trečiaeilių valstybių tar-
pe". 

„Lietuvos 1994 m. didžiausias 
rūpestis — ar JAV ir jos Vaka
rų Europos partnerės leis, kad 
Rusija vetuotų naujų valstybių 
narystę NATO. Ar Vakarai pa
rems naujas demokratijas — su
teiks joms tarptautinio sau
gumo garantijas ir tuo sustip
rins stabilumą Rytų ir centrinė
je Europoje — parodys artimiau
sia ateitis. Jeigu JAV pasiūly
tasis „Partnerystės taikai" pro
jektas bent kiek taps aiškesnis, 
jei jis teiks mums kokias nors 
saugumo garantijas, jei jis Lie
tuvą atves į NATO narystę — 
tai jis mums priimtinas ir pa
geidaujamas. Tačiau tai Lietuva 
turės labai aiškiai pasakyti. Rei
kia pasiekti, kad Baltijos valsty
bės saugumo srityje būtų trak
tuojamos kaip Vyšegrado [Var
šuvos pakto] šalys (Lenkija. 
Vengrija, Čekija). Kitaip kils 
pavojus, kad būsime prišlieti 
prie Rytų saugumo sferos ir stu
miami į Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugą. Gali būti. kad 
Vakarai irgi norės tai padaryti, 
siekdami kompromiso su Ry
tais". 

Kaip reikėtų veikti 

„Lietuvos diplomatinė tar
nyba, bendrai su kitų Rytų 
valstybių atstovais, turėtų ban
dyti veikti situaciją sau palan
kia linkme visomis prieinamo
mis priemonėmis. Lietuvai 
reikalinga parama, tame tarpe 
ir iš JAV gyvenančių lietuvių 
organizacijų, kurios galėtų 
daryti poveikį JAV vykdomajai 
valdžiai nepamiršti Baltijos 
šalių saugumo problemas. Šian
dien JAV-ose vyrauja du požiū
riai į Rytų Europą ir jos per 
spektyvas: (1) Rytų Europoje 
neverta konfrontuoti su Rusija, 
nes ji yra tradicinėje Rusijos 
įtakos sferoje ir (2̂  prieš JAV ir 
Vakarų pasaulį iškyla unikali 

pastaroji, mums palanki ten
dencija, ją a t s tovau jan tys 
politikai, kad jų argumentai 
stiprėtų ir skambėtų vis įtiki
namiau". 

Po „Šaltojo karo'" dar labiau 
išaugus JAV vaidmeniui, „Lie
tuvos ambasada Washingtone 
pagrindiniu savo diplomatinio 
darbo prioritetu, laikys siekimą 
gauti iš JAV ir jos sąjungininkų 
realias saugumo garantijas, per
spektyvoje tur in t tikslą gauti 
pilną narystę NATO". 

Informacinį straipsnį ambasa
dorius Alfonsas Eidintas baigia: 
„Dar gruodžio 14 d. gavau retą 
progą dalyvauti tiesioginėje 
CNN laidoje ir komentuoti V. 
Žirinovskio rudųjų pergalę 
Rusijoje ir jos galimą įtaką Bal
tijos valstybėms. Šioje, visame 
pasaulyje matomoje TV laidoje 
iškėliau svarbiausią dabar — 
Baltijos valstybių ir apskritai 
Rytų Europos saugumo klausi
mą, kaip ir kieno jis bus garan
tuotas?" 

„Lietuvos ambasada Wa-
shingtone praktiškai visą pa
skutini mėnesį ir dirbo Lietuvos 
saugumo problematikos bei sto
jimo į NATO klausimu. Galop 
Lietuvos Seimas gruodžio 23 d. 
nutarė rekomenduoti Lietuvos 
Vyriausybei oficialiai pareikšti 
norą stoti i NATO. o š.m. sausio 
4 d. Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas laiške NATO Gene
raliniam sekretoriui Manfred 
Woerner pareiškė oficialų Lie
tuvos norą įsijungti į NATO iš
šaukdamas negatyvią Maskvos 
reakciją ir plačius pasaulio 
spaudos komentarus". 

..Kaip seksis toliau realizuoti 
Lietuvos saugumo garantijų 
problemą parodys artimiausia 
ateitis. Vienok aišku, kad 
žingsnis padarytas ir daugiau
sia tai apspręs didžiųjų vals
tybių nusistatymas ir jų pozi
cija. Tačiau ir patys negalime 
sėdėti rankas sudėję. Ir nesėdė
sime". 

KALENDORIUS 

Sausio 7 d.: šv . Raimundas iš 
galimybė perkelti demokratijos Penjaforto: Liucijus, Rustenis. 
sieną dar toliau į Rytus*'. Raudvilė. 

„Reikia daryti viską, kad JA V Saus io 8 d.: Apolinaras, 
politikoje stiprėtų ir dominuotų Severinas. Teofilius. Gintė. 
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/PORTO APŽVALGA 

R e d a k t o r ė I r e n a R e g i e n ė 

SALFASS-gos 1993 METŲ 
SPORTINĖS VEIKLOS 

APŽVALGA 
Čia chronologiškai pateikia

ma ŠALFASS-gos metinė spor
t inės veiklos apžvalgos san
t rauka (nuo 1992 m. lapkričio 
iki 1993 m. lapkričio mėn., 
imtinai). 

S.A. Baltiečių ir l ietuvių 
plaukimo pirmenybės 1992 
m. lapkričio 8 d. vyko Toronto. 
O n t . Vykdė Toron to e s t ų 
p laukimo klubas . Lie tuvių 
pirmenybės buvo išvestos iš bal
tiečių. Tarp 50 varžovų buvo 12 
lietuvių 

S. A. Lietuvių Kėgl iavimo 
pirmenybės 1993 m. vasario 6 
d. vykoCleveland, Ohio. Rengė 
Clevelando LSK , ,Ža ibas" . 
Varžybos vyko 8-jo Clevelando 
„Draugystės turnyro" rėmuose. 
Šios pirmenybės buvo tik pu
siau oficialios, nes ŠALFASS-
gos Kėgliavimo komitetui nepa
vykus surasti kitos datos ir vie
tos, šis turnyras tapo išeitimi iš 
susidariusios padėties. Dalyva
vo 45 žaidėjai. 

S. A. Lietuvių Slidinėjimo 
pirmenybės 1993 m. vasario 27 
d. vyko Holiday Valley Ski 
Resor t , E l l i c o t t v i l l e . N .Y . 
Vykdė Clevelando LSK „Žai
bas" ir Toronto „Jungtis". Daly
vavo 70 slidinėtojų, jų tarpe du 
iškilūs slidinėtojai iš Lietuvos — 
Dijana J o n k u t ė i r Romas 
Stankevičius. 

S. A. Lietuvių Vyrų senjorų 
krepšinio p irmenybės 1993 
m. vasario 27-28 d. Clevelande. 
Ohio, surengė Clevelande LSK 
„Žaibas". Tai buvo pirmosios 
formalios ŠALFASS-gos senjorų 
pirmenybės, jei neskaityti II 
PLS žaidynėse, Čikagoje, 1983 
m. vykdytų varžybų. Buvo nu
matyta vykdyti senjorų '35 m. ir 
vyresnių* i r veteranų (45 m. ir 

ŠALFASS-ga 
PRANEŠA 

VYRŲ SENJORŲ 
KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS 

1994 m. ŠALFASS-gos vyrų 
senjorų krepšinio pirmenybės 
vasario 12-13 d. vyks Hamil
tone, Ont. Vykdo — Hamiltono 
LSK „Kovas". 

Senjorų klasės amžius yra 35 
m. ir vyresni, pagal 1994 m. 
gruodžio 31 d. Kita ip tar iant , 
gimusieji 1959 m. ir vyresni. 

Preliminarinės registracijos 
duomenimis, bus vykdomos t ik 
senjorų pirmenybės. Anksčiau 
skelbtos ir veteranų (45 m. ir 
vyresnių) varžybų nebus dėl 
nepakankamo dalyvių skai
čiaus. 

Galutinė dalyvių registracija 
privalo būti atlikta iki 1994 m. 
sausio 29 d. imtinai, pas varžy
bų vadovą, Arvydą Šeštoką, 
1411 Winterboume Dr., Oak-
vi l le , Ont. L6J 7B5 (416) 
829-2289. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių sporto klubams, atliku
siems metinę 1994 m. ŠAL
FASS-gos narių registraciją. 

Smulkias informacijas gauna 
visi krepšini kultyvuojantieji 
ŠALFASS-gos klubai. Varžybų 
reikalais prašoma kreiptis į A. 
Šeštoką. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

vyresnių) varžybas, tačiau įvyko 
tik senjorų pirmenybės, daly
vaujant 6 komandoms (užsire
gistravusių buvo 7). Turnyras 
praėjo labai sėkmingai. Seniai 
pribrendęs laikas tokias varžy
bas vykdyti, žinoma, atskirai 
nuo pagrindinių žaidynių. 

Š. A. Lietuvių Raketbo lo 
(Racquetba l l ) p i r m e n y b ė s 
1993 m. kovo 27 d. vyko Cleve-
land, Ohio. Vykdė LSK „Žai
bas". (1991 ir 1992 m. raketbolo 
pirmenybės neįvyko). 1993 m. 
pirmenybėse dalyvavo 14 žai
dėjų. 

Š. A. Lietuvių J a u n u č i ų 
Krepšinio pirmenybes 1993 
m. balandžio 24-25 d. Detroite 
vykdė Detroito LSK „Kovas". 
Varžybos buvo vykdomos jaunu
čių C (1978 m. gim.ir jaunesnių), 
D '1980 m. gim. ir jaun.) ir E 
(1982 m. gim. ir jaun.). C klasėje 
dalyvavo 5 komandos; laimė
tojas — Detroito , ,Kovas" . 
C l e v e l a n d o „ Ž a i b a s " t a p o 
nugalėtoju D klasėje, daly
vaujant 7 komandoms. E klasėje 
dalyvavo 6 komandos, laimėjo 
Hamiltono „Kovas". Varžybos 
buvo surengtos labai gerai. Jau
nučių krepšinį vykdyti atskirai 
nuo pagrindinių žaidynių y ra 
gera idėja. 

Š. A. Lietuvių Ledo Ritulio 
pirmenybes 1993 m. balandžio 
3 d. vykdė Detroi to LSK 
„Kovas". Dalyvavo 4 komandos. 

43-sios Š. A. Lietuvių Meti
nės Sporto Žaidynės 1993 m. 
gegužės 29-31 d. vyko New Yor-
ke. Vykdė — New Yorko Lietu
vių „Atletų" klubas. Organiza
cinio K-to pirm. Pranas Gvildys. 
Varžybinio K-to — Algirdas 
J a n k a u s k a s . Žaidynių pro
g r a m a apėmė 1993 m. Š. A. 
lietuvių krepšinio (vyrų A, vyrų 
B. moterų, jaunių A ir B), 
t inklinio, lauko teniso, stalo 
teniso ir šachmatų pirmenybes. 
Žaidynės vyko NY LAK 90-ties 
m e t ų s u k a k t i e s minė j imo 
ženkle. Šalia gerai organizuotų 
s p o r t i n i ų varžybų vyko ir 
įva i r ių pramogų, ta ip , kad 
jaun imui buvo progų pabend
raut i ne tik aikštėse, bet už jų 
ribų. Trumpai paminėsiu apie 
kiekvieną žaidynėse vykdytą 
sporto šaką: 

Krepšinio pirmenybės buvo 
vykdomos šiose klasėse: vyrų A, 
vyrų B, moterųir jaunių B (1976 
m. gimimo ir jaunesnių). Vyrų 
A klasėje dalyvavo 8 komandos, 
laimėjo NY LAK. Vyrų B - 7 
komandos, laimėjo NY LAK. 
Moterų 3 komandos, laimėjo 
Hamiltono „Kovas". Jaunių B 
— 3 komandos , la imėjo 
Hamiltono „Kovas". 

Tinkl inio pirmenybės vyko 
vyrų ir moterų klasėse. Vyrų 
klasėje, dalyvaujant 4 koman
doms, laimėtoju tapo Los Ange
les „Banga". Moterų klasėje — 
4 komandos, laimėjo Chicagos 
„Ner is" . 

L a u k o teniso pirmenybėse 
dalyvavo tik 9 vyrai ir 2 mo
terys. Vyrų vienetą laimėjo Da
rius Ivaška (Bostono „Gran
dis"), vyrų senjorų — Vytautas 
Grybauskas (Florida), moterų — 
M. Lukavič iū tė (Hamil tono 
„Kovas"), dvejetus — D. Ivaška 
(„Grandis"), A. Kezys (NY 
LAK). Apgailėtinai mažas daly
vių skaičius lauko tenise. 

Sta lo teniso pirmenybėse 

Pompano Beach, FL, aerodrome Algis Augūnas , Dal ia Augūn ienė , Pasaul io akrobat inio skraidymo 
II vietos laimėtojas J u r g i s K a i r y s ir Va l te r i s Be rž in skas . 

dalyvavo 9 vyrai ir 2 moterys. 
Vyrų vieneto laimėtojas — A. 
Laužadis (NY LAK), vyrų senjo
rų — E. Adomaitis (NY LAK), 
moterų — S. Petravičiūtė (NY 
LAK). Dvejeto laimėtojai — R. 
Petraitytė/A. Laužadis (abu N Y 
LAK). Stalo tenisas šiais laikais 
y ra retas svečias mūsų žai
dynėse. Sveikintina ir linkė
t i n a , k a d ši š a k a b ū t ų 
atgaivinta. 

Š a c h m a t ų p i r m e n y b ė s e 
dalyvavo tik 3 žaidėjai, kurie 
vietomis pasiskirstė taip: 1) 
Arūnas Simonaitis (NY LAK), 
2) Vytautas Nasvytis (Clevelan
do „Žaibas", 3) Edvardas Stak-
nys (NY LAK). Gaila, bet 
šachmatų veikla vis menkėja. 
Jaunesniųjų beveik nėra, o 
vyresni nebenori toliau keliauti. 

P re l imina r in i a i ža idynėse 
New Yorke dar buvo numaty ta 
vykdyti ir plaukimo pirmeny
bes, tačiau po prel iminarinės 
reg is t rac i jos , n e p a r o d ž i u s 
pakankamo susidomėjimo, nuo 
jų vykdymo buvo susilaikyta. 

Š. A. Lietuvių Stendinio 
(medž iok l in ių š a u t u v ų — 
„Trap") Š a u d y m o pirme
nybės įvyko 1993 m. gegužės 15 
d., Hamiltono LMŽK ..Giedrai
t i s " š audyk lo j e . ne to l i 
Hamiltono, Ont. Dalyvavo 9 
šaudytojai. 

Š. A. Baltiečių Lauko Teni
s o p i r m e n y b ė s 1993 m. 
rugpjūčio 14-15 d., vyko Detroi
t e , Mich. Vykdė D e t r o i t o 
„Kovas". Varžybose dalyvavo 
tik 9 žaidėjai, 8 lietuviai ir 
vienas estas. Vyrų A vienetą 
laimėjo estas T. Hain. vyrų B — 
Leonidas Ragas (Čikaga) , 
moterų — Laura Valavičienė 
(Ragaitė). Vyrų dvejeto laimė
tojai — L. Ragas (Čikaga' A. Ba
rauskas (D. ..Kovas"), o mišraus 
dvejeto — L. ir L. Ragai. Tai jau 
antras nepavykęs teniso tu r 
nyrąs šiais metais. 

1993 m. rugpjūčio28-29 d., 
Wasaga Beach, Ont. vyko 
8-sis metinis Toronto LSK 
„Jungtis" 3-Pitch Softbolo 
turnyras . Šis tu rny ras jau 
kelinti metai skaitomas ir kaip 
pusiauoflcialios Š. A. lietuvių 
pirmenybės. Dėl laiko ir vietos 
ribotumo, turnyre dalyvavo tik 
12 komandų, nors norinčių buvo 
daugiau. Turnyro laimėtoju, jau 
an t r i me ta i iš ei lės , t apo 
Clevelando „Žaibas". 

Š. A. Lietuvių Individua
linės ir Tarpmiest inės Golfo 
pirmenybės 1993 m. rugsėjo 4 
ir 5 d., vyko Ypsilanti, Mich. 
Varžybas vykdė Čikagos lietu
vių Golfo klubas. Varžybose da
lyvavo 110 asmenų. Tai tra
diciniai gerai organizuotos 
varžybos. 

Š. A. Baltiečių ir Lietuvių 
Lengvosios Atletikos pirme
nybės 1993 m. rugsėjo 11 ir 12 
d. vyko Burlington, Ont. Vykdė 
ŠALFASS-gos lertrrvosios atle
t ikos komite. .* k i n a n t 
Toronto „Aušrai" ir Hamiltono 
„Kovui" . Varžybų vadovas 
Algis Malinauskas. Varžybos 
buvo labai sėkmineos. Dalyvavo 

146 varžovai įvai raus amžiaus 
klasėse. 

Š. A. Bal t ieč ių Kulkinio 
(Trap medžiokl in ių šautuvų) 
Š a u d y m o p i r m e n y b ė s 1993 
m. rugsėjo 11d. vyko Hamiltono 
LMŽK „Giedrai t is" šaudykloje. 
Dalyvavo 27 šaudytojai (7 lietu
viai, 15 latvių ir 5 estai). Varžy
bas vykdė l ietuviai . 

S. A. Ba l t i eč ių Kulkinio 
( smulkaus kal ibro šautuvų) 
Š a u d y m o p i r m e n y b ė s vyko 
Kanadoje 1993 m. rugsėjo 18 d., 
o p i s to le tų - rugpjūčio 25 d. 
ŠALFASS-gos pirmenybės buvo 
išvestos iš baltiečių. 

P a s a u l i o L i e t u v i ų Š a u 
d y m o p i r m e n y b ė s buvo pra
vestos 1993 m. rugsėjo 21-25 d., 
t a i p o g i H a m i l t o n o LMŽK 
„Giedra i t i s" šaudykloje. Vyko 
stendinis — ..Trap" šaudymas (3 
rungtys), kulk in is pistoletų (2 
rungtys) ir kulkinis šautuvų (2 
rungtys) . Pis tole tų varžybos 
vyko latvių šaudykloje „Ber-
z a i n e " , M t . A l b e r t , O n t . 
P i r m e n y b ė s e d a l y v a v o 12 
šaudytojų iš Lietuvos. Daugiau 
t ikėtasi iš JAV (tik 2 dalyviai). 
Šios varžybos, ta i Balio Savicko 
didelių pas tangų ir beatodai

r iškos energijos vaisius. Jam 
talkino Pr. Bernecko vadovauja
m a s organizacinis komitetas. 

Š. A. Balt iečių ir Lietuvių 
P l a u k i m o pirmenybės 1993 
m. lapkričio 7 d. vyko Toronto. 
Ont . Vykdė Toronto Estų spor 
to klubas „Kalev". Lietuvių 
pirmenybės buvo išvestos iš bal
tiečių. Lietuvių dalyvavimą ko
o r d i n a v o to ron t i škė I lona 
Smalenskienė. Varžybos vyko 
įvairaus amžiaus klasėse. Daly
vavo 63 plaukikai , jų t a rpe 14 
l i e tuv ių . Toront iškis S e a n 
Šepul i s buvo pripažintas iški
l iausiu vyrų klasės plaukiku. 

Šioje apžvalgoje neminima 
apygardinė veikla bei mažesni 
t a r p k l u b i n i a i s u s i b ū r i m a i . 
P a ž y m ė t i n i mūsų iškiliųjų 
lengvaatlečių — ietininko Tomo 
Pukščio (JAVi pasiekimai ir 
šuolininko į aukštį Aleksandro 
Žal iausko 'Kanadai ta rp tau 
t in io lygio pasiekimai. J ų pė
domis s eka bėgikai broliai 
Motiejūnai (JAV). Pažymėtina 
Čikagos „Lituanica-Liths" fut
bolo klubo veikla. Jie dalyvauja 
Čikagos aukščiausioje ..Major" 
futbolo (socceri lygoje. 

amb. 

Futbolas Čikagoje 

FUTBOLO PIRMENYBIŲ 
RUNGTYNĖS SALĖJE 

Prieš porą mėnesių užbaigus 
futbolo pirmenybes lauke, ir per 
tą laika beveik pamiršus varžy
bų į t a m p ą ir t r e n i r u o t e s , 
ateinantį sekmadienį , sausio 9 
dieną. Metropolitan lygos vyrų 
ir jaunių komandos vėl pradeda 
pirmenybių rung tynes viduje. 
Jos vyks, kaip ir daug metų pra
eityje. Villa Pa rk priemiestyje, 
Odeum salėje. 

Vyrų komandos rung tyn i aus 
major ir pirmoje divizijoje. Kiek
vienoje po 10 komandų. Praėjusį 
sezoną „Li ths" vyrų komanda 
salės pirmenybes baigė šeštoje 
vietoje. Virgis Žuromskas buvo 

LIETUVIAI SETON HALL IR 
PURDUE UNIVERSITETŲ 

RUNGTYNĖSE 
Sekmadienį, saus io 9 d., W. 

Lafayette. Indiana, vyks k rep 
šinio rungtynės Purdue (In
diana) ir Seton Hal i (New 
Jersey) univers i te tų krepšinio 
komandų. Šiose r u n g t y n ė s e 
dalyvaus ir du l ie tuviai , atsto
vaudami abejoms komandoms 
— Artūras Karn išovas ir Pau
lius Gilvydis. 

Pagrindinis Seton Hali žai
dėjas yra Lietuvos Olimpinės 
komandos narys Ar tū ras Karni
šovas (6'8" ūgio), k u r i s šiemet 
šioje South Orange, New Jersey, 
komandoie žaidžia nasku t in ius 
m e ' I . . . - O M , 

metimų vidurkis buvo 14.6 
taškai per rung tynes su 5 0 . 8 ^ 
ta iklumu ir 66 kamuol ių n u o 
lentų nuėmimu. Diek Vitale 

produktyviausias įvarčiu šau
lys. 

Ka ip seksis šią žiemą, laiko 
slinktyje sužinosime. Šiuo metu 
s u n k u net bandyti spėlioti. 

P i rmąs ias rungtynes „Li ths" 
vyrai žais šį sekmadienį, 3:15 
vai., prieš italų „Maroons". pra
ė ju s io sezono mei s t e r ių 
komandą. 

Kiekviena sekmadienį rung
tynės salėje prasideda 2:30 vai. 
po pietų ir baigiasi 6:00 vai. 
vakaro. Pe r tą laiką sužai
džiamos penkerios major divizi
jos komandų rungtynės. Salėje 
ši l ta ir jauku. . , 

• J . »J. 
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DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama iš anks to 

metams 
JAV $90.00 
Kanadoje ir kitur iU.S.) $100.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $50 00 
Kanadoje ir kitur (ILS.) $55.00 
Užsakant j L ie tuvą — 
Oro paštu $500 00 
Tik šeštadienio laida $160.00 
Paprastu paštu $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 

Mi metų 3 mėn. 
$50.00 $30.00 
$55.00 $35.00 

$35.00 
$35.00 

$250.00 
$85 00 
$55.00 
$35 00 

$25.00 
$30.00 

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą. 

AR J I E VERTI VYČIO 
KRYŽIAUS 

Kazį Bobelį, buvusį Vliko 
valdybos pirmininką, už nuopel
nus LDD partijai prez. Algirdas 
Brazauskas lapkričio 27 Vilniu
je apdovanojo Vyčio Kryžiaus II 
laipsnio ordinu. Ordinais ar pa
dėkos raštais pagerbti ir ištiki-

JAV krepšinio žurnale rašo, kad 
Ar tū ras Karnišovas yra vienas 
geriausių krepšininkų tarp ..Big 
E a s t " komandų grupės žaidėjų. 
D. Vitale įrašė Karnišovą į JAV 
50 pagr i rd in iu krepšininkų 
sąrašą. 

Purdue komandoje šiemet žai
džia Paul ius Gilvydis (6 '8" 
ūgio) , k repš in iu i gabumais 
pasižymėjęs Farmington Har-
rison (Michigan) gimnazijos 
komandoje. 

Šios rungtynės bus rodomos 
per CBS televizijos tinklą. Čika
goj w< • bus ">"<~mos *'° sekma-
diei. sausio . . C t>S WBBM 
2 kanale 2:45 v. p.p.; Detroite jos 
bus matomos CBS WJBK 2 
kana l e 3:45 v. p.p. 

Im 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGE PODIATRE 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tol. 312-284-2535 
Pirmd.. antrd.. ketvd 

1 v p.p —7 v.v 
Šeštd 9 v.r —12 

Valandos susitarus 

mieji jo veiklos ' ta'lkinirTkžuT 
Vytau tas Jokūba i t i s , Jonas 
Stiklorius, Eugenija Bulotienė 
ir Algis Sperauskas. Patr iot inę 
kalbą iškilmių metu pasakė 
pats Kazys Bobelis. 

Iš valstybės iždo iškilmių or
ganizavimui buvo p a s k i r t a 
24.000 litu '9.000 dolerių). 

• „Draugas" yra draugiškas 
visiems lietuviams. 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
r O DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W.171st 
V \J Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos paga! susitarimą 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVPORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S. K e d z i e A v e . . 
Ch icago , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Olagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt 'M šestd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 vr (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

;vDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS I 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave . Elgin. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlern Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598 8101 
Vai pagal susitar.mą 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 ik; 8 v v 
išskyus treč Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas Pei ch.'urgija 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tel 312 585 1955 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60125 

708-941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

Va 

Kab. tel. (312) 585-0348: 
Rez. (312) 779-5S33 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W «3rd St. 
p^g.ii susitarimą pirm ir ketv 1P-4 
h 9 -<ntr t? ft o^nkt I Q 1? i f, 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina ak:s. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Naperville Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
Nam^ " 0 8 ) 381-3772 

DR. PEiRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wett 63rd Street 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



IŠEIVIJOS ĮNAŠAS 
LIETUVAI 
ONA VOVERIENĖ 

Aštuntasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, vykęs 1993 m. 
lapkričio 23-28 d. Čikagoje ir Le-
monte, jau tapo istorija. Ilgai 
dar jis bus minimas įvairių pro
fesijų specialistų, inžinierių, me
dikų, biologų, pedagogų ir kitų 
leidiniuose, bus diskutuojamos 
jo idėjos, prisimenami susi
tikimai, geru žodžiu minimi jo 
organizatoriai ir rėmėjai. 

Iš tikrųjų tai didžiulis išeivijos 
įnašas į Lietuvos mokslo ir kul
tūros lobyną. Kas žino, gal kaip 
tik šiame simpoziume skirtin
gų pasaulėjautų ir skirtingos 
mokslo praktikos sandūroje su
daigintos naujų idėjų sėklos 
išaugs į naujas mokslo kryptis, 
atnešančias Lietuvos mokslui 
pripažinimą ir šlovę. Ir nesvar
bu, kur tas mokslininkas — 
Lietuvoje ar Amerikoje gyvena. 
„Mokslas neturi tėvynės, bet 
mokslininkų be tėvynės ne
būna, ir reikšmę, kurią pasaulis 
teikia mokslininko darbams, jis 
teikia ir jo tėvynei". Taip tvir
tino L. Pasteras (Pasteur). 

Simpoziumo organizatoriai — 
simpoziumo tarybos pirmi
ninkas Albertas Kerelis, 
mokslinės programos komiteto 
pirmininkas Kęstutis Keblys, 
leidinio „Aštuntasis mokslo ir 
kūrybos simpoziumas" sudary
tojas ir redaktorius Ramojus 
Vaitys, kultūros programos or
ganizatoriai, atvykusiųjų iš 
Lietuvos mokslininkų buities 
organizatoriai bei simpoziumo 
rėmėjai atliko milžinišką darbą, 
paaukoję jam daugelį nerimo ir 
vilties dienų ,,vardan tos 
Lietuvos", jos vienybės ir jos 
mokslo bei kultūros prestižo 
pasaulyje. Nuoširdus visiems 
jiems ačiū! Jų vardai, be abejo
nės, jau įėjo į Lietuvos mokslo 
istoriją. 

Simpoziume dalyvavo keli 
š imtai Amerikos lietuvių 
mokslininkų ir kultūros darbuo
tojų. Iš Lietuvos buvo atvykę 63 
mokslininkai ir mokslo organi
zatoriai. Perskaityta per 120 
pranešimų septyniose plena
rinėse sesijose ir devyniose 
sekcijose. 

Plenarinėse sesijose įžan
ginius žodžius tarė jų pirmi
ninkai ir pranešimus skaitė J. 
Šmulkštys ir A. Štromas sesijo
je „Lietuvos konstitucijos įtaka 
krašto politiniam ir visuomeni
niam gyvenimui" (pirm. L. Sa
baliūnas); J. Šarkus ir L Luko
ševičienė — sesijoje „Išeivijos 
talka Lietuvai" (pirm. A. Malca-
naitė-Gaškienėy, V. Landsbergis 

— sesijoje „Grėsmės Nepriklau
somybei" (pirm. R. Vaitys); A. 
Gučas, V. Paipalas, A. Bublys, 
D. Empakeris — sesijoje „Archi
tektų įnašas į Lietuvos kultūrą" 
(pirm. A. Kerelis); L. Kadžiulis, 
E. Vilkas ir A. Avižienis — sesi
joje „Lietuvos mokslas — padė
tis ir perspektyvos" (pirm. S. 
Sužiedėlis); K. Almenas, D. Ša
tas ir E. Vilkas — sesijoje „Išei
vijos talka Lietuvos moksli
ninkams" (pirm. V. Vengris); A. 
Zalatorius ir I. Gražytė-Mazi-
liauskienė — sesijoje „Lietuvių 
literatūra čia ir ten" (pirm. V. 
Kelertienė). 

Daugiausia pranešimų buvo 
perskai tyta „Technologijų" 
sekcijoje — net 18. Šioje sekcijoje 
mokslininkai iš Lietuvos per
skaitė 12 pranešimų. Gamtos ir 
medicinos mokslų sekcijose 
buvo perskaityta po 16 prane
šimų. Daugumą jų irgi skaitė 
mokslininkai iš Lietuvos — 10 
medicinos sekcijoje ir 8 gamtos 
mokslų. Ketvirtoj i pagal 
pranešimų skaičių buvo muzi
kos sekcija. Čia perskaityta 12 
pranešimų. Du pranešimus 
skaitė muzikologės iš Lietuvos 
D. Palionytė-Banevičienė (iš 
Vilniaus) ir I. Šileikienė (iš 
Klaipėdos). Mokslininkai iš 
Lietuvos skaitė pranešimus ir 
kitose sekcijose — odontologijos, 
pedagogikos, dailėtyros. ma
tematikos, psichologijos, archi
tektūros, literatūros. 

Viena sociologijos sekcijų (va
dovė A. Malcanaitė-Gaškienė) 
buvo skirta moterų studijoms. 
Joje pranešimus skaitė vilnietės 
V. Štelbienė, V. Kanopienė, pa
sisakė O. Voverienė. Diskusi
jose dalyvavo daug moterų, la
bai šiltai ir jautriai reagavusių 
į Lietuvos moterų problemas, jų 
diskriminaciją darbo rinkoje. 

Simpoziume buvo perskaityti 
5 pranešimai (prijungti prie kitų 
sekcijų) iš mokslotyros ir moks
lo sociologijos. Juos skaitė A. 
Avižienis, E. Vilkas, L. Kadžiu
lis, A. Liekis ir O. Voverienė. 
Tai parodė, kad šios srities pro
blematika yra labai aktuali 
Lietuvos ir išeivijos mokslui, jau 
yra išugdytas mokslinis poten
cialas toms problemoms spręs
ti ir ateinančiuose lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziu
muose ši sekcija jau turėtų būti 
įteisinta. Šia problematika per
skaityti pranešimai akivaizdžiai 
parodė, kad Lietuvos mokslas 
atsidūrė kritiškoje būklėje — 
menkas mokslo finansavimas, 
maži mokslininkų atlyginimai, 
mokslininkų vertinimo sistemos 

Siaučia pavojinga 
epidemija 

Trakų pilis. 

netobulumas , ignoruojant 
pasaulio patyrimą, mokslo 
valdymo institucijų nušali
nimas, skirstant finansavimą ir 
t.t. Lietuvos mokslo valdymas 
atsidūrė kryžkelėje tarp dviejų 
valdymo sistemų: demokra
tinės, nepasiteisinusios šių 
dienų nepriklausomoje Lietuvo
je ir nuskurdinusios Lietuvos 
mokslininką; ir autokratinės 
(įkurti mokslo ministeriją, su
grąžinti buvusius akademinius 
institutus į Mokslų Akademijos 
globa5. Ir v ienas ir ki tas 
valdymo variantas susilaukė 
kritikos. 

Lietuvos mokslininkai nepa
teikė nei vieno pranešimo į tau
totyros, politinių mokslų, teolo
gijos-filosofijos mokslų sekcijas, 
tik vieną pranešimą į dailėtyros 
sekciją (N. Aušrienė), du į muzi
kos sekciją. Tai rodo, kad Lietu
vos ir išeivijos moksliniai inte
resai tarsi pasikeitė vietomis: 
pragmat iškosios Amerikos 
l ie tuviai žymiai daugiau 
dėmesio skiria humanitari
niams mokslams, palaikan
tiems ir ugdantiems tautos dva
sią — tautotyrai, dailėtyrai, 
teologijai, muzikai, literatūrai 
— tuo tarpu, kai visais amžiais 
laikytos dvasinga valstybe, 
Lietuvos mokslininkai — prag
matiniams dalykams, visų pir
ma technikai ir technologijoms, 
žemės ūkio mokslams ir medi
cinai. 

Šią nuomonę patvirtino išei
vijos lietuvių pranešimai, ku
riuos teko laimė išgirsti, ir klau
sytojų bei dalyvavusių disku
sijose mokslininkų stebėjimas. 
Išeivijos mokslininkų I. Lukoše
vičienės, I. Gražytės-Maziliaus-
kienės, A. Bublio, D. Empake-
rio ir kitų pranešimai buvo per
sunkti didžiuliu nuoširdžiu susi
rūpinimu Lietuvos nelaimingų 

žmonių, ligonių ir invalidų, 
likimu, Lietuvos mokslo ir 
kultūros skurdu, apeliavo į tau
tos orumo, jos tautinių vertybių, 
dvasingumo atkūrimą. Buvo ne
tikėta ir džiugu matyti šviesius 
veidus, džiaugsmingas akis, 
jausti stiprų lietuvišką rankos 
paspaudimą šimtų lietuvių, 
suvažiavusių iš tolimiausių 
Amerikos kampelių į simpo
ziumą, kaip į dvasios puotą. At
gijo viltis, kad mes dar esame 
stipri, turinti gilias dvasingumo 
šaknis ir tvirtą valią tauta, kad 
turime į ką dar atsiremti, pasi
semti tautos dvasios stiprybės. 
Kol yra žmonių, vertinančių 
kūrybą ir kūrėją, tauta nežus, 

įdomu buvo paklausyti Ame
rikos lietuvių politologų L. Sa
baliūno, J. Šmulkščio ir A. 
Štromo pranešimų, nuskambė
jusių disonansu bendrai simpo
ziumo nuotaikai ir šių dienų 
Lietuvos realybei. Ją išsamiai ir 
visapusiškai išanalizavo prof. V. 
Landsbergis. Gerai, kad jau ir 
Amerikos lietuviai supranta, 
kas yra kas Lietuvoje ir išeivi
joje, ir savo politologų teorijas 
vertina demokratiškai. Manau, 
kad išeivijos politologijos teo
rijos pagrindinių sąvokų sis
tema praturtėjo nauju, imliu 
terminu „demokratūra", po
tencialiu rutuliojimuisi į rimtą 
tyrimų kryptį natūraliomis 
šiandieninės Lietuvos sąly
gomis. 

Šiek tiek liūdniau buvo klau
syti prof. A. Zalatoriaus pra
nešimo „Mūsų l i teratūros 
depresija: simptomai, priežas
tys, prognozės". Moksliniu 
požiūriu — tai buvo puiki, 
profesionali šiuolaikinės litera
tūros, pasimetusios, purvinos, 
apatiškos, seniai praradusios 
lietuvių tautos dvasinio vado 
funkciją, apžvalga. Nustebino ir 

Nuotr. Ramunės Kubiliūtės 

apvylė, prelegento žodžiais 
tariant, jo paties „sovietmečio 
lepūnėlio" nostalgiški padejavi
mai: ,,skausmingas tuštymetis 
sieloje", „rašytojas neteko ver
tybių, kuriomis tikėtų pats", 
„kultūra negali sutaikyti bra
zauskinės Lietuvos ir landsber-
ginės Lietuvos", „kaupiasi 
diskomforto liūnas", „laisvės 
lozungas nešvarių politikų 
rankose", „nepriklausomybė iš-
magnetino literatu-a" ir t.t., 
beliko tik prid u t i , Kad 
„nepriklausomybė", A Juozai
čio žodžiais, tariant „buvo tik is
torinė klaida". Iš tikrųjų, nepa
vydėtinas lietuvio intelektualo 
dvasinis portretas. Laimei, šiuo 
sindromu neserga Lietuvos 
mokslininkai ir ne visi Lietu
voje yra tokie „sielų inžinie
riai", klaidžiojantys brandaus 
socialistinio realizmo miglose. 
A. Maceinos žodžiais tariant, 
kiekvienas dūsavimas ant pra
eities griuvėsių yra „kūrybinės 
negalios ženklas". „Tauta veda 
nepaliaujamą kovą už pačią 
save... poetas yra šaukiamas 
būti šios kovos vėliavininku. Jis 
yra šaukiamas žengti šios kovos 
priekyje, rodyti tautai kelią, ją 
supurtyti savo giesme" („Nauja-
sis dienovidis" — 1993 lapkr. 
19). Kur tie mūsų poetai, tautos 
vėliavininkai? 

Su šia A. Maceinos mintimi 
apie kūrėjo uždavinį tautoje 
susišaukia JAV lietuvių bend
ruomenės valdybos pirmininko 
V. Maciūno žodžiai, pasakyti 
vienoje iš baigiamųjų sesijų: 
„Mokslas ir kūryba yra pama
tai, ant kurių statomas tautos 
gyvenimas". 

Simpoziumas baigėsi. Pra
sideda pasiruošimas naujajam 
lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumui Vilniuje. Iki pasi
matymo! 

Kasdienybės slinktyje dažnai 
nepastebime subtilių pasikei
timų savo tolimesnėje aplinko
je, arba esame linkę juos 
ignoruoti — ne mano kiaulės, ne 
mano pupos... Tačiau vargiai 
kas nepastebėjo fakto, kad bene 
opiausia praėjusių (ir jau anks
tesnių) metų mūsų gyvenamojo 
krašto vidaus problema yra 
nusikaltimai su žiauriais smur
to veiksmais. 

Iš tikrųjų dauguma išeivijos 
lietuvių yra toliaregiai — 
puikiai pastebi nusikals
tamumo gaisrą tėvynėje, bet 
tiki, kad jų gyvenamoje aplinko
je nusikalstamumai yra tik 
rusenantis naktigonių lauželis 
— pasisaugoti reikia, bet nėra 
taip karšta, toliau nuo jo 
stovint. 

Daug kartų pastaruoju laiku 
žiniasklaidoje pateikiama sta
tistika patvirtina, kad dau
giausia smurto veiksmų įvyk
doma su šaunamaisiais gink
lais. Kasdien, o ypač savait
galiais, skaičiuojama, kiek 
žmonių mirtinai nušauta, o apie 
sužeistus net nekalbama, nes ir 
be jų didžiųjų miestų kasdie
nybė primena mūšio lauką. Tie 
šiurpūs pranešimai dažnai net 
be komentarų, tik šiaip sau, 
tarp kitų žinių įterpti: susišaudė 
dvi gaujos — žuvo nekaltas 
vaikas, žaidęs gatvėje; susikivir
čijo vairuotojai — vienas nušau
tas; žmogus važiavo gatve — 
staiga „iš kažkur" žiebė šūvis ir 
jis sukniubo negyvas prie vairo; 
apsipirkimo centre nei iš šio, nei 
iš to kažkoks pusprotis pradėjo 
šaudyti į praeivius: gimnazijos 
koridoriuje nušautas mokyto
jas... ir taip daina be galo. Ka
daise aukštesniosios mokyklos 
mokytojo pareiga buvo patikrin
ti, ar mokinys atsinešė namų 
darbus, o dabar jis iškratomas, 
ieškant ginklo. Prie kai kurių 
mokyklų durų kas rytą tik
rinami visi praeinantys moki
niai ir surinktais iš tų paauglių 
ginklais būtų galima apginkluo
ti nedidelės valstybės kariuo
menę... 

Ar visa tai ne mūsų reikalas? 
Ar mes tikrai saugūs savo 
ramiuose priemiesčiuose, ar 
mūsų vaikams ir vaikaičiams 

negresia mirtinas pavojus jų 
mokyklose? Į tuos klausimus, 
manome, atsakyti nereikia, nes 
atsakymus kiekvienas žinome. 

Iki šiol piliečių apsaugos 
pareigūnai , atsakingi už 
nusikaltėlių ir smurto veiksmų 
kontroliavimą, per daug veiks
mingi nebuvo: už kiekvieną 
konfiskuotą ginklą, gatvėje atsi
rasdavo dešimt, o sugauto pikta
dario vietoj tuoj stojo keli nau
ji. Priežastis mes taip pat daug 
kartų girdėjome: ginklų pri
einamumas, neturtas, narko
tikai, darbų stoka ir t.t. Labai 
retai viešai buvo drįstama 
paminėti ir kitas galimas prie
žastis — nepaprastai išplitusi 
smurto ir žiaurumų garbinimą 
televizijoje, muzikoje, net 
žaidimuose, skirtuose jauna-
mečiams vaikams. Retai buvo 
kalbama apie šeimų ir mokyk
los pareigas, auklėjant vaikus. 
Lengva kaltinti neturtą, bet ar 
neturėjimas pateisina žudymą? 
Lengva patarti jauniems moks
leiviams, kaip apsisaugoti AIDS 
ligos, „saugiai" santykiaujant, 
bet kur kas daugiau pastangų 
reikia atlikti tai, ką mokykla 
turi atlikti: ruošti mokinius 
ateities gyvenimui, mokyti ne 
tik skaityti ir rašyti (net ir to 
neišmoko...), bet taip pat diegti 
dvasines vertybes. 

Galime džiaugtis, kad litu
anistinėse mokyklose mūsų jau
nimas mokosi pažinti savo 
kilmę, pamilti tėvų šalį, padėti 
savo vargstančiam tautiečiui, 
kad tautinių šokių grupėse susi
renka energiją išlieti šokio 
sūkuryje, kad ateitininkai ir 
skautai stengiasi įgyvendinti 
kilnius principus. Kol kas 
galime didžiuotis, kad su
gautųjų nusikaltėlių sąrašuose 
dar vis reta lietuviškų pavar
džių. Tačiau neužsiliūliuokime 
pasitenkinimo jausmu. Aplinko
je siaučianti epidemija gali ir 
mus užkrėsti. Ypač tai epi
demijai neatsparūs naujai 
atvykę iš Lietuvos (tai jau daug 
kartų įrodyta), tad padėkime ir 
jiems pirma suprasti, o paskui 
išvengti šio pavojaus, padėkime 
įsigyti imunitetą smurto 
epidemijai. 

Danutė Bindokienė 

PAGALBA AKLIESIEMS 
Antano Jonyno aklųjų ir 

silpnaregių mokyklos grupei, 
rimtus regėjimo sutrikimus 
turinčių vaikų ir suaugusiųjų, 
perduota Amerikos lietuvių 
dovana: pagal specialius recep
tus pagaminti akiniai. Juos 
įteikė Vytauto Landsbergio fon

do našlaičių rėmimo komitetas. 
Akinius nemokamai pagamino 
Aldonos Kaminskas optinis 
centras, o labai brangūs 
specialūs stiklai ir rėmai buvo 
nupirkti už surinktus pinigus. 
134 žmonėms gyvenimą paleng
vinsianti dovana kainavo apie 
10,000 dolerių. 

mM 
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Panevėžiečių dailininkų darbų parodoje, vykusioje Jaunimo centre gruodžio 
mėn., kalbėjosi parodos rengėjas prof dr Jonas Račkauskas, Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro pirm. (viduryje), keramikas Alvydas Pakarklis 
(kairėje) ir tapytojas Osvaldas Juška. 

Nuotr. J . Tamulaičio 
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Viduryje stalo nedidelė pintinėlė spalvotų margučių, 
aplinkui padėtos lėkštės, tik šį kartą viena lėkšte 
mažiau — vieno namuose nebėra. Mato Vincas, mama 
deda į tą vietą lėkštę, ir vėl ją ima šalin, ir vėl. ir vėl... 
O kambaryje tylu, tik saulutės spinduliai, prasiveržę 
pro lango stiklus, žaidžia prie stalo ir ant grindų lyg 
gyvi. Ir vėl Vincas taip aiškiai mato: mama žiūri pro 
langą, o lauke taip viskas žalia, taip gražiai tą visą 
žalumą saulutė glamonėja, ir ką ji mąsto9 Gal 
meldžiasi? O gal svajoja apie mane iš namų išklydusį? 
Braukia ji ranka per akis, sukasi nuo lango, eina vėl 
prie stalo, bando lyginti staltiesę, tarytum norėdama 
išbristi iš liūdnų minčių labirinto. Vėl eina prie lango, 
o kambaryje taip ramu, tik saulutės spinduliai nesu
stodami tebežaidžia viduaslyje. 

Tolimas varpelių skambėjimas pažadino Vincą lyg 
iš miego. „Pakylėjimas", — susigaudę jis. Pažvelgė į 
bataliono jaunuolius, kurie nuolankiai atsiklaupė 
pareikšti tam Prisikėlusiam pagarbą. Vincas pats 
nepajuto, kaip suklupo ant šventoriaus žalios žolės. 
Jautė, kažkokį širdies kutenimą, o gomurys tarytum 
buvo kažkuo užsikimšęs. Pirmą kartą tada pajuto kad 
neverkiant iš akių ašaros tryško. 

Grįžę iš bažnyčios, vyrai kurį laiką dalinosi Velykų 
nuotaikomis, paskui vieni pradėjo ruoštis į svečius pas 
artimuosius ar pažįstamus mieste, kiti šiaip sau pasi
vaikščioti po Marijampolės apylinkes ar prie Šešupės 

nerūpestingai pasišildyti saulėje, pasvajoti. Gužo 
nebuvo, turbūt ir jis, pasinaudodamas švenčių proga, 
išvažiavo pas savuosius į Kauną. Vincas pasiliko 
vienas, net ir Jurgis, šventiškos nuotaikos pagautas, 
nepasiliko su kitais, išėjo į gamtą. Palikes vienas, Vin
cas atsisėdo prie lango ir žiūrėjo, žiūrėjo kaip saulutės 
spinduliai glamonėjo dar jaunučius lapus netolimų 
medžių šakose, kaip ten žvirbliai žaidė, susipeša, lekia 
ant netoliese smėlėto tako. purtosi smėlyje ir vėl skren
da čirkšdami atgal. Kažkur toli mato žalias pievas, 
krūmokšnius. „Turbūt ten Šešupė, sprendžia Vincas. 
— Taip. kaip Šventoji". Ir prisimena, kai, dar vaikai 
būdami, slampinėdavo Šventosios pakrantėmis, ieško
dami seklumų su užklydusiomis žuvelėmis. 

Saulės spinduliai palengva slinko nuo lango. Kam
baryje darėsi kiek tamsiau. Vincui nusibodo žiūrėti pro 
langą, pasiėmė popieriaus lapą ir sumanė ką nors 
rašyti. Rašyti laiškų jis dar nenorėjo, nes nesijautė esąs 
pakankamai seniai artimuosius ir draugus palikęs. Be 
to, laiškų mažai buvo rašęs. Šiek tiek per vasaros ato
stogas susirašinėdavo su Liucija. Kai vėliau prisimin
davo, ką jis '?' rašydavo, r>ats save žiauriai kritikuo
davo, sau mąstydavo: „K kie tie laiškai buvo naivūs. 
Ar aš tik taip temokėjau rašyti?" Tik, kai sutikdavo 
ją ir išgirsdavo gražius apie jo laiškus atsiliepimus, 
darvdavosi ir miela, ir linksma. 

Kitoniškomis temomis rašyti jis gabumų turėjo. 
Rašė eilėraščius ir net trumpas apysakaites. Ne vienas 
jo kūrinėlis buvo ir gimnazijos leidžiamame laikraštė
lyje. Rašė, nes jam patiko rašyti, nepagalvodamas, kad 
kas nors į jo tokią kūrybą per daug kreips dėmesio. Bet. 
laikui bėgant, išgirdo. Viename aukštesnių klasių 
literatų susibūrime išgirdo ir apie savo kūrybą 

atsiliepimus: „Gražiai rašo. tik viskas per daug sausa". 
Vincas buvo patenkintas, kad kai kas įdomaujasi jo 

pradiniais bandymais. Ką reiškė — „sausa"? Vincą tas 
išsireiškimas pradėjo kankinti, net ir rašyti bandė 
mesti. Tik vieną kartą, pasitaikius progai, išdrįso apie 
tai paklausti vieno aukštesnės klasės draugo. Be 
jausmo, be šilumos, be meilės kažkam yra sausa. 
Neužtenka ribotis tik gamtos grožiu, patriotizmu, tai 
kūryboje nėra viskas. Reikia ir sielos, pajautimo, 
meilės, tada skaitytoją sudomina ir kūrybą daro 
patrauklesnę, įdomesnę. Be viso to, nors bus gražiai 
parašyta, skaitytojo nesužavės. Ir po ilgo pasikalbėjimo 
jis Vincui pasakė: 

— Skaičiau. Matau, turi gabumų, nesidrovėk, ra
šyk atvirai, tada ir pats pamatysi savo sugebėjimą. 

Vėliau tas mintis ilgai savo galvoje Vincas virškino: 
..Rašyti apie meilę, apie mergaites — per daug drovu, 
net ir perkelta prasme. Juk nepasislėpsi. Visi draugai 
pirštais užbadytų, sakytų „įsimylėjęs". Tokios mintys 
kankino Vincą. Dar baisiau, pagalvodavo Vincas: „Ką 
brolis pasakytų, paskaitęs tą jo kūrybą? Ar kartais 
nepatartų dar kartą peržiūrėti mokslines knygas, negu 
skęsti kažkokiose nerealiose svajonėse". Tokių minčių 
kankinamas, jis likdavo užsidaręs savyje, viso to atvi
rai neišsipasakodavo. 

Rašyti jis nesustojo, net ir vasaros atostogų laiku. 
Parašė ne vieną eilėraštį, apysakaitę ir vis abejojo, kiek 
ten to jausmo yra. Kai jis gimnazijoje pasirodė su ta 
savo kūryba, visi.net ir mokytojai, palankiai atsiliepė, 
o jis ten jokio skirtumo nematė. 

(Bus daugiau) 

t 

http://visi.net
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
KUN. G. KIJAUSKAS 
LIETUVOS JĖZUITŲ 

KONGRESE 
Dievo Mot inos p a r a p i j o s 

klebonas kun. Gediminas Ki-
jauskas sausio 2 d. išskrido į 
Lietuvą dalyvauti lietuvių, lat
vių Jėzuitų provincijos kong
rese. I šį kongresą suvažiavo 
tėvai jėzuitai iš visų pasaulio 
kraštų. Kun. G. Kijauskas po
sėdžiuose da lyvaus penk ia s 
dienas, kitą sekmadienį grįš į 
Clevelandą. 

LIETUVIŠKOS V E S T U V Ė S 

Naujųjų Metų dieną Dievo 
Motinos parapijos bažnyčioje 
susituokė klevelandietė Lilė Ge-
laiytė i r Albertas Kerelis,Jr., iš 
Čikagos. Ilgiausių metų! 

R. BRAZAITIENĖ 
BALTŲJŲ RŪMŲ 

S P A U D O S BALIUJE 

Dievo Mot inos p a r a p i j o s 
vargonininkė Regina Brazai-
tienė dalyvavo spaudos darbuo
tojų kalėdiniame baliuje Baltuo
siuose rūmuose. Tai buvo dova
na jos sūnaus Tomo Brazaičio, 
„The Cleveland Plain Dealer" 
korespondento VVashingtone. 
R e g i n a B r a z a i t i e n ė l a b a i 
džiaugėsi, kad susipažino su 
prezidentu ir Hillary Clinton. 
padarė su jais nuot raukas ir 
styginis kvartetas jos garbei 
grojo vieną kūrinį. R. Brazai-
tienės mart i . Tomo žmona, y ra 
žinoma žurnalistė, televizijos 
komentatorė Eleonore ClifT. 

T.G. 

PIRMOJI KOMUNIJA 
LIETUVIŲ KALBA 

Tėvai, norintieji, kad jų vaikai 
pri imtų Pirmąją Komuniją lie
tuvių kalba, kviečiami regis
truoti vaikus Dievo Motinos pa
rap i jos kleboni joje , t e l . 
531-4263. Klebonijoje regis
truotis prašomi ir visi jaunuo
liai, su laukę 14 m. amžiaus, 
norintieji gauti Sutvir t inimo 
Sakramentą lietuvių kalba. 

MEDICARE POPIETĖ 

Vyresnio amžiaus asmenys 
kviečiami šeštadienį, sausio 15 
d., 1 v. p .p . a t s i l a n k y t i 
Jakubauskų įstaigoje, 936 E. 
185 gatvėje, vyksiančioje Medi-
care popietėje. Programoje — 
Medicare draudimo apžvalga, 
išmokėjimai ir mokesčiai 1994 
metais, kada Medicare ar Medi-
caid apmoka slaugos namų sąs
kaitas, klausimai ir atsakymai. 
Visi kviečiami. Po pokalbio — 
kavutė . 

ĮVERTINKIM TYLIUOSIUS 
SAVANORIUS 

KALĖDOS Š V . JURGIO 
P A R A P I J O J E 

Clevelando Šv. Jurgio parapi
jos šeimų Mišiose gruodžio 24 d. 
4 vai. p.p. dalyvavo 58 parapie-
čiai. Vakare 9:30 vai. Kūčioms 
susirinko ar t i 30 ^sm-enų. Vi
durnaktį Bernelių Mišiose mel
dėsi 54 parapiečiai , o Kalėdų 
rytą — 9 vai. Mišiose dalyvavo 
47 parapiečiai. 

Antrą Kalėdų dieną, sekma
dienį - gruodžio 26 d., pūga 
nusiaubė Clevelando apylinkes. 
Tądien Šv. Ju rg io parapijon į 9 
vai. Mišias a tvyko 2 asmenys, o 
10:30 vai. Mišiose dalyvavo 9 
parapiečiai. N i e k a s negali iš 
anksto p ramaty t i pūgas, nei 
tikėtis, kad žmonės rizikuotų 
savo gyvybe ir sveikata atva
žiuodami į Mišias . Bet Šv. 
Jurgio parapija kviečia savo 
na r iu s auko t i už pra le i s tų 
sekmadienių Mišias. Biudžetui 
pa l a iky t i y r a b ū t i n a , kad 
parapiečiai remtų savo parapiją 
kiekvieną savai tę . 

LIGONIŲ LANKYMAS 
N A M U O S E 

Negalintieji dėl ligos arba 
senatvės atvykti į Mišias Šv. 
Jurgio parapijoje, arba apie 
tokius žinantieji, y ra prašomi 
pranešti klebonijai. J ie bus re
guliariai lankomi jų namuose. 

G. J u š k ė n a s 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR R E N T 

FOR RENT 
3 bd rm . apt., v ic 3300 block of S. 
Emerald; adults only, no pets. Call 
a f te r 6 p.m. 3 1 2 - 2 2 9 - 8 5 1 7 . 

BRIGHTON PARKE 
Išnuomojama 4 kamb. butas, 2-tram 
aukš.8 vienam ar dviem suaugusiems. 
Skambinti Tel. 247-3838. 

HELP VvANTED 

Iš vaikams ruošiamo video filmo „Mes dain. 
nys — Jonathan Dudor. režisierė — Danguo 
Los Angeles „Spinduliukai". 

ame" 'iš kairės): Gegutė — Darija Varnaitė, Gar-
Varnienė, Gaidys — Povilas Jocas. Video ruošia 

IEŠKOMA VIRĖJA 120 lovų Slaugos 
namams, turinti patirties gaminime 
dietiško maisto ir vadovavime virtuvės 
personalui. Kreiptis prisiunčiant savo 
gyvenimo ir darbo aprašymą: Matulai
tis Nursing Home, 10 Thurber Rd.. 
Putnam, Ct. 06260. 

MlSCELfcANEOUS 

Dievo Mot inos p a r a p i j o s 
knygynas aprūpina visus lietu
viškomis knygomis, vaikų lite
ra tūra , plokštelėmis ir įvairiais 
tautodailės dirbiniais. Džiaugė
mės turėdami knygyną ir dėkin
gi prisimename ištikimus tylius 
knygyno vedėjus Andrių ir Eu
geniją Mackevičius. Dažnai 
praeiname pro tuos, kurie diena 
iš dienos, sekmadienis iš sek
madienio dirba, kad visiems 
būtų geriau, praeiname pro šalį, 
nekreipdami dėmesio, lyg ta ip 
ir turėtų būti. Turėtume sustoti 
ir pamąstyt i , kas atsi t iktų, je i 
iš mūsų tarpo pasi t rauktų visi 
tie tylieji savanoriai — knygyno 
vedėjai, kavinių talkininkai,-ės 
ir daugelis kitų, kurių darbą ir 
auką visi labai mielai, bet tuo 
pačiu ir be ypatingo dėmesio, 
pr i imame. Pradėdami naujus 
metus tar iame j iems visiems 
nuoširdų ačiū. 

„Dievo Motinos parapijos 
ž in ios" 

D A Y T O N A B E A C H , F L 
KALĖDOS E U R O P O J E 

Prieš keletą metų Daytona 
Beach susiorganizavo Tautybių 
komitetas, a r t imų ryšių palai
kymui čia gyvenančių tautybių 
tarpe, o reikalui esant, suruoš
ti bendrus renginius . Šiam ko
mitetui priklauso aštuonios tau
tybės. Lietuvių klubui komitete 
jau eilę metų atstovauja visuo
menininkas ir žurnalistas Jonas 
Daugėla, beveik dešimtmetį va
dovavęs Lietuvių klubui. 

Šiais metais Tautybių komi
tetą0 vadovaujamas vengrų 
atstovo Horvath , nu ta rė su
ruošti „Kalėdos Europoje" 1994 
m. sausio 23 d.. Prince of Peace, 
Ormond Beach bažnyčioje ir sa
lėje. 

Iškilmės prasidės pamaldomis 
bažnyčioje, 2:30 v. p.p. 

Pamaldose visos tautybės da
lyvaus su savo tau t inėmis vė
liavomis. Vėliavas lydės tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
merginos ir moterys. 

Pamaldų metu kelias gražias 
g iesmes g iedos ir l ie tuvių 
choras „S ie tynas" , vadovau
jamas muz. An tano Skridulio. 

Šv. Mišių aukas nešti pakvies
ti — uniformuotas kroatų atsto
vas ir tau t in ia i s drabužiais pa
sipuošusi l ie tuvai tė . 

Pamaldų m e t u kiekvienos 
t a u t y b ė s a t s t o v a s s k a i t y s 
t rumpą peticiją, pas i r inkta in
tencija, a rba t a r s t rumpą žodį. 

Bažnyčioje a u k a s renks kiek
vienos t au tybės ats tovai , o 
bendrą apyskaitą paruoš vengrų 
atstovas Horvath . 

Pamaldos baigiamos kiekvie
nai tautybei sugiedojus savo 
tautos himną. Dėl geresnės 
tvarkos, bažnyčioje kiekvienai 
tautybei bus rezervuotos vienoje 
vietoje vietos, kad galėtų dar
niau sugiedoti giesmes ir him
nus. 

Pamaldom pasibaigus, parapi
jos salėje vyks visų tautybių 
pabendravimas su kukliomis 
vaišėmis, prie kurių prisidės 
kiekviena tau tybė . Bus vaiši
namasi kava ir pyragaičiais. Pa
geidaujama, kad ..Kalėdos Eu
ropoje" pamaldose ir paben
dravime gausiai dalyvautų šio 
telkinio l ietuviai . 

Tautybių komitete lietuviams 
rūpestingai atstovauja Jonas 
Daugėla. J u r g i s j a n u š a i t i s 

„SPINDULYS" RUOŠIA 
KASETĘ VAIKAMS 

Visi gerai žinom, kad mūsų 
vaikai, tiesiog „prilipę" prie 
televizijos, žiūri vaikiškas pro
gramas ir savo lakia vaizduote 
įsijungia į jas — kartu dainuo
ja , šoka, vaidina. Daug video 
kaseč ių v a i k a m s ang lų ir 
ispanų kalbomis. Atėjo laikas ir 
mums pagaminti aukštos koky
bės vaizdajuostę, kurioje, kaip 
mūsų liaudies pasakose, lietu
viškai čiulbėtų paukšteliai , 
dainuotų medžiai ir grybai, 
šoktų ramunėlės ir kitos gėlės. 

Danguolės Razutytės-Var-
nienės sumanymu „Mes dai
nuojame" lietuviška, aukštos 
kokybės, vaizdajuostė, kuri bus 
platinama ir kitose lietuvių apy
linkėse, greitai taps realybe. 
Mūsų mažieji, žiūrėdami į video 
juostą, galės kar tu su Spindulio 
m a ž a i s i a i s S p i n d u l i u k a i s 
(vaizdajuostės artistais) šokti. 
dainuoti lengvas, jiems žinomas 
daineles: pvz. ..Grybs, grybs". 
,,Išbėgs, išbėgs pelė iš miško" ir 
kt. 

Vaizdajuostė — vaikams pra
moga, kar tu ir lietuvių kalbos 
tobulinimas, — išmokto eilė
raščio ar dainos žodžiai ilgiau 
pasilieka atmintyje ir, kas svar
biausia — be svetimo akcento. 
..Mes dainuojame" bus įdomus 
prisiminimas ar t i s tams, jų tė
vams ir visiems lietuviams. 

..Mes dainuojame" tekstas, 
rež isūra — mokytojos Dan
guolės Razutytės-Varnienės, 
kuri daugiau kaip 25 metus dir
ba su vaikais, jaunimu ir Spin
dulio ansambliu. Muzikinę dalj 
tvarko muzikas Viktoras Ralys 
ir Paul ius Vytas, akompania-
torius ir kompiuterių, kuriais 
h a r m o n i z u o j a ir duoda 
s p e c i a l i u s g a r s o efektus , 
specialistas. Filmuoja Aloyzas 
Razutis, profesionalas kinema
tografas ir Bill Hilliard, pro
fes iona las , a m e r i k i e č i a m s 
žinomas, kaip geras filmų ir 
televizijos filmuotojas. gausiai 
naudoja lazerį filmo ryškumui-
spalvingumui pagerinti. Dan
guolei režisuoti padeda filmų. 
televizijos iš L.A. Dramos sam
būrio aktorė Sigutė Mikutaitytė 
ir koordinuotoja Danielle Hun-
ter, dirbanti filmų ir televizijos 
industrijoje, k u r pasižymėjo 
kaip grimuotoja, kostiumų pro
jektuotoja, choreografė. Abu 
amerikiečiai — B. Hilliard ir D. 
H u n t e r — savo sričių pro
fesionalai, suprasdami šios vaiz
dajuostės reikšme, ne vien tik 
l i e t uv i ams , be t ir ki t iems 
v a i k a m s , savo la isvala ikį 
pašvenčia šiam vaizdajuostės 
projektui už lietuvišką ačiū! 

Visas veiksmas filmuojamas 
gamtoje , p a r e n k a n t vietas. 
primenančias Lietuvos gamta. 
Juosta jau pradėta sukti lapkri 
čio mėnesį, publikai bus prista
tyta 1994 m. pavasarį, švenčiant 
Spindulio 45 metų jubiliejų. 

Valerija Baltušiene 

ATGARSIAI IŠ TAUTOS 
FONDO TARYBOS 

POSĖDŽIO 

Tautos Fondo tarybos posėdį, 
kuris įvyko gruodžio 4 d.. Tau
tos Fondo (toliau rašysiu tik TF) 
raštinėje . Brooklyn. NY, at ida
ręs TF tarybos pirm. Juozas Gie
draitis, savo pranešimą ra š tu , 
įteikė visiems tarybos nar iams . 

Pranešime buvo atkreiptas dė
mesys į naujai paruoštą TF sta
tuto projektą. Buvo rag inami 
tarybos ir valdybos nariai rūpes
tingai pasiruošti jo nagrinėjimui 
ir svarstymui. 

Yra gautas prašymas ruošia
mam leidiniu:, apie Raseinių 
politinius kalinius ir t remtinius 
paremti. O Jonas Sakas prašo 
finansuoti istorinio veikalo, re
miantis naujais šaltiniais apie 
Lietuvos senatorius ir dignito
rius 1386-1795 m., išleidimui. 
Tuos du prašymus apsvarsčius. 
T a r y b a n u t a r ė v i sus p a r a 
mos p r a š y m u s , d a b a r ir a te i 
tyje, a t iduo t i Lėšų s k i r s t y m o 
komisijai ir ne sva r s ty t i t a r y 
bos posėdžiuose komisijai ne 
perž iūrė jus . 

TF valdybos pirm. Aleksan
dras Vakselis nusiskundė (ir ap
gailestavo!, kad bendradar 
biavimas tarp tarybos ir valdy
bos esąs nepakankamas, dėl to 
pasitaiko neišvengiamų nesusi
prat imų. A. Vaksel is savo 
pranešime pasiūlė, kad. gauna t 
didesnius įnašus, būtinai reikė
tų sudaryti sutartį, kurioje bū tų 
aiškiai pasakyta įnašo t ikslas ir 
kokiomis sąlygomis jis skiria
mas. Kad šis reikalas būtu aiš
kesnis, jis paminėjo atvejį, kai 
50.000 dol. įnašo savininkas , 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, pareikalavo jo įnašą 
išdalinti Lietuvos univers i te tų 
bibliotekoms. Pranešimą baig
damas, A. Vakselis pastebėjo, 
kad nekurie tarybos nariai , be
silanką Lietuvoje, sutrukdo ten 
darniai veikiančią TF atstovy
bės veiklą. Atstovybė esanti val
dybos, o ne tarybos atsakomybė. 

I Jurgio Valaičio užklausimą 
apie atstovybių stovį. A. Vakse
lis paaiškino, kad visos atstovy
bės buvo painformuotos apie 
įvykusius TF vadovybės pasi
keitimus. Australijos ir Kana
dos atstovybes veikiančios sava
rankiškai. Kalifornijos atstovy
be Vasario 16-sios aukas atsiun
tusi į Centrą. Michigano atsto
vybė veikianti ir re tkarč ia is 
aukas atsiunčia, o su Illinois — 
nei didesnių aukų. nei susipyki
mų nesą. Floridoje A. Daunys 
atsistatydinęs, o laikinai pir
mininko pareigas sutikęs eiti J. 
Nakas atsisakęs. Bostone įgalio
tinio pareigas sutikęs perimti 
A. Budreckis. to niekada ne
padaręs. 

Lėšų skirstymo komisi jos 
pirm. Rimas Vaičaitis pa te ikė 
tos komisijos pasiūlymą, kad 49 

s tuden tams iš Lietuvos bū tų 
paskir ta vienkart inė stipendija, 
iš viso 7,450 dol. Pirmenybę 
stipendijai gau t i tu rė tų t remti
nių vaikai, savaime aišku, krei
p iant dėmesį į pažymius ir stu
dijoms pas i r inktą mokslo sritį . 
Pagal komisijos pateiktą sąrašą, 
vienbalsiai n u t a r t a stipendijas 
paskir t i . Taip pat Lėšų skirsty
mo komisija pateikė sąrašą, siū
lydama paskir t i rajoniniams 
la ikraščiams „Galvei", „Aukš
ta ič iu i" ir „Gimt ine i" po 250 
dol., Balakausko koncerto para
mai 5,000 dol.. nulietuvintų ra
jonų mokykloms (Vilniaus ra
jono 4,000 dol. ir Švenčionių — 
1,000 dol.) ir 1000 dol. J. Sako 
leidžiamam istoriniam veikalui. 
Sia paramą TF taryba vienbal
siai nu ta rė suteikt i . 

Taryba patvi r t ino 1994 me
tams stipendijas Lietuvos moks
l inėms institucijoms — 30,000 
dol. ir 10.000 dol., studijuojan
t iems už Lietuvos ribų. 

Ilgiau buvo sustota ir svarsty
t a 1.000,000 dol. perinvestavi-
mas . Yra manoma TF pinigus 
investuoti Lietuvos bankuose. 
TF Finansų komisijos pirm. J . 
Vainius kreipėsi į TF valdybos 
pirmininką, kad jis įgaliotų TF 
atstovą Lietuvoje A. Skaisgirį 
išsirūpinti iš Lietuvos Vyriau
sybės informacijas, formas ir 
garant i jas dėl TF indėlių in
vestavimo Lietuvos bankuose. 
Sį J. Vainiaus pageidavimą Ta
ryba patvirt ino. 

Posėdžiui, prasidėjusiam 10 
vai. ryto, e inan t prie pabaigos, 
pasigirdo nusiskundimas, kad 
l a i k r a š č i a i . . labai t i n g i a i " 
talpina jiems atsiųstą medžiagą 
apie TF. (Aš tuo tikėti nesu 
l i n k ę s . P r i e ž a s t i e s r e i k ė t ų 
ieškoti kur nors kitur! — P.P.) 

Tartasi , kad, ruošiant atei
nančių metų veiklos planus, 
daugiau dėmesio būtų kreipia
ma į spaudos paramą. 

Šis TF Tarybos posėdis užsitę
sė iki 4 vai. vakaro. _ _ , 

P . P a l y s 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 ' J West 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

II 

Jono Aisčio ..Raštų", leidžiamų 
Ateities literatūros fondo, antrasis 
tomas, sukaupęs visas šio rašytojo 
daugiausia kultūrinių temų apybrai
žas. Šiandien jos yra tapusios 
mūsuose šio žanro klasika. Leidinį 
redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir 
Antanas Vaičiulaitis. Knygos gale 
duodami paaiškinimai, parengti 
Alfonso Nykos-Niliūno. 

Leidinys gaunamas ir,,Drauge". 
4545 West 63rd Street, Chicago. IL 
60629. Knygos kaina — 15 dol Už
sisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama: JAV — 3.50 dol. 
Canada — 5 dol.. kitur 5 5 0 dol llli-
nojaus gyventojai visais atvejais dar 
primoka — 1.32 dol. valstijos mo
kesčių 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE,MAX 
REALTORS 

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

R I M A S L. STANKUS 

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

— f-

Iii 
REALMART,<NC 
6602 S. PulasVi, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
J^meniŠkai patarnauja (vairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-583-6100, re*. 312-778-3971 

FOR SALE 
OAK LAWN, IL 

Bnck ranch; large living, dining rms; Ige. 
eat-m kitchen; breakfast bar: 2 bdrms; 
newer roof; new appl wmdow treatments: 
Droom closet: pantry: a/c: Vh bath: alumi-
num soffit fascia storms: some furniture: 
garden equipm. $149,900. Make offer 
Tel. 708-424-1772. 

Ontuifc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šok ių ansamblis 

A t l i e k a : Kepur inę, Bro l io 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadril is, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams. Untytė, [ 
šventę. Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kase tė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 ct. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3do l . ; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4 5 4 5 W. 63rd St. 
Ch icago , IL 6 0 6 2 9 

U Ž D A R A POLITIKA 

Deryboms su Rusija dele
gacija, kur ią buvo suda rę s 
Vytautas Landsbergis, ir, kur ia 
n a u j a s i s p r e z i d e n t a s B r a 
zauskas buvo perorganizavęs, 
šiomis dienomis visai panai
kinta. Pirmojo sąstato komisija, 
vadovaujama ambasador iaus 
Česlovo Stankevič iaus , sun
kiose derybose laimėjo Rusi
jos kar iuomenės iš Lietuvos iš
vedimą. Dabar su Rusija derasi 
pa ts prezidentas su art imiau
siais patarėjais. Opozicija vy
r iausybe ka l t ina , kad veda 
uždarą užsienio politiką. 

THE BALTIC STATES 
YEARS OF DEPENDENCE 

1940- 1980 

by 
ROMUALDAS J . MISIŪNAS 

and 
REIN TAAGEPERA 

Chapter I. Introduction: Historical background. Chapter II — 
The war years: 1940 -1945. Chapter III — Postvvar Stalinism: 1945 
-1953 Chapter IV — The re-emergence or National Cultures: 1954 
- 1968 Chapter V — Centralization and VVesternizazion: 1968 -
1980. Chapter VI — The outlook 1or the 1980's. 

Untversity of California Press. Berkeley, Los Angeles, CA 
1983 Printed m Great Britain 334 pages, hard cover Knygos kaina 
40 dol Illinois gyventojams Tax 3 50 dol Persiuntimo išlaidos: USA 
— 3.50 dol., Canada — 5 00 dol. 



LAIŠKAI 
KODĖL TIK DABAR? 

Ska i tan t pranešimą iš Va
šingtono apie daromą pagrindi
nį Lietuvos ambasados remon
tą, kyla klausimas, kodėl re
montu susirūpinta tik dabar? 
Gal t ik todėl, kad į ambasadą 
atvyko „savi" žmonės. Amba
sada buvo reikalinga remonto ir 
anksčiau, bet jos administracijai 
buvo pasakyta , kad Lietuva 
neturi t a m reikalui pinigų, nes 
tuo metu ambasadoriumi buvo 
Stasys Lozoraitis. Tik išeivijos 
l ietuvių aukomis ambasada 
buvo iš dalies remontuota, bet 
jos tarnautojai naudojo savąsias 
susisiekimo priemones. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

LOS ANGELES 
LIETUVIŲ DIENOS 

Lietuviškoje spaudoje — Ame
rikoje ir Lietuvoje — yra pasi
rodę s t r a i p s n i a i , k u r i u o s e 
aprašomos Los Angeles Lietu
vių dienos. Kadangi ten yra gan 
daug klaidų, noriu paaiškint i 
kelias detales iš 1993 m. Los 
Angeles Lietuvių savaitės. 

Lietuvių dienos jau egzistuoja 
7 metai . Jas rengia LB Apy
linkės, bet patį didžiausią darbą 
— planavimą ir šios šventės 
įvykdymą — atlieka specialus 
Lietuvių dienų komitetas, ku
riam paskutinius 3 metus vado
vauja arch. Donatas Empakeris. 
1993 m. Lietuvių dienos buvo 
praplėstos į Lietuvių savaitę. 
Priežastys buvo maždaug to
kios: Los Angeles miestas susi
rišo seserystės ryšiais su Kau
nu; Apylinkė norėjo iškilmingai 
paminėt i Lietuvos 75 m. Nepri
klausomybės sukaktį ir pagerb
ti amerikiečius, prisidėjusius 
prie Lietuvos laisvės atgavimo. 
Lietuvių savai tės metu įvyko 
o f i c i a lus , , s e s e r y s t ė s " do
kumen tų pasirašymas miesto 
rotušėje, miesto meras paskelbė 
spalio pirmąją savaitę Lietuvių 
savai te; suruoštas banketas , 
golfo t u rny ra s ir ekonominė 
konferencija. Ta proga Romas 
Bubnelis ir jo firma LITPOLI-
INTER suorganizavo Lietuvos 
produktų parodą miesto rotušėj, 
dalyvavo ekonominėje konfe
rencijoje ir su prekėm Lietuvių 
dienose. Šios firmos dėka Lietu
vių dienos buvo pratur t in tos 
„Laisvės Alėja" su produktais iš 
daugiau kaip 70 firmų ir daug 
svečių iš Lietuvos. Mums buvo 
labai malonu savo tarpe turė t i 
svečius, prekes ir dainininkus iš 
Lietuvos. 

Lietuvių dienos Los Angeles 
yra ne ekonominis, b«' kultū
rinis renginys, kuriuo norima 
pa t r auk t i lietuviškas šeimas ir 
parodyti amerikiečiams, kad 
tu r im gražią, turt ingą kultūrą. 
Dienos bus ruošiamos ir 1994 
metais . 

L i u d a Avižonienė i r 
D o n a t a s E m p a k e r i s 

Los Angeles, CA 

Aktorius-poetas Kęstutis Genys (dešinėje) po sėkmingo literatūros vakaro 
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salėje su dr. Zigmu Brinkiu ir Algiu 
Raulinaičiu. 

Nuotr. V. Baltušienės 

VIS NEGALIME NURIMTI 

„Draugo" kituose puslapiuose 
daugiausia skaitome apie pozi
tyvią lietuvišką veiklą įvai
riuose telkiniuose, bet Laiškų 
skyriuje atsispindi ir kitokia 
„veikla" — vis prasikiša kaž
kokia maišatis, išmetinėjimai, 
nesutarimai. Ypač tai pastebė
jau pastaruoju metu, kai „susi
kibo" Čikagos Jaunimo centras 
su Lemonto Pasaulio lietuvių 
centru (žinoma, žodžiais), o ir iš 
Los Angeles gauname kažko
kius „ženklus", kad toje šiltoje 
Kalifornijos vietovėje ne vien 
dūmai („smog") graužia lietu
viams akis. 

Čia aš nenoriu kritikuoti nei 
„ D r a u g o " , ne i t a rpusavyje 
nesutinkančių mūsų veikėjų, 
tik kažkaip liūdna beskaitant. 
Mūsų tiek mažai, gretos vis 
retėja, o savo brangią energiją 
eikvojame nesutar imams. Ar 
nebūtų naudingiau nuryti as
meniškumus ir dirbti visiems 
kar tu savo pačių ir Lietuvos la
bui? 

J u r g i t a Š i le ik ienė , 
Maywood, IL 

PATINKA ŽYGAS 

Su malonumu skai tau Juozo 
Žygo vedamuosius kiekvieną 
antradienį: ta ip ir laukiu, už ko 
jis šį kartą užsikabins. Nors J . 
Žygo stilius yra šiek t iek „šai
žus", bet gal dėl to šviežias ir 
įdomus. Noriu t ik pasidžiaugti 
jo uoliu b e n d r a d a r b i a v i m u 
„Drauge" ir kituose lietuviš
kuose laikraščiuose. Tikiu, kad 
kai kurie vedamieji yra „aštrus 
dyglys" ir Lietuvos ponams, nes 
daug daugiau „Draugų"" dabar 
patenka į Lietuvą, t a i ir ten 
daugiau žmonių skaito, ir pama
to neiškraipytą tiesą. 

A n t a n a s V. Karve l i s , 
Chicago, IL 

AČIŪ UŽ D. PETRUTYTE 

Jau kelis kar tus pastebėjome, 
kad antradienia is Sveikatos 
skyriuje spausdinate Domicėlės 
Petrutytės straipsnius šeimų ir 
kūdikių auklėjimo temomis. 
Straipsniai mums labai patin
ka. Gyvename toli nuo lietuviš
kų (ar kitokių) Montessori auk
lėjimo centrų, tur ime du mažus 
vaikučius, kur ių ateitimi ir 
auklėjimu labai rūpinamės. Ka
dangi nega l ime jų leisti į 

Montessori mokyklėles, tai bent 
tur ime progos pasiskai tyt i tuos 
s t raipsnius, o ka i ką bent sau 
prisi taikyti ir ger iau suprasti 
savo, kaip tėvų, paskirt į . Tiki
mės, kad daugiau tų straipsne
lių spausdinsite. Mes juos išsi
kerpame ir pasidedame, kad ga
lėtume dar kar tą pasiskaityt i . 
Liuci ja i r E d m u n d a s L inkus , 

St. Joseph, MI 

LAIŠKAS APIE LAIŠKUS 

Gerai , kad įvedėte „Laiškų" 
skyrių. Dabar j is per plačios 
apimties. J a m e spausdinami il
gi „laiškai-straipsniai" įvairiais 
klausimais.o tu rė tų būti spaus
dinami tik laiškai , susiet i su 
dienraščiu „ D r a u g u " : suma
nymais, pasiūlymais, padėka už 
gerus s t ra ipsnius apie pastebė
tas klaidas ir 1.1. 

Siūlau dėl aiškumo, kad skai
tytojai ir rašantieji žinotų to 
skyriaus apimtį, jį pavadint i 
„Laiškai Draugui" . 

A n t a n a s Ba lčy t i s 
Chicago, IL 

PREZIDENTAS ĮSIGEIDĖ 
LIMUZINU 

Š.m. sausio 3 d., 6:30 v.v. per 
„Vakarinių nauj ienų" radijo 
laidą išgirdome pasikalbėjimą 
su Lietuvos prez. Algirdu Bra
zausku apie pajūryje, Nidoje, 
statomą jam vasaros rezidenciją 
ir l iuksusinius l imuzinus. 

Mane, gal ir daugelį kitų 
klausytojų, nustebino A. Bra
zausko a t sakymai ir paž iūra į 
gyvenimo kasdienybę. Esą. da
bartinės prezidentūros patalpos 
Seimo rūmuose nea t i t inka pre
zidento o rumui , svečių pri
ėmimui ir pan. Laukiąs atsta
tan t Žemosios pilies, kurioje 
kunigaikščių la ikais buvo pri
imami valstybių pasiunt inia i , 
diduomenė, kel iamos puotos... 

Reikia prezidentui ir vasaros 
rezidencijos, kur i s t a toma Ni
doje, nugriovus Brežnevo vilą. 
nes jo kaimyninių valstybių 
kolegos tokias vilas t u r i ir jose 
pri ima užsienio svečius. Vasa
ros rezidencijai ir l imuzinams 
išlaidos sudarys tik nedidelę 
valstybės biudžeto dalį, o pa
togumas bus didelis. 

Kai didžioji tautos dalis gyve
na skurde, tai Lietuvos prezi
dentas užsigeidė rezidencijos, 
puošnių limuzinų, kad galėtų 
pasirodyti prieš ki tus . Ar tai ne 
vaikiška užgaida? Jei anas turi . 
tai ir aš noriu... 

A n t a n a s J u o d v a l k i s 
Chicago, IL 

DRAUGO RĖMĖJAI 
P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a t ą 

a r b a k i t o m i s p r o g o m i s 
„ D r a u g u i " aukojo: 

70 dol . Simas Jokūbaitis, 
Chicago, IL; Vladas Kulbokas, 
Gulfport, FL; J. Jarašius, Oak 
Forest, IL; Kunigunda Šilinis, 
Chicago, IL; Jonas Daugėla, Or-
mond Beach, IL; 

60 d o l . Mikas Ju rga i t i s , 
Venice, FL; 

50 d o l . Vytautas ir O n a 
Gutauskas , Harbert, MI; Chica-
gos Medžiotojų ir Meškeriotojų 
klubas, Chicago, IL; Venezuelos 
Lietuvių klubas, Chicago, IL; 
Viktoras Gražulis, Toronto, Ka
nada; Stasys Liepas, South 
Boston, MA; Gražina Kenter, 
Danbury, CT; drs. Jonas ir Terri 
Prunsk is ; Elgin, IL; Teofile 
Mišauskienė, Union Pier, MI; 
Kazys Domarkas, Highland, IN; 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Chicagos skyrius, Chica
go, IL; O. Norkus, Los Angeles, 
CA; J o n a s S i a u r u s a i t i s , 
Baltimore, MD; Aldona Andriu
šis, Dorchester, MA; Lithuanian 
Chamber of Commerce of Ame
rica, Chicago, IL; E. Diminskie-
nė, Hot Springs Village, AR; 
Marija Vaitkienė, Belleville, EL; 
Ona Ramas , Hickory Hills, IL; 
kun. J o n a s Pakalniškis, Little 
Neck, NY; Algirdas ir Aldona 
Brazis, Palos Heights, IL; An
t a n a s Janonis , Darien, IL; 
George Petkus, Los Angeles, 
CA; Bronė Kizlauskas, Lemont. 
IL; dr. Jonas Šalna. Juno Beach. 
FL; Violeta Aviža. Lake Forest, 
IL; Eugenijus Kleinas, VVollas-
ton, MA; Savera Wade. Lemont, 
IL; dr. Juozas Petrikonis, Wood-
bine, IA, dr. Albinas Garunas, 
Willowbrook. IL; V. Skrupske-

lis. Oberlin. OH; 
45 d o l . Balys Slonskis, Oak 

Lawn, IL; 
40 do l . Valentinas Martis, 

malis, St. Pete Beach, FL; prel. 
Vytautas Balčiūnas, Putnam, 
CT; Alfonsas ir Krescencija 
Smilgius, East Chicago, IN; 
Maria Vita Steck, Lemont, IL; 
Drasutis Gudelis, Melbourne, 
FL; dr. A. Baltrušaitis, Grafton, 
WI; dr. Alina Domanskis, Palm 
Springs, CA; St. Anthony Li
thuanian Parish Choir, Detroit, 
MI; V. Suopys, Melrose Park, 
IL; Onutė Sebastijonas, Chica
go, IL; Valerijonas Vitkus, Ro-
chester, NY; Jonas Rauba, 
South Rasadena, FL; Stefa ir 
Danguolė Kuzmickas, St. Pe-
tersburg, FL; E. ir S. Briedis, 
Burr Ridge, IL; Henrikas Lau
cius, Paterson, NJ; Balys Tely-
cenas, Dearborn, MI; Algird 
Ostis, Hinsdale; L; Carl Beino-
ras, Chicago, IL; 

15 dol. Jonas Arlauskas. Chi
cago, IL; S. Cibas, Milton, MA; 
Genevieve Maciūnas, Jupiter, 
FL; Valerijonas Balčiūnas, Day-
tona Beach, FL; Algimantas 
Uogintas, VVaterbury, CT: Jo
nas Žukas, Woodhaven, NY; Ri
mas Černius, La Grange Park, 
IL; Stasė Vaišvila, Oak Lawn, 
IL; Sofija Vėbras, Oak Lawn, EL; 
Irena Simonaitis, Barrington, 
IL; Irena L. Goddard, Arcadia. 
CA; Jadvyga Skvarčius, Chica
go, IL; N. Sodeika, Cicero, IL; 
Tadas Varanka, Clarendon Hil
ls, IL; Tadas Varanka, Claren
don Hills, EL; Ona Puzinauskas, 
River Forest, IL; Alfonsas li
ekis, Daytona Beach, FL; V. 
Čyvas, Cleveland, OH: Aleksas 
Liutkus, Euclid, OH; V. Gry
bauskas, Daytona Beach, FL; 
kun. Simeon W. Saulenas, Cam-
bridge, MA; Ona Cerskuviene. 
Southfield, MI; Marija Laurina
vičius. Chicago, IL: Raymond 
Senkus, Stillwater, MN; Juozas 
Paliulis, Daytona Beach Shores, 
FL; Ona Leikus, Three Lakęs, 
WT; Benediktas Dapkus. Col-
chester, CT; Jonas Kapčius, 
Daytona Beach, FL; Algirdas 
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Chicago. IL; A. Šešplaukis, Chi- Šilbajoris. Ormond Beach. FL; 
cago, IL; dr. Kazys Rimkus, 
Chicago. IL; Ed Bubnys, Walpo-
le, MA; 

35 do l . J . Dagys, Beverly 
Shores, IL; Rožė Janouska, Nor-
ristown, PA; G. Viskanta, Chi
cago, IL; Ernest Lengnikas, Ha-
milton, Kanada; 

30 dol . John Motiejūnas, Chi
cago, IL: Karolis Lembertas, 
Pottstown. PA; Al. Regina Zvi-
nakis. Orland Park, IL; An
tanas B. Kvedaras, Savannah. 
GA; Henr ikas Paškevičius, 
Thunder Bay. Kanada; Valeri
ja Palčiauskienė, St. Petersburg 
Beach, FL; Stasys Kybartas, 
Willow Springs, IL; Sofija 
Je l ionis . Darien. IL; J. V. 
Arstikaitis, Brampton, Kanada, 
Juozas Lapinskas, East Chica
go, IN; Julius Karsas. Oak 
Lawn, IL: Joseph G. Petkus, 
Kirkland. WA; Julius Bardaus-
kas, Chicago, IL; 

25 dol . G.V. Rėklaitis, W. 
Lafayette. IN; B.A. Jocas, San
t a Monica. CA; Vladas Garsys. 
Worcester, MA; D. Mikeliunas, 

Jonas Mikul ionis , S te r l ing 
Hgts, MI; Ona Metrick. Wood-
land Hills, CA; VValter Simo
naitis, Oak Lawn. IL; Marija 
Krauchunas, Chicago, IL; Mari
ja Žymantas, Los Angeles. CA; 
Petras Kliorys, Euclid, OH; 
Riškus, Palatine, IL; Eugenijus 
Radžiūnas, Omaha, NE: Vytau
tas Aleksandrūnas, Glendale, 
CA; Steponas Bučmys, Dayton 
OH; Nelė Mockuvienė, Yucaiga, 
CA; Vaclovas Nenortas. Man-
chester, CT; Natalija Knoll, 
Chicago, IL; Stasė Ilginis, Oak 
Lawn, IL; Antanas Radys, Or-
lando, FL; dr. Bronius Micke-
vicius-Mikonis, Mashpee, MA: 
A. Valaitis, St. Pete Beach, FL; 
Kostas Ramonas, Chicago, IL: 
Kazys Almenas, College Park. 
MD; Anna Meidunas, Baltimo
re, MD; kun. F. Baltrumas. Mt. 
Angel, OR; 

10 dol . Albinas Mickus, St. 
Pete Beach, FL. Joseph Naku-
tavičius, Spring Hill, FL. Birutė 
Baltrus. Lake Forest, EL. Kostas 
Mačiulis. Spring Hill. FL. Paul 

• 1911 m. g r u o d ž i o 14 d. 
norvegas ke l i au to j a s Roald 
Amundsen buvo pirmasis žmo
gus, pasiekęs Pie tų Ašigalį. 

Michigan City, IN; Juozas Žilio- Tyla, Leesburg, FL. A. Girnius, 
Boston. MA. Bronius Satkūnas, 
North Canton. CT. D Bartkus, 
Beverly Shores. IN. Romas Špo
kas, Ithaca, NY, Ignas Podėlis, 
Mansfield. MA. John Bulota, 
Baltimore. MD, J. Juodvalkis, 
Riverside. IL. Bronius ir Eleo
nora Paliulionis, Cicero, IL, 
Bronius Rakauskas, Wasaga 
Beach. K a n a d a . J u l i a P. 
Oreska. Deerfield Beach, FL, dr. 
P. E. Razma, Lockport. IL. 

nis, Cleveland, OH; Benigna 
Butler, Chicago, IL; J. Balskus. 
Oak Lawn, IL; Viktorija Joni
kas , Chicago, IL; Valeria Kaz
l a u s k a s . Los Angeles, CA; 
Petras Maželis, Los Angeles, 
CA; Matilda Kurapka, Putnam. 
CT: Birutė Židonis, Riverside, 
IL; Aldona ir Elegius Kamin
skas. Chicago. IL; Gediminas 
Biskis, Clarendon Hills, IL; J . 
Bagdas. Douglaston, NY; Vac
lovas Abramav ič iu s , S t . 
Petersburg Beach. FL; Peter 
Vėbra. Chicago, IL; Adolfas Ar 

Už a u k a s v is iems t a r i a m e 
nuoš i rdų ačiū. 

„Mokytoja ir mokinys" — Daiva Gylytė ir Jonukas Smuikaitis darbuojasi 
Kriaučeliūnų vardo Vaikų nameliuose Čikagoje. 

Nuotr. L. Germanienės 
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... Keturiasdešimt du metus keliavome kartu 
Lauk manės, ateisiu ir būsim uel kartu 

A.tA. 
VILIUS ŽIOBRYS 

Gyveno Hickory Hills, IL. 
Mirė 1994 m. sausio 5 d., sulaukęs 77 metų. 
Gimė Klošiuose, Klaipėdos kraite. 
Nuliūdę liko: žmona Ema, duktė Daina, žentas Larry ir 

vaikaičiai Alec ir Madeline; sūnus Donaldas, marti Carol ir 
kiti giminės. 

Velionis pašarvotas šeštadienį, sausio 8 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Kosary Funeral Home, 9837 S. Kedzie A ve. Sekmadienj. 
sausio 9 d.. 5 vai. vakaro velionis bus atvežtas į Ziono Ev. 
Liuteronų bažnyčią. 9000 S. Menard, Oak Lawn, IL. Ten 6 
vai. vakaro įvyks budėtuvių pamaldos. 

Laidotuvės įvyks sausio 10 d. Po pamaldų 10 vai.ryto 
velionis bus palydėtas į Bethania kapines, Justice, IL. 

Vietoje gėlių, prašoma aukoti Lietuvos Vaikų Vilties Fon
dui arba Lutheran World Relief Fund. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima. 
Laidotuvių direkt . 

708-499-3223. 
Kosary Funeral Home. Tel 

Brangiam S ū n u i 

A.tA. 
ARUI RIMAVIČIUI 

v 

t ragiškai i r ne t ikė ta i žuvus, mielus t ėvus IRENĄ ir 
ANTANĄ RIMAVIČIUS seseris EGLE ir MIRGĄ 
užjaučiame. 

Monika ir Pranas Andrėjauskai 

A.tA. 
ANTANUI JAMDOLIUI-SAMUOLIUI 
mirus , seserį E U G E N I J Ą B U D E L S K I E N E ir visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Vytas Lapatinskas 
Nijolė ir Vidmantas Raišiai 
Nijolė ir Romas Zdaniai 

A.tA. 
MAGDALENAI SIMUTIENEI 

mirus, jos dukroms: MARYTEI ALEKSIEJŪNTENEI. 
jos vyrui ALFONSUI , JADVYGAI DIJOKIENEI , jos 
vyrui VYTUI, a n ū k u i J O N U K U I ir marčia i TERE
SEI SIMUTIENEI , anūku i ROBERTUI, nuoširdžią 
užuojautą r e i šk iame ir k a r t u l iūdime: 

B. ir J. Balniai 
A. ir K. Genčiai 
V. ir J. Gliosai 
E. ir B. Karamazinai 
M. ir A. Kazlauskai 

St. Petersburg, Flor ida 

S. ir O. Kreivėnai 
N. Liubinienė 
A. Sūmakarienė 
E. ir K. Vaišvilai 
M. Vaišvilaitė 
S. Ziūraitienė 

A.tA. 
ANTANUI JAMDOLIUI-SAMUOLIUI 
mirus, jo seserį, mielą EUGENIJĄ B U D E L S K I E N E . 
mūsų draugijos n a r e . su šeima ir k i tus g imines 
Amerikoje bei Lietuvoje giliai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

Lietuvos Dukterų Draugija. 
Melrose Parko skvrius 

A.tA. 
MAGDALENAI SIMUTIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, jos dukras MARIJĄ ALEK 
SIEJŪNTENE ir JADVYGĄ D I J O K I E N E . jų šeimas 
ir visus a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučiame. 

Irena ir Klemas Jurgėlos 
Elena ir Jonas Purtuliai 
Ada Strijauskienė 
Alė Velbasienė 
Sofija ir Stasys Vaškiai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kun. J u o z a s Vaišnys, SJ , 
mūsų dienraščio „Kalbos kultū
ros" skyriaus 'penktadieniais) 
redaktorius, šiuo metu yra 
Lietuvoje, kur vyksta Lietuvos 
provincijos jėzuitų suvažia
vimas. Į Čikagą tikisi grįžti apie 
sausio 13 d. Grįžęs vėl tęs šio 
įdomaus ir vertingo skyrelio re
dagavimą. 

Birutė Jasai t ienė, JAV LB 
Socialinės tarybos pirmininke. 
y r a vėl pakviesta Čikagos 
miesto mero Richard M. Daley 
dvejiems metams į Čikagos ,,Ci-
ty's Community Development 
Advisory" komitetą. 

E d w a r d J . Dervvinski. Il
linois valstijos Kongreso atsto
vas , pakviestas kaibėt i 
Pabaltiečių advokatų sąjungos 
įBalt ic Bar Association* 
pobūvyje, kuris įvyks š.m. sau
sio 11 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. E. Der
vvinski neseniai lankėsi 
Lietuvoje ir pasidalins savo 
įspūdžiais bei patyrimais su 
pobūvio dalyviais. 

Craig Locatis iš VV'ashington, 
D.C, yra veiklus Lithuanian 
Mercy Lift organizacijos narys. 
Jo dėka Vilniaus universiteto 
Medicinos fakul te tas gavo 
kompiuterius ir pritaikytas 
programas, o taip pat ir jo paties 
pamokas kompiuterių varto
jimui Vilniuje. 

Kun. Vincentas Radvina. 
Santa Rosa. CA, su naujų metų 
prenumera tos mokesčiu ir 
atsilyginimu už kalendorių bei 
kalėdines korteles, „Draugo"" 
dienraščio iš laidas dar 
sumažino 200 dolerių auka. Ta
riame jam nuoširdų ačiū. 

V y t a s Miceika . Hickory 
Hills, IL. dažnai remia mūsų 
tautinio ir kultūrinio veikimo 
renginius. Štai neseniai jis at
siuntė laikraščio išlaikymui 210 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame 
jam už didžiai prasminga 
paramą lietuviškam reikalui. 

Dr. Birutė Kasakait ienė, 
Chicago. IL, linkėdama sėkmės 
..Draugui'", prieš šventes at
siuntė dienraščio leidimui 100 
dol. Nuoširdus ačiū. 

Algimantas Mogenis, Quin 
cy. IL. pratęsdamas prenumera
tą kitiems metams,,. Draugu i", 
kaip jis rašo. atsiuntė dovaną ir 
ta dovana yra 220 dolerių. Jam 
reiškiame nuoširdžią padėką. 

Adv. Vytenis ir Elzytė Lie
tuvninkai , jaunieji mūsų dien
raščio skaitytojai, kurio jstaiga 
yra Marąuette Parke 2501 W. 
69th St.. ..Draugo'" išlaikymui 
įteikė 100 dol. Jiems už paramą 
nuoširdžiai dėkojame. 

x J e i reikalinga įsigyti vai
rav imo teisės 'IL Driver's Li 
cense) — kreipkitės j Ed Šuma
ną, tel . 1-708-246-8241. 

(sk.) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą. 
A l b i n a s K u r k u l i s . t e l . 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis. 
tel. 312-360-5531 ir Paul ius 
Kurkulis , 312-360-5627 dirba 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

Balsavimas yra labai svar
bi demokratinės sistemos dalis, 
todėl stengiamasi krašto pilie
čius įvairiais būdais įtikinti, 
kad jie užsiregistruotų ir daly
vautų visuose rinkimuose, ati
duodami savo balsą už patin
kamą kandidatą. Numatoma, 
kad ateinančiais metais apie 
200.000 naujų Čikagos gyven
tojų galės tapt i Amerikos 
piliečiais ir supras savo pilietinę 
pareigą — balsuoti rinkimuose. 
Cook apskrities sekretoriaus 
David D. Orr rūpesčiu neseniai 
išspausdinta informacija apie 
piliečių registraciją, dalyvavimą 
balsavimuose ir kitus svarbius 
klausimus. Informacija paruoš
ta 12 kalbų —jų tarpe ir lietu
viškai. Naujieji lietuviai atei
viai, jau tapę JAV piliečiais ar
ba besiruošią priimti pilietybę, 
gali kreiptis į Cook County 
Clerk įstaigą ir paprašyti, kad 
informacinę medžiagą („voting 
registration material"i jiems at
siųstų lietuvių kalba. Įstaigos 
adresas yra Cook apskrities (ir 
Čikagos) telefonų knygose. 

Zigmas Grybinas dovanojo 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus bibliotekos rank
raščių skyriui Lietuvių bend
ruomenes East St. Louis apy
linkės archyvą. E. St. Louis Alto 
skyriaus 11949-1969 m.> archy
vą, o taip pat daug senų nuo
traukų, knygų, plokštelių. 

Būsimieji lituanistinių mokyk 
instituto studentai — turi būt i , 
j vyresniųjų studentų gretas... 

Tomas Quinn mėgsta fotografuotis, 
kai į „Žiburėlio" mokyklėlę atvyksta 
fotografė D. Čyvienė. 

Vida Balčiūnaitė-Toliver, 
Overland Park. KS, norėdama 
padėti ..Draugui" finansiniuose 
sunkumuose, jo leidimui at
siuntė 100 dol. auką. Jai 
tariame nuoširdų ačiū. 

Aldona ir dr. Pranas Mažei
kai. Chicago, IL, savo dienraš
čio išlaidas sumažino 120 
dolerių. „Draugas" jiems už tai 
nuoširdžiai dėkoja. 

Dr. I. Labanauskas, Chi 
cago. IL. ..Draugo" dienraščio 
;šlaidoms padengti atsiuntė 120 
dol. auką. už kurią nuoširdžiai 
dėkojame. 

x LEMONTE, PL centre. 
TRAN'SPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312--
436-7772 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA 

SKOLOS duodamos mažais mė 
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

PASKUTINIS 
TREČIADIENIS 

Vyresniųjų centre, Seklyčioje 
paskutinis gruodžio mėnesio, o 
kartu ir 1993 metų trečiadienis 
buvo ypatingai pažymėtas. 

Maestro F. Strolia iš savo 
„Dainų skrynelės*' ištraukė 
lapą gražiausių dainų, kurių 
kiekviena turėjo savo istoriją, 
savitą charakterį, skambėjo il
gesiu Lietuvai ir mūsų praėju 
šiai jaurystei, pilnai jautrios 
meilės tėvynei, motušėlei ir sa
vo mergaitei. Viso to juk reikėjo 
atsisakyti ir palikti, išeinant 
„varteliams sugirgždėjus", į 
tamsią naktį. į žiaurią partizano 
ar tremtinio dalią. Bet mes 
tremtį ištesėsim ir kovas laimė
sim. Nors kai kam ir „nusvirs 
galva", bet grįš į lauką 
artojėliai, grįš į laisvą Lietuvą... 
Išdainavę 12 dainų, jautėmės 
tikrai įsupti į tą negrįžtančią 
jaunystę pilną meilės, ryžto, 
pasiaukojimo, o dabar — ilgesio. 

Per dainų pertrauką Onutė 
Lukienė padeklamavo: „pensi
ninko maldą", kurioje jis prašo 
Dievo apsaugoti, kad netaptų 
įkyriu plepiu, kad nekartotų tą 
patį, bet eitų tiesiog prie 
reikalo. Prašo neleisti skųstis 
savo ligomis, nenorėti tuoj visų 
mokyti, nes dėl tokio įkyrumo 
gali nustoti visų draugų, kurių 
senatvėj ir ta ip mažai. 
Juokėmės, bet mintyse matėm 
kiekvienas save. 

Apolinaras Bagdonas pa 
skaitė du savo eilėraščius: 
„Žiemužėle. kaip nuotaka bal
tai pasirėdei" ir antrą — 
komišką: ,. Sudiev senieji 
metai!" 

Paskui vėl dainavome daug 
dainų, o pabaigai — „Lietuva 

ų mokytojai — dabar tik pirmamečiai Pedagoginio lituanistikos 
.pakrikštyti" pirmąją mokslo metų dieną, kad tinkamai įsijungtų 

S K U B Ū S A T E I T I N I N K I Š K I R E I K A L A I 

Auka steigiamam , ,Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Rimas Ga jauskas , Shell 
Beach. CA. su nauju prenume
ratos užsakymu, atsiuntė ir 100 
dol. auką dienraščio išlaikymui. 
Nuoširdus ačiū. 

Antanas Masionis, Phila-
delphia. PA. žinodamas šių 
dienų lietuviškos spaudo? 
sunkią padėtį, atsiuntė 100 dol. 
..Draugo"' išlaikymui. Jam 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Dar nepervėlu apžiūrėti 
VIII Mokslo ir Kūrybos simpo 
ziumo parodas Lietuvių Dailės 
muziejuje Lemonte. Parodos 
uždaromos sausio 16 d. Muzie
jaus valandos: šeštd.-sekmd. 11 
v.r. iki 2 v. p.p. 

(sk) 

x „Lietuvos Našlaičių Glo
bos" komitetas dėkingas vi
siems, kurie globoja našlaičius 
Lietuvoje, tai Algis ir Julija 
Dantai iš Philadelphijos, PA 
$150; taip pat P.iiladelphijos 
Dramos būrelis per Virgų ir 
Kristiną Volertus remia du naš
laičius — $300. Ačiū jiems! 
Komiteto adresas: 2711 West 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

Dėl pasitaikiusių Kalėdų ir 
Naujųjų metų švenčių iš „Drau
go" keliom savaitėm „iškritus" 
ateitininkų skyriui, turėjome 
pereiti į eilinius dienraščio 
puslapius, nes verčia skubūs 
reikalai. 

Ateitininkų Federacijos fondas 
dėkoja visiems aukotojams ir 
linki sėkmingiausių 1994 metų. 
Tik aukų dėka įmanomi visi 
remontai — fiziniai ir dvasiniai 
— kurie padeda Lietuvai žengti 
į šviesesnę ateitį. 

Veikla su Lietuvos jaunimu. 
Berčiūnų stovyklos įrengimų 
patobul inimas. remontai , 
koplyčios statyba ir studentų 
šalpa — tai pagrindiniai 
reikalai, kurie šiuo metu šau
kiasi pagalbos. Su prof. Prano 
Dovydaičio fondu Lietuvoje, 
kuriam pirmininkauja Jonas 
Kavaliūnas, buvęs ilgametis LB 
Švietimo Tarybos pirm. JAV, 
atrenkami gabūs, nors vargs
tantys studentai ir remiami tie. 
kuriems parama reikalingiau
sia. Iš visų paremtųjų gaunama 
t iksl i atskaitomybė, kuri 
laikoma Ateitininkų Federa
cijos fondo knygose. 

brangi", kuri nukėlė mus prie 
sraunios Dubysos ir susimąsčiu-
sio, gilaus Nevėžio. Jiedu abu 
keliauja į senąjį Nemuną, kuris 
nuo amžių mūsų šalį puošia ir 
jungia aukštaičius, žemaičius, 
suvalkiečius bei dzūkus į vieną 
glaudžią šeimą — Lietuvą. 

Dainoms nutilus, gausiai plo
jome, nes iš tiesų jautėmės lyg 
viena šeima, lietuviškosios 
Seklyčios šeima, už kurios subū
rimą nuoširdžiai dėkojome 
Elenai Sirutienei ir Birutei Ja
saitienei. 

Po programos vyko loterija ir 
valgėme pietus. 

Jonas Žebrauskas 

Primename, kad visos aukos 
Lietuvos ateitininkų paramai 
teikiamos tik per Ateitininkų 
Federacijos fondą. Atskiros 
Ateitininkų Federacijos sąjun
gos (jaunųjų ateitininkų, moks
leivių, studentų ar sendraugių) 
aukų nerenka, tik ragina savo 
sąjungų vienetus aukas siųsti 
Fondui, nurodant, kad čekiai ra
šomi: Lithuanian Catholic Fede-
ration Ateitis. Inc. vardu ir 
siunčiami adresu — Ateitininkų 
Federacijos fondas, 12690 Ar
cher Ave.. Lemont, IL 60439, 
aukos nurašomos TX No 
11-60-35592. 

Mūsų dėmesys nukreiptas į 
pačią pagrindinę priežastį, pa
vertusią mūsų Tėvynės žmogų 
dvasiniu skurdžiumi. Dėl 
krikščioniško tikėjimo tiesų 
nepažinimo stinga moralinės 
nuovokos: dėl nesuprastos lais
vės nesuprantamas ir atsako
mybės jausmas, kuris keliauja 
kartu su laisve. Dėl moralės 
stokos kenčia teisingumas, kles
ti neapykanta. Artimo meile ir 
pasidalinimas beveik neegzis
tuoja. Išeivijos lietuvių parama 
žmogui tėvynėje laikinai pa 
lengvina jo kasdieninę būklę, 
bet, neduodant pirmenybės 
dvasiniam auklėjimui, tą laiki
numą gali prailginti „am
žiams". Kol neisime j tautą per 
žmogaus dvasinių dirvonų 
kultyvavimą, tol skęsime 
rinkliavose, maitinsime ir au
ginsime kartas, besiremiančias 
pašalpa 'kaip čia, Amerikoje). 

Todėl ir primename Ateiti 
ninku Federacijos fondo rėmė 
jams teikti materialią pagalbą 
tiems pasišventėliams Lietu 
voje. kurie dirba su jaunirm- y 
dvasinio praregėjimo labui, kad 
išsikapstytų iš sovietų sukurto 
liūno į šviesesnį rytojų. 

Jadvyga Damušienė 

ATSIŲSTA PAMINĖT/ 

• Antanas Kučys, Vileišiai". 
Trijų brolių darbai tautai. Išlei
do Devenių kultūrinis fondas, 
1993 m. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, Chicago, IL. Tai trijų 
brolių Vileišių: inž. Petro, dr. 
Antano ir adv. Jono gyvenimo 
ir jų darbų Lietuvai vaizdas. 
Daugiausia puslapių skiriama 
Jono Vileišio biografijos bruo
žams, veiklai. Antrasis medžia
gos gausumu yra inž. Petras. 
Knyga iliustruota gausiomis 
nuotraukomis. Tai ne vien trijų 
brolių, daug pasitarnavusių 
savo tautai, biografijos, bet 
didelė dalis Lietuvos atgimimo 
devynioliktame šimtmetyje ir 
nepriklausomybės gyvenimo is
torijos. Knyga gražiai išleista, 
kietais drobiniais viršeliais, 624 
psl., su išsamiu vardynu. 
Gaunama ir „Drauge". 

• Ona Narbutienė, „Antanas 
Kučingis", Vilnius, 1993 m. 
Knygos leidimą rėmė Lietuvių 
tautinis kultūros fondas. Tai 
ar t is to, dainininko, operos 
solisto Antano Kučingio, tarp 
1924 ir 1970 metų Lietuvos tri
juose teatruose — Valstybės, 
LTSR operos ir baleto bei Kau
no muzikinio teatro scenose 
sukūrusio 70 vaidmenų. Jis taip 
pat atliko daug vokalinių kon
certų, dėmesį ypač skirdamas 
lietuvių kompozitorių dainoms 
ir liaudies muzikai. Apie A. 
Kučingį 'tos pačios autorės) 
straipsnį jau esame spausdinę ir 
„Drauge". Knygoje išsami jo 
biografija, pailiustruota gau
siomis nuotraukomis. Knyga 
kietais viršeliais, 170 psl. 
Gaunama „Drauge". 

• 1994 m. „Kalendor ius" , 
išleistas Toronto, Ont., Canada, 
1994 m. Tai Prisikėlimo parapi
jos Ekonominės sekcijos lei
dinys, spaudai paruoštas Stasio 
Prakapo. Tiražas 3,000 egz. 
Kalendorius knygos formato, 
primena senais laikais leistus 
lietuviškus kalendorius, ku
riuose dienos, mėnesiai ir 
apskritai datos buvo tarytum 
paskutinėje vietoje, o puslapiai 
pripildyti įvairiausios informa
cijos, nuotraukų, eilėraščių, tau
tosakos nuotrupų, net patarimų 
ir valgių receptų. Kalendorius 
192 psl., patrauklus. 

• „Archi tek tas Edmundas 
Arbas Arbac iauskas" , Archi 
tektūra. tapyba, piešiniai. Išlei
do Vaga, Vilnius, 1992 m. Kie
tais viršeliais, didelio formato, 
sudarė Kęstutis Pempė ir Gytis 
Ramunis: įvadinis straipsnis G. 
Ramunio. Knygos-albumo rep
rodukcijos — spalvotos. 
Gaunama „Draugo" knygų 
skyriuje. 

• J o n a s Aistis, „Raštai" II. 
Dievai ir Smūtkeliai; Apie laiką 
ir žmones; Milfordo gatvės ele
gijos. Redagavo Alfonsas Nyka-
Niliūnas ir Antanas Vaičiulai-

..Saulutes', Lietuvos našlaičių globos būrelio narės ir talkininkai krauna siuntinius išsiuntimui 
į Lietuva: Jonas Maleiška, Liudas Šmulkštys, Birute Nakienė. Arūnas Draugelis, Indrė Tijū-
nėlienė. Irena Draugelienė, Linas Paulius. Marytė Černiūtė, Aidas Palubinskas, Rūta Šmulkš-
tienė. Jonas Kašubą, Lillian Ka.šuba ir Kęstutis Juodvalkis 

N'uotr D o n a t o Ti jūnėl io 

tis. Išleido Ateities Literatūros 
fondas (Literatūros serija Nr. 
43), spaudė „Draugo" spaustu
vė 1993 m. Viršelio aplankas 
Jono Kuprio. Pirmasis J. Aisčio 
raštų tomas — poezija — išleis
tas 1988 m. taip pat Ateities 
Literatūros fondo leidyklos. 
Kartu su šiuo tomu J. Aisčio 
raštai sudaro nepaprastai svar
bų įnašą lietuvių literatūrai. 
Kiekvienas kultūringas lietuvis 
turėtų juos turėti savo namų 
knygyne. 

ALGIRDO GUSTAIČIO 
„POTSDAMAS IR LIETUVA 

DEGA" 
Prieš keletą mėnesių gavau 

Lietuvoje Anicetos ir Prano Sa
baliauskų išleistą mūsų rašytojo 
ir žurnalisto Algirdo Gustaičio 
knygą. Ją perskaičiau ir tikrai 
buvau sudominta tokia gausia 
žinių krūva. Tai milžiniškas ir 
įspūdį darantis darbas, skai
tytoją nukeliantis tiek į Lietu
vos valstybinę pradžią, tiek į 
visų šalių, ypač didžiųjų, pa
stangas ne tik užsimerkti prieš 
Baltijos kraštų teises, bet gru
biai ir skubiai tas pastangas už
gniaužti , vis labiau patai
kaujant rusams. 0 tai ypač iš
ryškėjo II pasaulinio karo eigo
je ir, deja, tęsiasi iki šių dienų. 

Dabar yra plačiai žinoma ir 
nebeužginčijama vis didėjanti 
didžiųjų valstybių nepakanta 
tautinėms apraiškoms. Ši Gus
taičio knyga atidaro slaptus 
stalčius ir prieš mus drąsiai pa
deda dokumentus, laiškus bei 
straipsnius, įrodančius dar stali
ninio laikotarpio užgaidas pri
mesti mums savo nuosprendžius 
ir galvoseną. Tą ryškiai skai
tome prezidento Trumano elge
syje, kai mūsų tautos žmonės 
kreipėsi į jį. — žmogaus teisių 
krašto vadą — ieškodami užta
rėjo prieš komunizmą. 

Knygos įvade ir toliau au
torius aiškiai išeina prieš Di
džiųjų politiką, pateikdamas 
krūvą dokumentų, įrodančių jų 
sąmokslavimą Baltijos kraštų 
užėmime, kad įtiktų Stalinui ir 
jo galvosenos palikuonims iki 
šių dienų, kiek keičiantis prie 
Eisenhovverio, bet vėliau 
grįžtant į draugystės su rusais 
svarbą, nustumiant mus į šalį. 
Čia ir iškeliami Potsdamo do
kumentai. Kai sąjungininkai — 
Amerika, Anglija ir Sovietų 
Sąjunga laimėjo II pasaulinį 
karą, Potsdame buvo pasi
tarimai, kaip pasidalinti grobiu. 
Tada lietuvių-prūsų kraštas 
tapo padalintas tarp Sovietų 
Sąjungos ir Lenkijos, neva laiki
nai. Lietuvos delegacijai užpro
testavus, buvo duotas pažadas, 
kad tai tikrai tik laikinas nu
tarimas. Ateitis parodė, kad tai 
buvo tik išsisukinėjimas. 

Knygos gale įdėti nepaprastai 
jautrūs ir neužmirštami straips
niai — pasisakymai, prisimi
nimai, pasirašomi vien pirmo
siomis vardo ir pavardės 
raidėmis. Čia užkliudomi visi, 
mums svarbūs klausimai, bet su 
poetišku priėjimu. Keletą 
pacituosiu: 

„Raudona banga atslūgo, 
atūžė ruda. Abi su kraujo puta. 
Po to vėl stojo piestu Rytų 
vilnis. Tremtinio dalia prasi
dėjo, žydint ramunėms". 

„Švedai išduoda sovietams 
160 Baltijos valstybių piliečių, 
t a rnavus ių Vokietijos ka
riuomenėje. Tarp jų — 9 lietu
viai, bene per prievartą buvę ze-
nitininkais. Mažą muša iš visų 
pusių. O kas padės gėles 2,480 
lietuvių, nacių nužudytiems 
Flosenburgo koncentracijos sto
vykloje? Gruodas lauke ir šir
dyje". 

„Patriotizmas — ne vien me
nas karštai kalbėti". 

RKV 
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