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Žinios iš Lietuvos — Elta

Rusai reikalauja rolės
taikos derybose

Sveikinimai Lietuvai
Vasario 16-osios
proga
Vilnius, vasario 17 d. (Elta) —
Prezidento Algirdo Brazausko
atstovas spaudai pranešė, kad
sveikinimus su Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo diena
Respublikos prezidentui atsiun
tė popiežius Jonas Paulius II,
Švedijos Karalius Carl Gustaf,
Didžiosios Britanijos Karalienė
Elzbieta II, Italijos prezidentas
Oscar Luigi Scalfaro, Japonijos
imperatorius Akihito, Rusijos
Federacijos prezidentas Boris
Jelcin, Kanados generalguber
natorius Ramon John Hnatyshyn, JAV prezidentas William
J. Clinton, Prancūzijos prezi
dentas Francois Mitterand, Suo
mijos prezidentas Mauno Koivisto, Vokietijos Federalinis
prezidentas Richard von Weizsaecker, kai kurių valstybių vy
riausybių bei tarptautinių or
ganizacijų vadovai.
Vasario 16-osios minėjimas
Minske
Lietuvos Seimo pirmininkas
Česlovas Juršėnas trečiadienį
dalyvavo Lietuvos valstybės at
kūrimo dienos proga surengta
me priėmime Minske bei Lietu
vos ambasados Baltarusijoje ati
darymo iškilmėse.
I priėmimą atvyko Baltarusi
jos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Mečeslav Grib, kiti
Baltarusijos pareigūnai, Minsko
akredituoti diplomatinių misijų
vadovai.
M. Grib, pasveikinęs lietuvių
tautą su valstybine švente, už
tikrino, kad
Baltarusijos
vadovybė yra pasirengusi plėsti
dvipusius s a n t y k i u s visose
srityse, kad šie santykiai turi
būti grindžiami abipusiškos
naudos ir savitarpio supratimo
principais.
Po priėmimo įvyko Č. Juršėno
ir M. Grib neoficialus susiti
kimas. Sutarta, kad būtina
aktyvinti specialų dvišalių
grupių darbą, greičiau spręsti
ginčytinus klausimus. Tai at
vertų kelią tarpvalstybinės su
tarties pasirašymui.
Susitiko Lietuvos ir
Britanijos užsienio ministrai
,Xietuvos užsienio reikalų mi
nistro Povilo Gylio ir Jungtinės
Karalystės valstybės sekreto
riaus užsienio reikalams Douglas Hurd pokalbyje buvo išreikš
tas pasitenkinimas didėjančiu
Jungtinės karalystės aktyvumu
Lietuvoje bei jos indėliu į
Lietuvos reformų procesą",
pranešė Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos Informacijos ir
spaudos skyrius.
Vasario 16-ąją Latvijos kuror
te Jūrmaloje įvyko Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės Airijos
Jungtinės Karalystės bei trijų
Baltijos valstybių užsienio
reikalų žinybų vadovų dvišaliai
susitikimai bei bendras keturšalis susitikimas.
Jūrmaloje buvo aptarti Lietu
vos santykiai su Rusija, stiprė
jantis Baltijos valstybių bendra
darbiavimas, Lietuvos-Baltaru
sijos sienos klausimai, sutarties
su Lenkija pasirašymo galimy
bės, reformų eiga Lietuvoje,
Lietuvos dalyvavimas „Partne
rystės vardan taikos" progra
moje.
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Maskva, vasario 15 d. (NYD
— Pirmą kartą viešai pasirodęs
po maždaug savaitės, Rusijos
prezidentas Boris Jelcinas
antradienį įspėjo, kad Rusija
neleis nesiskaityti sujos pažiū
romis derybose dėl taikos spren
dimo Bosnijoje. „Kai kas bando
spręsti Bosnijos klausimą be
Rusijos dalyvavimo", pasakė
Jelcinas, pirmą kartą kalbė
damas po NATO duoto ultima
tumo dėl ginklų atitraukimo
nuo Sarajevo. „Mes to nelei
sime", jis pasakė.
Boris Jelcinas vėl pakartojo
Rusijos siūlymą taikiai derėtis
su serbais, kurie jau nuo seno
yra Rusijos sąjungininkai. R u 
sija aktyviai dalyvaus derybose,
kad karą Jugoslavijoje galima
būtų taikiu būdu privesti prie
pabaigos", jis pasakė.

Ministras Douglas Hurd paža
dėjo, jog artimiausiu metu
Jungtinė Karalystė suteiks
paramą besikuriančiam Baltijos
taikos batalionui.
Nepriklausomos
radijo/televizijos stotys
bijo, k a d gali tekti užsidaryti
„Komercinių radijo/televizijos
(RTV) stočių ekonominė padėtis
— kritiška, teisiniu požiūriu —
antikonstitucinė: jos sprendžia
ne didesnio ar mažesnio pelno,
o išlikimo klausimus", Žurna
listų sąjungoje surengtoje
spaudos konferencijoje pareiškė
Lietuvos Radijo ir Televizijos
Asociacijos prezidentas Gin
tautas Babravičius. Praėjusių
metų vasarą įkurta asociacija
šiuo metu jungia aštuonias
nepriklausomas RTV stotis. Ar
timiausiu metu jos narių skai
čius turėtų padidėti iki 40. Iš
viso Lietuvoje įregistruota apie
120 RTV kompanijų, tačiau ne
visos realiai veikia.
Žurnalistams buvo išdalintas
pareiškimo Lietuvos preziden
tui, Seimo pirmininkui ir
ministrui pirmininkui tekstas.
Komentuodamas šį dokumentą,
asociacijos prezidentas pasakė,
kad nepriklausomų stočių plėto
tę riboja įstatymai, mechaniškai
keliami įkainiai už ryšių įren
gimų nuomą, licencijavimo
tvarka ir kitos priežastys.
Pareiškimą inspiravo ir rezul
tatų nedavęs susirašinėjimas su
Valstybine kainų ir konkuren
cijos tarnyba. Asociacija krei
pėsi į tarnybą del to, kad iš
valstybės biudžeto išlaikoma
valstybinė RTV piktnaudžiauja,
nustatydama dirbtinius rek
lamos įkainius, tuo išstumdama
iš rinkos tuos, kuriems reklama
yra vienintelis finansavimo
:
šaltinis.
Spaudos konferencijoje buvo
pranešta apie bendrą protesto
akciją. Vasario 10 d. 8 vai.
vakaro komercines RTV stotys
penkioms minutėms nutraukia
įprastas programas ir transliuo
ja vienodą tekstą. įspėjantį apie
iškilusį pavojų. Televizijos
TELE-3 įkūrėja ir vadovė Liuci
ja Baškauskaitė pasakė, kad
skandalinga yra tai, jog nuo
87% iki 90% rėmėjų skiriamų
lėšų tenka ne programų kūrė
jams, o ryšininkams už valsty
bei priklausančių įrengimų
nuomą.
Lietuvoje daugiausia
privatizuota valstybinio
turto
„Lietuvoje valstybinio turto
privatizuota santykinai dau
giau, negu bet kurioje kitoje
buvusios Sovietų Sąjungos ar
Rytų bloko šalyje, bet privati
zavimo problemų dėl to nesuma
žėjo", pasakė Robert Stone,
PHARE programos koordinato
rius Lietuvoje. „Lietuvos"
viešbučio salėje pristatydamas
keturis naujus privatizavimo
projektus, parengtus pagal Eu
ropos Sąjungos pagalbos Lie
tuvai PHARE programą.
Pasak spaudos konferencijoje
taip pat dalyvavusio PHARE
programos Baltijos šalims koor
dinatoriaus Andrew Baldwin,
šie keturi projektai prisidės prie

Jelcinas turi sunkią slogą
Ispanas Juan Antonio Samaranch, Tarptautinio Olimpinio Komiteto pirmininkas, vasario 16 d.
lankėsi Sarajevo mieste. Atėjės j 1984 m. Sarajevo žiemos olimpijados Olimpinį stadioną, rado,
kad jis dabar naudojamas Jungtinių Tautų pajėgų tankams laikyti

Lietuvos ir Lenkijos pozicijos
dėl sutarties artėja
Vilnius, vasario 3 d. — Norė
damas paskatinti sutarties su
Lenkija derybų procesą, prezi
dentas Algirdas Brazauskas va
sario 2 d. priėmė Lenkijos
prezidento atstovą, kanceliarijos
valstybės sekretorių Andrzej
Zakrzewski, Lenkijos užsienio
reikalų viceministrą Iwo Byczewski, Lenkijos Užsienio mi
nisterijos Europos departamen
to pareigūną Stefan Meller ir
Lenkijos ambasadorių Lietuvai
Jan Widacki. Susitikime daly
vavo ir Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Povilas Gylys ir
jo pavaduotojas Vladislovas Do
markas.
Lietuvos ir Lenkijos draugys
tės ir bendradarbiavimo sutar
ties derybose jau vyko keturios
sesijos ir pokalbiai tęsiasi. A.
Zakrzewski po daugiau pusva
landžio trukusio susitikimo
išreiškė viltį, jog sutartis gali
būti pasirašyta artimiausiu
metu.
Kaip rašo „Lietuvos rytas",
Lenkijos valstybės sekretorius
atsisakė komentuoti galimus
kompromisinius
sutarties
straipsnius ir pasiūlė šiuo
klausimu kreiptis į „brolius
lietuvius". A. Zakrzewskio žo14 projektų, pradėtų įgyvendin
ti praėjusių metų gegužės mėne
sį. Visų 18 projektų biudžetas
siekia daugiau kaip 6.5 mili
jonus litų.
Dėl mokesčių gali padaugėti
bedarbių
„Lietuvoje įsigaliojus pridėti
nės vertės mokesčio įstatymui,
neišvengiamai padidės nedar
bas", pasakė Vilniaus darbo
biržos direktorius Jonas Jagmi
nas. Dėl pridėtinės vertės
mokesčio pakilus energetikos
žaliavų kainoms, įmonių pro
dukcija gali pabrangti net iki
20<£, ir jos paklausa sumažės.
Bankrutuotų dauguma nemo
kių Vilniaus įmonių ir paslėp
tas nedarbas virstų atviru. Be
darbių padaugėtų iki 15,000, o
metų pabaigoje — iki 20,00025,000. Vilniuje 1994 m. pra
džioje buvo įregistruota daugiau
kaip 8,600 nedirbančių žmonių.

džiais tariant, lenkų pusė sufor
mulavo keturių punktų dekla
raciją, kuria parengė naujasis
užsienio reikalų ministras.
Pasiteiravus, a r pokalbyje
įvyko lūžis, Lenkijos preziden
to atstovas atsakė neigiamai ir
pridūrė, jog „yra bendrų minčių
kuo greičiau teisiškai ir poli
tiškai sureguliuoti dvišalius
santykius".
Lenkijos delegacijos vadovą
papildęs užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Iwo Byczewski minėjo, kad pasikeitus
užsienio reikalų ministrui, ša
lies užsienio politikos tęstinu
mas santykiuose ir su Lietuva,
ir su kitomis valstybėmis išliko.
Kalbėdamas apie Lietuvos ir
Lenkijos istoriją. Lenkijos pre
zidento atstovas žurnalistams
sakė, kad kai kurių sudėtingų
istorinių faktų išvengti neį
manoma. Priminęs dažnai kar
tojamus Lenkijos prezidento žo
džius „tegul praeitis netemdo
ateities", jis pranešė, kad Len

kijos derybų su Lietuva delega
cijoje yra trys istorikai.
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys, komen
tuodamas susitikimo rezultatus,
žurnalistams pranešė, kad buvo
kalbėta apie Lenkijos ir Lietmos santykius ir rengiamą
sutartį. „Pateikti daugiau infor
macijos šiuo metu nesu įparei
gotas", pasakė ministras. Jo
žodžiais tariant, Lietuvos pusė
šio susitikimo nelaiko derybo
mis — tik nuomonių pasikeiti
mu.
„Pokalbis buvo naudingas,
jaučiamas tam tikras pozicijų
artėjimas. Apie rezultatą
šnekėti dar anksti. Manome,
kad ateityje sutartis bus
pasirašyta", kalbėjo ministras
Gylys. Paprašytas patikslinti
datą, jis atsakė, jog sunku at
sakyti. Tai priklauso nuo de
rybų proceso sėkmės, kuri, kaip
viliamasi, bus sėkminga.
I klausimą, ar Lenkijos pusė
yra pasiruošusi kompromisams,
užsienio reikalų ministras at
sakė: „Manau, kad abi pusės
yra suinteresuotos sutartimi".

Svarstoma alternatyvinė
karinė tarnyba

Pasirodydamas su Maskvoje
besilankančiu Didžiosios Bri
tanijos ministru pirmininku
John Major, prez. Boris Jelcinas
linksmai šnekučiavosi, „išmes
damas" šventišką šampano
stiklą. Bet, anot „New York
Times" korespondento Steven
Erlanger, atrodė išbalęs nuo
„sunkios slogos", kaip buvo
pranešta spaudai. Tad įprastinis
pasivaikščiojimas po Kremlių
su besilankančiu šalies vadu
buvo atšauktas.
Daugiau klausimų apie Jelci
no sveikatą kilo, išgirdus žinią,
kad ilgai laukiamas jo pirmas
pranešimas apie šalies būklę
buvo atidėtas. Ši kalba, kurią
buvo numatyta, kad jis pasakys
kartu susirinkusiems abiems
naujojo parlamento rūmams
vasario 18 d., buvo atidėta iki
vasario 24 dienos, nes prezi
dentas dar nebuvo visiškai
atsigavęs, pranešė jo pavaduo
tojas Sergej Filatov. ..Pre
zidentas dar jaučiasi nesvei
kas", jis pasakė.
Prezidento Jelcino atstovas
Anatoly Krasikov pasakė: ..Net
televizijoje galima matyti:
Jelcinas dar neatrodo sveikas".
Bet korespondentas S. Erlanger
pastebėjo, kad Jelcinas buvo
mažai rodomas televizijoje ir
nebuvo rodomas iš arti.
Boris Jelcino atstovo Viačeslav
Kostikov pasisakymuose antra
dienį atsispindėjo valdžios

Vilnius, vasario 2 d. — Nefor priimti atitinkamus nutarimus, o priežastis šalinti. Didelės
maliame posėdyje, įvykusiame kuriais būtų reglamentuojama, viltys dedamos į pavasarį ka
sausio 31 d., kuriame dalyvavo koks yra jaunuolių, galinčių riuomenėn įsijungiančius 90
krašto apsaugos ministras Li atlikti alternatyvią karinę tar jaunų karininkų.
nas Linkevičius ir kariuomenės nybą, poreikis, kokius jiems ga
Neformaliame posėdyje daly
vadas Jonas Andriškevičius, su lima pasiūlyti darbus. Seimo na vavę komiteto nariai K. Gaška,
Seimo Nacionalinio Saugumo riai nusiteikę paremti krašto V. Petkevičius, A. Bendinskas,
komiteto nariais buvo aptarta apsaugos ministrą, vyriausybės S. Pečeliūnas ir A. Ivaškevičius
alternatyvi karinė tarnyba ir posėdyje pateikiant minėtus pasisakė už tai, kad būtų nu
kariuomenėje prasidėjusi reor dokumentus.
bausti su korupcija susiję anks
ganizacija.
Seimo Nacionalinio saugumo tesni Krašto apsaugos ministe
Kaip rašo „Lietuvos rytas", komiteto nariai diskusijose rijos vadovai.
Seimo Nacionalinio saugumo kalbėjo, kad reikia apgalvoti
„Galų gale reikia pradėti so
komiteto nario Arvydo Ivaš visas aplinkybes, kad nebūtų dinti vagis, kurie plėšia valsty
kevičiaus disponuojamuose perimtos blogosios sovietų ka bę, prisidengdami patriotinėmis
skaičiuose teigiama, kad kas riuomenės tradicijos. Kaip ga idėjomis", sakė Arvydas Ivaške
met j būtinąją karinę tarnybą limą alternatyviosios tarnybos vičius.
turi būti pašaukta 19,000 pavyzdį K. Gaška minėjo Norve
Lietuvos jaunuolių. Iš šio gijos patirtį, kai jaunuolis tar
— Rusija pasisiūlė Latvijai
skaičiaus 4.500 pripažįstami nybą atlieka labdaros tikslais mokėti 2 milijonus dol. į metus
tinkamais. Iš 19 pasauktų atei rinkdamas knygas Lietuvai.
už teise toliau naudotis Skrunna 11, o iš 19,000 vienas tūks
dos radiolokacine stotimi. Lat
tantis paleidžiamas, kadangi
vijos Radijas pranešė, kad siū
Reikia bausti už
trūksta aprūpinimo.
lėsi mokėti ir daugiau, bet tuo
nestatutinius santykius
atveju sulėtėtų kariuomenės iš
Ką veiks alternatyvi
Pokalbyje apie nestatutinius vedimas. Latvija tačiau priėmė
karinė tarnyba?
santykius Lietuvos kariuome kompromisą: Rusija per septy
nėje ir ministras, ir Seimo nis mėnesius išves kariuomenę,
Siekiant įteisinti alternatyvią nariai priėjo vieningos nuomo Latvija leis nuomoti stoti dar
karine tarnybą, vyriausybė turi nės, jog pažeidėjus reikia bausti, keturis metas, po to išmontuos.

jautrumas spekuliacijoms apie
J e l c i n o sveikatą. Kostikov
pasakė, jog tie, kurie kelia
klausimus dėl Jelcino sveikatos,
yra nepatriotiški.
Klausimai apie Jelcino priei
namumą iškilo praėjusią savai
tę, kai JAV prezidentui Bill
Clinton truko dvi dienas prisis
kambinti Jelcinui. Amerikiečiai
sakė, kad tai buvę dėl techniš
kų, dienotvarkės suderinimo
problemų. Rusai sakė ne —
prezidentas Jelcinas 90 minučių
laukė prie telefono savo dačoje,
ir jis nesuskambėjo.
Rusijos pozicija neaiški
Rusijos pozicija dėl NATO
ultimatumo, kuri pradžioje buvo
išreikšta kaip griežtas pasiprie
šinimas bet kokiems puolimams
iš oro, iš tiesų nebuvo vienodai
išsakoma. Nors Rusija buvo
įspėjusi NATO prieš oro puoli
mus, Rusijos atstovai y r a pa
sakę, kad Rusija nesipriešintų
puolimams, kaip paskutinio pa
sirinkimo, ir jei jų tikslas nėra
bausti serbus, bet apginti Jung
tinių Tautų dalinius.
Tuo pačiu metu, tačiau, Rusi
jos užsienio ministras Andrėj
Kozyrev, kuris iš pradžių įspė
jo, kad puolimai iš oro „mestų
tamsų šešėlį" ant santykių su
Vakarais, dabar jau sako, kad
net ir Sarajevo mieste esančių
civilių apsaugojimas gali būti
suprastas kaip J T dalinių ap
saugojimas.
Rusijos gynybos ministras Pavel Gračev tačiau kalba kitaip:
jis priešinasi puolimams, nes jie
nieko nepasiektų ir NATO ulti
matumas pasirodysiąs bergž
džias.
Prezidento Jelcino atstovas
Viačeslav Kostikov išreiškė Ru
sijos susierzinimą, kad kuriant
ultimatumą nebuvo tariamasi
su Rusija, rišdamas oro puoli
mus su JAV „Partnerystės var
dan taikos" iniciatyva: „Serbų
pozicijų bombardavimas NATO
lėktuvais tiek pasaulio, tiek ir
Rusijos akyse būtų rišamas su
JAV ir jos neseniai įvesta 'Part
neryste vardan taikos', kuri ne
buvo pilnai nei išaiškinta, nei
suprasta", pasakė Kostikov. „Aš
manau, kad tai (oro puolimai)
gali padaryti žalos šiai diplo
matinei iniciatyvai", jis sakė.
„Ši operacija (puolimų iš oro)
gali būti suprasta kaip ameri
kiečių iniciatyvos negera pra
džia", pasakė V. Kostikov.
Britanijos ministras pirmi
ninkas John Major, pirmas
NATO ir Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos narys, pasimatęs
su Jelcinu po ultimatumo, at
rodė įsitikinęs, kad neprireiks
vykdyti oro puolimų. „Sunkieji
ginklai vis daugiau atsiranda
(Jungtinių Tautų) kontrolėje",
pasakė Britanijos ministras pir
mininkas. „Viliamės, kad tai
tęsis ir per ateinančias kelias
dienas. Matome tikrą galimybę
taikai prasidėti Sarajevo mieste.
Ją matėme per praėjusias kelias
dienas, tad turime ir toliau pa
rizikuoti", pareiškė Britanijos
ministras pirmininkas John
Major.
KALENDORIUS
Vasario 18 dL Simeonas, Ber
nadeta, , Lengvenis, Gendrė.
Vasario 19 d.: Konradas,
Belina, Šarūnas, Nida. Lietuvo
je baudžiava panaikinta 1861
metais.
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R e d a k t o r ė Irena Regienė

44-SIOS ŠIAURĖS AMERIKOS
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o

44-sios Š. Amerikos Lietuvių
krepšinio varžybos. Visų kitų
Sporto žaidynės 1994 m. ge
šakų pirmenybės planuojamos
gužės 27-30 d., vyks Detroite,
ŽemaiCiai Vlada, Vitkauskas ir Julius Gudavičius pasiryžę slidėmis i s A z J o s ^ r B e S o s a s ^
pravesti šeštadieni ir sekma
r,
pasiekti Alaskos krantus. Savo kelione - žygi kokio dar niekas s l i d ė m ^ L u S J ^ S f e
Mich. Visuotinio ŠALFASS-gos
dienį, gegužės 28-29 d. Pirma
pradėti
vasario 16 d. Žygį atlikti planavo per 2-3 savaites.
*
suvažiavimo nutarimu ir ŠAL
dienį, gegužės 30 d., nenuma
FASS-gos Centro valdybos pave
toma vykdyti jokių varžybų, ne
Š. A M E R I K O S L I E T U V I Ų
dimu žaidynes vvkdo Detroito
VLADAS VITKAUSKAS
bent atsirastų ypatingas reika
RAKETBOLO PIRMENYBĖS
LSK ..Kovas".
PRANEŠA IŠ
las.
Žaidynių p r o g r a m a — 1994 Preliminarinė dalyvių re
1994 m. Š.A. Lietuvių Raket- ryto. Registracija - nuo 8:30 vai.
ČIUKOTKOS
m. ŠALFASS-gos krepšinio, gistracija visoms šakoms - iki bolo (Racąuetball) pirmenybės ryto.
1994 m. vasario 17 d. 9:30 vai.
tinklinio, ledo ritulio, kėg- 1994 m. balandžio 1 d., adresu: 1994 m. balandžio 16 d., šešta
Dalyvavimas
atviras
visiems
skambino
Vladas Vitkauskas iš
liavimo. lauko teniso ir stalo Algis Rugienius, 3620 Burn- dienį vyks Severna Park Rac
l i e t u v i ų kilmės žaidėjams, Čiukotkos, Providenije gyven
teniso pirmenybės.
ing Tree Dr., Bloomfield ąuetball Club , 8514 Veterans atlikusiems 1994 m. metinę vietės. Žygio, kaip buvo manyta,
Krepšinio pirmenybės nu Hills, MI 48302-1511. Telef. Hwy., Millersville, MD 21108. ŠALFASS nario registraciją.
vasario 16 d. nepradėjo. Rusijos
Tel. 410-987-0980. Millersville
matomos pravesti šiose klasė (313)- 642-7049.
Dalyvių registracija - iki valdžia laiku neišdavė pažadėtų
yra Baltimorės pietinis prie
se: vyrų A, vyrų B, jaunių A
Po preliminarinės registraci
1994
m. balandžio 9 d. imtinai, leidimų pereiti sieną. Kita prie
miestis.
(1975 m. gimimo ir jaunesnių)
jos bus galutiniai nuspręsta, ku
pas
turnyro
vadovą Vincą Dūlį, žastis — po sraigtasparnio avari
ir moterų.
Pirmenybes
vykdo
Baltimorės
rios sporto šakos bus žaidynėse
šiuo adresu:
jos Dušanbė pristabdyti skrai
Vyrų krepšinio A klasę sudaro
vykdomos, nustatyta jų klasės, lietuvių „Atletų" klubas.
dymui. Tačiau susitarta, kad
V
i
n
c
a
s
Dūlys,
616
C
e
d
a
r
iškilesnės komandos, atrink
P r o g r a m a : Vyrų (neriboto w o o d Lane, Crownsville, MD mūsų keliautojus nuskraidins į
programos bei kitos detalės ir
tos ŠALFASS-gos Krepšinio
paskelbta galutinės dalyvių re amžiaus) vienetas, moterų (neri 21032. Telef. 410-987^275. Fax: Ueleną, iš k u r jie tikisi pradėti
komiteto. Likusios komandos
boto amžiaus) vienetas, vyrų 410-381-3758.
gistracijos datos.
žygį per Beringo sąsiaurį
žaidžia B klasėje, kur gali
senjorų (50 m. ir vyresnių)
Dalyvavimas
yra
atviras
vi
Papildomi kontaktai: Vytas vasario 21 dieną.
dalyvauti ir vyrų A klasės
vienetas ir dvejetas (neriboto
siems
Š.
Amerikos
lietuvių
spor
Tuo tarpu V. Vitkauskas ir J.
komandas turinčių klubų ant
amžiaus). Užsiregistravus dides Dūlys, 410-381-3758 ir Algirdas
to
vienetams
ir
individams,
at
Gudavičius
treniruojasi, iš
Veliuona, 410-744-2044.
rosios komandos.
likusiems 1994 m. ŠALFAS niam dalyvių skaičiui, pro
Smulkesnes informacijas gau bando slides, plaustą, navi
Tinklinio pirmenybės bus S-gos metinę narių registraciją. grama eventualiai gali būti
gacijos prietaisus. Gavo tikslius
vykdomos tik vyrų ir moterų Principiniai, dalyvių skaičius praplėsta, įvedant papildomas na visi ŠALFASS-gos klubai ir
žemėlapius,
pastoviai seka ir
1993 m. pirmenybių dalyviai.
klasėse (amžius neribotas).
visose sporto šakose yra neap klases, atsižvelgiant į prityrimą
Suinteresuoti nepriklausomi gauna orų prognozę. Tempera
bei amžių.
Ledo ritulio pirmenybės bus ribotas.
žaidėjai prašomi kreiptis į Vincą tūra apie minus 15-20 laipsnių
vykdomos tik vyrų klasėje,
Klasifikacija
pagal
žaidėjo
Išsamesnės informacijos pra
Dūlį, Vytą Dūlį ar A. Veliuoną. Celsijaus. Neramina artėjantis
(amžius neribotas).
amžių
varžybų
dieną.
nešamos visiems ŠALFASS-gos
ŠALFASS-gos C e n t r o ciklonas. Vietos valdžia, žmonės
Kėgliavimo (Bowling) pir klubams. ŠALFASS-gai nepri
Varžybų pradžia 9:30 vai.
v a l d y b a Lietuvos keliautojams visoke
menybės numatomos mišrios klausą vienetai bei individai dėl
riopai padeda.
Čikagoje
komandinės ir vyrų bei moterų papildomų informacijų prašomi Futbolas
„Lithuania in the world"
individualinės. Amžius neri kreiptis į Algį Rugienių.
•r
redakcija
LITUANICA" - „ S C H W A B E N " 2:5
botas.
Nepriklausomi individai,
Lauko tenise numatomos
Penktose salės pirmenybių
suinteresuoti dalyvauti indivi
individualinės pirmenybės įvai
rungtynėse
,,Lituanica-Liths" bition of indoor soccer", kai
dualinio pobūdžio sporto šakose
mūsiškiai laimėjo užtarnautai
A. SABONIS raus amžiaus klasėse.
Oauko tenise, stalo tenise ir kėg- komanda praėjusį sekmadienį, rezultatu 3:2. Praėjusį sekma
Stalo teniso pirmenybių pro
GERIAUSIAS
liavime), prašomi asmeniškai vasario 13 d., skaudžiai pralai dienį rungtynės prieš „Schwagrama bus nustatyta po prelimi
EUROPOJE
atlikti preliminarinę regis mėjo prieš vokiečių „Schwaben" ben" buvo didelė priešingybė.
narinės registracijos.
rezultatu
2:5.
traciją, nurodant savo amžių,
Arvydas Sabonis — geriausias
Pirmąjį rungtynių trečdalį
Apytikris tvarkaraštis:
Savaitę anksčiau po ,,Liths"'
sporto šaką bei pageidavimus.
1993 metų Europos krepšinin
„Liths"
komanda
dar
kontrolia
Penktadieni, gegužės 27 d.,
ŠALFASS-gos Centro — „Green-White" rungtynių vo žaidimą ir Gyčio KavaHaus- kas; tai paskelbė vienas di
numatomos tik vyrų A ir B
valdyba vietinė spauda komandų žaidi ko bei Rolando Urbonavičiaus džiausių Europos krepšinio
mą pavadino ..Excellent exhi
įvarčiais trečdalį baigė 2:1 leidinių „FIBA basketball". Ar

SLIDINĖTOJŲ DĖMESIUI!
Duodame papildomas infor
macijas dėl 1994 m. Š. Amerikos
lietuvių slidinėjimo pirmenybių,
kurios vasario 26 d., šeštadienį,
vyks Blue Mountain Ski Resort.
Collingwood, Ont., maždaug 80
mylių į šiaurę nuo Toronto.
Varžybų tvarkaraštis: didy
sis slalomas 10 vai. ryto punk
tualiai! Slalomas — 1 vai. p.p.
Registracija — nuo 8:30 iki
9:30 vai. ryto, Mountain View
Room, Central Base Lodge. Ten
pat bus ir laimėtojų pristatymas
bei trumpas pobūvis — 4 vai.
p.p.
Rekomenduotinas motelis •
Mermaid Motei, 1600 Mosley

St. ( a t 38-th), Wasaga Beach,
Ont. Tel. 705-429-3643. Kaina
39 dol. Can. plius mokesčiai už
kambarį su 2 dvigubom lovom.
Skubėkite užsisakyti! Apie 20
min. važiavimo iki varžybų vie
tos.
Dėl brangesnių motelių skambinkite Blue Mountain
Resorts Limited - 705-445-0231.
Dar neužsiregistravusieji var
žyboms, skubiai skambinkite
Rimui Kuliavui, 416-766-2996.
JAV-se gyvenantieji infor
macijų gauti gali ir pas Vytenį
Čiurlionį, 216-481-1525.
ŠALFASS-gos slidinėjimo
komitetas

mūsiškių naudai.
Antrojo trečdalio pradžioje re
zultatą išlyginus, žaidimas iš
pagrindų pasikeitė — „Schwa
ben*' perėmė iniciatyvą į savo
rankas, beveik nebeduodami
mūsiškiams ir pagalvoti apie
kokias kombinacijas ir „bovijimąsi" prie vartų. Jei kas ir
turėjo kokią progą dar šauti į
vartus, šūvį kuo greičiau pa
leido Dievui į langus...
Pavadinus tokį žaidimą „ne
sėkme" — nieko nepaaiškina.
Po tokio rezultatyvaus 5:2
pralaimėjimo, „LituanicaDailiojo čiuožimo čiuožėjai Povilas Liths" komanda iš karto iš
Vanagas ir Margarita Drobiazko.
trečios vietos atsidūrė šeštoje.
Dar
liko žaisti ketverios rung
LIETUVIAI
tynės
ir jau reikės pradėti dairy
LILLEHAMMER
tis, kad neatsidurtų devintoje.
OLIMPIADOJE
— Kas ypatingo atsidūrus de

vydas Sabonis šiuo metu žaidžia
Ispanijos sostinės Madrido
,,Rear komandoje. Tiesa, ko
mandos gydytojai sunerimę dėl
padidėjusio Arvydo svorio. Tai
gali pakenkti jo sausgyslėms ir
žaidimo technikai.

vintoje, juk premijų nemoka? —
gali kas paklausti.
Geriau dar apie tai negalvoti.
Salės rungtynės pilnos staig
menų — malonių ir nemalonių.
Šį sekmadienį, vasario 20 d.,
4 vai. po pietų, „Lituanica" žais
prieš lenkų „Cracovia'', kuri
paskutines dvejas rungtynes
patiekė nemalonias staigmenas
pirmaujančioms komandoms —
lenkų „Eagles" ir „Serbs".
J.J.

JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
Tik š e š t a d i e n i o laida:
JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
Užsakant i Lietuvą —
Oro paštu
Tik šeštadienio laida
Paprastu paštu
Tik šeštadienio laida

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

KLAIPĖDIEČIŲ DOVANA
ŠVEDIJAI

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
•"")
, (
' \J

DANTŲ GYDYTOJA
7915 W . 171st
Tinlay Park, IL 60477
(708)614-6871
Valandos pagal susitarimą

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILOING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3*00 W. tS 81. Tai. (70«) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p.p-7 v v antrd 12 30-3 v p p
tračd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p.,
penkt ir Sastd 9 v r -12 v.p.p
6132 S. Kadzia Ava.. Chicago
(312) 778 6949 arba (312) 449-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St . Chicago IL
Tai. (312)476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

$500.00
$160.00
$100.00
$55.00

$250.00
$85 00
$55.00
$35.00

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. N'esunaudotų
straipsnių nesaugo. Juos gražina
tik iš anksto susitarus. Redakcija
už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos prisiunčiamos
gavus prašymą.

ĮDOMIOS RUNGTYNĖS

6132 S. Kad«la
Chicago, IL 60629
Tai. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 564-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kadzia, Chicago, III.
Tai. (312) 925-2670
1185 Dundae Ava., Elgin, III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robarts Rd.. Hickory Hills. IL
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
Tai. (708) 598-4055
Valandos pagai susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
Tai. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v
Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 565-7755

DR. S. LAL

Kab. tai. (312) 5 8 5 0348.
R e i (312) 776-5633

DR. FRANCIS MAŽEIKA
...

$25.00
$30 00

INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski R d . . Chicago. IL
Tai. 3 1 2 5 6 5 - 1 9 5 5
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 60126

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2464 W. 71 et Straat
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9 12 Penkt 2-7

• •_,.

$35.00
$35.00

DR. PETRAS V. KISIELIUS

706-641-2606

r;-.*..

$50 00
$55.00

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th A v a . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

f« ir

3 men.
$30.00
$35 00

INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzia
Va! antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v P-P
Šeštd pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Commumty ligoninėms

DR. P. KISIELIUS

Prie* išvykstant į Lillehammer o l i m n i a d n

'i metų
$50.00
$55 00

Kauno sporto klubo „Makabi"
penkmečiui pažymėti buvo su
Lietuvos jūrų laivininkystės ruoštos futbolo rungtynės su
motorlaivis „Šiauliai" į Švedijos Tarpdieceziriės kunigų semina
Ahuso uostą nugabeno klaipė rijos studentų komanda. Gerai
diečių dovaną bičiuliams — žinoma, kad karo metais kuni
Karlskrunos miesto gyvento gai padėjo išsigelbėti daugeliui
jams — 2.5 metro aukščio skulp žydų. Šis faktas, o taip pat nese
tūrą. Ją iš ąžuolo išdrožė alytiš niai įvykęs Vatikano ir Izraelio
kis tautodailininkas Vladas santykių atkūrimas, lėmė šių
Krušna ir pavadino Birute, o varžybų pasirinkimą.
švedai, tikriausiai, ją vadins
lietuvaite. Skulptūra bus ati
K a b . tel. ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0
dengta Karlskrunoje rengiamo
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
forumo „Lietuva - 94" dienomis. K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES LIGOS
Tikimasi, kad ceremonijoje
7 7 2 2 S. K e d z l e A v » . ,
Chicago, III. 6 0 6 5 2
dalyvaus Lietuvos ir Švedijos
premjerai.
Cardlac Olagnosls. Ltd.
(Elta)
Marquatta Madlcal Bullding

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

Su džiaugsmu stebėjome tele
vizijos ekrane Lillehammer
olimpiados atidaryme su tri
spalve pražygiuojančius Lietu
vos sportininkus ir jų paly
dovus. Iki šiol keli jų dalyvavo
varžybose, bet pasiekimais dar
girtis negalima. Reikia tik
džiaugtis, kad galėjo atstovauti
Lietuvai šiame pasauliniame
įvykyje. Linkime jiems sėkmės
likusiose varžybose. Olimpia
doje dalyvauja: slidininkai Vida
Vencienė — 5, 10 ir 30 km, o
Ričardas Panavas 30, 15, 50
km varžybose; biatlonininkai
Kazimiera Strolienė — 15 ir 7.5
km, o Gintaras Jasinskas — 20
ir 7.5 km rungtyse. Čiuožėjų
pora — Povilas Vanagas ir Mar_ _ . „ , garita Drobiazko dalyvaus
Slidininke Vida Vencien* ,r biatlonininkė Kaiimiera
Strolienė olimpiečiu *° k i t *8 a n t , e d o varžybose vasa
ri
palydėtuvėse, Vilniuje
°
* > 20 ir 21 d

metams
$90.00
$100.00

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 6 3 r d St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6 9 antr 1? 6 oonkt 10 1? 1 6

ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Cantar
Napervllle Campus
1020 t . 0961% A v a . , Sulte 3 1 0 ,
Napervllle IL 60563
Tai. 706-527-0060
Valandos pagal susitarimą
Kab. tai. (1 312) 566-3166
Namų (706) 381 3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 7 4 6 Wett 63rd Straat
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6.
šeštadieniais pagal susitarimą

Vasario 16-sios iškilmės Alytuje 1920 m. vasario 16 d.

MAŽOSIOS LIETUVOS NEVALIA PAMIRŠTI
Kadaise romėnų istorikas
Titas Livijus, rašydamas apie
Romos miesto įkūrimą, gal ir su
tam tikra ironijos kruopele, jai
(Romai) palinkėjo: ,,Crescat
Ausonia Albae ruinis" („Teauga
Auzonija ant Albos griuvėsių").
Mat kai kurie romėnų poetai
senąją Romą vadina Auzonija,
o miestą, ant kurio griuvėsių ji
buvo pastatyta — Alba. Vėliau
šis posakis buvo taikomas ir ki
tiems miestams bei kraštams,
kurie taip pat dažnai atsiranda,
auga ir klesti ant kitų miestų ir
kraštų griuvėsių. Tai nėra ne
paprasta. Pakanka tik žvilgte
rėti i Pietų ir Šiaurės Amerikos
istoriją, kad pamatytume, kiek
senųjų Amerikos gyventoju
miestų, valstybių ir net impe
rijų buvo sugriauta, kad atsi
rastų nauji miestai, naujos vals
tybės. Kaip rodo vėliausieji ar
cheologiniai kasinėjimai, atro
do, ir mūsų Gediminas Lie
tuvos sostine Vilnių statė ne ant
plyno lauko ir kalnelių. Gaila,
tik, kad to miesto, ant kurio
griuvėsių Vilnius buvo pastaty
tas, vardas neišliko.
Mažosios, arba Prūsų, Lietu
vos tragedija buvo ne vien dėl
to, kad ji buvo atiduota į vi
siškai svetimas rankas, kurios
ligi tol su tuo kraštu nieko bend
ra neturėjo. Visų karų laimėto
jai retai kada padaro protingus
sprendinus. Nėra ko ir laukti,
kad tokio beprotiško karo, koks
buvo II pasaulinis, vadai pasi
žymėtų didele išmintimi. Kaip
žinia. Potsdamo konferencijoje
1945 metais trys vadinamieji di
dieji (Trumanas, Churchillis ir
Stalinas) nutarė Rytprūsius at
plėšti nuo Vokietijos, suskaldyti
juos į dvi dalis, vakarinę jų dalj
atiduoti Lenkijai, rytinę — So
vietų Sąjungai. Nors Potsdamo
nuosprendis turėjo įsigalioti, tik

VINCAS TRUMPA
pasirašius taikos sutartį su
Vokietija, kuri ir ligi šios dienos
tebėra nepasirašyta, Lenkija ir
ypač Sovietų Sąjunga nuo pat pir
mos dienos ėmė savo naujose
valdose šeimininkauti lyg savo
namuose, pavadindama tą kraš
tą „Kaliningrado oblastimi"
(sritimi), surusindama ne tik
visų miestų ir kaimų, bet ir visų
upių, ežerų ir pelkių vardus. Ir
ne tik buvusius vokiškus, bet ir
b a l t i š k u s bei l i e t u v i š k u s ,
turinčius kartais tūkstantmečių
istoriją. Ko net Hitleris, tas
didysis b a r b a r a s , nedrįso
p a d a r y t i , l a i k y d a m a s Ryt
prūsius savo istorine žeme, tą
padarė Stalinas, pasigrobęs
visiškai svetimą kraštą ir,
visiškai neatsižvelgdamas į
labai senus ir glaudžius ryšius
tarp Mažosios ir Didžiosios Lie
tuvos, begėdiškai dargi ją vadin
damas „broliška tauta". Tai
negirdėtas ir istorijos metraš
čiuose sau pavyzdžio neturintis
barbarizmas, tai tiesiog baisus
nusikaltimas prieš visos žmoni
jos civilizacijos istoriją.
Jis ypač skaudus mums. lie
tuviams, kuriuos su Prūsų arba
Mažąja Lietuva riša ne tik kal
ba ir kraujo giminystė, bet ir
labai senos kultūrinio bend
radarbiavimo tradicijos. Kaip
mes galime sakyti, kad pir
mosios l i e t u v i š k o s knygos
autorius Martynas Mažvydas
gyveno ir mirė ne Ragainėje, o
kažkokiame Nemanė, kurio
nežino joks istorinis šaltinis. Ar
ba kaip mes galėtume pamirš
ti, kad Kristijonas Donelaitis
savo „Metus" rašė ir mirė ne
Tolminkiemyje, bet kažkokiuo
se Čystuose Prūduose. Arba
kaip g a l i m a t a i p ž i a u r i a i
klastoti skelbiant, kad didieji

STRATEGINIS VALSTYBES
PLANAVIMAS GRĖSMĖS
APLINKOJE
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Šalia politinių spaudimų, neteisėtų imigrantų in
filtracija vyksta visokiais būdais. Buvusios nomenkla
tūros susitvarko taip, kad imigracijos nuostatai ir jų
administracija nekreipia dėmesio į imigrantų
infiltraciją.
Visuomenės beviltiškumas. Yra pasekmė užsitęsu
sio blogo ekonominio stovio. Kadangi atsistatančios vals
tybės yra glaudžiai surištos su kaimynu, persunktu
imperinėmis ambicijomis, jos negali pakelti savo eko
nominio lygio žymiai aukščiau, negu kaimynas, nes jų
gamybos priemonės vienu ar kitu būdu priklauso nuo
didžiojo kaimyno tiekimo: žaliavų ar mechaniškų dalių.
Dar blogiau, daugelį įmonių valdybų sudaro nomenkla
tūros paveldėtos iš sovietinės sistemos. Nelengva juos
pakeisti. Vienas didžiausių atsikūrusių valstybių
problemų yra trūkumas vadovaujamo personalo. Be
moderniško vadovų paruošimo yra neįmanoma peror
ganizuoti koloninio stiliaus įmones.
Privačios rinkos sistemoje be įmonių steigimo inicia
torių, arba pradininkų, pramonė negali vystytis, o inicia
torių neatsiranda visuomenėje, kuri neturi privačios
pramonės tradicijos. Dėl tų pačių priežasčių negali atsi
rasti ir talentingų prekių platintojų. Čia ir yra
atsikūrusių valstybių privačios nuosavybės bei laisvos
rinko? vilčių galas ir imperinių dominavimų pradžia.

Lietuvos Atgimimo laikraščiai
„Aušra", „Varpas" ir „Tėvynės
sargas" ėjo ne Tilžėje, o Sovet
ske. Kai tie laikraščiai ėjo ne tik
Sovetsko, bet ir pačios Sovietų
Sąjungos nebuvo.
Štai kodėl nevalia mums pa
miršti nei tų M. Lietuvos miestų
ir kaimų, nei upių bei ežerų
senųjų vardų ir jų istorijos.
Užtat koks džiaugsmas, kai imi
į rankas M. Lietuvos sūnaus
filologo Viliaus Pėteraičio ne
seniai pasirodžiusią knygą apie
M. Lietuvos ir Tvanktos
vandenvardžius (hidronimus),
kurioje skaitytojas ras ne tik
visus upių ir ežerų vardus, bet
ir jų ryšį su lietuvių ir baltų
kalbomis bei seną jų istoriją.
Labai gerai, kad tas jo veikalas
parašytas dviem kalbomis: lie
tuvių ir anglų, dėl to jis bus
prieinamas viso pasaulio mokslininkams. Tas pats Vilius
Pėteraitis baigia ruošti M. Lie
tuvos miestų, miestelių ir kai
mų žodyną. Turime, kiek galė
dami, paremti M. Lietuvos
fondą, kuris užsiima panašių
veikalų leidyba.
Kai kurie mūsų vyresnieji
tebėra gyvi liudininkai, kaip at
rodė Mažoji Lietuva prieš 50
metų. Atsimenu labai gerai,
kaip aną gražią ir šiltą 1944 m.
vasarą, lenktyniaudamas su be
sitraukiančia Trečiojo Reicho
armija ir su Raudonosios armi
jos tankais, dviračiu iš Veiverių
pasiekiau Slavikus. Čia mane ir
mano dviratį priglaudė Mari
jampolės komendantūros karių
būrys, vadovaujamas mano kla
sės draugo vyr. Įeit. Edmundo
Vaitkaus. Kai rugpjūčio 2 d.
buvo atidaryta siena, visas
mūsų taboras neskubėdamas
pravažiavome arkliais visą M.
Lietuvą ir vakarinius Ryt
prūsius ligi pat Gotenhaveno

(Gdynės) jau anapus Vyslos.
Žmonių ne daug sutikome, dau
guma jau 1 ivo patraukę į Vaka
rus. Tačiau kokie puikus ir tur
tingi ūkiai: gražūs pastatai,
soduose sakos lūžta nuo vaisių,
tvenkiniai pilni žuvies, kie
muose klega naminiai paukš
čiai, laukuose dar kai kur ga
nosi karvės. Viename tokiame
ūkyje apsinakvojus, prie mūsų
prisijungė senyvas mažlietuvis,
savo ūkį palikes Klaipėdos
krašte. Dar ir šiandien tebe
skamba mano ausyse jo begali
niai graudi rauda apie paliktus
gyvulius, nuolat, lyg refrenu,
kartojant: „Dievuliau, o kas
pamils mano paliktas karvu
tes".
Taip atrodė M. Lietuva 1944
m. vasarą. Seniau M. Lietuva
garsėjo ypač savo gintaru ir
miškais. Amerikietis istorikas
Robertas G. Albion'as parašė
puikų veikalą apie mišką ir jūrų
galybe („Forest and sea power"
1926 m.), kuriame tarp kita ko
skaitome ; „Daugiau kaip per
du šimtus metų didžiuosiuose
jūrų mūšiuose iš abiejų pusių
buvo trankomi Rygos pušies
skersiniai ir Dancigo ąžuolo si
jos. Ne daug Europos laivų
statyklose buvo pastatyta laivų,
kurių ir viršutinėje ir apatinėje
dalyje nebūtų panaudotos Balti
jos žaliavos. Iš prekybos tomis
žaliavomis augo Baltijos gyven
tojų gerovė, o dėl tos prekybos
užvaldymo nuolat suko galvas
ir diplomatai, ir admirolai".
Tokia buvo M. Lietuvos istori
ja ir maždaug taip ji atrodė 1944
m. O kaip ji atrodys po metų
kitų, kai ją „išvaduos" Rau
donoji armija ir kai ji Potsdamo
„išminčių" valia bus atiduota į
Stalino rankas ir taps Kalinin
grado oblastimi? Nežinau, kad
kas nors kitas būtų atsakęs ge
riau į šitą klausimą, kaip rašy
tojas Juozas Aputis savo apysa
koje „Skruzdėlynas Prūsijoje",
kurią jis ilgai rašė dar Brežnevo
stagnacijos metais ir kuri pasi
rodė Sąjūdžio pradžioje Vilniu
je (Vaga, 1989 m.). Pasakojimas
prasideda Žemaitijoje prie
Sešuvies upės. Per tą kraštą
vienas po kito rieda iš Rytų
traukiniai, atrodo, gabendami
būsimuosius kolonistus į Prūsų
Lietuvą. Pagrindinis apysakos
veikėjas istorijos mokytojas
Joris Globys, gelbėdamas jaunos
mergaitės Gvildos gyvybę, ne
tenka vienos kojos. Juos abu su
Prūsija sieja istoriniai ir krau
jo ryšiai. Apie tai, ką jie ten atsi
dūrę išgyvena, ir sukasi apysa
kos veiksmas.
Daug kas stebėsis keistu
apysakos pavadinimu. Tačiau iš
tikrųjų ką Joris Globys ir
Gvildą sutiko toje mirusių
žemėje, arba tame istorijos
šiukšlynu paverstame krašte, ir
buvo tas skruzdėlynas. Kadaise

Neišsprendus pagrindinio personalo klausimo, gauti
finansavimą konvertuojama valiuta irgi sunku. Dėl šių
esminių kliūčių, atsikuriančių valstybių ekonomijos
nerodo naujos gyvybės, o paveldėta ekonomija yra
merdėjimo stadijoje. Gamyba smunka, nedarbas didėja
ir skurdas gilėja. Visuomenė krenta į beviltiškumą, apa
tiją ir yra apimta gilaus pykčio, kad laisvės svajonės
galėjo atvesti į tokią padėtį. Imperiniai interesai gali
būti patenkinti savo pasiekimais.
KRAŠTO VYSTYMO STRATEGUOS
NUOLATINĖS GRĖSMĖS APLINKOJE
Atsižvelgiant į imperinių spaudimų struktūrą, kuri
išryškėjo anksčiau, galima galvoti apie imperinių spau
dimų pasipriešinimus. Šios studijos ribose siūlomi pasi
priešinimai gali būti tiktai bendri. Detalios pasi
priešinimų strateguos priklausys nuo to, kas ir kam bus
daroma. Pasipriešinimo pastangų reikime yra ta, kad
visuomenė bus paruošta netikėtumams ir pasipriešini
mams, jeigu bus reikalas.
Bendri reiškiniai
Geografinė padėtis: nėra pasirinkimo. Pagrindinis
skirtumas tarp valstybių ir verslo organizacijų yra tas,
kad valstybės negali pajudėti ii vienos vietos į kitą.
Tokiu būdu sienos yra pastovios ir ginčai dėl sienų
palieka pastovūs. Blogiausia, kad ir gyventojų dydžių
santykis lieka pastovus. Geros valios kaimynai nenaudo
ja dydžio persvaros mažesnių kaimynų slėgimui. Bet
imperinių palinkimų tautos naudoja savo masę mažųjų
tautų įtaigojimui, o mažosioms tautoms belieka tiktai
spirtis.

garsusi Vilniaus universiteto
istorikas Jokimas Lelevelis
(1786-1861) bandė aptarti skir
tumą tarp rusų ir lenkų visuo
meninių struktūrų istorinėje
perspektyvoje. Be abejo, kal
bėdamas apie lenkų visuomenę,
jis galbūt net daugiau turėjo
galvoje istorinę Lietuvą. Rusų
visuomenę jis palygino su bičių
aviliu, kur viskas sukasi apie
vieną centrą — motinėlę. Lenkų
visuomenė jam priminė skruz
dėlyną, kuriame visos skruz
dėlės maždaug lygios ir visos
gražiai darbuojasi, visiškai
nediriguojamos iš viršaus. Gal
mūsų istorikas ir per daug
gražiai įsivaizdavo tą lenkų
visuomenę, kuri toli gražu
nebuvo tokia demokratiška ir
kuriai dažnai grėsdavo anarchi
jos pavojus.
J. Apučio apysakoje dar yra ir
trečias veikėjas, daug svieto
matęs pragmatikas ir cinikas,
vadinamas tiesiog Jūrininku.
Jis bando Jorį ir Gvildą įtikinti,
kad jų pastangos įkvėpti naujos
gyvybės tam kraštui, grąžinti jo
praeitį yra tuščios, kad amžių
amžiais milijonai darė tą, ką
jiems valdžia sakė. Geriau
susitaikyti su likimu ir grįžti iš
kur atvažiavę. Joris Globys at
sikerta: „Ar tos tautos, kuri
palaidota šioje žemėje, tiesa
buvo mažesnė už tos, kuri atėjo
po jos gyventi". Jis priminė
Jūrininkui nedaugelį, kurie
atsisakė bučiuoti svetimą
kryžių ir kurie amžinai bus
gyvi. Jis ir miršta savo prose
nelių žemėje.
Galingas yra istorijos ratas.
Nėra ką ir sakyti. Tačiau kar
tais jis atsisuka ir prieš pačius
galiūnus. Arba, perfrazuojant
psalmisto žodžius, kartais ir
žemė dreba, ir griūva karalys
tės, ir kalnai virsta į jūrų
gilumą.
Mažoji Lietuva nuostabiai ge
rai sugebėjo laikytis prieš visas
istorijos negandas. Tarp dau
gelio reikšmingų pernykščių
sukakčių galbūt viena reikš
mingiausių buvo 75 m. sukaktis
nuo 1918 m. lapkričio 30 dienos
Prūsų Lietuvių Tautinės Tary
bos kreipimosi į Versalio taikos
konferenciją su tokia deklara
cija: „Atsižvelgdami į tai, kad
viskas, kas yra, turi teisę gyven
ti, ir į tai, kad mes, Lietuviai,
čionai, Prūsų Lietuvoje gyve
nantieji, sudarome šito krašto
gyventojų dauguomenę, reika
laujame mes... priglaudimą Ma
žosios Lietuvos prie Didžiosios
Lietuvos".
Gerai, kad šios paprastos, bet
tokios svarbios deklaracijos
sukaktis buvo plačiai paminėta
Lietuvoje ir kad ji buvo pri
siminta Čikagoje. Manau ir
mums visiems verta apie tai
galvoti, nes Mažosios Lietuvos
nevalia pamiršti.

Danutė Bindokienė

Ne stebuklas,
o įrankis
Dvidešimtojo amžiaus pabai
gos pasaulio naujausias įrankis
yra kompiuteris. Turbūt nuo to
meto, kai žmogus išrado ratą,
joks kitas išradimas nėra taip
paveikęs mūsų kasdienybės,
kaip kompiuteris. Su kompiu
terine technika susiduriame
parduotuvėse, bankuose, įstai
gose, ligoninėse, mokyklose ir
kone kiekvienoje savo kas
dieninės aplinkos vietoje. Iš
tikrųjų viešai prisipažinti, kad
kas nors apskaičiuojama, para
šoma, registruojama, atliekama
be kompiuterio, yra beveik
gėda. Ir į mūsų redakciją atsi
lankę svečiai (ypač iš Lietuvos)
pirmiausia nori žinoti, kokius
kompiuterius vartojame kasdie
niniame darbe, ar esame įsi
jungę į pasaulinės žiniasklaidos
kompiuterinį tinklą. Atsakius,
kad, deja, ne, svečiai negali
paslėpti nustebimo, o gal ir pa
niekinančios šypsenėlės. Kar
tais neiškenčiame nepajuokavę,
kad visus kompiuterius ati
davėme Lietuvai, o patys
rašome „žąsies plunksna"...
Kompiuterių maniją iš Lietu
vos gavome pajusti, vos tik su
trupėjus geležinei uždangai.
Kiekviena įstaiga, organizacija,
spaustuvė, verslo įmonė pir
miausia panoro įsigyti kompiu
terį, žinoma, geradarių išeivių
dosnumo dėka. Na ir plaukė
nemunai moderniosios tech
nikos į tėvynę — kone kiekvie
no keleivio bagaže, siunčiamos
labdaros talpintuve ir kitais
keliais. Per tą laiką teko patir
ti, kad nuo kastuvo prie trakto
riaus ne visuomet lengva — ir
būtina — pereiti. Daug nusiųs
tųjų kompiuterių dabar renka
tik dulkes, nes trūksta patirties
juos vartoti, nėra dalių sugadytiems pataisyti.
I kompiuterį vieni žiūri kaip
į technikos stebuklą, žmonijos
gelbėtoją, visų darbų palengvintoją ir pagreitintoją; kiti juo
nepasitiki arba tiesiog prisibijo,
tarytum žmogaus išrastas apa
ratas kažkokiu būdu tapo
gudresnis už patį išradėją ir
kiekviena proga stengiasi tą
savo pranašumą pademonstruo
ti.

Žmonės kažkodėl yra įsiti
kinę, kad kompiuteris neklai
dingas. Deja, taip nėra. Kartais
kompiuterių klaidos kainuoja
daug pinigų, kartais net gyvy
bių. Pvz., parduotuvėse, kur
prekių kainos užregistruojamos,
perbraukus jas per specialius
įtaisus, kompiuteris dažnai
padaro 5-12% klaidų, aišku,
pirkėjo nenaudai; New Yorko
bankas prieš keletą metų prara
do 32 bilijonus dol. dėl kompiu
terio klaidos; kelis kartus
„šaltojo karo" metu kompiu
teris vos jo „neįkaitino", kai
„buvo pastebėta, kad priešas
paleidęs raketas, kurios
netrukus pasieks Amerikos
krantus". Panaši klaida
padaryta, kai „USS Vincennes"
karinis laivas nušovė Irano
keleivinį lėktuvą, kuriame žuvo
290 žmonių. Bet tai didžiosios
klaidos, apie kurias su pasibai
sėjimu skaitome.

AUTOMOBILIŲ
PREKYBOS CENTRAS

JAV, Drąsutis Gudelis. Centrą
pastatė Lietuvos statybininkai
per pusantrų metų. Iš visų
demonstruojamų prekybos
salėje automobilių išsiskyrė
pinigams vežioti skirtas šar
vuotis, kainuojantis apie 50,000
dol.

Vilniuje Lazdynuose atidary
tas „Vilniaus Vista", „Ford"
atstovės Lietuvoje, technikos ir
prekybos centras. Šio centro
steigimo įkvėpėjas ir pagrin
dinis vykdytojas yra lietuvis iš

Saugumas — papildoma ekonominė našta, jeigu sau
gumo kaina yra įsivaizduojama atskirai. Tačiau už
saugumą žmonės moka dideles sumas ir naštos nejaučia.
Apsaugos priemonių skaičius, sudėtingumas ir kaina vis
dar didėja. Tas pat yra su vieša apsauga. Policijos
skaičius auga ir jos metodai brangsta. Gyventojai moka
dideles sumas draudimų bendrovėms, nes saugi savi
jauta daug ką reiškia. Kaip ir kiti saugumo atvejai,
saugumas nuo imperinių užmačių turi pasidaryti dalis
bendros apsaugos. Tuomet papildoma našta pakels
bendrą gerovės jausmą ir ji bus nesunki.
Gyventojų nuomonių nepastovumas. Atsikuriančių
valstybių visuomenininkai gali klysti, spėliodami apie
visuomenės nusiteikimus. Jeigu visuomenė yra pa
rodžiusi vienokį nusistatymą, tai nereiškia, kad ji
laikysis tokio nusistatymo pakartotinai.
Žmonės dar beveik neturi ekonominės bazės, pvz.,
nekilnojamo turto, nepavaldi palikimų ii kartos į kartą
ir panašiai. Ekonominę bazę turinčios, šeimos svarsto
klausimus kitaip. Jų galvosena pirmiausia yra surišta
su ekonominės bazės padėtimi ir tik po to išreiškia
jausminius nusiteikimus. Ekonominiais motyvais
paremta galvosena yra pastovesnė ir numatoma.
Jausminių sumetimų galvosena yra nepastovi kaip
liepsna. I kur vėjas smarkiau papučia, į tą pusę ir
linksta.
Šiuolaikinėse demokratuose gyventojų įnašas į
klausimų sprendimus yra būtinas. Atsikuriančiose valą,
tybėse platesnis gyventojų dalyvavimas būtų pagei
dautinas, tiktai sprendžiant trumpalaikes problemas.
Ilgesnio laiko ir komplikuotesniuose problemų spren
dimuose gyventojų interesams turėtų atstovauti
specialistų komitetai.

O kiek kartų, pasitaikė gauti
per didelę sąskaitą už šildymo
dujas, telefoną ar kitą paslaugą
ir reikėjo ilgai vargti, kol klaida
atitaisyta, nes „kompiuteris
apskaičiavo, o jis klaidų
nedaro". Kiek kartų parduo
tuvėje, banke ar kur kitur sto
vėjome ilgiausioje eilėje (arba
visai negalėjome reikalų at
likti), kadangi „kompiuteris
staiga nustojo veikti"...
Kai vis daugiau gyvybinės
svarbos informacijų įrašoma į
kompiuterius, o jų technika
remiasi ligoninės, laboratorijos,
teisėtvarka, darbdaviai, versli
ninkai, kyla pavojus prarasti
informacijas kiekvieną kartą,
kai sugenda elektra, kai pikta
valis asmuo „užkrečia kompiu
terį virusais", kurie sunaikina
programas. Be to, visa ta svar
bi ir slapta informacija pasidaro
jau vieša, nesunkiai prieinama,
mokant „įsilaužti" į kompiu
terinę programą (tokių „gud
ruolių" vis atsiranda).
Galbūt žmonija turėtų žiūrėti
į kompiuteri ne kaip į stebuklą,
o kaip įrankį, kuris yra nei
gudresnis, nei paikesnis už su
juo dirbantį.

Valstybės iniciatyvos klausimas
Valstybinė ar privati nuosavybė? Su politinės laisvės
atgavimu žmonės troško ir pilietinės laisvės, kuri vedė
prie demokratinės sistemos ir laisvos rinkos ekonomijos
pasirinkimo. Norėdamas gauti finansinės paramos, atsi
kuriančios tautos turėjo pasisakyti už privatizaciją.
Kita vertus, po išsilaisvinimo reikėjo perimti gamy
bos priemones, kurios buvo suvalstybintos. Atsirado
reikalas nustatyti pagrindinius krašto ūkio valdymo
principus: ar tikėtis, kad privačios iniciatyvos jėgos
efektyviai ves į ūkio atstatymą, ar reikės valstybinės
iniciatyvos. Trečias pasirinkimas buvo mišri sistema,
paliekant kai kurias įmones valstybės rankose ir priva
tizuojant kitas.
Mišri sistema atrodo praktiškiausia dėl įvairių
priežasčių. Ji lankstesnė, tobulinant gamybos procesus
ir skatinant privačią iniciatyvą, kad, laikui bėgant,
pramonės nuosavybė keistųsi privatizacijos linkme.
Kita priežastis, kodėl mišri sistema butų prak
tiškesnė — atsikūrusios valstybės turi labai ribotus įmo
nių vedėjų — iniciatorių išteklius, nes sovietinėje sis
temoje tokių specialistų nereikėjo. Be iniciatorių ir pra
dinio kapitalo privati pramonė negali kurtis. Taip pat
reikia nepamiršti, kad perėmus valstybinę pramonę,
buvo irgi perimta ūkinė nomenklatūra. Palaipsnis
pramonės nuosavybės keitimas galėtų sėkmingiau
spręsti ir šią problemą.
(Bus daugiau)

i

DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. vasario mėn. 18 d.

CLASSIFIED GUIDE
LIETUVIU

TELKINIAI
REAL ESTATE

IEŠKO BUTO

CLEVELAND, OH
RELIGINES ŠALPOS
VAJUS
Lietuvių Katalikų Religinės
šalpos vajus Dievo Motinos
parapijoje prasidės š.m. vasario
20 dieną.
Religinė šalpa Lietuvai tebėra
labai svarbi ir reikalinga.
Clevelande šio vajaus globėjai
yra kun. Gediminas Kijauskas
ir kun. Juozas Bacevičius.
Komiteto nariai — Zenonas
Obelenis, Henrikas Stasas, An
tanas Styra, Irena Sušinskienė
ir Ona Žilinskienė. Aukas galite
įteikti abejose parapijose,
„Taupoje", arba pasiųsti Onai
Žilinskienei, 1840 Caronia Dr.,
Lyndhurst, OH 44124.
METINIS RAMOVĖNŲ
SUSIRINKIMAS
Ramovėnų metinis narių susi
rinkimas Saukiamas šeštadieni,
vasario 26 d., 4 v. p.p. Lietuvių
namų viršutinėje salėje. Dieno
tvarkėje: valdybos rinkimai,
diskusijos, „kuprinės pabiros".
Nariai ir svečiai prašomi susi
r i n k i m e dalyvauti. Visus
kviečia valdyba.

APLANKYKITE ĮDOMIĄ
PARODĄ
East/West Alternative galeri
joje vyksta keramikos skulp
torės Nijolės von Kiparski
paroda. „The Plain Dealer"
meno kritikei Helen Cullman
Nijolė von Kiparski aiškina, jos
darbui didžiausias įkvėpimas
priešistorinis Europos menas.
Archeologės proistorikės dr.
Marijos Gimbutienės raštai
„The Language of the Goddess"
davė kryptį jos kūrybai. Paroda
baigsis vasario 18 dieną, ad
resas 13127 Shaker Blvd.

dr. Liną Vaitkų ir sekretorę —
Virguują Rubinskiene. Buvo su
darytas ir parapijos šimtmečio
sukakties komitetas. Galintieji
prisidėti prie šio komiteto
veiklos, prašomi skambinti
pirmininkui Antanui Bacevi
čiui, Sr„ telefonu 381-3021.
G. J u š k ė n a s

„TAUPOS** METINIS
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvos Dukterys gruodžio 5
d., metinei lietuviškų šiaudi
„Taupos" kredito kooperatyvo nukų pamokai suvažiavo pas
metinis narių susirinkimas Marytę Jozaitienę. Pamoką ve
įvyks sekmadienį, vasario 27 d., dė Irena Morkūnienė. Tuo pat
11:30 v.r. Dievo Motinos parapi metu vyko ir šventinių ska
nėstų pardavimas, kurio pelnas
jos didžiojoje salėje.
buvo paskirtas labdarai. Kūry
bingos lietuvaitės ne vien savo
KOMP. J. ŠVEDO DAINOS eglutėms gamino papuošalus,
bet ir lietuviškai eglutei, kuri
MUZIKOS MOKYKLOS
vėliau gruodžio mėn. buvo išsta
KONCERTE
tyta Seattle gyventojų pasigro
Cleveland Music School Set- žėjimui.
tlement'e baritonas Andrevv
LIETUVIŠKA EGLUTĖ
White ir pianistė Nancy BritŽIEMOS FESTIVALYJE
tain atliks Clevelando kompozi
torių kūrinių koncertą, tarpe
Seattle centro Snoqualmie sa
jų, prieš trylika metų mirusio
tos mokyklos fortepijono dės lėje gruodžio 10-12 d. vykusiame
tytojo kompozitoriaus Jono žiemos festivalyje, kuriame
Švedo dainas. Koncertas bus dalyvavo ir miesto meras Norm
CMSS, kovo 13-tą dieną, 3 v. Rice, lankytojai žavėjosi labai
gražia lietuviška eglute. Tarp
PPšešių ten išstatytų eglučių, lie
T. G. tuviškoji buvo įspūdingiausia.

Šv. Jurgio parapija Cle
velande telkia lėšas pirkti
kompiuterį adoptuotai Pane
vėžio parapijai. Norima sutelkti
600 dol. šiam tikslui ir Vely
koms pasiųsti kompiuterį- Visi
kviečiami prisidėti prie šios
dovanos.
NAUJA ŠV. JURGIO
PARAPIJOS TARYBA
šv. Jurgio parapijos taryba,
praėjusią savaite vykusiame
posėdyje, išsirinko pareigūnus
1994 metams; pirmininke Liucyą Tamošiūniene, vicepirm. —

Padėka už eglutės puošimą pri
klauso Irenai Morkūnienei, Ma
rijai Strickland ir Marianne
Prišmantienei. Prieš eglutės
išstatytame aprašyme buvo
pažymėta, kad eglutė skiriama
Alisai Lapatinskienei, įver
tinant jos įtaką Šios lietuviškos
tradicijos puoselėjimui. Pro
jektui vadovavo M. Prišmantienė.

4312) 666-8868
(706) 426-7181

tol. 312-7764)436

RIMAS L STANKUS
FOR SALE

Clevelando lietuvių pensininkų klubo 1994 metams išrinktoji valdyba. Iš k. sėdi — S. Mačienė,
J. Malskis — pirmininkas, N. Čeičienė. Stovi — Z. Dučmanas, J. Kazlauskas, V. Staškus, J. Balba
tas ir S. Butrimas.
^T
Nuotr. VI. Bacevičiaus
ir šokiu palinksmino su dovanė ta į Seattle, nors čia neturėjo domą įspūdį padarė didelis skir
lėmis atvykusį Kalėdų senelį. jokių pažįstamų. Mokslas jai tumas tarp vargšų ir turtuolių
labai gerai sekėsi. Gyvenimas gyvenimo sąlygų šioje visuo
ĮSPŪDŽIAIS PASIKEITIMO JAV-se jai buvo labai įdomus ir menėje. Nuo to laiko jis pasiryžo
VAKARAS
patrauklus, bet Evelina pasiilgo skirti savo meniškas pastangas
lietuviško žodžio. Jos tėvas, publikos dėmesį kreipti į bena
„Mano kelionė į Lietuvą" — skubėdamas atsakyti į dukros mių beviltišką padėtį. Edvar
nuoširdus įspūdžiais pasikei laišką, kuriame ji skundėsi das taip pat suorganizavo lie
timo vakaras sausio 7 d. buvo nuobodumu, Evelinai pasiuntė tuvių fotomenininkų parodą,
pravestas Montlake Communi- Inos Bertulytės-Bray telefono kuri dabar veikia Amber galeri
ty centre. Dalyvavo 15 neseniai numerį, kurį jis gavo iš savo joje, Portlande.
Lietuvoje lankęsi, ar šią vasarą anglų kalbos mokytojo — stu
ten vykti žadantys asmenys, dento iš Seattle! Taip sumažė
PRITARIA
įdomiai kalbėjo Ann Žvirblis ir jo pasaulis; Evelina tik gruodžio
J . MAŽEIKAITĖSjos vyras Kevin LeFavour, Fran mėn. atrado Seattle draugiškus
H A R R I S O N MINTIMS
Dauelsburg, Antanas ir Toni lietuvius.
Pulikai. Būsimi keleiviai suži
LB Seattle apylinkės pirm.
nojo daug įdomių žinių ir pata
Jūratės
Mažeikaitės-Harrison
GRIGAI IŠVYKO l RYGA
rimų.
laiškas apie JAV valdžios
nekreipimas dėmesio į Rusijos
Frank ir Martha Grigai visam
VERTINGA KALĖDŲ
nesiskaitymą su jos kaimynais
vasario mėnesiui išvyko į Rygą,
DOVANA
rytų Europoje, buvo išspausdin
kur jis miesto administratorius
tas „Seattle Times" š.m. sausio
Kalėdų senelis šiais metais mokys sąmatų sudarymo ir 17 d. laidoje. Po savaitės, laik
tikrai aplankė Kęstutį Sereivą. knygvedybos. Tai pirmas Frank raštyje pasirodė Seattle ukrai
Šio University of VVashington Grigo paskyrimas iš Internatio niečių bendruomenės pirminin
trečio kurso studento irklavimo nal Executive Service Corps ko laiškas, stipriai pritariantis
draugai suteikė jam didžiausią organizacijos, kurią sudaro Jūratės pareikštoms mintims.
staigmeną: Kęstui padovanojo pensininkai, norintieji savo
kelionę į Lietuvą, kad jis specialybe ir mokslu padėti nau ĮVERTINTAS P R O J E K T A S
Kalėdų proga galėtų aplankyti jiems kraštams. Grigo aprašy
savo tėvus, kurių nematė jau mas jo keliones į Lietuvą buvo
Onos Johnson gamtos mokslo
išspausdintas .,Tulpės" 1993 m.
trejus metus!
projektas
apie sklerodermos ligą
gruodžio mėn laidoje.
buvo išstatytas St. Joseph mo
EVELINA PACAUSKAITĖ
kyklos šventėje. Onutė šį darbą
SUGRĮŽO l KAUNA
skyrė Dainai Kinderytei, kuri
EDVARDO J U R Č I O
FOTOGRAFIJŲ P A R O D A jai daug padėjo susipažinti su
Trečios klasės gimnazistė
sklerodermos liga. Daina pati
Evelina Pacauskaitė. po penkių
Portlandiečio Edvardo Jurčio kenčia nuo šios ligos.
mėnesių studijų Ingraham High fotomenas gruodžio mėn. buvo
Zita Petkienė
School (Seattle), sausio mėnesio rodomas Benham Studio galeri
gale sugrįžo į Kauną. Evelina joje, Seattle miesto centre. DAYTONA BEACH, FL
buvo viena iš laimėtojų 1993 m. Jurčio parodos tema: ..Miesto
LAUKIAMAS
konkurso, pravesto Lietuvos gatvėse; benamių portretai".
VYSK. P. BALTAKIS
fondo anglų kalbos mokiniams. Seattle gyventojai turėjo progą
Laimėtojams buvo skirta kelio susipažinti su fotografu gruo
Š.m. kovo mėn. 1 d. į mūsų tel
nė į Ameriką. Atvykę, jie buvo džio 2 d. vykusiame parodos kinį atvyksta vyks. Paulius
apgyvendinti amerikiečių šei atidaryme. Jurčys aiškino, kad Baltakis. Šv. Mišias garbingasis
mose ir turėjo progą lankyti kai jis į Ameriką atvyko prieš svečias ketvirtadienį, kovo 3 d.,
gimnaziją. Evelina buvo paskir ketverius metus, jam neišdil- 2:30 v. p.p. aukos Prince of
Peace parapijos bažnyčioje, Ormond Beach. Prieš Mišias nuo
1:30 v. p.p. vyskupas klausys iš
pažinčių lietuvių kalba.
Po Mišių parapijos salėje su
sitikimo ir pabendravimo su
vyskupu proga ruošiamos kuk
lios vaišės. Svečias kalbės apie
Religinės šalpos veiklą ir padė
tį Lietuvoje.
Vysk. P. Baltakis aplankys ir
kitus lietuvių telkinius Florido
je. Svečio kvietimu ir globa rū
pinasi visuomenininkai Algir
das ir Danutė Šilbajoriai. Pa
maldos skiriamos priešvelykiniam susikaupimui. Visi Daytona Beach ir plačiųjų apylinkių
lietuviai kviečiami pamaldose ir
Kaunietė Evelina Pacauskaitė, JAV ir Lietuvos mokiniais pasikeitimo pro susitikime su vyskupu dalyvau
gramos dėka 5 mėn. lankiusi gimnaziją Seattle, ir to miesto Lietuvos Dukterų ti.
draugijos pirmininkė Nijolė Raišienė kalėdinių šiaudinukų gaminimo
Jurgis Janušaitis
sueigoje.

9 gabalų mediniai
valgomo kamb. baidai. Skambinti
vakarais, tol. 312-264-7165.

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

MISCELLANEOUS

•rflsį C e * ^
10%—20%—30<*fepigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
" FRAJIK ZAP0U8
3206 V i W w t t f t h StrMt
Tel. — (706) 4246684
(312)6614884
E L E K T R O 6.
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu Chlcagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir.sąžiningai.

REALMART, INC.
6602 S. Pulasii,
Chicago, IL 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
g$5meni$kai patarnauja {vairių noosavy•bių pirkime bet pardavime, mieste ir
prfcmies£i«KMe. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus 3 1 2 - 5 8 5 * 1 0 0 / 1 ^ . 312-778-3971*

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Ave.

312-77S-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

M o v l n j — Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:

8 M M — tel. 312-925-4391

US. Savings Bonds
Make Great Gifts.
pĮĮfr" -—-

A public service of th1< nevvspapfr
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DANUTĖ MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. įkainavimas veltui.

Open Houss
Sun Fsb. 20 1 p.m. -4 p.m.
4S32 Wlck Dr., Oak U w n , IL
Reduced 3 bdrm. brick ranch; large living, din. rm., large eat-in kitehen. new
appliances: broom eloset. pantry: window treatments, newer roof; 1V2 bath;
alum. soffit & fascia; a/c; 2Vi car
garage, full bsmt; garden equipmt.
$142,000. Tel. 708-424-1772. Take
Cicero to 103; one bl. West on 103rd.

UTHUANIAN DIASPORA
KONIGSBERG TO CHICAGO.
anglų kalba. Autorius Antanas J . Van Reenan
Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos,
analizuojama ta ligi Šiol negvildenta vertybių konfigūracija.
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos,
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos
tautiškumo principais.
Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo
supratimu-pajautimu Dėmesio centre — lietuviai ateiviai.
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai)
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai,
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję
D.P. (displaced persona) — vardą. Analizuojamas kultūrinis
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas
ir kaip sukūrė naujas.
Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi
ty Press of America, Inc., Lanham, New York and London.
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol.
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:
4548 W. 63rd St.,
Chicago, IL 6 0 6 2 9

HELL I N ICC
Onutė OJeibšUenė

SMAGI PRAMOGA
VAIKAMS
S m a g i a i praėjo eglutės
renginys vaikams, kurį gruo
džio 11d. pas Ramutę ir Egidijų
Klimus suorganizavo Valerija
Sparkytė, talkinant Sauliui
Kinderiui. Dalyvavo 28 vaiku
čiai, kurie gerai išmokta dainele

HEMAI
REALTORS

Moteris M k e bet kokio darbo.
Kreiptis į Vaidą,

ALISĄ LAPATINSKIENĘ
PRISIMENANT
Washington valstijos Lietuvių
Bendruomenės valdybos vardu,
norėčiau tarti keletą žodžių apie
mūsų visų mylimą a.a. Alisą La
patinskienę.
Nuo jos šeimos prieš 30 metų
atvykimo apsigyvenimui \ Seattle Alisa tapo vietinio lietuvio
telkinio ramsčiu; daugeliui mū
sų ji buvo gera draugė.
Alisa buvo viena iš Lietuvos
Dukterų draugijos Seattle sky
riaus steigėjų, pirmininkavo tai
organizacijai daugiau 10 metų,
ir tik pernai pavasarį pasi
traukė iš pareigų. Jos vadovybė
je Dukterų veikla augo ir kles
tėjo. Alisai vadovaujant, Lietu
vos Dukterys ištiesė ranką
vargstantiems Seattle ir kitur
Amerikoje, o taip pat Lietuvoje
— finansiniai, siuntiniais, ir
moraline pagalba. Mūsų tarpe
Alisa skatino meilę lietu
viškoms tradicijoms: organizavo
šiaudinukų gaminimo ir margu
čių dažymo pamokas.
Savo gyvenimą ir darbą Alisa
puošė ramumu ir humoru. Net
sunkios ligos prislėgta, Alisa
neprarado ramumo nei humoro
jausmo. Alisos gyvenimas, jos
pasišventimas lietuvybei, mums
visiems lieka jautrumo ir meilės
pavyzdžiu.
Pasigesime Alisos, nes jos
draugystė praturtino mūsų gy
venimą.
J ū r a t ė Mažeikaitė-Harrison

GREIT
PARDUODA

IEŠKO DARBO

SEATTLE, WA

LIETUVIŠKŲ
ŠIAUDINUKŲ PAMOKA

TELKIAMOS LĖŠOS
KOMPIUTERIUI PIRKTI

Tvarkinga, vMurinlo amžiau*
M M ieško buto Marquette Pk.
apyl. Skambinti 8 v.v. -10 v.v. tei.
312.778-1693.

DON-T SPEND IT A l i

SAVE SOME AT

MUTUAL kedenti SAVINGS
ANO tOAN A5SOCIATKDN
ChorleteH ood Supervued by ihs United Stote* Govemmenl
M^UMOSVfCC

2212 W CERMAK ROAD • CNCAGO. PUINOIS 6O608

P H O f * (312) 847-7747

A diary (much likę that of Ann Frank), which begins in 1941 when
a group of Uthuanisro were loaded in cattie cars and dispatehed to the wastelands of Siberia. This diary is a record of a vvoman
— a peopte-a nation, ravaged by a vicious occupying force, but
resisting and surviving.
Translated by Raimonda K. Bartuika. 256 pages, hard cover
Published in Vilnius 1992. Book price $13.00. Shipping and handling in USA $2.00. Canada — $3.00. Illinois residents add $1.14
for sale tax. Send orders to. PrSMĮ—, 4545 W. 63rd St., Chicago.
IL 60629-5569
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APPLE kursų dalyviai prie Kauno pilies 1993 metų vasarą.

KUR MOKOSI LIETUVOS
MOKYTOJAI
Artėjant 1994 m. vasarai, AP
PLE vėl sparčiai ruošiasi į
darbą. Jau ketvirtą kartą ši
JAV pedagogų/savanorių or
ganizacija vyks į Lietuvą pra
vesti seminarus Lietuvos moky
tojams.
APPLE (American Professional Partnership for Lithuanian Education) organizacijos
tikslas yra padėti Lietuvos
m o k y k l o m s persitvarkyti į
naują švietimo tvarką, kuri
paruoštų Lietuvos jaunimą
gyvenimui laisvame, demokra
tiniame krašte. APPLE įsikūrė
dviejų moterų iniciatyva. Da
bartinė gen. APPLE direktorė
Vaiva Vėbraitė iš Connecticut
valstijos ir Jūratė Krokytė-Stirbienė iš Philadelphijos, pasi
t a r u s i o s su buv. L i e t u v o s
Respublikos Kultūros ir Švie
timo ministru Darium Kuoliu,
nutarė įsteigti organizaciją,
kurios pagrindinis uždavinys
yra
praktiškai
prisidėti,
L i e t u v o s š v i e t i m u i persi
tvarkant.
Pirmieji seminarai įvyko 1991
m. vasarą Vilniuje. Dalyvavo 30
mokytojų iš JAV ir 560 iš visos
Lietuvos. Buvo dėstoma ypa
tingoji pedagogika, visuome
niniai mokslai, psichologija,
švietimo vadyba, anglų kalba,
Montessori metodologija, kon
sultantų paruošimas ir matema
tika. Per ateinančius dvejus
metus APPLE išaugo ir pa
garsėjo abipus Atlanto. Ska
tinama
didelio
Lietuvos
mokytojų entuziazmo ir noro
dalyvauti, seminarų programa
kasmet sustiprėjo. Buvo įvesti
kitų mokslo specialybių kursai.
1992 metais muzika, griežtieji
mokslai, pradinis ugdymas,
prancūzų kalba ir komunikacija
nebyliams. Anglų ir prancūzų
kalbų dėstymas vyko Šiauliuo
se. O Klaipėdoje buvo vienos
savaitės kursai skirti pereitų
metų kursantams. Prie 1993 m.
programos dar prisidėjo vienin
goji kalba, bibliotekininkystė,
matematika/kompiuteriai, ir
anti-alkoholizmo/narkomanijos
programa jaunimui. Darbas
vyko Vilniuje, Klaipėdoje, Mari
jampolėje ir Birštone. Šiais
metais šalia minėtų miestų
numatyta dirbti ir Kaune — gal
net ir dar kuriame kitame mies
te. 1993 m. vasaros seminaruose
jau dirbo per 70 mokytojų iš
JAV ir Kanados, ir 1,100
mokytojų iš Lietuvos. Nors di
džiuma savanorių gimnazijos
mokytojai, yra ir nemaža grupė
universitetų profesūros, kurie
jau kelintą kartą dirba Lietu
voje. Tautiniu atžvilgiu sava
noriai susidaro iš trijų kate
gorijų: kurie patys, ar jų tėvai,
gimė Lietuvoje, kurie jaučia
savo lietuviškas šaknis, bet jau
yra kelintos kartos amerikie
čiai, ir kurie visiškai neturi
giminystės su Lietuva. Ši pasta
roji grupė yra ypač verta mūsų
pagarbos. Kai kurie iš jų ruošia

si pašvęsti ketvirtą vasarą
Lietuvos labui!
Džiugu, kad tiek daug atlikta
per tokį trumpą laiką. Aišku,
tai nebūtų atsitikę be gerų
žmonių pagalbos ir be Lietuvos
vyriausybės paramos. Įvertin
dama APPLE seminarų reikš
mę, Lietuvos Respublikos
Kultūros ir švietimo ministerija
vėl kviečia JAV ir Kanados
mokytojus į talką. 1994 m.
s e m i n a r a i prasidės liepos
viduryje ir tęsis iki rugpjūčio
vidurio. Seminarai numatyti iš
šių sričių: pradinis ugdymas,
specialių poreikių vaikų inte
gravimo problemos, švietimo
vadyba, psichologija, anglų
prancūzų, vokiečių kalbos, gim
toji kalba, mokytojų centrai,
pažangūs dėstymo metodai,
socialiniai mokslai, geografija ir
biologija ryšium su ekologija,
muzika ir daile, specialioji pe
dagogika, darbas su nesutvar
komais vaikais ir darbas su
jaunimu (organizacijos, popamokinė veikla ir t.t.).

LAIŠKAI
NORINT MUŠTIS
PAGALYS ATSIRAS

ISTORIKAI, PAAIŠKINKITE ! nuolaidumu pašventina Rusijos
pretekstus brutaliai kištis į kitų
Antanas Juodvalkis („Drau tautų gyvenimą ir kėsintis į jų
gas", 1994 m. vasario 2 d.) rašo: gyvybę. Gal ne taip jau sunku
„Lietuvos kunigaikščių ga suvokti, kad ..rusakalbiai" nėra
dynėje lietuvių kalba pilie nei tauta, nei tautinė mažuma,
tinių teisių neturėjo, nes kuni o tik kolonizacijos ir nutau
gaikščių dvaruose buvo naudo tinimo produktas, penktoji
jama gudų kalba". Tai argu kolona. Ji suformuota nežmo
mentas, kurį kai kurie gudų is niškais prievartos, priespaudos
torikai naudoja įrodymui, kad ir genocido metodais, ir kas
Didžioji Lietuvos Kunigaikštija pripažintų tą produktą, tai
iš tikrjų buvusi gudų valstybe: įteisintų ir jo kilmę".
jos valdovai kalbėję gudiškai,
Čia tikroji perspektyva. Mes,
taigi, jie buvę ne lietuviai, bet užsienio lietuviai, paskutiniu
gudai.
metu apsivylę ir nežiną, kur
Argi tikrai Vytautas su savo dabar mūsų reikia, kur dabar
tėvu Kęstučiu kalbėjo gudiškai? galime būti Lietuvai naudingi,
Iki šiol aš maniau, kad lietuviai kur dabar turėtume sukaupti
kunigaikščiai tarp savęs kalbėjo savo organizuotą energiją; ar
l i e t u v i š k a i ir tik susiraši per Bendruomenę, ar per Altą
nėjimui su Rytų Europos paval su jungtinėm Baltų grupėm, ar
diniais naudojo ne gudų, bet per privačius kontaktus ir per
senąją slavoninę kalbą, kuri yra spaudą. Apginkime tikrąją per
gimininga ne tik gudų, bet ir spektyvą: ne žmona mušama, ne
rusų, lenkų bei ukrainiečių rusakalbiai skriaudžiami, tai
kalboms. O su Vakarų Europa Rusijos vadovaujamo genocido
susirašinėjo lotynų kalba (pvz., pasekmės. Mes turime visom jė
Gedimino laiškai popiežiui). Ar gom, visom priemonėm skelbti
mano galvojimas klaidingas? rusų ir sovietų padarytą geno
Būtų gerai, kad tuo klausimu cidą. Turime skelbti, kad Rusi
pasisakytų mūsų istorikai bei ja, kaip sovietijos paveldėtoja
kalbininkai. Pavyzdžiui, ar turi sumokėti reparacijas taip
daug slavoninė kalba skiriasi pat, kaip vokiečiai sumokėjo
žydam ir kitiem nukentėjusiem.
nuo gudų kalbos?
Zenonas P r ū s a s Pereikime į ofenzyvą.

Perskaičiau p. J. Pakalkos
laišką, kuriame piktinamasi,
Linas Kojelis JAV - Baltijos
Chillicothe, OH
kad Lietuvos ambasada Vašing
fondo prezidentas („Draugas"
tone pagerbė „kritusius sausio
1994.02.03) savo straipsnyje
REIKIA IŠTIRTI
13 d. dalyvius". Tai esąs „skau
„Baltijos valstybių ateitis"
dus žuvusiųjų paniekinimas,
taikliai aiškina: „Šiuo metu
palyginti juos su gyvuliais".
Vasario 13 d. Pasaulio lietu norima įtvirtinti naują „convenEsą, kristi gali tik gyvuliai vių centre, Lemonte, Indrė Tijū- tional vvisdom" būtent, kad
(„Draugas", 1994.02.04 d.).
nėlienė, „Saulutės" Lietuvos pasaulio jėgų balanse Rusija
N e tik S. Stanevičius ir S. našlaičių globos būrelio pirmi taps ne tik formaliai Sovietų
Daukantas rašė apie kritusius ninkė, mėnesį praleidusi Lietu sąjungos teisių paveldėtoja, bet
įvairiose kovose su savo priešais voje, padarė viešą pranešimą, iš e s m ė s vadovaus Rytų
Lietuvos didvyrius, bet dar papasakodama savo įspūdžius iš Europos transformacijai ir lems
gražiau apie tai kalbėjo mūsų kelionės. „Saulutės" vardu ji jos likimą". Todėl budėkime ir
Maironis: Daugel krito sūnų, lankė našlaitynus. Paklausta, veikime, kad taip nepasidarytų.
kaip tų lapų rudens,/ Balta- ar našlaičiai gauna visas lab
Julius J o d e l ė
daros siuntas, ji atsakė, kad
veidės oi verks, n e s mylėjo.
Hermosa Beach, CA
Dėl to tariamo paniekinimo tikrai nežinanti.
Mano nuomone, sužinoti turė
man prisimena toks beveik
jo
būti pagrindinis kelionės tiks
Š A U N U S JAUNUOLIS
anekdotiškas atsitikimas. Anais
Hitlerio laikais valgėme pietus las. Jeigu siuntų negauna, tai
Malonu stebėti šią žiemą Nor
mišrioje Paryžiaus universiteto reikia pakeisti gavėją ir duoti
studentų kompanijoje. Vienas tiems, kurie teisingai labdarą vegijoje vykstančią olimpiadą,
s t u d e n t a s iš Lenkijos ėmė išdalina našlaičiams. Nejaugi to tačiau dar įspūdingiau, kai ma
pasakoti, kad dabar Lenkijoje nežino nei Gražina Landsber tai jaunuolį (Tommy Moe), prieš
žmonės šunis vadina Adolfais. gienė, nei pats valstybės galva nusileidžiant slidėmis nuo
Lietuvos mokytojai ir mo Šaltu humoru pasižymintis — prezidentas, su kuriais Indrė kalno, padarant kryžiaus ženklą
kyklų vadovai laukia APPLE šveicaras studentas, lyg niekur turėjo susitikimus? Išeivijoje ir ant krūtinės. Kiti jo varžovai
seminarų, o APPLE laukia nieko, prasitarė: „Koks šunų taip sklinda gandai, kad lab prieš nusileisdami laukiniškai
savanorių! Kviečiame visų įžeidimas". Ne visados aišku, daros siuntomis pasinaudoja ne sušukdavo, gal tuo save padrą
tie, kuriems jos skirtos, todėl šį sindami. T. Moe laimėjo auksinį
minėtų ir kitų specialybių kas ką labiau paniekina.
mokytojus ir profesorius įsi
Pas mus apie mušeikas, kurie dalyką reikia ištirti ir su medalį ir tapo geriausiu pasau
jungti į mūsų eiles. Suinteresuo kartais per daug prie visų tvarkyti, kad neliktų abejonių. lio slidininku!
Leonidas Ragas
ti kviečiami paruošti savo kabinėjasi, sakydavo, kad jie
Genė Valantinienė
Ithasca, IL
specialybės planą ir prisiųsti vaikšto pasileidę apyvaras.
Cicero, IL
tris kopijas iki kovo 8 d. šiuo Nors berods niekas dabar vyžų
KADA NUSTOSI MUŠTI
adresu: Vaiva Vėbra, Executive nenešioja (o tai buvo labai
SAVO ŽMONĄ?
Director of APPLE, Box 617, patogus apavas žiemą), bet vis
DĖL SKAITYTOJŲ
Durham, Connecticut 06422, ar atsiranda žmonių su palaidomis
LAIŠKŲ SKYRIAUS
Rusijos užsienio reikalų mi
ba dėl papildomų žinių skam apyvaromis, ypač kai kalba apie
nistrui
Kozyrevui padarius
binti seminarų sekretorei Shir- dabartinę Lietuvą.
Pasitaiko, kad laiškų rašytojai
pareiškimą, kad Rusija gins sudrumsčia mūsų stovintį ar
ley Sabo (203) 758-4600.
V i n c a s T r u m p a Baltijos valstybėse skriau
Gailutė Vaičiūnaitė Skučienė
Santa Monica, CA džiamų rusakalbių interesus, ramiai tekantį „vandenį". O
kodėl jo nesudrumsti? Tas mūsų
išryškėja Rusijos imperializmo gyvenime įneša naujovių ir
klasta, kuri primena klasikinį duoda kitokių idėjų. Tačiau pa
KADA PENSININKAMS NEREIKIA
žmonos mušimo reikalą. Kad sitaiko laiškų, kurie indife
PILDYTI FEDERALINIŲ
muši, tai aišku. Bet kada rentiški visokiems įvykiams ar
nustosi?
pasisakymams —jiems lietuvių
MOKESČIŲ
Valentinas Ardžiūnas — „Prie gyvenimo aprašomi įvykiai vis
Jeigu nedirbat, esat daugiau kurias jūs išėmėte iš IRA ir Europos durų. bet ne elgetos" ne prie širdies.
kaip 65 metų amžiaus, pagrin panašių pensijų fondų. Visų „Lietuvos aide" (1994.01.15)
N e m ė g s t a m a pasisakymų
dinės pajamos — iš socialinio aukščiau minėtų formų bendrą pagavo tikrą perspektyvą: „prieš plauką" arba liniją, kuri
„...Rusijai, dar komunistinei, n e s u t i n k a
draudimo, yra labai paprastas sumą pavadinsim suma A.
su
autoriaus
reikia
baigti
perestroiką
ir
gauti
būdas nustatyti, ar jums reikia
nuomone. O, mano nuomone,
Antras dalykas, kurį reikia visus įmanomus dolerius iš
pildyti federalinių mokesčių
tai yra šabloniškas ir niekuo
nustatyti, tai ar jūsų socialinio Vakarų (pasak Lenino, tegul
formą.
nepagrįstas galvojimas. Straips
draudimo suma yra apmokes kapitalistai mums nuperka
Nereikia pildyti federalinių
nio autorius laikraštyje turi
tinama. Šią sumą jūs dažniau virvę, kuria mes juos (pakarsi
mokesčių formos, jeigu esate ne
teisę pasiaiškinti dėl metamų
siai galit g a u t i iš formos me) „Rusija gina rusakalbių in
skolingi valdžiai jokių mokesčių
kaltinimų. Jeigu padarome
SSA-1099. Daugelis pensininkų teresus artimajame užsienyje!"
arba valdžia jums neskolinga.
klaidą, tai kodėl gi nepri
neturi municipalinių taupymo V a k a r ų politikai nešventu
Daugiau kaip 80% pensininkų
sipažinti?
lakštų ar kitų investicijų, kurios
gauna pajamas, kurios sumuo
turėtų įtakos, apskaičiuojant, ar
jamos formomis SSA-1099,
jūsų socialinio draudimo suma
1099INT, 1099-OID, 1099-DIV,
yra apmokestinama. Jeigu jūs
1099R. Jeigu jūs už praeitus
vienas tų pensininkų ir jūsų
metus negavot daugiau jokių
SSA-1099 suma mažesnė už
formų, išskyrus aukščiau iš
25,000 dol. viengungiui arba
vardintas, jums tinka toks ap
32,000 dol. vyrui su žmona, jūsų
skaičiavimas.
tolimesnis žingsnis — grįžti prie
Pirmiausia sudekit bendrą
aukščiau rastos sumos A.
visų formų, kurias jūs gavot iš
bankų ir k i t ų f i n a n s i n i ų
Jeigu ši suma (A) mažesnė už
bendrovių, sumą
(formos 6,950 dol. viengungiui arba
1099INT, 1099OID ir 1099DIV). 10,900 dol. vyrui su žmona,
Prie šios sumos pridėkit visų daugeliu atvejų jums iš viso ne
formų 1099R sumą — tai pensi r e i k i a p i l d y t i
federalinių
jos, kurias jūs gavote iš savo mokesčių formų.
Laima ir Alpis Jurkūnai, neseniai įsyungę i Lithuanian Mercy Lift organiza
buvusių darbdavių ir sumos,
V i d m a n t a s G a r l a u s k a s cijos darbą.
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Malonu pastebėti kai kurių
skaitytojų laiškus, kurie yra
malonūs ne tik skaityti, bet
naudingi ir galima pasinaudoti
jų patarimais. Reikia juk rašyti
„Draugui" savo sumanymus,
pasiūlymus, padėkas už gerus
straipsnius, apie pastebėtas
klaidas ir t.t. Tas praturtins
mūsų gyvenimą, įneš naujų
sumanymų ir idėjų, kuriomis
galėsime pasinaudoti.
Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

KIPŠO OBUOLIAI
Diskutuojant ir teisinant
amb. Eidintą, išleidžiama speci
finiai dalykai, kai jam prime
tama veikla komunistų parti
joje, ne kaip paprasto nario, o
kaip aktyvisto, naudojant net
privilegijuotą
kelionę
į
Ameriką, puolant komunistiniu
žargonu ir kaltinant išeivius ne
būtais dalykais. Iš jo dar negir
dėti komunistinės veiklos panei
gimo ar pasiaiškinimų. Tyla
viešpatauja iš visų buvusių
aktyvistų darbuotojų. Jei kas
prakalba, tai pasiteisinimai ar
ba pateisinami — nors prie žaiz
dos lipdyk.

Nevalia užmiršti tų žmonių,
kurių paskutiniu atodūsiu mes
dar ir šiandien kvėpuojame.
Nevalia užmiršti Katyno, Praveniškių, Rainių ir Raslavo,
Sokolovo smogikų, o pagaliau ir
„beržinės
lazdos",
kaip
komunistų machanizacijos sim
bolio. Ši lazda buvo iškabinta
Leipalingio kraštotyros muzie
juje, apkaltinant „buržuazinius
nacionalistus" už 1946 m.
Gailiūnų pradžios mokyklos
mokytojos Adelės Ūselytės
nužudymą. Lazda kabojo iki
atgimimo, tačiau mokytoją
nukankino, partizanais apsi
metę, majoro Sokolovo smo
gikai. Dabar paslaptis iškilo,
nes budelis, naudojęs tą lazdą,
dar gyvas slankioja po Vilnių ir
galbūt gauna valdžios pensiją.
Mums rūpi ir rūpės Lietuvos
įvykiai. Jei kam atrodo, kad da
bartiniai lietuviški reikalai
krypsta „motulės Rusijos" kryp
timi, yra reikalas kritikuoti ir
nebijoti pasisakyti — patinka
kam, ar ne? Vienas dalykas
aiškus: mums nepakeliui „eiti
su kipšu obuoliauti", juo labiau
Lietuvos ankstyvo pavasario
metu.
J o n a s Šalna
Juno Beach, FL

Mūsų klasės auklėtojai, mylimai ir gerbiamai

A.tA.
ALINAI SKRUPSKEUENEI
mirus, dukroms dr. VIKTORIJAI ir ENATAI, sūnui
prof. KĘSTUČIUI, sesutei dr. JONEI MEŠKAUS
KIENEI ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautą.
„Aušros" Mergaičių
dešimtos laidos „A"

Gimnazijos
klasė.

Didžiajam patriotui. Nepriklausomybės kovų savanoriui
ir Laisvės kovų vadovui

pik. prof. dr. JUOZUI VĖBRAI
žemišką kelionę užbaigus, žmoną GENOVAITE, dukras
VAIVĄ ir SILVIJĄ, sūnus ARISTIDĄ ir EVALDĄ su
šeimomis ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame.
Vanda ir Antanas Gruzdžiai
Stasė ir Vytautas Paulioniai
Stasė ir Kazimieras Urbšaičiai
Elena ir Kazimieras Vilniškiai

A.tA.
ANTANUI BALIUI
mirus, žmoną dantų gyd. BRONE, dukteris ILONĄ
LAUČIENĘ ir AURELIJĄ VAIČIULIENĘ^entus,
vaikaičius ir visus gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame.
Lietuvių Dantų Gydytojų

sąjunga

Mylimam Gyvenimo Draugui, Tėvui ir Seneliui

A.tA.
EDMUNDUI BINKIUI
mirus, žmonai ANASTAZIJAI, dukroms RAIMON
DAI KONTRIMIENEI ir NIJOLEI RAILIENEI bei
jų šeimoms gilią užuojautą reiškia
Edmundas

ir Aldona

Drukteiniai

A N T H O N Y B. P E T K U S • D O N A L D A. P E T K U S •
D O N A L D M. P E T K U S IR Š E I M A
nuoširdžiai kviečia jus atsilankyti \ jų naujos
laidotuvių įstaigos atidarymą
š.m. vasario m ė n . 20 d., 12-4 v a i . p. p .

PETKUS LEMONT
FUNERAL HOME
12401 S. Archer Ave. at Derby Rd.
Lemont, IL 60439
708-257-6667
800-994-7600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
V i r g o — lotyniškai mergelė.
Visą būrį mergelių galėsite ne
t i k p a m a t y t i , bet ir išgirsti,
a t s i l a n k ę į Virgo, Vilniaus
universiteto mergaičių choro,
koncertą, šiandien (vasario 18
d.), 7:30 v.v. J a u n i m o centro di
džiojoje salėje.
Šį v a k a r ą — penktadienį,
vasario 18 d. — 6 vai. vakare
J a u n i m o c e n t r o vakaronėje
kalbės Lietuvos ambasadorius
Vašingtone, dr. Alfonsas Eidin
t a s . Visuomenė kviečiama at
vykti ir plačiau su juo susipa
žinti. U ž t i k r i n a m e , kad pro
g r a m a pasibaigs iki 7:30 v.v.,
todėl visi t u r ė s p a k a n k a m a i
laiko nueiti į didžiąją Jaunimo
centro salę, k u r vyks Virgo kon
certas.
V a s a r i o m ė n . „American
Libraries'" ž u r n a l a s aprašo
Freedom Forum fondacijos įstei
giamas bibliotekas Rytų Euro
poje — Prahoje, Varšuvoje.
Bulgarijoje, B r a t i s l a v o j e ir
Vilniuje. Bibliotekos įsteigtos
žurnalistams ir žurnalistikos
s t u d e n t a m s ir s i e k i a šiuose
kraštuose suteikti galimybes
įgyvendinti tos amerikiečių fon
dacijos šūkį — spaudos laisvė,
išsireiškimo laisvė ir dvasios
laisvė (,,Free P r e s s . Free
Speech, Free Spirit"). Vilniaus
u-teto žurnalizmo bibliotekos
vedėjas — Marius Lukošiūnas.

Vėliausioji Lithuanian Merc y Lift siunta, 61-mas talpintuvas, išplaukė į Lietuvą vasario
13 d. Detroito Lietuvos Dukterų
draugija pripildė pusę šio talpintuvo. J ū r a t ė s Pečiūrienės dėka,
Cliniųue bendrovė paaukojo
d a u g i a u k a i p 6,000 naujų
uniformų medicinos seselėm.
Siuntoje y r a medicinos žurnalų
Vilniaus universitetui (Illinois
u n i v e r s i t e t o dovana), St.
M a r g a r e t ' s ligoninės, Hammond, IN, dovanoti čiužiniai ir
inkubatoriai naujagimiams ir
d a u g kitų svarbių dovanų.
Vasario 18 d. iškeliaus 62-ras
t a l p i n t u v a s iš M i a m i , F L .
S i u n t ą suorganizavo S.O.S.
L i t h u a n i a organizacijos pirm.
A r i a n a Kumpienė. Siuntą su
daro įvairi patalynė ligoninėms.
63-sis talpintuvas bus išsiųs
t a s vasario 19 d. Robert Boris —
Lietuvos vyčių Aid to Lithuania
— pastangomis. World Medical
Relief Detroite paaukojo visą
talpintuvą medikamentų, vais
tų ir aparatūros.
Kaip matyti iš šių žinučių,
L i t h u a n i a n Mercy Lift nuolat
vykdo — ir labai sėkmingai —
a r t i m o meilės darbą Lietuvai,
ypač jos labiausiai vargstan
t i e m s — ligoniams. Be visų čia
suminėtų
ir
nesuminėtų
geradarių šis darbas nebūtų
įmanomas, todėl Mercy Lift
vadovybė ir darbuotojai y r a
j i e m s labai dėkingi.

Dr. V. D u b i n s k a s globoja
vieną Lietuvos našlaitį. Vis
daugiau ir d a u g i a u atsirado
Amerikos lietuvių, kurie apsi
i m a globoti Lietuvos našlaičius
per „Lietuvos Našlaičių Globos"
komitetą.

^Aleksandras Stulginskis —
Lietuvos prezidentas, Gulago
k a l i n y s " , Lietuvos ambasadoriaus Vašingtone dr. Alfonso
Eidinto parašyta knyga, kurią
Jonas
Dainauskas
labai
teigiamai įvertino š.m. vasario
E l e n a K a i r i e n ė , gyvenanti 12 d., šeštadienio „Draugo"
Miunchene, Vokietijoj, Vasario
laidoje, y r a PLB valdybos
16 d. proga, per Leono XIII
ruošiamos „Lietuvos kovų ir
fondą, paaukojo 1000 dol. Lietu
kančių istorijos" dalis —jau an
vos krikščioniškosios demokra
t r a s baigtas rašyti tomas. Dabar
tijos stiprinimui. E . Kairienė ir
r a n k r a š t i s yra redaguojamas
1993 m. miręs teisininkas a.a.
Vilniuje, peržiūrimas Ameri
Juozas Kairys
okupacijos
koje ir deramasi su Čikagos
metais nuolat g y n ė Lietuvos
spaustuvėmis dėl galimybių jj
r e i k a l u s v o k i e č i ų ir t e n
l e i s t i Amerikoje. Taip pat
išeinančių rusų i r ukrainiečių
ieškomas jai vertėjas į anglų
spaudoje. E. Kairienė tęsia šį
kalbą. Pirmas istorijos tomas
gražų darbą, tikėdama, kad
baigiamas spausdinti Vilniuje ir
krikščioniškoji
demokratija t u r i pasirodyti dar šį mėnesį.
padės Lietuvai prisikelti iš vis Ruošimo eigoje šiuo metu yra
dar sunkiai slegiančio sovietinio aštuoni (8) tomai.
palikimo.
Kun. Ant. Bertašius iš Šv.
x E. Kleizienė, įsipareigojo
Kazimiero parapijos Paterson.
globoti vieną našlaitę Edita,
N.J., su prenumeratos mokesčiu
Šakių rajone, Lietuvoje. Atsiuntė
„ D r a u g o " dienraščio išlaidoms
$20 ir k i t u s pažadėjo siųsti kas
sumažinti atsiuntė 300 dol. Ger
mėnesį. „Lietuvos Našlaičių Glo
b i a m a m kunigui nuoširdžiai
bos" komitetas, našlaitės vardu,
dėkojame už paramą lietuviškai
dėkoja E. Kleizienei.
k a t a l i k i š k a i spaudai.
(sk)

Alto Čikagos skyriaus rengtame Vasario Šešioliktosios minėjime vasario 12 d. Čikagos lit. mokyk
los mokiniai prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo Jaunimo centro sodelyje.
Nuotr. J. Šidlausko
Iš A m e r i k o s R a u d o n o j o
Kryžiaus a t s i ų s t a s paieško
jimas. Ieškomas Alfonsas Mic
k e v i č i u s , g i m ę s 1903 m .
Būdviečių km.. Vilkaviškio
apskritye. Tėvai — Juozas ir
Veronika — 1944 m. k a r t u su
visa šeima p a s i t r a u k ė į Vokie
tiją. 1949 m. liepos 19 d. laivu
„General M u i r " Alfonsas
Mickevičius su žmona E l e n a
(Stumbryte) ir vaikais Vladu,
Kęstučiu. Marija išplaukė į
Ameriką. J i e kartu su tėvais,
Juozu ir Veronika, turėjo apsi
gyventi R.D. No. 2 Slippery
Rock, Pennsylvania. Šios šeimos
paieško Anelė M a t u k a i t i e n ė .
Ž i n a n t i e j i apie šią š e i m ą ,
prašome pranešti American Red
Cross, Mid-America Chapter,
43 East Ohio St., Chicago, IL
60611.

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS
ČIKAGOJE
Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo 1918 m. vasario 16
d. ir Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 1990 m. kovo 11
d., sukakčių minėjimą surengė
Alto Čikagos skyriaus valdyba
vasario 12-13 d. Vasario 12 d.,
š e š t a d i e n į 12 vai. v ė l i a v ų
p a k ė l i m a s ir ž u v u s i ų dėl
Lietuvos laisvės pagerbimas
prie Laisvės kovų paminklo
Jaunimo centro
sodelyje.
Iškilmes pravedė Čikagos litu
anistinės mokyklos vadovybė su
savo mokiniais. Apeigoms vado
vavo mokyt. V. D u m a š i u s .
Nepriklausomybės proga žodį
tarė mokinys Kovas Norvilas.
Buvo pagiedoti himnai ir padė
tas vainikas. Padėkos žodį t a r ė
Alto Čikagos skyriaus pirm. A.
Repšienė.

kum, vadovaujant m u z i k u i An
tanui Linui. Prie vargonų Ričar
das Šokas. Gėlių p i n t i n ę ,
papuoštą trispalviu k a s p i n u ,
prie altoriaus padėjo mokinės
Ada Valaitytė ir Adelė Rocytė.
Šv. Mišių auką nešė Vida Sakevičiūtė ir A n t a n i n a Repšienė.
Pamaldos baigtos Lietuvos him
nu. Pamaldos vyko ir kitose
bažnyčiose.
Akademinė minėjimo dalis
vyko 2 vai. p.p. Marijos Aukš
tesniosios mokyklos audi
torijoje. Dėl elektros s u t r i k i m ų
minėjimo a t i d a r y m a s vėluotas.
J a u t r i u žodžiu minėjimą ati
darė Alto Čikagos s k y r i a u s
pirmininkė A n t a n i n a Repšienė.
Tolimesnę programą vedė Vida
Sakevičiūtė, skyriaus t a r y b o s
narė. Vėliavų paradą t v a r k ė
Don Varno postas. J A V ir
Lietuvos h i m n u s giedojo M a r y
K i n č i u s , a k o m p a n a v o prof.
Leonardas Šimutis. Žuvusieji
dėl Lietuvos laisvės: 1918 m.,
1941 m. Birželio visuotinio
sukilimo, „Miško broliai", sau
sio Tryliktosios, Sibiran ištrem
tieji ir n u k a n k i n t i kalėjimuose
bei Gulagų stovyklose buvo
pagerbti minutės atsistojimu ir
susikaupimu. Pravedė pirmi
ninkė.
Invokaciją sukalbėjo vysk.
Hansas Dumpys. Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo
aktą skaitė Rytis D u m b r y s .
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo aktą skaitė Indrė Žu
k a u s k a i t ė , a b u Čikagos litua
nistinės mokyklos mokiniai.
Savanoriai-kūrėjai. žuvę 1918
m. Nepriklausomybės kovose ir
mirę šioje apylinkėje: Vincas
Avižius, Juozas Tamulis, pulk.
J o n a s Švedas, K a z y s Mika
lajūnas, A n t a n a s V a l y s ir inž.
P e t r a s Steikūnas, visi buvo
pagerbti minutės atsistojimu.
T r y s s a v a n o r i a i - k ū r ė j a i te
b e g y v e n a šioje a p y l i n k ė j e :
Juozas Betkauskas, Feliksas
P u t r i u s ir maj. Juozas Vilutis,
dalyvavo tik maj. J u o z a s Vilu
t i s , k u r i s buvo p a g e r b t a s ,
prisegant j a m gėlytę.
Be to, LKVS p i r m i n i n k a s Ed.
V e n g i a n s k a s įteikė padėkos

r a š t u s — ž y m e n i s savano- kų", kurių lapai buvo paakleiriams-kūrojams ir asmenims u i džiami redaktoriaus draugams
nuopelnus, stiprinant Lietuvos Fairhope, A L kariuomenės
Nepriklausomybę, jos ginkluo- bazėje. Nebūta nei pavadinimo,
tąsias pajėgas, išduotus Lietu- Kaip žurnalas — ir jau su pavavos Atsargos Karininkų sąjun- dinimu - „Viltis" pradėtas
gos, 1993 m. lapkričio 23 d„ Ka- spausdinti 1944 m. rugsėjo mėn.
riuomenės šventės minėjimo Taigi šiemet žurnalas švenčia
proga.
auksine sukaktį. Sveikiname
Trumpą, bet išsamų žodį tarė įdomų žurnalą garbingo jubiliegen. konsulas Vaclovas Kleiza, jaus proga, o jo ištvermingąjį
G u b e r n a t o r i a u s J i m Edgar leidėją ir redaktorių už ilgų
proklamaciją skaitė speciali gu metų kruopštų darbą.
bernatoriaus asistentė Pat
Michalski. Čikagos miesto mero
• „Mūsų Vytis", 1993 m. nr.
Richard Daley proklamaciją 3 (222). Žurnalas pradėtas leis
skaitė atstovė Mary Koblis. Mi
ti 1948 m. Memmingene, Vaka
nėjime dalyvavo ir žodį tarė
rų Vokietijoje. Leidžia Aka
latvių ir ukrainiečių atstovai.
deminis Skautų Sąjūdis, reda
Kalbėjo Pavergtų Tautų vardu
guoja Vytautas P. Mikūnas,
pik. C a s i m i r Oksas. Jautrų žodį
administratorė Dalia Ječienė,
tarė 15-tos apylinkės atstovas
spausdina M. Morkūno spaus
Virgil Jonės. Buvo gauti keli
tuvė, Čikagoje. Redakcija pa
sveikinimai raštu: sen. Simon,
žymi, kad „Šis Mūsų Vyčio
aid. E. Burke, kardinolo Joseph
numeris yra sukaktuvinis: jam
Bernardin, Kongreso atstovo W.
sukako 45 metai amžiaus. ...
Lipinski.
Dabar jis skaitomas ne tik Aust
Pagrindinę kalbą pasakė inž. ralijoje, bet ir Lietuvoje..."
V y t a u t a s Š l i ū p a s iš K a l i  Redaktorius sukaupęs gražų
fornijos. Jo paties teigimu, j i s būrelį bendradarbių, kurie
lankėsi 9 kartus Lietuvoje, todėl šiame numeryje rašo skau
yra gerai susipažinęs su politine tiškomis ir visuomeniškomis
bei ekonomine padėtinu. Kaip
temomis. Sukaktuvių proga
pasisakė, jis nėra nei dešiniųjų,
linkime „Mūsų Vyčiui" ir toliau
nei kairiųjų šalininkas. Jis yra
gyvuoti.

J A V L B Švietimo t a r y b a
rengia mokytojų darbo konferenciją vasario 27 d. Pasaulio
Alto Čikagos sk. rengtame Nepri
lietuvių centro Bočių salėje,
klausomybės minėjime vasario 13 d.
Lemonte. Konferencija prasidės
Marijos aukšt. mokyklos auditorijoje
9 vai. r. Mišiomis. N u m a t y t a
kalba skyriaus pirm. A. Repšienė.
įvairi p r o g r a m a : J. J u k n e 
Nuotr. J. Šidlausko
vičienė supažindins su savo
knyga „Patarimai dirbantiems
vidurio žmogus, todėl iškėlė ir
su i k i m o k y k l i n i o a m ž i a u s
vienų, ir k i t ų daromas k l a i d a s ,
vaikais"; I. Vilimienė kalbės
ir k a i p jos taisytinos. Jo k a l b a
apie Lietuvoje išleistus vadovėlį
buvo reali, išmąstyta ir visiems
II skyriui, pavadintą „Šalti
s u p r a n t a m a , todėl publikai la
nėlis'*; E. Brooks tema yra su
bai p a t i k o . Visi minėjimo daly
sieta su norinčiais mokytis
viai j a m y r a labai dėkingi už
l i e t u v i š k a i ; Algirdas T i t u s
realią
ir n a u d i n g ą kalbą. J e i g u
Vytautas Šliūpas buvo pagrindinis
Antanaitis — kaip mokiniai
b ū t ų d a u g i a u tokių kalbų, gal
kalbėtojas Alto Čikagos skyriaus
galėtų būti mokomi aprašyti rengtame Vasario 16-sios minėjime
n e b ū t ų skaldymosi ir išeivijos
šventes. įvykius, mokyklos ren vasario 13 d. Marijos aukšt. mokyk
tarpe.
ginius ir t.t.; N. Gierštikienė — loje.
Rezoliucijas skaitė dr. Vytau
apie pozityvią discipliną klasėje;
Nuotr. J . Šidlausko
t a s D a r g i s . J o s buvo priimtos
ses. Margarita Bareikaitė —
Sekmadienį, vasario 13 d.. 10
visų plojimu. Po p e r t r a u k o s
tikybos dėstymo temomis; Vida
vai. ryto buvo pakeltos vėliavos
m e n i n ę programą atliko Čika
Brazaitytė — supažindins su
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
gos lituanistinė mokykla, k u r i a i
naujai išleistais Švietimo tary
čios aikštėje. Vėliavų pakėlimui
vadovauja direktorė J ū r a t ė
bos vadovėliais ir mokomo
vadovavo V y t a u t o Didžiojo
Dovilienė. Mokiniai pašoko tau
siomis priemonėmis iš Lietuvos,
Šaulių rinktinės vadovas Juozas
tinius šokius, padainavo, o
k u r i o s t i n k a išeivijos mo
Gurevičius. Dalyvavo ir kitos
a u k š t . l i t u a n i s t i n ė s mokyklos
kyklose.
šaulių kuopos Himnus pravedė
m o k i n i a i a t l i k o vaizdeli „Gedi
Kviečiami dalyvauti Čikagos
Steve ir Stasė Rudokai. Daly
mino s a p n a s " . Programai vado
ir a p l i n k i n i ų lit. m o k y k l ų
vavo nedidelis būrelis publikos.
vavo mokyt. Vidas Dumašius.
mokytojai bei švietimo rėmėjai.
10:30 vai. ryto iškilmingose
Labai jautriai nuteikė tie
x „Saulutė" Lietuvos naš
x J e i r e i k a l i n g a įsigyti vai Daugiau informacijos t e i k i a
mažieji, kurių buvo gana daug
laičių globos būrelis nuoširdžiai r a v i m o t e i s ė s (IL D m e r ' s Li- Švietimo t a r y b o s pirm. R. pamaldose dalyvavo visų trijų
kuopų
šauliai,
ramovėnai
ir
R.L
ir savo a t l i k i m u žavėjo publiką.
dėkoja už gautas aukas ir reiškia cense) — kreipkitės į Ed Šuma Kučienė, tel. 708-301-6410.
B-nė
su
vėliavomis.
Šv.
Mišias
Mokytojai
ir mokiniai įdėjo
gilią užuojautą artimiesiems: a.a. ną, tel. 1-708-246-8241.
aukojo ir pamokslą p a s a k ė
d a u g v a l a n d ų , ruošiant tą
Onutės ir Petro Griškelių atm.
(sk.)
x KAIRYS Baltic E x p e d i - klebonas kun. Jonas Kuzinskas.
gražią programą.
$135, a.a. Aro Rimavičiaus atm.
t
i
n
g
pristato
maisto
produktus
Pamaldų
metu
giedojo
parapijos
x Akcijų, bonų bei kitų ver
Po programos Alto Čikagos
$95, a.a. Bronislavos RimaviLietuvoje. Gavę jūsų čekį, choras su solistu Vaclovu Momt
y
b
i
ų
pirkime
ir
pardavime
pirmininkė
Antanina Repšienė
čienės atm. $300, a.a. Viktoro
siuntinį pristatysime 7-10 d.
j
u
m
s
nuoširdžiai
patars
ir
patar
tarė
bendrą
nuoširdų padėkos
J a s m a n t o atm. $225. Ačiū!
laikotarpyje
ir
atsiųsime
pasi
žodį visiems. Minėjimas baigtas,
(sk) naus, duodami komiso nuolaidą.
Albinas
Kurkulis,
t e l . rašytą pakvitavimą. Šventinis
visiems giedant ,,Lietuva
x Algis Luneckas. turįs ilgų 312-360-5530 arba jo sūnūs ir s i u n t i n y s Nr. 2 (viskas kilo
brangi".
metų patyrimą, padės jums partneriai: Andrius Kurkulis, gramais): kumpis, rūkyt. 2;
Minėjimas laikomas pavyku
užpildyti „income tax" formas. t e l . 312*360-5531 ir Paulius dešra r ū k y t . 2, sūris, oland. 1;
siu, bet būtų buvę dar geriau,
Dirba šeštadienais, Marquette Kurkulis, 312-360-5627 dirbą sviestas 500 gr.; miltai 4; cukrus
jeigu kai kurios organizacijos
Parke ir, reikalui esant, gali at s u O p p e n h e i m e r & Co., Inc. 2; ryžiai 1; kakava .400; arbata
nebūtų kaišiojusios pagalius į
važiuoti į namus. Valandos susi Chicagoje. Iš kitur skambinkite .200; kava, pup. .500; kava,
šio minėjimo rengėjų ratus.
tarus, tel. 312-778-0800.
tirpst.
.200;
mielės
.100;
šokola
veltui: tel. 1-800-621-2103.
Ant. Repšienė
(sk)
(sk) das .300; saldainiai; šokold. 1;
medus 1; apelsinai 2 kg.; cit
rinos 1 kg.; aliejus 2 lt.;
ATSIŲSTA PAMINĖTI
marinuota silkė .360; priesko
niai .100; asnerinas (ASA 325
Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui—
mg) 250 tbl. Ūž 22 kg. (48 sv.)
• „ V i l t i s " , Folkloro ir tau
— $ 9 9 . 0 0 U . S . Kainos ir
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
tinių šokių žurnalas. 1994 m.
produktų sudėtis keičiasi dažnai
kovas-balandis, nr. 6(53). Leidė
Čekius rašyti:
pagal Lietuvos rinkos kainas.
jas ir redaktorius Vytautas F.
Rašykite arba skambinkite dėl
Beliajus (1337 Marion St., Den
naujo kainoraščio: 617 Fruitver, CO 80218). Žurnalas leil a n d Rd., S t o n e y Creek, Ont.
4545 VV 63rd St.. Chicago, IL. 60629
.
džiamas nuo 1942 m., tačiau
L 8 E 5A6, Canada, tel. 9 0 5 - Mi*,u metu Švč M. Mergelės Gimimo bažnyčioje vasario 13 d. aukas iš Vidos pačioje pradžioje „Viltis" nebuSakevičiutes ir Alto Čikagos skyriaus pirm Antaninos Repšienės priima V n n * « a « i * , ™ 1 „ « O.,„„4A^ ;«
643-3334, f a x 905-6434980.
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio
V
parapijos klebonas kun. Jonas Kuz.nskas
°J ^ ™ l žurn~*' ° 8U«d^0.li
(sk)
Nuotr J. Šidlausko P a l a i d u . mašinėle rašytų „laiš-

DRAUGAS FOUNDATION

• Lietuvių V a s a r i o 16 gim
nazijos „Metraštis", 1992/1993
mokslo metai. Paruošė Ona
Šiugždienė, Marija Šmitienė,
Andrius Šmitas; viršelis Alfon
so Krivicko; 6 4 psl., iliustruotas
gimnazijos veiklos nuotrau
komis ir atspindi šios unikalios
lietuviškos mokslo institucijos
už Lietuvos ribų dvasią, kasdie
nybę, šventes ir apskritai
gyvenimą.
• Vytautas
Didžpetris,
„Linkuvos karmelitų bažnyčia
ir vienuolynas" (istorija ir
kultūra). Kraštiečių kultūros
klubo „Linkava" l e i d i n y s ,
Vilnius, 1993 m. Surinkta iš
įvairių Šaltinių istorinė ir tyri
nėjimų medžiaga apie Linkuvą.
Daugeliu atveju tai meta nau
jos šviesos į šią vietovę, kuri vis
dėlto turėjo nemažą vaidmenį
Lietuvos istorijoje. Autorius
darbą atlikęs kruopščiai —
pateikti dokumentai, lentelės,
datos, aprašymai. Gaila, kad
tokia svarbi istorinė medžiaga
įsprausta į labai prastą rėmą.
Esame daug kartų dejavę dėl
prastai atliekamo spaudos dar
bo Lietuvoje ir daug kartų
girdėję iš t e n pasiteisinimus:
popieriaus, lėšų, technikos
stoka..., b e t v e r t a rimtai
susirūpinti. Išblukusios raidės,
neįskaitomi žodžiai, neįžiūrimos
nuotraukos, atsilupinėję, byran
tys puslapiai iš naujos ir ver
tingos knygos yra nepateisi
nami.
• Juozas Š l i a v a s , „Žiem
galos tyrinėjimai". Žeimelis, I,
Kraštiečių kultūros klubo „Lin
kava" leidinys, Vilnius, 1993 m.
Net bolševikmečiu buvo lei
džiamos kraštotyros knygos
apie įvairias Lietuvos vietoves,
aprašant istoriją, gyventojų kas
dieninę buitį, papročius, tauto
saką ir pan. Nors knygose buvo
nevengiama linksniuoti „buržu
azinę priespaudą", „klerikaliz
mą" ir kitas „prieškomunistines skriaudas" vargšams Lie
tuvos žmonėms, bet sukaupta
etnografinė medžiaga, nekrei
piant dėmesio į tuos įprastinius
svaičiojimus, yra lobiai, kurie be
šių leidinių būtų amžinai dingę.
„Žiemgalos tyrinėjimai" yra
panašaus pobūdžio, apimantis
archeologiją, istoriją, žmones,
papročius, tautosaką ir dar dau
giau. Knyga 175 psl. (labaismulkiu šriftu), bet taip pat la
bai nukentėjusi nuo dabartinio
spausdinimo sąlygų Lietuvoje.
Reikia tikėtis, kad ateityje ši
vertinga medžiaga bus išleista
tinkamesne forma ir įsirikiuos
į kitų kraštotyros leidinių (jie
yra išleisti g e r a i , k i e t a i s
viršeliais, neblogame popieriu
je) gretas, j a s praturtindama.

