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Kaina 50 c.

Europos Tarybos 
vadovas lankosi 

Lietuvoje
„Jūs verti tos laisvės, kurią išsikovojote”
Vilnius, sausio 12 d. (Elta) — 

Ketvirtadienį į Lietuvą su ofi
cialiu vizitu atvyko Europos Ta
rybos Parlamentinės Asamblė
jos prezidentas Miguel Angel 
Martinez. Pirmiausia svečias 
susitiko su jį pakvietusiu Seimo 
pirmininku Česlovu Juršėnu. 
Pokalbis truko valandą, po to 
dar valandą jie praleido prie 
pietų stalo.

Miguel Angel Martinez aukš
tai įvertino Lietuvos pagalbą 
Latvijai, siekiančiai tapti 
pilnateise Europos Tarybos nare 
ir pakvietė Juršėną atvykti į 
Strasbourgą, kaip Parlamenti
nėje Asamblėjoje vyks diskusi
jos dėl Latvijos narystės.

Martinez taip pat padėkojo 
Juršėnui už laišką, kurį jis 
atsiuntė gruodžio viduryje, 
prašydamas imtis priemonių, 
kad būtų nutrauktas kraujo lie
jimas Čečėnijoje. Šis laiškas, 
pasakė M.A. Martinez, paska
tino jį oficialiai išreikšti 
Europos Tarybos poziciją dėl 
Rusijos veiksmų tuo metu, kai 
daugelis pasaulio politikų 
laikėsi labai nuosaikių pozicijų 
arba visai tylėjo.

Po to Martinez atvyko į Prezi
dentūrą. Prezidentas Algirdas 
Brazauskas Europos Tarybos par
lamentinės asamblėjos preziden
tui įteikė Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 2-ojo 
laipsnio ordiną. Martinez juo ap
dovanotas už asmeninę para
mą Lietuvai atkuriant ir įtvir
tinant Nepriklausomybę bei in
tegruojantis į Europos organi
zacijas.

Europos Tarybos parlamento 
vadovas nuoširdžiai padėkojo už 
apdovanojimą. „Nėra istorinių, 
geografinių ir kultūrinių prie
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Lietuva neleis Rusijos 
tranzito»į karą Čečėnijoje

Vilnius, sausio 11d. (Elta) — 
įprastinėje ketvirtadienio spau
dos konferencijoje ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
pasakė, kad vyriausybės dėmesio 
centre be kitų dalykų dabar yra 
ir įvykiai Čečėnijoje. Lietuvos 
vyriausybė, anot premjero, lai
kosi principinės nuostatos ir 
kviečia Rusijos vadovus imtis 
priemonių, kad konfliktas būtų 
sureguliuotas taikiu būdu. Taip 
pat imtasi papildomų prie
monių, kad Lietuva nebūtų 
įtraukta į karinį konfliktą, im
ta griežčiau kontroliuoti, kad 
per Lietuvą į Čečėniją nebūtų 
vežami ginklai.

Premjeras taip pat pranešė, 
kad trečiadienio posėdyje 
vyriausybės nariai pritarė 
valstybės investicijų 1995-1997 
metais programai. Pagal ją prio
ritetai bus teikiami energetikai, 
transportui, aplinkos apsaugai, 
taip pat sveikatos apsaugai ir 
socialiniams reikalams. 1995 m. 
gegužės 4 d. Vilniuje bus orga
nizuojama tarptautinė konfe
rencija valstybės investicijų 
klausimais. Valstybės investi
cijų projektai bus pristatomi 
tarptautinėms finansų instituci
joms bei užsienio valstybėms.

Antradienį iš Maskvos gauta 
informacija, jog Rusijos įmonė 
„Lukoil” atsisako tęsti derybas 
su Lietuva dėl dalyvavimo Bū
tingės naftos terminalo statybo
je, jeigu jai nebus atiduotas stei

laidų”, pabrėžė jis, „kurios 
pateisintų jūsų blogesnį, negu 
kitų, gyvenimą. Jūs verti tos 
laisvės, kurią išsikovojote. Eu
ropos Tarybos parlamentinėje 
asamblėjoje aš kalbėjau apie 
didelį vaidmenį, kurį Lietuva 
suvaidino pastaraisiais metais 
vykusiuose procesuose”, pri
minė svečias. „Visi parlamen
tarai — nuo Portugalijos iki 
Islandijos, kairieji ir dešinieji — 
sutiko, kad Lietuvos vaidmuo 
yra išskirtinis. Tą patį aš kar
toju ir dabar” pasakė A.M. Mar
tinez. Po apdovanojimo įteiki
mo, A. Brazauskas ir M. A. Mar
tinez kalbėjosi dviese.

Vėliau svečias susitiko su 
Seimo Tėvynės Sąjungos, Krikš
čionių Demokratų ir Social
demokratų frakcijų nariais. 
Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos prezidentą Miguel 
Angel Martinez šiandien priė
mė ir Lietuvos premjeras A. Šle
ževičius .

Kalbėdamas apie įvykius Če
čėnijoje, svečias pasakė, kad 
Europos Tarybai siūlyta dek
laracija apie Čečėnijos ne
priklausomybės pripažinimą 
yra nepriimtina. Tačiau kartu 
daugeliui Europos politikų yra 
nepriimtini metodai, kuriais 
sprendžiamas konfliktas tame 
regione. Pokalbio pabaigoje
M.A. Martinez pranešė vyriau
sybės vadovui ministrui A. Šle
ževičiui, kad Lietuva, siekdama 
narystės Vakarų Europos Są
jungoje ir Europos Sąjungoje, 
gali tikėtis Europos Tarybos 
paramos. Europos Taryba yra 
skyrusi įvairių programų Lie
tuvoje finansavimui daugiau 
kaip milijoną Prancūzijos fran
kų.

giamos akcinės bendrovės kon
trolinis akcijų paketas. Tačiau 
Lietuvos vyriausybė pasiryžusi 
laikytis principinės nuostatos — 
kontrolinis akcijų paketas turi 
priklausyti Lietuvai ir negali 
būti kalbama apie kontrolinio 
paketo atidavimą užsienio 
įmonei, akcentavo premjeras. 
Artimiausiu metu planuojama 
steigti Lietuvos akcinę bend
rovę, kuri imsis koordinuoti 
Būtingės naftos terminalo pro
jektavimo ir statybos darbus.

Atsakydamas į klausimą dėl 
karinio tranzito taisyklių 
įsigaliojimo Rusijai, A. Šleže
vičius pasakė, kad jų niekas 
nesirengia atšaukti, tačiau 
„pailgintas jų įsigaliojimo lai
kotarpis”, nes vyksta derybos su 
Rusija.

Pastarosiomis dienomis vis 
labiau spekuliuojama lito vertės 
sumažinimo tema. „Dar kartą 
pabrėžiu”, sakė preiųjeras, „kad 
vyriausybė per artimiausius 
metus nesirengia keisti lito ir 
JAV dolerio santykio”. I 
žurnalistų repliką, kad Lietuvos 
komerciniai bankai už JAV 
dolerį daugiau nei keturis litus, 
ministras pirmininkas atsakė, 
kad tai akivaizdus noras 
destabilizuoti valiutų rinką ir 
tiems bankams, kurie nesilaiko 
nacionalinės ir užsienio valiutos 
keitimo taisyklių, Lito 
stabilumo įstatymo, bus at- 
mimami leidimai verstis šia 
veikla.
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1991 metų Sausio 13-osios naktį Rusijos tankai puolė Nepri
klausomybę paskelbusios Lietuvos parlamento rūmus. Jiems 
pastojo kelių neginkluotų lietuvių minia. Žmones triuškinančių 
tankų bei iš automatų šaudančių omonininkų susirėmime su

lietuvių ir vienas rusų kareivis (pakirstas paklydusios rusi) 
kulkos); 164 buvo sužeisti.

Seimas kreipiasi į JT dėl 
Čečėnijos

Vilnius, sausio 12 d. (Elta) — 
Daugiau kaip 50 Lietuvos Sei
mo narių pasirašė kreipimąsi 
į Jungtinių Tautų vyriausiąjį 
komisionierių žmogaus teisėms
J. A. Lasso, kuriame prašoma jo 
skubiai vykti į Čečėniją padė
ties įvertinti ir padėti tautai 
įgyvendinti savo apsisprendimo 
teisę.

Pareiškime „Dėl žmogaus tei
sių ir čečėnų tautos apsispren

JAV kaltina Rusiją
sutarties

Vašingtonas, sausio 11 d. 
(NYT) — Tiek savaičių tvirti
nusi, kad Rusijos elgesys 
Čečėnijoje yra grynai jos vidaus 
reikalas, Clintono adminis
tracija trečiadienį apkaltino 
Maskvą tarptautinių susitari
mų pažeidimu dėl to kad nepra
nešė kitoms valstybėms apie 
stambų savo dalinių mobili
zavimą į Čečėniją.

JAV Valstybės departamen
tas sausio 11 d. pareiškimu 
išreiškė ligšiol stipriausią 
kritiką Rusijai, kad į Čečėniją 
pasiųsdama 40,000 karių, Rusi
ja pažeidė su Europos šalimis 
pasirašytą sutartį. Jos sig
natarai žada iš anksto kitiems 
sutarties nariams pranešti kai 
tik žada perdislokuoti daugiau 
kaip 9,000 karių arba 250 
tankų.

JAV Valstybės departamento 
atstovė Christine Shelly spau
dos konferencijoje pažymėjo, 
kad savo veiksmais Čečėnijoje 
Rusija pažeidė Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Orga
nizacijos (ESBO) sutartį. Šiai 
sąjungai priklauso 53 valstybės.

JAV Administracijos pareigū
nai pažymėjo, kad šis, iki šiol 
stipriausias pareiškimas Rusi
jai, padarytas kaip tik prieš 
ESBO suvažiavimą, kuris prasi
dės sausio 12 d. Vienoje. „Mes 
nurodėme savo atstovui ESBK, 
kad jis stipriausiu būdu iš
reikštų JAV susirūpinimą, kad 
Rusija nevykdo visų savo įsi
pareigojimų”, pareiškė C. 
Shelly.

Anot JAV Valstybės depar
tamento pareigūnų, Amerikos 
ir Europos vadovai, naudo
damiesi ESBO taisyklėmis, nori 
priversti Maskvą įsileisti užsie
nio pareigūnus, kurie ištirtų 
konfliktą ir gal vėliau galėtų įti
kinti Rusiją priimti užsienio 
tarpininkus taikos deryboms.

dimo teisės” primenama, kad 
praėjusių metų gruodžio mėnesį 
tarpparlamentinė Ukrainos, 
Kazachijos, Estijos, Čečėnijos ir 
Lietuvos parlamentarų komisija 
kreipėsi dėl konflikto Čečėnijoje 
į J.A. Lasso, prašydama „kuo 
skubiau siųsti stebėtojus į 
Čečėniją ir konstatuoti Rusijos 
valdžios vykdomus masinius 
žmogaus teisių pažeidimus”. 
Tačiau atsakymo nesulaukta.

pažeidimais
. Shelly nurodė, kad Rusija pa
žeidė ir kitus ESBO įsipareigoji
mus, būtent, pažadą „sudaryti 
sąlygas baigti kovingus veiks
mus (hostilities)” ir „siekti su
daryti teigiamas aplinkybes tai
kiam konfliktų išsprendimui”.

Pirmame JAV Senato Užsie
nio santykių komiteto posėdyje 
naujame Kongrese, šio komiteto 
pirmininkas šen. Jesse Helms 
(NC-R) pasmerkė Rusijos bom
bardavimą Čečėnijoje. Jis sakė, 
kad priešinsis ekonominės pa
galbos teikimui prezidento 
Jelcino valdžiai, „jei jis 
nepajėgia suvaldyti savo žmo
nių moterų, vaikų bei kitų 
nekaltų žmonių žudymo atžvil
giu”.

Šen. Helms pasakė, kad nera
gins ratifikuoti antrosios 
branduolinių ginklų neplėto- r 
jimo sutarties (Start II), kurioje 
reikalaujama, kad ir JAV ir Ru
sija dar labiau sumažintų savo 
branduolinių ginklų arsenalus. 
Jis reporteriams pasakė nema
nąs, kad Senatas svarstys sutar
tį šią žiemą ar pavasarį.

Kuriamas atominės
elektrinės apsaugos

komitetas
Vilnius, sausio 11d. (Elta) — 

Vilniuje vykusio Lietuvos ir 
Švedijos specialistų seminaro 
Ignalinos atominės elektrinės fi
zinės apsaugos klausimais metu 
nutarta įkurti koordinacinį 
komitetą. Jam vadovaus Švedi
jos Branduolinio Saugumo In- 
spektorato direktorius Jan 
Nistad.

Komitete bus trys darbo gru
pės. Pirmoji parengs atominės 
elektrinės (AE) fizinės apsaugos 
įrengimų techninį apibūdinimą, 
įvertins tiekėjų pasiūlymus ir 
nupirks įrengimus, kurie bus 
sumontuoti Ignalinos AE. Šiai

Posėdžiautoj ai nenorėjo 
kalbėti apie karinį 

tranzitą
Vilnius, sausio 4 d. (LR) — 

Prezidento kabinete susirinkę 
Seimo frakcijų atstovai sausio 3 
d. aptarė ir Rusijos karinio tran
zito per Lietuvą problemas.

Kaip rašo Ramunė Sakalaus
kaitė „Lietuvos ryte”, pusantros 
valandos trukusio posėdžio 
dalyviai žurnalistams nenoriai 
kalbėjo apie karinį tranzitą per 
Lietuvos teritoriją ir naująsias 
pavojingų ir karinių krovinių 
vežimo taisykles. Pranešime, 
kurį po posėdžio išplatino prezi
dento atstovas spaudai Nerijus 
Maliukevičius, rašoma, jog buvo 
„pasikeista nuomonėmis apie 
Europos Sąjungos pareiškimą, 
kuriame Lietuva ir Rusija kvie
čiamos susitarti dėl vis dar 
neišspręsto karinio tranzito į 
Kaliningradą ir iš Kaliningrado 
klausimų. Kaip žinoma, Euro
pos Sąjunga savo pareiškime pa
kvietė abi puses parodyti lanks
tumą ir išspręsti likusius klau
simus geros kaimynystės dva
sioje ir konstruktyvaus dialogo 
pagalba”.

Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Albinas Januška 
žurnalistams pasakojo, kad kol 
kas Rusijos tranzitas vyksta 
pagal taisykles, užfiksuotas 
Lietuvos ir Rusijos sutartyje dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Vokietijos. Jo žiniomis, pati 
sutartis baigė galioti, tačiau 
taisyklės galioja. To pagrindas 
— kovo mėnesį Rusijai išsiųsta 
nota. A. Januška pokalbio turi
niu buvo labai patenkintas. 
Prieštaravimų, jo žodžiais 
tariant, nebuvo.

I klausimą, kodėl Lietuva 
Rusijai neišsiuntė notos dėl 
papildytų taisyklių užsienio 
pavojingų ir karinių krovinių 
vežimui per Lietuvos teritoriją, 
LDDP atstovas J. Bernatonis 
atsakė: „Yra tam tikra tvarka, 
kuri galioja. Jokių konfliktų ji 
nesukėlė. Viskas vyksta taikiai 
ir ramiai”.

Demokratų frakcijos seniūnas 
Saulius Pečeliūnas, vertinda
mas pokalbio turinį, minėjo, jog 
„buvo kalbama apie visą

grupei vadovaus Švedijos eks
pertai. Antroji grupė rengs in
strukcijas toms organizacijoms 
ir departamentams, kurie daly
vauja AE apsaugoje, taip pat 
užsiims personalo mokymo rei
kalais. Trečioji grupė parengs 
sprogmenų paieškos instruk
cijas ir planuos šių darbų spe
cialistų rengimą

spektrą klausimo sprendimo 
galimybių”. Pasiteiravus, kodėl 
kalbama bendrybėmis, Seimo 
narys atsakė, kad .jeigu yra 
galimybė visoms jėgoms pa
siekti konsensusą (t.y., bendrą 
sutarimą) vienu klausimu, rei
kia pasistengti ir tai padaryti 
nešnekant”. Pečeliūno nuomo
ne, pasitarime buvo pastebėti 
pirmieji prezidento, Užsienio 
reikalų ministerijos ir partijų 
atstovų žingsniai valstybinės 
svarbos klausimais pasiekti 
konsensusą. „Jeigu tai pavyks 
padaryti, džiaugsimės visi. 
Valstybinės svarbos klausimais 
kompromisų nėra”, sakė Seimo 
narys.

Socialdemokratų frakcijos 
atstovas Aloyzas Sakalas infor
mavo, kad ruošiami įvairūs 
taisyklių papildymai, apie 
kuriuos detaliau kalbėti 
atsisakė. Pasak jo, kalbėta be 
ypatingų aistrų ar susikirtimų. 
„Jeigu taip viskas vyks ir 
toliau, yra galimybių, jog 
užsienio politika bus visų 
partijų politika”, apibendrin
damas sakė A. Sakalas.

Tėvynės Sąjungos frakcijos 
seniūno Andriaus Kubiliaus 
nuomone, pokalbis dėl karinio 
tranzito buvo pakankamai 
atviras.

Priešpaskutinis prezidento 
kabinetą paliko jo patarėjas 
užsienio politikos klausimais 
Justas Paleckis. Paklaustas, ką 
ypatingo partijų vadovams pa
siūlė A. Brazauskas, jog šie 
sutiko nesidalyti informacija, jis 
tik pasakė: „Naujieji metai”. 
Pokalbis, anot Paleckio, vyko 
draugiškoje atmosferoje, dia
logas buvęs konstruktyvus, 
bendrai ieškota sprendimų, 
nebūta priešiškumo ir įtarumo.

Prezidento patarėjo žodžiais 
tariant, pasitarimo metu buvo 
iškelta pora idėjų, kurios bus 
labai naudingos Užsienio rei
kalų ministerijai, derantis dėl 
šios sudėtingos problemos. Į 
klausimą, ar galima teigti, kad 
bus atsisakyta, sutarties su Ru
sija, atsakyta, jog tai kalbėti 
būtų per drąsu.

Kaip rašoma spaudos atstovo 
išplatintame pranešime, be mi
nėtų klausimų, posėdyje kalbėta 
apie privatizavimo eigąA mokes
čius, derybas dėl sienų su Bal
tarusija ir Latvija.

Pasitarimo pabaigoje prezi
dentas drauge su Seimo frakcijų 
atstovais pakėlė taures šampa
no.

Nr. 8

Sausio 13-ąją 
žuvusiųjų vaikai 

gaus kompensacijas

Vilnius, sausio 3 d. (Elta) — 
Vaikams tų, kurie žuvo, kovo
dami už Lietuvos laisvę, kai 
1991 m. sausio 11-13 dienomis 
Rusija vykdė agresiją prieš 
Lietuvą, nuo sausio 1 d. 
papildomai bus mokamos kom
pensacijos valstybinės socialinio 
draudimo bazinės pensijos dy
džio (75 Lt).

Vyriausybė nustatė, kad šios 
kompensacijos iš valstybės biu
džeto bus mokamos žuvusiųjų 
vaikams ir įvaikiams iki 18 
metų, taip pat vyresniems 
vaikams ir įvaikiams, jeigu jie 
tapo invalidais iki 18 metų, o 
aukštųjų, aukštesniųjų, profesi
nių bei vidurinių mokyklų 
dieninių skyrių studentams ir 
moksleiviams — iki jie baigs 
šias mokyklas, bet ne ilgiau 
kaip iki 24 metų amžiaus.

Kompensacijas skiria ir kar
tu su valstybine nukentėjusiojo 
asmens pensija moka Valstybi
nio socialinio draudimo val
dybos teritoriniai skyriai.

Lietuvoje rinks 
parašus Čečėnams

paremti

Vilnius, sausio 10 d. (Elta) — 
Čečėnijos rėmimo štabas Lie
tuvoje trečiadienį, sausio 11d., 
pradės parašų rinkimo akciją. 
Visuose šalies miestuose parti
jos, visuomeninės organizacijos, 
pavieniai piliečiai galės pasira
šyti po tekstu, reikalaujančiu 
sustabdyti Rusijos karinę agre
siją Čečėnijoje bei raginančiu 
Vakarų politikus pripažinti 
puolamos valstybės nepriklau
somybę. Sausio 16-ąją pirmieji 
surinkti parašai bus nusiųsti į 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizaciją. Po to 
numatyta akciją tęsti toliau.

Čečėnijos rėmimo štabas Lie
tuvoje paragino ir kitas Baltijos 
valstybes prisijungti prie šios 
akcijos.

Bombos pavojus
Kauno savivaldybėje

Vilnius, sausio 11d. (Elta) — 
Trečiadienį Kauno miesto savi
valdybės salėje vykstantį Lie
tuvos Didžiųjų miestų sąjungos 
suvažiavimą sutrikdė inciden
tas. Skubiai sutelkus policijos 
pajėgas, buvo evakuoti savival
dybės darbuotojai bei ten buvę 
žmonės, pastatą apsupo polici
ninkai. Pasak neoficialių šal
tinių, iš sostinės buvo iškviesti 
išminuotojai, kurie 3 vai. po 
pietų dar nebuvo baigę pastato 
apžiūros.

Policijos atstovė spaudai pa
sakė, jog šio įvykio oficialią ver
siją galės pateikti tik ket
virtadienio rytą.

Didžiųjų miestų sąjungos su
važiavimas darbą tęsia Filhar
monijos salėje.

Suvažiavime ketino dalyvauti 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, tačiau išvakarėse 
savo sprendimą pakeitė. Tuo 
tarpu radijas trečiadienio rytą 
klaidingai pranešė, kad prezi
dentas suvažiavime bus.

KALENDORIUS

Sausio 13 d.: Šv. Hiliaras, 
vyškupas, Bažnyčios mokytojas 
(mirė mžd. 367 m.); Veronika, 
Dargaudas, Gilvydė. Lietuvos 
Laisvės Gynėjų diena

Sausio 14 d.: Feliksas, 
Teodozįjus, Laimis, Auksė.
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LIETUVIŲ SLIDINĖTO JŲ 
ŠVENTĖ ARTĖJA!

V Pasaulio lietuvių sporto žaidynių kalnų 
slidinėjimo varžybos

1994 m. vasarą Vilniuje įvykusios konferencijos dėl V PLS Žaidynių dalyviai. Iš k. I eil. — R. 
Girskis, V. Rugienius, A. Šileika, Vyt. Budzeika ir kt.

Nuotr. Sig. Krašausko
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Pakartotinai primename, kad 
V PLSŽ-nių kalnų (alpinistinio) 
slidinėjimo varžybos 1995 m. va
sario 23 ir 24 d. vyks Blue 
Mountain Ski Resort, Colling- 
wood, Ontario, Kanadoje, maž
daug 140 km į šiaurę nuo 
Toronto.

Programoje — slalomas ir di
dysis slalomas, šiose klasėse:

a. jaunių 18 m. ir jaunesnių,
b. vyrų 19-34 m. imtinai,
c. vyrų senjorų 35-49 m. im

tinai,
d. vyrų veteranų 50 m. ir 

vyresnių,
e. mergaičių 18 m. ir 

jaunesnių,
f. moterų 19-34 m. imtinai,
g. moterų senjorių 35 m. ir 

vyresnių.
Klasifikacija — pagal dalyvio 

amžių varžybų dieną.
Tvarkaraštis:
Didysis slalomas — Vasario 

23 d., ketvirtadienį, 10 vai. ryto.
Slalomas — Vasario 24 d., 

penktadienį, 10 vai. ryto.
Registracija — Ketvirtadienį 

ir penktadienį, nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryte.

Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės slidinėtojai iš visų 
pasaulio kraštų. Dalyvių skai
čius neapribojamas.

Dalyvių registracija at
liekama iki 1995 m. vasario 10 
d. imtinai, pas varžybų vadovą, 
ŠALFASS-gos Slidinėjimo 
komiteto pirmininką Rimą 
Kuliavą, 297 Kennedy Avė., 
Toronto, Ont. MSP 3C4, 
Canada.

Telefonas: 416-766-2996. Fax: 
416-760-9843.

Reikalui esant, papildomi 
kontaktai: Vytenis Čiurlionis, 
ŠALFASS Slid. komiteto vi- 
cepirm. Tel. 216481-1525. Fax; 
216-9434485.

Audrius Šileika, ŠALFASS- 
gos centro valdybos pirm. Tel. 
416-767-6520. Fax: 416-760- 
9843.

Užjūrio dalyviams patartina 
registraciją atlikti iki 1995 m. 

Futbolas Čikagoje

vasario 1 d. imtinai.
Smulkios informacijos praneš

tos visiems ŠALFASS-gos klu
bams ir, kiek įmanoma, kitų 
kraštų lietuvių sporto organiza
cijoms, etc.

Visi suinteresuotieji, dėl' 
smulkesnių informacijų prašo
mi kreiptis į rengėjus.

Šios varžybos yra pradžia V 
PLSŽ-nių, kurios, apimančios 
25 sporto šakas, kaip jau 
žinome, vyks 1995 m. liepos 30 
- rugpjūčio 5 d. Lietuvoje.

Iki šiol, jau užsiregistravo 30 
slidinėtojų iš Lietuvos. Tikimasi 
apie dešimtinės iš Australijos. 
Gal dar atsiras keletas iš kitų 
užjūrio kraštų. Pridėjus arti 50 
ar daugiau dalyvių iš Kanados 
ir JAV, susidarys gražus slidi
nėtojų būrelis.

1995 m. ŠALFASS-gos
Slidinėjimo pirmenybės
Kaip jau buvo paskelbta pra

ėjusio penktadienio „Sporto 
apžvalgoje”, kitą dieną po V 
PLSŽ-nių slidinėjimo varžybų, 
vasario 25, šeštadienį, vyks 
1995 m. ŠALFASS-gos slidinė
jimo pirmenybės, tačiau kitoje 
vietoje — Loretto Ski Resort, 
Loretto, Ont., maždaug 40 
mylių į šiaurę nuo Toronto.

Šiose pirmenybėse dalyvauti 
taipogi kviečiami iš Lietuvos ir 
kitų užjūrio kraštų atvykę sli
dinėtojai dalyvauti V PLSŽ-nių 

j slidinėjimo varžybose.
I Pažymėtina, kad šių pirmeny
bių programa yra platesnė negu 
PLSŽ-nių, kadangi joje įtraukta 
ir 2 jaunučių klasės (9 m. ir jau
nesnių ir 10-12 m.) bei vyriausių 
veteranų (65 ir vyresnių). Taigi 
tenka laukti tikrai didelio daly
vių skaičiaus.

Dalyvių registracija ŠAL
FASS-gos pirmenybės atlie
kama iki vasario 18 d. taipogi 
pas R. Kuliavą.

Dėl smulkesnių detalių, 
skaitykite praėjusio penkta
dienio „Sporto apžvalgoje”.

LIETUVOJE RUOŠIAMASI PRIIMTI 
PASAULIO LIETUVIŲ 

SPORTININKUS
Lietuvoje sparčiai vyksta pa

ruošiamieji darbai V Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynėms iki 
kurių atidarymo beliko tik tru
putį daugiau negu pusmetis. Iš 
ten ateinančiomis žiniomis, 
šioms žaidynėms skiriama daug 
dėmesio, panašiai, kaip ir prieš 
4 metus ten vykusioms pana
šaus mąsto varžyboms, kuriose, 
dėl tuo metu ten nestabilios 
politinės padėties, negalėjo 
dalyvauti daug lietuvių spor
tininkų iš užsienio.

Žaidynių organizacinio komi
teto pirmininku yra Lietuvos 
ministras pirmininkas A. Šleže
vičius, o to komiteto darbo 
grupės vadovas — yra R. Girskis. 
Kartu su Lietuvos sporto šakų 
federacijomis bei sąjungomis, 
buvo parengti žaidynių nuosta
tai, patvirtintos varžybų pro
gramos ir aikštės, kuriose jos 
bus vykdomos.

Šių žaidynių programoje nu
matytos 25 sporto šakų varžy
bos, kurių 17 yra olimpinės ir 7 
— neolimpinės (kėgliai, regbis, 
sportiniai šokiai, biliardas, ke- 
lautojų žygis, žūklė, šachmatai) 
ir 1 techninės sporto šakos (avia
cijos sportas). Manoma, kad

žaidynėse dalyvaus arti 4 ir 
pusė tūkstančio sportininkų (ar
ti tūkstančio laukiama iš užsie
nio). Susitarta, kad žaidynių 
sportinių žaidimų turnyruose 
nedalyvaus Lietuvos aukščiau
siųjų lygų komandos, kad čia 
nebūtų jaučiamas didelis skir
tumas Lietuvos ir užsienio ko
mandų pajėgume. Apskaičiuoja
ma, kad šių žaidynių išlaidos 
sieks 3 milijonus litų. Daug 
rūpesčių kelia žaidynių dalyvių 
ir svečių apgyvendinimas. Kaip 
skelbiama jiems bus paruošti 
aukštųjų mokyklų bendrabu
čiai. Dar yra statomi du nauji 
600 vietų bendrabučiai.

Jau pradėta gaminti žaidynių 
nugalėtojų apdovanojimo ir at
minimo medaliai. Užsakyta pa
ruošti pašto ženklą su žaidynių 
ženklu, baigiamas rengti infor
macinis leidinys.

Iškilmingas žaidynių atidary
mas šį kartą bus Vilniuje, 
Kalnų parke, liepos 30 d. 
Žaidynių uždarymas rugpjūčio 
5 d. vyks Kaune. Žaidynės 
nebus taip išsklaidytos po visą 
Lietuvą, kaip buvo IV PLS žai
dynėse.

Pirmoji šių žaidynių dalis —

FUTBOLAS LIETUVOJE

LIETUVOS FUTBOLININKAI 
EUROPOS ČEMPIONATO 
ATRANKOS TURNYRE

LITUANICA” SALĖS FUTBOLO 
PIRMENYBĖSE

Nesėkmingas debiutas

Šio sezono salės futbolo pir
menybių žaidimai „Metropoli
tan” lygoje prasidėjo praėjusį 
sekmadienį, sausio 8 d. „Li
tuanicos” futbolininkai, žais
dami „mąjor” divizijoje, pirmose 
rungtynėse gavo „pylos” nuo 
„Maroons” žaidėjų, kurių tarpe 
žaidė ir buvę profesionalai.

Rungtynių pradžia „Litua- 
nicai” buvo sėkminga ir Dai
niaus Šimėno šūviu jie vedė 1-0. 
Po to priešininkai vieną po kito 
įmušė net 4 įvarčius. Antrame 
ketvirtyje „Lituanica” dar 
kartą pasižymėjo Niek Kaimie
tis įvarčio dėka ženklindama 
4-2. Pasekmę dar buvo galima 
kiek sušvelninti, tačiau Rolan* 
das Urbonavičius neįmušė 11 
metrų baudinio. Ši nesėkmė la
bai paveikė „Lituanicos” 
žaidėjų nuotaiką ir „Maroons” 
pridėjo dar porą įvarčių; 
rungtynės baigėsi 6-2. Rung
tynės nebuvo tokios viena
šališkos, kaip iš pasekmių gali

atrodyti. Kaip paprastai, pras
čiausiai sužaidė vartininkas 
(trijų įvarčių galėjo ir nebūti). 
Tačiau tuo pasiguosti vargu ar 
galima.

Komandos sudėtyje labai 
trūko vieno iš pagrindinių 
žaidėjų — Virgio Zuromsko, 
geriausio St. Xavier universi
teto ir jo aukštųjų mokyklų 
lygos įvarčių mušėjo, kuris salės 
pirmenybėse nutarė atstovauti 
kroatų „Adrijos” komandai (ji 
jam už rungtynes moka 100 
dolerių). Gaila, kad „Lituanica” 
neturi didesnių rėmėjų ir nė 
vienam žaidėjui mokėti ne
begali.

Beje, salės futbole šioje lygo
je yra žaidžiami trys kėliniai po 
13 minučių kiekvienas. Rungty
niauja 6 žaidėjai (penki plius 
vartininkas), kurie gana dažnai 
keičiami. Liūdna, bet „Li
tuanica” pajėgių pakaitų 
nebeturi.

Kitų praėjusio sekmadienio 
„major” divizijos rungtynių 
pasekmės: „Green White” -

Lietuvos futbolo rinktinė 
dalyvauja Europos čempionato 
ketvirtos atrankos grupės tur
nyre. ši grupė yra viena stip
resniųjų, nes joje rungtyniauja 
pasaulio vicečempione Italija ir 
kitos stiprios vienuolikės — 
Kroatijos, Ukrainos, Slovėnijos 
ir gerokai silpnesnė — Estija. 
Taigi, čia varžosi 6 komandos, 
kurių tik dvi pateks į Europos 
pirmenybes, vyksiančias 1996 
m.

Iki šiol visos komandos su
žaidė po trejas rungtynes ir 
Lietuva nelauktai atsistojo an
troje vietoje. Pirmoje vietoje 
įsitvirtinusi Kroatija su 9

„Kickers” 3-2, „Pegasus” - 
„Cracovia” 4-2, „Eagles” — 
„Wings” 2-2, „Croatan” - „Uni
ted Serbą” 3-3.

Šį sekmadienį, sausio 15 d., 
„Lituanica” žais antrąsias rung
tynes — prieš „Kickers” klubą. 
Rungtynių pradžia 4 vai. p.p. 
Visos rungtynės vyksta toje 
pačioje vietoje — Odeum pa
state, Vilią Park miestelyje, į 
šiaurės vakarus nuo Čikagos. 
Čia laukiama ir daugiau lietu
vių žiūrovų, kurie galėtų pa 
drąsinti „Lituanicos” žaidėjus.

Praėjusį sekmadienį žai
dimus pradėjo ir „Lituani
cos” jaunių bei berniukų 
(12-13 metų) komandos. Neblo
gai sekėsi brT : ’ ams, kurie, 
žaisdami Oak Lawn Pavillion 
salėje Čikagos pietuose, sukovo- 
jo su Palos Hills komanda 3-3.

E.Š.

taškais. Lietuva turi 6 taškus. 
III vietoje stovi Italija — 4 tšk. 
Tiek pat taškų turi ir Ukraina. 
V vietoje — Slovėnija — 2 tšk., 
o paskutinėje — Estija (be 
taškų).

Iki šiol Lietuva nugalėjo Uk
rainą 2:0. Tokiu pat rezultatu ji 
pralaimėjo Kroatijai, o paskuti
nėse rungtynėse 2:1 įveikė Slo
vėniją. Visos šios rungtynės 
buvo žaistos išvykose.

Kitas trejas rungtynes Lie
tuva žais namuose: kovo 29 d. 
prieš Kroatiją, balandžio 26 d. 
prieš Italiją, birželio 7 d. prieš 
Slovėniją. Tada po ilgesnės per
traukos vyks į Estiją, kur žais 
rugpjūčio 16 d. Po to vėl dvejas 
rungtynes lietuviai žais na
muose: rugsėjo 6 d. prieš Ukrai
ną, o spalio 11 d. prieš Estiją. 
Paskutines turnyro rungtynes 
lapkričio 15 d. Lietuva žais Ita
lijoje.

Prieš šių pirmenybių pradžią 
Lietuvos rinktinės treneris A. 
Liubinskas planavo, jog šiemet 
iš trejų rungtynių būtų gera 
parvažiuoti su vienu tašku, o 
dabar turimi 6 taškai. Tada 
buvo galvojama, kad bus gerai, 
jei turnyre bus užimta ketvirtoji 
vieta, o dabar jau pradedama 
galvoti apie aukštesnę.

Iki rungtynių prieš Kroatiją 
Lietuvos rinktinė planuoja su
žaisti 5-6 kontrolines rungtynes. 
Jau susitarta su Čekijos, 
Venp-’^s ir Uraelio rink
tinėmis, tačiau dar neaišku ar 
visur bus galima nuvykti dėl
lėšų stokos. .

E.Š.

kalnų slidinėjimas 1995 m. 
vasario 23-24 dienomis vyks Ka
nadoje Mėlynuosiuose kalnuose, 
Collingswood, Ont., maždaug 
100 mylių nuo Toronto. Tokį 
pasiūlymą padarė Š ALFAS są
jungos pirm. A. Šileika. Praėju
siose Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynėse tokios varžybos vyko 
Kaukazo kalnuose.

Pranešama, kad į Kanadą, 
dalyvauti kalnų slidinėjime, iš 
Lietuvos rengiasi atvykti arti 
30 slidinėtojų, kurių pusė yra 
pasiryžę patys apsimokėti ne tik 
kelionės, bet ir pragyvenimo iš
laidas. Vyrų varžybos bus pra
vestos keturiose amžiaus 
grupėse (iki 18 m., 19-34 m., 
35-49 m., 50 metų ir vyresnių), 
Moterys varžysis trijose grupėse 
(nebus ketvirtosios).

Į V Pasaulio Lietuvių Sporto

NAUJAMETIS
SPORTININKŲ
PAGERBIMAS

LIETUVOJE
Koncertų ir sporto rūmuose 

Vilniuje, gruodžio 29 d. buvo 
palydėti 1994/ieji metai ir 
pagerbti bei apdovanoti geriausi 
Lietuvos sportininkai. Renginy
je dalyvavo Lietuvos Respubli
kos Ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK), kūno kultūros ir spor
to departamento atstovai, ge
riausi Lietuvos sportininkai ir 
jų treneriai.

1994-ųjų metų pasaulio ir Eu
ropos čempionatų, pasaulio ve
teranų sporto žaidynių, žmonių 
su negalia lengvosios atletikos1 
čempionato nugalėtojus bei 
prizininkus apdovanojo depar- Į 
tamento direktorius Vytautas 
Nėnius. Sportininkams ir trene
riams buvo įteikti Kūno kultū
ros ir sporto departamento pir
mo, antro arba trečio laipsnio 
diplomai „Už aukštus sporto 
pasiekimus” ir piniginiai prizai. 
Daugiausiai dėmesio susilaukė 
plaukikas Raimundas Mažuolis, 
šių metų pasaulio vandens spor
to šakų čempionato 50 metrų 
laisvu stiliumi plaukimo bron
zos medalio laimėtojas. LTOK 
vykdomojo komiteto nutarimu 
olimpinių sporto šakų oficialiose 
varžybose geriausiai pasiro
džiusiam sportininkui R. Ma- 
žuoliui buvo įteikta skulpto
riaus Stasio Kuzmos skulptūros 
„Šaulys” mažesnė kopįja.

Iš viso buvo apdovanoti 38 šių 
metų pasaulio čempionatų me
dalininkai ir 18 jų trenerių, 14 
pasaulio žmonių su negalia 
lengvosios atletikos čempionato 
medalininkų ir 7 jų treneriai, 18 
Europos čempionatų medalinin- 

• kų ir 8 jų treneriai, 13 pasaulio 
veteranų sporto žaidynių meda
lininkų.

LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas paskelbė 58 Lietuvos 
olimpinės rinktinės kandidatus, 
iškilmėse dalyvavusiems įteikė 
kandidato ženklelius. Žiemos 
olimpiadai rengsis dailiojo čiuo
žimo meistrai Margarita Dro
biazko ir Povilas Vanagas, o 
vasaros olimpiadai — 13 sporto 
šakų atstovai.

Elta

Už „Draugo” prenumeratą atsilyginama iš anksto

Metams 14 metų 3 mėn.
JAV $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $55.00 $40 00 $30.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant j Lietuvą —
Oro paštu $500 00 $250.00
Tik šeštadieninio laida $160.00 $85 00
Paprastu paštu $100 00 $55 00
Tik šeštadienio laida $55.00 $55.00

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

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

žaidynes iš užsienio daugiausia 
sportininkų žada siųsti JAV ir 
Kanadoje gyvenantieji lietuvių 
klubai. Šiose valstybėse jau yra 
sudaryti kelionės Lietuvon ko
mitetai. (JAV komitetui vado
vauja Algis Rugienius iš Det
roito), kurie koordinuos ir vyks
tantiems pagelbės kelionės rei
kaluose. Atrodo, kad šį kartą iš 
Š. Amerikos susidarys didesnis 
būrys negu buvo 1990 metais. 
Didesnę delegaciją žada atsiųsti 
ir Australijos lietuviai.

Visi, kurie dar nebuvo apsis
prendę dėl dalyvavimo šiose 
žaidynėse, turi tai nedelsdami 
padaryti, nes laiko jau nedaug 

, betilę. eA

SABONIS - GERIAUSIAS
METŲ SPORTININKAS

1994-ųjų metų geriausiuoju 
Lietuvos sportininku po sep- 
tynerių metų pertraukos vėl iš
rinktas Lietuvos krepšinio 
rinktinės ir Madrido „Realo” 
vidurio puolėjas Arvydas 
Sabonis. Rimtu Arvydo varžovu 
buvo plaukikas Raimundas 
Mažuolis. A. Sabonis geriau
siuoju metų sportininku iš
rinktas jau ketvirtą kartą, prieš 
tai - 1984, 1985, 1986.

• 1968 m. spalio 11d. Apollo 
7 pakilo į erdves jau su as- 
tonautais.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 8. Harlem, tai. 708-594-0400 

Brtdgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6440 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

Cardlac Olagnosls, Ltd. 
Marųuette Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

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

3H0 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeštd 9 v r.-12 v p p

•132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(312) 779-9999 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA
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1991 metų sausio 13-tąją prisimenant.

KARAS MIESTE
VYTAUTAS LANDSBERGIS

To dar nebuvo, nebent prisi
mintume Varšuvos sukilimą 
Antrojo pasaulinio karo pabai
goje. Grozno griovimo metodika 
kitokia, smūgiai iš oro, nes žeme 
sunkiau prieiti — maža narsi 
tauta sėkmingai ginasi.

Vilnius gynėsi pirmiausia va
lia, tikėjimu savo tiesa ir pasi
bjaurėjimu puolikais, prievartos 
atmetimu. To tada pakako, pa
saulis krustelėjo, ir jau sausio 
13-osios vėlų vakarą M. Gorba
čiovo pasiuntinys informavo 
vyriausiąjį vadą iš Vilniaus, 
kad čia stovi viena prieš kitą ka
riuomenės ir visuomenė — žmo
nės, ginantys savo valdžią. Taip 
ir Šiaurės miestelio persiren
gimų spektakliai, ir Burokevi- 
čiaus-Ivanovo pastangos nuėjo 
veltui.

Boris Jelcin tada kreipėsi į 
Rusijos kariškius: „Jums gali 
kalbėti, kad su jūsų pagalba 
įves tvarką visuomenėje. Bet 
nejau Konstitucijos ir įstatymų 
pažeidimą galima laikyti tvar
kos įvedimu, o būtent į pažei
dimus jus stumia tie, kurie nori 
išspręsti politines problemas ar
mijos dalinių jėga”. Susitepu
sios kariuomenės į miesto karą 
prieš Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą M. Gorbačiovas nebepa- 
siuntė.

Ir vis vien tą patį scenarijų tos 
pačios imperinės jėgos naudojo 
Gruzijoje, Azerbaidžane, Čečė
nijoje.

Gruzijoje šio to pasiekė, su
žlugdė šalį, sudraskė, parklup

dė. (Suvokim, koks buvo numa
tytas Lietuvos likimas, kam 
buvo reikalingi klaidinami je- 
dinstveninkai ir autonominin
kai). Maskvos žmogus Tbilisyje 
dabar atsiteisia skelbdamas, 
jog, Čečėnijos nesutriuškinus, 
priartėtų pasaulio galas. Azer
baidžanas ir didžiuliuose karų 
sunkumuose su milijonu pabė
gėlių tebegalvoja apie nepri
klausomybę; naujausieji, nafta 
pakvipę perversmai, dėl kurių 
Maskva, žinoma, visai niekuo 
dėta, ten nepasisekė. Čečėnija 
su panieka atmetė savus buro- 
kevičius, jermalavičius ir su
mušė Rusijos žvalgybos samdi
nius iš rinktinių imperijos dali
nių. Aiškiau negalėjo būti 
parodyta, kad karas kyla ne iš 
Čečėnijos, jie nieko nepuola; 
karą į Čečėniją atnešė Maskva, 
o D. Dudajevas maloningai pa
leidžia paimtus į nelaisvę už
puolikus, nors galėtų teisti. 
Rusijai įnirtingai užpuolus jau 
visa reguliarios armijos jėga, 
net bombonešiais su 7 metrų il
gumo raketomis oras-žemė, 
galinčiomis nešti branduolinį 
ginklą, Čečėnija kaunasi. Savo 
patriotų krauju ir vadovų tvir
tumu ji jau dabar yra šalis, 
žinoma pasaulyje, jau jos nebe
ištrinsi plepalais apie kažkieno 
„vidaus reikalus”, apie „taikas” 
ir „tvarkos” nešėjų misiją. Kaž
kada vieno mokslininko ištrė
mimas iš Maskvos į Gorkį jau
dino demokratinį pasaulį, buvo 
svarstomas prezidentų susirin

kimuose, o dabar „viduje” žudo 
tūkstančius, ir nieko? Galina 
Starovoitova, buvusi prezidento 
B. Jelcino patarėja tautinių ma
žumų reikalais, demokratė, vie
na pirmųjų pašalinta iš jo ap
linkos, sako: „Avantiūra Čečė
nijoje — tai politika be jokios 
teisės ir moralės” („Der Spie
gei”, 1995, Nr. 1/2).

Dėl tokios dabartinės Mask
vos politikos, kaip regis, ne
trukus jau visas Kaukazas 
liepsnos didžiule ištikima meile 
motinai Rusijai.

Nejau negalima sustoti?
Imperinės politikos centrai 

Maskvoje ar kokiame slaptame 
kampelyje turbūt planuoja toli 
į priekį, bet pernelyg dažnai 
išeina nesąmonė. Žiauri, pavo
jinga nesąmonė, savaime arba 
planingai destabilizuojanti pa
saulį. Ramiame pasaulyje ir 
nusistovfejusioje, dirbančioje 
Rusijoje jie nebeturėtų darbo.

Tą dar įmanoma suvokti, bet
gi ne viską pasaulyje.

Jei Maskvoje buvo kam pastū
mėti B. Jelciną į politinę pra
žūtį, tai kodėl tą patį, laimin
dami „tvarkyti vidaus reikalą” 
su „ribotu” kraujo praliejimu 
(galionais ar statinėmis?) turėjo 
daryti Vakarai? Juk skelbiasi 
B. Jelcino rėmėjais. Kodėl ne
perspėjo, nesustabdė, kol dar 
buvo laikas? Ar vis dar nesu
pratę, kad vienintelis būdas pa
dėti Rusijai politiškai — tai 
spausti Rusiją? O gal tik tokiu 
nutylėjimo būdu tikėjosi paža
dinti demokratines jėgas Rusi
joje, sukompromituoti karingas 
fašistines?

Norėtųsi manyti, jei tai ne 
utopija, kad ir Vakarų centrai

toli projektuoja. Bet tąsyk jau 
būtų turėję atnaujinti „žvaigž
džių karų” arba kosminės gyny
bos programą — kad Rusijoje, 
demokratijos žlugimo atveju, 
kas nors visai nesukvailiotų.

Kam tada Vakaruose kartojo 
Rusijos terminologijų apie iš
rinktą, bet „neteisėtą” prezi
dento D. Dudajevo „režimą” ir 
„neteisėtas formuotes”? (Tą 
patį, prisimename, M. Gorbačio
vas kalbėjo apie Lietuvos sava
norius, o argumentų apie „ne
teisėtus” Aukščiausiosios Tary
bos rinkimus LKP su KGB irgi 
turėjo parengę; vienas filosofas 
jau rašė, kad Sąjūdis „užgrobęs 
valdžią”.) Gerai dar, kad pasau
ly nūnai susivokė ir nekartojo 
TASS propagandos, vėl aktyviai 
dalyvaujančios agresijoje, apie 
„dešimties tūkstančių” Azerbai
džano ir Baltijos šalių „žmogžu
džių”, neva padedančių D. Du
dajevui!.. Beje, tokiomis kvai
lybėmis agresyvioji Maskva pra
sitaria ir apie tolesnius tikslus 
— po Čečėnijos. Štai kodėl ten 
sprendžiami iš tiesų dideli 
dalykai, ne vien kur nutiesti 
naftos vamzdį.

Kai mus kaltindavo, kad „de- 
zintegruojam” — atsakydavom: 
SSRS turi būti dekolonizuota. 
Čečėnija žengė tą žingsnį iš kar
to — 1991-jųjų rudenį. Ką dabar 
daro Rusija — tai atsilikęs, 
anachronistiškas ir purvinas 
kolonijinis karas. Panašių tokių 
balsų jau pasigirsta ir Vakarų

Vardan laisvės — vienybė težydi!
Nuotr. Gedimino Zdančiaus
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spaudoj: tai Rusijos kolonijų ne
priklausomybės problema 
(„Hamburger Morgenpost”, 
1995.01.05).

Lengvai pasakoma, pernelyg 
lengvai, kad Lietuvos ir Čečė
nijos padėtis skirtinga — sta
tusas ir taip toliau. Bet Maskva 
kol kas ta pati, ir Vakarai dar 
nepasikeitė labai į gera. Ir 
žmonės Lietuvoje, Čečėnijoje, 
Maskvoje ne skirtingai, o labai 
panašiai verkia savo artimųjų.

Rusijos kareivių motinos gali 
padaryti daugiau, negu iš lėto 
ten bundančios demokratinės 
partijos. Pakaktų suskaičiuoti 
užmuštuosius Grozno gatvėse, 
kol spectarnybos nesurinko la
vonų sudeginti, kad skaičiai ir 
karstai nepakenktų oficialioms 
„pravdoms už dvi kapeikas”. 
Galėtų Rusijos motinos ir pa
kartoti 1991 m. sausio 15-osios 
kvietimą — po Vilniaus žudy
nių:

„Sūneli, kur tu bebūtum, iš
girsk mano balsą. Nedrįsk šau
dyti į taikius gyventojus! Įsaky
mai žudyti beginklius — nusi
kaltimas! Nedaryk manęs žmog
žudžio motina. Tavo mama”.

Mes tada platinom tuos žo
džius proklamacijomis rusų ka
reiviams — toks baisus buvo lie
tuvių ginklas, — ir išvengėm 
karo mūsų sostinėje.

Grozno griuvėsiuose senos mo
terys rusės rauda savo artimųjų 
— juos užmušė, „normalizavo”

(Nukelta į 4 psl.)

Meilė, nugalėjusi mirtį
Sausio 13-toji — dar viena 

skausmo diena mūsų tautos is
torijoje. Kiek jų buvo — kas gali 
suskaičiuoti; kiek dar bus — kas 
gali numatyti? Tačiau daugelio 
atmintyje 1991 metai atrodo jau 
toli, o lemtinguosius sausio 13 
d. įvykius gerokai padengė kas
dienybės dulkės. Ruošiamieji 
skaudžiosios sukakties pami
nėjimai jau nepulsuoja tuo 
kvapą gniaužiančiu siaubu, 
kuris sukrėtė, išgirdus anuomet 
per televiziją, kad sovietų 
tankai Vilniuje rieda tiesiai per 
beginklius žmones — mūsų tau
tiečius — gyva, ryžtinga siena 
apjuosusius Parlamento rūmus 
ir televizijos bokštą. Iš tikrųjų tai 
nebuvo mums staigmena, nes 
vargiai savo tarpe būtume radę 
tokį naivų optimistą, tikėjusį, 
kad sovietai lengvai paleis į 
laisvę raudoname narve laiko
mą paukštį. Juk už Lietuvos 
pečių rikiavosi kitos okupuotos 
respublikos, laukdamos, spėlio- 
damos, stebėdamos, kaip Mask
va reaguos į beprotiškai drąsius 
lietuvių siekius. Jeigu Lietuvai 
pavyks išsilaisvinti, ir kiti 
tikėjosi jos pėdomis eiti į laisvę. 
Lietuva pasiryžo būti pirmoji, 
savo narsa, nesvyruojančia 
vienybe laimėjusi viso kultū
ringojo pasaulio simpatijas.

Kaip mes visi didžiavomės 
savo tautiečiais Lietuvoje ir 
savo lietuviška kilme! Net tie, 
kurie buvo seniai ištrynę lietu
viškumo žymes iš vardo, pa
vardės, sielos, pradėjo segti Vyčio 
ženklelį prie atlapo, trispalvėlę 
prie krūtinės. Galbūt niekad 
anksčiau (ir vėliau) mūsų tau
ta nebuvo tokia vieninga, kaip 
tomis dienomis. Tautiečiai prie 
Baltijos jūros būrėsi, budėjo ir 
siekė laisvės. Tautiečiai prie 
kitų vandenų ir vandenynų taip 
pat nesnaudė. Juk nepakako 
kelių vaizdų televizijoje, kelių 
paragrafų užsienio spaudoje, 
kad kitataučiai suprastųjų aki
vaizdoje vykstančią istoriją, kad 
tam vyksmui pritartų ir remtų.

1991 m. sausio 13-tosios tra
gedija Vilniuje buvo tarsi 
kulminacinis punktas kovoje 
dėl Lietuvos laisvo rytojaus. 
Laisvės sėkla visais laikais 
buvo laistoma karštu pasiryžė-

• 1370 m. gruodžio 6 d. Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Algirdo kariuomenė įsiveržė į 
Maskvą. Nors Kremliaus nepa
vyko paimti, apsuptis tęsėsi,8 
paras.

Danutė Bindokienė
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lių krauju. Tai neišvengiama 
būtinybė, nepamainoma sąlyga. 
Iš Lietuvos pareikalauta paly
ginti nedidelė laisvės kaina — 
13 žmonių gyvybių. O jeigu 
anuomet raudonasis Gorbačio
vas, užuot važiavęs į Vilnių 
„tartis” su lietuviais, įtikinėti 
juos, kad tik komunizmas 
atneša „tikrąją laisvę”, būtų 
pasielgęs kaip „demokratiš
kasis” Jelcinas ir pasiuntęs 
panašias ginkluotas pajėgas, 
kokios šiuo metu naikina lais
vės siekiančius čečėnus?

Kai matome rūkstančius Če
čėnijos griuvėsius ir lavonais 
nuklotas jos sostinės Grozno 
gatves, kai girdime šiurpią mo
tinų raudą ir rūsčią vyrų prie
saiką nepasiduoti rusams, ne
galime nelyginti čečėnų ir lietu
vių likimo.

Ne, šiandien nereikia galvoti 
apie įvykius po Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir 
pasikeitimus mūsų tėvynės 
gyvenime. Grįžti į kasdienybę, 
kuri per daug nežavi nei tau
tiečių Lietuvoje, nei užsienyje, 
suspėsime rytoj. Šiandien, 
prisimenant prieš ketverius 
metus Vilniuje įvykusią tra
gediją, minint aną „kruvinąjį 
sekmadienį”, pakanka su pa
garba nulenkti galvą prieš tuo 
laiku žuvusiuosius, kurie 
tikriausiai nesitikėjo tapti tau
tos d..., .'yriais, neplanavo — ir 
nenorėjo — įnirti po sovietų tan
kais, bet nepabūgo ant tėvynės 
laisvės aukuro padėti pačių 
brangiausią auką.

Reikia tikėtis, kad šiandien 
dabartiniai Lietuvos vadai il
tie, kurie svajoja ateityje jų 
vietą užimti, padėdami vainikus 
ant sausio 13-tosios aukų kapų, 
ar kitaip juos pagerbdami, bent 
valandėlę prisivers susimąstyti 
apie tikrąją tėvynės meilės 
reikšmę. Savanaudiškumo, ko
rupcijos, nesutarimų ir asme
nišku ambicijų auginimo jau 
mes pakankamai matėme per 
ti. ketverius metus. Dabar 
norėtume linkėti, kad sausio 
13-tosios didvyrių kraujas įla
šėtų į visų — esamų ir būsimų 
— Lietuvos vadų širdis ir įžieb
tų joje tikrosios tėvynės meilės 
žiburėlį.

• Pirmieji imigrantai, iš
Anglijos į Ameriką atplaukę 
„Mayflovver” laivu, išlipo j 
krantą prie dabartinės Ply- 
mouth vietovės 1620 m. gruo
džio 21 d.
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Įsijungiame į Vokietijos gyvenimą

Mūsų vaikščiojimas po zoologijos sodus, pilis ir rezi
dencijas pasibaigė. Reikės įsijungti į darbą. Bet taip pat 
pasibaigs stumdymasis po stotis ir gyvenimas be maisto 
kortelių. Jau ir baltinius reikėtų pasikeisti. Dar spėjame 
į geležinkelio stotį nueiti ir lagaminą pasiimti. Geležin
kelio stotis nuo mūsų būsimos darbovietės gal tik geras 
puskilometris tėra. Ilgai nesidairydami grįžtame į savo 
„slėptuvę”. Sargybinis, net neklausinėjęs, praleidžia ir 
palinki ramios nakties.

Ta vadinama slėptuvė nei 100 svarų bombos neat
laikytų. O kiek žinau, tai lėktuvai tokių „žaisliukų” 
nemėto. Diena praėjo ramiai ir jokio oro pavojaus ne
buvo. Bet kažkur karas tebevyksta. Dar kartą pagal
voju: gerai, kad Vokietija yra didelė! Kol mūsų 
miesteliūkščiui ateis eilė, galbūt ir karas pasibaigs.

Kažkaip net sunku patikėti ir antroji naktis praėjo 
ramiai. Iš ryto apsitvarkėme ir vadinamam „arbeits 
fiurer” laiku prisistatėme. Mums labai patogu, net į 
lauką išeiti nereikėjo, tik laiptais aukštyn ir jau įmonė. 
Pirmiausia mums davė po dvi spintas. Viena spinta savo 
rūbams, o antra — darbiniams. Paskui išdavė darbinius 
rūbus ir batus. Kol tą viską išdavė ir įvairias taisykles 
paaiškino, praėjo beveik pora valandų. Pasižiūrėjęs į 
laikrodį, pasakė: jau beveik devynios, tad einame val
gyti. Pastato trečiame aukšte buvo gana erdvi salė. 
Pasirodė, kad kasdien devintą valandą duoda pienišką

sriubą, kurioje ir keletas kruopų plaukiojo. Mes dar net 
jokio supratimo neturėjome, ką iš viso ta įmonė gamino.

Vos spėjome tą vadinamą sriubą išsrėbti, mus pa
šaukė į raštinę. Reikėjo visokius popierius tvarkyti. Ap
klausinėjimus pabaigus ir ant popierių pasirašius, pa
galiau gavome ir maisto korteles. Pasižiūrėję į tas 
korteles, mažai tesiorientavome. Taip pat gavome ir rū
kalų korteles, tik 2 cigaretes dienai. Viską pabaigus, 
pasakė eiti prie sargybinio būdelės, kur bus „Ostar- 
beiter” su vežimuku mūsų bagažui atsivežti. Bagažą 
atsivežus, liepė vėl pas jas į raštinę ateiti. Nuėjėjau tą 
vyruką su vežimuku radome. Bandžiau jam vokiškai pa
sakyti, ką mes turėsime daryti, bet pamačiau, kad jis 
vokiškai silpnai tesupranta. Kuomet užkalbinau jį ru
siškai, tai labai apsidžiaugė.

Pasirodo, kad jis ukrainietis nuo Dono. Vos metai 
Vokietijoje. Dar jaunas vyrukas, tik 18 metų. Iš namų 
jokių žinių negauna. Jam pasakiau, kad žinių tegul ne
laukia, nes jo namai seniai jau rusų užimti. Nežinau, 
kokį įspūdį jam ta žinia padarė. Jie labai mažai težino, 
kas pasaulyje vyksta. Labai nustebo, kuomet pasakiau, 
kad mes savo noru atvažiavome. Pro vartelius su veži
muku įvažiuojant, sargybinis pasakė, kad jau buvo pietų 
laikas. Lagaminus palikę, galime eiti valgyti į greta 
esantį restoraną. Tai mes ir padarome. Pirmą sykį 
sėdime restorane jau kaip lygiateisiai svečiai. Padavėja, 
juodbruvė vokietaitė, mūsų paklausia, ar valgysime 
mėsos patiekalą. Tai mes jau išdidžiai atsakome — ži
noma! Su tomis kortelėmis mes dar nesusigaudome, bet 
ir nereikia!

Padavėja iškerpa 50 g mėsos ir 10 g riebalų. Nustem 
ba, kad mūsų kortelės dar nenaudotos, tad jai trumpai 
paaiškiname. Atnešė salotas, tokie maži žali lapeliai, 
neva alyva užpilti. Tuos lapus valgome, bet nepasaky
čiau, kad būtų buvę skanu. Paskui atneša mažą dubenėlį 
sriubos, kurioje plaukiojo mažos žvaigždutės ir viršuje

pora lašų riebalų. Ant vadinamo „meniu” buvo berods 
užrašyta „Schnitzel” o mums padėjo kotletą. Prie kot
leto buvo šioks toks padažas ir dvi bulvės. Gana skanu, 
tik mažoka — jeigu taip dar antrą porciją... Bet pirmiau 
reikia su tomis kortelėmis geriau susipažinti ir susiskai
čiuoti, kad užtektų visam kortelės laikotarpiui.

Pavalgę einame į savo kambarį, o pirmą valandą jau 
esame prie raštinės durų. Mums paaiškina darbo tvarką. 
Darbas prasideda 7 vai. ryte ir baigiasi 5 vai. po pietų, 
su 1 vai. pietų pertrauka. Šeštadieniais 6 valandos dar
bo. Parašo mums porą raštelių, su jais siunčia pas foto
grafą ir gydytoją. Visą tai atlikę, galime savo reikalus 
tvarkyti. Pas fotografą ir gydytoją reikalus gana greitai 
atlikome. Po to jau esame laisvi. Pirmiausia einame į 
maisto krautuvę, nes pusryčiams norėtųsi bent duonos 
riekę suvalgyti. Taip pat ir rūkalų kortele pasinau
dojame.

Mano darbas nėra sukus, bet labai nuobodus, tad de
šimt valandų į amžinybę pavirsta. Sulaukus darbo pa
baigos, persirengiame ir skubame vakarienės. Skubame 
tikrąja to žodžio prasme, nes, vakarienę pavalgius, dar 
reikia į kitą „štamui” skubėti. Kad nebūtų darbe taip 
nuobodu, tai aš iš žodyno išsirašau 10 žodžių, kurie 
gyvenime yra reikalingi, ir juos kalu. Su „Niebelungų 
giesmės”, Goethes ir Šilerio žodynais nei „štamo” 
nesugebėsi gauti. Net ir patys vokiečiai, kurie ten dir
bo, tokių temų nenaudojo. Kadangi daugiausia jie jau 
senukai, tai pagrindinės temos buvo: „mano ožka” ar
ba „mano kralikai”. Jų namukai daugiausia buvo kalnų 
šlaituose, tai beveik visi turėjo ožkas, kralikus ir sodus. 
Tad ir su tomis maisto kortelėmis dar gana gerai jautėsi.

Šeštadieni po pietų nuėjau į geležinkelio stotį, tikė
damasis gal pravažiuojančius lietuvius pamatysiu. Bet 
kur tau! Kadangi nesame prie didžiųjų kelių, tai ir gali
mybių ką nors pamatyti daug nėra. Beje, išsiunčiau 
laišką į Vieną, savo pažįstamai Onutei V., jos dar Kaune

man duotu adresu į „Arbeitsfront”. Kariuomenės pra
nešime jau buvo paminėta, kad: „Po sunkių kovų, Vil
nius buvo evakuotas”. Po to pranešimo darbe vokiečiai, 
žinodami iš kur mes esame, pradėjo teirautis. Jiems tas 
Vilnius visai nerūpi, tik žino, kad beveik paskutinis di 
dėsnis miestas prieš Rytprūsius, ir tai juos jau nervina.

Savaitė be jokių didesnių įspūdžių praeina. Darbas 
ir rūpestis pavalgyti — tai maždaug ir viskas. Darbe 
mūsų teiraujasi, ar radome ką nors iš savo krašto. Pora 
vokiečių sako, kad, jų žiniomis, yra ir daugiau lietuvių. 
Tad pataria mums eiti į policiją. Kadangi policija mums 
malonius prisiminimus paliko, tad šeštadienį, pavalgę 
pietus, drąsiai einame į nuovadą. Kadangi rami šešta
dienio popietė, tad policijoje gana tuščia. Priekyje prie 
stalo sėdi policijos seržantas ar vachmistras, tuose vo
kiečių laipsniuose dar nesusigaudau, o kambario gale, 
prie kito stalo, eilinis policininkas.

Įėjęs pasisveikiname ir kreipiuos į sėdintį prie stalo. 
Pasakau, kad ieškome savo tautiečių, lietuvių, tad gal 
policijoje yra adresai. Man baigus kalbėti, jis gana 
rūstokai: — „Ko jūs ieškote?” Atsakau — „Ieškome 
lietuvių”. „Kokių lietuvių, kodėl jų ieškote?” Nespėjus 
man paaiškinti, gana piktu balsu jis sakė:„Tu esi 
šnipas”. Aš beveik nusigandau, karo metu užtenka tik 
pirštu į šnipą parodyti. „Tave areštuoti reikia!” 
Policininkas prie kito stalo sėdintis, rodo pirštais apie 
stikliuko išmaukimą ir paskui prie smilkinio pridėjęs 
pirštą suka — vadinasi, kad jau kvaišas. Jis atsistojęs, 
beveik norėjo mane už krūtinės griebti, bet policininkas 
į mūsų tarpą įsimaišė. Tuo tarpu suskambėjo telefonas. 
Jis paėmęs ragelį pradėjo kalbėti. Policininkas man pa
davė raštelį ir nugara į mus nusisukęs, atžagaria ranka 
mojo, duodamas suprasti, kad išsinešdintume. Mums 
antro paraginimo nereikėjo.

(Bus daugiau)

V t
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LIETUVA DALYVAVO 
BRAZILIJOS PREZIDENTO

INAUGURACIJOJE
Lietuvos Respublikos nepap

rastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Venezuelos Respubli
koje ir specialių misijų amba
sadorius dr. Vytautas A. Damb- 
rava atstovavo Lietuvos Res
publikai Fernando Henriųue 
Cardoso inauguracijos iškilmė
se, įvykusiose Brasilia mieste 
1995 metų sausio 1 d.

Iškilmėse dalyvavo šimto vie
nuolikos valstybių ir devynių 
tarptautinių organizacijų spe
cialios misijos. Dalyvavusiųjų 
tarpe buvo Argentinos, Boli
vijos, Cabo Verde, Kolumbijos, 
Peru, Portugalijos ir Urugva
jaus valstybių prezidentai.

Inauguracinė programa prasi
dėjo Planalto rūmuose kreden- 
cinių raštų įteikimu išeinan
čiam prezidentui Itamar Augus
to Cantiero Franco.

Iškilmingas pareigų per
davimo aktas vyko valstybės 
Kongres?. Ten buvo prisaikdinti 
Brazilijos Respublikos pre
zidentas Fernando Henriųue 
Cardoso ir viceprezidentas An- 
tonio de Oliveira Maciel.

Inauguracinėje kalboje valsty
bės prezidentas Cardoso pabrė
žė, jog krašto žmonės ir jų 
reikalai bus jo vyriausybės 
pirmenybių sąraše. Pagrindinį 
dėmesį jis skirsiąs socialiniam 
teisingumui įgyvendinti. Gal
būt, vykdant socialu refor
mas, turtingesniems teks pasi
tenkinti mažesne prabanga, ta
čiau tai bus atlikta, kai to 
reikalaus piliečių daugumos 
gyvybiniai interesai. Krašto ad
ministracija laikysis taupumo 
principo, sieks fiskalinės refor
mos, investicijų skatinimo. Ma
žindama valstybės išlaidas, vy
riausybė sutaupytus fondus 
skirs krašto gyventojų socialinei 
padėčiai gerinti, kreipdama 
dėmesį į sveikatos apsaugą ir 
švietimą. Valstybė yra nusis
tačiusi laikytis tvirtos mo
netarinės politikos, infliacijos
kontrolės, mokesčių ir paskolų 
procentų mažinimo, sritinių ir

KARAS MIESTE

(Atkelta iš 3 psl.) 
amžiams Rusijos bombos ir kul
kosvaidžių serijos iš lėktuvų, 
dabar jau su atpažinimo ženk
lais. Taip Čečėnijos „rusakal
biai gyventojai patiria pasity
čiojimus ir prievartą ” (TASS, 
gruodžio 28 d.), bet tą daro 
Maskva. Kaimų seniūnai pa
kvietė rusų šeimas glaustis nors 
ten, bet Maskva naikina ir 
kaimus. Ji žada teisti D. Du
dajevą, o tą patį D. Jazovas buvo 
pažadėjęs V. Landsbergiui ir K. 
Prunskienei vien už tai, kad ne
leido imti Lietuvos jaunuolių į 
svetimą kariuomenę. Jei netu
rėtume Nepriklausomybės, da
bar juos šimtais ten siųstų mir
ti.

Grozno griuvėsiuose devynio
likmetis belaisvis (Maskva jau 
nebevadina jų „pagrobtais”) 
verkia, prisimindamas jaunutę 
žmoną ir vienerių metų dukrelę, 
— tą aprašo sausio ketvirtosios 
„Berliner Morgenpost”. Iš jo 
120 vyrų kuopos tik jis vienas 
likęs gyvas.

Kas verkia kitų šimto devy
niolikos tik tos vienos kuopos 
naujokėlių, kurie nebegrįš?

Gal kas nors ištižusiose Va
karų sostinėse?

federalinių bankų stiprinimo. 
1994 metais Brazilija suma

žino išlaidas pusketvirto milijar
do dolerių. Valstybė stengsis su
balansuoti biudžetą, kurio de
ficitas siekia dvylika milijardų 
dolerių.

Po inauguracinės kalbos visi 
vyko prie Planalto rūmų, kur 
atvirame lauke prezidentui Car
doso buvo uždėta prezidentinė 
juosta. Ten vyko labai trumpai 
trukęs karinis paradas, pra
skrendant kelioms sprausmi- 
nių lėktuvų eskadrilėms, links
minant dalyvius aeroakrobati- 
ka, o taip pat atliekant meninę 
programą.

Vakare Itamaraty užsienio 
reikalų ministerijos rūmuose, 
smokingais ir miniatiūriniais 
ordinais pasipuošę, delegatai 
sveikino naująjį prezidentą ir 
ten pat dalyvavo inauguracinia
me pokylyje. Drauge su išreikš
tais Lietuvos prezidento vyriau
sybės ir lietuvių tautos sveiki
nimais ir linkėjimais Lietuvos 
ambasadorius dr. Vytautas 
Dambrava išreiškė prezidentui 
Cardoso Lietuvos Respublikos 
prezidento Algirdo Brazausko 
pageidavimą dar šiais metais 
aplankyti Brazilijos Federacinę 
respubliką ir asmeniškai susi
pažinti su valstybės prezidentu. 
Prezidentas Fernando Henriųue 
Cardoso sakė laikysiąs garbe ir 
malonumu priimti ir pasveikin
ti draugiškosios Lietuvos Res
publikos prezidentą.

Prezidentiniame pokylyje da-’ 
lyvavo 2,800 kviestų svečių. 
Kas visiems krito į akis, tai pa
kili brazilų nuotaika, kurią tei
singai perdavė krašto spauda ir 
televizija. Buvęs prezidentas 
Franco paliko pareigas, turėda
mas neįtikimą 90% populiaru
mą šalyje.

Franco džentelmeniškai pa
stebėjo, kad Cardoso, socialde
mokratas, bus už jį dar geresnis 
prezidentas ir kraštas dideliais 
šuoliais žengs pirmyn. Cardoso 
yra šalyje irgi labai populiarus. 
Karinės diktatūros metais jis 
naudojosi politine globa Čilėje, 
po to dėstė sociologiją Sorbonos 
universitete.

Ambasadorius Dambrava tu
rėjo progos kalbėtis su Peru 
irUrugvajaus prezidentais, Ar
gentinos užsienio reikalų mi
nistru Guido di Telia ir eile 
ambasadorių. Įdomus pasikalbė
jimas vyko su lordu Leon Brit- 
tan, Europos Sąjungos specia
lios misijos vadovu. Padėkojęs 
už jo rodomą prielankumą Lie
tuvai, Brittan sakė darąs visa, 
kad Lietuva galimai greičiau 
gautų narystės statusą. Britų 
ambasadorius Venezueloje Ge- 
rard Flynn Lietuvos ambasado
riui neslėpė lordo Brittan sim
patijų Lietuvai. Jisai pastebėjo, 
jog britų vyriausybėje yra gerai 
žinoma, kad lordui Brittan rūpi 
tik du dalykai: Didžioji Brita
nija ir Lietuva.

Ambasadorius Vytautas 
Dambrava buvo pakviestas Ve
nezuelos užsienio reikalų mi
nistro Burelli drauge grįžti 
privačiu lėktuvu, kurį ministrui 
parūpino Venezuelos naftos 
įmonė PDVSA. Lietuvos dalyva
vimas prezidento inauguracijos 
iškilmėse buvo visais atžvilgiais 
naudingas tolimesniam tarpu
savio ryšių stiprinimui ir plė
timui. | g

SKAT būrio vadų apmokymo metu įkasama prieštankinė mina.
Nuotr. E. Jakimavičiaus

LIETUVIU TELKINIAI

CLEVELAND, OH
PREKYBOS IR 
INVESTAVIMO 

KONFERENCIJA

šią savaitę Clevelande vyks 
Baltųjų rūmų globojama dviejų 
dienų „Prekybos ir inves
tavimo” konferencija. Ketvirta
dienį kalbės JAV komercijos 
sekretorius Ron H. Brown, 
penktadienį žadėjo dalyvauti 
prezidentas Bill Clinton. ^000 
pakvietimų išsiuntinėta po visą 
Ameriką prekybos ir pramonės 
įmonių vadovams. Laukiami 
atstovai iš Čekijos, Vengrijos, 
Lenkijos ir Baltijos valstybių.

Clevelande, tarp Baltųjų 
Rūmų, Lietuvos Respublikos 
Ambasados, Clevelando miesto 
savivaldybės ir tautybių or
ganizacijų, tarpininkauja 
„International Services Center” 
egzekutyvinis direktorius Algis 
Rukšėnas. Iš Baltųjų Rūmų 
pakvietimą dalyvauti konfe
rencijoje gavo IB Communi
cations prezidentė Ingrida 
Bublienė.

Į Clevelando miesto mero 
Michael White priėmimą dele
gatais pakviesti daug Cleve
lando lietuvių. Mero įstaiga 
praneša, kad norintieji daly
vauti kreiptųsi telefonu 
664-2225. Algis Rukšėnas at
siuntė atstovų iš Lietuvos są
rašą. Delegacijos vadovas — 
ekonomijos ministras Aleksand
ras Vasiliauskas, Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 
Alfonsas Eidintas ir kiti 
atstovai.

VĖL PAGERBIAMAS 
LIUDAS SAGYS

Vėl sveikinam „Grandinėlės” 
šokių mokytoją, ilgametį

We Ship UPS

Užsllmam maisto tiekimu (catarlng)

talntan

312-434-9766

dclicatisscH
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 W«t 69th Street. Chicago, IL 60629

M

A.A. BRONIUS BERNOTAS

Sausio 7 dieną Clevelande 
mirė Bronius Bernotas, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. Jis 
buvo ilgametis Lietuvių Namų 
direktorius, LKV sąjungos Ra
movė dviejų kadencijų centro 
valdybos sekretorius, Fronto 
bičiulių Clevelando skyriaus 
pirmininkas, „Ateities” klubo, 
Pensininkų klubo ir Lietuvių 
Bendruomenės aktyvus narys.

Liko žmona Genovaitė Berno
tienė.

METINIS PENSININKŲ
KLUBO SUSIRINKIMAS

Clevelando Lietuvių pensi
ninkų klubo metinis susi
rinkimas š.m. sausio 12 d. 2 vai. 
p.p. vyko Lietuvių Namų viršu
tinėje salėje. Susirinkime buvo 
renkama klubo valdyba, kontro
lės bei nominacijų komisijos.

vadovą Liudą Sagį! Jam bus 
įteikta Juozo Lingio sceninio 
liaudies šokio patriarcho premi
ja, kuri kas treji metai skiriama 
už lietuvių sceninių šokių kūry
bą arba atitinkamo pobūdžio 
pedagoginę veiklą.

Liudo Sagio kvalifikacijos 
šimtaprocentiniai atitiko šiems 
reikalavimams. Jis šią premiją 
dalinsis su Lietuvos choreogra
fe Elena Morkūniene. „Grandi
nėlės” šokėjai tikriausiai atsi
mena ir E. Morkūnienę, prieš 
porą metų viešėjusią Clevelande 
ir čia mokiusią tautinius šokius. 
Praėjusių metų liepos 1 d. 
Liudas Sagys buvo apdovanotas 
Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko už nuopelnus lietu
vių kultūrai DLK Gedimino IV 
laipsnio ordinu.

„LIETUVIŲ SODYBOS”
PATIKĖTINIŲ TARYBA

„Lietuvių sodybos” me
tiniame susirinkime, vyku
siame š.m. sausio 3 dieną, at
naujinta patikėtinių taryba. 
Pirmininku perrinktas Vytenis 
Čiurlionis, vicepirmininkas 
Aleksas Spirikaitis, sekretorė 
Violeta Leger, Vytas Apana
vičius finansų tvarkytojas, 
narės — Aleksandra Sagienė ir 
Irena Kuprevičienė.

PRISIMINTAS 
ALG. MACKUS

„Tėvynės garsų” radijo pro
gramoje paminėta poeto Algi
manto Mackaus 30 metų mir
ties sukaktis. Programą pra
vedė Aldona Stempužienė.

SVARBUS POSĖDIS

Sekmadienį, sausio 15 d., po 
Sumos šaukiamas pirmas 1995 
metų Šv. Jurgio parapijos tary
bos posėdis. Bus renkami 
pareigūnai ir nutartas šių metų 
veiklos tvarkaraštis.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE HELP VVANTED

GREIT 
PARDUODA

F —
Lietuvių kompanija „DAZZLZ” Flo
ridoje ieško žmonių naktiniam darbui 
valyti grindis parduotuvėse Smulkesnei 
informacijai kreipkitės: tai. 1-813-378- 
9342. Kalbame lietuviškai, angliškai, 
lenkiškai ir rusiškai.

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS .ompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

ra.
KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

ALTERATIONS & TAILORING
NORDSTROM 

is coming to
VVOODFIELD 

in March
We are seeking experienced tai- 
lors, fitters & sewers who are 
interested in employment and 
career advancement. We offer 
competitive salaries, a good ben- 
efits package, 401 K, and profit 
sharing. Part time and Full time 
positions available. Call or send 
resumes to:

PO Box1667
Oak Brook, IL 60522-1667

708-240-0280

DANUTĖ MAYER

284-1900

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

MISCELLANEOUS

PIANISTAS A. SMETONA 
KONCERTUOJA 

LIETUVOJE

Lietuvoje su Sauliaus Son
deckio vadovaujamu Lietuvos 
kameriniu orkestru kon
certuoja klevelandietis pianis
tas Antanas Smetona. Kon
certai numatyti keturiuose 
Lietuvos miestuose.

FOTO KURSAI

Cleveland Photographic Socie- 
ty — foto mėgėjų draugija va
sario 16 d. pradės foto, kursų pa
vasario semestrą. Informacijai 
ir registracijai skambinkite Mr. 
Jim Kunkel, tel. 843-7118 arba 
Mrs. Nancy Burns, 729-3314.

ATSKUBĖJO ŽIEMA

Iki šiol Clevelando oras buvo 
švelnus. Tačiau sausio mėnesį 
sulaukėme sniego ir šalčių. 
Clevelando Šv. Jurgio parapi
jiečiai yra prašomi neapleisti 
savo savaitinių aukų parapijai. 
Parapijos šildymo išlaidos žiemą 
pasiekia iki 2,000 dol. kas 
mėnesį.

PIRMOJI KOMUNIJA 
LIETUVIŠKAI

Pamokos Dievo Motinos pa
rapijoje prasidėjo po Trijų 
Karalių. Tėvai norintieji, kad jų 
vaikučiai Pirmąją Komuniją 
priimtų lietuvių kalba, bet iki 
šiol dar neužsiregistravo, 
prašomi nedelsiant skambinti 
klebonijos raštinei, tel. 
531-4263. Pirmajai Komunijai 
vaikus ruoš Danutė Belzinskie- 
nė, Teresė Beržinskienė ir kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ.

T.G.

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. irWashtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep.” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tel. 312-476-8727.

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudąnuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32081/a West 95th Street 

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

IEŠKO

KR midlcincl Tcdcrcil
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ 
(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

#91 1^
LENOER

LITHUANIAN 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 persons) — 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, Ine., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:
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1994 gruodžio 2 d. „Drauge” 
buvo žinia iš Clevelando lie
tuvių telkinio, kad „Balys Ga
jauskas ilgėliau stabtelėjo ties 
Genocido tyrimo centru,..., kon
frontacija su buvusio KGB ar
chyvo naujai paskirtu direk
torių Vytautu Skuodžiu, kuris 
tremtyje (mano pabraukta) 
bendradarbiavęs su sovietine 
administracija ir, įteikus ma
lonės prašymą (m.pĄbuvo pa
leistas iš lagerio. Jis dabar 
neįleidžiamas į archyvo patal
pas, nes bijomasi, kad svarbūs 
dar likę (m.p.) KGB dokumen
tai bei bylos nebūtų išvežti ar 
sunaikinti. ... Pasityčiojančiai 
skamba, kad ir jo moksliniame 
darbe (m.p.) įrodinėjama, kaip 
komunistai kovojo už Lietuvos 
nepriklausomybę”.

Pabrauktieji teiginiai yra 
naujienos, nes: 1. V. Skuodis 
niekada nebuvo skirtas KGB 
archyvo direktorium, — jis 1993 
m. buvo paprašytas dirbti „Lie
tuvos gyventojų genocido tyri
mų centro” generaliniu direk
torių; 2. V. Skuodis nebuvo 
tremtyje, — jis septynerius 
metus buvo Mordvijoje, Bara- 
ševo 835-jame griežto režimo 
lageryje, o tremtis jam buvo 
prievartinis išvarymas iš 
Lietuvos; 3. V. Skuodis ne tik 
neįteikė malonės prašymo, bet 
ir verčiamas (pakeliui į tremtį, 
Čeliabinske jis tris savaites 
buvo uždaryts karceryje apsigal
voti), atsisakė prašyti malonės ir 
Maskva pasiūlė kompromisą: 
prašyti leidimo išvykti (su visa 
šeima) į bet kurią užsienio šalį; 
4. V. Skuodžio moksliniai dar
bai yra geologiniai-inžineriniai 
grunto tyrinėjimai hidroelektri
nių statybai (Kauno, Pliavinių, 
Dolės, Kegumo, Kaišiadorių) ir 
kiti panaūs darbai. Jeigu B. Ga
jauskas ilgėliau stabtelėdamas 
turėjo mintyse „Dvasinį geno
cidą Lietuvoje”, tai čia V. Skuo
dis surinko statistinius duo
menis apie Lietuvoje leistos ate
istinės ir religinės spaudos kie
kybinį santykį komunistinės- 
sovietinės okupacijos laikotar
piu ir apibendrino keliomis 
trumpomis išvadomis. To užte
ko, kad V. Skuodžiui buvo pa
skirta didžiausioji bausmė, nors 
ir nepavyko įrodyti, kad jis buvo 
ir „Perspektyvų” leidėjas.

Taigi, B. Gajauskas apie V.
Skuodį nieko nežino. O šneka !
Būtų buvę įdomiau, geriau ir 
kultūringiau ilgėliau stabtelėti 
„ties” savo byla, savo nuopel
nais Lietuvai, savo kančiomis 
kalėjime ir gal tremtyje. Būtų 
įdomu visiems sužinoti, a- ’abai 
jam širdį skauda, kad nepavyko 
apsaugoti KGB bylų ir svarbių 
dokumentų, kai jis pats buvo 
KGB archyvo „direktorius”...

Irena Skuodienė 
Chicago, IL

DŽIAUGIUOSI „SPYGLIAIS 
IR DYGLIAIS”

Paskutinis praėjusių metų
(Dievulėliau, jau vėl metai pra
ėjo!) „Draugo” numeris labai 
pakėlė nuotaiką, kai atsiverčiau 
laikraštį ir pamačiau „Spyglių 
ir dyglių” puslapį. „Prarijau” 
vienu atsikvėpimu — juokiausi 
ir dėl to, kad juokinga buvo, ir 
dėl to, kad iš viso tokį puslapį 
sukombinuoti pavyko.

Tvirtai tikiu, kad ir „didieji 
spyglininkai”, apie kuriuos įva
diniame straipsnelyje rašė 
Plunksna Graužytė, plačiai šyp
sojosi. Sakiau ačiū „Draugo” re
dakcijai ir tikiuosi, kad bent 
kartas nuo karto savo skaityto
jus pradžiuginsite humoro pus
lapiu. Tai beveik geriau, kaip 
antradieninis sveikatos skyrius. 
Juk sakoma: „Juoktis sveika”.

Milda Ruseckienė
Oak Park, IL

JŪS NUSISTATĘ PRIEŠ 
GINKLUS

Noriu trumpai atsakyti į 
straipsnį „Abejotinos vertės 
išradimas” (D. Bindokienė, 
1994 m. gruodžio 29 d.). Atrodo, 
kad žinių agentūros ir jūs pa- 
kliuvote į tą nepatikrintą, klai
dingą „legendarinės kulkos” iš
radimą. Kaip buvo kalbama ir 
rodoma „Nightline” programo
je, ta kulka daug daugiau žalos 
nepadaro, kaip kitos. Aš paste
biu, kad jūs apskirtai nusistatę 
prieš visus ginklus.

Paimkim dabartinį pavyzdį iš 
Lietuvos. Ginklus turi kariuo
menė, policija ir mafija, o pap
rastas žmogus apsigynimui 
ginklo negali turėti. Mafija 
valdo beveik visą verslą — jei 
neduosi duoklės, tai tavo šeima 
ar namai pavirs pelenais. Ypač 
blogai yra moterims, nes jos 
niekur ir niekam negali pasis
kųsti, policija tik pasityčios.

Praeitais metais iš Lietuvos 
laikinai priėmiau devynias mer
ginas ir du vyrus. Visi buvo 
labai sąžiningi ir tvarkingi. Jie 
man gerai išaiškino padėtį da
bartinėje Lietuvoje.

L. Dambrauskas 
Beverly Shores, IN

BALSAS IŠ TAUTOS 
„ATMINTIES 

KOMPIUTERIO”

Vasario 16-sios gimnazijos mokiniai su Tomu Šernu, vieninteliu išlikusiu gyvu po Medininkų 
pasienio posto užpuolimo 1991 m. vasarą. T. Šernas gydėsi Vokietijoje ir gruodžio mėn. aplankė
gimnaziją.

Povilui Vaičekauskui, adresas:
5954 So. Troy St., Chicago, IL 
60629. Tel. 312-434-8448. Meti
nė prenumerata 30 dol. Dėl di
dėjančių pašto išlaidų laikraštis 
siunčiamas po kelis numerius. 
Prenumeruojant „Laisvės Kovų 
Archyvo” neperiodinį leidinį, 
vieno numerio kaina 5 dol.

Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos adresas: 
Laisvės ai. 39, Kaunas 3000, 
Lithuania/Lietuva, tel. 223-508, 
228-048, fax 774-100.

Povilas Vaičekauskas 
Chicago, IL

Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos leidinys 
„Tremtinys”, atrodo lyg pogrin
dinis laikraštis dabartinėje Lie
tuvoje, nes jo negausite pirkti 
Lietuvos spaudos kioskuose, jis 
nepardavinėjamas kartu su ki
tais laikraščiais masinio susi
būrimo vietose, autobusų ar ge
ležinkelio stotyse, prie Lietuvos 
pašto įstaigų ar kitų informaci
jos punktų. Jis ten nepageidau
jamas. Jis kaip rakštis dabar
tinėje Lietuvos valdžios politi
koje. Šis laikraštis sovietų lai
kais pažemintųjų, nuskriaus
tųjų mūsų brolių ir sesių, dar ir 
dabar engiamų, kai kurių val
džios struktūrų, laikomų ban
ditais ar antros rūšies žmonėmis 
buvusių Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių, partizanų 
balsas, jų skundas ir pagalbos 
šauksmas užjūrio lietuviams 
ypač Amerikoje, Kanadoje, 
Australijoje ir Europoje. Tai 
balsas iš Lietuvių tautos „at
minties kompiuterio”. Tauta, 
jeigu ji netenka atminties, pra
randa ir laisvę. Šiame leidiny
je gal nerasime įmantrių 
straipsnių pagal visas buvusio 
tarybinio-sovietinio žurnalizmo 
tradicijas, kaip LDDP simpati- 
zuojamoj spaudoje, tačiau 
Lietuvos kovų ir kančių istori
jos čia daug. Čia rasime žmonių, 
gal tik vienąsyk prieš savo mirtį 
išdrįsusių pasidalinti savo 
baisiais išgyvenimais sovietme
čiu ir atsiuntusiais redakcijai 
laišką. Taip lengviau numirti. 
Tegu sužino ir kiti pasaulyje 
apie Lietuvos žmonių kančias, 
jų kovą ir aukas dėl Lietuvos 
laisvės.

Nepaisant varganos išvaizdos, 
daugumai užsienio lietuvių tai 
labai artimas, suprantamas ir 
brangus laikraštis. Jame daug 
skelbimų ir žinių apie praeitį, 
apie išskirtus, sudaužytus 
žmonių likimus, išblaškytus po 
visus kontinentus. Daug čia ieš
kančių giminių, buvusių drau
gų ar pažįstamų. Čia daug da
bartinių Lietuvos problemų, 
pranešimų apie kovą dėl tiesos, 
dėl turto atstatymų, daug 
demaskuojamos medžiagos apie 
valdžios sauvalę ir kt. Norintieji 
užsisakyti „Tremtinį”, Lietuvos 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos leidžiamą laikraštį, 
išeinantį vieną kartą per savai
tę, čekius ar „money order”, 
išrašytus Lietuvos Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos, 
rašyti tik angliškai (Lithuanian 
Political Prisoners and Depor- 
tees Association) vardu, galima 
siųsti „Tremtinio” įgaliotiniui

NAUJI VEIKSMAI 
LIETUVOJE

Paskutiniu laiku Tėvynės Są
jungos (Lietuvos Konservatorių) 
Politinė Taryba ėmėsi iniciaty
vos Lietuvoje sudaryti dešiniųjų 
partijų koaliciją, norėdama 
ieškoti priemonių bendromis jė
gomis padėti Lietuvai realiai, 
bet ne pažadais, išbristi iš gilios 
ir visapusiškos krizės.

Šiam tikslui pasiekti 1995 me
tų sausio 14-15 dienomis Drus
kininkuose rengiamas suvažia
vimas. Į šį suvažiavimą Tėvynės 
Sąjungos Politinė Taryba pa
kvietė: Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos pirmininką 
Povilą Katilių. Lietuvos poli
tinių Kalinių ir tremtinių są
jungos prezidentą Balį Gajaus
ką. Lietuvos tautininkų sąjun
gos pirmininką Rimantą Smeto
ną. Lietuvos demokratų partijos 
pirmininką Saulių Pečeliūną. 
JAV lietuvių bendruomenės pir
mininkę Reginą Narušienę ir 
Kanados lietuvių bendruome
nės pirmininką Algirdą Vaičiū
ną.

Pravartu pažymėti, kad Ame
rikos ir Kanados lietuvių va
dovų pakvietimas dalyvauti 
šioje konferencijoje yra svarbus 
ir sveikintinas. Tik dabar Lie
tuvos partijų vadovybė pradėjo 
įvertinti, kad užsienio lietuvių 
balsas Lietuvos demokratinių 
partijų problemų sprendime yra 
būtinas.

Užsienio lietuvių balsas turi 
būti išgirstas, suprastas ir į jį at
kreiptas atitinkamas dėmesys. 
Išeivija turi pakankamai pini
gų, ir mūsų sukurti fondai* skai
čiuoja milijonines dolerių su
mas.

Vieną dieną šie fondai galės 
būti panaudoti tikroje demokra
tinėje Lietuvoje, sukurtų visų 
demokratinių partijų koalicijos 
formoje.

Nenaudokime išeivijos sudė
tus milijonus dolerių Lietuvai 
tol, kol kraštui vadovauja neo- 
komunistų LDDP partija.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

AČIŪ NIJOLEI

Nijolė Nausėdienė „Draugo” 
straipsnyje „Ginkime save ir 
savo tautą”, iškėlė tiesiog reika
lavimą, kad atsibustume ir pra
dėtume reaguoti į perdėtus už
puolimus, teršiančius Lietuvos 
vardą. Kodėl mes tylime ir nie
ko nedarome? Leidžiame „kan
čių” istorijas, bet užmirštame 
surinkti žinias apie pavienių lie
tuvių pagalbą žydams. Juk dar 
yra gyvų liudininkų, kurie ga
lėtų pateikti savo išgyvenimus 
ir nuolatinę baimę, slepiant 
žydų tautybės asmenis. Turint 
dokumentuotą knygą, parašytą 
anglų kalba, galėtume pasau
liui parodyti, kad lietuvių tauta 
yra nekalta. Šitokios knygos iš
leidimą turėtų finansuoti Lietu
vių ir Tautos fondai. Šį darbą 
turėtų paimti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba arba 
kita pajėgesnė organizacija.

Skaitant spaudą, sekant pa
saulines žinias, pastebėsime, 
kad pasaulyje yra daug valsty
bių, kurių gyventojų tarpe at
siranda sadistų ir žmogžudžių, 
kurie neaiškiais sumetimais 
jaučią malonumą žudyti nekal
tus žmones. Šių žmonių neleis
tini veiksmai neturėtų būti 
primetami visai tautai.

Mūsų išsimokslinusi viduri
nioji karta, vartojanti laisvai 
anglų kalbą, turėtų reaguoti į 
neteisingus užsipuolimus, daro
mus visiems lietuviams. Nusi
kaltėliai turi būti traukiami 
atsakomybėn, nepaisant, iš kur 
jie kilę.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

KODĖL TYLIME?

Lietuvoje jau žmonės pradėjo 
demonstruoti prieš Rusijos ag
resiją ir čečėnų tautos žudymą.

Pasaulis jau kelia balsą, kad 
tai nebe rusų imperijos vidaus 
reikalas. Čečėnijos žinių 
agentūra savo vyriausybės var
du prašė užsienio vyriausybes 
priimti jų vaikus, moteris ir se
nus čečėnus laikinai pas save, 
nes rusai vykdo čečėnų tautos 
genocidą. Vakarų žinių agentū
ros skelbia, jog Prancūzija, 
Egiptas, Turkija, Jordanas, Ira
nas, Sirija, net ir Ukraina 
pareiškė protestus Rusijai dėl 
agresijos Čečėnijoje. Vakaruose 
tik lietuvių P. E. N. centro val
dyba kreipėsi į daugelį centrų ir 
geros valios veikėjus, kad, prieš 
trejus metus pasiskelbusi nepri
klausoma valstybe, Čečėnija 
būtų pripažinta kaip tokia, nes 
Rusija savo užpuolimu ją pripa
žino de facto respublika.

Ką daro mūsų ALTas, politinė 
lietuvių organizacija, kad ne
reiškia protesto prieš Rusiją, ar

Nuotr. M. Šmitienės

„DRAUGO” RĖMĖJAI
Aukos už kalendorių ir 

kalėdines atvirutes

15.00 dol. Kazys Stašaitis, 
Redford, MI; P. Plechavičius, 
Oak Park, IL; Julija Gylienė, 
Chicago, IL; Aloyzas Kuolas, 
Toronto, Ont., Kanada; Marija 
Naujalis, Chicago, IL; V. Mar
cinkevičius, Toronto, Ont., 
Kanada; Juozas Račius, Phoe- 
nix, AZ; Edvardas Jaksonas, 
Lansing, MI; dr. J. Shukis, 
Fresh Meadovvs, NY; Stasė Di
džiulienė, Cicero, IL; Charles 
Sable, Chicago, IL; Albinas 
Mickus, Cicero, IL; Colonel 
Algis Tallat-Kelpša, Mentor, 
OH; Antanas Venckus, Michia- 
na, MI; R. Rudaitienė, Oak 
Lawn, IL; Giedra Gudauskienė, 
Los Angeles, CA; John Samai- 
tis, Hot Springs, AR; Justinas 
Dėdinas, Oakbrook Terrace, IL; 
G. Arminas, Mountaindale, NY; 
Nelė Mockuvienė, Yucaipa, C A; 
Joseph Savickas, Trenton, NJ; 
D. Jankus, Redford, MI; Z. ir B. 
Krasauskas, Niceville, FL; 
Dalia Ivaška, Boston, MA; 
Faustas Strolia, Oak Forest, IL; 
Elena Baublys, Redford, MI; 
Vytautas Rūbas, Riverside, IL; 
A. ir V. Brazdziunas, Palos 
Park, IL; J. Povilaitis, Omaha, 
NE; Stasė ir Alb. Staras, Palm 
Beach Gardens, FL; Julija Lun- 
gys, Chicago, IL; A. Rickevičius, 
Oakville, CT; Elena Černius, 
Worcester, MA; Juozas Lubins- 
kas, Oak Lawn, IL; Monika Sta
naitis, Chicago, IL; Česlovas 
Mickunas, Centerville, MA; C. 
Surdokas, Baltimore, MD; V. 
Kolycius, Toronto, Ont., Kana
da; Sergijus Paulavičius, Daven-
port, IA; Jurgis Lasinskas, St.
Pete Beach, FL; Bronius Pe
trauskas, Burbank, IL; Dana 
Bendikas, Deerfield, IL; Jonas 
Rudaitis, Orland Park, IL; V. 
Rėklaitis, Phoenix, AZ; Vladas 
Raštis, Chicago, IL; Kazys Dau
gėla, Bedford, NH; A. Mickevi
čius, Burlingame, CA; Stasys 
Bernotas, Vista, CA; A. ir G. 
Rudis, Dearborn Heights, MI;

10.00 dol. J. Šidlauskas, Oak
Lawn, IL; Sofija Jelionis, Da- 
rien, IL; Romas Malela, Melrose 
Park, IL; A. Petrys, Union Pier, 
MI; Alfonsas Kairelis, Algon- 
quin, IL; M. Ulėnas, Richmond 
Hills, NY; E. M. Stanat, Engle- 
wood, FL; Petras Peleckas, Chi-

nesikreipia į naująjį Amerikos
Kongresą su prašymu sulaiky
ti agresorei Rusijai ekonominę 
paramą, kol ji nepradės pripa
žinti Čečėnijos? Laikas ALTui 
pabusti!

Romas Kuliešius
Chicago, IL
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cago, IL; The Poet Marija Aukš- 
taitė Research Foundation, Port 
Hope, Ont., Kanada; St. Mar- 
tinkus, Omaha, NE; R. J. Con- 
nolly, Chicago, IL; Stasys 
Šalkauskas, Pittsburg, PA; 
Stasė Kavaliūnas, New Smyrna 
Beach, FL; Pat Michalski (office 
of the governor), Chicago, IL; 
Nijole Kersnauskas, Euclid, 
OH; Jonas Peckaitis, Merillvil- 
le, IN; Vytas Kardokas, Oak 
Lawn, IL; Alfonsas Velavičius, 
Sunny Hills, FL; Stefanija 
Mikaliukas, Chicago, IL; dr. K. 
Kliorys, Erie, PA; Alfonsas 
Zdanys, Newington, CT; Vladas 
Kulbokas, Gulfport, FL; J. Mo
tiejūnas, Chicago, IL; Anthony 
Plytnikas, Chicago, IL; Aldona 
Buntinas, Chicago, IL; Venckus 
family, So. Boston, MA; Alfon
so Andrės, Baltimore, MD; 
Aldona Krygeris, Rochester, 
NY; Jūratė Sved, Lockport, IL;

10.00 dol. Elze Vaišvilienė, 
Lawlenceville, NJ; Viktoras ir 
Aldona Palunas, Akron, OH; F. 
Breimeris, St. Petersburg, FL; 
Albina Lingiene, Redford, MI; 
Maria Kleinaitis, Burbank, IL; 
Bronius Vascega, Rochester, 
NY; dr. Bronius Mickevičius- 
Mikonis, Mashpee, MA; Dalia 
Jakas, Norristown, PA; dr. Ona 
Mironaitė, Chicago, IL; A. 
Sereika, Chicago, IL; Jadvyga 
Tamaševičius, Chicago, IL; J. 
Kazlauskas, Brecksville, OH; 
Igoris Itomlenskis, Cleveland, 
OH; Z. Ziupsnys, Oak Lawn, IL; 
Helen Carter, Chicago, IL; An
tanas Adomaitis, St. Pete 
Beach, FL; Vytautas Vitkaus
kas, Chicago, IL; Viktoras 
Balundis, Chicago, IL; Marytė

Černiūtė, Hinsdale, IL; Gina 
Mačiulienė, Palos Park, IL; 
Jane Rumbaitis, Daytona 
Beach, FL; K. Žutautas, Toron
to, Ont. Kanada; Kostas ir 
Donata Burba, Western 
Springs, IL; Elena Balčiūnas, 
Pompano Beach, FL; Pranas 
Janulaitis, Rancho Palos Ver- 
des, CA; D. V. Dikinis, Sonoma, 
CA; Juozas Gedmintas, Hun- 
tington Beach, CA; A. Rimavi
mus, Michigan City, IN; S. 
Mesec, Waukegan, IL; Kuni
gunda Šilinis, Chicago, IL; V. 
Utara, Chicago, IL; F. Ivanaus
kas, Chicago, IL; Apolinaras 
Skopas, Cicero, IL; Jonas Viš- 
nionis, Willowick, OH; Jonas 
Freimanas, Brockton, MA; Ste
fa Grikenis, Chicago, IL; Laima 
Šulaitytė-Day, Evanston, IL; 
Vincas Saras, Los Angeles, CA; 
Pranas Naris, Darien, IL; Alek
sandra Tumosas, Chicago, IL; 
Anelė Pietaris, Clark, NJ; J. 
Prakapas, Bakersfield, CA; 
Albinas Karsokas, Cleveland, 
OH; Vytautas Vanagas, Skokie, 
IL; T. Balčiūnas, Oak Lawn. IL: 
Edmundas Milius, Mt. Pros- 
pect, IL; Irena Tyla, Leesburg, 
FL; Meile Renkus, Santa Ana, 
CA; Kazys Ulevičius, Crystal 
Lake, IL; Natalie Matulis, 
Grand Rapids, MI;

Mūsų skaitytojų — gerada
rių rėmėjų bei aukotojų — 
dosnumu šiandien „Drau
gas” gyvuoja jau 85 metus! 
Žinome, kad jis ir toliau gy
vuos, skleisdamas lietuvišką 
žodį, meilę artimui ir savo 
tėvų žemei Lietuvai. Nuoširdi 
padėka visiems mūsų rėmė
jams.

A.fA.
ELENA TAMOŠIŪNIENĖ

ZONAITĖ
Gyveno Lockport, IL, anksčiau Chicagoje, Marųuette 

Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. sausio 11 d., 12:45 vai. ryto, sulaukusi 89 

metų.
Gimė Lietuvoje, Kalvarijoj. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: duktė Palmyra Snarskienė, žentas Alfonsas, 

sūnus Jonas, marti Marytė, anūkai: Loretta Augaitienė su 
šeima, Sylvia Egan su šeima, Kristina Tamošiūnas, Mark 
Tamošiūnas; proanūkai Aleksandra ir Renata Augaitytės, 
Jonathan Egan; pusseserės: Mėta Tamos ir Natalija Žarolis; 
dukterėčia Judita Dargis su šeima.

Velionė buvo žmona a.a. Jono.
Priklausė Šv. Teresės draugijai.
Velionė pašarvota penktadienį, sausio 13 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer (prie 
Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 14 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. J. Matulaičio Misijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių Globos 
komitetui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę duktė, sūnus, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus/D. M. Petkus. Tel. 
708-257-6667 arba 1-800-994-7600.

Mielam Sunui

A.tA.
HENRIKUI KISIELIUI

Kalifornijoje mirus, motinų ANELĘ ŠULAITIENĘ, 
LB Cicero apylinkės ilgametę valdybos narę,ir jos 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Bendruomenės Cicero 
apylinkės valdyba

LIETUVOS AIDAI

į
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Nuo trečiadienio iki penktadienio,
8:30 v.v. — 9:00 v. v.

Visos laidos iš VVCtV stoties
1450 AM banga.

Adresas: 511 So. Nolton Avė.
Willow Springs, IL. 60480.

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapija Brighton Parke, kaip ir 
kitos lietuvių parapijos, susidu
ria su finansiniais trūkumais. 
Klebonas kun. Antanas Pu- 
chenski su darbščiais talki
ninkais ruošia ypatingą koncer
tą, kad galėtų suteikti lietuviš
kai visuomenei dvasinės atgai
vos, o parapijai — gyvybiškai 
svarbių lėšų. Koncertas įvyks 
š.m. balandžio 30 d. parapijos 
bažnyčioje. Dalyvauja sol. Ar
noldas Voketaitis, pianistas 
Andrius Kuprevičius, solistės 
Virginija Bruožytė ir LĮjana 
Kopūstaitė. Prašome pasi
žymėti šią datą ir neruošti kitų 
renginių, o atsilankyti į Nekalto 
Prasidėjimo parapijos koncertą.

„Grandies” tautinių šokių
ansambliečių ruošiami „virti- 
nukų” pietūs bus šį sekma
dienį, sausio 15 d., tuoj po 11 
vai. Mišių Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte didžio
joje salėje. Mylintis tautinius 
šokius lietuviškas jaunimas 
nuoširdžiai visus kviečia pasi
vaišinti skaniais pietumis ir tuo 
pačiu paremti jų pastangas.

Nenorėdama suardyti įpras
tinės šeštadieniais lituanistinių 
mokyklų tvarkos, JAV LB Švie
timo taryba organizuoja vienos 
dienos švietimo konferenciją 
sekmadienį, vasario 26 d. 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje. Vyks įdomios ir įvairios 
paskaitos bei diskusijos . Į kon
ferenciją kviečiami mokytojai iš 
arti ir toli. Įvairiais klausimais 
kreiptis į LB Švietimo tarybos 
pirmininkę Reginą Kučienę.

Šv. Kryžiaus bažnyčioje šį
sekmadienį, sausio 15 d., 9:30 
vai. ryte paskutinį kartą bus 
aukojamos šv. Mišios lietuvių 
kalba. Parapijos klebonas, lie
tuvių parapijiečių komitetas ir 
tėvai jėzuitai kviečia visus, 
kurie šioje bažnyčioje tuokėsi, 
krikštijo vaikus, priėmė 
Pirmąją Komuniją, amžinybėn 
palydėjo šeimos narius ir 
artimuosius, giedojo choruose 
ir kitais dvasiniais, visuome
niškais bei sentimentaliais ry
šiais susiję su Šv. Kryžiaus 
bažnyčia, dalyvauti šiose šv. Mi
šiose.

x Povilas Mieliulis organi
zuoja lietuvių kompozitorių 
draugiją. Draugijos tikslas: 
„atkasti” archyvuose paslėptus 
naujus muzikos darbus ir pade
monstruoti. Ar autoriaus darbas 
baigtas, ar ne, galima į draugiją 
įstoti, nes turime pakankamai 
žmonių, galinčių jam padėti. 
Gali į draugiją įstoti ir mirę 
kompozitoriai. Tik tuo atveju 
giminė ar draugai turi jį atsto
vauti. Gali įstoti ir toli gyve
nantys, nes laišku ar telefonu 
galima pasiekti visur. Steigia
masis susirinkimas įvyks š.m. 
kovo mėn. Skambinti: tel. 
312-376-0010.

(■k)

x Tauragės lietuvių klubo
metinis susirinkimas šau
kiamas š.m. sausio 15 d. 2 v. 
p.p. Šaulių namuose. Nariai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti.

(sk)

—

Auka „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St.. Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

„Draugo” administracija 
primena skaitytojams nevar
toti kitiems reikalams tuščių 
vokų, kurie atsiunčiami iš 
„Draugo”, kad palengvintų 
įvairių sąskaitų mokėjimą. Pa
stebėkite, kad voko apačioje, 
tuoj po „Draugo” adreso, yra 
eilė brūkšniukų — tai kompiu
terinė sistema, „Draugui” skir
tas „code”. Nors ant viršaus bus 
užklijuotas ir kitas adresas, 
pašte automatinės mašinėlės 
laišką vis tiek skirs „Draugui” 
ir pristatys į jo administraciją. 
Tuomet mums reikia laišką 
grąžinti adresatui arba per
rašyti tam, kam buvo skirtas. 
Kadangi pašto ženklai dabar 
brangesni, tas sudaro administ
racijai papildomų išlaidų. Malo
nėkite į tai atkreipti dėmesį.

Istorikas Jonas Damaus
kas, lietuviškos spaudos bend
radarbis, įvairių organizacijų 
veikėjas, prieš Kalėdas buvo iš
vykęs paviešėti pas Los Angeles 
gyvenančią dukrą. Ten susitiko 
didelį būrį ne vien tik giminių, 
bet ir kitų senų pažįstamų. 
Dalyvavo akademikų skautų 
susirinkime, kur skaitė 
paskaitą. Į Čikagą sugrįžo sau
sio 7 d. ir tuoj vėl įsijungė į čio
nykštę veiklą. Sakė, kuomet 
apleido Kaliforniją ten žydėjo 
rožės, o Čikagoje buvo pasi
tiktas su sniegu. Nepaisant 91 
metų amžiaus naštos, J. Dai- 
nauskas yra vienas veikliausių 
Čikagos lietuvių kultūros 
veikėjų.

A.a. Stasys Šarauskas mirė 
po ligos sausio 10 d. vakarą Pon
če Inlet, Floridoje. Buvęs čika- 
gietis, jis yra prelato Jurgio Ša- 
rausko tėvas. Laidojamas šeš
tadienį, sausio 14 d. iš Prince of 
Peace parapijos, Ormond Beach, 
FL.

Algirdas Titus Antanaitis,
dėstąs išeivijos literatūros kur
są Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, šiuo metu yra grįžęs 
trumpom atostogom ir sekma
dienį, sausio 15 d., maždaug 1 
vai. p.p. (tuoj po „grandiečių” 
ruošiamų pietų), Pasaulio lietu-, 
vių centre kalbės apie savo pa
tirtį Lietuvoje, pasidalins įspū
džiais iš akademinio bei kas
dieninio gyvenimo. Pokalbį su 
A. T. Antanaičiu ruošia PLC 
renginių komitetas. Visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti.

Irena Kairytė, Oak Lawn, 
IL, pratęsdama „Draugo” pre
numeratą 1995-tiesiems me
tams, pridūrė ir 100 dol. auką. 
Kiekviena parama dienraščiui 
suteikia dvigubą naudą: padeda 
sumažinti kasdienines leidimo 
išlaidas ir taip pat suteikia 
naujų jėgų administracijai bei 
redakcijai, žinant, kad mūsų 
skaitytojai darbą įvertina ir 
remia. Ačiū!

x MAISTO SIUNTINIAI 
per Transpak. Produktai aukš
tos kokybės. Nuo $29 iki $98. 
Du patys populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir $55 sv. 
įvairaus maisto už $98. Sku
biems siuntiniams — AIR 
CARGO. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629,
tel. 312-436-7772.

(sk)

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOS VEIKLA
ir Siuto radi-Praleidus vasaros sezoną, 

ateina laikas peržiūrėti atliktus 
darbus, juos įvertinti, ką reikia 
pagirti, o kai ką gal ir papeikti. 
Metinis narių susirinkimas, 
užbaigiant 56-tuosius veiklos 
metus ir su gera viltimi žen
giant į 57-tuosius, įvyko 1994 m. 
gruodžio 16 d. Z. Kojak pasto
gėje. Gausiai dalyvaujant na
riams, 1 vai. popiet susirinkimą 
atidarė pirm. Alex Navar- 
dauskas, kviesdamas visus vie
ningai bei tvarkingai spręsti 
draugijos reikalus. Minutės 
susikaupimu pagerbti baigę šios 
žemės kelionę: Petras Benešius 
ir Helen Vengeliauskas. Reiš
kiame užuojautą mirusiųjų šei
moms.

Į draugijos bičiulišką šeimą 
vienbalsiai priimti nauji nariai: 
Stasė Rudokienė ir Vacys Rut
kauskas. Linkime jiems sėkmės 
veikloje. Šiuo metu serga Juo
zas Skeivys, Elena Kundrotas, 
Carrie Navardauskas ir Mary
tė Erensas. Sergantiems 
linkime sveikatos ir daug saulė
tų dienelių.

Su 25 dol. auka pasiųstas svei
kinimas BALFui, švenčiančiam 
50 metų jubiliejų. 25 dol. auko
ta bendrai šalpai. Aukos skirtos 
spaudai ir radijo valandėlėms: 
„Draugui”, „Lietuvių balsui”, 
„Sandarai”, „Margučiui”,

Hot Springs, AR, Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė, su
prasdama, kad labai svarbu 
padėti Lietuvos ligoniams šiais 
sunkios ekonomikos laikais, at
siuntė Lithuanian Mercy Lift 
100 dol. auką. Tai gražus pavyz
dys ir kitoms JAV Lietuvių 
Bendruomenės apylinkėms bei 
pavieniams asmenims.

x Brighton Parko Lietuvių 
Namų savininkų draugijos me
tinis susirinkimas įvyks š.m. 
sausio 22 d., sekmadienį, po 11 
v.r. lietuviškų Mišių Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Avė. 
Visi nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti ir atsinešti nario mo
kesčio knygutes. Po susirinkimo 
vaišės. Kviečia draugijos 
valdyba.

(sk)

x Janina Poškus, iš Oak
Lawn, rašo: „A.a. Emilijos Zub- 
rickienės šviesiam atminimui 
siunčiu $150 Lietuvos vieno 
našlaičio metinę paramą. Pagei
dauju iš Žemaitijos. „Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)
x LB Hot Springs apylinkėįgss

iZeiper iždininkę ponią Zeruolienę, 
atsiuntė $150 — vieno našlaičio 
metinį paramos mokestį Lietu
voje. Dėkojame. „Lietuvos Naš
laičių Globos” komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x KAIRYS BALTIC EXPE- 
DITING greitai ir atsako- 
mingai pristato maisto siun
tinius per 10-14 dienų jūsų 
artimiesiems. Atsiunčiame ir 
pasirašytą pakvitavimą. 
Rašykite arba skambinkite 
Vytui ar Genei Kairiams — 
atsiųsime pilną siuntinių bei 
priedų sąrašą. Kairys Baltic 
Expediting, 517 Fruitland 
Rd., Stoney Creek, Ont., 
Canada 18 E 5A6, tel. 905- 
643-3334/fax 905-643-8980.

Į (sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 

, jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-3605531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer A Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

„Lietuvos aidams’ 
jo programai.

Gegužinė, vykusi birželio 5 d., 
pasisekė. Mieliems sveteliams, 
iš arti ir toli taip gausiai atsi
lankiusiems, fantų aukotojams, 
bilietėlių platintojams, šeimi
ninkėms ir visiems, kas tik dir
bo, nuoširdus lietuviškas ačiū.

Taip veiklą begvildendami, 
priėjome prie valdybos rinkimų. 
Pirmininkas, išbuvęs tose parei
gose 10 metų, pareiškė norą eiti 
į pensiją. Čia susidarė nemaloni 
padėtis — nei vienas dalyva
vusių nesutiko kandidatuoti. 
Visi vienbalsiai siūlė dar nors 
vienus metus draugijai tar
nauti. Kiti valdybos nariai be 
jokių ceremonijų sutiko pasi
likti, tad 1995 m. kadencijai 
valdybą sudaro: Alex Navar
dauskas — pirm., Helen Vilkelis 
— vicepirm., Victor Utara — 
sekretorius, Emma Petraitis — 
ižd., B. Žemgulienė — finansų 
sekr., Anelė Ramanauskienė — 
renginių vadovė ir Abraitis — 
tvarkdarys. Naujai išrinkta re
vizijos komisija: Alex Žakas 
pirm., Regina Petrauskienė ir 
Sue Chaplis — narės.

Sudarytas 1995 metų veiklos 
planas: gegužinė — birželio 11 
d. Šaulių pastogėje. Susirin
kimai trys — kovo 24, gegužės 
26 (jame bus ir Motinos dienos 
minėjimas), spalio 27 d. — me
tinis. Vieną kartą metuose na
riui apsirgus ir atsidūrus ligo
ninėje, pasiunčiamas linkėjimas 
pasveikti su 10 dol. vertės 
dovanėle. Mirus nariui, per
kamas gėlių vainikas. Jeigu 
mirusiojo artimieji pageidauja, 
galima išmokėti 40 dol., skirtų 
pirkti vainikui, pinigais.

Susirinkimas baigtas vaišė
mis, kuriomis rūpinosi Anelė 
Ramanauskienė su savo 
„Širduko” Kosto pagalba.

Tegul balta žiema apipusto 
nerimą, pyktį, tegul ateina 
laimė, kuri šildo visur ir visada. 
Linkime sveikų ir turtingų 
1995 metų!

Alex Navardauskas

Nuo š.m. sausio 1 d. Čikagos 
mieste pradedama intensyvesnė 
ir nuoseklesnė programa, 
kontroliuojanti gyventojų išme
tamas šiukšles ir kitas atliekas. 
Iki šiol visi viską vertė į tas 
pačias dėžes (išskyrus nupjautą 
žolę ir kitas daržo bei kiemo at
liekas) ir viskas buvo kas savai
tę išvežama. Nuo š.m. pradžios 
450,000 gyvenamųjų vienetų ir 
tūkstančiai įmonių turės atskir
ti plastikines, popierines, 
kartonines ir kitas atliekas. Kol 
kas tai turi daryti tik daugia
bučių (su bent keturiais butais) 
namų gyventojai, o į metų pa
baigą, numatoma programą 
įvesti ir visiems kitiems Čika
gos gyventojams. Daugelis prie-
miesčių jau seniai rūšiuoja at- - 
liekas, bet Čikaga kažkodėl vis džiugins Čikagos ir apylinkės 
dar delsė. Daugiau informacijų visuomenę JAV LB Kultūros 
teikiama, paskambinus tel. tarybos rengiamame koncerte 
744-SORT. Jaunimo centre.

„Seklyčios’ renginių vadovė Elena Sirutienė (kairėje) ir Socialinių reikalų 
valdybos pirm. Birutė Jasaitienė prie „Seklyčioje” papuoštos eglutės.

Nuotr. Zigmo Degučio

JAV LB Kultūros taryba. Iš kairės (sėdi): Alė Kėžeiienė — pirmininkė, Stasė Petersonienė, Juozas 
Žygas; stovi — Ričardas Šokas, Rita Kėžeiienė ir Arnoldas Voketaitis.

Margaret Lalas, gyv. Sun Ci
ty, AZ, mirė 1994 m. gruodžio 
28 d., sulaukusi 90 metų am
žiaus. Anksčiau ji gyveno Čika
goje, o Sun City, AZ — pastaruo
sius 27 metus. Palaidota Sun- 
land kapinėse, Sun City, AZ.

Sol. Lijana Kopūstaitė.

Lijana Kopūstaitė, 1991 
metais baigusi Lietuvos Muzi
kos akademiją Vilniuje ir prof. 
Vaclovo Daunoro dainavimo 
klasę, savo talentu pelnė žy
miausias roles Vilniaus Operos 
teatre, kaip Gildą Verdi operoje 
„Rigoletto”, Frasųuita Bizet 
„Carmen” ir Lucia Donizetti 
operoje „Lucia Di Lammer- 
moor”. L. Kopūstaitė gerai pasi
rodė respublikų dainavimo kon
kurse Moldovoje, 1989 m., lai
mėjusi II premiją; pasaulinio 
masto Maria Callas vardo kon
kurse Atėnuose, Graikijoje, 
1991 metais — IV vietą ir Alice 
Stephens konkurse Čikagoje 
1994 metais — II vietą. Studija
vusi Renatos Scotto klasėje, 
Manchester, Anglijoje, gastro
liavusi Italijoje bei Vokietijoje 
su Museo Musicum akademiniu 
ansambliu, šiuo metu konkurso 
būdu priimta dainuoti su Čika
gos simfonijos orkestro choru. 
Vasario 11d. Lijana Kopūstai
tė, akompanuojant Gintei Če- 
pinskaitei, savo dainavimu pra-

NAUJA LB KULTŪROS TARYBA
Pasikeičiant LB-nės valdy

boms, taip pat sudaromos ir 
naujos tarybos. Šis pasikeitimas 
nepalietė Socialinės ir Švietimo 
tarybos. Jų pirmininkės buvo 
paprašytos ir toliau toms tary
boms vadovauti. Kultūros tary
bai yra sudarytas visai nauja 
sudėtis ir ji vėl atkelta į Čika
gą. Bandymas ją į kitas vietoves 
iškelti teigiamų rezultatų ne
davė. Šiaip ar taip, patinka ar 
nepatinka, bet Čikaga vis tiek 
lieka Amerikos lietuvių centru, 
priemiesčiai tegul į pasaulio 
centrus pretenduoja. Dainų ir 
Tautinių šokių šventės vis tiek 
yra rengiamos Čikagoje, tad 
visai normalu, kad Čikagos ir 
jos apylinkių veikėjai toje veik
loje daugiau patirties turi.

Gruodžio 15 d. vakare adv. A. 
ir A. Rėželių Gold Coast rezi
dencijoje įvyko pirmutinis nau
josios tarybos susipažinimo ir 
darbo posėdis. Tik gaila, kad 
prieškalėdiniame periode daug 
visokių renginių, tad ne visi 
galėjo dalyvauti. Alė Kėžeiienė 
pasveikino susirinkusius ir juos 
pristatė — jeigu kurie ne 
visiems pažįstami. Malonu pa
stebėti, kad jeigu ši taryba nesi
veržia į aukštį, tai bent į plotį, 
nes ji apima bent tris išeivijos 
kartas, būtent: senosios išeivijos 
atstovą solistą Arnoldą Voke- 
taitį, Lietuvių kultūros muzie
jaus steigėją Stanley Balzeką ir 
prieš keletą metų atvykusius iš 
Lietuvos Ritą Kėželienę ir 
Ričardą Šoką. Ypač yra svarbu 
į mūsų veiklą įtraukti ir nau
jai atvykusius.

Buvo peržvelgiami ateities 
planai, veikla ir jos galimybės. 
JAV LB-nės valdybos pirm. 
Regina Narušienė yra pareiš
kusi norą surinkti medžiagą — 
žmonių atsiminimus, apie pasi
traukimą iš Lietuvos. Kas 
paskatino tokį masinį pasi
traukimą? Karo meto išgyveni
mai, stovyklos ir jų gyvenimas. 
Šį darbą turėjo jau buvusioji 
valdyba pradėti, kadangi pra
ėjusiais metais suėjo 50 m. nuo

„Lithuanian Citizens’ So- 
ciety of Western Pennsylva- 
nia”, Pittsburgh, PA, su pre
numeratos pratęsimo mokesčiu 
1995 metams atsiuntė „Drau
gui” 2,500 dol. auką — dovaną, 
kad „Draugas” ir toliau dirbtų tą 
vertingą informavimo darbą, 
pasitarnaudamas lietuvių vi
suomenei Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir Kanadoje”. Ši or
ganizacija yra subūrusi lietuvių 
kilmės asmenis, kurie labai 
domisi Lietuva ir lietuvių 
gyvenimu visame pasaulyje. 
„Mes žinome jūsų atliekamą 
svarbų darbą ir linkime tolimes
nės sėkmės”, — rašo Vito A. Yu- 
cius, „Lithuanian Citizens’ So- 
ciety of Western Pennsylvania” 
prezidentas. „Draugas” labai 
džiaugiasi dovana, įvertina šios 
organizacijos gerus linkėjimus 
ir reiškia nuoširdžią padėką.

mūsų masinio pasitraukimo. Ta 
karta, kuri tuo metu apsi
sprendė ieškoti prieglaudos 
Vakaruose, jau smarkiai re
tėja, o gyvųjų prisiminimai irgi 
blėsta. Su kiekvienu nauju 
kapu mūsų istorijos dalis 
negrįžtamai pradingsta. Tad ne
delsiant reikėtų tokius prisimi
nimus užrašyti ar į magnetines 
juostas užrekorduoti.

Reikia daugiau dėmesio skir
ti ir mažesniems lietuvių 
telkiniams. Žymesnieji kultū
riniai renginiai dažniausiai 
vyksta Čikagoje ir dar keliose 
vietovėse. Yra daug lietuvių gy
venviečių, kur tėra tik keletas 
šimtų lietuvių, bet ir jų 
nereikėtų užmiršti. Reikėtų 
sudaryti ir turėti „personalinį 
inventorių”. Naujųjų ateivių 
tarpe yra įvairių talentų, apie 
kuriuos mes mažai težinome. 
Mažesni telkiniai negalėtų 
priimti didesnio kolektyvo, bet 
porą solistų galėtų. Tad reikėtų 
žinoti ir žmones, kurie mažes
nėse vietovėse galėtų tokius 
renginius tvarkyti.

Šios žiemos metu, yra numa
toma Čikagoje surengti kon
certą. Paskui bus „Dainavos” 
ansamblio 50 metų jubiliejus. 
Ta proga bus koncertas ir ban
ketas — tai vienas žymiųjų šių 
metų kultūrinių renginių. Ne
užmirštame ir Čikagos Lietuvių 
operos. Be to, reikia vėl atgai
vinti „Kultūros premijų” 
šventes, kurios Čikagoje gražiai 
praeidavo. Darbų daug, tik dar
bininkų reikia. Yra sakoma: 
„Nereikia vilko minėti”. Tas 
pat yra ir su kultūriniu gyve
nimu. Jeigu vien tik apie 
nuosmukį tekalbėsime, tai 
galime jo ir susilaukti. Baig
damas noriu naujajai pirmi
ninkei palinkėti sėkmės ir iš
tvermės.

J. Žygas

Vytautas Vidugiris, Rancho 
Palos Verdes, C A, siųsdamas 
„Draugo” prenumeratos mo
kestį, pridėjo 100 dol. dovaną 
dienraščiui. Įvertindami mūsų 
rėmėjo dosnumą, padedantį su
mažinti laikraščio leidimo išlai
das, tariame nuoširdų ačiū.

Dr. Birutė A. Kasakaitis,
Chicago, IL, yra dažnai parė
musi mūsų dienraštį dosnia 
auka. Šį kartą už kalendorių ir 
kalėdines korteles atsiuntė net 
100 dol. Tai, be abejo, labai pa
lengvins „Draugo” leidimą. 
Esame labai dėkingi!

Vladas Stropus, Lemont, IL, 
pratęsdamas sau ir dukrai pre
numeratą 1995-tiesiems me
tams, „Draugui” linki „sėkmin
gų Naujųjų metų”, o kad linkė
jimai greičiau išsipildytų, pri
dėjo 110 dol. auką. Įvertindami 
linkėjimus, šiam dosniam dien
raščio bičiuliui dėkojame už 
paramą.


