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Karas Čečėnijoje 
skatina šalis prašyti 

NATO narystės

Baltijos prezidentai 
reikalauja lygių teisių 

į NATO narystę
Briuselis, vasario 9 d. (NYT)

— Naujasis NATO generalinis 
sekretorius Willy Claes, 
praeityje buvęs simfoninio or
kestro dirigentu, turi dar 
didesnį uždavinį, siekdamas 
darnumo daugiatautėje NATO 
gynybos organizacijoje, jai 
siekiant plėstis tuo tarpu, kai 
Rusija vykdo karą Čečėnijoje, 
rašo Steven Erlanger „The New 
York Times” laikraštyje.

Pagal oficialią NATO pozici
ją, NATO turi savo tvarkaraštį 
narystės plėtimui, šįmet tiria 
kokie turėtų būti reikalavimai 
naujiems nariams, o neramu
mai kitur pasaulyje, imtinai ir 
Čečėnijoje, net ir pačiame 
Kremliuje, visiškai neliečia šio 
tvarkaraščio.

Neseniai duotame pasikalbė
jime Willy Claes (tariama 
„klas”) laisvai pripažino, kad 
Rusijos karinė taktika jos inter
vencijoje atsiskirti norinčioje 
Čečėnijoje padidino spaudimą 
šiai gynybos organizacijai, kad 
ji greičiau priimtų naujus na
rius į dabar 16 narių turinčių 
NATO. „Net stiprūs naujosios 
Rusijos rėmėjai dabar jau abe
joja dėl ateities”, jis sakė.

Nors dėl karo Čečėnijoje buvu
sios komunistinės šalys Europo
je dar labiau nori gauti NATO 
apsaugą, aukšti Vakarų diplo
matai purtosi minties, kad gali 
reikti jungtis į karą, ginant, 
sakysim, Vengriją prieš Rumu
niją, jau nekalbant apie Ukrai
nos ar Baltijos šalis prieš Rusiją, 
rašo korespondentas Steven 
Erlanger.

Po atskirų susitikimų su 
penkiomis Vidurio Azijos ir 
Vidurio Europos šalimis, belgas 
W. Claes pastebėjo: „NATO 
plėtimas buvo svarbiausias dar
botvarkės punktas. Tad nėra 
abejonės, kad padidėjo spaudi
mas, ir aš tą pasakiau rusams”.

Net ir nekarinė organizacija, 
kaip žmogaus teisių apsaugos ir 
demokratiškus tikslus turinti 
Europos Taryba, sustabdė 
svarstybas dėl Rusijos narystės 
prašymo, motyvuojant Rusijos 
„beatodairišku ir neproporcingu 
jėgos naudojimu” Čečėnijoje. 
„Kuo stipriau prezidentas 
Jelcinas kalba prieš NATO plė
timą”, pasakė W. Claes, „tuo 
daugiau Vidurio ir Rytų Euro
pos šalių beldžiasi į mano du
ris”.

Privačiai, tiek Vakarų diplo
matai, tiek ir NATO pareigūnai 
aiškiai pasako, kad NATO plėti
mas nebus greitas — už ketverių 
ar penkerių metų — ir kad tai 
bus tik keturioms, vadinamoms 
Vyšegrado šalims, kurios taip 
pavadintos pagal Vengrijos 
miestą, kur jos susitiko 1991 
metais. Tos šalys: Vengrija, 
Čekija, Lenkija ir, greičiausia, 
Slovakija.

Lenkijos ambasadorius prie 
NATO Andrzej Krzeczunowicz 
su šiokiu tokiu pasitenkinimu 
pareiškė: „Čečėnija nepakeis 
NATO plėtimo tempo” tuo tar
pu. „Bet Čečėnija pakeitė kli
matą (NATO plėtimui). Žmonės 
labiau jaučia, kad politinė 
aplinka nėra stabili ir, kad 
pasikeitimai Rusijoje nebūtinai 
buvo negrįžtami”.

Bet NATO generalinio sekre
toriaus problemos liečia 
daugiau negu narystės plėtimo 
tvarkaraštį. Ši gynybos orga
nizacija ieško būdo plėstis, 
nesilpninant savo pagrindinių

principų, kurių svarbiausias — 
kiekvieno nario pažadas ginti 
kitą užpuolimo atveju, nesu
keliant Maskvai izoliacijos 
jausmo.

Anot diplomatų ir NATO pa
reigūnų, išskyrus Vyšegrado 
šalis, narystės prašančios šalys 
turės pasitenkinti įvairaus 
glaudumo ryšiais su NATO 
daug metų, greičiausiai „Part
nerystės vardan taikos” rėmuo
se. Partnerystė numatyta kaip 
laikina bendravimo su NATO 
forma, galinti vesti, bet 
nebūtinai vesianti į pilną 
NATO narystę. I tokį bendra
vimą gali įeiti bendri kariniai 
manevrai, šiek tiek žvalgybos 
duomenų dalinimosi ir net 
bendras gynybos planavimas — 
iš tiesų, beveik viskas, išskyrus 
kolektyvinio saugumo garanti
ja

NATO pareigūnai grindžia sa
vo poziciją, pacituodami griežtus 
standartus, kuriuos kuria 
NATO narystei. Anot Willy 
Claes, „Mums nereikia saugu
mo vartotojų”, o šalių, galinčių 
imtis pilnos atsakomybės, im
tinai ir rizikos bei finansinės 
atsakomybės, už narystę. Vie
nas narys atvirai pasakė: 
„Mums nereikia daugiau pran- 
cūzijų, ispanijų, graikijų ar 
turkijų”.

Norintiems narystės reikala
vimų tarpe bus demokratinė po
litinė sistema, konstitucija, 
civilis gynybos ministras, 
pagarba žmogaus teisėms, 
pajėgi kariuomenė, NATO stan
dartus atitinkantys ginklai, 
įrengimai ir kariuomenės vado
vybės („command”) struktūros. 
Prancūzija, pavyzdžiui, nėra 
integruota į NATO kariuome- 

i nės vadovybės struktūras.
Nauji nariai taip pat turi būti 

išsprendę ginčus su kaimynais 
dėl sienų (dažniausiai minimas 
Vengrijos ginčas su Rumunija 
dėl Transylvanijos srities). Pa
galiau, net ir jei narystės 
prašanti šalis būtų išpildžiusi 
visus reikalavimus, dabartiniai 
NATO nariai turi vienbalsiai 
patvirtinti narystę.

Aukšti NATO pareigūnai ir 
diplomatai labai aiškiai sako, 
kad buvusioms Sovietų Sąjun
gos šalims — net ir Baltijos 
šalims ar Ukrainai — negalima 
net įsivaizduoti narystės grei
čiau, kaip už dešimtmečio ar il
giau, rašo korespondentas Ste
ven Erlanger iš Briuselio.

Paskirtas naujas 
Lietuvos

ambasadorius prie 
NATO

Vilnius, vasario 2 d.— 
Prezidentas Algirdas Bra
zauskas vasario 1 d. dekretu 
naujuoju ambasadoriumi prie 
NATO paskyrė Lietuvos am
basadorių Briuselyje Dalių 
Čekuolį. Kitu dekretu su
siaurino ambasadoriaus Adolfo 
Venckaus įgaliojimus, atšaukęs 
jį iš ambasadoriaus prie NATO 
pareigų, tačiau palikęs jį am
basadoriumi prie Europos Bend
rijos. Iki šiol Adolfas Venckus 
buvo Lietuvos ambasadoriumi 
prie šių abiejų organizacijų.

Dalius Čekuolis ambasado
riumi Belgijoje paskirtas pernai. 
Anksčiau jis vadovavo Lietuvos 
diplomatinei atstovybei Danijo
je.
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Vilnius, vasario 9 d. (Elta) — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pre
zidentai paskelbė komunikatą 
po trečiadienį Jūrmaloje, Latvi
joje įvykusio susitikimo. Jame 
rašoma, kad bendro Baltijos 
valstybių karių taikos palai
kymo bataliono įkūrimas įrodys 
pasaulio valstybėms, kad šios 
šalys, norėdamos užsitikrinti 
savo saugumą, pačios prisideda 
prie tarptautinio taikos saugo
jimo.

Reaguodami į diskusiją, ar 
verta smarkiai plėsti NATO, 
Algirdas Brazauskas, Guntis 
Ulmanis ir Lennart Meri pa
reiškia nuomonę, jog visos šalys 
privalo turėti lygias teises tap
ti šios organizacijos narėmis.

Komunikate taip pat pabrė

Čečėnijos pasienių gyventojai ruošiasi galinčiam ir pas juos išsiplėsti Rusijos karui su Čečėnija. 
Rusija jau bombardavo Ingušijos pasienio kaimą Aršty, pasiteisindami, kad tai — čečėnų kovotojų 
lizdas. Pirmadienį du rusai kareiviai ilsėjosi Čečėnijos ir Ingušijos pasienyje.

Prezidentas priėmė 
rezistencijos kovų dalyvius

A. Terleckas — kandidatas 
Kaišiadoryse

Vilnius, vasario 7 d. (Elta) — 
Lietuvos Socialdemokratų par
tija kandidatu į Seimą Kaišia
dorių apygardoje iškėlė Lie
tuvos Laisvės Lygos (LLL) vadą 
Antaną Terlecką. Partijos pa
reiškime sakoma, kad 
atsižvelgta į tai, jog Antanas 
Terleckas negalėjo kandidatuoti 
dėl nesutvarkytų formalumų 
(LLL neįregistruota Teisingumo 
ministerijoje kaip nepateikusi 
reikalingų dokumentų) ir į tai, 
kad Nepriklausomybės kovų 
dalyvis, Gotlando komunikato 
signataras Antanas Terleckas 
savo veikla įrodė tinkamumą 
darbui Seime.

Antanas Terleckas antradienį 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad Lietuvoje nėra nei kairės, 
nei dešinės, o yra tiktai dori ir 
nedori politikai. Prie pastarųjų 
jis priskyrė LDDP ir konserva
torius, kurie, pasak, jo, apvagia 
tautą. Socialdemokratai, pa
brėžė A. Terleckas, pirmieji 

' paskelbė kovą visų buvusių ir 
dabartinės vyriausybės vykdo
mai pražūtingai ekonominei po
litikai. „Jeigu būčiau nereika
lingas Laši vės Lygai, nedvejo
damas stočiau į Socialdemokra- 

, tų partiją”, sakė jis.
Socialdemokratų partijos pir

mininkas Aloyzas Sakalas-pažy
mėjo, kad LLL nuostatos social
demokratų nedomina, jie kelia 
A. Terlecką kaip asmenybę.

Maskva siūlo Minskui 
pagalbą

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) — 
Rusija siūlo Baltarusijai bend
romis pastangomis saugoti Bal
tarusijos valstybinę sieną su 
Lietuva ir Latvija,

Apie tai Rusijos valstybės 
Dūmos posėdyje, svarstant Ru
sijos ir Baltarusijos santykius, 
pasakė Rusijos federalinės 
sienos tarnybos viršininko pa
vaduotojas Michail Šichalevič.

Jis taip pat sakė, kad Balta
rusijos sienos režimas su Lie- 
................... 1 '

• Estijos miesto Narva gy
ventojams Suomijos reikalų 
ministerija skyrė 300,000 kronų 
mokytis estų kalbos. Daugelis 
Narvos gyventojų yra rusakal
biai.

Socialdemokratai jo rinkimų 
kampanijos finansuoti nežada, 
nes, pasak A. Sakalo, vien šio 
kandidato pasirodymas rinkė
jams lems daugelio balsus jo 
naudai. ♦»

A. Terleckas taip pat neabejo
ja nugalėsiąs LDDP ir konser
vatorių kandidatus — Žemės 
ūkio ministrą Vytautą Einorį ir 
„Lietuvos aido” juriskonsultą 
Liudviką Sabutį, kurių kandi
datūras žada kelti šios partijos. 
Nepriklausomybės partija kan
didatu į Seimo narius Kaišia
dorių apygardoje jau yra iškė
lusi šios partijos pirmininką 
Valentiną Sapalą. Jis 1993-1994 
metais buvo Vilniaus miesto 
tarybos pirmininkas, dabar — 
miesto tarybos patarėjas. Cent
ro partija yra pasiūliusi partijos 
valdybos pirmininko pavaduoto
ją, Vilniaus technikos universi
teto doktorantę Rasą Melnikie
nę.

Seimo narys Kaišiadorių 
apygardoje bus renkamas kovo 
25 d. vietoje Algirdo Brazausko, 
kuris, 1992 metais tapęs lai
kinuoju prezidentu, o 1993 
metais jau išrinktas visuoti
niuose rinkimuose, pagal 
Konstituciją neteko parlamen
tinių įgaliojimų. Per ketverius 
iki šiol vykusius pakartotinius 
rinkimus Seimo narys Kaišia
doryse neišrinktas.

tuva ir Latvija turi būti visiškai 
toks pat, koks yra režimas Rusi
jos pasienyje su Latvija ir Estija.

Šiuos Rusijos aukšto pasienio 
pareigūno žodžius penktadienį 
spaudos konferencijoje atpasa
kojo Baltarusijos Aukščiausisios 
tarybos deputatai, dalyvavę 
Rusijos Dūmos posėdyje.

Baltarusijos parlamentaras 
Sergej Naumčik sakė, kad Rusi
ja pasirengusi padengti pusę 
Baltarusįjos pasieniui įrengti su 
Baltijos šalimis reikalingų 
išlaidų. Be to, jo nuomone, 
ateityje būtina sukurti vienin
gą Rusijos ir Baltarusijos pa
sienio kariuomenę.

Baltarusijos Aukščiausiosios

Radioaktyvus 
krovinys grąžintas

į Lietuvą
Vilnius, sausio 27 d. (LR) — 

Klaipėdoje, tarptautinėje jūrų 
perkėloje stovi sunkvežimis, 
skleidžiantis radiaciją. Jis buvo 
grąžintas į Klaipėdą iš Vokieti
jos.

Kaip sakė Civilinės saugos 
departamento Klaipėdos apskri
ties skyriaus viršininkas Alfre
das Skirutis, sužinojus apie 
įvykį, į perkėlą išvyko mobili 
ryšių ir žvalgybos grupė.

Atlikus radiometrinius ma
tavimus paaiškėjo, kad spin
duliuotė prie automobilio de
šiniojo šono maždaug vieno 
metro atstumu siekė 300 mikro- 
rentgenų per valandą.

Jo savininkas yra Estijos fir
ma „Ashansa Lusing”. Sunk
vežimyje yra 17 tonų vario ir 6 
tonos bronzos laužo.

Šį krovinį iš Kaliningrado į 
Vokietiją siuntė Kaliningrado 
firma „Levada”. Sunkvežimis į 
Klaipėdą atvyko per Panemunę. 
Nei Panemunės pasienio poste, 
nei Klaipėdos perkėloje atitin
kamos tarnybos nukrypimų nuo 
leistinų normų neužfiksavo, kol 
sunkvežimio negrąžino Vokieti
jos specialistai.

Sunkvežimis, pasak Alfredo 
Skiručio, kol kas stovi nuo
šalioje saugojimo aikštelės 
vietoje ir pavojaus nekelia.

Pasienio policijos pareigū
nams pasiūlyta organizuoti jo 
palydėjimą ir įsitikinti, kad 
jis tikrai paliks Lietuvos teri
toriją.

tarybos deputato Genadij Koz- 
lov nuomone, bendra sienos ap
sauga ir vieningas pasienio re
žimas yra visiškai logiški po to, 
kai buvo pasirašytos kelios tarp
valstybinės sutartys su Rusija, 
tarp jų ir sutartis dėl muitinių 
sąjungos. „Jeigu jau mes turim 
vieningą muitinių erdvę, turim 
ją kartu ir ginti”, sakė G. 
Kozlov.

Baltarusijos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininko pavaduoto
jas Viačeslav Kuznecov sakė, 
kad apie pasienio kariuomenės 
suvienijimą buvo kalbėta ben
dros karinės integracijos 
kontekste. Be to, pasak jo, Rusi
jos atstovai pasisakė už vienin
gos armijos sukūrimą.

Vilnius, vasario 9 d. (Elta) — 
Ketvirtadienį prezidentas Algir
das Brazauskas priėmė rezisten
cijos kovų dalyvius kauniečius 
Stasį Pancerną ir Juozą 
Petrašką, alytiškį Joną Čeponį 
ir panevėžietį Petrą Gatavecką. 
Jie vieni pirmųjų 1944 metais 
išėjo į partizanus, su ginklu 
kovoti prieš okupantus.

Prezidento svečiai apgailes
tavo, kad rezistencijos pradžios 
Lietuvoje 50-metis liko beveik 
nepastebėtas visuomenėje — ofi
cialiai jis net nebuvo paminėtas. 
Šią datą pernai rudenį pažymėjo 
tik patys rezistentai. Buvo pa
geidauta, kad rezistencijos daly
viai, tarp jų ir žuvusieji, būtų 
apdovanojami valstybiniais ap
dovanojimais, kad jie galėtų

Seimo komitetas kreipsis į 
JAV Atstovų rūmų komitetą

Vilnius, vasario 9 d. (Elta) — 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininko pavaduotojo Algirdo 
Griciaus nuomone, Lietuvos 
diplomatinės tarnybos privalo 
gerokai suaktyvinti veiklą, 
norėdamos pakeisti JAV Atsto
vų rūmų saugumo komiteto po
žiūrį į Lietuvos siekimą tapti

1 Deportacijai faktų 
užteks

I Vilnius, sausio 27 d. (LR) — 
Keturių „Jedinstvos” organiza
cijos lyderių deportacijai iš 
Lietuvos faktų pakanka, kaip 
pažymėjo Lietuvos Vidaus rei
kalų ministerijos Migracijos 
departamneto direktorius Čes
lovas Blažys. „Jedinstvos” 
lyderiai Lietuvą turėtų palikti 
iki vasario pabaigos, mano jis.

Remdamasis Migracijos de
partamento pateikta medžiaga, 
nurodymą prievarta iš Lietuvos 
išsiųsti Valerijų Ivanovą, Alek
sandrą Kondrašovą, Viktorą Or
lovą bei Vladimirą Šorochovą 
priims vidaus reikalų ministras 
Romasis Vaitekūnas. Č. Blažys 
šią medžiagą žada pateikti kiek 
galima greičiau.

Kol kas Migracijos departa
mente visa informacija apie 
keturis norimus deportuoti 
asmenis yra grupuojama, kiek
vieno jų nusikalstamą veiklą 
liudijantys dokumentai segami 
į atskirus aplankus.

Nr. 28

žiama būtinybė stiprinti 
bendradarbiavimą muitinių, 
tranzito operacijų, sienų 
kontrolės srityje, atkreipiant 
dėmesį į rytines šalių sienas, į 
nelegalų ginklų, narkotikų, ato
minių medžiagų gabenimą.

Prezidentų komunikate reiš
kiamas didelis susirūpinimas 
dėl įvykių Čečėnijoje ir įsitiki
nimas, kad Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas pasistengs su
rasti politinį krizės Čečėnijoje 
sprendimą.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vadovai pritaria tarptautinių 
organizacijų idėjai 1995 metus 
paskelbti tolerancijos metais ir 
tikisi, kad tikrai bus nugalėta 
netolerancija, rasizmas, kseno
fobija ir antisemitizmas.

naudotis bent tomis socialinė
mis lengvatomis, kurios teikia
mos karo veteranams. Norėtųsi, 
sakė prezidento svečiai, kad re
zistentų renginiuose dažniau 
apsilankytų valstybės ir aukš
tosios valdžios pareigūnai.

Algirdas Brazauskas sakė su 
didele pagarba vertinąs pokario 
rezistentų kovą bei dabartinę jų 
visuomeninę veiklą, kartu dar 
kartą atkreipdamas dėmesį j 
tai, kad tarp tūkstančių ko
votojų už Lietuvos laisvę buvo, 
nors ir nedaug, tokių, kurie 
prisidengdami partizanų vardu, 
žudė nekaltus gyventojus. „Jūs 
turite galimybę atsiriboti nuo 
tokių žmonių”, sakė Algirdas 
Brazauskas, ir pakvietė viešai 
tai padaryti.

NATO nare. Kaip žinoma, šis 
komitetas pasiūlė išbraukti 
Baltijos šalis, tarp jų ir Lietuvą, 
iš kandidačių į Šiaurės Atlanto 
paktą.

LDDP frakcijai priklausantis 
Algirdas Gricius ketvirtadienį 
spaudos konferencijoje pranešė, 
jog kitą savaitę Seimo užsienio 
reikalų komitetas kreipsis į 
JAV Atstovų rūmų komitetą su 
prašymu palikti Lietuvą NATO 
numatomo plėtimosi ribose. Su 
tokiu prašymu, Algirdo Gri
ciaus nuomone, į JAV prezi
dentą galėtų kreiptis Lietuvos 
prezidentas, o į JAV Kongresą 
— Lietuvos Seimas. Reikia iš
naudoti visas galimybes, tarp jų 
ir lobistus, kurių vaidmenį galė
tų atlikti JAV lietuviai, pažy 
mėjo jis, kartu primindamas, 
kad palankius Lenkijai sprendi
mus dėl narystės priimti į 
NATO nemaža dalimi padėjo 
įtakingi jos tautiečiai, gyvenan
tys JAV.

KALENDORIUS

Vasario 10 d.: Šv. Skolastika 
(mirė 523 m.); Teodora, Elvyra, 
Gražutė, Skaistutis. 1876 m. 
gimė poetas, dramaturgas Pra
nas Vaičaitis.

Vasario 11 d.: Švč. Mergelė 
Marija Lurde (apsireiškė 1858); 
Adolfas, Felicija, Paskalis, Al
girdas, Dailė. 1905 m. gimė po
etas Antanas Miškinis.
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/PORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

KONFERENCIJA 
V PLSŽ-NIŲ REIKALAIS

ŠALFASS-gos Centro v-ba ir 
V Pasaulio Lietuvių Sporto žai
dynių JAV ir Kanados Išvykų 
komitetai kviečia ŠALFASS-gos 
pareigūnus, sporto klubų pir
mininkus (ar jų įgaliotinius) ir 
visus besidominčius sporto dar
buotojus dalyvauti informacinė
je konferencijoje V PLSŽ-nių 
reikalais, kuri 1995 m. vasario 
25 d., šeštadieni, 5 vai. p.p. 
vyks Toronto Lietuvių namuo
se, 1573 Bloor St., West, Toron
to, Ont., Kanadoje. Tel. 416- 
532-3311.

Į šią konferenciją iš Lietuvos 
atvyks V PLSŽ-nių Organizaci
nio k-to darbo grupės vadovas 
Rimas Girskis. Jis pateiks vė
liausias informacijas apie V 
PLSŽ-nių pasiruošimo eigą.

Pranešimus taipogi padarys 
JAV Išvykos vadovas Algis Ru
gienius, Kanados Išvykos vado
vas Mindaugas Leknickas ir 
ŠALFASS-gos C. v-bos pirmi
ninkas Audrius Šileika.

Ši konferencija yra paskutinė 
proga pareikšti pasiūlymus bei 
pageidavimus žaidynių varžybi- 
niais ar organizaciniais reika
lais tiek V PLSŽ-nių Organiza
ciniam komitetui, tiek ir abiem 
išvykų komitetams.

Ypač svarbu šioje konferen
cijoje dalyvauti klubams, kurie 
planuoja žaidynėse dalyvauti su 
didesnėmis grupėmis.

Šalia V PLSŽ-nių reikalų, bus 
trumpai peržvelgtas ir šių metų 
ŠALFASS-gos varžybinis kalen
dorius bei kiti svarbesni eina
mieji reikalai.

Reikalui esant, dėl papildomų 
informacijų šios konferencijos 
reikalais, prašome kreiptis į 
ŠALFASS-gos C. v-bos pirmi
ninką Audrių Šileiką, 150 Col- 
beck St., Toronto, Ont., M6S 
1V7, Canada. Tel. 416-767- 
6520. Fax: 416-760-9843.

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba

Čikagos lietuvių lauko teniso klubo naujoji valdyba. Iš k. — Rimas Čiurlionis, Laura Valavičienė, 
Mindaugas Baukus ir pirm. Paulius Ragas.

TENISO ŽAIDYNĖS ČIKAGOJE

Čikagos Lietuvių Teniso klu
bas praneša, kad š.m. vasario 18 
d., šeštadienį, 7 v.v. Evergreen 
Tennis klubo aikštėse vyks 
„Round Robin” teniso žaidynės. 
Norintieji dalyvauti prašomi 
tuoj skambinti (vakare) Laurai 
Valavičienei, tel. 708-773-8465. 
Po trijų valandų žaidynių bus 
pasivaišinimas pica, gaivinan
čiais gėrimais ir žaidėjų pabend
ravimas.

Vidaus teniso sezonas prasi
dėjo praėjusių metų lapkričio 
mėn. išrinkus klubo valdybą: 
pirmininkas Paulius Ragas, na
riai — Laura Valavičienė, Ri
mas Čiurlionis ir Mindaugas 
Baukus. Teniso klubui energ
ingai ir jaunatviškai vadovau
ja Paulius Ragas. Jam daug pa
deda jo sesutė Laura Valavi
čienė.

Ateinančią vasarą numatoma

surengti „open” teniso turnyrą 
Čikagoje.

Ilgus metus Čikagos Lietuvių 
Teniso klubui vadovavo Vytau
tas Mockus su daug darbo ir rū
pesčių įdėjusiu Antanu Kuše- 
liausku, Dalia Stankaitiene ir 
Irena Žukauskiene. Jiems pri
klauso didelis ačiū! Naujai val
dybai linkėtina ištvermės ir sėk
mės įgyvendinti ateities planus.

M. Baukus

KVIEČIAMI AVIACIJOS 
VETERANAI

1995 m. liepos 30-rugpjūčio 5 
d. Lietuvoje vyks Penktosios 
Pasaulio lietuvių sporto žai
dynės. Tarp kitų sporto šakų 
bus ir precizinio skraidymo 
varžybos lėktuvais. Pagal nu
matytą programą varžybų 
maršrutas nusidrieks per dau
gelį Lietuvos miestų. Dalyvau
ti žaidynėse LAK precizinio 
skraidymo federacija kviečia su 
aviacija susijusius, turinčius 
lietuviško kraujo, visame Pa
saulyje išsibarsčiusius asmenis 
— aviacijos veteranus.

KĖGLIAVIMO

1995 m. Š. Amerikos lietuvių 
kėgliavimo (Bovvling) pirme
nybės vyks kovo 11 d., šešta
dienį, Seavvay Lanes, 30300 
Euclid Avė., Wickliffe, Ohio 
(rytiniame Clevelando priemies
tyje). Tel. 216-944-4646.

LIETUVIŲ SPORTO 
FONDO ŽINIOS

Pagerbdamos savo mirusių 
vyrų — sportininkų atminimą, 
LS fondui aukojo po 1000 
dolerių: Birutė Lukošienė ir 
Vanda Balnienė tapdamos gar
bės rėmėjomis, o Genė 
Budreckienė, aukojusi 100 dol. 
— rėmėja. Gražus ir sektinas 
pavyzdys atminti ir įamžinti 
kortavusius. Dėl informacijos 

stokos, šios aukos metinio 
SALFASS-gos suvažiavimo, ku
ris įvyko 1994 m. lapkričio 12 d. 
Clevelande, aprašymuose spau
doje buvo praleistos.

Arvydas Šeštokas, Hamiltono 
LSK „Kovas” pirmininkas, 
patvirtintas nauju LS fondo 
tarybos nariu, vietoje baigusio 
kadenciją ir pasitraukusio Sigi
to Krašausko. Metiniame LSF 
tarybos posėdyje perrinkta fon
do valdyba: pirm. Pr. Ber- 
neckas, vicepirm. ir sekr. R. 
Sonda, ižd. J. Nešukaitis ir 
nariai A. Banelis ir M. 
Leknickas. Po sunkios ligos ir 
operacijų sustiprėjęs, Pr. Ber- 
neckas vėl įsijungė į LS fondo 
darbą.

J. Gustainis

Kadangi dauguma jų jau ne
beskraido, neturi skraidymo 
licencijų, bei kitų reikiamų do
kumentų, tai skridimams bus 
sudaryti mišrūs Lietuvos Aero 
klubo lakūnų ir užsienio lie
tuvių ekipažai. Visas skraidymo 
išlaidas padengs organizatoriai.

Apie savo dalyvavimą praneš
ti raštu iki 1995 m. vasario 20 
dienos. Nurodyti dalyvio pavar
dę, vardą, kartu atvykstančius 
šeimos narius. Rašyti adresu: 
„Lietuvos sparnai”, Polockio g- 
vė 16, 2007 Vilnius, Lithuania.

V. Peseckas

PIRMENYBĖS
Pirmenybės bus pravestos su

derinant su kartu vykstančiu 
10-ju Clevelando LSK „Žaibo” 
metiniu „Draugystės turnyru”.

Š. A. lietuvių pirmenybių 
dalyvių registracija nuo 11:30 
vai. r. Varžybų pradžia 12 vai.

„Draugystės turnyro” dalyvių 
registracija nuo 2:30 v.p.p., 
varžybos prasidės 3 v. p.p.

Varžybos bus komandinės ir 
individualinės. Komandą 
sudaro 4 mišrios lyties žaidėjai,- 
jos. Dalyvių amžius neapri
botas. Dalyvavimas atviras 
visiems lietuvių kilmės 
žaidėjams.

Specialiai pažymėti bus 
jauniai ir mergaitės, 16 metų ir 
jaunesni varžybų dieną.

Pilnos informacijos praneša
mos visiems sporto klubas ir 
taipogi gali būti gaunamos pas 
varžybų vadovą, kreipiantis: 
Algis Nagevičius, 7702 West 
Pleasant Valley Rd., Parma, 
OH 44130, USA. Tel. 216- 
845-4954 (namų)

Dalyvių registracija iš anksto 
neprivaloma.

RAKETBOLO
PIRMENYBĖS

1995 m. Š. Amerikos lietuvių 
raketbolo (Racųuetball) pirme
nybės vyks balandžio 22 d., šeš
tadienį, Clevelande, Ohio. 
Vykdo — Clevelando LSK „Žai
bas”. Smulkesnės informacijos 
bus pranešta vėliau.

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba

Futbolas Chięagoje
„EAGLĖS” - „LITUANICA” 4-2

VLADAS VITKAUSKAS 
’ ĮKOPĖ Į KILIMANDŽARO

„ Viršūnę
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JAV
Metams
$95.00

metų 3 mėn.
$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.

Po savaitės pertraukos, tęsia
mi „Metropolitan” futbolo lygos 
pirmenybių žaidimai salėje Vil
ią Park, IL. Varžybos jau beveik 
įpusėjo. Vasario 5 d. „Litua- 
nica” rungtynėse turėjo nusi
leisti lenkų „Eagles”, kuri, 
lauke vykstančiose pirmenybė
se, ne kartą buvo „major” divizi
jos čempionė, o taip pat laimė
jusi ir visos Amerikos futbolo 
taurę. Salėje jos pajėgumas nėra 
toks aukštas ir „Lituanica”, su i 
trupučiu laimės, galėjo išplėšti 
lygiąsias.

Rungtynių baigminė pasekmė
4- 2 „Eagles” naudai pilnai neat
spindi komandų pajėgumo. Var
žovai du įvarčius pelnė iš bau
dinių, o ketvirtąjį pasiekė 
paskutinėje minutėje, kada 
lietuviai . žūt būt norėdami 
išlyginti, visūš žaidėjus buvo 
sutraukę prie lenkų vartų. Pir
mieji šiose rungtynėse- pasi
žymėjo lenkai, o tada -G. Ka
valiauskas išlygino. Po to jie vėl 
įmušė vieną, į kurį R. Urbona
vičius atsakė, padarydamas 2-2. 
Lenkams vėl pasisekė prasiverž
ti ir tai jiems garantavo pergalę.

„Lituanica” praėjusį sekma
dienį pasirodė tik su 9 žaidėjais, 
tad negalėjo dažnai keisti. 
Vienas stipresniųjų žaidėjų — D. 
Šimėnas, po autoavarijos, te
beguli ligoninėje, o kiti du žai
dėjai, su Čikagos jaunių rink
tine, tą savaitgalį viešėjo Cle
velande.

Kituose praėjusio sekmadie
nio „major” lygos susitikimuose 
pažymėtos tokios pasekmės: 
„Maroon” — United Serbs” 4-1, 
„Croatan” — „Pegasus” 3-2, 
„Kickers” — „Wings” 4-0, 
„Green-White” — „Cracovia”
5- 3. Po keturių rungtynių pir
mauja „Maroon” ir „Croatan”, 
o „Lituanica” su vienu tašku 
rikiuojasi paskutinėje vietoje. 
Dar yra likusios 5 rungtynės 
(paskutinės bus žaidžiamos kovo 
12 d.).

Šį sekmadienį (vasario 12 d.) 
„Lituanica” rungtyniaus irgi 
prieš lenkų „Cracovia” koman
dą, 1:30 vai. p.p. Kadangi 
Odeum salė tą popietę užimta, 
pirmasis žaidimas bus pradėts 
10:30 vai. ryto („Lituanica” žais 
paskutiniame susitikime). Jau
niai šį sekmadienį nežais.

FUTBOLAS V PLS 
ŽAIDYNĖSE

liepos 30 d. Vilniuje, „Litua
nica” numačiusi dalyvauti su :t 
trimis komandomis: vyrų, vete
ranų ir jaunių. Ne visi klubo 
žaidėjai galės į jas vykti, tad 
ieškoma futbolininkų iš kitų, 
miestų, kurie norėtų šioips 
žaidynėms įsijungti į „Litua- 
nicos” vienuolikes. Norintieji 
vykti, turi neatidėliodami 
skambinti klubo vadovams: dėl 
vyrų ir jaunių-Gediminui Biels- 
kui tel. (708)422-8376, dėl ve
teranų — Jonui Žukauskui (708) 
579-0529. Visos žaidynių futbolo 
varžybos šį kartą vyks Vilniuje 
7-nias dienas. Bus rungtyniau
jama „Žalgirio”, „Vingio)”',1 
„Panerio” ir Pedagoginio insti
tuto aikštėse. Jose dalyvaus po 
8 komandas. Komandos bus sus
kirstytos į du pogrupius, iš 
kurių į finalą pateks pogrupių 
nugalėtojai, pogrupių antrųjų 
vietų persižaidimo laimėtojai, o 
ketvirtoji vieta finale rezervuo
jama svečiams iš užsienio (t.y. 
„Lituanicos” komandai,.

DAINIUS ŠIMĖNAS 
LIGONINĖJE

Dainius Šimėnas, pernai gra
žiai užsirekomendavęs „Litua
nicos” komandoje, dalyvavęs ir 
salės futbolo pirmenybėse, prieš 
porą savaičių turėjo gana sun
kią automobilio nelaimę, po ku
rios buvo nuvežtas ligoninėn 
kritiškoje būklėje. Atrodo, kad 
jam teks pasigydyti ilgesnį 
laiką. Šis jaunas sportininkas 
neseniai atvyko iš Lietuvos. 
Linkėtinajam greit pasveikti ir 
vėl grįžti į „Lituanicos” 
komandą, dabar ypač reikalinga 
paspirtis.

E.Š.

DITOS ŽELVIENĖS 
LAIMĖJIMAI

Pasaulio plaukimo taurės 
trečiojo etapo varžybose Pary
žiuje dalyvavo tik viena Lietu
vos atstovė Dita Želvienė. Jos 
pasirodymas buvo sėkmingas. 
Plaukdama 50 m laisvu stiliumi 
ji baigė antra ir pasiekė naują 
Lietuvos rekordą — 25.6 sek. 
Ditą aplenkė egiptietė Rania 
Elvani (25.47). 100 m laisvu 
stiliumi Dita nuplaukė per 
56.17 sek. (Lietuvos rekordas

Lietuvoj ąlpinistas Vladas 
Vitkauskas pranešė, kad „aukš
čiausiose pasaulio ir Eurazijos, 
Šiaurės Amerikos, Antarktikos 
viršukalnėse buvusi Lietuvos 
vėliava suplevėsavo ir didžiau
sio Afrikos žemyno kalno Kili- 
mandžaro (5,895 m) viršūnėje. 
Tai įvyko vasario 5 d., maždaug 
7:30 vai. Lietuvos laiku. Pagrin
dinę Kilimandžaro keterą Gil- 
manšo taške (5,685 m) pasiekė 
visi 14 ekspedicijos žmonių, o 11 
iš jų užkopė ir iki viršūnėj. 
Sąlygos kopti buvo palankios, 
pavojingų nuotykių išvengėme. 
Žinoma, labiausiai trūko de
guonies (6 km aukštyje yra tik 
trečdalis įprasto kiekio), Tačiau 
visi bendražygiai parodė nepap
rastą valią ir ryžtą, sugebėdami 
per trumpą laiką ir be geros 
aklimatizaęijos užkopti į šį 
auk&K

„ , (LA 1995.11.8)
.[f-
MINDAUGAS ŠPOKAS
LAIMĖJO PASAULIO 

TAURĘ

Sėkmingi buvo Lietuvos 
plaukikų startai ir antrą Pa
saulio taurės varžybų dieną. 
Sulaukėm ir nugalėtojo titulo. 
Jį iškovojo kaunietis Mindaugas 
Špokas 50 m nugara įveikęs per 
25.58 sek. Trečią vietą užėmė 
Mindaugo komandos draugas 
Nerijus Beiga (jie abu šiuo metu 
treniruojasi Kauno „Gajos” 
sporto mokykloje pas trenerį E. 
Belevičių). Jis 100 m krūtine 
nuplaukė per 1:02.81. Finale 
laimėtos ir dvi ketvirtos vietos: 
Dita Želvienė (tr. E. Skyrius) 
100 m. laisvu stiliumi nuplaukė 
per rekordinį laiką — 56.15 sek., 
o panevėžietis Darius Grigalio- 
nis (tr. R. Kondrotaitė) 50 m nu
gara _ 25.84 sek. Marijam
polietis Tomas Tobulevičius (tr. 
A. Kadūnas) finale buvo aštun
tas — 50 m laisvu stiliumi per 
23.54 sek.

Vladas Kupstys
(LA 1995.II.3)

DAILIOJO ČIUOŽIMO 
EUROPOS

ČEMPIONATE
Europos dailiojo čiuožimo 

čempionate, Dortmunde, Lie
tuvos pora Margarita Drobiazko 
ir Povilas Vanagas liko vie
nuolikta. Jie siekė patekti į de
šimtuką. Europos čempionais 
tapo suomiai Susann Rakhamo 
ir Petri Kokko, antri — prancū
zai Sophie Moniote ir Pascal 
Lavanchy, trečia — Rusijos pora 
Andželika Krylovą ir Oleg Ovsi- 
anikov.

Moterų varžybose nesunkiai 
nugalėjo prancūzė Surya Bona- 
ly, antra — Olga Markovą (Rusi-

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4*47 W. 103 St., Oak Lawtt, IL

Pirmas apyl su Norlhwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 700-422-8260

ja), trečia — Jelena Liašenko 
(Ukraina).

Iš vyrų pirmas buvo septynio
likmetis rusas Uja Kulik, sidabrą 
iškovojo taip pat rusas Aleksėj 

I Urmanov, trečias — ukrainietis
Viačeslav Zagorodniuk.

Daugiausiai medalių iškovojo 
Rusijos čiuožėjai — penkis 
(vieną aukso, du sidabro, du 
bronzos), vieną aukso ir vieną 
sidabro medalį laimėjo pran
cūzai. Suomijos, Vokietijos ir 
Čekijos čiuožėjai iškovojo po 
vieną medalį. Suomiai ir vokie
čiai - aukso, čekai - sidabro. 
Du bronzos medalius išsivežė 
ukrainiečiai.

JAUNUČIŲ KREPŠINIS

1995 m. ŠALFASS-gos jaunu
čių krepšinio pirmenybės vyks 
balandžio 29-30 d. Hamiltone, 
Ont. Vykdo — Hamiltono LSK 
„Kovas”.

56.15 sek.) ir buvo septinta tarp 
Kaip jau kartą buvo rašyta, V finalininkių. Želvienė pagerino ir 

PLS žaidynėse, kurios prasidės 50 m plaukimo peteliške Lietu-

vos rekordą — 28.47 sek. Tai 
buvo devintas varžybų rezulta
tas.

50 metrų nugara vokietė San
dra Volker nuplaukė per 27.77 
sek. Tai naujas Europos rekor
das.

Vladas Kupstys
(LA 1995.II.7)

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0047; arba (704)246-6581 

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

Į EMOCINĖS LIGOS

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B GLEVECKAS
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGASI SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
I 3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
I Valandos pagal susitarimą
I Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
I trečd uždaryta kelvd 1-3 v p p 
I penki ir šeštd 9vr-12vpp

| 6132 S. Kedzle Ava., Chicago
I (312) 778-6969 arba (312) 489-4441

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

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60652

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

Cardlac Dlagnosls, Lt d. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktims gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Mariam, tai. 708-594-0400 

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero

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

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktims gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Llsle, IL 60532 
Tel. 708-963-1410

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SehMtor M., Elmhuret, IL *012* 

706-641-260*
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadzla. Chicago 80652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9 v r 12. 
kelvd 12 - 4 v p p , penkld 12 - 6 v v

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avė. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarlten Medlcal Center- 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL *0563 
Tel. 706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą
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BOSNIJA - JT IR NATO 
NESUTARIMŲ AUKA

KAROLIS MILKOVAITIS
Subankrutavusi didžiųjų vals

tybių užsienio politika sunai
kino mažutę Bosnijos valstybę. 
Jos užpuolėjai — Serbijos, Bos
nijos ir Kroatijos serbai, siek
dami sutelkti visus, dabar kai
myninėse valstybėse gyvenan
čius serbus į vienalytę Serbiją, 
šluoja nuo kelio viską, kas mu
sulmoniška ar neserbiška. Gud
riai išnaudodami JT nesutarimą 
bei neryžtą jiems pasipriešinti, 
etninio ,,valymo” vardan žudo 
moteris, vaikus, senus, degina, 
naikina kaimus bei miestus, ir 
užima Bosnijos žemes kilometrą 
po kilometro. Šiandien serbai 
valdo daugiau kaip du trečda
lius Bosnijos.

Kas atsitiko Bosnijoje ir So- 
malijoje yra akivaizdus pavyz
dys, kad nei Jungtinės Tautos, 
nei NATO nepajėgia surasti 
bendros kalbos, nustatyti aiškų 
savo politikos vaidmenį. Serbai, 
apsėsti neatlaidaus geidulio 
žudyti, tą padėtį išnaudoja, su 
pasaulio nuomone nesiskaito ir 
sauvaliauja, tartum jokie tarp
tautinės teisės bei žmoniškos 
moralės varžtai jiems negalioja. 
Jie sulaužė visas su Bosnija 
pasirašytas sutartis, suiminėja 
anglų, prancūzų ir kitų vals
tybių karius — taikos tarpinin
kus. Jie sustabdo Jungtinių 
Tautų sunkvežimius ir pasisa
vina vežamus badaujantiems 
maisto produktus bei degalus 
nuo šalčio apsiginti. Kai Bos
nijos serbai suėmė apie 400

užsienio karių — taikos tar
pininkų, vienas JT pajėgų aukš
tas karininkas telefonu pa
klausė Bosnijos serbų kariuo
menės vadą gen. Ratko Mladic, 
kada jis žada juos paleisti? Šis 
grubiai atkirto: „Kai tamsta 
man pasakysi, kada JT lėktuvai 
mus puls”, — ir pakabino ragelį.

Bosnijos serbų vadas dr. Rado- 
van Karadzic ignoravo atsilan 
kusio Jungtinių Tautų generali
nio sekretoriaus Boutros Bout- 
ros-Ghali pastangas pasimatyti 
ir abi puses sutaikyti. Jis į 
kvietimą susitikti nekreipė 
dėmesio. Vadinasi, patyrę JT ir 
NATO neryžta ir turėdami sla
viškąją giminaitę Rusiją savo 
pusėje, serbai pasidarė dar 
įžūlesni ir dabar su nieku nesis
kaito. Čečėnijos kova su Rusija 
už nepriklausomybę Jungtines 
Tautas pastatė į dar sunkesnę 
padėtį, nes Rusija jos reikala
vimų kovas nutraukti nevykdo, 
kad serbus paskatina dar aki- 
plėšiškiau elgtis.

Vietnamo karo metu R. Nixo- 
nas kartą pareiškė: „NATO yra 
apgailėtino, bejėgio milžino 
vaidmenyje”. O apie Bosnijoje 
vykstančių karo veiksmų sus
tabdymą buvęs JAV Užsienio 
reikalų sekretorius Lawrence 
Eagleburger pareiškė: ,,Aš 
nematau kito būdo tenykščius 
karo veiksmus sustabdyti, kaip 
pulti serbus milžiniška karo 
jėga”. Daugelis politikų 
sutinka, kad tai yra vienintelė

Nuotr. Vytauto Kasniūno

priemonė serbus suvaldyti. Bet 
kur gauti tų karinių pajėgų? 
Buvęs prez. G. Bushas kartą 
spėliojo, kad sėkmingai pergalei 
užtikrinti reikėtų šimtų tūks
tančių sausumos karių, atseit, 
maždaug tiek, kiek buvo panau
dota Persijos įlankoje.

Washingtono spaudoje tei
giama, kad nė George Bush, nė 
Bill Clinton vyriausybių sluoks
niuose nebuvo ir nėra tikro su
sidomėjimo Bosnijos reikalais. 
Kyla klausimas, kodėl Busho 
vyriausybė taip ryžtingai puolė 
į mažutį Kuvveitą įsiveržusį 
Iraką, bet dabar Amerikos val
džia nieko nedaro Bosnijai 
apginti? Kai kurie aukšti vy
riausybės pareigūnai savo ne
rangumą teisina, sakydami: 
„Jokiems Amerikos interesams 
Bosnijoje ‘ negresia joks 
pavojus”.

Kokie yra tie Amerikos „inte
resai?”

Pavartę pasaulinę spaudą, ne
sunkiai randame atsakymą: 
Bosnijos žemėje nėra naftos. 
Vadinasi, ne už tiesą ar tautų 
laisvę dabar kovojama.

Iki šio laiko Bosnijoje žuvo 
apie 200,000 civilių žmonių ir 
apie trys milijonai buvo išvie- 
tinti iš savo namų.

Turint tokį tarptautinių teisių 
sužlugimą prieš akis, nenoromis 
kyla susirūpinimas Lietuvos 
ateitimi. Rusijos raudoniesiems 
siekiant valdžios ir vis šnai
ruojant į Baltijos valstybes, kyla 
labai rimtas klausimas: ar su
lauktų Lietuva veiksmingo 
NATO užtarimo, jeigu Rytų 
priešas pultų? Atsakymas be
veik aiškus.

LIETUVA VOKIEČIŲ 
SPAUDOJE
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje
Beveik kiekvieną dieną vokiš

koje žiniasklaidoje randamas 
Lietuvos vardas. Tiesa, ilgi ir 
platūs straipsniai liko praeity
je, tačiau gintarų kraštas ir 
Gedimino miestas „Wilna” ne
išbraukiamas iš Europos žemė
lapio net ir JAV karių dienraš
tyje „The Stars and Stripes”, 
spausdinant pvz., Europos oro 
apžvalgą, o „Lithuania” valsty
bės sienose nematant atžymėtų 
kritulių bei temperatūros. Rei
kia spėti, kad Lietuva nepri
klauso tarptautinei metereolo- 
gų sąjungai.

Pradėsiu nuo sporto. 29-sios 
Europos vyrų krepšinio pirme
nybės įvyks Graikijoje birželio 
21 d. — liepos 2 d. Dalyvaujan
čios pirmenybėse valstybės buvo 
išskirstytos į du pogrupius: į 
„A” grupę pateko Lietuva, Vo
kietija, Graikija, Italija, Švedi
ja, Izraelis ir, greičiausia, Jugos
lavija. I „B” grupę: Rusija, Kro
atija, Ispanija, Prancūzija, Suo
mija, Slovėnija ir dar vienas 
kvalifikacinių varžybų dalyvis.

Skirtingai Vokietijos žinia- 
sklaida priėmė pranešimą: Vo
kietijos televizija dar tos pačios 
dienos vakaro pranešimuose, 
t.y., po burtų traukimo tuoj pat 
pažymėjo, kad jau pirmose 
rungtynėse Vokietijai prieš Lie
tuvą tenka labai sunkus prieši
ninkas. Tuo tarpu, vieni dien
raščiai rašė, kad Vokietijos 
rinktinė yra patenkinta burtų 
traukimo daviniais, kiti vėl 
pripažįsta, kad Vokietijos laukia 
sunkios kovos, ypač prieš Bar- 
celonos bronzos medalio laimė
toją, Lietuvą.

Po rungtynių „A” ir „B” gru
pėse į tolimesnes varžybas pa
teks po keturias valstybes, o 
keturių pirmųjų vietų laimėto
jai vėl automatiškai įeis į 1996 
m. Atlantoje įvykstančius olim
pinius žaidimus. Tikime, kad 
Lietuva pateks į ketvirtbaigmę 
ir gal net pakartos 1937 ir 1939 
m. laimėjimus, ypač rinktinės 
eilėse matant A. Sabonį, Š. Mar
čiulionį, R. Kurtinaitį, G. Eini
kį , Kondrašovą, V. Chomičių 
ir kt. žaidėjus.

Iš Kapstadto Miuncheno libe
ralinio dienraščio „Sued- 
deutsche Zeitung” koresponden
tas pranešė, kad Pietų Afrikoje 
po sunkios ligos mirė PA komu
nistų partijos pirmininkas Joe 
Slovo. Dienraščio bendradarbis 
rašo, kad J. Slovo gimė 1926 m. 
Lietuvoje, ir eidamas 9-sius 
metus, su tėvais atvyko į Pietų 
Afriką. Bendradarbis nepažy

mėjo, kad jis buvo žydų tauty
bės.

Skaitant šias eilutes, gal ka
ras Čečėnijoje bus pasibaigęs. 
Tačiau kiekvieną kartą vokiškų 
laikraščių Maskvos korespon
dentai minėjo taip pat Baltijos 
valstybes. Žinomas politologas 
Valteris Serif „Mannheimer 
Morgen” sausio mėn. 10 d. lai
doje rašė, kad V. Jelcin susi
lauks to paties likimo kaip ir M. 
Gorbačiov, kuris norėjo Baltijos 
valstybėse (Baltikum) įvykdyti 
trumpą „procesą”, kartu mėgin
damas sustabdyti Sov. Sąjungos 
žlugimą. Toks pats procesas 
įvyks ir Čečėnijoje.

Antras Vokietijos televizijos 
kanalas sausio 8 d. parodė Ry
gos turgavietę. Joje policijos in
spektorius tikrina pardavėjų 
leidimus, kalbėdamas tik latviš
kai. Daugumas daržovių ir mė
sos pardavėjų atsakinėjo tik ru
siškai. A. Niedra (inspektoriaus 
pavardė buvo įrašyta televizijos 
ekrane) vokiečiui pasakė, kad 
jiems bus atimti leidimai, arba 
jie išmoks latviškai. „Meškos, 
papūgos, beždžionės po kelių 
metų cirke išmoksta kalbėti, o 
rusai po 50-ties metų neišmoko 
latviškai”, sakė vienas praeivis. 
Senutė rusė, verkdama sako, 
kad ji neturi Latvijos pilietybės, 
nemoka latviškai, bus išprašyta 
iš Latvijos. Ji negali vykti į Ru
siją, ten niekas jos nelaukia, nes 
dukra ir sūnus Rusijoje yra be
darbiai. Priėjęs prie mikrofono 
vyriškis latviškai (vertimas vo
kiškai) pasakė: laikas buvo iš
mokti.

Tačiau grįžkime prie Čečėni
jos ir karo joje. Rusai kariai mė
gina gelbėti sužeistą vyr. ltn. 
Kariai traukia jį į saugesnę vie
tą. Iš ruso karininko kišenės iš
krenta žmonos ir dukros rašytas 
laiškas: „Mielas Vanečka (ma
loninis Ivano vardas) namuose 
viskas tvarkoje. Mes laukiame 
tavęs sugrįžtant. Aš klausau 
žinių. Jos kas valandą yra skir
tingos. Mes nežinome tikrovės. 
Kas gali įvykti už kelių dienų, 
kada pradėsite Groznyj puoli
mą. Man darosi bloga vien tik 
pagalvojus apie tai. Vanečka, 
būk atsargus, saugokis, saugok 
savo gyvybę. Tas Maskvos 
mėšlas gali tik rankomis 
skeryčioti. Tas š... Jelcinas siun
čia žmones į kovą, o pats at
sigula į ligoninę nosies operaci
jai, vietoje mėginant vesti pasi- * 
tarimus, rasti kokią nors išeitį. 
Žmonės Kremliui yra niekis. 
Svarbu, kad jis yra saugus. Kaip 
ilgai tas viskas tęsis? Kaip jūs

Milijoninės rungtynės
JAV prez. Bill Clinton, paga

liau praradęs kantrybę, šios 
savaitės antradienį „nubrėžė 
liniją smėlyje”, tikėdamasis, 
kad ties ta linija pasibaigs, prieš 
šešis mėnesius prasidėjęs, nesu
tarimas. Deja, „linija” buvo 
peržengta, o prezidento 
pastangos liko bergždžios. Gal 
kam kiltų klausimas: kokia tai 
konfrontacija? Su Jelcinu dėl 
skerdynių Čečėnijoje? Gal su 
Šiaurės Korėja dėl naujo inci
dento pasienyje? Kinija? Iranu? 
Pralaimėjimai, net grasinant 
ultimatumais ar sankcijomis, 
deja, šiuo metu nėra naujiena, 
o prez. Clinton prezidentavimas, 
nepaisant jo gerų norų ir 
pastangų, nuolat lydimas di
desnių ar mažesnių nesėkmių.

Tačiau šį kartą prezidentas 
buvo susirūpinęs ne sveikatos 
reformomis, federaliniais 
mokesčiais ar Atstovų rūmuose 
bei Senate įsigalėjusia res
publikonų partija, bet... beis
bolu. Prieš šešis mėnesius, įkai
tus nesutarimams tarp beisbolo 
žaidėjų ir jų komandų savi
ninkų, nutarta išeiti į streiką. 
Beisbolo mėgėjai, kurie sudaro 
nemažą dalį šio krašto gyven
tojų, įvairiais būdais reiškė savo 
nepasitenkinimą, virtusį atviru 
pasipiktinimu, kai streikas 
nusitęsė ir sutrukdė baigmines 
žaidynes. Juo ilgiau streikas 
tęsėsi, tuo didesnį užsispyrimą 
rodė ir žaidėjai, ir savininkai. 
Nors vienas reikalas prasidėjo 
dėl pinigų, išsiplėtė į ambicijų 
— „kieno viršus” — ginčą, 
kuriam sprendimą daug sun
kiau rasti.

Paprastam piliečiui „iki 
begalybės” išpūsti žaidėjų atly
ginimai ir komandų savininkų 
kasmetinis pelnas sunkiai 
suprantamas. Žmogus, visą 
gyvenimą sunkiai dirbdamas, 
besistengdamas auginti šeimą, 
mokėti paskolas, apdraudas, 
mokesčius, vargiai gali suvokti, 
kad streiko metu (per 6 mėne
sius) savininkai prarado apie 
330 mil. dol., o žaidėjai — 
maždaug 280 milijonų. Niekas 
per daug nesisieloja, kiek pra
rado eiliniai žmonės, kurių pra
gyvenimas vienaip ar kitaip su
rištas su beisbolu, nes tai dau
giau negu pamėgtoji sporto 
šaka, daugeliui tai verslo ir 
uždarbio šaltinis.

tvarkotės, kur prausiatės, kur 
miegate? Vanečka, kaip su Nau
jais metais? Ar negali atvykti?

Danutė Bindokienė

Pavasariop paprastai beisbolo 
žaidėjai iš šiaurės važiuoja į 
šiltesnį klimatą ir pradeda in
tensyviai treniruotis, kad pasi
ruoštų žaidynių sezono pradžiai. 
Tai savotiška pavasarinė apei
ga, be kurios galbūt net 
pavasaris neateitų. Beisbolo 
sezonui „užsibaigus” — nors jo 
iš tikrųjų nebuvo — kurį laiką 
Amerikos dėmesys buvo nukry
pęs į futbolą, krepšinį, šventes, 
bet dabar vėl knieti rūpestis: o 
kaip su beisbolu? Jau net atsi
randa „šventvagiškų” nuomo
nių, kad galbūt — kol kas dar 
tik galbūt — galima ir be beis
bolo gyventi... Kadangi 
komandų savininkai ir žaidėjai 
tebestovėjo ragus surėmę lyg tie 
užsispyrėliai ožiai ant siauro 
liepto, į talką nusprendė ateiti 
pats prezidentas.

Visas kraštas turbūt buvo su
laikęs kvėpavimą, kai antra
dienį (vas. 7 d.) pavakare taku 
į Baltuosius rūmus žingsniavo 
beisbolo streiko kaltininkai. Tai 
retas atsitikimas, kad pre
zidentas, pastūmęs į šalį daug 
svarbesnius darbus, stato savo 
autoritetą, kaip sakoma, „ant 
kranto” ir mėgina įtikinti 
streikuotojus susitaikyti.

Rungtynės Baltųjų rūmų Roo- 
sevelt salėje užsibaigė Clintono 
nenaudai. Sviedinys buvo 
numušta Atstovų rūmus, bet 
respublikonai atsisakė gaudyti. 
„Jeigu įsiterpsime į šį streiką, 
kiti taip pat norės pagalbos, 
tuomet Kongresas jokių darbų 
nebegalės atlikti, nes visą laiką 
išeikvosime tarpininkaudami”, 
— unisonu pareiškė Newt Ging- 
rich ir Bob Dole. Kažin, ar atsa
kymas būtų taip griežtai skam
bėjęs, jei ne demokrato prezi
dento pasiūlymas svarstytas? 
Juk 1981 m. Ronald Reagan 
paskyrė Darbo sekretorių Ray- 
mond Donovan tarpininkauti 
panašioje situacijoje, ir 50 dienų 
trukęs beisbolo streikas buvo 
sėkmingai baigtas.

Turėtų kas nors pagaliau pasi
sodinti tuos „nusipenėjusius 
milijonierius” ir išdrožti jiems, 
kokia skriauda daroma, koks 
pavyzdys rodomas Amerikos 
vaikams ir jaunuoliams, kurie 
kiekvienu laisvalaikiu griebiasi 
beisbolo lazdos ir sviedinuko — 
ne dėl milijonų, o dėl sporto...

Mesk šią velnio armiją, nes gy
vybė yra brangesnė. Valė ir Ta
nia”.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS 
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— Kas man gali bepasidaryti, kai tiek metų 

nepasidarė. O jeigu ir pasidarytų, tu man ją atneštum, 
ir aš galėčiau išeiti. Juk atneštum?

— Jeigu tik žinočiau, kad reikia.
— Kaip nežinosi, kai taip netoli nuo vienas kito 

gyvenam. Išgirstum mane šaukiant ir atneštum.
— Žinoma, kad atneščiau, — pasakiau tvirtai, bet 

kažin kur gilumoje suabejojau: o jeigu kas naktį ateitų 
ir pradėtąjį labai mušti. Tos minties į žodžius nedrįsau 
sudėti, nors ji vaizdų kūliais galvoje ritosi.

Ala, matai. Tai taip ir tegu būna. Jeigu imčiau 
šaukti, atnešk, o jeigu ne, laikykis. Aš seniai galvoju, 
kam prieš mirtį reikėtų atiduoti, ir nieko kito neran
du, kaip tik tave. Jeigu gink Dieve, tau kada atsitiktų 
labai negerai, jeigu kas imtų kankinti, nueik, pasibelsk 
su ta skiautele į švento Lauryno altorių, Saliutė žinos, 
kad nuo manęs ateini, įsileis. Tik niekam nesakyk, kad 
tau padaviau, nesakyk ir kur Saliutė yra. Kad kas 
nepamatytų, kad turi, paslėpk. O dabar, žiūrėk.

Pasukau akis į tą pusę, kur jis galva mostelėjo, ten 
paupeliais važiavo tėvas, parvežti Ipatėlio bulvių. Su 
tėvu buvo ir brolis. Jis iš tolo mojavo geltona dėžute, 
kurioje, jau žinojau, buvo lūpinė armonikėlė.

— Nebijok, niekas nesužinos, kad turiu. Rasiu, kur 
paslėpti — pasakiau slėpdamas skiautelę į kišenę, dar 
pridėjau, ir galvojau apie daržinės viršutinių rąstų sąspa 
rą, tą toliausiai nuo durų.

Brolis perėmė vasarojienose ramiai ėdrinėjančias 
karves, aš, mėgindamas armonikėlę, nuėjau namo. Net 
nelaukiau, kada tėvas su Ipatėliu sukraus vežiman

bulves. Gerokai paėjęs, išsiėmiau skiautę, gerai iš visų 
pusių apžiūrėjau ir vėl įsidėjau į kišenę. Žinojau, kad 
kišenėje negalėjau laikyti. Galėjo rasti motina, o ko gera 
net ir brolis. Radę gali dar kur numesti. Nuėjau tiesiai 
į daržinę, užlipau ant šieno, apžiūrėjau abiejų kampų 
sąsparas, bet mūsų rąstai buvo labai gražiai suleisti, ne
radau jokio plyšelio. Pasidairęs užkišau už gegnės prie 
pirmo grebėsto. Nebuvo matyti. Dar papešiau iš abiejų 
gegnės pusių stogo šiaudus, gerai apžiūrėjau. Niekam 
nė į galvą negalėjo ateiti, kad čia galėtų būti kas 
paslėpta.

Man palikdamas skiautę, Ipatėlis, matyti, žinojo ką 
daro. Kai po Visų Šventų pašalo, ir gyvulius paleidom 
ant rugių želmenų, Ipatėlis savo karvės neišleido. Kai 
vakare, susirinkę po želmenis išsisklaidžiusias savo avis 
ir karves, varėmės su broliu namo, Ipatėlio tvarte karvė 
baubė ir kiaulės žviegė. Pasakėm tėvams. Motina, net 
savo karvių nemilžusi, nuskubėjo pažiūrėti ir tuoj tekina 
parbėgo. Sakė, kad Ipatėlis guli lovoje, šypsosi, bet jau 
nebegyvas.

— Kai pamačiau besišypsantį, — sakė, — net 
subariau: „Ko gi dabar šaipaisi?” pasakiau. „Ar jau taip 
sunegalavai, kad net karvės į želmenis nebegalėjai išleis
ti?” Kai nieko nepasakė, net nepajudėjo, priėjau arčiau, 
paskum pąjudinau ir nušiurpau. Kad gi jau ne tik 
atšalęs, bet ir sustingęs.

Tėvas tuoj užsimetė kailiniukus ir išėjo į kaimą, 
motina, greitai pamilžusi karves, irgi išėjo Ipatėlio 
gyvulių sužiūrėti, o mudu su broliu pasilikom ir sukom 
galvas, kodėl Ipatėlis, niekam nieko nesakęs, ėmė ir 
numirė. Brolis net ėmė spėlioti, kad jis ne taip sau 
numirė, bet koks plėšikas užmušė. Kai aš papriešta
ravau, kad plėšiko mušamas nebūtų šypsojęsis, tada 
brolis pakeitė savo spėjimą. Sakė, kad iš miško atėjo lau
mės ir negyvai užkuteno. Aš turėjau savo mintį, kurios

negalėjau pasakyti, bet vis tiek priešinaus;
— Jeigu būtų užkutentas, būtų juokęsis, būtų 

išsižiojęs, o dabar, sako, tik gražiai šypso. Net dantų 
nematyti.

— O kaip tu žinai, kad dantų nematyti?
— Tada mama būtų pasakiusi, kad dantis rodė, 

dabar sakė, kad tik šypsojosi.
Brolis daug kur buvo pirmesnis už mane, bet žodžiais 

buvau už jį daug greitesnis. Gal todėl, kad labai patiko 
klausyti Ipatėlio šnekų.

Kai kitą dieną policija nerado jokių žmogžudystės 
žymių, o daktaras pasakė, kad žmogus mirė nuo se
natvės, ir kai Ipatėlį aprengę paguldė ant lentos tarp 
dviejų žvakių, nuėjom ir mudu su broliu. Ipatėlis tikrai 
šypsojosi. Tokia didele gražia šypsena, lyg matytų, ką 
seniai norėjo pamatyti. Ir visi matė, kad jis labai gražiai 
šypsosi. Vieni sakė, kad paskutinę akimirką savo angelą 
sargą pamatė, kiti, kad Jėzų Kristų, kiti, kad patį Poną 
Dievą, senoji Kižienė savaip nusprendė.

— O ko jam nesišypsoti. Išėjo žmogus grynas, kaip 
rasos lašas. Per visą gyvenmą niekam blogo žodžio 
nepasakė, nieko nenuskriaudė, nieko su liežuviu nebadė. 
Nors galėjo. Juk, Dieve mano, kokį liežuvį turėjo, bet 
tik geram, tik visokiom pasakom. Gal ne visiem tos jo 
pasakos patiko, gal kam ir nusibodo, bet niekam nuo 
jų nė mažojo pirščiuko neskaustelėjo. Tai kodėl jam nesi
šypsoti tokį gyvenimą nugyvenus.

Visi žinojo, kad moteriškė teisybę sako, ir niekas ne
prieštaravo, tik aš vienas žinojau tikrą teisybę, bet 
negalėjau pasakyti. Žinojau, kad jis pamatė Saliutę, 
kurios visą amžių laukė, tai kaip susilaikys nesišypso- 
jęs. Tik negalėjau suprasti, kodėl ji nepasiėmė jo už 
rankos ir nenusivedė pas šventą Lauryną. Lindo min
tis, kad Ipatėlis gal negerai padarė, kam man atidavė 
skaros skiautę. Kad būtų ją turėjęs, gal Saliutė būtų jį

visą nusivedusi, ir žmonėms nebūtų ko laidoti. O gal ji 
tyčia norėjo, kad jos Ipatėlis būtų gražiai palaidotas, 
giesmėmis išgiedotas, niekam jokių rūpesčių nepalikęs. 
Dabar visi susirinkę gieda ir geru žodžiu mini, o tada 
susirūpinę ieškotų, gal net kūdros dugną maišytų.

Ir laidotuvėse, ir namie vienas pats sau galvą sukau, 
negalėdamas sugalvoti, kas būtų buvę geriau, o su nieku 
negalėjau pasišnekėti. Kiek ramino, kad Ipatėlis šypso
si, tai jam turėjo būti gerai, vis tiek magėjo nueiti į 
bažnyčią ir pačiam pamatyti, kas darosi švento Lauryno 
altoriuje. Kai žiūrėsiu, gal iš kokio kampučio Saliutė 
į mane pažiūrės, ir, ką gali žinoti, gal dar ir kokį žodį 
prašnibždės.

Ėmiau prašyti, kad ir mane paimtų kartu Ipatėlį 
palydėti. Išsiprašiau. Tėvas sakė, kad ko gera galiu 
peršalti, bet motina prižadėjo gerai aprengti ir kartu su 
savim paimti.

— Tegu paskutinį sykį palydi savo draugą, — sakė.
Kai apsirengėm važiuoti, nubėgau daržinėn, pasi

ėmiau skiautelę. Kai dabar Ipatėlis nueis pas šventą 
Lauryną, gal Saliutė nenorės vaikščioti su skara be 

vieno kampo. Kad Ipatėlis tą kamputį būtų nusinešęs su 
savim, kas nors, gal ir pati Saliutė, galėtų vėl dailiai 
prisiūti. Žinojau, kad mama tikrai galėtų. Kai aną kartą, 
bėgdamas patvoriu naujo švarkelio rankovę persiplė- 
šiau, ji taip dailiai susiuvo, kad ir prisikišęs negalėjai 
pamatyti, kur buvo perplėšta. Buvo atėjusi mintis įdėti 
skiautelę į karstą, bet kai nuvažiavom, vyrai jau vožė 
dangtį ir užkalė, kad vežamas neatsivožtų. Bažnyčioje 
iš tolo žiūrėjau į švento Lauryno altorių, paskum at
siskyriau nuo mamos ir priėjau arčiau. Jame ant 
geležinių pinučių kepė šventas Laurynas, aplink buvo 
žmonių ir kareivių, bet jų tarpe niekur nemačiau Saliu- 
tės.

(Bus daugiau)

I
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH
PASVEIKINTAS 

VL. ČYVAS

Vladas Čyvas, ilgametis LB 
Clevelando apylinkės pirminin
kas ir daugelio kitų organizacyų 
veikėjas, vasario 6 d. šventė 
savo 80-tą gimtadienį. „Tėvynės 
garsų” radijo bangomis jį 
sveikino šeima — žmona Birutė, 
vaikai: Vida, Rita, Saulius ir 
Vitas, žentas Vytas, marti Dai
na ir septyni vaikaičiai.

Šeima džiaugiasi tėvelio 
nueitu keliu, didžiuojasi jo 
pasiekimais ir dėkoja už nuola
tinę su meile ištiestą pagalbos 
ranką.

„Nerijos” studenčių vokalinės 
grupės įdainuotą Purcell „Pūsk 
trimitą” skyrė jubiliatui.

„Nerijos” vadovė Rita Čyvai- 
tė-Kliorienė

VASARIO 16-TA 
SODYBOJE

Vasario 16 dieną Lietuvių 
Sodyboje, kaip ir kiekvienais 
metais vyks Vasario 16-tos 
minėjimas. Pagrindinė kalbė
toja Violeta Žilionytė-Leger. 
Svečius pasveikins Lietuvių So
dybos prezidentas Vytenis Čiur
lionis. Programoje vaizdajuostė 
iš dainų ir šokių šventė Lie
tuvoje.

A.P.P.L.E. KV’^ČIA

A.P.P.L.E. organizacija kvie
čia visus atsilankyti ir išklau
syti pranešimo apie pernai vasa
ros pasisekimus ir ateinančios 
vasaros planus. Pranešimas 
vyks sekmadienį, vasario 12 d., 
11:30 v. ryte Dievo Motinos pa
rapijos konferencijų kambaryje. 
Bus parodytas filmas iš praėju
sių metų seminarų. A.P.P.L.E. 
organizacija prašo paskirti 25 
dol. vienai stipendijai. Atsi
lankykite ir ištieskite pagalbos 
ranką naujų žinių trokštan
tiems Lietuvos mokytojams.

GALIMA ĮSIGYTI 
LIETUVIŲ NAMŲ AKCIJAS

Lietuvių Namai kreipiasi į 
Clevelando lietuvius, kviesda
mi įsigyti akcijas ir palengvinti 
sunkią finansinę jų būklę. Sausio 
22 d. vykusiame posėdyje Lietu
vių Namų direktorių pirminin
kas Raimundas Butkus prane
šė, kad dabartinėmis pajamomis 
namai gali laikytis, bet padėtį 
sunkina buvusių administracijų 
paliktos skolos ir labai reika
lingi remontai.

Akcijų vajui vadovauja Algis 
Penkauskas, Akcijų kaina 25 
dol. Jas galite įsigyti Lietuvių 
Namuose arba siunčiant Algiui 
Penkauskui, 31817 Glenhurst 
Rd., Willowick, OH 44094.

IMPORTUOS LIETUVOS 
DEGTINĘ

Po trejų metų įtempto darbo 
ir planavimo Ingridos Bublienės 
prekyba su Lietuva pasiekė re
zultatų. Vasario 2 d. I. Bublienė, 
šiuo metu Imports By Kelly pre
zidentė, pasirašė sutartį su al
koholinių gėrimų tiekėjais — 
PORT DIXIE IMPORTS. Ši 
bendrovė importuos Lietuvos 
įmonės „Stumbras” — „Lithu- 
anian Vodka” ir ją platins JAV- 
se. „Port Dixie Imports” plačiai 
reklamuos „Lithuanian Vod
ka”. Tai pirmoji Lietuvos 
įmonė, kuriai „atvertas langas” į 
plačiąją Vakarų rinką.

ZIGMAS DAUTARTAS 
ŠVENČIA 75 GIMTADIENĮ

Sedos kautynių narys, diplo
muotas miškininkas Zigmas 
Dautartas švenčia savo 75 m. 
gimtadienį. Jis gimė 1920 m. 
vasario 2 d. Šilelio kaime, Rau
dondvario valsčiuje, Nemuno ir 
Nevėžio žvejo Juozo Dautarto

šeimoje. 1950 m. atvykęs į 
Ameriką įsteigė sodininkystės 
ir medelynų bendroves ir su
telkė milijoninį turtą. Jis dar ir 
dabar vadovauja medelynams ir 
yra „Ohio Department of Natū
rai Resources” valdymo ir 
mokslinės komisijos narys.

1944 m. Zigmas ir jo broliai 
Leonas ir Juozas įstojo į orga
nizuojamą Žemaitijoje Tėvynės 
apsaugos rinktinę, dalyvavo 
Sedos kautynėse, buvo štabo 
narys, žvalgybos ir informacijos 
viršininkas.

1994 m. spalio 2 d. Plinkšėse, 
buvusio štabo vietoje, susirin
kusi 50 metų Sedos kautynių 
sukakties minėjimo komisija, 
pristatė Zigmą Dautartą, už 
kovą dėl Lietuvos nepriklau
somybės apdovanojimui Vyčio 
Kryžiumi.

Švęsdamas savo 75 m. sukaktį, 
Zigmas Dautartas dalinasi savo 
mintimis: „Asmuo, šeima ir 
tauta gali būti laisva ir sėk
minga tik tada, kai kiekvienas 
tautos narys laikosi krikščio
niškos doros, siekia mokslo švie
sos ir kiekvieną darbą, pareigą 
atlieka sąžiningai”. Z. Dautar
tas ir jo žmona užaugino gražią 
šeimą — keturis sūnus ir duk
terį. T<a
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RENGIAMĖS MINĖTI 
VASARIO 16-ĄJĄ

Brocktono lietuviškų orga
nizacijų atstovai, sukviesti 
Lietuvių Bendruomenės Brock
tono apylinkės pirmininko Sta
sio Eivos, nustatė Vasario 16 d. 
minėjimui tokią tvarką:

Vasario 16 d., 10:15 vaL ryte 
organizacijų atstovai apsilankys 
pas miesto merą, kuris pasira
šys proklamaciją, skelbiančią 
Vasario 16 d. Lietuvos šventę 
Brocktone.

Sekmadieni, vasario 19 d.,
10:15 vai. ryto iškilmingos šv. 
Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje 
už Lietuvos laisvės kovotojus; 
organizacijos dalyvauja su vė
liavomis. Vėliavas tvarko Brock
tono šaulių kuopos pirmininkė 
Stasė Gofensienė. Po šv. Mišių 
prie žuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklo padedamas vaini
kas ir vykstama prie miesto 
rotušės nuleisti Lietuvos 
vėliavą, kuri iškilmingai buvo 
pakelta vasario 12 d. ir visą 
savaitę ten plevėsavo, skelbda
ma Brocktono gyventojams, kad 
Lietuva gyva.

Pagrindinė minėjimo dalis 
vasario 19 d., 3 vai. p.p. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Kalbės 
kun. Vincas Valkavičius, Šv. 
Jurgio parapijos klebonas Nor- 
woode. Kun. V. Valkavičius yra 
autorius knygos „Lithuanian 
Religious Life in America”. Pir

mas tomas (630 pusi.) išleistas 
1991 m. Meninę programą at
liks operos solistė Marytė Bizin- 
kauskaitė,gyvenanti Brocktone.

Į minėjimą kviečiami Brock
tono ir Massachusetts valstijos 
atstovai. Valdžios atstovų kvie
timu rūpinasi advokatas Wil- 
liam Pribušauskas.

Rengiantis Vasario 16 minėji
mui, aktyviai ir solidariai pa
sireiškė: Šv. Kazimiero parapi
ja, Lietuvių Bendruomenė, Šau
lių sąjunga, BALFas, Lietuvos 
Vyčiai, Montello Lietuvių Tau
tinis klubas ir ALTas.

Visi Brocktono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti 77 
m. Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minėjime.

Stasys Eiva

VOKIETIJA
t

ŠVIETIMO MINISTRAS 
V. DOMARKAS 
GIMNAZIJOJ

Gruodžio 18-21 d. Hesene lan
kėsi Lietuvos švietimo ir moks
lo ministras Vladislavas Domar
kas su savo pavaduotoju Jonu 
Puodžium ir vertėju Rastislavu 
Volodzko. Ministras čia kalbė
josi su ,Heseno švietimo mi
nistru Hartmut Holzapfel, kul
tūros ir mokslo ministre Evelies 
Meyer bei kitais politikais, 
aplankė Karbene prie Frankfur
to profesinio auklėjimo centrą, 
kurio pavyzdžiu ir pagalba
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Radviliškyje kuriama mokykla. 
Be to, lietuvių delegacija 1 
aplankė ir Frankfurto univer- ' 
sitetą, kuris jau seniai palaiko 
draugiškus ryšius su Vilniaus 
universitetu. Gruodžio 19 d. 
ministras taip pat aplankė Va
sario 16-osios gimnaziją.

1 Mokiniai tuo metu jau visi bu
vo atostogose, todėl Lietuvos 
delegaciją gimnazijoj pasitiko 
direktorius su 15 mokytojų, Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės 
valdybos atstovai ir keletas 
vietos vokiečių atstovų — Lam- 
pertheimo meras J. Dieter, aps
krities švietimo valdybos atsto
vas M. Krumb ir kiti. Iškilmin
gų pietų metu direktorius A. 
Šmitas oficialiai pasveikino at
vykusį ministrą ir jį trumpai su
pažindino su gimnazija. Sveiki
nimo žodį tarė Lampertheimo 
meras. Ministras pasidžiaugė, 
kad pirmą kartą mato šią 
gimnaziją, apie kurią jis jau tiek 
daug buvo girdėjęs. Po pietų visi 
su ministru aplankė bendrabu
čius, klases, muzikos kamba
rius, biblioteką ir Lietuvių 
kultūros instituto patalpas. Po 
to visi sugrįžo į salę prie kavos 
ir pyragų, kur mokytojai toliau 
informavo savo svečius apie dar
bą, mokslo programą, vadovė
lius, ypač lituanistinių dalykų 
dėstymą. Buvo diskutuojama 
apie studijų galimybes grįžtan
tiems į Lietuvą, apie sąlygas 
stėti į Lietuvos universitetus ir 
truputį apie Lietuvos švietimo 
problemas. Po 4 valandų truku
sio vizito ministras padėkojo už 
malonų priėmimą, linkėjo sėk
mės darbe ir žadėjo, kiek gali, 
padėti.

Rytojaus dieną ministras Do
markas su savo Heseno kolega 
Holzapfel pasirašė bendrą pa
reiškimą dėl bendradarbiavimo 
švietimo ir kultūros srityse, ku
riame užsiminta ir gimnazija.

A. Š.
’A

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS REAL ĖST ATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10°/o—20°/o-j30°/o pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudąnuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAP0US 
320SVs Weat 95th Street 

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

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA
ANY DAY, ANYTIME 
$0.85 PER/MIN 
(617) 489-5952 

AOF International

Pigiai, greitai valome rūsius, ga
ražus, išvežame šiukšles, perve
žamo baldus, darome visus namo 
remontus. Tai. 31 2-445-7393

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:*
Gediminas: tai. 31 2-925-4331

GREIT
PARDUODA

RE7MAX 
REALTORS 

1(31*2) 586-5959 
(708)425-7161

RI’TIAS 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

KMIECIK REALTORS
71 7922 s-Pulaski Rd-

~ 4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER 

284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžįningai ir asrųeniškai 

patarrtaus. Įkainavimas^veltui.

FOR SALE

NUMIZMATIKŲ DĖMESIUII
Parduodamas „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Numizmatika" katalo
gas. Autoriai; S. Sajauskas ir D. Kaub
rys Kreiptis: 201-796-2239.

FOR RENT

NIEKUR NERASITE GERESNIO PASIŪLYMO!

Tik $33 Už Pagrindinj 
Širdies Patikrinimą

Tai nėra tik paprastas cholesterolio tyrimas. Tai—pagrindinis, $350 
vertės, širdies ir kraujo apytakos ištyrimas ir įvertinimas, tik už $33. 
Tai šv. Kryžiaus ligoninės "Early Advantage Heart Evaluation" prog

VILEIŠIAI

TRIJŲ BROUŲ DARBAI TAUTAI 
Autorius Antenas Kučya

Inž. Petro, adv. Jono irgyd. Antano 
Vileišių biografijos, susijusios su 
svarbiaisiais mūsų tautos ir Lietu
vos valstybės įvykiais Petras — 
žymiausias kovotojas už lietuviško 
rašto laisvę ir pirmojo lietuviško 
dienraščio steigėjas, Jonas — 
Nepriklausomybės akto signataras, 
pirmųjų Lietuvos vyriausybių narys, 
pirmasis Lietuvos atstovas Va
šingtone; Antanas — vienas žy
miausių ano meto Vilniaus lietuvių 
visuomenininkų bei kultūrininkų.

Visų trijų brolių darbai — tai 
reikšminga atgimusios lietuvių tau
tos istorijos dalis.

Knyga yra 624 puslapių, iliustruo
ta istorinėmis nuotraukomis ir įrišta 
kietais viršeliais. Išleido Devenių 
kultūrinis fondas. Gaunama „Drau
go” administracijoje. Kaina 27 dol. 
Užsakant paštu dar pridedama: 
JAV-bėse 3.50 dol., į Kanadą — 
4,00 dol., į visus kitus kraštus — 
4.50 dol. Illinois valstijos gyvento
jai sumoka dar 2.36 dol. mokesčių.

Užsakymus siųsti; DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Chicago, IL

Išnuomojamas 3 ksmb. apšildomas bu 
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep!” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Md 3 v. p.p., tol. 312-476-87Ž7.

HELP VVANTED

VALYMO DARBAS
Ieškomos moterys valyti namus. Alga 
iki $370 j sav, 8'/2 vai. darbas per 
dieną. Reikia gyventi priemiestyje. Bus 
parūpintas kambarys. Kreiptis:

Tel. 1-708-393-7040.

SIŪLOME
DARBUS FLORIDOJE

INFORMACIJA:
(813) 894-7799 

DARBO LAIKAS: 
PIRMADIENIS - PENKTADIENIS 

10 V.R. - 2 P.P.
ERA EMPLOYMENT 

AGENCY
33 - 6 STR. N. SUITE 210 

St. PETERSBURG, FL 33701
LicenseNo 28915 (Kalbame lietuviškai)

rama.

Cholesterolio kiekis kraujuje 
HDL ir LDL cholesterolis 
Trigliceridų kiekis 
Kraujo cukringumas 
EKG

Kreatininas
Kraujospūdis
širdies ligų galimybės analizė 
Greitai pranešami rezultatai 
Pątarimai, kaip saugoti sveikatą

Pasinaudokite šiuo pasiūlymu! Skambinkite Sv. Kryžiaus ligoninei, tel. 312-471-8600

H
Early Advantage TM

A HOLY CROSS HEART EVALUATION PROCRAM

312-471-8600
»

Holy Cross Hospital is Sponsoreo BY THE Sisters OF S r Casimir

* * -M r - fu <•

Bendrai Uetuvos-Vokletljoa Įmonei Kauno reikalingas 
patyręs Finansų Direktorius, įmonė specializuojasi 
aukštos kokybės tekstilės gamyboje ir planuoja vieną

didžiausių investicijų Lietuvoje. Finansų direktorius bus 
atsakingas už įmonės finansinę apskaitos sistemos pagal 

Vakarų standartą įvedimą ir kontrolę
Reikalavimai:

• Aukštasis išsilavinimas ir patirtis finansų ir
buhalterinės apskaitos srityje.

• Mokėti anglų ir lietuvių kalbas.
• Sugebėti įdiegti naujoves ir jas valdyti

Atsakomyb4e:
* įdiegti ir vykdyti finansinę apskaitos sistemą

pagal Vakarų standartus.
• Palaikyti ryšius su Tarptautine Finansų

Korporacija ir kitais investitoriais.
• Koordinuoti auditorių veiklą.

• Vadovauti finansinei ataskaitai.
• Vadovauti ataskaitos Finansų Ministerijai

ruošimui.

Kreiptis į HRStrategies, Vilniaus g. 39, 2000 Vilnius, 
tol. (370 2) 12 08 40, faksu (370 2) 22 00 70



LAIŠKAI
DAR MES LABAI 

REIKALINGI

Šiais metais, Vasario ' 16 
dienos iškilmėse žymėdami 
Lietuvos nepriklausomybę, 
galime aiškiau matyti pavojus 
Lietuvos valstybingumui ir taip 
pat geriau suprasti lietuvių, 
gyvenančių Amerikoje, vaid
menį tautos ateityje.

įvykiai Čečėnijoje turėtų 
mums išblaškyti visus abe
jingumus dėl mūsų tolimesnės 
veiklos reikalingumo. Maskva 
ir Vakarai nelabai pasikeitę, o 
pasaulio tarptautinė politikos 
raida didele dalimi tebėra susi
jusi su Amerikos ryžtingumu. 
Amerikos politikai turėtų 
šiandien matyti Amerikos lietu
vių besąlyginį užsiangažavimą 
dėl Lietuvos valstybės pilnu
tinio prijungimo prie Vakarų 
pasaulio.

Už Lietuvos ribų gyvenantys, 
savo gyvenamojo krašto piliety
bės suteiktomis teisėmis 
kalbantys, sąmoningi lietuvių 
tautos nariai galėtų būti svar
biausiu Lietuvos turtu.

Nepaneigiant asmeniškos ini
ciatyvos svarbos, turime 
Amerikoje išlaikyti ir sustip
rinti orgaųizuotos Amerikos 
Lietuvių visuomenės sąvoką ir 
akivaizdžiai moraliniai ir 
finansiškai remti tikslingas 
pastangas tai pasiekti. Mano įsi
tikinimu, JAV Lietuvių Bend
ruomenė žengia pirmyn tuo 
keliu su vis didesniu pasi
tikėjimu savimi.

Šiandien JAV LB vadovybėje 
turime žmones, kurie ne vien 
lietuvių tarpe pažįstami, bet ir 
amerikiečių tarpe iššaukia 
pasitikėjimą, gali efektingai 
atkreipti viešos visuomenės 
dėmesį į lietuvių tautos reika
lus.

Visi gerai žinome, JAV LB 
Krašto valdybos nariai, kaip ir 
daugumas lietuviškoje veikloje 
aktyviai dirbantys, visuomenei 
aukoja savo laiką, kurį galėtų 
skirti savo šeimai, profesijai ar 
draugams. Šios Vasario 16-os 
dienos proga paremkime jų 
pastangas, pasiunčiant JAV 
Lietuvių Bendruomenės iždui 
kuo didesnę finansinę paramą.

Vytas Maciūnas 
Philadelphia, PA

KODĖL IŠSIGANDOME

Besilankant Lietuvoje, paste
bima žmones apėmusi baimė ir 
apatija. Esant valdžioje da
bartinei vyriausybei, tą iš dalija 
galima suprasti. Dauguma iš jų 
prarado visas santaupas, be 
jokios vilties jas atgauti, 
nemažas skaičius neturi jokio 
darbo, turintieji bijo jį prarasti. 
Kai kuriems jau ir bado šmėkla 
žiūri į akis. Tuo tarpu buvę ir 
dabar valdžioje daugiausia te
besantys privatizuoja8i visos 
tautos turtą, kuriamos naujos 
biurokratinės sistemos, namų ir 
būtų savininkai apdedami 
nepakeliamais mokesčiais, 
sukuriant sąlygas žmonėms 
prarasti savo butus ir namus. 
Savarankiškai besikuriantys 
prekybininkai terorizuojami di
džiulėmis baudomis, mokesčiais 
ir mafijos siūloma „apsauga”.

Užsienio lietuvių spaudoje, 
straipsniuose ir laiškuose taip 
pat jaučiasi skleidžiama baimė 
— tai Rusijos galybė, tai Vaka
rų bejėgiškumas, tai „Jaltos” 
pasikartojimas.

Prisimenu sausio 13 dieną 
saugojant Aukščiausiosios 
Tarybos rūmus nuo gresiančio 
užpuolimo. Minioje vaikščiojo 
provokatoriai ir gąsdino. Iš 
gretimo namo balkono šaukė: 
„Jau 600 žuvusių prie televizijos 
bokšto”. Mes neišsigandome, o 
tik susiglaudėme arčiau vienas 
kito ir skandavome: „Vytautai! 
Vytautai!” Amerikos lietuviai 
laiškais, telegramomis ir 
suvažiavę į Vašingtoną, tada

taip pat reikalavo pripažinti
Lietuvos nepriklausomybę. 

Kodėl dabar išsigandome ir
nepadrąsiname tų, kurie nori 
tikros, o ne šešėlinės nepri
klausomybės?

Janina Jurgaitienė 
Venice, FL

DVI PREZ. CLINTON 
KAUKĖS

Vieną kaukę jis užsidėjo, kada 
jis iš Washingtono, net į Rygą 
skrido pamokyti latvius, kaip 
elgtis su rusais, kurie nenori iš
mokti valstybinės latvių kalbos. 
Jis priminė latviams, kad naikia 
laikytis Tautų sąjungos nusta
tytų žmogaus civilinių teisių 
apsaugos taisyklių. Jam ne
svarbu, kad tie rusai buvo 
atvežti į ištremtų į Rusiją latvių 
vietą.

Antrąją kaukę prez. Clinton, 
užsidėjo, kai jis pritarė Jelcinui, 
kad reikia bombarduoti Čečė
nijos miestus, nes reikia bausti 
tuos, kurie stoja rusams skersai 
kelio.

Pagal prez. Clinton, kai 
reikalas sukasi apie rusus ir, 
žinoma, amerikiečius, jokios 
pilietinės žmogaus teisės nebe
galioja.

Ignas Petrauskas
Chicago, IL

MARIJA GIMBUTIENĖ
KONGRESO BIBLIOTEKOS 

KALENDORIUJE

Kongreso biblioteka (Library 
of Congress) parinko savo 1995 
metų kalendoriui tarp 12 narsių 
moterų archeologę Mariją Gim
butienę (1921-1994), kurios 
nuotrauka ir aprašymas puošia 
lapkričio mėnesio puslapį. Dr. 
Gimbutienės ilgų metų darbas 
parodė, jog senoje Europoje kles
tėjo kultūra, paremta dievaitės 
— kūrėjos taikingu kultu. Gim- 
utienės šalininkai palygina ją 
su Jean - Francois Champollion, 
kuris išaiškino ir perskaitė epig- 
tiečių hieroglifus. Gimbutienės 
priešininkai ją laiko mitų 
kūrėja; tačiau Kongreso biblio- 

I teka tiki, jog ateities kartos 
remsis jos darbais, nes jos įna
šo svarbumas atskleisti naują 
šviesą į žmogaus istorijos supra
timą yra neabejotinas. Kitos 11 
drąsių moterų yra: Rigoberta 
Menchu, Anita Hill, Jane Ja- 
cobs, Elizabeth Kubler-Ross, 
Mary Daly, Martiną Navratilo- 

i va, Barbara McClintock, Leon- 
tyne Price, Zora Neale Hurston, 
Nennie Helen Burroughs.

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI

LAIŠKŲ VAGYSTĖS

Berods, 1994 metų pradžioje 
buvo išspausdintas „Laiškai” 
skyriuje mano straipsnelis apie 
laiškų žuvimą. Tuomet siunčiau 
giminėms Lietuvoje mano žmo
nos mirties fotografijas, kurių 
negavo.

Tuo reikalu kreipiausi į Lietu
vos ambasadorių Vašingtone 
Alfonsą Eidintą, gal ambasado
rius turėtų kokios įtakos sustab
dyti laiškų cenzūravimą ir 
naikinimą.

Tad, berods po kokių keturių 
mėnesių, t.y. gegužės 9 d., ga
vau ambasados atsakymą, kurį 
čia ir pridedu.

Atrodo, kad tos pašto ins
titucijos yra „mafijosų” žinioje 
ir nieko mums nepadeda.

Stasys Bernatavičius 
Berdryn, IL

Gerb. P. Bernatavičiau,
Dėkojame Jums už laišką, iš

reiškiantį susirūpinimą, egzis
tuojančia tvarka Lietuvos pašte.

Jūsų informaciją perdavėme 
suinteresuotoms institucijoms 
Lietuvoje. Tikimės, kad ne
tolimoje ateityje reikalai šioje 
srityje klostysis žymiai geriau.

Dar kartą dėkoju Jums už 
laišką.

Su geriausiais linkėjimais, 
Sigutė Jakštonytė 

Pirmoji sekretorė

BELSKITĖS, BUS 
ATIDARYTA

Rimantas Mičius savo laiške 
„Draugo” laiškų skyriuje tei
singai pastebi apie kai kuriuos 
asmenis, atvykusius iš 
Lietuvos. Jis yra vienas iš 
daugelio, kuris nenori čia pasi
likti, bet planuoja grįžti 
Lietuvon ir ten dirbti savo 
krašto gerovei.

Tačiau negalima sutikti su jo 
teigimu, kad negali įeiti į lie
tuvių visuomeninį gyvenimą ir 
seniai atvykusių lietuvių sukur
tas organizacijas. Kristus ka
daise yra pasakęs: „Belskitės ir 
jums bus atidaryta”. Paimkite 
„Draugą” ar kitą lietuvišką 
laikraštį, kur yra spausdinami 
organizacijų pranešimai apie 
įvykstančius susirinkimus. 
Radįjo laidos taip pat praneša. 
Eikite į šiuos susirinkimus, 
vienas ar su draugais, ir 
pareiškite norą būti nariais. 
Mūsų įvairios draugijos ar or
ganizacijos laukia naują narių, 
nes vyresniosios kartos žmonės 
palengva pradeda tirpti iš 
gyvenimo. Visos organizacijos, 
klubai laukia „naujo kraujo”. 
Įsijunkite ir reiškite savo min
tis šiuose susirinkimuose, pagy
vinkite veikimą. Organizacijų 
vadovai, klubų pirmininkai ar 
pavieniai jų nariai nežino jūsų 
pageidavimų bei norų.

Sutinku su Rimanto Mičiaus 
teigimu, kad dori lietuviai 
sutapatinami su blogaisiais, o 
buvę nomenklatūrininkai, iš- 
verstakailiai atvykstantieji iš 
Lietuvos, yra priimami išskės
tomis rankomis ir „plauna” 
išeivijos žmonių smegenis.

Mūsų išeivija turėtų pradėti 
atskirti „šiaudus nuo grūdų”, 
kad netaptų užliūliuojama ko
munistinėmis idėjomis, kurios 
50 metų buvo brukamos 
lietuviams.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL. -J **
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LAIKAS PAKEISTI

Įdomus ir naudingas Alfonso 
Jociaus straipsnis „Vilniaus 
senamiestis” (1995 m. vasario 4 
d. „Draugas”), bet kodėl mūsų 
istorikai dar vis pradeda 
Vilniaus ir Lietuvos istoriją nuo 
Jogailos ir Jadvygos vestuvių? 
Jis rašo: „Žemutinės pilies teri
torijoje, kur šimtmečius buvo 
kūrenama šventoji ugnis, 1387 
m. pastatyta mūrinė katedros 
bažnyčia. Dabar šioje vietoje — 
Vilniaus arkikatedra — pagrin
dinė Lietuvos bažnyčia...”

Jau visi žino, kad katedros 
požemiuose buvo atrastos Min
daugo laikų katedros liekanos ir 
kad iki 1387 m., žemutinės 
pilies teritorijoje ne vien tik 
buvo kūrenama šventoji ugnis, 
bet stovėjo puikūs karališki 
rūmai, apsupti didingo miesto. 

Valentinas Ramonis
Lemont, IL

• 1962 m. spalio 11 d. 
popiežius Jonas XXIII atidarė II 
Vatikano suvažiavimą.

LIETUVOS VALSTYBĖS 
UŽSIENIO PILIEČIAI

1994 m. gruodžio 3 d. Vilniu
je Lietuvos tautininkų sąjungos 
organizuotoje konferencijoje že
mės reformos klausimais aš pa
siūliau naują užsienyje gyve
nančių lietuvių integracijos į 
Lietuvą teisinę formuluotę — 
Lietuvos valstybės užsienio pi
liečiai.

Lietuvos užsienio piliečiai yra 
užsienyje gyvenantys lietuviai, 
jų vaikai, vaikaičiai ir visi to
limesni palikuonys, turintys 
konkrečią bet kurios kitos vals
tybės pilietybę ir gyvenantys 
bet kurioje užsienio valstybėje, 
vykdantys jos konstituciją ir 
įstatymus, gavę atitinkamą do
kumentą, liudijantį šią teisę.

Lietuvos užsienio pilietis turi 
teisę:

— rinkti Lietuvos prezidentą 
ir būti išrinktas prezidentu,

— rinkti Lietuvos Seimą ir 
būti išrinktas Seimo nariu,

— rinkti vietinių tarybų de
putatus ir būti išrinktas depu
tatu,

— dirbti bet kokį darbą Lietu- 
1 voje,

— turėti kilnojamą ir nekil
nojamą turtą Lietuvoje,

, — be vizos bet kada atvykti į
t Lietuvą noribotam laikui.

Lietuvos užsienio pilietis, 
esantis Lietuvoje, atsako pagal

Lietuvos konstituciją ir Lietu
vos įstatymus. Lietuvos užsienio 
piliečio teises liudijantis do
kumentas yra Lietuvos užsienio 
piliečio pasas, išduodamas besi
kreipiantiems lietuviams užsie
nio atstovybėse, pasirašiusiems 
atitinkamą deklaraciją.

Lietuvos užsienio pilietybės 
praradimas:

— netekus konkrečios užsie
nio valstybės pilietybės,

- nusikaltus Lietuvos res
publikai.

Noriu dar pakomentuoti šią 
formuluotę. Jokiu būdu tai nėra 
dviguba pilietybė. Lietuvos 
valstybė savo užsienio pilie
čiams, jiems esant už Lietuvos 
ribų, neturi jokių įsipareigoji
mų. Šitokios teisinės praktikos 
pasaulyje dar nėra. čia norėčiau 
pacituoti vieną labai reikšmin
gą prof. Vaidoto Antanaičio for
muluotę — kiekviena nauja 
mintis iš pradžių ateina tik į 
vieną galvą. Man tokia mintis 
atėjo, jai dar nieks neprieštara
vo. Kaip ji atrodo, jums, užsie
nio lietuviai? Parašykite! Ir kar
tu noriu akmenėlį mesti — jūs 
labai nenorite rašyti. Žinokite, 
vienintelė efektyvi labdara — 
tai informacija. Rašykite Lie
tuvos laikraščiams. Rašykite in
formatyvius laiškus.

Antanas Ryliškis 
Vilnius
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A.tA.
SESUO M. LYDIA 

ANTANAITIS
Mūsų mylima Seselė mirė 1995 m. vasario 7 d., sulaukusi 

83 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Švč. Mergelės Marijos parapijos, 

Kingston, PA.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 64 metus.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: pusseserės — Kathy Logue ir Roseanne Christopher- 
son, Chicagoje.

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marųuette Rd., Chicago, penktadienį, vasario 10 d. 10 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro.

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje šeštadienį, vasario 11 d. 9:30 vai. ryto.

Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse po šv. Mišių.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 

Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Antanaičių šeima.

Laidotuvių dir. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410.

A.tA.
EMILIJAI GRUBINSKIENEI,

Mamytei, Močiutei ir Prosenelei Lietuvoje mirus, 
liūdinčius Čikagoje — dukrą ALDONĄ, vaikaičius 

VIOLETĄ ir KĖSTUTĮ REKAŠIUS su sūneliais, 
ANDRIŲ ir LINDĄ SOBIESKIUS su sūneliu ir 
liūdinčius Lietuvoje — dukrą VALYTĖ ir FELIKSĄ 
MAKSVYČIUS nuoširdžiai užjaučia

Gailutė Valiulienė

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

mirus, liūdinčius — vyrą EUGENIJŲ, dukras RITĄ ir 
KRISTINĄ, sūnų ANDRIŲ su šeima ir seserį 
JANINĄ MAČIULIENĖ prisimena maldoje

Gailutė Valiulienė

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

užbaigusiai žemiškąją kelionę, mielom draugėm 
RITAI ir KRISTINAI, jų tėveliui EUGENIJUI ir 
broliui ANDRIUI su šeima išreiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Jūratė ir Antanas Budriai 
Aušra ir Terry Petry

midlcind Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MARQUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVĖ.

(706) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 254-4470

I.

ESEE t=J(ouMiauac
LENOER

A. t A.
ANTANAS PLYTNIKAS

Gyveno Chicagoje.
Staiga mirė 1995 m. vasario 8 d., sulaukęs 83 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Priklausė Korp! Neo-Lithuania.
Velionis pašarvotas šeštadienį, vasario 11 d. nuo 8 vai. 

ryto iki 9 vai. ryto Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 
S. California Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 11 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 2745 W. 44 St., kurio
je bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona Teodora ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid Funeral Home. Tel. 
312-523-0440.

Mūsų mieloms šeimos draugėms RITAI ir KRISEI, 
jų broliui ANDRIUI ir tėveliui EUGENIJUI bei 
visiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą 
mirus jų mylimai Mamai ir Žmonai

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

Vytautas ir Aldona Šoliūnai 
Rasa ir Remigijus Poskočimai 
Linas ir Teresė Šoliūnai 
Audronė ir Linas Norušiai 
Vida ir Robert Severence 
Zita ir Antanas Kušeliauskai 
Saulius ir Lidija Šoliūnai 
Kastytis Šoliūnas

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

iškeliavus Amžinybėn, jos vyrui EUGENIJUI, duk
roms RITAI, KRISTINAI ir sūnui ANDRIUI su šeima 
reiškiame giliausią užuojautą.

Edis ir Rita Slapšiai

------

LIETUVOS AIDAI

S
veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Penktadieniais 7:00 v.v. -r- 8:00 v.v.
1450 AM banga.

Adresas: 2646 W. 69 St. 
Chicago, IL 60629

Tel. 312-434-9766/Tel. - Fax 219-696-7760
p

v We Shlp UPS 312-434-9766
j Užsiimant maisto tiekimu (caterlng)

_______talman
ddicatessM
Va/gis Csterinį

Skaniausi lietu vlikl gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 Wert 69th Street. Chicago. IL 60629
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

A.a. Emilija Grublinskienė
mirė š.m. vasario 8 d. Kaune, 
prieš kelias dienas — vasario 2 
d. — sulaukusi 101 metų 
amžiaus. Ji buvo ilgametės 
,,Draugo” administracijos 
tarnautojos Aldonos Sobies- 
kienės motina, gyveno pas kitą 
savo dukterį Valeriją ir žentą 
Feliksą Maksvyčius. Močiutės ir 
promočiutės liūdi 2 vaikaičiai ir 
3 provaikaičiai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Aldona Šmulkštienė, „Lie
tuvos Vaikų vilties” (LVV) 
komiteto sekretorė, užprenu
meravo JAV LB Švietimo Tary
bos leidžiamą žurnalą vaikams 
— „Eglutę” — LVV Lietuvos 
skyriaus valdybai ir LVV 
Ortopedinėje operacinėje 
Vilniuje besigydantiems 
vaikams. LVV Lietuvos sky
riaus valdybos pirmininkė 
Elena Gervickienė pažadėjo 
„Eglute” dalintis su visais iš 
JAV grįžusiais vaikais ir su 
Vilniaus Versmės mokyklos 
mokiniais. Versmės mokykloje 
mokosi sveiki vaikai kartu su 
vaikais turinčiais įvairias 
negales.

Jadvyga Damušienė, Lock- 
port, IL, siųsdama „Draugo” 
prenumeratos mokestį, dar 
pridėjo 105 dol. Laikraščio 
rėmėja daug dirba lietuviškoje 
kultūrinėje veikloje, o atei
tininkų organizacijai, būdama 
vadovaujančiose pozicijose, yra 
atidavusi daug darbo ir širdies. 
Su savo vyru prof. dr. Adolfu 
Damušiu, kuris yra žinomas, čia 
ir Lietuvoje, suorganizavo ir 
įkūrė gražią lietuvišką „Daina
vos” stovyklavietę. Esame labai 
dėkingi, kad nepamiršo savo 
dienraščio rūpesčių ir jam 
padėjo dosnia auka.

Illinois gubernatorius Jim 
Edgar išleido specialią prokla
maciją, pagal kurią vasario 16 
d. paskirta Lietuvos Nepri
klausomybės šventės diena, mi
nint šios lietuvių džiaugsmo 
šventės 77-tąją sukaktį.

Aldona Zailskaitė (centre) po paskaitos PLC Lemonte, su rengėjomis Brone 
Nainiene ir Praurime Ragiene.

Nuotr. V. Jasinevičiaus

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

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

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

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. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

lak)

A.a. sės. M. Lydia Antanai
tis mirė Šv. Kazimiero seselių 
motiniškame name š.m. vasario 
7 d. ryte po trumpos ligos. Ji 
buvo 83 metų amžiaus. I Šv. 
Kazimiero kongregaciją įstojo 
1928 m. iš Šv. Marijos parapijos 
Kingston, PA. Tuo laiku jos 
vyresnė sesuo M. Florianą, RN, 
jau buvo kongregacijos narė. 
Įžaduose sės. M. Lydia išgyveno 
64 metus. Pirmuosius 13 m. 
seselė buvo pradžios mokyklos 
mokytoja, 5 m. buvo mokyklos 
vedėja Minersville, PA. Vėliau, 
užbaigusi reikalingus mokslus, 
45 metus dirbo Šv. Kryžiaus 
ligoninės radiologijos skyriuje. 
Nuo 1956 m. ji taip pat 
sėkmingai vadovavo Šv. Kry
žiaus rėmėjams, kurių veikla 
daug pagelbėjo ligoninei.

Abiturientų, šį pavasarį bai
giančių įvairias aukštesniąsias 
mokyklas, registraciją veda 
Gražina Vaičaitienė, tel. 708 - 
598-5651. Lietuvių moterų fe
deracijos Čikagos klubas nori 
mūsų abiturientus iškilmingai 
pristatyti visuomenei. Prašome 
registruotis iki vasario 11 d.

Prof. Vytautas Landsber
gis, Lietuvos Seimo narys ir 
opozicijos vadas, ALTo kviečia
mas, vakar atskrido į Čikagą. Jį 
aerodrome sutiko Antanina 
Repšienė, Elena Barienė, 
Evelina Oželienė, Mary Kin- 
čienė ir Stasys Baras. Profeso
rius Vasario 16-osios minėjime, 
kuris bus šį sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Marijos mokyklos audi
torijoje, pasakys pagrindinę 
kalbą.

Dr. Petras ir Laima Žliobai,
Barrington, IL, „Draugo” patal
pose nusipirko knygų už 
nemažą sumą. Nuoširdus ačiū, 
kad nepamiršo mūsų knygyno ir 
ten esamų lietuviškų leidinių.

Inž. Antanas ir BALFo cen
tro valdybos pirm. Maria Ru
džiai išvyko į Caracas, Venezu- 
elą, kur jie pakviesti dalyvauti 
ir kalbėti Vasario 16-sios 
iškilmėse.

VASAROS STOVYKLA
LIETUVOS PAJŪRYJE

LR Regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departamen
tas pranešė LB Švietimo tary
bos pirm. Reginai Kučienei, kad 
šia vasarą vėl bus rengiama 
„Atgajos” stovykla Giruliuose, 
Žemaitijoje — Lietuvos pąjūryje.

Stovykla bus nuo liepos 17 d. 
iki rugpjūčio 17 d. Numatoma 
kultūrinė, pažintinė, mokomo
ji programa. Bus parodoma 
Žemaitija: Klaipėda, Palanga, 
Kretinga, Neringa, Ventės j 
Ragas, Platelių ežeras ir kt. 
Mokomoji programa vyks per 
dainas, mįsles, pasakas. 
Smulkesnė stovyklos informa
cija bus pateikta vėliau. 
Stovyklai vadovaus Romas 
Vorevičius. Stovykloje bus 
kalbama tik lietuviškai, todėl 
gera proga mūsų jaunimui pra
turtinti savo kalbos žodingumą. 
Stovyklautojai nebūtinai turi 
stovyklauti visą mėnesį. 
Stovyklos mokestis parai 5 dol. 
arba 20 litų.

Vasario 26 d. Pasaulio lietu
vių centro, Lemonte, Bočių 
menėje JAV LB Švietimo ta
ryba rengia darbo konferenciją 
lituanistinių mokyklų mokyto
jams. Numatyta tokia darbo
tvarkė: 9 vai. r. šv. Mišios Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijoje; 9:45 vai.r . — kavutė; 10 
vai. r. Švietimo tarybos pirm. 
Reginos Kučienės žodis, svečių 
pristatymas, invokacija; 10:15 
v.r. Jūratė Stirbienė kalbės 
tema: „Kas turėtų būti mokoma 
lietuviškoje mokykloje ir kaip 
tai daryti”; 12:15 — pietų per
trauka; 1 vai. p.p. vyksta apskri
to stalo diskusijos, kurioms 
vadovauja Jūratė Stirbienė; 
2:30 vai. Ritos Venclovienės 
paskaita — „Svetimos kalbos 
mokymas”; 3:30 vai. p.p. — 
Rima Binder — „Geografija, 
griežtieji mokslai, vaiko kalbos 
turtinimas”. Darbo konfe
rencijos uždarymas — 4:30 vai. 
p.p. Kviečiami dalyvauti litua
nistinių mokyklų mokytojai iš 
Čikagos, apylinkių ir iš toliau. 
Taip pat kviečiami visi, kurie 
domisi lietuviško švietimo da
bartimi ir ypač ateitimi.

Kristina Karvelienė, Detroi
to skaučių „Gabijos” ir skautų 
„Baltijos” tuntų vardu atsiun
tė 20 dol. auką „Draugui” 
paremti. Pavasariui artėjant, 
skautai ir skautės ruošiasi tra
dicinei Kaziuko mugei, kuri 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre vyks kovo 5 dieną.

x Vytauto Didž. Šaulių 
Rinktinė rengia visuotiną 
narių susirinkimą, kuris įvyks 
š.m. vasario 19 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Šaulių namuose. Pro
gramoje bus renkamas rinkti
nės vadas ir kiti valdomieji or
ganai. Nežiūrint, kiek bus narių 
susirinkimas bus teisėtas. 
Rinktinės vadovybė.

(sk)

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING greitai ir atsako
mi ngai 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.

(sk)

x Nepraleiskite progos ap
lankyti parodą „Į svečius, bet 
pas savus” Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, IL, šeš
tadienį ir sekmadienį, vasario 
10 ir 11 d. nuo 11 v.r. iki 2 v. 
p.p. Parodoje 144 žinomų ir 
jaunesnės kartos dailininkų 
darbai. Pagal vieną parodos 
lankytoją — prie jų norisi stab
telėti dar kartą ir dar...

(sk)

DAINOS „SEKLYČIOJE”
Ir užtrauksim broliai dainą, 

kad skambėtų per visą kaimą 
(arba Čikagą)...

Sausio 25 d. „Seklyčioje” E. 
Sirutienė pradėjo popietę, pri
statydama Faustą Strolią, kurį 
visi puikiai pažįsta.

Jis truputį nuoširdžiai pasi
gyrė savo sūnumis, kurie 
dainavo seneliams šiaurės Čika
goje ir trumpai pabendravęs su 
klausytojais, pradėjo dainuoti 
gražiąsias lietuviškas dainas, 
akompanuodamas pianinu. 
Nieks nenorėjo atsilikti,ir tuoj 
noriai visi pritarė. Po pirmos 
dainos, kai visi aptilo, nuo 
kažkurio galinio stalo sklido 
pokalbis. F. Strolia, į tai at
kreipdamas dėmesį, davė pasta
bą, pasakydamas, kad „šiandien 
čia yra vyresnių žmonių, kurie 
garsiai kalba”. Visi prapliupo 
juoktis.

Ir vėl suskambėjo dainos, po 
kiekvienos dainos F. Stroliai 
užtekdavo energijos juokams 
dainininkų paskatinimui, kurie 
tą dieną buvo ypač plepūs.

Čia ir išryškėjo viena mūsų 
silpna savybė; nemandagus 
nesiskaitymas su pravedančiais 
programą. Noras pasidalinti su
kauptomis žinutėmis — „plet- 
keliais” yra labai stiprus. O pro
gramos atlikėjams tai sudaro 
nemažą kliūtį. Nors kalbantie
ji ir taip neklauso, bet dar ir 
trukdo kitiems klausytis. Prieš 
tai neteko to pastebėti, bet 
tądien, kažkurie žmonės kaip 
prisukti „barškėjo”. Net F. 
Strolios padaryta speciali 
pertraukėlė pasikalbėjimams 
nepadėjo apsiraminti.

Bet išdainavom visas dainas, 
skirtas tai popietei. Po dainų 
sekė labai skanūs pietūs. Na, o 
po pasisotinimo, — žinoma, 
loterija.

„Seklyčia” nebūtų „Seklyčia” 
jei nesujungtų žmonių draugys
tės ir nepadėtų išlaikyti lietu
viško žodžio.

Laura Daugulytė

Dr. Arvydas Žygas jau grį
žo iš Lietuvos, ten pravedęs 
ateitininkų žiemos kursus. 
Vasario 18 d., 1 vai. p.p., Peda
goginiame lituanistikos institu
te jis pradeda paskaitų ciklą 
lietuvių kultūros klausimais. 
Kviečiami visi, kurie domisi. 
Informaciją teikia Stasė Pe
tersonienė, tel. 312-847-1693 ar
ba 434-4545.

x Pildau pajamų mokes
čius (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoju į namus. 
Gediminas Pranskevičius. 
Kreiptis: tel. 708-656-2550.

(sk)

Mieli Amerikos lietuviai,

Minime Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 77-ąją sukaktį 
ir jau penktąsias jos atkūrimo metines!

Amerikos Lietuvių Taryba, kuri buvo įsteigta 1940 m. 
rugpjūčio 9 d., sujungė visas demokratines lietuvių jėgas Lietuvos 
išlaisvinimui iš Sovietų Sąjungos, kad vėl būtų atstatyta valstybė 
nepriklausomam gyvenimui.

šiuo metu Lietuva laisva, tačiau pavojų dar daug, todėl 
Amerikos Lietuvių Tarybos įsipareigojimai dar nebaigti. Būtina, 
kad Vakarų didžiosios valstybės pritartų nedelsiant įjungti Lietuvą 
pilnateise nare į NATO sąjungą Europoje. Nors viešai už tai 
pasisako ir Amerikos vyriausybė, tačiau valdžios sferose sakoma, 
kad Pabaltijo kraštai turi palaukti. Amerikos lietuviai žino, jog 
Lietuvos, Latvijos ir Estijoj įjungimas į NATO yra būtinas šių vals
tybių saugumui.

Amerikos Lietuvių Taryba Šiuo metu daro reikalingus žygius, 
kad JAV Kongrese, apsprendžiant Amerikos saugumo aktą, 
įrašyta pataisa, jog Pabaltijo ir Ukrainos valstybės į NATO tegalės 
jungtis tik daug vėliau, mums yra visiškai nepriimtina.

šiuose ir kituose Lietuvai svarbiuose politiniuose reikaluose 
Amerikos Lietuvių Taryba nuolat seka mūsų vyriausybės ėjimus 
ir tiems reikalams kartu su latviais ir estais turi VVashingtone 
įstaigą — JBANC. Gi šiems reikalams tvarkyti yra reikalingos 
lėšos. Todėl Amerikos Lietuvių Taryba Vasario 16-osios proga 
kreipiasi į visus lietuvius Jungtinėse Amerikos valstijose ir prašo 
aukoti ALTui, kad būtų galima tęsti dar labai reikalingą darbą 
šio krašto sostinėje, kad politikų sprendimai nekenktų Lietuvai 
ir kad ji visada būtų integruota į Vakarų valstybių tarpą.

Dabar, kai vėl atsinaujina imperijos žygiai apglėbti meškos 
glėbiu savo kaimynus, Amerikos Lietuvių Taryba intensyviai 
veikia, kad to neįvyktų.

Tad ne tik Vasario 16-osios proga, bet ir visada padėkime savo 
aukomis Amerikos Lietuvių Tarybai, kad ji galėtų padėti Lietuvai!

Amerikos Lietuvių Taryba

Kalėdiniame pobūvyje užuot apsimainiusios dovanėlėmis, ALRK moterų sąjungos 75-tos kuopos 
narės sunešė įvairiausių reikmenų organizacijos globojamai našlaitėlei Lietuvoje, kurią su dar 
keturiomis anūkėlėmis nuo 5 iki 14 metų amžiaus globoja močiutė. Pačios moterys nustebo, kad 
dovanomis pripildė net keturias didžiules dėžes. Iš kairės: Mary Anna Gerčiūtė, Dalė Murray, 
Vai Stanaitis ir Dvasios vadas kun. Jonas Velutis.

LITHUANIAN MERCY LIFT VEIKLA IS ARTI IR TOLI
Pirmasis 1995 metų Lithua- 

nian Mercy Lift posėdis įvyko 
sausio 19 d. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL. LML pirmi
ninkas Jurgis Lendraitis 
peržvelgė 1994 metų veiklą ir 
visi posėdžio nariai džiaugėmės 
puikiais 1994 metų rezultatais, 
nes per praeitus metus į Lietu
vą buvo išsiųsta 55 talpintuvai, 
o išsiųstų daiktų vertė beveik 9 
mil. dolerių!

Lithuanian Mercy Lift ski
riasi nuo kitų šalpos organiza
cijų bei grupių tuo, kad priima 
ir lietuvių, ir amerikiečių 
dovanotas gėrybes, bet neap
krauna lietuvių visuomenės 
rinkliavomis. Sumanus ir gabus 
LML pirm. Jurgis Lendraitis 
sutvarkė persiuntimo išlaidas 
taip, kad 37 talpintuvų 
persiuntimą apmokėjo Chris- 
tian Relief Services, 16-kos 
talpintuvų transportą padengė 
JAV Gynybos departamentas, o 
du paskutiniuosius talpintuvus 
— The Diabetes Action, Re
search, and Education 
Foundation.

1994 m. surinktų medici
nos reikmenų vertė buvo 
$8,799,765.80, transporto 
metinės išlaidos — $297,523.46, 
taigi bendrai susidarė 
$9,097,289.20 metinė apyvarta.

Kas metai LML suruošia 
vieną lėšų telkimo pokylį, kurio 
visas pelnas eina tuberkuliozės 
vaistų pirkimui. LML aprūpina 
TB vaistais Antakalnio vaikų

sanatoriją, kurioje gydoma apie 
50-61 ligonių. Jiems reikia 9 
mėn. gydymo, kad būtų galima 
saugiai išleisti namo. Ligonių 
amžius — 6 mėn. iki 16 metų.

Tiktai pusė procento surinktų 
aukų eina apmokėti telefono, 
fakso ir pašto išlaidoms, be 
kurių nebūtų galima gauti vais- t 
tų, medicinos aparatūros, 
švirkštų, pirštinių ir pan. Ryšių 
palaikymas su vaistų gamyk
lomis, ligoninėmis bei gydy
tojais yra pagrindas visos LML 
veiklos. Mes džiaugiamės ir 
dėkojame tiems pasišventu- 
siems LML nariams, kurie net 
po kelis kartus per metus savo 
pinigais važiuoja į Lietuvą ir, 
nutraukdami laiką nuo savo 
giminių ar atostogų, lanko 
ligonines, klinikas, sekdami 
siuntų pristatymą, panaudojimą 
bei išdalinimą ligoniams.

Po ketverių nepriklausomy
bės metų atslūgo daugelio vals
tybių, pradžioje gausiai 
siuntusių medicinos pagalbą 
Lietuvai, entuziazmas. Dabar 
liko vos kelios kaimyninės vals
tybės ir LML, kurios vis dar 
siunčia pagalbą.

Nuo 1991 m. iki 1995 m. pra
džios jau išsiųsta 114 talpintuvų 
medicinos priemonių, kurių (be 
transporto) vertė yra apie 40 su 
puse mil. dolerių. Todėl LML 
susilaukė garbės pažymėjimo iš 
prez. Vyt. Landsbergio ir antro 
laipsnio Gedimino ordino iš 
prez. A. Brazausko, o taip pat 
trys storos žiedų knygos pri
grūstos apie 600 padėkos laiškų, 
gautų iš ligonių, kurie buvo 
gydyti LML nusiųstais vaistais, 
iš ligoninių gydytojų ir Lietuvos 
Sveikatos ministerijos.

LML priima ir persiunčia 
medicinos knygas, vadovėlius ir 
žurnalus, tiek anglų, tiek ir 
lietuvių kalba, tik prašo, kad ši 
literatūra nebūtų senesnė, kaip 
5 metų, nes knygos sunkios, o už 
transportą reikia mokėti pagal 
svorį.

Be to, kas nori pasiųsti medi
kamentų, tai prašoma, sudėjus 
į dėžę, pridėti ir siunčiamų 
dalykų sąrašą bei jų vertę, nes 
LML nariai daugiausia profesio
nalai, ne visi medicinos žinovai, 
kurie skiria savo vakarinio poil
sio valandas dovanų supaka- 
vimui ir pakrovimui, dažnai 
nežino, ar tie vaistai/instrumen- 
tai skirti tikrinti širdį, ar ausis. 
Tad aukotojų pagalba šioje 
srityje yra labai pageidaujama.

Norint platesnės informacijos, 
skambinkite (312) 436-0769.

Jau dabar prašome paskirti 
datą 1995 m. LML pokyliui, 
kuris įvyks lapkričio 4 d.

Kviečiame visus palaikyti 
LML pozityvų gerą darbą. 
Ligonius lankyti bei slaugyti 
yra vienas iš pagrindinių krikš
čioniškų gerų darbų.

Birutė A. Vindašienė

HOUSTON, TX

MINĖJIMAS IR 
KONCERTAS

Minint Vasario 16-ją ir Kovo 
11-sios penkmetį Lietuvių 
Bendruomenė, Houston, TX, 
š.m. vasario 28 d., 7:30 v.v. 
ruošia koncertą. Koncerte 
dalyvaus trys solistai iš 
Lietuvos — Vaclovas Daunoras, 
Vitalija Šiškaitė ir Bronius 
Tamašauskas, lydimi pianisto 
Roberto Bekionio. Prie jų 
prisideda ir du vietiniai 
amerikiečiai muzikai — Jeffrey 
Nytch, kontratenoras ir David 
Kirk, Houstono Simfonijos 
tūbistas. Bilietai — 10 dol. 
asmeniui (studentams — 5 dol.). 
Bilietus galima užsisakyti 
skambinant 713-808-1982 
voicemail” 24 valandas) arba 
įsigyti prie įėjimo. Koncertas 
vyks nuostabia akustika 
pasižyminčioje St. Paul’s Metho- 
dist Church, 5501 South Main, 
Houston, TX. Visi Texas valsti
joje gyvenantys lietuviai kvie
čiami.

MIAMI, FL

KALBĖS AMB.
A. EIDINTAS

Vasario 16-sios minėjimas 
Miami Lietuvių klube vyks sek
madienį, vasario 26 d., 2 v. p.p. 
Minėjimą dalyvauti ir kalbą 
pasakyti žadėjo Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 
JAV-ėms dr. Alfonsas Eidintas. 
Meninę programą atliks solistė 
Daina Šukytė, akompanuojant 
muz. Danutei Liaugminienei, 
poeziją skaitys Gunda Koda- 
tienė. Visi pietinės Floridos 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Po minėjimo norintieji pasilikti 
pietums, tesikreipia į G. Koda- 
tienę, tel. 305-866-3044.

Klubo direktorių tarybos 
pirm. prof. dr. Birutės Pau- 
tienytės rūpesčiu, amb. dr. A. 
Eidintas vasario 27 d. paskaitą 
apie Lietuvą skaitys Barry 
universiteto studentams, Miami 
Shores, FL.

Sol. Daina Šukytė


