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B. Jelcino sveikata 
kelia susirūpinimą

Maskva, vasario 15 d. (NYT) 
— Rusijos prezidentui Boris 
Jelcinui ruošiantis ketvirta
dienį sakyti prakalbą jungtinei 
Rusijos parlamento sesijai, ku
rioje, anot vieno laikraščio, pra
šys, kad šalis vėl Juo tikėtų”, 
daug kas tyliai reiškia augantį 
susirūpinimą jo sveikata, rašo 
„The New York Times” (NYT) 
korespondentas Steven Erlan
ger.

Susirūpinimas iškilo sausio 
mėnesį, kai JAV centrinė žval
gyba ČIA teigė, kad B. Jelcinas 
turi vis didėjančią problemą, 
geriant alkoholinius gėrimus. 
Aliarmas iškilo praėjusį sa
vaitgalį, pamačius videojuostą 
Jelcino susitikimo Kazachstano 
sostinėje Almaty, kur jis ėjo 
svirduliuodamas, remdamasis į 
patarėją ir labai sunkiai kal
bėjo.

Oficialiai vyriausybė atmetė 
visus prašymus komentuoti 
šiuos reiškinius. Anot NYT ko
respondento, nedaug yra jaut
resnių klausimų vyriausybei, 
bandančiai rasti priimtiną 
sprendimą Čečėnijoje ir tuo 
pačiu įtikinti finansinės pa
galbos šaltinius, kad politinis 
stabilumas netrukus sugrįš.

Rusijos valstybės vadovo svei
kata, ar jis būtų caras, ge
neralinis sekretorius, ar pre
zidentas, visuomet buvo dau
giau ar mažiau uždrausta tema 
šioje šalyje. Ne kitaip yra su 
Boris Jelcinu. Aukšti diplo
matai pastebi, kad prezidentas 
atrodo nesveikas ir kad jis 
pergyvena depresijos ir didelio 
gėrimo laikotarpius, ir tuo metu 
su niekuo nešneka. Bet niekas 
neteigia žinąs tikrą jo sveikatos 
būklę.

Boris Jelcinui neseniai suka
ko 64 metai, ir paskutinieji ke
li metai, jam bandant Rusiją 
tolinti nuo bankrutavusios to
talitarinės praeities, nebuvo 
lengvi. Jelcino išvaizda šiomis 
dienomis liudija šią jo kovą, rašo
S. Erlanger. Jo veidas atrodo 
putlus, rankos sutinusios, žings
niai — sunkūs. Kai šypsosi — ir 
dabar tai retai pasitaiko — jo 
akys tarytum visai išnyksta.

Viena Vakarų žvalgybos 
agentūra prieš dvejus metus 
apie Jelciną sakė, kad jis „geria 
ne daugiau kaip vidutinis jo

Įteikti valstybės 
apdovanojimai

Vilnius, vasario 15 d. (Elta) — 
Trečiadienį prezidentas Algir
das Brazauskas įteikė valstybės 
apdovanojimus didelei grupei 
kultūros, meno ir mokslo dar
buotojų, atsargos karininkų, 
užsienio lietuvių, Vilniaus 
krašto lietuvių švietimo ir 
kultūros veikėjų. Jie apdovanoti 
Valstybės atkūrimo dienos — 
Vasario 16-osios proga.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino 3-ojo laipsnio ordi
nas įteiktas Muzikos akademi
jos profesoriui Lionginui Aba
riui, Operos ir baleto teatro 
vyriausiajam dirigentui Jonui 
Aleksai, akademikui Jonui Lan
kučiui, akademikui Vytautui 
Merkiui, olimpinių žaidynių 
čempionui Modestui Paulaus
kui, architektui Kaziui Šešel- 
giui, Lietuvių Kalbos Instituto 
direktoriui Aleksandrui Vana
gui, režisieriui Henrikui Van
cevičiui, rašytojui, Yale (JAV) 
universiteto profesoriui Tomui 
Venclovai ir akademikui Zig
mui Zinkevičiui.

amžiaus rusas”, ir tai buvo 
suprantama kaip taktiškas 
būdas pasakyti, kad jis daug 
geria.

Praėjusią vasarą Berlyne 
Jelciną matę diplomatai, kai jis 
į minią pūtė bučkius, perėmė 
dirigavimą vokiečių orkestrui ir 
linksmai dainavo, sakė, kad jis 
buvo girtas, Bfet kad jo nuotaika 
užsikrėtė publika ir buvo gerai 
priimta. 1992 m. gegužės mė
nesį Taškente (Uzbekistane) B. 
Jelcinas, įraudusiu veidu, pa
našiai elgėsi, ir vėliau paneigė 
opozicijos politikų teiginius, kad 
jis buvęs girtas.

Pereitą rudenį, atskridęs į 
Shannon aerodromą Airijoje, jis 
paliko Airijos ministrą pirmi
ninką, atvykusį jo pasitikti, 
laukiantį, o pats lėktuve miego
jo. Jelcino pavaduotojai sakė, 
kad jis serga; Jelcinas pats 
pasakė, kad jis užsimiegojo.

Bet vasario 10 d. Almatyje, 
Rusijos prezidentas atrodė labai 
nusilpęs ir nuščiuvęs. Ten buvę 
rusų žurnalistai mano, kad jis 
tik smarkiai šventė savo gimta
dienį, skrisdamas lėktuve. Dip
lomatai nelabai tuo tiki, nors 
pripažįsta, kad jis yra pade
monstravęs turintis didelį 
pajėgumą atsigauti ir todėl 
tikisi, kad jau gerai jausis 
vasario 16 d. Rusijos parla
mente sakydamas kalbą.

Kalbama, kad Jelcinas ima 
kortizoną nuo nugaros skaus
mo, ir kad alkoholio gėrimas 
imant tuos vaistus neigiamai jį 
paveikia ir greičiausia sukelia 
sutinimą. Jis taip turi širdies 
problemų, ir spėliojama, bet 
niekas nepatvirtina, kad jis turi 
ir arterijų sklerozę. Be to, yra 
gandų, kad turi sunkumų su ke
penimis ir inkstais ir kad gruo
džio vidury, kai vyko invazija į 
Čečėniją, jam buvo padaryta 
rimta operacija, šalia oficialiai 
paskelbtos operacijos nosiai, 
kurios žymių nebuvo matyti.

Jei Jelcinas mirtų savo kaden
cijoje, jo pareigas perimtų 
ministras pirmininkas Viktor 
Černomyrdin, kuris tuo atveju 
yra įpareigotas trijų mėnesių 
laikotarpy pravesti preziden
tinius rinkimus. Rusijos spau
doje apie prezidento sveikatą ne- 
spėliojama.

Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio 
ordinus gavo Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius Romual
das Budrys, literatūros istorikė 
ir menotyrininkė Irena Kostke- 
vičiūtė, poetas Marcelijus Mar
tinaitis, aktorė ir režisierė 
Aurelija Ragauskaitė, 5-ojo 
laipsnio dimisijos majoras, 
Lietuvos atsargos karininkų 
sąjungos rėmėjas Stanislovas 
Zaikauskas.

Šešiolikai asmenų įteikti 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino l ojo ir 2-ojo laipsnio 
medaliai.

Vasario 16-osios dienos proga 
prezidento dekretu Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 
įvairių laipsnių ordinais ir 
medaliais iš viso apdovanoti 48 
Lietuvos valstybei, jos kultūrai, 
menui ir mokslui nusipelnę 
žmonės. Dalis jų dėl įvairių prie
žasčių negalėjo atvykti į apdo 
vanojimų įteikimo ceremoniją. 
Apdovanojimai jiems bus įteik
ti vėliau.

Vasario pradžioje Lietuvos Pamario rąjone kilo nauja potvynių banga. Potvynis tiesiogiai palietė 
septynių apylinkių 164 sodybas, kuriose gyvena 607 žmonės, rašo „Lietuvos aidas”. Per 32 cm 
(mžd. 1 pėdos) gylio apsemtą 360 metrų kelio ruožą žmonės buvo vežami traktoriumi.

Laimėjimas Lietuvai 
Vasario 16-osios 

proga
Vašingtonas, vasario 16 d. — 

JAV Atstovų rūmuose vasario 
16 d. ryte balsuojant dėl kon- 
gresmano Richard Durbin (D- 
IL) siūlomos pataisos H.R. 7 
įstatymo projektui, kuri ati
taisytų Baltijos šalių išbrau
kimą iš tame įstatyme minimų 
kandidačių į NATO, ši pataisa 
buvo vienbalsiai priimta. Argu
mentuodamas už R. Durbin kar
tu su Joseph Knollenberg (R-MI) 
siūlomą ir William Lipinski (D- 
IL) remiamą pataisos priėmimą 
apie 10 minučių trukusią kalbą 
pasakė kongresmanas Benja- 
min Gilman (R-NY). B. Gilman 
pritarimas buvo lemiamas, nes 
jis yra Atstovų rūmų Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas.

Dabar jau Atstovų rūmų ver
sijoje vadinamo „National 
Security Revitalization Act” 
galimų kandidačių į NATO 
sąraše yra ne tik Vyšegrado 
šalys Čekija, Lenkija, Slovakija 
ir Vengrija, bet ir Baltijos šalys 
ir Ukraina. Tad Vasario 
16-osios proga JAV Atstovų 
rūmai davė didelę dovaną Lie
tuvai.

Po pietų balsuojant už visą 
įstatymą jis buvo priimtas 241- 
81 balsų santykiu.

Jei įstatymas bus priimtas 
Atstovų rūmuose, jis bus 
svarstomas ir už jį balsuojama 
Senate ir tik iš ten eis preziden
tui pasirašyti.

Baltijos Ministrų Taryba 
posėdžiavo Rygoje

Ryga, vasario 13 d. (Elta) —- 
Pirmadienį Rygoje vyko eilinis 
Baltijos Ministrų Tarybos posė
dis. Trijų šalių delegacijoms va
dovavo jų ministrai pirminin
kai: Lietuvos — Adolfas Šleže
vičius, Latvijos — Maris Gailis, 
Estijos — Andrės Tarand.

Posėdyje, vykusiame Latvijos 
Vyriausybės rūmuose, patvir
tintas Baltijos Ministrų Tarybos 
veiksmų planas 1995 metams. 
Jame numatyta visų penkiolikos 
Baltijos Ministrų Tarybos komi
tetų veikla šiais metais. 
Tarybos tikslas — suartinti Bal
tijos valstybes, geriau koor
dinuojant užsienio politiką, 
ekonominius, finansinius, socia
linius ir kultūrinius projektus. 
Atskiras komitetas koordinuos 
kovą su nusikalstamumu visose 
trijose valstybėse.

Estijos delegacija pristatė tvir
tinimui rezoliuciją dėl automa
gistralės „Via Baltica”. Pro
jekte numatyti kelio techniniai 
duomenys, leistini krovinių 
svoriai, kurie turi atitikti 
Europos Sąjungos reikalavimus. 
Tai koordinuos tarybos Trans
porto ir ryšių komitetas, 
įgyvendinant „Via Baltica” 
projektą, numatyta parengti 
trišalį susitarimą, pagal kurį 
turi būti pripažinti muitinių 
tranzito dokumentai bei mui
tinių plombos. Šio dokumento 
projektus planuojama pateikti 
kitam tarybos posėdžiui, kuris 
vyks kovo 30 dieną.

Rengiama muitinių bendro 
darbo schema. Muitinių parei
gūnai atliks savo pareigas drau
ge ir įvažiuojant, ir išvažiuojant. 
Iki kovo 30 d. trijų valstybių 
muitinių vadovybės drauge su 
transporto ir ryšių ministeri
jomis turi parengti muitines 
bendros kontrolės principus. 
Atitinkamai bendradarbiavimo 
nuostatus parengs sienos ap
saugos tarnybos. Pagal šiuos 
principus bus sukurta už Balti
jos valstybių ribų einančio tran
zito kontrolės sistema. Nauji 
susitarimai numato galimybę, 
kad kai kurie kroviniai — ta
bakas, alkoholis, vaistai, gink
lai — vežami per Baltijos vals
tybių teritoriją gali būti lydimi 
apsaugos. Latvija ketina lydėti 
ir tranzitinius maisto produk
tus, kurie dėl didelių maisto 
kainų Latvijoje gali tapti 
kontrabandos objektu.

Numatyta sukurti specialius 
tarptautinių pervežimų kori
dorius. Lietuvos ir Latvįjos pa
sienyje toks koridorius bus

Granctalės-Saločių pasienio 
punkte. Pasiūlymai dėl „Via 
Baltica” Baltijos valstybių ats
tovų bus pateikti kovo mėnesį 
vyksiančiame G-24 šalių grupės 
transporto ministrų pasitarime. 
Lietuva ir Latvija įves tarp
tautinę transporto priemonių 
draudimo sistemą (Interna
tional Green Card) nuo 1996 
metų sausio 1 dienos.

Trijų Baltijos valstybių 
delegacijos apsvarstė bendrą 
pareiškimą dėl prekybos žemės 
ūkio produktais principų. Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje paga
mintiems produktams turėtų 
būti taikomas didžiausio pa
lankumo prekyboje režimas. 
Kadangi Estija nėra įvedusi 
muito tarifų maisto produktų 
importui, Lietuva ir Latvija su
tinka taikyti nulinį importo 
tarifą produktams iš Estijos, 
tačiau tokiam importui būtų nu
statytos metinės kvotos.

Baltijos Ministrų Taryba pri
tarė rezoliucijai dėl Baltijos 
Muitų Sąjungos, kurią numa
toma sukurti iki 1997 metų

Seimas priėmė pareiškimą 
Tolerancijos metams

Vilnius, vasario 15 d. (Elta) — 
Seimas priėmė pareiškimą dėl 
rasizmo, ksenofobijos, antisemi
tizmo ir netolerancijos apraiškų. 
Pareiškimas priimtas ryšium su 
tuo, kad 1995 metus Jungtinės 
Tautos paskelbė Tolerancijos 
metais. Atitinkamus dokumen
tus priima daugelio šalių par
lamentai ir vyriausybės, taip 
pat tarptautinės organizacijos, 
pasakė vienas ir pareiškimo teks
to autorių, Seimo užsienio rei
kalų komiteto pirmininko pava
duotojas Algirdas Gricius.

Pareiškime Seimas pasisako 
prieš bet kokią ideologiją, kuri 
kursto rasinę neapykantą, 
smurtą ir* diskriminaciją, 
griežtai smerkia rasizmą, 
ksenofobiją, antisemitizmą ir 
netoleranciją, visas tautinės, 
religinės, rasinės ir kitas 
diskriminacijos formas. Pareiš
kime pasižadama netoleruoti 
antisemitizmo bet kokia pasi
reiškimo forma.

Seimas įsipareigoja ypatingą 
dėmesį skirti Lietuvos Res
publikos įstatymų, skirtų kovai 
su šiomis blogybėmis, tobuli
nimui ir įgyvendinimui.

Seimas patvirtino pasiryžimą 
laikytis Jungtinių Tautų Kon
vencijos dėl visų formų rasinės

pabaigos. Joje pažymima, kad 
tokios sąjungos sudarymas — 
žingsnis Europos Sąjungos link. 
Tai palengvintų prekių ir 
paslaugų judėjimą trijose Balti
jos valstybėse. Pritarta būtiny
bei patvirtinti tvarkaraštį, 
kuriame numatomi terminai 
atskirų prekių bei paslaugų 
laisvam judėjimui per vidines 
Baltijos šalių sienas.

Trijų šalių premjerai svarstė 
Baltijos Ministrų Tarybos orga
nizacinius klausimus. Nutarta 
įsteigti keturis naujus komi
tetus, kuriuose kartu dirbs visų 
trijų valstybių atstovai. Jų su
kūrimui reikės papildomų fi
nansų.

Nuo liepos 1 d. pirmininkavi
mą Baltijos Ministrų Taryboje 
perims Lietuva, o tarybos sek
retoriatas persikels į Vilnių. 
Jame dirbs ir po kelis Estijos bei 
Latvijos atstovus. Baltijos 
Ministrų Taryba padės pasi
rengti balandžio 21-22 dienomis 
Rygoje vyksiančiai Baltijos 
Asamblėjos sesijai. Kiek vėliau 
bus surengtas bendras Baltijos 
Asamblėjos ir Baltijos Ministrų 
Tarybos posėdis, kuriame bus 
aptarti ir Baltijos Ministrų 
Tarybos pirmieji veiklos metai.

diskriminacijos panaikinimo, 
Konvencijos dėl kelio užkirtimo 
genocido nusikaltimui ir bau
dimo už jį, Konvencijos dėl 
senaties termino netaikymo už 
karinius nusikaltimus ir nusi
kaltimus žmonijai. Jis paragino 
Respublikos vyriausybę visoke
riopai remti prevencines prie
mones prieš netoleranciją, ypač 
ugdant tarpusavio supratimą 
ir pasitikėjimą.

Kongreso nariai
ragina atmesti

susitikimą su Jelcinu
Vašingtonas, vasario 15 d. 

(NYT) — Būrys JAV Kongreso 
narių iš abiejų partijų laiške 
prezidentui Bill Clinton ragino 
jį atmesti kvietimą susitikti su 
Rusijos prezidentu Boris Jęlci- 
nu, kol nebus išspręstas kon
fliktas su Čečėnija.

Laiške, kurį suorganizavo 
kongresmenas Tim Roemer (D- 
IN), rašoma, kad „Rusuos veiks
mai Čečėnijoje pailiustravo pa
sibaisėtiną nesiskaitymą su 
bendradarbiavimo principų lai
kymusi”, po kuriais prezidentas 
Jelcinas pasirašė rugsėjo mėne
sį, lankydamasis Vašingtone.

Kirkilas: Amerikiečiai įtaria 
Lietuvą „dvigubu žaidimu”

Vilnius, vasario 11 d. (LA- 
AGEP) - Tuo metu, kai JAV Atsto
vų rūmų Užsienio reikalų komite
tas, kongresmanui Robert Torri- 
celli pasiūlius, iš Nacionalinio 
saugumo akto išbraukė Baltuos 
valstybes iš kandidatų į NATO 
sąrašo, Vašingtone lankėsi 
Seimo nariai Gediminas Kirki
las (LDDP) ir Algirdas Saudar
gas (Krikščionys Demokratai).

Kaip rašo Rimantas Varnaus- 
kas ,,Lietuvos aide”, Gediminas 
Kirkilas, vasario 10 d. kalbėda
masis su „Lietuvos aidu”, teigė, 
kad jie mėgino aiškintis, kodėl 
Baltijos šalys buvo išbrauktos, 
bet niekas negalėjo paaiškinti. 
I klausimą, kaip derėtų elgtis 
Lietuvos politikams, Kirkilas 
atsakė, kad „reikia daryti 
spaudimą ir mėginti aiškintis, 
kodėl jie taip daro. Bet viena 
aišku — iš pokalbių su Valsty-

Čečėnų pusėje
savanoriškai kovoja

apie 20 lietuvių
Vilnius, vasario 9 d. (LA- 

AGEP) — Kartu su čečėnais 
prieš Rusijos karines pajėgas 
kovoja „apie dvidešimt” sava
norių iš Lietuvos, Lietuvos te
levizijos reportaže vasario 8 d. 
pareiškė vienas tokių savano
rių, pristatytas kaip Linas iš 
Žemaitijos.

Savanoris Linas sakė, kad į 
Čečėniją atvyko prieš penkis 
mėnesius, buvo sužeistas, gulėjo 
ligoninėje Grozne, iš kur pasi
traukė, artėjant rusų kariuo
menei. Nors Lino veidas repor
taže neparodytas, buvo matyti, 
kad jis dėvi karinę maskuojan
čią uniformą ir ginkluotas 
Kalašnikovo automatu.

Linas sakė, kad kovoja drauge 
su tauta, kuri siekia nepriklau
somybės nuo Rusijos, kaip ir 
Lietuva siekė nepriklausomy
bės nuo Sovietų Sąjungos. 
Žemaičio teigimu, nei jam, nei 
kitiems savanoriams niekas 
nieko nemoka.

Kaip žinoma, oficialūs Rusijos 
atstovai kaltino Baltijos vals
tybes, įskaitant Lietuvą, siun
čiant samdinius į Čečėniją kovo
ti su Rusijos federaline kariuo
mene. Oficialūs Lietuvos atsto
vai tai kategoriškai paneigė, 
kartu priminę, kad žmonės lais
vi keliauti, kur jie nori, ir elgtis 
taip, kaip jiems atrodo būtina.

bės departamento žmonėmis — 
jie susidarė įspūdį, neva Lietuva 
žaidžia kažkokį dvigubą žaidi
mą”. Be to, Kongrese yra pa
kankamai politinių jėgų, ku
rioms patogu „nieko nedaryti”, 
kadangi problemos dėl NATO 
išplėtimo ir galimos pagalbos 
Baltijos šalims „yra gana sun
kios”.

Paprašytas plačiau paaiškinti, 
kaip amerikiečiai supranta 
„dvigubą žaidimą”, Gediminas 
Kirkilas atsakė: „Neva eina de
rybos su Rusija. Štai ką jie tu
rėjo galvoje!”. „Lietuvos aidas” 
klausė G. Kirkilo, vieno iš 
LDDP vadovų: „Tai vyksta toks 
žaidimas ar ne?” Jo manymu, 
visų pirma svarbiau amerikie
čiams išaiškinti, kad tų žaidimų 
nėra. „Gal kai kas čia ir galvo
ja tą daryti, bet aš manau, kad 
to nėra. Bent jau iš pirmųjų as
menų to tikrai nėra: nei iš prem
jero, nei iš prezidento, nei iš ko 
nors kito. O kas čia dar ką aplin
kui mus daro, tai nereiškia, kad 
Lietuva tą daro. Jeigu taip daro, 
aš bent nežinau, kad taip dary
tų”.

Seimo nariai buvo susitikę su 
neseniai paskirtais Valstybės 
departamento Šiaurės Europos 
skyriaus (jam priklauso ir Lie
tuva) pareigūnais, paaiškino 
padėtį Lietuvoje, politinių jėgų 
išsidėstymą. Gediminas Kirki
las prisipažino, kad „su jais dir
bama per menkai”. Lietuvos 
ambasada „pagal jėgas daro 
nemažai”, bet to nepakanka. Be 
to, jie nesupranta, kodėl „išei
vija įsijungia gana dviprasmiš
kai ir nedaro spaudimo šiais 
klausimais”.

„Iš dalies esame kalti visi”, 
susumavo Gediminas Kirkilas. 
„Pagrindinis dalykas — visų 
politinių jėgų užsienio politikos 
suderinamumas”. Kirkilas, 
LDDP pirmasis pirmininko pa
vaduotojas sakė, kad savo ruož
tu mėgino tai daryti su visomis 
opozicinėmis jėgomis, „bet 
nevisada sekasi”.

KALENDORIUS

Vasario 17 d.: Septyn 
Servitų ordino steigėjai, išps 
žinėjai (13 šimtm.); Donatas 
Donata, Viltė, Vaišvilas.

Vasario 18 d.: Simeonas, Bei 
nadeta, Lengvenė, Gendrė. 178' 
m. mirė Kristijonas Donelaitis
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III BĖGIMO „APLINK LIETUVĄ 
NUOSTATAI

»»

Tikslas ir uždaviniai

1. Žadinti Lietuvos žmonių 
aktyvų požiūrį į gyvenimą.

2. Palaikyti idėją apibėgti 
Lietuvą, pirmą kartą įgyven
dintą Jono Ramanausko ir Da
nieliaus Varno 1933 m. ir pa
kartotą 1989 m.

3. Sudaryti galimybę Lietuvos 
gyventojams ir užsienio tau
tiečiams pamatyti Lietuvą, savo 
kojomis išmatuoti jos pasienio 
kelius, pabendrauti su Lietuvos 
pakraščių žmonėmis ir Lietuvos 
bėgimo mėgėjais.

4. Sudaryti priešžaismį pasau
lio lietuvių žaidynėms tuo jas 
pratęsiant ir suteikiant galimy
bę Lietuvos labai ilgų nuotolių 
bėgikams patikrinti savo jėgas.

Laikas ir vieta

Bėgimo startas numatytas
1995 m. liepos mėn. 12 d. 7 vai. 
r. Vilniuje Katedros aikštėje. 
Bėgimas vyks 21 Lietuvos 
pasienio rajonų keliais. Bėgimo 
nuotolis 1,098 km suskirstytas 
į 17 etapų. Ilgiausias etapas — 
paskutinis iš Švenčionių iki 
Vilniaus — 84 km. Trumpiau
sias — šeštasis — iš Jurbarko iki 
Tauragės — 42 km. Vidutinis 
vieno etapo ilgis — 64,6 km. Bė
gimo metu numatytos dvi 
poilsio dienos, viena Tauragėje, 
nubėgus 355 km, antra Joniš
kyje, nubėgus 727 km nuo Vil
niaus.

Bėgimas ištisinis, sustojant 
kas 5 km atsigerti ar pasimai
tinti. Numatytos dvi pertraukos 
per dieną: 1.5 vai. pusryčiams ir 
3 vai. pietums. Bėgikai per 
dieną įveikia visą vieno etapo 
nuotolį. Bėgimo baigmė Vilniu
je, liepos 30 d. vakare, V 
Pasaulio Lietuvių Žaidynių 
atidarymo iškilmėse.

Bėgimo dalyviai

Bėgime gali dalyvauti visi 
Lietuvos gyventojai bei tau
tiečiai ir svečiai iš užsienio.

Visi bėgimo dalyviai turi būti 
pasitikrinę sveikatą ir prieš bė
gimą turi pasirašyti bėgimo 
žurnale, kad prisiima visą atsa
komybę už savo sveikatą, ir 
neturės jokių pretenzijų bėgimo 
organizatoriams dėl sveikatos 
sutrikimų bėgimo metu ar jam 
pasibaigus.

Bėgimo dalyviai skirstomi į 
tris grupes:

1. Dalyviai pasiryžę įveikti 
visą nuotolį. Jie negali būti jau
nesni kaip 18 metų ir vyresni 
kaip 60 metų. Šie dalyviai 
įmoka starto mokestį — 500 
litų, atitinkantį 125 JAV dole
rius.

Šie dalyviai iki 1995 m.

savo norą dalyvauti bėgime 
Kęstučiui Kviecinskui: Žiburio 
20-21, 4580 Alytus, Lietuva ir 
iki 1995 m. birželio 1 d. sumoka 
starto mokestį. Siekiant iš
vengti pašto išlaidų, starto mo
kestis įmokamas bėgimo organi
zatoriams, alytiškiams, asme
niškai.

Užsienio bėgikai starto 
mokestį sumoka atvykę į 
bėgimą. Už šį mokestį bėgimo 
dalyviai bus aprūpinti sportine 
apranga, avalyne, viso bėgimo 
metu gaus nemokamą maiti
nimą, nakvyne, transporto ir 
medicinines paslaugas.

Dalyviui, dėl kurių nors 
priežasčių, pasitraukus iš bė
gimo, starto mokestis jam ne
grąžinamas.

2. Visi kiti bėgimo dalyviai, 
neribojant amžiaus, gali daly
vauti bėgime ir nubėgti nuotolį 
pagal savo norą ir jėgas. Starto 
mokesčio jiems nereikia mokėti, 
jie bėgime dalyvauja savo lė
šomis. Nemokamai jiems sutei
kiama tik medicininė pagalba 
ir, esant galimybėms, transpor
to paslaugos.

3. Bėgimo dalyviai vyresni nei 
60 metų. Starto mokestis iš jų 
neįmamas. Jei šios grupės daly
viai įveiks kiekviename etape 
po pusę nuotolio, per visą bė
gimą — 549 km, jiems bus įskai
tytas visas 1098 km nuotolis.

Dalyvių apdovanojimas

Bėgikai įveikę visą 1098 km 
nuotolį bus apdovanoti III 
bėgimo aplink Lietuvą I laips
nio pažymėjimais.

Bėgikai įveikę 2/3 nuotolio — 
732 km bus apdovanoti II laips
nio pažymėjimais.

Bėgikai įveikę 1/3 nuotolio — 
366 km bus apdovanoti III laips
nio pažymėjimais.

Visi bėgime dalyvavę bėgikai 
gaus III bėgimo aplink Lietuvą 
pažymėjmus su įrašyta dalyvio 
pavarde ir jo nubėgtų kilometrų 
skaičiumi.
Dalyvių priėmimo sąlygos

Visi norintys dalyvauti III 
bėgime aplink Lietuvą renkasi 
Vilniuje, Katedros aikštėje, 
1995 m. liepos 12 d. 6:30 vai. 
ryto. Startas — 7 vai. ryto.

Užsiregistravę ir sumokėję 
startinį mokestį bėgimo daly
viai, nuo liepos 12 dienos iki 
liepos 30 dienos imtinai, aprū
pinami maitinimu, nakvyne ir 
transportu.

Kiti bėgimo dalyviai gali daly
vauti bėgime savo lėšomis. 
Jiems nemokamai suteikiamas 
tik medicininis aptarnavimas 
ir, pagal galimybes, transporto 
paslaugos.

Sausio 28-29 d. Detroite vykusiame ŠALFAS s-gos pareigūnų pasitarimas V Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynių, šią vasarą vyksiančių Lietuvoje, reikalais. Iš k. — Detroito sporto klubo,,Kovas” 
vicepirm. Vytas Rugienius, ŠALFAS s-gos pirm. Audrius Šileika, JAV sportininkų išvykos or
ganizatorius ir vadovas Algis Rugienius ir Kanados sportininkų išvykos vadovas Mindaugas 
Leknickas.

Nuotr. J. Urbono

AVIACIJOS SPORTAS 
LIETUVOJE

DRAUGAS
(U8PS-161000)
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Už ,.Draugo” prenumeratą atsilyginama U anksto

Metams V4 metų 3 mėn.
JAV $95.00 $56.00 $35 00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida: f

JAV $55.00 $40.00 $30 00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant i 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 turini neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.1994 metais aviacijos sporto 

pagrindiniai renginiai Lietuvoje 
buvo skirti paminėti generolo 
inž. Antano Gustaičio konstruk
cijos lėktuvų „ANBO IV” eska
drilės skrydžio aplink Europą 
55-sias metines ir Lietuvos karo 
aviacijos įkūrimo 75-metį.

Rugsėjo 20 d. Lietuvos Aero 
klubui (LAK) pavyko surengti 
vilniečiams didelę aviacijos 
šventę centriniame Vilniaus ae
rodrome. Šventės programą at
liko civilinės, sportinės ir karo 
aviacijos pajėgos. Šventės prog
ramą darniai papildė kildami ir 
leisdamiesi orinio susisiekimo 
tolimo skrydžio keleiviniai lėk
tuvai. Šventės dalyviai galėjo iš 
arti matyti puikų pilotų darbą, 
aplankyti surengtą aviacijos 
technikos parodą. Pagrindinis 
šventės organizavimo darbas 
teko LAK-ui.

Aviacijos sporto renginiai vy
ko ir kitose vietovėse. Gegužės 
mėnesį Pociūnuose buvo Sklan
dymo sporto varžybos, Palūkny- 
je — Skraidyklių sporto rungty
nės. Birželio mėnesį vyko 
Sklandymo Baltijos taurės var
žybos Pociūnuose, Šiauliuo- 
se-Precizinio skraidymo lėktu
vais čempionatas ir „Lietuvos 
sparnų” žurnalo taurės var
žybos, o Aviamodelių sporto 
laisvo skridimo modelių var
žybos Kyviškių aerodrome.

Liepos mėnesį buvo surengtas 
Aviakonstruktorių pilotų mė
gėjų tarptautinis savo gamybos 
skraidymo aparatų sąskrydis 
Kaune, Vilniuje — kordinių 
aviamodelių rungtynės. Rug
pjūčio mėnesį Kaune buvo 
Dariaus ir Girėno aukštojo 
pilotažo taurės varžybos, taip 
pat parašiutų sporto rungtynės 
ir moto skraidyklių sąskrydis, 
Prienuose — Oro balionų čem
pionatas, radijo bangomis val
domų aviamodelių rungtynės 
Alytuje.

Tarptautiniuose aviacijos 
sporto renginiuose LAK lakū
nai atstovavo Lietuvai Pasaulio 
aukštojo pilotažo čempionate ir 
Breitling Pasaulio taurės var
žybose.

Aukštojo pilotažo čempionatas 
buvo rugpjūčio 2-12 d. Debrece
ne, Vengrijoje. Rungtynėse 
dalyvavo 62 vyrai lakūnai ir 21 
moteris lakūnė. Vyrų lakūnų 
grupėje pirmąją vietą iškovojo 
prancūzas Xavier de Lapparent, 
kuris skraidė lėktuvu Cap 231 
EX; antrąją — rusas Nikoląj Ni- 
kitink lėktuvu Su-31; trečiąją — 
vengras Peter Besenyei lėktuvu 
Extra 300 S; ketvirtąją — pran
cūzas Patrik Paris lėktuvu Cap 
231 EEX; penktąją — prancūzas 
Dominiųue Roland Cap 231 EX; 
šeštąją — lietuvis Jurgis Kairys 
lėktuvu Su-31; 38-tąją — lietu
vis Algis Jurgelevičius lėktuvu 
JAK 55M.

Moterų lakūnių pilotažo run- 
tynėse pirmąją vietą iškovojo 

. prancūzė Christine Genin, kuri

skraidė lėktuvu Extra 300 S; 
antrąją — amerikietė Patty 
Wagstaff lėktuvu Extra 300 S; 
trečiąją — rusė Jelena Klimovic 
lėktuvu Su 31; 18-tąją — lietu
vaitė Ona Motiejūnaitė.

Kartu su 1994 metų Pasaulio 
aukštojo pilotažo čempionatu 
Vengrijoje, vyko ir Breitling Pa
saulio taurės varžybų trečiasis 
etapas. Breitling taurės varžy
bos vyko etapais įvairiose pa
saulio šalyse. Varžybose daly
vavo kviesti rungtyniauti savo 
lėktuvais 14 geriausių pasaulio 
pilotažo lakūnų. Trečiojo etapo 
rungtynėse pirmąją vietą lai
mėjo padangių virtuozas Jurgis 
Kairys. Breitling taurės baigia
masis etapas buvo spalio 29-30 
dienomis Sanford mieste, Flori
doje. Kaip ir 1993 metais, susu
mavus aukštojo pilotažo penkių 
etapų rezultatas, asas Jurgis 
Kairys 1994 m. Breitling Pa
saulio taurės varžybose užėmė 
antrą vietą.

Spalio mėn. LAK atstovams 
teko dalyvauti 87 Tarptautinės 
aeronautikos federacijos (FAI) 
generalinės konferencijos darbe. 
Konferencija vyko Turkijoje, 
Anatolijos mieste. LAK atstovų 
tikslas buvo informuoti FAI 
narius apie Lietuvos aviacijos 
sportą; priimti diplomą, kuriuo 
apdovanotas žymus pilotažinio 
skraidymo lakūnas Vytautas 
Lapenas už ryžtą, po skaudžios 
avarijos lėktuvu, grįžti į avia
cijos sportą; gauti FAI nario 
ženklą; pateikti pasiūlymą 
surengti 1997 m. FAI genera
linę konferenciją Lietuvoje. Bet 
balsavimo rezultatai buvo pa
lankūs Brazilijai, kuri prižadėjo 
gerai priimti 1997 m. konferen
cijos dalyvius.

1995 m. LAK numato iškil
mingai minėti transatlantinio 
lakūno Felikso Vaitkaus „Litu- 
anicos” 2-os skrydžio per At
lantą 60-tąsias metines, daly
vauti V PLS žaidynėse, tose 
aviacijos sporto šakose, kuriose 
pareikš norą dalyvauti užsienio 
lietuvių aviatoriai. y p

GERIAUSIAS METŲ 
REZULTATAS 

PASAULYJE PRIKLAUSO 
LIETUVOS PLAUKIKUI

Šauniai metus užbaigė geriau
sias Lietuvos plaukikas Rai
mundas Mažuolis. Prancūzijoje, 
Bo-Jo, vykusiose tarptautinėse 
varžybose Lietuvos plaukikas 
pasiekė geriausią sezono 
rezultatą pasauly, 50 metrų 
laisvu stiliumi nuplaukdamas 
per 22.08 sek. Tai naujas 
Lietuvos rekordas.

Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas R. Mažuoliui, kaip 
geriausiai šiemet olimpinių 
sporto šakų oficialiose tarp
tautinėse varžybose pasirodžiu
siam sportininkui (pasaulio 
čempionate jis užėmė trečią

FUTBOLAS LIETUVOJE

LIETUVOS RINKTINĖ
PAKILO AUKŠTYN

Pagal galutinį FIFA 1994 m. 
reitingą, Lietuvos futbolininkai 
per metus pakilo aukštyn net 25 
pakopomis. Prieš metus ji buvo , 
84-je vietoje, o 1994 m. pabai
goje — 59-je. Pirmasis dešim
tukas pasaulyje atrodo taip: 1. 
Brazilija, 2. Ispanija, 3. Švedija,
4. Italiją, 5. Vokietija (prieš 
metus buvo pirmoje vietoje), 6. 
Olandija, 7. Šveicarija, 8. Nor
vegija, 9. Airija, 10. Argentina. 
Kontrastui galima pažymėti, 
kad Estija yra 119-je vietoje. 
Didžiausią pažangą padarė Kro
atijos rinktinė, per metus iš 122 
vietos pakilusi į 62-ją.

A. SKARBALIUS - 
GERIAUSIAS LIETUVOJE

Aurelijus Skarbalius, anks
čiau žaidęs Vilniaus „Žalgirio” , 
komandoje, o nuo pernai vasa- į. 

ros perėjęs į Kauno „Ihkaro-Gri- 
fo” klubą, buvo išrinktas ge- 
riausiuoju Lietuvos futbolo lygo
je žaidžiančiu futbolininku. Jis 
trylika kartų yra atstovavęs 
Lietuvos rinktinei ir pelnęs 3 
įvarčius. Antroje vietoje šiuose 
rinkimuose liko Raimundas 
Vainoras (irgi iš tos pačios ko
mandos), o trečioje — Irmantas 
Stumbrys (jis buvo geriausias 
1993 metais).

LIETUVOS RINKTINĖ
EUROPOJE 26-27 VIETOJE

I
„France Football” žurnalas 

paskelbė praėjusių metų 
Europos valstybių reitingą. 
Pagal jį Lietuva kartu su Slovė
nija dalijasi 26-27 vietomis. Per
nai ji buvo 34-ji. Čia buvo 
išnagrinėtos 48 Europos vals
tybių 1994 metais sužaistos 276 
rungtynės (vien tik tarp Euro
pos šalių įvyko 179 rungtynės). 
Lietuvos rinktinė pernai turėjo

vietą), gruodžio 29 d. įteikė S. 
Kuzmos skulptūros „Šaulys” 
kopiją. Raimundas Mažuolis, 
Seulo (1988 m.) vasaros olim
pinių žaidynių, 1994 m. 
pasaulio čempionato ir planetos 
taurės varžybų, 1989 m. ir 1993 
m. Europos čempionatų prizi
ninkas, tapo pirmuoju šio 
originalaus prizo savininku. 
Skulptūros originalas tarp
tautinio olimpinio judėjimo 
šimtmečio proga šių metų liepos 
24 d. buvo padovanotas Tarp

tautiniam olimpiniam komi
tetui ir dabar eksponuojamas 
Šveicarijoje, Lozanoje, įsikūru
siame naująjame Olimpiniame 
muziejuje.

Naujaisiais metais R. 
Mažuolis ketina išmėginti jėgas 
keturiuose iš 10 pasaulio 
taurės etapuose.

O paskutiniąją senųjų metų 
savaitę Raimundas Mažuolis 
Vilniaus Arkikatedroje susi
tuokė su JAV piliete mokytoja 
Amy Schaak iš Floridos.

Iš „Europos lietuvis”

8 oficialius susitikimus iš kurių 
4 laimėjo, 1 baigė lygiomis ir 3 
pralaimėjo: įvarčių santykis 
14-13. Šiame sąraše Latvija yra 
38-ji, o Estija su Armėnija dali
jasi 41-42 vietą.

MOTERYS 
POPULIARIAUSIOS 

LIETUVOS ŽURNALISTĖS

Lietuvos sporto žurnalistų fe
deracija padarė savo narių 
apklausą, renkant populiariau
sią 1994 metų sporto žurnalis
tą. Susumavus 36 anketų duo
menis (pirmoji vieta buvo ver
tinta 5 taškais, antroji — 4 ir 
t.t.), gauti tokie rezultatai: 1.

Roma Grinbergienė-Griniūtė — 
65; 2. Regina Akelienė-Mund- 
rytė — 47; 3. Marytė Marcin
kevičiūtė — 44. Pirmoji iš jų dir
ba „Lietuvos aide”, antroji — 
„Lietuvos ryte”, o trečioji — 
„Lietuvos sporte”. Pirmasis iš 
vyrų, ketvirtasis iš eilės, buvo 
Aleksandras Krukauskas — 42 
tašk. iš „Lietuvos sporto”.

E.Š.

„RINGO DŽENTELMENAS” 
- LIETUVIS

Pietvakarių Vokietijos mieste 
Štutgarte įvyko tradicinės tarp
tautinės „Fair Play” 1994 metų 
laureatų pagerbimo iškilmės. 
„Fair Play” garbės diplomas

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

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 700-422-0260

pirmą kartą įteiktas Lietuvos 
atstovui. Tai dukart Europos ir 
buvusios SSRS šešiskart čem
pionas, pagarbiai vadinamas 
„Ringo džentelmenu” kaunietis 
Algirdas Šocikas.

(LR 01.30)
Kab. 312-735-4477;

Rez. (700)246-0067; arba (706)246-6581 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 8. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60852

Cerdlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

3*00 W. es st. Tel. (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

penki, ir šeštd 9 v.r.-12 v p p
•132 S. Kedzle Avė., Chicago

(312) 776-eeOO arba (312) 460-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd„ Hickory Hills, IL
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Studentų ir dėstytojų protestą, įvykusį pernai lapkričio mėn. Vilniuje, paįvairino plakatai. Pana
šios demonstracijos, reikalaujant, kad vyriausybė skirtų daugiau lėšų mokslui, vyko Kaune, 
Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Nuotr. Gintauto Vitkaus

TARP RUSIJOS IR 
EUROPOS

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Sausio 29 - vasario 4 d. Stras
būre Europos Taryba, jos poli
tinės grupės, komitetai ir Par
lamentinė Asamblėja svarstė 
Rusijos prašymą priimti ją i 
Europos Tarybą ir sykiu — Rusi
jos elgesį Čečėnijoje. Elgesys 
pavadintas visai nepriimtinu, 
tai užpuolimas, įsiveržimas, 
kariuomenės naudojimas žudyti 
civilius gyveptojus ir griauti 
ištisai visą šalį. Ypač užsimota 
sunaikinti sostinę, kaip naciai 
kadaise griovė sukilusią Var
šuvą, — nors čečėnai net nesu
kilo (tik Vakarai juos klaidingai 
vadina sukilėliais). Jie neuž
puolė, bet yra užpulti. Užpuolė 
Rusijos generolai ir kareiviai, ir 
elgiasi ten kaip baudėjai, plėši
kai, prievartautojai. Atsako
mybė tenka šalies vadovybei ir 
visai šaliai, kurios priėmimo į 
Europos Tarybą procedūra ati
dėta neribotam laikui.

Kai kas kalbėjo: o gal jeigu
Rusija jau būtų Europos Tary
bos narė, ji elgtųsi žmoniškiau?

Pažvelkim iš kitos pusės: ar 
kas nors išdrįstų šitaip besiel
giančią Rusiją pasiūlyti pa
šalinti iš Europos Tarybos?

Žinoma, ne, niekas neišdrįstų, 
o jeigu koks keistuolis ir atsi
rastų, būtų apšauktas ekstre
mistu, vanagu, įtampos kėlėju 
— ir Europos Tarybos vadovybė 
su parlamentine Asamblėja to
kio sprendimo tikrai nepriimtų.

O tai, deja, reikštų, kad 
žudynės leidžiamos, kad toks

elgesys tampa norma ir Eu
ropai.

Štai ir atsakymas į nuolat 
prakišinėjamą mintį: reikia 
Rusiją vis dėlto priimti, kokia ji 
yra, o po to šeimos ratelyje 
auklėti. Tačiau, kai paklausi, iš 
kur jūs žinote, kad Europa auk
lės Rusiją, o ne atvirkščiai? — 
darosi aišku: principų ir teisin
gumo atsisakymas reikštų, kad, 
būtent, Rusija jau auklėja Eu
ropą. Ne pati artėja ir gerėja, o 
pamažėl įsiurbia vargšę Europą, 
pirmiausia gendančią nuo... bai
mės.

Lietuvos vadovus irgi auklė
ja: kas bebūtų, kaip Rusija besi
elgtų, turite būti draugiški. 
Atrodytų, kam tie patarimai, 
juk mes draugiški, mes jos 
nepuolam, nebombarduojam, 
tik kartais siūlom kitų nebom
barduoti. Ir jeigu ko nors 
paprašom, pavyzdžiui, nuostolių 
atlyginimo, pagrobtų santaupų 
ir indėlių, ambasadų Paryžiuje 
arba Romoje sugrąžinimo, tai 
labai tyliai paprašom, itin man
dagiai, kad niekas net negir
dėtų.

Kita kalba, jeigu Rusija parei
kalauja — žinoma, tada reikia 
vykdyti, nes kitaip būsi „ne
draugiškas”.

Taip, Rusijai atmetus Lie
tuvos Vyriausybės patvirtintas 
taisykles dėl karinio tranzito, 
pareikalavus kitokios tvarkos, 
kurią pats Lietuvos Užsienio 
reikalų ministras pavadino

nereglamentuojamu tranzitu, 
A. Šleževičiaus vyriausybė, be 
abejo, prezidentui pritariant, 
pasidavė. Gal jau dabar Rusija 
nebekels Lietuvai muitų, kaip 
žadėjo? Kur ten, pasakė aiškiai: 
pamatysim, ponai lietuviai, 
kaip toliau elgsitės. Antai esat 
nutarę išvaryti iš Lietuvos tokį 
Rusijos pilietį Ivanovą, kuris 
veikė prieš Lietuvą, organizavo 
sausio 13-osios žudynes, buvo 
nuteistas, dabar išleistas ir 
išsiunčiamas į tėvynę Rusiją. 
Ne, jokiu būdu, tai būtų nedrau
giška Rusijos atžvilgiu! Užspau- 
sim prekybą! Lietuvos valdžia 
tūpčioja ir nedrįsta to Ivanovo 
išprašyti. Nebent prašinėja 
kokiose slaptose derybėlėse 
Rusijos leidimo — vis dėlto leis
kit mums, nepriklausomai vals
tybei, išmesti vieną nenaudėlį...

Nežinia, nė kaip, nė kiek nuo
lankiai prašinėja leidimo prašy
tis į NATO. Rusija pasisako 
prieš — iš to jau žinoma, kad 
Lietuva būtų nedraugiška, jeigu 
labai stengtųsi. Todėl, kai Esti
jos Užsienio reikalų ministras 
perspėja Vakarus neatidėlioti 
šio sprendimo, mūsiškis dūsau
ja: „norime išvengti bet kokios 
įtampos”.

Rusija šiemet jau siūlys mums 
karinį bendradarbiavimą (pra
nešta spaudoje) — ir žinom, kad 
nuo draugiškumo priklauso 
muitai. O dar turime pašonėje 
Rusijos seselę Baltarusiją. Ir 
Baltarusija mus antai perspėjo, 
kad nebūtumėm jai nedraugiš
ki, į Vakarus galėsime judėti tik 
su sąlyga, kad tai neprieštaraus 
draugystės sutarčiai. Šiandien 
sutartį pasirašėm, turinį mums 
paaiškins vėliau. Rusijos 1995 
m. strateginiuose planuose —

LIETUVOS ŠVIETI
MO NAUJOVĖS

Atviros Lietuvos fondas pri
statė žurnalistams ir pedago
gams projekto „švietimas Lie
tuvos ateičiai” darbus, nuveik
tus per metus ir Lietuvoje išleis
tus lietuviškus vadovėlius, pro
gramas, literatūros kūrinius.
1994 m. projekto biudžetą suda
rė daugiau nei milijonas dole
rių. Fondo vykdomojo direkto
riaus V. Gruodžio teigimu, tokia 
parama yra garantuojama ir
1995 metais.

Iš visų G. Soroso fondo progra
mų solidžiausiai ir tikrai prio- 
ritetiškai remiamas projektas 
„Švietimas Lietuvos ateičiai”. 
Kaip pasakė fondo pirmininkė 
I. Veisaitė, programa reikalinga 
Lietuvos ateičiai, demokratijos 
kūrimui. „Mes siekiame, kad 
mūsų moksleiviai, kaip ir visi 
europiečiai, galėtų turėti pasi
rinkimo teisę, priprastų prie 
savarankiško mąstymo. Be jo 
nebus kūrybos, nebus Lietuvos 
ateities, mes liksime kareivė
liais, kurie vykdys kažkieno 
valią, mes netapsime tikrais 
piliečiais”.

Projekto „Švietimas Lietuvos 
ateičiai” tarybos pirmininkas 
Darius Kuolys minėjo, kad vie
nas reikšmingiausių 1994 m. 
išleistų vadovėlių, iš kurių 
mokysis kelios mokyklos klasės, 
yra šveicarų autorių parašyta 
„Istorija”. Kol kas išleista tik 
pirmoji vadovėlio dalis, dar dvi 
turėtų būti išleistos šiemet. Be
je, vos pasirodžius pirmajai, kilo 
savotiškas pasipriešinimas, bū
ta išpuolių spaudoje.

Kas užkliuvo „atsiveriančiai 
visuomenei”? Anot D. Kuolio, 
šis vadovėlis — tai savotiška 
sąmoninga provokacija , nes va
dovėlis neduoda išbaigtų at
sakymų, pateikia alternatyvius 
požiūrius ir verčia mokytoją 
rimtai dirbti.

kurti aplink save buferines 
zonas su Rusijos bazėmis. Važi
nėjančią ir įteisintą karinę bazę 
jau turim, būsim traukiami ir į 
trišalę Rusijos-Baltarusijos-Lie- 
tuvos karinę sistemą.

Esame padėtyje, labai pana
šioje į tą prieš 1940 m. ultima
tumą. Ir dabartinis Lietuvos 
Kariuomenės vadas pasakė, kad 
gintis niekas nesirengia. Tiks
liau reiktų pasakyti, kad val
džia tam nesirengia, o jeigu kas 
nors rengiasi, tai valdžia tokių 
nemėgsta. Viena, kad dar teikia 
vilties, kad žmonės šį tą reiškia, 
jų susipratimas gali šį tą reikš
ti. Ir tai, kad dar galim kalbėtis. 
Beveik tiek pat demokratijos 
kaip Maskvoj.

Vienose mokyklose iš tos 
„Istorijos” mokytojai semiasi 

1 daug, kitose slepia ją nuo moki- 
i nių, nes bijo, kad mokinys ne

paklaustų to, ko mokytojas ne
sugebės atsakyti. Darius Kuolys 
žada, kad fondas ir ateityje 
mėgins pateikti tokių „pro
vokacijų”.

Gali būti, kad tokia provokaci
ja taps jau leidžiamas originalus 
etikos vadovėlis rusų mokyk
loms. Jis kai kuriems, ateizmo 
paveiktiems mokytojams nebus 
didelis džiaugsmas. Kas žino, 
kurį iš 100 vadovėlių, mokymo 
priemonių, laimėjusių fondo 
konkursą, posovietinė visuome
nė gali priimti kaip iššūkį?

Bus leidžiami ir iš kitų kalbų 
versti vadovėliai. Jau aiškėja, 
kokių vadovėlių, kokioms kla
sėms reikės. Kai kurių šiuolai
kinių vadovėlių Lietuvos auto
riai, D. Kuolio teigimu, dar ne
sugeba parašyti. Iš anglų, vokie
čių kalbų verčiami ir Lietuvai 
pritaikomi etikos ir istorijos 
vadovėliai, chrestomatijos. Ten 
bus lietuviams neįprastų da
lykų.

Saviems autoriams, žymiau
siems Lietuvos specialistams, 
užsakomi pilietinės visuomenės 
pagrindų vadovėliai. Tai, anot
D. Kuolio, itin svarbus Lietuvos 
ateičiai, demokratinei visuome
nei dalykas. Vargu ar ji pajėgtų 
tenkinti visų „institucijų” 
norus.

Visuomenei dažnai neįprastas 
ne tik fondo remiamų ar leidžia
mų vadovėlių turinys, bet ir 
išvaizda. Jie gražūs, bet ir 
brangūs. O Švietimo ir mokslo 
ministerija jau paskelbusi, kad 
nuo ateinančių mokslo metų re
formuotos mokyklos vadovėlius 
aukštesniųjų klasių moksleiviai 
turės pirkti patys. Ar fondas dėl 
to nekeis savo nuostatos, ne
prastins vadovėlių išvaizdos?

Fondas, sakė tarybos pirmi
ninkas Darius Kuolys, stengsis 
išleisti vadovėlius kiek įmano
ma pigiau, tačiau dėl kainos jie 
neaukos kokybės.

Kai prieš kelerius metus Len
kijos mokyklose pasirodė gražūs 
vadovėliai lenkų kalba, mokyk
las iš netikėtumo ištiko šokas, 
tačiau tik tada mokykla pradėjo 
atsinaujinti. Svarbi yra dar 
viena fondo nuostata: savo lei
džiamus vadovėlius fondas par
davinėja pigiau nei už savikai
ną. Antai „Pedagoginės psicho
logijos” savikaina buvusi’8 litai, 
o parduota po 4 litus.

D. Kuolys sutinka, kad dabar 
vadovėlius nusipirkti pajėgtų 
gal 10-20 procentų vaikų. Ar 
neatsiras piliečių diskriminaci
jos, jei tokio žingsnio ministeri
ja nebus labai gerai pasvėrusi?

„Išspręsti visas švietimo pro
blemas — ne fondo jėgomis. Jei

Laikas grąžinti skolą
Mėnesį ir ilgiau su pasibais

ėjimu matėme, kaip „demokra
tiškos” Rusijos lėktuvai iš oro, 
o sunkieji pabūklai — nuo žemės 
paviršiaus, naikino Čečėnijos 
sostinę. Sunku būtų įsivaizduo
ti žiūrovą, nereaguojantį su 
bejėgišku pasipiktinimu į 
žmonių kančias ir jų gyvenimo 
griovimą. Prieš mūsų akis Groz
no miestas virto apsvilusių griu
vėsių krūvomis, kurių negalėjo 
sušvelninti nei šviežio balto 
sniego danga. Bet galbūt dar 
didesnį šiurpą nuolat kėlė 
staiga apakusios ir apkurtusios 
kitų kraštų vyriausybės. JAV 
prezidentas stengėsi žudynes 
ignoruoti, pasislėpdamas už „tai 
Rusijos vidaus reikalas” 
posakio. Negirdėjome griežtų 
protestų ir iš Europos, ir iš 
buvusių sovietų valdžioje 
respublikų, kurios tūnojo ausis 
suglaudusios, kad tik neatsar
giu žodžiu nesuerzintų „visa
galio Jelcino”.

Jeigu ne gan drąsūs reporta
žai Amerikos žiniasklaidoje, 
narsi kalniečių tauta, trokštanti 
laisvės, kaip jos dar neseniai 
troško Lietuva ir kitos tautos, 
šiandien besidžiaugiančios 
nepriklausomybe, būtų pamažu 
išnaikinta, o Maskvos „proble
mos” su nepaklusniais čečėnais 
būtų užsibaigusios.

Po mėnesio Kremlius paga
liau pasidžiaugė, kad Čečėnija 
„sutvarkyta”, Grozno griu
vėsius jau valdo rusų ka
riuomenė, o žmonių valia iš
rinktoji krašto vyriausybė pa
keista Jelcino tampomomis ma
rionetėmis. Ir tik po to pasirodė 
tikrasis Maskvos „demokratiš
kumas”: ką iš tikrųjų Rusija 
vadina žmogaus teisių gerbimu.

Jau kelintą kartą didžiuosiuo
se dienraščiuose spausdinami 
straipsniai apie šiandieninę 
padėtį Čečėnijoje ir rusų karei
vių kasdien vykdomus šlykš
čiausius, jokio doro žmogaus 
protu nesuvokiamus žiauru
mus, nukreiptus prieš civilius 
gyventojus. Žudymai, kanki
nimai, prievartavimai, plė
šimai, deginimai... Lietuviai 
omonų žiaurumą patyrė tik 
vieną dieną, kurią į savo istoriją 
įrašė Kruvinojo sekmadienio 
vardu, nors ta diena pareika
lavo vos 13 aukų. Čečėnijoje 
omonai siautėja kasdien, o jų

valstybė savų problemų ne
sprendžia, fondas jų negali 
prisiimti. Valstybė turi imtis

Danutė Bindokienė

aukos skaičiuojamos šimtais, 
tūkstančiais.

Net ir to smurto akivaizdoje 
amerikiečiai žurnalistai (žr. 
„Chicago Tribūne”, 02.12, 
„Science Christian Monitor”, 
02.13 d.) mėgina rusus teisinti, 
esą „jie pamišę iš baimės, nes 
kiekviename čečėne mato prie
šą, nekenčiantį okupantų ir 
pasiruošusį juos naikinti”. Ir 
kaip, tų žurnalistų nuomone, 
čečėnai turėtų su rusais elgtis? 
Gal apkaišyti gėlėmis?

Po 1990.03.11 d. Lietuva des
peratiškai ieškojo užtarėjų 
užsienio prezidentūrose, kad su
tiktų pripažinti jos nepriklau
somybę. Prisiminkime džiaugs
mą, kad mažutė Islandija pirmo
ji išdrįso pasisakyti už mūsų 
tėvynę. Dabar atėjo laikas 
mums — užsienio lietuviams — 
organizuotai ateiti į pagalbą 
Čečėnijai. Nelaukime, kol Lie
tuva prisirengs tvirtai užtarti 
skriaudžiamuosius, nes, dėl vi
siems suprantamų priežasčių, 
vargiai ji pasiryš tokiam žygiui. 
Lietuvos nerangumo mes ne
įstengsime pakeisti, bet galbūt 
galime įtaigoti savo gyvenamojo 
krašto vyriausybę, kad sudraus
tų Rusiją, išgelbėtų, ką dar 
galima išgelbėti. Esame šio 
krašto piliečiai ir turime teisę 
pasisakyti. Ko laukiame?

Galb .’'. JAV LB Krašto valdy
ba sutiktų organizuoti laiškų 
rašymo akciją, galbūt net de
monstracijas Vašingtone, kaip 
padarė Kanados Krašto LB, 
suorganizavusi demonstrantų 
būrį prie Rusijos ambasados 
Otavoje. Jeigu iš to ir nebus ki
tokios naudos, bent parodysime 
čečėnams, kad jie neužmiršti. 
Matant Amerikos žiniasklaidos 
simpatijas Čečėnijai, galime 
būti tikri, kad tokios demonstra
cijos bus atitinkamai pastebėtos 
ir komentuojamos, o lietuviams 
tikrai dėl to bus garbė.

Kai aną kruvinąjį sausio 
13-tosios sekmadienį Vilniuje 
mūsų tautiečius traiškė omonų 
tankai, čečėnų tautos moterys 
pirmosios atskubėjo su užuo
jauta ir pritarimu. Šiandien tie 
patys omonai traiško laisvės 
trokštančią Čečėniją. Laikas 
grąžinti jai skolą ir ateiti ne 
vien su užuojautos, bet ir su pro
testo žodžiu.

opiausių visuomenės proble
mų”, sakė Darius Kuolys.

(LR, 01.25)
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Saulė jau buvo iš pietų išsukusi, kai atvažiavo uriad- 

nikas su stražniku. Atsivežė ir felčerį. Uriadnikas viską 
užrašinėjo, felčeris apžiūrėjo skenduolę. Jiems bešnekant 
atvažiavo ir klebonas su spynelės rakteliu. Iš karto 
ieškojo troboje, paskum kamaroje, vėliau daržinėlėje net

» ir tvarte. Ir smėlį pagirnyje pažarstė. Skrynios
prieskrynėje rado jos pačius susispaustus keliasdešimt 
sidabrinių rublių ir dar trejetą rublių kapeikomis, bet 
auksinių už namą kaip nebūta. Kitą dieną, kai Uršulę 
pašarvojo jos pačios trobelėje ir susirinkę kaimynai 
giedojo giesmes, vėl atvažiavo uriadnikas ir liepė išsemti 
iš šulinio vandenį. Vyrai išsėmė ir dumblą iškuopė. Rado 
blekinį puodelį, kuris prieš keletą metų buvo įkritęs ir 
nuskendęs, rado molinį švilpuką, kurį Baužių Juozukas 
buvo įmetęs. Tada jis buvo tik poros metų bambliukas, 
o dabar jau pusvyris, bet savo švilpuką dar atsiminė. 
Atsiminė ir užpakalio peršėjimą, kai tada motina 
rykštes pačaižė už švilpuko įmetimą. Ištraukė dar keletą 
pagalių, bet nė vieno pinigo.

Uriadnikas nusivedė Burnį namo ir ilgai klausinėjo. 
Būrais uriadniką net laukan išsivedė. Rodė, kur jis pats 
stovėjo, kur buvo Uršulė ir zuikis obuolį graužė. Nusi
vedė net po obele. Rado ir pragraužtą obuolį, bet 
neatrodė, kad uriadnikas būtų tuo patikėjęs. Vis tiek 
pasidairė, pasidairė, pažiūrėjo tą tvoros vietą, per kurią, 
Būrais sakė, kiškis peršoko, ir išvažiavo. Kiti jų šneką 
ir dairymąsi sekė iš tolo, o patyliai jau buvo nusprendę, 
kad Būrais paėmė pinigus, gal net pati jam atnešusi 
parodė, o jis įkišo bobą į šulinį ir balto zuikio pasaką 
sugalvojo. Tik negalėjo suprasti, kam jis triukšmą kėlė.
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Būtų apsidairęs, niekas nemato, nuėjęs namo, užsiklojęs 
galvą ir miegojęs. Nė lapė būtų nelojusi. Dabar su tuo 
baltu zuikiu pats sau spąstus paspendė ir ko gera gal 
net į katorgą reikės išeiti. Kai kas galvojo, kad žmogų, 
nors ir bobą, nudaigoti ne taip lengva. Savo darbo išsi
gando ir paleido gerklę, net pats gal nejuto, ką daro. 
Vienas kitas gal norėjo tikėti ta balto zuikio pasaka, bet 
nebedrįso net prasižioti — kas norėjo būti išjuoktas. Tik 
nė vienas negalėjo suprasti, iš kur Buraiui toks 
gobšumas. Buvo bevaikiai, gyveno dviese su pačia, ūkis 
buvo kaip visų, sodas pats didžiausias visame kaime — 
ko jam galėjo betrukti. Nebent tik bėdos.

Po laidotuvių, kai moterys tvarkėsi Uršulės troboj, 
įėjo tas pats naujasis žmogus, pasikabino kepurę ant 
vagio ir atsisėdo už stalo, kurį moterys buvo ką tik pasta
čiusios vietoje lentos, ant kurios gulėjo skenduolė. Mo
terims bebaigiant tvarkytis ir vis žodžiu kitu 
pasikeičiant su žmogum užustalėje, atėjo ir seniūnas.

— Ar jau baigiat? — įėjęs paklausė.
— Kai tik Ona perbrauks aslą, galėsim ir eiti.
— Ir tamsta čia? — seniūnas atsisuko į naują žmogų.
— Atėjau, — trumpai atsakė tas.
— Aš irgi atėjau. Sakiau reikės užrakinti, kad vaikė

zai kokie po tuščią namą nelandžiotų.
— Nelandžios, — atsakė žmogus. — Dabar aš čia 

gyvensiu, kol aną pasistatysiu.
Seniūnas akimirksnį sumišo.
— Kaip tai... — numykčiojo. — Ar tai su kuo 

susitarei?
— Kad nereikėjo su niekuo. Aš viską nupirkau, tik 

leidau moteriškei pagyventi, kol miestely savo įsigis.
— O mes manėm... Ir ji pati sakė, kad tik tą 

galulaukėse...
— Aš nežinau, ką ji sakė, bet žinau, ką nupirkau. 

Jeigu norite, galėsiu parodyti ir popierius...
! ► A -» .

— Ne, ne, tamsta. Kam tie popieriai. Jei taip sakai, 
taip ir yra. Mes irgi girdėjom, kad žada keltis į miestelį, 
tik nežinojom, ką darys su ta troba. Jeigu taip, tai ir 
gerai. Rūpestis mums nuo galvų. Tik va, kai kartu visi 
gyvensim tam pačiam kaime, norėtumėm žinoti, kaip 
vadiniesi.

— Ar tai dar nežinote? — nustebo žmogus.
— Kad nebuvo, kaip sužinoti.
— Uršulė žinojo.
— Gal ir žinojo, bet buvo ne iš šnekiųjų. Ką žinojo, 

daugiausia tik sau žinojo.
— Didžpetris. Amerikos Didžpetris.
— Didžpetris, tai kaip ir girdėtas, — pasakė toji mo

teriškė, kuri baigė šluoti aslą ir statė šluotą į kampą,
— bet Amerika. Ar ir taip kas krikštija? Žmonės į tą 
Ameriką tai važiuoja.

Žmogus, pasivadinęs Ameriku net nusikvatojo.
— Mamut, ne Amerika, bet Amerikas. Krikštija, 

kaip nekrikštys, — net išsišiepė Amerikas.
— O kaip su karve ir avim? Ar jas irgi nupirkai?

— seniūnas norėjo viską sužinoti.
Amerikas pakėlė akis į pajuodusias lubas, lyg norėtų 

pamatyti, kas ten parašyta, paskum pasakė:
— Ne, tų nenoriu. Galite pasiimti ir pasidalinti. 

Tvarto man gali prireikti. Ir vištas pasiimkit, ką jos čia 
man pašalius terš.

— Velnias čia jį atnešė, — kiek toliau nuo trobos 
paėjęs sumurmėjo seniūnas. — Visokios bėdos. Pirma 
tas kvailys Būrais, dabar vėl pasidalinkit. O kaip tu tą 
karvę pasidalinsi.

— Vištas tai galima parduoti ir Mišias už nabašnikę 
užprašyti, — įsiterpė viena iš moterų.

Saulė jau buvo arti laidos, ir vištos prie tvarto durų 
dar kapstinėjosi, bet jau buvo besirengią eiti tūpti. Kiek 
atokiau nuo kitų kapstėsi stambi kanapė. Viena iš

moterų, ištiesusi rankas, pasilenkė ir palengva ėmė eiti 
artyn.

" — Gūži, gūži, gūži, — eidama šnekėjo, ir višta
susigūžė.

Moteris paėmė į rankas.
— Na ir sunki.
Kiek pasigraibiusi pridėjo:
— Ir su kiaušiniu.
— Taigi, kitas vaikų taip nepopina, kaip ji višteles. 

Va, pažiūrėk, lovelis dar neišlestas, — seniūnas akimis 
parodė iš medžio išskaptuotą lovelį, o kelis žingsnius 
paėjęs pridėjo: — Tai jau ir nešies.

— O kaip nesinešiu. Taip palikta, kiaušinį kažin kur 
pames. Uršuliukė kiaušinį padėti visada įsileisdavo į 
vidų. Višta lovos kojūgaly padėdavo ir vėl prašydavosi, 
kad išleistų. Uršuliukė visada vištelę už kiaušinį dar 
pavaišindavo, kuo turėdavo. Dažniausia duonos 
gabaliuką sutrupindavo. O tas manai įsileis, tai vištelės 
ir mėtys kiaušinius patvoriais. Tik šeškams gert. Kaip 
gi nesinešiu. Pažiūrėkit mergaitės, — atkišo kanapę, kad 
ir tos pažiūrėtų, ar ji tikrai su kiaušiniu.

— O aš manau, palikit kaip yra, — visiškai rimtai 
pasakė seniūnas. — Su tais iš kažin kur atklydusiais 
pirštų niekada neaudursi. Kas žinojo, kad ji pardavė ne 
tik žemę, bet ir gryčiukę. O dabar, girdi, mano...

— Taigi girdėjai, kai pasakė, kad tų jam nereikia. 
Ne aš viena girdėjau.

— Kur negirdėsi. Taip sako, o nežinai, ką galvoja. 
Vištas išsinešim, o jis atsiųs žandarą, sakys, kad 
pavogėm. Tik bėdos bus. Paleisk.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH

LIETUVIŲ NAMŲ 
S.O.S.

Lietuvių namai Clevelande 
(Lithuanian Village, Ine.) prieš 
22 metus pastatyti tankiausiai 
lietuvių apgyventame E. 185 
gatvės rajone, tarnauja lietuvių 
reikalams. Čia ir dabar, nors ir 
rečiau, vyksta įvairūs renginiai, 
susirinkimai, pasitarimai. Čiur
lionio saliukė, jaunimo kamba
rys, daugiau 200 vietų salė — 
patogios patalpos lietuvių 
kultūrinei, politinei bei so
cialinei veiklai. Veikiantis 
„Gintaro” restoranas ir baras 
(tik klubo nariams) tarnauja ir 
plačiajai visuomenei.

Anksčiau Lietuvių namai 
stipriai rėmė kultūrinę veiklą, 
turėjo įsteigę ir kultūrinę 
premiją nusipelnusiems lietu
viams pažymėti, rėmė spaudą, 
duodami apmokamus skelbi
mus, radijo transliacijas, „Gran
dinėlę”, sportininkus, BALFą ir 
kt. Apskaičiuojama, kad per tą 
laikotarpį Lietuvių namai 
lietuvių reikalams yra atidavę 
daugiau negu 140,000 dol. duok
lę.

Ir šiandien, kaip jau atvirai 
kalbama, jie išgyvena eko
nominę krizę, kuri, jei nebus 
griebiamasi greitų s; idimų, 
gali liūdnai baigtis, i.udėl tai 
atsitiko? Priežasčių daug. 
Namus dar slegia 122,000 
dolerių skola (Metropolitan Sav- 
ings bankui užstatas — 60,000; 
„Taupai” — 26,000 ir pavieniams 
asmenims — 36,000). Vien per 
metus išmokama arti 7,000 do
lerių palūkanų. Namai reikalin
gi pataisymų, pagerinimų. 
Uždengtas naujas stogas, įdėta 
nauja krosnis, reikia neatidė
liotinai tvarkyti automobiliams 
pastatyti aikštę ir kt. Suma
žėjus aktyviems nariams (se
natvė ir mirtys), sumažėjo baro 
ir restorano lankytojų skaičius. 
O bendrai lietuviška veikla 
išgyvena kultūrinį nuo
smukį, ir Lietuvių namai tai 
skaudžiai patiria. Jaunesnioji, 
čia gimusiųjų karta, ir dabar iš 
Lietuvos atvykstantieji lietu- 
viškon veiklon nesijungia.

Namų direkcija: pirmininkas 
Raimundas Butkus, dirbąs 
„The Leader „Mortgage” ben
drovėje, adv. Egidijus Mar
cinkevičius, Algis Penkauskas 
— akcijų platinimo vajaus koor
dinatorius; reikalų vedėjas Vy
tautas Jokūbaitis, Vytautas 
Sniečkus, Gediminas Puškorius, 
Vytautas Puškorius ir Kristina 
Kasulaitytė — sausio 22 sukvie
tė visuomenės atstovų pasita
rimą, kuriame vadovybė norėjo 
išgirsti nuomonę, klausti pata
rimų, ieškoti sprendimų, kaip 
rasti naujus kelius, kurie užtik
rintų Lietuvių namų ateitį. Da
lyvavo 22 asmenys.

Pirm. R. Butkus savo žodyje 
sakė, kad finansinė krizė na
mams iškilo jau prieš dvejus 
metus. įvairiais būdais buvo 
mėginama problemą išspręsti, 
bet pastangos nedavė reikiamų 
rezultatų. Skolos nebeleidžia 
toliau delsti ir laukti. Vie- 

_ nintelis teisingas ėjimas — 
naujų akcijų leidimas ir jų 

~ platinimas. Akcijų pirkimas 
nėra auka ar dovana, bet savų 
pinigų investavimas. Kaip pir
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mininkas teigė, kad tokių namų 
pastatymas dabar kaštuotų ar
ti 2 milijonų dolerių. Dabar jie 
verti tarp 500,000 iki 700,000 
dol. Apdrausti 700,000 dol. Jei 
dabartiniai akcininkai (800) 
nupirktų bent po keturias akci
jas (akcija 25 dol.) ir antratiek 
išplatinus tarp dar jų neturin
čių, susidarytų daugiau negu 
30,000 dol. kapitalas, kuris 
galėtų būti panaudotas namų 
gerinimui. Dar kartą pabrėžė, 
kad akcija turi savo vertę ir čia 
pinigų investavimas nėra rizik
inga operacija.

Zenonas Dučmanas, Lietuvių 
namų Superior ir 185 gatvių 
veteranas, pirmąsias akcijas 
paveldėjęs iš savo tėvo Jono, su 
nostalgija kalbėjo apie senuo
sius namus ir naujųjų namų 
statybos detales. Kai šie 185 
gatvės namai buvo pradėti 
statyti, pardavus senuosius 
namus, į statybos fondą buvo 
įnešta 200,000 dol. Namų pasta
tymas kaštavo 400,000 dol. 
Buvo užtraukta 200,000 dol. 
Namų pastatymas kaštavo 
400,000 dol. Buvo užtraukta 
200,000 dol. paskola iš Superior 
Savings banko geromis to meto 
sąlygomis.

Algis Penkauskas, kuriam 
Namų direkcija pavedė akcijų 
platinimo vajaus reikalus, 
kvietė iš čia susirinkusiųjų 
sudaryti specialią komisiją, bet 
dalyvavusiųjų buvo pareikšta 
nuomonė, kad tokia komisija 
būtų renkama bendrajam akci
ninkų susirinkime, vyksian
čiame kovo mėnesį. Komitetas 
ar komisija turėtų dirbti ranka 
rankon su direkcija. Vladas 
Plečkaitis, anksčiau buvęs di
rekcijos narys, siūlė šį akcijų 
platinimo vajų pradėti jau čia, 
tame nedideliame susirinkusių 
ratelyje. Stebėtina, kad tam 
buvo iš karto gyvas pritarimas.

1 Akcijų įsigyta už 5,450 dol.: Rai
mundas Butkus — 1,000 dol., 
Zenonas Dučmanas — 1,000 
dol., Česlovas Šatkas — 1,000 
dol., Vladas Plečkaitis — 500 
dol., Vytautas Sniečkus — 500 
dol., Vincas Apanius — 500 dol., 
Jonas Gudėnas — 250 dol., Au
relija Balašaitienė — 200 dol. 
ir Kazimiera Vaičeliūnienė — 
200 dol.

Susirinkusieji skundėsi, kad 
„Gintaro” valgykloje per lėtas 
patarnavimas, kad restoranas 
sunkiai prisitaiko prie klientų 
pageidavimų ruošiant platesnio 
pobūvio priėmimus. Pasigen
dama platesnės reklamos ne tik 
lietuviškoje visuomenėje, bet ir 
amerikiečių tarpe. Siūlyta 
kreiptis į organizacijas, į abi 
parapijas, spaudą, pabrėžiant, 
kad Lietuvių namų išlikimas 
yra visų mūsų reikalas. Lietu
viška pastogė turi tapti visų 
lietuvių susibūrimu, pasisvečia
vimo, pabendravimo jaukūs 
namai. Pradėta akcija turėtų 
išvystyti tempą, o rezultatai ir 
pesimistus nustebintų.

Vacys Rociūnas

RAGINIMAS REMTI
KONGRESMANO DURBIN 

PATAISĄ

Vasario 12-tos „Tėvynės 
garsų” programoje pakartotinai 
buvo priminta apie Amerikos 
Atstovų rūmų projektą H.R. 7 
(The National Security Revitali- 
zation Act), kuris išskiria 

i Lietuvą iš ateityje galimos

a

Lietuvos ambasadoriui JAV-se dr. A. Eidintui Clevelande lankantis. I k. — Camille ir dr. Gin
tautas Sabataičiai, A. Pautienis, kun. G. Kijauskas, SJ, dr. DeStepfano, W. Miller, G. Kudukienė, 
amb. dr. A. Eidintas, D. Čipkienė, A. Mockus, S. Knistautienė ir R. Balytė.

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

NATO narystės. Klausytojai bu
vo raginami skambinti kongres- 
manams ir prašyti jų paremti 
kongresmano Durbin (IL) 
amendment — pataisą, kuri bus 
pateikta vasario 16-tą dieną. 
Informaciją šiems pranešimams 
paruošė JAV LB krašto valdy
ba. „Tėvynės garsams” perdavė 
LB Ohio apygardos narys Juo
zas Ardys.

AUKŠTO LYGIO 
KONCERTAS

Kovo 5 d. Clevelande vyks ne
eilinis koncertas: atvyksta 
mezosopranas Vitalija Šiškaitė, 
tenoras Bronius Tamašauskas 
ir pianistas Robertas Bekionis. 
Šiškaitė ir Tamašauskas — Lie
tuvos Valstybinės operos ir baleto 
teatro solistai, atliko koncertą 
Čikagoje ir abu dalyvavo Čika
gos Lietuvių operos (,.Norma” ir 
„Pilėnai”) pastatymuose. 
„Draugo” dienraščio pokalbyje 
su Vitalija Šiškaitė iškeltas jos 
platus repertuaras, koncertų ir 
gastrolių gausa bei laimėti kon
kursai. Koncertas vyks sekma
dienį, kovo 5 d., 4 v. p.p. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Rengėjai, Clevelando ateitinin
kai, kviečia bilietus įsigyti iš 
anksto. Jie platinami kavutės 
metu Dievo Motinos parapijos 
svetainėje arba skambinant 
telefonu dr. Eugenijui Šilgaliui, 
481-0332.

Dalia Staniškienė

SIBIRO TREMTINIŲ 
KONCERTAS

Iki šiol mus lankė daugumoje 
privilegijuoti, buvę nusipelnę 
liaudies artistai, solistai, įvai
rios grupės. Šį kartą iš Kauno 
atvyks skirtingi svečiai. Tai 
Sibiro tremtinių vokalinis vie
netas „Šilas”. Tai pirma trem
tinių vokalinio vieneto kelionė 
į užjūrį, iki šiol niekas jais nesi

DON'T SPEND IT ALL SAVE SOME AT
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Apdrausti Federalinės valdžios

domėjo. Šio vieneto iškvietimu 
rūpinasi LB Socialinė taryba. 
Jie koncertuos Čikagoje, Det
roite ir Clevelande. Koncertas 
Clevelande bus kovo 19-tą 
dieną, 4 v. p.p. Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje. Koncertą 
rengia Dievo Motinos parapija 
ir specialus komitetas.

JEI RUOŠIATĖS VYKTI 
LIETUVON

Šią vasarą, liepos 27 d. Vil
niuje prasidės Pasaulio Lietuvių 
Sporto šventė. Clevelando „Žai
bo” sportininkai planuoja kelio
nę ir kviečia Clevelando lietu
vius prisidėti prie jų skrydžio. 
Susidomėję šia kelione gali 
skambinti dėl informacijų 
Juozui Kijauskui, tel. 289-7504.

T.G.

VENEZUELOJE
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ

Lietuvos ambasada Venezue- 
loje organizuoja gražias Vasario 
16-sios iškilmes. Jose dalyvaus 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, iš 
Bogotos atvykęs ambasados 
patarėjas Stasys Sirutis, 
Lietuvos konsulas New Yorke 
Arnoldas Milukas, New Yorko 
LB veikėjas Kęstutis Miklas, 
BALFo centro valdybos pirmi
ninkė Maria Rudienė, iš 
steigėjų National Strategy 
Forum, Antanas J. Rudis, 
DISTRAL įmonės direktorius 
Bogotoje inž. Algis Didžiulis su 
žmona Laima, JAV Teisingumo 
ministerijos pareigūnas dr. Gin
taras A. Dambrava su žmona 
Pamela.

Vasario 16 iškilmių programa 
prasidės anksti ryte vėliavos 
pakėlimu prie Lietuvos amba
sados rezidencijos, pamaldomis 
Nunciatūroje, kurias koncele-

BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVĖ. 

(708) 598-9400

Nuotr. V. Bacevičiaus

bruos Šv. Sosto atstovas, arki
vyskupas Oriano Quilici ir vys
kupas Paulius Baltakis, OFM. 
Po trumpo priėmimo Nuncia
tūroje, iškilmės tęsis valstybės 
Panteone, kur ambasadorius dr. 
Vytautas A. Dambrava ir gar
bės palyda padės Lietuvos 
vainiką prie Išlaisvintojo 
Simono Bolivaro karsto. 
Iškilmių diena baigsis 

. priėmimu diplomatiniam kor
pusui ir kitiems kviestiems 
svečiams Karininkų ramovėje.

Vasario 17 d. numatyta iš
vyka į Šv. i Kazimiero miestelį ir 
Marijos apsireiškimų vietą 
Betanijoje, po to pietūs amba
sadoriaus rezidencijoje.

Šeštadienį, vasario 18 d., 
Venezuelos jaunimas planuoja 
svečiams ekskursiją į Puerto 
Azul prie jūros.

Sekmadienį, vasario 19 d., 
vyks bendruomeninis Vasario 
16 minėjimas. Jis prasidės šv. 
Mišiomis seselių saleziečių 
koplyčioje Mišias aukos vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, gros 
smuikininkas Raimundas But
vilą ir čelistas Arvydas Griš
kevičius. Formalus minėjimo 
aktas vyks Latvių nariuose, kur 
pagrindinis kalbėtojas bus il
gametis New Yorko L*B veikėjas 
Kęstutis Miklas. Po to ambasa
da, talkinama Venezuelos 
jaunimo, pagerbs aštuoniolika 
nusipelniusių, 80 metų 
sulaukusių tautiečių. Ta proga 
bus perskaitytas Lietuvos pre
zidento Algirdo Brazausko 
atsiųstas specialus sveikinimas 
ir įteikti diplomai. Iškilmės bus 
baigtos vaišėmis.

Pirmadienį, vasario 21 d., vys
kupas Baltakis padarys vizitą 
Caracas arkivyskupui kardino
lui Jose Ali Lebrun. Po to bus 
pašventintos ambasados patal
pos ir pietūs vyskupui Baltakiui 
pagerbti. Tą pačią dieną organi
zuojama svečiams iškyla lėktu
vu į Margaritos salą.
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Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales Tax 8.75 nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai dar prideda 
supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 
-..  ■ u

10%—20%—*30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
32O8’/t Weat 95th Street 

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

TELEPHONE
CALLS

70 LITHUANIA
ANYDAY, ANYTIME

$0.85 PERZMIN 
(617) 489-5952 

AOF International

Pirksiu Toyota Camry arba 
Honda gerame stovyje. Skambinti
708-423-0012

MnuomoJamaaJ kamb. apšildomas bu. 
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asfnenim. Yra 
Šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. ♦ 
„security dep'” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Hti 3 v. p.p., tai. 312-478-87Ž7.

Apt. for Rent
4 rms, 2 bedrms, heated, carpe- 
ted. Appliances incld. $400 mo.

Tel. 708-863-4926

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

A pubfic scrvįfe of.thls newspaper i.

DRAUGE GAUNAMOS 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS 

KNYGOS

TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS. Vyt. Alantas.
242 psl............................................................. $5.00

ITALIJOS BALSAI. Poezija. 200 psl. .. ............... $3 00
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. . $3.00
VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. Br.

Vaškelis. 260 psl........................................... $4 00
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS.

Vyt. Bagdanavičius. 365 psl....................... $2.00
SAVANORIO DUKTĖ. Romanas. A. Gailiušis.

381 psl............................................................. $3.00
DAIGYNAS. Romanas. Alė Rūta. 576 psl. ... $6.00
PROFESORIUS RAKŪNAS. Romanas. Alb.

Baranauskas. 230 psl.................................. $3.00
TAI JUMS KALBĖJAU. I, II, III, IV, V t. Ladas

Tulaba. Visi tomai po............... ...... •.... $2.00
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN

KANT. Edvardas Turauskas. 280 psl. ... $5.00
ERELIŲ KUORAI. Romanas. P. Orintaitė. 384

psl..................................................................... $3.00
VILKAS iš GALŲ. Romanas. Vyt. Volertas.

304 psl..................  $5.00
BALTASIS BANGINIS. Romanas. Vertė P.

Gaudys. 347 psl............................................ $3.00
ŽVILGSNIS PRAEITIN. Jonas Kutra. 115 psl. $1.00 
LUKšlŲJAI. Kaimo praeities pasakojimai. A.

Giedrius. 231 psl........................................... $1 00
ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Atsiminimai.

Aid. Zoborienė. 60 psl.................................. $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J Balys. 230

psl...................................... .............................. $1.00

F
RE/MAX 

REALTORS 
l(3T2) 588-5959 
(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS ;ompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą

i • Pensininkams nuolaida

KMIECIK KEALTOItS
7922 S. Putoki Rd.

4365 S. Archec Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųęniškai 
patarnaus. Ikaihayimas’veltui.

FOR RENT

FOR SALE

Parduodamas grynas bičių me
dus. Pristatau į Chicagą. Galima 
gauti ir PLC, Lemont, sekmad. po 
Mišių. Tel. 708-323-5326. Biti
ninkas Kazys Laukaitis.

aaftt
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LAIŠKAI
KAM SKIRTI

VASARIO 16 AUKAS?

„Draugo” laiškų skyriuje va
sario 10 d. laidoje laiške „Dar 
mes labai reikalingi” Vytas Ma
ciūnas nurodo, kad ryšium su 
Maskvos smurtu Čečėnijoje ir 
panašiais pavojais Lietuvai, 
mūsų, užsienio lietuvių pastan
gos, joms reikalingos lėšos vis 
dar labai reikalingos Lietuvos 
nepriklausomybės išlaikymui. 
Šiam reikalui, be abejo, svar
biausią poziciją užima JAV ir jo
se gyvenantys lietuviai.

Laiško autorius teisingai pa
stebi, kad JAV LB vadovybėje 
šiandien yra žmonės kompete- 
tingi, pajėgūs, turintys 
reikiamą pasitikėjimą ir ameri
kiečių tarpe, aktyviai dirbantys 
ir aukojantys ne tik savo laiką, 
bet ir lėšas, krašto valdybos iž
dui neturint reikiamų pajamų. 
Jis kviečia JAV LB KV iždui 
pasiųsti kuo didesnę finansinę 
paramą Vasario 16 proga.

Labai gaila, kad neaišku, kam 
tą paramą siųsti. Spaudoje iki 
šiol nepastebėjau JAV LB 
Krašto valdybos atsišaukimų bei
adreso, kam siųsti aukas. Paš
tas dar neatnešė įprastų 
Vasario 16 dienos laiškų su 
aukų lapeliais. Gal dar atneš. 
Gal skelbimai vėluojasi. O viso 
to reikia dar prieš Vasario 16 d. 
minėjimus vietovėse ir JAV LB 
apylinkėse, kad krašto valdybos 
biuletenyje, skelbiant iš apy
linkių minėjimų gautas aukas, 
nebūtų tuščia vieta, kaip praei
tais metais buvo su Lemontu ir 
su keliom kitom apylinkėm, kad 
„Pasaulio lietuvyje” paskelbtų 
aukotojų tarpe būtų ir lemon- 
tiškių pavardes, kurie aukojo.

Jau anksčiau JAV LB taryba 
sesijose buvo priėmusi nuta
rimą, kad Vasario 16 aukos, at
skaičius minėjimų rengimo 
išlaidas, priklauso JAV LB KV 
iždui. Tas yra paskelbta JAV 
LB Įstatuose, 104 psl. To ir 
laikykimės vietovėse, Vasario 
16 aukų nedalinant apylinkei, 
PLB, mokyklai ar dar kam nors. 
Tam yra kitos progos bei kitos 
pajamos. Kas priklauso atiduo
kime JAV LB KV iždui.

Bronius Juodelis 
Willowbrook, IL 

DAR APIE POVO SINDROMĄ

Genė Valantinienė „Draugo” 
laiškų skyriuje sausio 31 d. lai
doje duoda pylos visuomenės 
veikėjams. Jie esą išdidūs ir

pasipūtėliai... Tik prileisk juos 
prie mikrofono, rašo ji, tai tuoj 
ir apsėda juos didybės kom
pleksas. Veikėjus ji palygina su 
povais. O povai, kaip žinome, 
jau egzistavo Adomo ir Ievos 
nuolatinės laimės gyvenvietėj 
Rojuj, kaip tikri gražuoliai. Čia, 
New Jersey Rojaus apygardoje, 
mūsų veikėjai yra kur kas 
kuklesni, pasakyčiau, gal net 
per drovūs. Visi jie savo lizdus 
yra susisukę ant žemės. Planuo
dami renginius arba minėjimus, 
jie patys pasirūpina meni
ninkais ir juos globoja, paskui 
susiranda patalpas, (paprastai 
patys jas išsivalo ir papuošia), o 
po to sustato kėdes, nuvalo 
stalus. Paskui už jų, pagal 
kruopščiai sudarytą sąrašą, 
susodina svečius ir gražias 
ponias. Viskas tiesiog žiba, kad 
net akį veria.

Ten, Downers Grove, IL, tik
rai kažkas netvarkoj. G.V. sako: 
„Kai paskiria į bet kokius 
pirmininkus ar šiaip jau prasi
mušanti į visuomenės veikėjus... 
tada jau pasipučiam kaip povas 
ir švaistomės, išskleidę savo 
spalvingą uodegą, kad bet kas 
prie mūsų neprieis...” Kadangi 
ji vartoja daugiskaitą, tai darau 
prielaidą, kad šios aimanos 
autorė pati priklauso tam 
pasipūtusių povų — veikėjų eli
tui. Tačiau, jei ji apsigyventų 
New Jersey soduose, tai užtikri
nu, kad jos nervai niekad 
nenukentėtų nuo tokių pasipū
tusių veikėjų.

Julius Veblaitis 
Union, NJ 

SKAUTAVIMAS BE KLAIDŲ?

Noriu pareikšti skautišką 
padėką broliui J. Dainauskui už 
jo parašytą straipsnį „Skautybė 
ir skaut'avimas lietuvių tarpe”. 
Manau, kad skautiškos veiklos 
keliams vingiuojant, tikrai 
veęta karts nuo karto pasi
tikrinti, ar nepasimetam. Ar 
mūsų lietuviškoji skautybė (iš
laikyta užsienyje ir dabar 
grąžinta Tėvynėn), brolio žo
džiais tariant, „padeda žadinti 
jaunimo pastangas dirbti 
dvasinei lietuvių tautos didy
bei”? Kiek teko patirti, visada 
to buvo siekiama.

Todėl su džiaugsmu įvertinu 
pasišventusių žilagalvių skau
tininkų ir skautininkių pastan
gas atkurtoje Lietuvos Skautų 
sąjungoje išlaikyti tą mūsų 
kilniąją idėją Tėvynėje. Ypač 
įvertinu pastangas vienos sesės, 
atsisakiusis patogaus gyvenimo 
užsienyje ir apsigyvenusios 
Lietuvoje, kur savo bendramin
čiams padeda jungti jaunimą į 
skautavimą.

Vasario 16-ją Juno Beach, Floridoje švenčiant, Lietuvos trispalvę kelią solistė Janina Šalnienė, 
buvęs LB apylinkės pirmininkas Algis Augūnas ir Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoris 
Juozas Andriušis.

tingiau tvarkė ekonomiką, 
atrodo, kad ir žmonių moralė 
buvo aukštesnio lygio. Visame 
pasaulyje žinoma, ką reiškia 
„Homo sovieticus”. Neatrodo, 
kad jam priskiriama aukšta 
kultūra. Dr. Štromas dar davė 
palyginimą, kad, atseit, Anglija 
ir Prancūzija, kolonizavusios 
Nigeriją ir Alžyrą, atnešė tiems 
kraštams kultūros, ir, kad Sovie
tų Sąjungos užėmimas Lietuvai 
turėjo teigiamos įtakos. Angli
ja ir Prancūzija buvo aukštesnės 
kultūros kaip Nigerija ir Alžy
ras, o Sovietų Sąjunga? Ji 
atnešė žemesnę kultūrą, nu- 
smukdė Lietuvą materialiai ir 
dvasiniai. Politologas turėtų 
pasiklausti žmonių, kurie tą 
užėmimą Lietuvoje pergyveno.

Žinoma, per 50 metų šiokia 
tokia pažanga Lietuvoje buvo 
padaryta, bet laisvieji kraštai 
per tą patį laiką pažengė 
nepalyginamai toliau. Nereikia 
ieškoti pavyzdžių, paimkit 
Prūsiją ir Rytų Vokietiją, paly
ginkite su Vakarų Vokietija.

Lietuvos spaudoje aprašomos 
skautiškos stovyklos, sąskry
džiai, sueigos liudija augantį 
abiejų lyčių jaunuolių entuziaz
mą skautiškai bendrauti. Su
prantama, kad dar trūksta pa
ruoštų jaunų vadovų bei 
vadovybių. Okupaciniais metais 
išauginti žmonės komunistinės 
pasaulėžiūros dvasioje, dar ne 
visai sugeba įsijausti į skauty- 
bės esmę. Gal dėl to ir vyksta 
vyresnių vadovų tarpe nesuta
rimai ar susiskaldymas. Bet, 
laikui bėgant, nesklandumai 
turės išsilyginti. Reikia kantry- 
bęs. Turės atsirasti lėšos ir ki
tokia parama skautiškai veik
lai, literatūrai, būklams, kad 
pagal Baden Powell sukurtą sis
temą skautavimas Lietuvoje 
plėstųsi ir stiprėtų. Brolio Dai- 
nausko mesta mintis, kad „būtų 
geriausia, jei tokių sąjungų, šta
bų, vadovybių visai nebūtų” — 
yra lyg atmetimas jau išrasto 
rato. Vienaamžių skilčių veikla 
gali pakliūti į nesąžiningų 
praėjūnų žalingą įtaką, dėl to 
organizacinės struktūros reika- Pagal dr. Štromo logiką, hunai 
lingos ir būtinos. Jei ten klaidos ir vandalai atnešė kultūrą į Ro-
padaromos, jos visada gali būti 
pataisomos.

Brolio Damausko kritiškos 
pastabos dėl Vilniuje įvykusio 
Seserijos skaučių sąskrydžio 
„Pažinkime save” — yra 
apgailėtinos. Nepatiko broliui 
kai kurios pašnekesių temos. 
Norėtųsi brolį užtikrinti, kad 
paauglėms skautėms labai 
įdomu ir svarbu žinoti apie savo 
vaidmenį visuomenėje, kuriai 
juk tarnauti jos tinkamai 
lavinasi per skautavimą. Pažin
damos save, šviesių vadovių 
vedamos, jos išsiugdys atsa
komybę savo šeima, tautai ir 
visai pasaulio žmonijai.

Vanda Zelenienė 
Reseda, CA

Buvęs Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas, dabar emeritus, kun. An
tanas Zakarauskas, lydimas Lietuvos Vyčių organizacijos narės Estelle 
Rogers, įžygiuoja i „Lietuvos prisiminimų” banketą, kurį vyčiai rengė S.m. 
vasario 5 d. Martiniųue salėje Čikagoje.

Nuotr. Jono Tarnuiaičio

„RYTMEČIO EKSPRESO” 
PASIKLAUSIUS

Politologas dr. Štromas, 
kalbėdamas per „Rytmečio 
ekspresą” vasario mėn. pra
džioje apie lietuvių tautos kultū
rą ir būdą, pasakė, kad lietuviai 
išeiviai, gyvenantieji Raka
mose, kultūroje taip ir sustojo, 
nepažengė. Tuo tarpu, likę 
Lietuvoje, smarkiai pažengė į 
priekį, nes turėjo progą aplan
kyti kitas Sovietų Sąjungos 
respublikas. Tas pasakymas ne 
tik keistas, bet tiesiog priešta
rauja sveikam protui. Komunis
tinė sistema nužemino lietuvių 
ir kitų tautų kultūrą, nebent 
laikytum teatrą, muziką ar 
šokius kaip vieninteles kultūros 
apraiškas. Girtavimas, vagystės 
ir kyšiai buvo priimtas papro
tys, kartais net neišvengiamas. 
Tarnautojų šiurkštumas žino
mas visam pasaulyje.

Komunistinės tvarkos elitas, 
kuris valdė Lietuvą tarpukaryje 
ir skelbėsi esąs liaudies mylė
tojas, ir dabar valdo Lietuvą, 
neatrodo, kad rūpinasi vargs
tančiais žmonėmis, bet visų pir
ma stengiasi patys praturtėti.

Po I pasaulinio karo Lietuva 
greičiau žengė pirmyn, nes pro-

mos imperiją.
Taip pat jis paminėjo, kad tarp 

žmonių tolerancija padidėjo. Gal 
ir buvo skiepijama tolerancija 
kitos tautos žmonėms, prisime
nant žodžius, kad „Internacio
nalinė žmonija žengs laisva”. 
Neatrodo, kad tas prigijo, nes 
užtenka pažvelgti į buvusią 
Jugoslaviją ir kitas naujai 
atsiskyrusias arba trokštančias 
atsiskirti valstybes nuo Rusijos. 
O kokia tolerancija buvo kitos 
nuomonės arba kitos religijos 
žmonėms? Buvo tremiami ne tik 
kitos nuomonės žmonės, bet ir 
asmenys, kurie galėjo būti prie
šingi komunizmui. O kiek 
nužudyta? Menininkai vienokiu 
ar kitokiu būdu turėjo pagar
binti sistemą, norėdami pasi
reikšti savo srityje. O norintieji 
išsimokslinti ar neturėjo stoti į 
partiją bei kitaip parodyti savo 
lojalumą?

Nenoriu tvirtinti, kad visi 
Lietuvos žmonės tapo „Homo 
sovieticus”, ir tikiu, kad lietu
vių tautos prigimtis nugalės 
primestą ideologiją. Nustojau 
pasitikėjimo dr. Štromo 
mintimis.

Bronė Vengianskienė 
Lakeside, MI

Daugelis išeivių iš Alytaus tapo 
žymiais žmonėmis, kurie galėtų 
papasakoti apie savo nelengvą 
gyvenimo kelią dabartinei Aly
taus jaunuomenei, parodyti pa
vyzdį, kaip reikia „išsimušti į 
žmones”. Jie to verti, kad 
alytiškiai apie juos žinotų. Tuo 
tikslu ir organizuojamas gim
nazijos istorijos muziejus. Labai 
prašome visus alytiškius-gimna- 
zistus, perskaičiusius šią žinutę, 
perduoti ją kitiems, gyve
nantiems Amerikoje ir kitose 
šalyse, kad jie atsiųstų savo 
prisiminimus apie gimnazijos 
laikus, draugus ir mokytojus iš 
tų laikų, kitus eksponatus 
(kūrybos veikalus ir kt.). 1994 
m. turėjo būti švenčiamas 75 m. 
jubiliejus. Tačiau mokyklai pra
dėjus griūti, buvo vykdomas 
remontas ir visus metus 
mokėmės kitose mokyklose. 
Todėl negalėjome organizuoti 
jubiliejinės šventės. Jubiliejų 
švęsime š.m. rugsėjyje. Tad la
bai prašome visus alytiškius 
atsiliepti ir atsiųsti tai, ką 
galite, kas primintų Jums ir 
mums senąją Alytaus gim
naziją.

Labai dėkojame P. Vailio- 
nienei, mirusio rašytojo VI. 
Vailionio žmonai, parėmusiai 
muziejaus įsteigimą 500 dol. 
auka.

Laukiame alytiškių prisi
minimų apie gimnazijos 
gyvenimą.

Antanas Anuškevičius
muziejaus vadovas. 

A. Ramanausko-Vanago 
vidurinė mokykla 
Birutės g-vė Nr. 2

Alytus, 4580 
Lithuania-Lietuva

teisino okupacijos ir jos vykdy
tojų. Ar galėjo įvykti V. Vit
kausko gyvenime pasikeitimas? 
Labai neįtikėtina. Norint užsi
maskuoti, visada galima suvai
dinti didžiausią patriotą. Spau
doje teko daug skaityti apie 
apsimetėlius. Nesuprantama, 
kodėl V. Trumpa gina gen. V. 
Vitkauską, o čia pat savo 
rašinyje rašo: „Iš kitos pusės, 
nėra jokių abejonių kad, kai 
buvo nutarta nesipriešinti ir 
draugiškai sutikti Raudonąją 
armiją, gen. V. Vitkauskas 
vykdė nutarimą ir toliau 
bendradarbiavo su okupa
cine valdžia (mano pabraukta). 
Tai nieko nuostabaus. Tą darė 
visi, kurie galėjo daryti. Būti 
okupuotam ir bendradarbiauti 
su okupantu nėra nei gėda, nei 
— juo labiau nusikaltimas” 
(mano pabraukta). Manau, kad 
to užtenka, į kur krypstama su 
pateisinimu.

Reikia prisiminti, kad „kvist- 
lingus” — tarnaujančius oku
pantams korė arba sušaudė. 
Kiekvienas asmuo, kuris tar
nauja okupantui, negali būti 
pagirtas. Prisimintinas Ame
rikos laisvės kovų herojaus 
pasakymas: „aukoju savo 
gyvybę dėl savo tautos laisvės”.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

KAD BŪTUME GALINGI

Stiprus, sąmoningas tautinis 
patriotizmas — be šovinizmo — 
yra aukščiausia tautinė dvasinė

dorybė, ir galingiausias ginklas 
išlikti, turėti laisvą tėvynę 
Lietuvą. Žmogus yra auklėja
mas ir perauklėjamas. Oku
pantai savo naudai tai gerai 
atliko: smarkiai sužalojo lietu
vių tautinį patriotizmą. Šį 
galingą ginklą reikia nedelsiant 
grąžinti jį praradusiems tautie
čiams. Ypač šiame reikale nepa
miršti vaikų ir jaunimo.

Lietuvių tautai degančiai 
reikia kunigo Alfonso Lipniūno 
dvasios. Ją turėtų auklėti Lietu
vos kunigų seminarijos. Kad 
Lietuvoj būtų prideramai atsta
tytas sąmoningas patriotizmas, 
reikia ir išeivijos talkos, reikia 
tam svarbiausiam ginklui įsigy
ti nepagailėti pinigų.

Bronius Juška 
Kenosha, WI

BUS VALOMAS JONIŠKIO 
VANDUO

Joniškio rajono taryba pritarė 
valdybos pasiūlymui imti iš 
banko 1 milijono litų lengvatinę 
paskolą geležies iš vandens 
valymo įrenginiams statyti.

„Geležies kiekis vandenyje 
net 12 kartų viršija valstybinį 
standartą”, pasakė Joniškio 
valstybinės vandens tiekimo 
įmonės direktorius Algis Pap- 
reckis. Vilniaus „Akvedukas” 
kartu su danų „Silhorko — 
Eurovvater A/S” įsipareigojo 
sumontuoti daniškus įren
ginius.

A.tA.
EWALD PREIKSCHAT

Gyveno Chicagoje.
Mirė 1995 m. vasario 15 d., sulaukęs 48 metų.
Gimė Vokietijoje, Levenstadt mieste. Amerikoje išgyveno 

40 m.
Nuliūdę liko: motina Marie Preikschat; seserys — Kris

tina Pehas, vyras Alex, vaikai: Adam ir Diana; Gertrūda 
Trier, vyras Tom, vaikai: Joseph ir Timothy; Melita Jenzake, 
vyras Patrick, jų sūnus Eric; brolis Vily Preikschat, žmona 
Cassandra, vaikai: Sara, Emily ir Rachel; taip pat daug kitų 
giminių.

Velionis buvo sūnus a.a. Miko Preikschat.
Velionis pašarvotas šeštadienį, vasario 18 d. nuo 4 iki 9 

v.v. S. C. Lack-Becvar laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie Avė. 
Budėtuvės sekmadienį, vasario 19 d. 7 vai. vakaro Lietuvių 
Ev. Liuteronų Tėviškės bažnyčioje, 6640 S. Troy Avė. Po 
religinių apeigų vasario 20 d., pirmadienį 10 vai. ryto velionis 
bus palaidotas Bethania kapinėse, Justice, II.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę motina, seserys, brolis ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 312-434-1700.

LAUKIA PRISIMINIMŲ

Alytaus Adolfo Ramanausko - 
Vanago vidurinė mokykla, 
gavusi šį žymaus laisvės kovo
tojo A. Ramanausko-Vanago 
vardą, lieka ištikima Alytaus 
gimnazijos tradicijoms ir yra jų 
perėmėja bei puoselėtoja. Bet 
koks muziejus negali gyventi 
tik dabartimi. Muziejus skirtas, 
kad parodytų istorines tiesas, 
šlovintų tas šaunias lietuvių 
gimnazistų tradicijas, atskleis
tų nepakartojamą lietuvių 
jaunimo gyvenimą prieškario, 
karo ir pokario metais.

Šimtai gimnazijos moksleivių 
pasklido po visą pasaulį. Ir visur 
jie parodė, kad lietuviai tai 
darbštumo pavyzdys, niekuo
met nekeliąs konfliktų ir karo.

LIETUVA VĖL PRARADO 
SAVO TERITORIJĄ

Š.m. vasario 3 d. „Draugo” 
pirmajame puslapyje prane
šama skaudi žinia, jog, nusta
tant sieną su Baltarusija, Lietu
va prarado 300 hektarų teritori
jos, bet tas „minusas” esą susi
balansavo, atgaunant Vištyčio 
ežerą...

Tenka „Draugo” skaitytojams 
priminti, akd Vištyčio ežeras 
nieko bendra neturi su Gudija, 
nes jis yra į pietų vakarus nuo 
Marijampolės, Rytprūsių pasie
nyje.

Antra: kodėl guodžiamės, jog 
praradome tik 300 hektarų, kai 
iš tikrųjų praradome daug daug 
daugiau. Teatsiliepia mūsų 
istorikai.

Trečia: kodėl mes vis palai
kome Maskvos terminologiją, 
Gudiją vadindami Baltarusija?!
Kun. dr. Eugenijus Gerulis

St. Pete Beach, FL

KAS SAKO TIESĄ?

Perskaičius Vinco Trumpos 
straipsnį „Ar ne per žiaurūs 
teisėjai” „Draugo” 25 numeryje, 
kyla klausimas: kas teisingai 
rašo? Ar Vincas Trumpa ar dr. 
R. Sidrys, kurio rašinyje buvo 
pateikta daug įrodymų apie pra
ėjusius įvykius, susietus su gen. 
V. Vitkausku. Dr. R. Sidrys ne

A.tA.
SESUO M. AUGUSTA

TREINAS, SSC
•

Mūsų mylima Seselė mirė 1995 m. vsario mėn. 15 d., 
sulaukusi 85 metų.

I vienuolyną įstojo iš St. Rocco parapijos Brockton, MA. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 61 metus.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: sesuo Albina Davis, iš Scituate Harbor, MA ir 
seserėčia kazimierietė seselė Marylynn.

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marųuette Rd., Chicago, ketvirtadienį, vasario 16 d. 10 vai. 
ryto.

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje ketvirtadienį, vasario 16 d. 7 vai. vakaro.

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse penktadienį, 
vasario 17 d. 10 vai. ryto.

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Treinavičių šeima. 

Laidotuvių dir. George F. Rudmin.

W« Shlp UPS

Užsiimam maisto tiekimu (eatering)

(aiman

312-434-9766

delicatessCH
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2634 W«t 69th Street. Chicago. IL 60639
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DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. vasario mėn. 17 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Įvertindamas savo lietu* 
vius klientus, Standard Federal 
bankas šiais metais vėl mini 
Vasario 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo sukaktį. 
Ta proga šeštadienį, vasario 18 
d., atsilankiusieji į šias banko 
įstaigas: 4192 S. Archer Avė., 
2555 W. 47th St., 6141 S. Ar
cher Avė., 10350 S. Pulaski Rd.
— bus vaišinami lašiniečiais ir 
kava. Taip pat banko pagrin
dinėje įstaigoje Brighton Parke
— 4192 S. Archer Avė. — vyksta 
lietuviškų lėlių paroda. Lėlės 
sukurtos ir parūpintos dėka 
Standard Federal banko tarnau
tojos Vandos Aleknienės ir 
Baniutės Kronienės. Paroda 
tęsis iki vasario mėn. pabaigos. 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti.

Mažosios Lietuvos liaudies 
dainų skrynelę sol. Aldona 
Buntinaitė, muz. Ričardas 
Šokas ir Dalia Sokienė atvers 
šeštadienį, vasario 25 d., 6 v.v. 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus „Gintaro” menėje 
vyksiančiame Užgavėnių „šiu
pinio” vakare. Maž. Lietuvos 
Lietuvių draugija kviečia vi
suomenę atsilankyti. Visų lauks 
gardi vakarienė su garuojančiu 
mažlietuvišku šiupiniu, įdomi 
programa, gera muzika šo
kiams. Visi laukiami. Dėl 
dalyvavimo kreipkitės tel. 
708-969-1316.

Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
Respublikos gen. konsulas 
Čikagoje, yra pakviestas 
atidaryti Čikagos lietuvių skau
tuos tradicinę, jau 37-ją Kaziu
ko mugę Jaunimo centre,vyk
siančią š.m. kovo 5 d. Mugės 
atidarymas numatytas 11:15 
vai. ryte.

Dr. Petras Žemaitis, Canton, 
MI, atsilygindamas už „Drau
go” prenumeratą, dar pridėjo 
105 dol. Linkime daktarui gerų 
dienų 1995-se metuose, nuo
širdus ačiū už atsiųstą auką ir 
laikraščio leidimo finansinės 
padėties supratimą.

x A.a. Angelą Akerley, bu
vusi mokytoja, mirė sausio 19, 
Oaklyn N.J. Velionė paskuti
nius du metus globojo našlaitį 
Lietuvoje. Marti dr. Gintarė 
Gečytė jos atminimui pagerbti 
prašė, kad būtų aukojama 
Lietuvos našlaičiams. Aukoto
jai: |6O — Stasys ir Teresė 
Gečiai, Antanas Masionis, 
Marija ir John Navickas, Chris- 
tine Krauss; $30 — Felix 
Andriūnas, Petras ir Aušra 
Gause, $25 — Dalia ir Rimas 
Jakas, Algis ir Julia Danta, 
Jonas ir Angelą Puodžiūnas, 
Jadvyga Gečiauskas, Daina 
Krivickas; $20 — Volertų šeima, 
Jeanne and Timothy Dorr, 
Bridget Kasinskas; $15 — Ona 
Kreivėnas, Vytautas ir Laima 
Bagdonavičiai; $10 — Stasė
Kanavičienė ir duktė Aušra; $6
— Gema Kreivėnas. Viso $465.
Lietuvos našlaičių vardu 
reiškiame užuojautą velionės 
giminėms ir dėkojame auko
tojams. „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

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

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

A.a. sės. Marie Augusta 
Treinas mirė Šv. Kryžiaus 
ligoninėj trečiadienį, vasario 15 
d., sulaukusi 86 m. amžiaus. Į 
Šv. Kazimiero vienuolyną įstojo 
1931 m. iš Šv. Roko parapijos, 
Brocton, MA. Įžaduose išgyveno 
61 m. metus. Visą savo gyve
nimą sės. Augusta buvo moky
toja, 21 metus mokiusi septintą 
ir aštuntą pradžios mokyklos 
skyrių Čikagoje ir Pennsylvani- 
joje. Po to 13 m. dėstė anglų 
kalbą Maria aukštesniojoje 
mokykloje ir buvo dramos 
būrelio vedėja, taip pat anglų 
kalbos mokytoja 16 metų dirbo 
Vilią Joseph Marie aukštesn. 
mokykloje, Pennsylvanijoje. 
Paskutinius savo gyvenimo 
metus Seselė praleido mo
tiniškojo namo slaugos skyriu
je.

Alma Mikaliukienė pasakys 
pagrindinę kalbą Beverly Sho- 
res rengiamoje Nepriklausomy
bės šventėje šį sekmadienį, 
vasario 19 d., 12 vai. Kas tik gir
dėjo ją kalbant Lemonte „Atei
ties” savaitgalio simpoziume, 
žavėjosi naujų minčių per
teikimu ir įžvalgumu. Kviečia
me prelegentės pasiklausyti ir 
Beverly Shores.

Lietuvos Vyčių Amerikos
Vidurio Vakarų apygarda švęs 
savo globėjo šv. Kazimiero 
šventę šeštadienį, kovo 4 d., 
10:30 vai. r. šv. Mišiomis Mari
jonų vienuolyno koplyčioje, 
6336 S. Kilbourn (prie „Drau
go”). Visi vyčiai kviečiami susi
rinkti 10:15 vai. r., nes eisime į 
koplyčią organizuotai. Po Mišių 
priešpiečiai, kuriuos ruošia 24 
kuopa, bus 11:30 vai. r. Po prieš
piečių — trumpas susirinkimas. 
Prašoma padaryti rezervacijas, 
skambinant Aušrai Padalino 
312-767-2400 arba Bruce 312 - 
582-0012. Valdyba primena, 
kad visoms Vyčių kuopoms 
privaloma švęsti šv. Kazimiero 
šventę kovo 4 d., todėl visi ra
ginami dalyvauti šiose iškil
mėse.

Cicero, IL, Vasario 16-tosios 
šventė bus sekmadienį, vasario 
19 d. Šv. Antano parapijos baž
nyčioje ir salėje. Šv. Mišios 
prasidės 11 vai. r. Jas aukos ir 
pamokslą pasakys kun. Kęs
tutis Trimakas, giedos parapijos 
choras, vad. Marijaus Prapuo
lenio. Po Mišių šventė bus 
tęsiama parapijos salėje. Kalbės 
red. Danutė Bindokienė. Esa
mus ir buvusius ciceriečius ren
gėjai maloniai kviečia šventėje 
dalyvauti.

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)

x Jei reikia įsigyti vai
ravimo teises (IL Driver’s 
License), kreipkitės į Ed Šuma
ną, tel. 1-708-246-8241. Aš 
padedu pensininkams.

(sk)

Marųuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos susi
rinkimas šaukiamas šiandien, 
vasario 17 d., 6:30 vai. vak., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Draugijos nariai, visi 
apylinkės gyventojai ir net iš 
tolimesnių apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti, nes juk 
visose Čikagos apylinkėse 
sutinkamos tos pačios proble
mos, slegia tie patys rūpesčiai. 
Visiems kartu besikalbant, 
lengviau rasti sprendimus.

Vyčių 112 kuopos susirin
kimas įvyks antradienį, vasario 
21 d., 7:30 vai. vak., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Nariai prašomi į susi
rinkimą atsinešti neseniai gau
tus laiškus dėl „by laws” pakei
timų. Bus balsuojama. Po susi
rinkimo — vaišės. Kviečiame 
dalyvauti.

Cicero „Klaipėdos” Jūrų 
šaulių kuopos visuotims-meti- 
nis narių susirinkimas bus 
vasario 26 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p., Šv. Antano parapijos 
salėje. Susirinkime visų kuopos 
narių dalyvavimas yra būtinas.

Laima Šulaitytė-Day, kuri 
Kalėdas ir Naujuosius Metus 
praleido Lietuvoje, neseniai 
tarnybos reikalais buvo nuvy
kusi į Londoną, Anglijoje. Ten 
ji viešėjo ir Londono Lietuvių 
namuose, buvo susitikusi su 
Didž. Britanijos Lietuvių Bend
ruomenės pirm. Jaru Alkiu. 
Taip pat ji ten bendravo ir su 
buvusia čikagiete, mokslo drau
ge Kristina Katovaite, kuri 
dabar Londone dirba archi
tektės darbą. L. Šulaitytė-Day 
kartu su Zalatore išleido anglų 
kalba turistinę knygą apie 
Lietuvą. Knyga dabar pla
tinama daugelyje valstybių.

JAV LB Brighton Parko
apylinkės valdyba rengia Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mą šį sekmadienį, vasario 19 d., 
pradedant šv. Mišiomis Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje 10 vai. 
ryte. Mišių metu giedos parapi
jos choras, solistai Lijana 
Kopūstaitė ir Linas Sprindys. 
Akademinė dalis bus mokyklos 
salėje tuoj po Mišių, maždaug 
11:30 vai. r. Įėjimas į salę iš 
Fairfield gatvės - 4420 S. Fair- 
field Avė. Pagrindinė kalbėtoja 
— JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė. 
Meninę programą atliks minė
tieji solistai, akompanuojant 
Gintei Čepinskaitei. Maloniai 
kviečiame apylinkės ir toli
mesnių vietovių lietuvius mi
nėjime dalyvauti.
Komp. Petro Garšvos veda

mas naujai susidaręs pramo
ginis ansamblis, kurio pirmasis 
pasirodymas buvo sausio 22 d. 
Čikagoje, vasario 26 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte turės 
antrą „Gimtinės tolių” pro
gramą. Šiame vienete be jo 
vadovo dar dalyvauja: N. Peni 
kaitė, A. Seniūnas, A. Bamiškis 
ir L. Sprindys.

x „Geriau juoktis negu 
verkti” - Vlado Vijeikio 
linksmų pasakojimų knyga 
$8.00. Persiuntimas $2.50. „Tė
viškė”, 4346 So. Western 
Avė., Chicago, IL 60609. Taip 
pat gaunama Drauge.

(sk)
x Dėmesio! Privačiai par

duodamas gražus, didelis, 8 
kamb., 4 mieg., 2 Vi vonios 
namas Riverside, IL. Prašoma 
virš $300,000. Kreiptis: 
708-447-2034.

(ak)
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžitA 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 A Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800421-2103.

(sk)

mūsų jaunieji 
PLAUKIKAI

Amerikietiškų mokyklų ir 
jaunimo sporto komandose 
pirmaujančiu jaunųjų atletų 
tarpe ir nemažai lietuviško 
jaunimo. Ne vienas jų pami
nimas ir vietinės spaudos spor
to puslapiuose.

Praėjusią savaitę džiuginan
čią žinutę pateikė Čikagos 
apylinkių „Southwest News — 
Herald” savo š.m. vasario 9 d. 
laidos ,,Southwest Sports” 
skyriuje — paminėdamas du 
jaunus lietuviukus — dvyli
kametę Liną Čepėnaitę ir jos 
devynerių metų brolį Andrių 
Čepėną.

Straipsnelyje apie Čikagos 
vakarinių apylinkių YMCA 
kvalifikacines plaukimo varžy
bas, vykusias š.m. vasario 4 d. 
rašoma, kad Lina Čepėnaitė 
savo amžiaus grupėje laimėjo 
pirmąsias vietas visose 
rungtyse ir kvalifikavosi apy- 
gardinėms čempionato varžy
boms. Minimose varžybose, 
vyksiančiose š.m. kovo 4-5 d., 
varžysis 10 Čikagos ir apylinkių 
YMCA plaukimo klubų. Lina 
kvalifikacinėse rungtynėse 
buvo pirmoji 50 yardų laisvu 
stiliumi, 50 yardų nugara, 50 
yardų peteliške, 100 yardų 
laisvu stiliumi ir 200 yardų in
dividualiame mišrių stilių 
plaukime. Devynmetis Andrius 
Čepėnas pasižymėjo 50 yardų 
laisvu stiliumi, 50 yardų 
nugara, 100 yardų laisvo sti
liaus plaukime.

Lina Čepėnaitė

Andrius Čepėnas

Lina ir Andrius, adv. Gintaro 
ir Nųoles Čepėnų vaikai, moko
si Queen of the Universe ka
talikų mokykloje, Čikagoje. Abu 
yra ‘A’ laipsnio mokinių sąraše, 
groja mokyklos orkestre. Pri
klauso Čikagos West Communi- 
ties YMCA plaukimo klubui ir 
daug laiko pašvenčia treniruo
tėms. Šeštadieniais abu lanko 
Čikagos Lituanistinę mokyklą. 
Abiem — Linui ir Andriui lin
kima tolimesnės sėkmės moksle 
ir laimėjimų pamėgtoje sporto 
šakoje.

IR

John Rimkus, Chicago, IL, 
„Drauge” nusipirko spaudos už 
nemažą sumą. Ačiū už aplan
kymą mūsų lietuviško knygyno 
iš ten įsigyjant knygų.

Julia Vailokaitis, Beverly 
Shores, IN, siųsdama prenume
ratos mokestį „Draugui”, tai 
pat tardama jam ačiū už drau
gystę, pridėjo 105 dol. Nuošir
džiai dėkojame už auką ir steng
simės, kad laikraštis neapviltų 
savo rėmėjos su ja draugau
damas dar ilgą laiką.

LVV savanoriai, komiteto nariai ir globojami vaikai. Sėdi iš k.: G. Valentukonis, R. 
Nemkevičius, A. Garunkštienė ir G. Pranaitytė. Stovi iš k.: R. Smolinskienė, B. Vindašienė, 
B. Zalatorienė, G. Liautaud ir B. Jasaitienė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Jurgis Savickis”. Autorė 
Anina Žėkaitė, dailininkas S. 
Chlebinskas. Išleido Lietuvių 
literatūros ir tautosakos in
stitutas. Vilnius 1994 m., 299 
psl. Išleista 3,000 egz., kaina su
tartinė.

Tai vienas pačių geriausių 
leidinių iš pasirodžiusių pasku
tiniu metu Lietuvoje. Autorė 
parodo nuostabų kruopštumą ir 
sugebėjimą, gilų literatūrinį 
išsilavinimą, gausias žinias iš 
Lietuvos istorijos. Ji aptaria 
Savickio veikalus, išvadas 
paremdama gausiomis cita
tomis. Ji aprašo porą dešimt
mečių Savickio veiklos, gavus 
paskyrimą Danijoje, Švedijoje, 
Suomijoje, Šveicarijoje. Api
būdina Savickio įtaką, esant 
Lietuvos teatro direktorium. Ši 
knyga nušviečia ir užsienyje 
problemas su atstovybėmis po 
1918 m. Gyvai pavaizduoja 
paskutinį amžiaus laikotarpį 
Prancūzijoje. Jis buvo talen
tingas ir savitas kūrėjas.

Duodama daug citatų iš Sa
vickio susirašinėjimų su Rašy
tojų dr-jos pirm. Beniu Bab- 
rausku, su prel. Mykolu Krupa
vičium, rašytojais Jonu Aisčiu, 
Broniu Raila, su „Draugo” 
redaktorium ir su daugeliu kitų. 
Visur tiksliai pažymimi šal
tiniai, iš kurių imtos informa
cijos. Visa knyga — aukštos lite
ratūrinės, istorinės studijos.

Šią knygą labai verta įsigyti 
ir perskaityti.

J. Pr.
• „Naujoji Romuva”. 1995 

m., Nr. 1. Redaktorius Vaidotas 
Daunys, administratorius Arvy
das Remeika. Redakcijos adre-

DAIL. FELIKSO 
DAUKANTO 

SUKAKTUVINĖ 
PARODA

Cicero, IL, prieš 80 metų 
gimęs dail. Feliksas Daukantas 
surengė sukaktuvinę parodą 
Taikomosios dailės muziejuje 
(Arsenalo gatvė Nr. 3 Vilniuje). 
Čia išstatyta jo gintaro dirbinių 
kolekcija, kuri susilaukia 
didelio susidomėjimo. Parodos 
atidarymas buvo vasario 7 d.

Dail. F. Daukantas, nors ir 
gimęs Cicero, tačiau beveik visą 
gyvenimą praleido ir išsimoks
lino Lietuvoje. Jis tėvų Lietuvon 
buvo parvežtas 12 metų 
amžiaus. Prieš įstojant į Dailės 
mokyklą, 1939 metais baigė 
Karo mokyklos XX laidą.

Savo gimtinę Amerikoje jis 
aplankė tik vieną kartą — 1992 
m. vasarą ir praleido apie 
mėnesį laiko. Taip pat jis pa
bendravo ir su čia gyvenančiais 
Karo mokyklos absolventais. 
Amerikoje gyvenantieji su
kaktuvininko pažįstami ir drau
gai dail. F. Daukantui linki 
dar daug kūrybingų metų.

E.Š.

sas: Ž. Liauksmino 8-3, Vilnius, 
tel.: 224743.

Mėnesinis kultūros gyvenimo 
žurnalas. Šiame numeryje rasi
me straipsnių muzikos, dailės, 
teatro temomis; eilėraščių, atsi
minimų apie žinomus meninin
kus. Numeryje rašo: V. Bagdo
navičius, V. Natkevičius. R. 
Lankauskas, S.A. Bačkis ir kiti 
autoriai. j

• Kęstutis Pečkus, Ph.D., ir 
Jonas Račkauskas, Ph.D.,
„Užsienio lietuvių švietimo ir 
pedagoginės minties istorijos 
metmenys”. Ši, gausiai doku
mentų atspaudais ir fotografijo
mis iliustruota knyga nušviečia 
daugelio mūsų tautiečių Vokie
tijos DP stovyklose pereitą 
„vargo mokyklos” kelią. Ji bus 
įdomi ir buvusiems mokiniams, 
ir jų pasišventusiems moky
tojams. Taipgi duodama įžvalgi 
užsienyje atsidūrusio mokyk
linio jaunimo ugdymo problemų 
analizė. Yra ir plati veikalo san
trauka angliškai. Abu autoriai 
— pirmasis iš Vilniaus Pedago
ginio universiteto, kitas JAV 
mokyklų auklėtinis— yra pasi
žymėję pedagogai ir auklėjimo 
istorikai.

Minkštais viršeliais šis 78 psl. 
veikalas buvo baigtas spaus
dinti M. Morkūno spaustuvėje, 
Čikagoje, 1995 m. vasario 
mėnesį. Išleido Lithuanian Re
search and Studies Center, 
Chicago. Kaina 5 dol. su per
siuntimu.

IŠ ARTI IR TOLI

„LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIES” DARBAI 
KALIFORNIJOJE

San Francisco Shriners li
goninėje „Lietuvos Vaikų 
vilties” (LVV) globoje tebesi- 
gydo Vilija Lynikaitė (18 m., iš 
Kauno), kuri jau nuo praėjusių 
metų balandžio mėn. yra globo
jama San Francisco lietuvių, 
ligoninėje tiesinama jos kairio
ji ranka, nuo birželio mėn. uždė

80 metų amžiaus sukaktį minintis Cicero, IL, mieste gimęs dail. F Daukan 
tas, apsilankęs savo gimtinėje JAV, su Laima Šulaityte-Day.

Nuotr. Ed. Šulaičio

tas tempimo aparatas. Tem
pimas numatomas dar penkis 
mėnesius. LVV San Francisco 
skyriaus dėka, Vilija lanko ir 
mokosi vietinėje aukštesniojoje 
mokykloje. LVV San Francisco 
skyriui pirmininkauja Vyga 
Dikinienė.

„Lietuvos Vaikų vilties” Los 
Angeles skyrius, kuriam pirmi
ninkauja Danguolė Navickienė, 
globoja dvi trylikmetes mergai
tes: Aušrinę Bacenaitę iš 
Ukmergės ir Sandrą Grigana- 
vičiūtę iš Pakruojo. Abiem mer
gaitėm bus daromos stuburo 
tiesinimo operacijos.

TRAKTORIAI LIETUVOS 
ŪKININKAMS

A.a. Juozo Antanaičio atmi
nimui, gyvenusio Memenčių 
dvare, Panevėžio apskrityje ir 
skatinusio pažangų ūkininka
vimą, jo žmona, dvi dukterys, 
gyvenančios Hamiltone, Ont., ir 
trečioji duktė, gyvenanti Čika
goje, nupirko 7 traktorius su 
padargais Panevėžio apylinkės 
ūkininkams ir taip, generalinio 
konsulo H. Lapo pradėtas 
„Traktorius ūkininkui” vajus 
jau pasiekė 176 traktorių 
skaičių.

Traktorius su padargais gavo: 
Anelė Kuzovienė (Vazgonytė), 
kurios trys broliai partizanai 
žuvo; Elena Kizytė, partiza- 
nė-politkalinė; Petras Gatavec- 
kas, partizanas-politkalinys; 
Antanina Skrebienė, kurios du 
brolia? partizanai žuvo; Justinas 
Popiera, kurio penki broliai par
tizanai žuvo; Vytautas Mont- 
vydas, partizanas, kurio tėvas 
„Žemaitijos” partizanų apy
gardos štabo viršininkas buvo 
sušaudytas; Petronėlė Vizba- 
rienė, tremtinė, kurios du 
broliai partizanai žuvo.

Pageidaujantys prisidėti prie 
„Traktorius ūkininkui” vajaus, 
prašome kreiptis į: Consulate 
General of Lithuania; 235 York- 
land Blvd., Suite 502, Willow- 
dale, Ontario M2J 4Y8, Tel. 
416-494-8313. Fax: 416-- 
494-4382.
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