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Ukraina susitarė uždaryti 
Černobylio elektrinę

Kijevas, Ukraina, gegužės 27 
d. (Reuters) — Ukraina su grupe 
vakarietiškų firmų gegužės 27 
d. sutarė bendromis jėgomis 
paruošti planą Černobylio 
atominės elektrinės uždarymui 
ir jo vietoje pastatyti šiluminę 
elektrinę.

Susitarimu norima užtikrinti, 
kad iki 2000-ųjų metų būtų 
galima uždaryti Černobylio 
elektrinę, kurioje prieš 
devynerius metus įvyko pa
saulio baisiausioji branduolinė 
avarija. Ukrainos ir vakariečių 
atstovai spaudos konferencijoje 
pasakė, kad dvejų metų laiko
tarpyje netoli Černobylio pradės 
veikti dujomis kūrenama elek
trinė, ir ji bus ekonomiškiausias 
būdas pakeisti branduoliniu ku
ru gaminamą elektrą Černoby
lyje, kuris tiekė apie 5% Uk
rainai reikalingos elektros.

Pirminiais apskaičiavimais, 
Černobylio dviejų reaktorių 
uždarymas ir išmontavimas kai
nuos apie 1.7 bilijonus ir naujos 
jėgainės pastatymas kainuos 
dar 2 bilijnus dolerių. Ukrainos 
pareigūnai sakė, kad šalis pati 
neišgali to padaryti be užsienio 
pagalbos.

„Kol Černobylis ten bus, jis 
trukdys Ukrainos vystymuisi”, 
kalbėjo Percy Barnevik, Vokie
tijos elektros ir transporto 
įmonės ABB Asea Brown Bove- 
ri A.G. vadovas. Ši firma yra 
viena iš dešimties, dalyvaujan
čių šiame projekte. Anot Barne
vik, Ukraina norėjo greitai pa
statyti pakaitalą Černobyliui, 
kuris nereikalautų didelių in
vesticijų iš anksto ir kuris 
atsižvelgtų į Černobylio 5,800 
personalo bei netolimo Slavutyč 
miesto 25,000 gyventojų intere
sus.

Barnevik sakė, kad vakarie
čių konsortiumas galėtų pasi
naudoti patirtimi JAV elektri
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Norima įsteigti Lietuvos 
gynybos fondą

Vilnius, gegužės 24 d. (LA) — 
Seimo plenarinio posėdžio dar
botvarkėje gegužės 23 d. buvo 
numatyta svarstyti Lietuvos gy
nybos fondo sukūrimą, rašo Gin
taras Mikšiūnas „Lietuvos 
aide”. Pasiūlymo autorius — 
Seimo narys Stasys Malkevi
čius, priklausąs Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos Konservatorių) 
frakcijai.

Aiškinamajame rašte sakoma, 
kad Lietuvos saugumo garanti
jos nėra tvirtos ypač dėl ne
stabilios Rusijos užsienio poli
tikos. „Kruvini įvykiai Gruzijo
je, Azerbaidžane, Armėnijoje, 
Čečėnijoje parodė, kad mes 
negalime apsidrausti nuo kari
nės invazijos, o tuo pačiu ir nuo 
pavojaus netekti nepriklau
somybės. Galimybė tapti NATO 
nare Lietuvai yra tolima sva
jonė, kuri išsipildys dar 
negreitai. Saugumo garantijas 
turime sukurti patys. Lietuvos 
gynybos fondas bus pirmas 
žingsnis krašto apsaugos 
sistemai stiprinti”.

Kadangi trūksta lėšų krašto 
apsaugai, tai ir siūloma įkurti 
šį fondą, vietoj iki šiol gyvavusio 
1990 m. įsteigto Valstybinio — 
visuomeninio blokados fondo. 
Visos blokados fondo lėšos ir 
vertybės turėtų būti perduotos 
Lietuvos gynybos fondui, ir 
turėtų veikti šio fondo komisija.

Gynybos fondo lėšas sudarytų 
valstybinio visuomeninio blo
kados fondo lėšos ir vertybės, 
kasmetinis ne mažiau kaip 10 
milijonų litų vyriausybės indė

nių, kurios perėjo iš bran
duolinio į kitas energijas ga
minimo formas.

Dvi JAV firmos — ABB 
Combustion Engineering ir 
CMS Energy Corp. — priklauso 
šiai vakariečių firmų grupei. 
Kitos firmos yra Vokietijos fir
mos ABB Kraftwerk ir Man- 
nesmann, Suomijos firma 
Stromberg, Švedijos įmonės 
Skanska ir Svenska Vattenfall, 
Danijos PowerConsult, Šveicari
jos Sulzer, Italijos SAW Sadelmi 
ir Japonijos — Kawasaki Sun
kioji pramonė.

1986 m. balandžio mėnesį įvy
kusi avarija Černobylio ketvir
tame bloke paskleidė radioak
tyvias medžiagas po visą Eu
ropą. Stambi dalis tiek Ukrai
nos, tiek ir Baltarusijos vals
tybiniuose biudžetuose tebe- 
skiriama avarijos padariniams 
likviduoti. Pagal oficialias 
statistikas, jau mirė 5,722 
žmonių, kurie gesino avarijos 
sukeltą gaisrą ir dalyvavo 
betoninio kevalo — „sarkofago” 
sprogusiam energoblokui izo
liuoti — statyboje. Tūkstančiai 
taip mirė nuo užsinuodijimo ra
diacija, ir apie 3.7 milijonai 
žmonių buvo vienaip ar kitaip 
paveikti Černobylio sprogimo.

Ukraina jau yra Vakarų eks
pertams įteikusi projektus iki 
1997 m. uždaryti Černobylio pir
mąjį reaktorių ir iki 1999 m. 
uždaryti trečiąjį.

Ukrainos branduolinės ener
getikos tarnybos viršininkas 
Michail Umanec sakė, kad ilgai 
truksiantys Černobylio elektri
nės likvidavimo darbai — kaip 
naujo kevalo statyba sprogu
siam reaktoriui izoliuoti, nes da
bartinis greitai byra, ir apy
linkių valymai nuo radioakty
vių teršalų — nebus baigti iki 
2030 metų ir kainuos iki 10 
bilijonų dolerių.

lis, savanoriškosios juridinių ir 
fizinių asmenų įmokos, labdara 
bei kilnojamojo ar nekilnojamo
jo turto dovanos, tiksliniai ju
ridinių ir fizinių asmenų įnašai, 
išeivijos įnašai, banko palūka
nos.

Pagal siūlomą projektą, fondo 
lėšos gali būti panaudojamos tik 
karinės agresijos atveju ar iški
lus realiam pavojui valstybės 
saugumui ir tik Seimo arba, jei 
šis neveikia, šalies aukščiausio
sios gynybos institucijos spren
dimu.

Dalis iš palūkanų, gautų iš šio 
fondo lėšų, ir tiksliniai įnašai 
kiekvienų kalendorinių metų 
pabaigoje gali būti panaudoti 
Lietuvos kariuomenei apgink
luoti bei kitiems krašto ap
saugos sistemai vystyti rei
kalingiems dalykams Krašto 
apsaugos ministerijos teikimu ir 
Gynybos komisijos sprendimu.

LDDP pasisakė prieš
„laukinį kapitalizmą”

Vilnius, gegužės 31 d. (Elta) 
— Trečiadienį surengę spaudos 
konferenciją Seimo LDDP frak
cijos atstovai kalbėjo apie vals
tybės politikos socialinę orien
taciją.

Frakcijos seniūno pavaduoto 
jas Justinas Karosas pažymėjo, 
kad valdančioji partija ir toliau 
laikosi anksčiau deklaruotos so
cialdemokratinės orientacijos. 
Jis sakė, kad dabartiniame rin
kos būrimo etape, LDDP „yra 
prieš visuomenės daugumai
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JAV prezidentas Bill Clinton peržiūri savo kalbą, prieš išlipdamas prie marinų sargybinių ją 
pasakyti JAV Oro Pąjėgų Akademijos pabaigtuvių iškilmėse. Šioje kalboje jis išreiškė pasikeitimą 
JAV administracijos pozicijoje žemės pąjėgų panaudojimu Bosnijoje atžvilgiu. „Turime 
įsipareigojimų savo NATO sąjungininkams. Nemanau, kad galime juos apleisti. Todėl turėsiu 
atidžiai peržiūrėti kiekvieną pagalbos prašymą”. O vienas Baltųjų rūmų pareigūnas, turįs 
glaudžius ryšius su sąjungininkais ir jungtinėmis Tautomis Bosnijoje, mano, kad toks prašymas 
netrukus ateis.

Baltijos šalių naftos 
prekiautojai žada jungtis

Vilnius, gegužės 24 d. (LA) — 
Galimas dalykas, kad Estijos 
verslininkai, prekiaujantys naf
ta ir naftos produktais, netoli
moje ateityje susivienys, rašo 
„Lietuvos aidas”. Tai daryti 
juos verčia didėjanti konkuren
cija su didelėmis užsienio kom
panijomis. Šiuo metu jau vyksta 
kai kurių Estijos firmų konsul
tavimas.

Kaip teigia vietos rinkoje kurą 
parduodančios ALEELA firmos 
generalinis direktorius, per arti
miausius dvejus metus susivie
nys keturios didelės kompa
nijos.

Konkurentų — suomių firmos 
Nešte, norvegų Statoil ir anglų 
bei olandų Shell — veikla verčia 
vietines firmas mažinti naftos 
produktų kainas. Estijos fir
moms dėl kapitalo trūkumo la-

Baudžiami kyšius
ėmę policininkai

Vilnius, gegužės 31 d. (Elta) 
— Trečiadienį vyriausybės posė
dyje tarp daugiau kaip 30 klau
simų buvo išklausyta ir Vidaus 
reikalų ministerijos sekreto
riaus Policijos departamento vy
riausiojo komisaro Jono Liau- 
dansko informacija apie pasta
ruosius įvykius.

Informuota, jog griežtai nu
bausti Vilniaus Vyriausiojo 
policijos komisariato poli
cininkai, kurie padėdavę Lu
kiškių kalėjime esantiems 
nusikaltėliams susitikti su savo 
beridrais laisvėje.

Taip pat aptartas kelių polici
ninkų darbas, pripažinta, jog 
gausu pareigūnų nusižengimų 
renkant baudas už eismo taisyk
lių pažeidimus. Dabar spaus
dinami naujo pavyzdžio talonai, 
kuriuose bus griežtai fiksuo
jamas baudos dydis. Kad kelių 
policininkai netektų galimybės 
rinkti grynuosius pinigus, nu
matytos kitos priemonės.

pražūtingą laukinį kapitalizmą. 
Užbaigus pirmąjį privatizavi
mo, rinkos formavimo etapą, 
pereiname prie partijos prog
ramoje numatyto ryškiau ak 
centuoto socialiai orientuotos 
rinkos etapo”, sakė jis.

bai sunku konkuruoti su dide
lėmis tarptautinėmis kompani
jomis. Estijos firmų susiliejimas 
galėtų sumažinti jų nuostolius.

Estijos kuro prekiautojų aso
ciacijos generalinis direktorius 
mano, kad užsienio kompanijos 
yra pasiryžusios užkariauti 75% 
šalies rinkos.

Susivienijimo prieš didžiąsias 
užsienio kompanijas planus, 
atrodo, rengia ir trijų Baltijos 
valstybių nacionalinės naftos ir 
kuro kompanijos. Pernai rudenį 
buvo pasirašytas dokumentas 
dėl bendradarbiavimo, perkant 
ir parduodant kurą. Artimiau
siu metu, mano apžvalgininkai, 
nacionalinės kompanijos ketina 
imtis ir kitų bendrų veiksmų.

Šiuo metu kompanija „Estijos 
kuras” kontroliuoja apie 36% 
Estijos rinkos, „Latvijos nafta” 
— 25% Latvijos rinkos, o „Lie
tuvos kuras” — 40% Lietuvos 
rinkos.

Vyksta Baltijos valstybių 
muitinių ir pasienio 

procedūrų derinimas
Vilnius, gegužės 25 d. (AGEP) 

— Siekdama derinti Baltijos 
valstybių muitinių procedūros 
ir pasienio formalumus, Lietu
vos vyriausybė numatė daug 
darbų muitinės departamentui 
ir kelioms ministerijoms. Bū
tinieji darbai apima tiek do
kumentų bei sutarčių rengimą, 
tiek ir Lietuvos ir Latvijos 
sienos .atskiro tarptautinių 
krovinių koridoriaus įrengimą.

Visi šie darbai numatyti vy
riausybės gegužės 19 d. nuta
rimu. Kaip žinoma, visų trijų 
Baltijos valstybių vadovau
jantys institutai ne kartą yra 
pasisakę, kad būtų supaprastin
ti ir sutvarkyti Baltijos vals
tybių tarpusavio sienų perva
žiavimo formalumai.

Muitinės departamentui pa
vesta iki birželio 15 d. parengti 
trišalės Baltijos valstybių sutar
ties dėl muitinių antspaudų pri
pažinimo ir bendrų muitinių 
tranzito dokumentų projektą ir 
pateikti jį atitinkamoms Estuos 
ir Latvijos valstybinėms tarny
boms.

Vadovaujantis Europos Bend

Planas sutaikyti
Krymo ir Ukrainos 

parlamentus

Vilnius, gegužės 24 d. (LA) — 
Krymo parlamento deputatai 
nusiuntė Ukrainos parlamentui 
planą, kaip išspręsti ilgai užsi
tęsusį konfliktą dėl valdžios 
pasidalijimo. Planas parengtas 
vadovaujantis Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Orga
nizacijos (ESBO) rekomen
dacijomis.

Jame Ukrainos parlamentui 
siūloma atšaukti 1995 m. kovo 
mėnesį priimtą įstatymą dėl 
Krymo parlamento ir preziden
tūros panaikinimo. Už tai Kry
mo parlamentas atsisakys plano 
surengti referendumą dėl Kry
mo statuso ir panaikins savo 
konstitucijoje straipsnius, prieš
taraujančius Ukrainos pagrin
diniam įstatymui ir kitiems 
Ukrainos įstatymams dėl val
džių pasidalijimo.

rijos ir Europos Laisvosios 
Prekybos Asociacijos (EFTA) 
valstybių konvencija dėl bendro
sios tranzito procedūros, Muiti
nės departamentas turi iki lie
pos 1 d. parengti trišalės sutar
ties dėl bendros tranzito tarp 
Baltijos valstybių procedūros 
rengimo priemones. Iki rugpjū

čio 1 d. turi būti numatytos 
organizacinės techninės priemo
nės tiksliai transporto priemo
nių, vykstančių per Lietuvos pa
sienio kontrolės postus, statis
tinei apskaitai atlikti.

Muitinės departamentas ir 
Pasienio policijos departamen
tas kartu turi imtis priemonių, 
kad netrukus būtų pasirašytos 
jau parengtos Lietuvos vyriau
sybės ir Latvijos vyriausybės su
tartys dėl sienos perėjimo punk
tų ir dėl bendradarbiavimo 
jungtiniuose sienos perėjimo 
punktuose, o iki rugsėjo 1 d. turi 
įrengti atskirą tarptautinių kro
vinių koridorių Saločių — Gren- 
stalės pasienio kontrolės poste.

Susisiekimo ministerijai kar
tu su Muitinės departamentu 
pavedama iki rugpjūčio 15 d.

Kontroversija dėl bausmės už 
privatumo pažeidimą

Vilnius, gegužės 25 d. (LA) — 
Seimo pirmininko pavaduotojas 
Juozas Bernatonis gegužės 24 d. 
plačiau paaiškino, kodėl jis 
ėmėsi iniciatyvos siūlyti patai
sas Baudžiamojo kodekso 137 
straipsniui. Bernatonis šiam 
straipsniui siūlo tokią redakciją: 
„Asmens susirašinėjimo, telefo
ninių pasikalbėjimų, telegrafi
nių arba kitokių pranešimų 
slaptumo pažeidimas, taip pat 
kitoks informacijos rinkimas, 
neteisėtai panaudojant slaptus 
informacijos rinkimo būdus ar 
priemones, — baudžiamas lais
vės atėmimu iki metų arba 
pataisos darbais iki dvejų metų, 
arba bauda”.

Bernatonio teigimu, Seimui 
ratifikavus Europos Žmogaus 
Teisių ir Pagrindinių Laisvių 
Konvenciją, kurioje esąs 
mechanizmas kaip tos teisės 
saugomos, Lietuvoje iki šiol 
„asmeninio gyvenimo neliečia
mumas yra bene silpniausiai 
apsaugotas, vyrauja azijietiškas 
mąstymas, lyg ir neatsisveikin
ta su totaliniu valstybės seki
mu”.

Bernatonis stebėjosi „keista 
Seimo ir spaudos reakcija” į 
minėto Baudžiamojo kodekso 
straipsnio pakeitimą. Už jį 
balsavo tik dauguma, o masinės 
informavimo priemonės šį 
straipsnį suprato kaip jų teisių 
į informaciją pažeidimą. „Prio
ritetą teikiu visuotinai 
pripažintoms žmogaus teisėms 
ir laisvėms, o ne atskiroms, pro
fesinėms”, teigė Bernatonis, 
„argi žurnalistas ne žmogus?” 
Jo manymu, šis straipsnis neleis 
kištis į privatų žurnalisto gyve
nimą, tad neliks vietos šantažui 
ar politiniams užsakymams.

Paprašytas apibrėžti, kas, jo 
supratimu, yra asmeninis gyve
nimas, ar jis skiriasi nuo

Lietuva ir Lenkija susitarė 
dėl nusikaltėlių išdavimo 

tvarkos
Vilnius, gegužės 25 d. — 

(AGEP) Lietuvos ir Lenkijos 
prokurorai sutarė tvarkos, kaip 
šalys perduos viena kitai suim
tuosius, daiktinius įrodymus ir 
baudžiamąsias bylas gegužės 
22-23 dienomis Suvalkuose ir 
Baltstogėje vykusiuose Lietuvos 
generalinio prokuroro Vlado Ni
kitino vadovaujamos delegacijos 
susitikimuose su Lenkijos ge
neralinio prokuroro pavaduoto
jais ir apeliacinių bei vaivadijų 
prokuratūrų vyriausiais proku
rorais.

Lietuva ir Lenkija yra pasira
šiusios teisinės tarpusavio pa
galbos sutartį, o šalių prokura
tūros — žinybinio bendradarbia
vimo susitarimą. Tačiau proku
rorai iki šiol nėra nustatę konk
rečios suimtųjų ir įkalčių per
davimo tvarkos, kuri ypač aktu
ali pasienio prokuratūroms.

parengti medžiagą kaip Lietu
vai prisiderinti prie Tarptau
tinės Konvencijos dėl Krovinių 
Kontrolės pasienyje.

Finansų ministerija įpareigo
ta iki rugsėjo 1 d. pateikti 
vyriausybei svarstyti Lietuvos 
transporto priemonių savininkų 
civilinės atsakomybės privalo
mojo draudimo įstatymo projek
tą. Per mėnesį po tokio įstatymo 
įsigaliojimo, Užsienio reikalų 
ministerija turės kreiptis į 
Tarptautinės „žaliosios kor
telės” sistemos biurų tarybos 
Generalinę Asamblėją dėl prisi
jungimo prie šios sistemos.

Nr. 106

pareigūno, atliekančio pareigas, 
ir to paties pareigūno privataus, 
šeimyninio gyvenimo, Bernato
nis pasakė taip:

„Teisine prasme fiksuoti tai 
yra labai sudėtinga. Viskas, kas 
susiję su asmeniu, šeima, visa 
tai, ką jis pats neišviešina, yra 
asmeniška”. Taip pat ir parei
gūnų dalykinių pokalbių nu- 
klausymas. O jei pareigūnas 
piktnaudžiauja tarnybine padė
timi, pažeidžia įstatymus, yra 
korumpuotas (t.y. kieno nors pa
perkamas — Red.), tai turi būti 
baudžiamas pagal Baudžiamojo 
kodekso straipsnius. Dėlioti į 
lentynėlę — ar tai pareigūnas, 
ar privatus asmuo — esą neko
rektiška, sovietiška, netgi 'dis
kriminacija pagal požymius’. Pa
reigūnų veiklą riboja tarnybi
nės vidaus taisyklės”.

Bernatonio klausta, ar žurna
listai, kurie slapta sužino ir 
paskelbia, kad pareigūnų veikla 
gali kelti grėsmę, irgi bus 
baudžiami. Jo manymu, kaip, 
kas ir kur gali naudoti slaptus 
informacijos rinkimo būdus, nu
rodyta Operatyvinės veiklos 
įstatyme.

Lietuvoje nėra totalinės seki
mo sistemos ir būti negali. 
Pasak Bernatonio, slapti in
formacijos rinkimo metodai gali 
būti panaudoti tik tada, kai kas 
įtariamas nusikaltimu, kyla 
grėsmė valstybės saugumui. Pa
teiktas pavyzdys: „Jei du Seimo 
nariai kalba kad ir nesąmones 
tarpusavyje — būna ligos, ne
veiksnumas — tai grėsmės ne
kelia. Kai jie pradės įgyvendinti 
tai, ką kalbą, tuomet bus gali
ma atitinkamoms tarnyboms 
įsijungti ir sekti”.

Bernatonis sakė, kad kartais 
Seimo nariai ir pajuokauja, bet 
dabar „ne visi ir humorą su
pranta”.

Susitikimuose Lenkijoje Lie
tuvos atstovai įteikė perdavimo 
protokolo pavyzdį, su kurio pro
jektu lenkai iš esmės sutiko.

Generalinės prokuratūros in
formacijos ir tarptautinių ryšių 
vyriausiasis prokuroras Kęstu
tis Vagneris korespondentui sa
kė, kad susitikimuose taip pat 
pasikeista informacija apie 
aktualiausius abiejų šalių 
teisinės pagalbos pageidavimus. 
Daugelis jų susiję su organizuo
tu nusikalstamumu, alkoholio, 
cigarečių ir kitų prekių kontra
banda per Lietuvos ir Lenkijos 
sieną bei nelegalių migrantų 
gabenimu.

Dar viena Šlaito 
knyga

„Nesu vėjo malonėje” nebuvo 
paskutinė Vlado Šlaito knyga, 
kaip per klaidą parašėme ge
gužės 31 d. „Drauge”. Jo 
paskutinė knyga buvo,.Rudenio 
vynas”, kurią 1991 m. išleido
Ateities Literatūros Fondas.
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Birželio 2 d.: Šv. Marcelinas 
ir Petras, kankiniai (mirė 303 
m.); Erazmas, Eugenijus, Ąžuo
las.

Birželio 3 d.: Šv. Karolis 
Luanga ir draugai, Ugandos 
kankiniai (mirę 1886 m.); Klo- 
tilda, Oliva, Tautkantas, De- 
velta.

9



2 DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. birželio mėn. 2 d.

/PORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

„LITUANICOS” VYRAI IR 
JAUNIAI PAKARTOJO 

MEISTERYSTES
Clevelande, 1995 gegužės 

19-21 d., vyko 45-sios Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporto 
sąjungos metinės žaidynės. Jo
se dalyvavo 22 krepšinio ir 7 
tinklinio komandos. Viso 267 
sportininkai ir 32 jų treneriai. 
Varžytasi vyrų A ir B bei jaunių 
A klasėse krepšinyje, vyrų ir 
moterų tinklinyje. Tuo pačiu 
metu buvo vykdomos ir Šiaurės 
Amerikos lietuvių šachmatų 
pirmenybės.

Vyrų A klasėje varžėsi 7 krep
šinio komandos: Čikagos „Litu- 
anica”, Toronto „Aušra”, Ha
miltono „Kovas”, New Yorko 
LAK, Toronto „Vytis”, Cleve- 
lando „Žaibas” ir Detroito 
„Kovas”. Pradinėms rungty
nėms komandas suskirsčius j 
grupes A ir B buvo išaiškinti 
pirmųjų trijų vietų laimėtojai 
abejose. Toronto „Vyčiui” iškri
tus, likusios šešios komandos 
perkeltos į čempionato lentelę 
varžybas tęsė toliau. Pusiau 
baigmėje „Lituanicai” laimėjus 
prieš „Žaibą” 98:68 ir Ha
miltono „Kovui” tik vienu 
tašku ištempus laimėjimą prieš 
New Yorko LAK 69:68, pasta
rosios — „Lituanica” ir 
Hamiltono „Kovas” pateko į 
baigmę. Baigmės rungtynėse 
matėsi sparta, neblogi deriniai 
ir abiejų varžovų stengimasis 
tapti čempionais. Po permai
ningos kovos „Lituanica” užsi
tikrino laimėjmą 88:61, o kartu 
ir meisterio titulą jau antri 
metai iš eilės. „Lituanicai” ir 
šiais metais daug stiprybės pri
dėjo Pazdrazdis (Barcelonos 
olimpiadoje atstovavęs Lietuvos 
rinktinei) ir Vilčinskas. Abu iš 
Lietuvos ir šiuo metu studijuoją 
JAV-se. Hamiltono „Kovas”, 
amžiumi jaunas. Dauguma 
žaidėjų yra universitetų studen
tai, pradedą įgyti gerus krep
šinio įgūdžius aukštosiose 
mokyklose. Jie tapo vicečempio
nais.

Dėl trečios vietos rungėsi

mingai sužaidžiusiems preli
minarines rungtynes. „Aušra” 
laimėjo 107:102. Daugumos 
nuomone, „Aušrai” buvo prana
šaujama net čempionato laimė
jimas, turint savo eilėse Leoną 
ir Jurgį Rautinšus, universitetų 
studentus Lietuvininką-Hayes, 
Krašauską-Tyler, Balaišį ir 
kitus gerus veteranus. „Aušra” 
pelnė laimėjimą tik po pra
tęsimo. Reguliarus laikas 91:91.

Vyrų B klasėje varžėsi net 9 
komandos: Čikagos „Lituanica” 
I ir II, Čikagos „NerisX IX XX, ,,XV^XX0 ’ X,

Clevelando „Žaibas”, Detroito Čikagos „Lituanicos” futbolo

Naujausias JAV National Soccer Hali of F ame narys Alfredas Kiemaitis 
(dešinėje) ir Bronius Čekanauskas, „Lietuvos sporto” dienraščio vyr. 
redaktorius. Nuotr. Ed Šuiaičio

ALFREDUI KLEINAIČIUI - 
AUKŠČIAUSIASIS 

ĮVERTINIMAS
Daugelis lietuvių ir nelietuvių kingu už visos Amerikos futbolo 

gerai pažįsta Alfredą Kleinaitį. teisėjų kvalifikacijų kėlimą. 
Jis jau prieš daugelį metų pra- Pernai JAV vykstant į pasaulio 
dėjo reikštis kaip futbolininkas

komandoje ir buvo vienas ge
resniųjų jos žaidėjų. Kiek vėliau 
jis susidomėjo teisėjavimu ir, 
pradėjęs nuo paprasto teisėjo, 
greitai kilo karjeros laiptais iki 
buvo pakviestas į pačią aukš
čiausią kategoriją pasaulyje — 
būti FIFA teisėju, vykdant tarp 
valstybinio pobūdžio rungtynes.

Į šią geriausiųjų pasaulyje tei
sėjų grupę jis buvo priimtas 
1985 metais ir ten išbuvo 8 
metus, kol dėl amžiaus ribos 
(suėjus 50 metų amžiaus) iš ten 
turėjo pasitraukti. Įdomu, kad 
Alfredas Kleinaitis buvo pir
masis JAV futbolo teisėjas, 
kuriam buvo patikėta pravesti 
A kategorijos rungtynes Euro
poje, kai 1990 m. susitiko Sov. 
Sąjungos ir Airijos rinktinės.

Pasitraukus iš FIFA teisėjų, 
A. Kleinaičiui buvo patikėtos 
aukštos pareigos -y- būti atsa- 

.. .
Čikagos. II ir III vietomis dali
josi Staknys iš New Yorko ir 
Chrolavičius iš Hamiltono.

Žaidynės pravestos labai 
gerai. Padėka gausiam darbo 
komitetui ir „Žaibo” pir
mininkui Vidui Tatarūnui. 
Arūnui Apanavičiui už taip 
gerai suredaguotą žaidynėms 

vavo taip pat Clevelando „Žai- leidinį. Šeštadienio vakare vyko 
bo” sr. ir Los Angeles „Bangos” sportininkams susipažinimo 
tinklininkai. Moterų tinklinyje vakaras. Sekmadienio rytą 
varžėsi Clevelando „Žaibas”, sportininkams pamaldos. Prieš 
Čikagos „Neris” ir Toronto didžiuosius finalus oficialiai 

„Žaibas” su LAK. Tai buvo la- „Aušra”. Baigmėje „Žaibas”, pravestas žaidynių tradicinis 
bai permaininga rungtynių eiga laimėjusios prieš „Nerį” 15:6, atidarymas, kur Bendruomenės 

12:15,15:10, tapo meisterėmis. ir ŠALFASS-gos vadovai iš- 
Šių žaidynių metu buvo vyk- reiškė sportininkams bei dar- 

domos ir Šiaurės Amerikos buotojams sveikinimus. Žaidy- 
lietuvių šachmatų varžybos, nių metu sportininkus bei 
Šachmatininkai varžėsi dėl vadovus lydėjusi draugiška nuo- 
pereinamosios a.a. dr. Algirdo taika buvo labai pasigėrėtinas 
Nasvyčio atminimo taurės. Ją reiškinys.
laimėjo Antanas Jasaitis iš Sig. K.

„Kovas”, Hamiltono „Kovas” I 
ir II, New Yorko LAK ir Toron
to „Aušra”. Pradinės rungtynės 
pravestos trijose C, D ir E 
grupėse (Round robin) ir pagal 
užimtas vietas komandos per
keltos į laimėtojų lentelę toli
mesnėms varžyboms. Taip baig
mėje New Yorko LAK sunkiai 
pasiekė laimėjimą prieš Detroi
to „Kovą” 64:63, tik po pratęsi
mo ir tapo meisteriu. Trečiąją 
vietą laimėjo Clevelando „Žai
bas” prieš „Lituanicos” I — 
60:49.

Jaunių A klasėje varžėsi 6 ko
mandos: Čikagos „Lituanica”, 
Clevelando „Žaibas”, Detroito 
„Kovas”, Hamiltono „Kovas”, 
Los Angeles „Banga” ir Toron
to „Aušra”. Baigmėje „Litu
anica”. nesunkiai pelniusi lai
mėjimą prieš Detroito „Kovą” 
50:38, pakartojo pernai iškovotą 
meisterystę, o Toronto „Aušra” 
gana sunkiai ištempusi lai
mėjimą prieš Clevelando „Žai
bą” 68:65, užėmė trečią vietą.

Tinklinio varžybose dalyvavo 
4 vyrų ir 3 moterų komandos. 
Vyru klasėje, baigmėje Čikagos 
„Neris”, nugalėjusi Clevelando 
„Žaibą” jr. 14:16, 17:15, 15:7, 
tapo meisteriais. Turnyre daly-

ir New Yorko LAK nusinešė 
pergalę 130:114. New Yorko 
komandoje matėsi du mūsų 
žvaigždės-veteranai Ričardas 
Šimkus ir Jurgis Shimko.

Dėl penktos vietos rung
tyniauti teko Toronto „Aušrai” 
ir Detroito „Kovui”, nesėk-

futbolo pirmenybes, jis turėjo 
gana svarbias pareigas. A. Klei
naitis yra skaitomas vienas iš 
didžiausiųjų futbolo autoritetų 
JAV.

Už savo ilgą ir nenuilstančią 
veiklą futbolo pasaulyje, jam 
buvo suteiktas aukščiausias 
įvertinimas šiame krašte. Gegu
žės 15 d. jis buvo pakviestas į 
taip vadinamą „National Soccer 
Hali of Fame”, apie ką pranešė 
šio krašto spauda, o plačiau apie 
tai rašė pagrindinis JAV futbolo 
savaitraštis — „Soccer Ameri
ca” š.m. gegužės 29 d. laidoje.

Čia pažymėta, kad kartu su A. 
Kleinaičiu šis aukščiausias įver
tinimas buvo suteiktas garsie
siems JAV futbolo veteranams 
— JAV futbolo rinktinės žaidė
jams George Brown ir Willy 
Schaller, futbolo treneriui Al 
Miller ir „Soccer America” laik
raščio įsteigėjui Clay Berling.

Sveikindami Alfredą Kleinai
tį su šiuo pažymėjimu, linkime 
ateityje jam geros sėkmės ir 
sveikatos. Apie jį plačiau pa
rašysime kitą kartą.

Ed. Šulaitis

„LIETUVOS SPORTAS ”

„Lietuvos sporto” redaktorius 
Br. Čekanauskas praneša, kad 
norint užsisakyti šį laikraštį 
reikia išsiųsti čekį, ir laikraštis 
bus siuntinėjamas. Prenumera
ta vienam mėnesiui 10 JAV dol. 
Adresas: „Lietuvos sportas”, 
Odminių g-vė 3 (kieme III a.), 
2600 Vilnius. Tel. ir faksas 
616767.

Futbolas Čikagoje
„LITUANICA” VĖL 

ŽAIS LEMONTE
Po vienos savaitės pertraukos 

(dėl „Memorial” dienos), vėl bus 
tęsiamos „Metropolitan” lygos 
pirmenybės. Šį sekmadienį, bir
želio 4 d., 3 vai. p.p. „Lituani
cos” futbolininkai vėl rungty
niaus Lemonte. Šį kartą čia sve
čiuosis „Real” klubo žaidėjai, 
prieš kuriuos tikimasi pergalės, 
kadangi šį sezoną „Lituanica” 
gana gerai žaidžia, išskyrus 
vieną kartą, kai nesusirinko žai
dėjai.

Dar reikia pridėti, kad Le
monte rungtynės bus ir birželio 
18 d., kai vyks pirmenybių 
sezono uždarymas. Tuomet bus 
žaidžiama prieš ukrainiečių 
„Wings” vienuolikę. Futbolo 
mėgėjai yra kviečiami čia gau
siai dalyvauti ir paremti 
savuosius.

E. Š.

Futbolas Lietuvoje

LIETUVA
NEATSILAIKĖ PRIEŠ 

ITALIJĄ
Balandžio 26 d. vilniečiams 

buvo istorinė diena, nes pirmą 
kartą miesto istorijoje čia 
viešėjo buvęs pasaulio futbolo 
čempionas ir dabartinis vice
čempionas — Italija. Ji čia 
atrankinio Europos futbolo pir
menybių turnyro IV grupėje ko
vojo su futbolo pasaulyje beveik 
nežinoma Lietuva, neturinčia 
jokių didesnių pergalių. Tačiau 
Lietuvos rinktinės vyrai laikėsi 
didvyriškai ir rungtynes žymieji 
svečiai, kurių tarpe buvo ne
maža milijonus dolerių gaunan
čių futbolininkų, laimėjo mini
malia 1-0 pergale.

Į Vilnių buvo atvykęs net spe
cialus italų lėktuvas, gabenęs 
žaidėjus, trenerius, futbolo 
vadovus, bei žurnalistus, net 
170 asmenų, kurie buvo apgy
vendinti „Karolinos” viešbu
tyje.

Tą pačią dieną vyko dar dve
jos IV grupės rungtynės. Zagre
be grupės lyderė Kroatija įveikė 
Slovėniją 2-0, o Ukraina Taline 
nugalėjo Estiją 1-0. Po šių 
rungtynių pirmauti liko Kroati
ja (su ja Lietuva sužaidė 0-0) su 
16 taškų iš 6 rungtynių. Antrąja 
eina Italija su 13 taškų. Lietuva 
liko trečioje vietoje — 7 taškai. 
Toliau eina Ukraina 7 taškai (iš 
6 rungtynių, o Lietuva yra su
žaidusi 5 rungtynes). Lentelės 
pabaigoje — Slovėnija 5 taškai 
ir Estija — 0 taškų. Estija per 6 
rungtynes nelaimėjo nė vieno 
taško; estai pelnė tik vieną 
įvartį, tuo tarpu į savo vartus 
įsileido 15. Tai jau savotiškas 
rekordas.

o LIETUVOS KREPŠINIO 
RINKTINĖ?
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• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors Bkelbti.

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.4*

LIETUVA ĮVEIKĖ 
GRAIKIJĄ

Lietuvos futbolo rinktinė ge
gužės 17 d. Vilniuje žaidė drau
giškas rungtynes prieš Graiki
jos geriausiuosius. Šį susitikimą 
laimėjo Lietuva 2-1. Pirmieji 
įvartį pelnė lietuviai, kurių ats
tovas — D. Maciulevičius 30-je 
minutėje nuginklavo graikų 
vartininką. Po keturių minučių 
graikai pasiekė išlyginamąjį 
įvartį 58-je minutėje A. Preik- 
šaitis išvedė Lietuvos rinktinę 
į priekį. 2-1 rezultatas išlaikytas 
iki rungtynių pabaigos.

Reikia pažymėti , kad Lietu
vai šį kartą atstovavo tik Lie
tuvoje žaidžiantieji futboli
ninkai. Įdomu, kad Graikija turi 
senas futbolo tradicijas ir FIFA

vedamoje kvalifikacijoje šiuo 
metu yra 24-je vietoje pasauly
je. Tuo tarpu Lietuva šiame 
sąraše yra 61-ji (Latvija yra 
76-ta, o Estija — 116-ta).

E. Š.
TRUMPAI

— Sao Paulo Didžiojo prizo 
varžybose vilnietė Nelė Žilins
kienė peršoko 196 cm, pakartojo 
Lietuvos rekordą ir nusileido tik 
rusei Jelena Gultiajeva, iššoku
siai 199 cm. Ten pat Amerikos 
lietuvis Tomas Pūkštys nusvie
dė ietį 81 m 90 cm ir užėmė 
antrą vietą.

(LA 05.17)
* * *

— Pasaulio futbolo komandų 
sąraše Lietuvos rinktinė užima 
61 vietą.

ŠALFASS s-gos jaunių krepšinio pirmenybių atidaryme, š.m. balandžio 30 d., Hamiltone, Ont., 
kalba ŠALFAS a gos pirmininkas Audrius Šileika.

Nuotr. Sig. Krašausko

Lietuvos krepšinio rinktinei 
artėja labai svarbios varžybos 
Graikijoje, š.m. birželio gale. 
Ten vyks Europos krepšinio pir
menybės, kuriose dalyvaus 12 
Europos stipriausių rinktinių. 
Tos pirmenybės svarbios ne tiek 
dėl Europos meisterio titulo, jos

rungtynes su Seattle profesio
nalų komanda nežaidė. Neteko 
pastebėti ar jis vėl sužeistas, ar 
dėl kitų priežasčių. Kiekvienu 
atveju, jis yra pareiškęs, kad 
dalyvaus.

, Pagaliau Žydrūnas Ilgauskas, 
iš kurio daug tikimasi, šiuo

ypač svarbios dėl ateinančiais metu turėtų būti JA V, bet, prieš 
metais Atlantoje vyksiančios išvykdamas, jis buvo prižadėjęs 
olimpiados. Mat, pirmosios 4 grįžti gegužės 24 d. 
rinktinės gaus bilietus į Ameri- Tuo būdu rinktinės treneris 
ką, į olimpiadą Atlantoje. Vladas Garastas, atrodo, turės

Lietuvos rinktinė kvalifika- visus geriausius žaidėjus ir 
vosi Europos pirmenybėms, da- kelias savaites laiko pasiruoši- 
bar reikia patekti į pirmąjį ket- mui ir susižaidimui. 
vertuką. O tam reikalingi patys Pirmos rungtynės Graikijoje 
geriausi Lietuvos žaidėjai iš bus prieš Europos čempioną — 
visų pasaulio šalių. Visi mūsų Vokietijos rinktinę. Ji turi kelis 
Barcelonos olimpiados žvaigž- žaidėjus, žaidžiančius JAV NBA 
dės yra pasižadėję ir pasiryžę lygoje. Jei jie visi dalyvaus, 
dalyvauti. Lietuvos rinktinės laukia tokios

Sabonis ir Kurtinaitis su Real stiprios rinktinės kaip Graikija, 
Madridu šiomis dienomis baigia Vokietija, Kroatija, o juk ir 
Ispanuos pirmenybes ir bus lais- likusios — Italija, Ispanija ir 
vi. Chomičius taip pat. Prancūzija turi užtektinai

Artūras Karnišovas jau baigia puikių žaidėjų, 
sezoną Prancūzijoje ir yra Su didžiausiomis viltimis be- 
pakeliui į Lietuvą. lieka laukti gerų pasekmių

Neaišku dėl Šarūno Mar- Graikijoje, 
čiulionio. Jis paskutines 8 V.G.

EUGENE C. DECKER, DDS, 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) tai. 708-422-8260

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
3000 N. Halatad

Chicago, IL 60057
Tai. 312-296-3600 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimąDR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

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

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

penkt ir šeštd 9 v r.-12 v.pp

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgin, III. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

4132 8. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 778-8949 arba (312) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IA 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St., Chicago, IL

Tol. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL

Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdan Ava.
Usla, IL 50532

Tai. 705-853-1410
Tai. kabineto Ir buto: (709)652-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 5O1h Avė., Cicero

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 v p p ir kelv 2-5 v. p p 
šeštd. pagal susitarimą

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

Namų 708-448-5845
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bai chirurgija
172 SehIMer 8L, Umhurat, IL 60126 

700-841-2808
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 SeArchar Ava. (prie Austin)

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadzla, Chicago 60882 
Tai. 312-434-2123

Pirmd. 2 v p p - 7 v.v., antr 9 v r. -12, 
ketvd 12 - 4 v p p , penktd 12 -6 v v

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Madlcal Cantar- 

Napervllle Campua
1020 e. Ogdan Ava., Sulte 310, 

Naparvllla IL 80803
Tai. 708-827-0080

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652
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LIETUVOS DELEGACIJOS 
VIZITAS Į VENEZUELĄ IR 

KOLUMBIJĄ
(Tęsinys)

Vakare ambasadorius ir Un-' 
da Dambravienė Lietuvos mi
nistro pirmininko ir jo delegaci
jos vizito proga „Eurobuilding” 
pobūvių salėje surengė iškilmin
gą diplomatinį priėmimą, kuria
me dalyvavo daugiau kaip 200 
svečių, jų tarpe Venezuelos už
sienio reikalų bei energetikos 
ministrai, vyriausybės ir Kon
greso atstovai ir beveik visų 
šalių diplomatinių misijų vado
vai — ambasadoriai ar reikalų 
patikėtiniai. Jų tarpe buvo 
JAV, Japonijos, Kinijos, Rusijos 
Federacijos, Vokietijos, Angli
jos, Brazilijos, Kolumbijos, 
Urugvajaus ambasadoriai.

Didžiosios Britanijos ambasa
dorius John Gerrard Flynn ko
mentavo, kad Lietuva, nors 
gyventojų skaičiumi ir teritori
ja yra maža valstybe, ji yra 
didelė savo garsu, įtaka ir dar
bo dvasia Venezueloje.

Venezuelos užsienio reikalų 
ministras dr. Miguel Angel Bu- 
relli Rivas dar kartą pabrėžė 
Lietuvos ministro pirmininko 
vizito svarbą bei gerą įspūdį, 
kurį vyriausybei paliko Lietu
vos premjeras A. Šleževičius. 
Kalbėdamas apie dvišalius san
tykius, ministras pasakė, jog 
Lietuva palyginti per labai 
trumpą laiką yra daug nuveiku
si — pasirašyti septyni dvišaliai 
susitarimai bei sutartys, kas 
rodo Lietuvos atstovybės darbo 
dinamiką bei Lietuvos ir Vene
zuelos diplomatinių santykių 
raidą.

Balandžio 26 d. trečiadienis, 
buvo skirta Lietuvos delegacijos 
pažintinei kelionei į orimul- 
siono produkcijos centrą „Cam
po Marichal”, kur buvo aplan
kyta Flujo J-20/Cluster stotis, 
kontrolės salė ir kokybinės kon
trolės laboratorįja. Apžiūrėti 
svertinio — balansinio tipo grę
žiniai, naujausios technologuos 
modernūs, ekologiškai švarūs 
grąžtinio tipo gręžiniai.

Skrendant „Logoven” lėktu
vu, delegacija turėjo didžiausią 
staigmeną — lėktuvas darė 
aukštojo pilotažo viražus, sie
kiant iš arti pamatyti nuostabų 
gamtos tvarinį — iš daugiau 
kaip kilometro aukščio krentan
tį „Salto Angel” (tikrai pavadi
nimą atitinkantį angelo šuolio) 
krioklį. Lėktuvas turėjo nusi
leisti į Orinoco upės slėnio kan
joną, apaugusį džiunglių masy
vu, kuris baigiasi stačia uola 
kylančiais, lyg lazeriu išpjausty
tais kalnais — nepaprasto gro
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Dover prabuvau savaitę besi

tvarkydamas ir belaukdamas 
porininko, bendražygio iš ke
lionės aplink pasaulį, Lino Iva
nausko. Pasitikau jį Londono 
aerodrome. „Atvyko sena gvar
dija”, tada pamaniau (kaip 
Napoleono laikais, kai sena 
gvardija būdavo metama į mūšį 
lemiamais momentais)...

Dviese apžiūrėjome stiebą, ta
kelažą (laivo virves). Teko pa
keisti pagrindinius vantus 
(stačiojo takelažo virvės), 
su8imontavome vėjinį autopi
lotą, kurį pavadinau „Reda”. Iš 
Dover išburiavome spalio 1 d. 
Parą plaukėme variklio pagal
ba. Po to vėjas ėmė stiprėti ir 
prie Portland jau buvo 5-6 balų 
stiprumo, bet, mūsų laimei, 
pasisuko, ir mes pro Lizard išky 
šulį ir Scilly salas pasiekėme 
10% W ilgumos. Nusprendėme 
neplaukti į vakarus, kad galė

žio gamtos stebuklu. Pavojingo 
skrydžio metu delegacija tai 
griebėsi už diržų, tai skubėjo 
prie langų ar į pilotų kabiną 
stebėti žavingo reginio. Kelio
nės vadovas nuramino delegaci
ją, paaiškindamas, kad „Lago- 
ven” lakūnams keliami labai di
deli aukštojo pilotažo reikalavi
mai ir jais galima ramiai pa
sikliauti.

Taip pat buvo praskrendama 
virš didžiausios Venezuelos hi
droelektrinės, gaminančios apie 
70 proc. labai pigios Venezuelos 
elektros energijos, kuri dar 
parduodama kitoms kaimyni
nės šalims. Užtvankoje vanduo 
krenta iš 270 metrų aukščio, ir 
užliejamas plotas yra didesnis 
už Lietuvos teritoriją.

Po pietų, surengtų „Campo 
Marichal”, delegacija tar
nybiniu autobusu vyko į Barce- 
lonos aerouostą, o iš ten 
autobusu — į, ,Lagoven” orimul- 
sijos gamybos centrą ir ekspor
to terminalą. Orimulsijos žalia
va vamzdynais paduodama iš 
Campo Morichal — gavybos ir 
surinkimo centro — į bituminio 
kuro vandens emulsijos — ori- 
mulsiono paruošimo ir laikymo 
gamyklą (apie 250 km atstumu, 
su viena tarpine perpompavimo 
stotim). Buvo parodyti orimul- 
siono maišymo įrengimai, cis
ternų platforma, terminalo 
įrengimai, kontrolės salė ir 
kokybinės kontrolės laboratori
ja. Paklausus apie problemas 
gamtos apsaugos srityje, buvo 
paaiškinta, kad didžiausias 
dėmesys kreipiamas į prevenci
nę darbo apsaugą. Tarp kitko, 
šis objektas yra šalia gam
tosaugos draustinio — didelio ir 
labai švaraus ežero, kuriame 
veisiasi reti egzotiški paukščiai. 
Delegaciją stebino milžiniški 
gamtos turtai, moderniškiausi 
įrengimai ir technologija, nepa
prasta švara ir tvarka, griežta 
darbo drausmė šiuose objektuo
se, kuri, atrodo, turi mažai ben
dro su lengvabūdiška Venezue
los visuomene. Delegacija su
prato naftos produkcijos pasi
sekimo paslaptį ir pamatė Vene- 
zuelą, kurios, kad ir ką beskai
tydami, neįsivaizdavo. Visi iki 
vieno buvo šia tarnybine — pa
žintine ekskursįja sužavėti, o tai 
stiprino ryžtą plėsti ryšius su 
Venezuela, o drauge ir su kito
mis Lotynų Amerikos šalimis, 
kuriose slypi dar daug ne
atvertų bendradarbiavimo ga
limybių.

Trečiadienio vakaras buvo 
praleistas ambasadoriaus Vy

tume apeiti Finisterre iškyšulį 
(Šiaurės Ispanija), nuo kurio 
kelias į pietus yra laisvas. Vėjas 
buvo daugiausiai 6 balų ir kryp
ties, nebūdingos šiam metų 
laikui. Lisabonos platumoje 
prastovėjome vietoje tris paras. 
Vėjui pasisukus, pajudėjome į 
priekį. Madeiros salos pla
tumoje kuro beliko pasisukinėti 
tik uoste, bet apskaičiavimai 
pasiteisino, mus pasigavo 
šiaurės rytų pasatas (pastovus 
vėjas), iš pradžių silpnas, vėliau 
vis labiau stiprėjantis.

Spalio 18-tos vakare mes at
vykome į Las Palmas (Gran 
Canaria, Spain). Kuro bebuvo 
likę tik 2 litrai.

Ten tvarkėmės laivą. Užve- 
dėme porą bakštagų (laivavir- 
vės, iš šonų palaikančios stiebą), 
nes laukė pilni kursai, buvo pa
tikimiau, atlikome kitus 
darbus.

Las Palmas užtrukome trupu
tį ilgiau kaip savaitę. Iš 
Amerikos turėjome sulaukti ne

tauto A. Dambravos rezidenci
joje, kur vyko privati vakarienė 
premjerui A. Šleževičiui ir jo 
delegacijai pagerbti. Dalyvavo 
32 svečiai, jų tarpe aukšti Ener
getikos ir Užsienio reikalų 
ministerijų pareigūnai, o taip 
pat Caracas miesto Federalinio 
distrikto gubernatorius dr. 
Asdrubal Aguiar, kurį Lietuvos 
premjeras už nuopelnus Lietu
vai apdovanojo Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino or
dinu ir Lietuvos atminimo dova
na. Premjeras A. Šleževičius, iš
reikšdamas padėką ambasado
riui V. Dambravai, jį pagerbė 
lietuviška tautine juosta. Unda 
Dambravienė gavo puikią lininę 
staltiesę. Lietuvos banko valdy
tojas Kazimieras Ratkevičius 
padovanojo Lietuvos banknotų 
pavyzdžius ir sidabrines jubilie
jines monetas.

Vėlyvą vakarą svečiai grįžo į 
„Eurobuilding” viešbutį trum
pam poilsiui, nes 5 vai. ryto 
reikėjo keltis kelionei į Bogotą 
— antrajai šio vizito daliai.

Premjero A. Šleževičiaus 

delegacija Kolumbijoje

l Santafe de Bogota lėktuvas 
nusileido 9 valandą ryto. Minis
trą pirmininką A. Šleževičių ir 
delegacįją sutiko Kolumbijos už
sienio reikalų ministro pareigas 
einąs Camilo Reyes Rodriguez, 
viceministre Europai ambasado
rė Teresa Ivars, protokolo gene
ralinis direktorius Julio Anibal 
Riano, Generalinis Europos rei
kalų direktorius Hernando Pie- 
drahita Currea.

Delegacija apsistojo „Teųuen- 
dama” viešbutyje. 10:30 vai. 
premjeras A. Šleževičius, pade
damas ambasadoriaus V. Dam
bravos, padėjo vainiką prie 
Simono Bolivaro namų ir pa
minklo, kur Lietuvos delegaciją 
sutiko valstybės protokolo vado
vybė, garbės sargybai grojant 
Lietuvos ir Kolumbijos himnus.

Dvyliktą valandą Lietuvos 
premjeras ir delegacija buvo pa
gerbta Bogotos miesto burmis 
tro Antano Mockaus. Po priva
čių pietų premjeras aplankė 
Kongreso pirmininką Juan G. 
Angel.

Po kelių valandų poilsio, 
kurio reikalavo labai aktyvi ir 
įtempta vizito programa, o taip 
pat ir varginantis Bogotos mies
to aukštis — 2,600 m. virš jūros 
lygio, delegacija vyko į priėmi
mą, kurį suruošė Kolumbijos 
prekybininkas Algis Didžiulis 
su žmona. Vakarienėje dalyva
vo ir būrys Kolumbijos lietuvių. 
Šia proga ministras pirminin
kas A. Šleževičius apdovanojo 
prieškarinės Lietuvos diploma
tą, buvusį Lietuvos Generalinį 
garbės konsulą Kolumbijoje 
Stasį Sirutį Didžiojo Lietuvos

peršlampamų rūbų, keleto jūr
lapių, gelbėjimo plaustelio bei 
kito inventoriaus, bet dėl ispanų 
muitininkų uolumo teko visa 
tai palikti ir leistis kelionėn be 
šių daiktų. Nenumatytiems at
vejams pasiruošėme pripučiamą 
valtelę, į neperšlampamą krepšį 
susidėjome reikalingiausius 
daiktus: avarinę-satelitinę radi
jo stotį, radijo telefoną, raketų, 
maisto, vandens, žvejybos 
įrankių, vaistų, kompasą, 
generalinius Šiaurės ir Pietų 
Atlanto jūrlapius, dujinį variklį,

Linas Ivanauskas (kairėje) ir Ričardas Ramanauskas kelionės metu Beagle 
kanalu 1995 m. sausio 9 d

Kunigaikščio Gedimino trečiojo 
laipspio ordinu. Nors priėmimas 
buvo privataus pobūdžio, specia
lų sveikinimo žodį tarė užsienio 
reikalų ministro pareigas einąs 
Camilo Reyes Rodriguez, kuris 
kartu iškėlė lietuvių nuopelnus 
krašto ekonomikai, kultūrai, 
švietimui.

Balandžio 28 d., penktadienis, 
buvo skirtas ekonominiams ir 
prekybiniams pasitarimams, 
kultūrinių santykių vystymui.

Bogotos miesto vyr. meras An
tanas Mockus pakvietė dalį 
delegacijos pusryčiams, kurių 
metu jis papasakojo apie sunku
mus, kuriuos jam tenka įveikti, 
tvarkant šešių milijonų gyven-, 
tojų miestą, kai reikia koordj« 
nuoti su dvidešimčia sritinių 
sostinės burmistrų, kurie ban
do veikti savarankiškai. Iškilus 
kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimui, jis pasakė, kad švie
timo ir kultūrinė programos yra 
gerai išvystytos Kolumbijoje, ta
čiau jam, kaip lietuvių kilmės 
merui, neturinčiam politinio už
nugario, tektų kiek atsargiai 
veikti, įvedant lietuvišką ele
mentą bei neprarandant popu
liarumo rinkėjų tarpe.

Po pusryčių vyko pasitarimai 
Energetikos ir Kasyklų minis
terijoje su ministerijos ir 
„Ecopetrol” vadovybe. Pasitari
muose paaiškėjo, kad Kolumbi
ja žada sekti kaimyninės Vene
zuelos, Brazilijos bei Meksikos 
pavyzdžiu: ieškoti naftos rinkų 
Europoje. Kolumbija iki šiol 
pardavė beveik visą eksportuo
jamą naftos žaliavą į JAV, ta
čiau, žvelgdama į ateitį, galvo
ja apie Europą. Todėl Kolumbi
ja teikė svarbią reikšmę šiems 
pasitarimams su Lietuvos at
stovais.

Po to premjeras ir Lietuvos 
delegacija aplankė vieną iš de
vynių Kolumbijoje Aukso mu
ziejų. Sukaupti trisdešimt trys 
tūkstančiai prieškolumbinės 
epochos aukso dirbinių rodo, 
kokia turtinga indėnų civilizaci
ja klestėjo šiuose kraštuose.

Svarbus žingsnis abiejų val
stybių bendradarbiavime buvo 
žengtas, pasirašant Kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartį tarp 
Lietuvos ir Kolumbuos respubli
kų. Lietuvos vyriausybės vardu 
pasirašė URM sekretorius Albi
nas Januška, Kolumbijos vy
riausybės vardu — užsienio rei
kalų ministro pareigas einantis 
Camilo Reyes Rodriguez.

5 vai. po pietų Lietuvos Respu
blikos ministrą pirmininką A. 
Šleževičių, ministrus A. Stasiu
kyną ir J. Biržiški, URM sekre
torių A. Janušką ir ambasado
rių A. Dambravą priėmė Ko
lumbijos prezidentas Ernesto 
Samper Pizano. Labai nuošir
džiame pokalbyje Kolumbuos

povandeninį šautuvą, degtukų, 
žiebtuvėlių, prožektorių, peilį su 
įrankiais, virvių, rankinę pom
pą, klijų, guminio audinio lopų, 
knygą su rekomendacijomis 
kaip elgtis patyrus avariją.

Į kelionę pąjudėjome spalio 26 
d. Pirmą parą plaukėme varik
lio pagalba. Vėliau mus pagavo 
šiaurės vakarų pasatas ir 
Kanarų srovė. Navigavom seks
tanto (kampų matavimo prietai
sas) pagalba, nes išėjo iš rikiuo
tės satelitinis navigatorius. 
Taip buvo net įdomiau. Šiame

prezidentas aptarė dvišalio ben
dradarbiavimo klausimus ir 
tarptautines problemas, labai 
domėdamasis valstybių integra
cijos klausimais ir pateikdamas 
praktiškų pasiūlymų tolimes
niam Lietuvos ir Kolumbuos 
santykių plėtojimui. Buvo pasi
džiaugta Klaipėdos terminalo 
bendros įmonės projektu tarp 
Klaipėdos naftos įmonės ir 
Kolumbuos „Distral” bendro
vės, į kurį investuota šimtas 
milijonų dolerių.

Vakare Kolumbuos preziden
to rūmuose buvo surengta ofi
ciali vakarienė Lietuvos delega
cijos garbei. Be prezidento 
Pizano, joje dalyvavo viceprezi
dentas, ministrai, Kolumbijos 
politikos ir verslo žmonės, jų 
tarpe ir lietuvių bendruomenės 
atstovai. Po vakarienės Lietu
vos premjeras pasakė, kad vien 
tik pasikalbėjimas su Kolumbi
jos prezidentu iškilmingos vaka
rienės metu pateisino vizitą 
Kolumbijoje.

Balandžio 29 d., šeštadienis, 
buvo praleistas Laimos ir Algio 
Didžiulių ūkyje. Dalyvavo ir 
Bogotos lietuviai. Čia labai kon
kretiems pasitarimams taip pat 
atvyko energetikos ir kalnaka
sybos ministras dr. Jorge 
Eduardo Cock Londono, su ku
riuo buvo aptartos „Joint ven- 
ture” galimybės Mažeikiuose, 
aprūpinant pusiau lengva, šiai 
įmonei tinkančia naftos žaliava.

Sekmadienį Didžiuliai pakvie
tė delegaciją atsisveikinimo 
pietums. Buvo pakelti tostai už 
sėkmingai įvykdytą Lietuvos 
premjero ir jo delegacijos vizitą, 
už šį vizitą ruošusi Lietuvos 
ambasadorių.

Vakare delegacija išvyko per 
Londoną į Vilnių.

Pirmadienį, gegužės 1 d., nuo 
delegacijos atsiskyrę Lietuvos 
URM sekretorius Albinas Ja
nuška ir ambasadorius Vytau
tas Dambrava dar dvi dienas 
tęsė vizitą į Dominikos Respu
bliką. Vakare kandidatas Lietu
vos Garbės konsulo Dominikos 
Respublikoje pareigoms Wil- 
helm Brower su žmona suruošė 
iškilmingą vakarienę.

Antradienį, gegužės 2 d. Lie
tuvos URM sekretorius A. Ja
nuška pasirašė diplomatinių 
santykių tarp Lietuvos ir Domi
nikos Respublikų užmezgimo 
protokolą. Išvykstant įvyko 
spaudos konferencija.

Baigiant būtina pažymėti Ve
nezuelos spaudą, kuri rodė gyvą 
susidomėjimą Lietuvos prem
jero ir jo delegacijos vizitu ir jį 
labai plačiai aprašė. Spaudoje 
pasirodė apie aštuoniasdešimt 
straipsnių ir daugiau kaip 60 
fotografių. Neatsiliko ir radijas 
bei televizija.

(Pabaiga)

tarpsnyje 1,019 jūrmylių iki 
Cape Verde pagavome žuvies 
(„dorado”), kuri tuoj pat buvo iš
darinėta ir pakliuvo į puodą. 
Kas liko, buvo pakabinta džiū
ti saulėje, bet neilgai ji ten 
„kankinosi”. Čia turėjome ir 
rekordinį perėjimą — 180 jūr
mylių per parą. Tai labai geras 
rezultatas tokiam mažam 
laiveliui, bet jam pasiekti 
turėjome vairuoti patys po 6 
valandas, forsuodami burėmis, 
kad tiksliau išlaikytume kursą 
nei autopilotas.

Į Cape Verde neplanavome 
užsukti, bet Linui baigėsi ciga
retės, o, be to, buvo ne pro šalį 
papildyti kuro atsargas prieš 
pusiaujo štilinę zoną. Žinant 
formalumų atlikimo tvarką ir 
greitį šioje šalyje iš ankstesnės 
kelionės, teko greitai suktis. 
Reikalingus mums daiktus susi
organizavome per dvi valandas 
ir greitai apleidome uostą-sos- 
tinę Prają, kol jie mūsų nepri
griebė.

Nuo Cape Verde iki Fernan
do de Noronha salos — 1,345 jūr
mylių skersai vandenyno. Buvo 
nykoka, nei paukščių, nei jūros 
gyvūnų, nei laivų. Šiaurės rytų 
pasatas baigėsi, o iki pietryčių

Danute Bindokienė

„Slidi” žodžio laisvės
sąvoka

Amerika jau daugiau kaip 
pora šimtų metų džiaugiasi ver
tybe, apie kurią daugelis pasau
lio šalių tegali svąjoti, bet nesi
tiki įgyvendinti savo visuo
menėje. Tai neribojama žodžio 
laisvė, užtikrinta, valstybės 
konstitucįja kiekvienam JAV 
piliečiui. Tai dažnai ir saugi 
užtvara, už kurios pabėga 
slėptis visokie tos žodžio laisvės 
piktnaudotojai. Daug kartų 
pasigirsta balsai, kad žodžio 
laisvės sąvoka labai „slidi”: 
tarp jos teisėto naudojimo ir 
piktnaudojimo yra tik vieno 
žingsnelio tarpas, todėl visi 
turime tą laisvę saugoti.

Žodžio laisvės teisę dažnai 
cituoja JAV žiniasklaida, ypač 
televizija, kai žiūrovai pradeda 
protestuoti prieš kai kurias 
nemoralias ar žiaurias pro
gramas. Neatsilieka ir filmų ga
mintojai. Dėl įžeidžiančių tam 
tikrus visuomenės sluoksnius 
filmų pasireiškusius protestus 
priskiria siaurų pažiūrų žmo
nėms, besikėsinantiems paža
boti žodžio laisvę ir tuo pažeisti 
JAV Konstituciją. Tokie tei
gimai paprastai gan veiksmingi 
ir užčiaupia prieštaraujančius 
balsus, kartais net plačiau 
nenuaidėjusius, kaip tik dėl 
baimės pažeisti „žodžio laisvę”.

Reikia pastebėti, kad šiame 
krašte „žodžio laisvė” mėgs
tama dangstytis ypač tuomet, 
kai užgaunami tikinčiųjų gi
liausi įsitikinimai bei religiniai 
jausmai. Daugiausia čia nuken
čia katalikai. Nepaisant, kad 
pirmieji emigrantai iš Europos 
į Ameriką atplaukė, kaip tik 
mėgindami išvengti religijos 
persekiojimo, bet ir patys ne
trukus pasižymėjo neapykanta 
kitoms tikyboms, galbūt tik 
pasireiškiančia subtilesniu bū
du. Daugiausia religinė neapy
kanta buvo, ir iš dalies tebėra, 
nukreipta prieš katalikus, nors 
šiame krašte Katalikų Bažnyčia 
priskaičiuoja per 59 milijonus 
narių.

Sakoma, kad spauda (o šiuo 
atveju ir kita žiniasklaida) for
muoja visuomenės opiniją apie 
daugelį gyvenimo apraiškų. 
Kiekvienas gali įsitikinti šios 
teorijos tikrumu. Įvykus ko
kiam nusikaltimui, iškilus 
kontroversijai, jeigu bet kokiu 
būdu į tai įvelta katalikų dva
sininkija, tas luomas labai 
primygtinai pabrėžiamas 
kaskart, kai minimas įvykis.

pasato — apie 500jūrmylių. Čia 
ir pagelbėjo varikliukas. Vienu 
metu turėjome ir su juo pro
blemų, bet pavyko susitvarkyti. 
Pūtė silpnas, permainingos 
krypties vėjas. Aplinkui plaukė 
keisčiausių formų debesys, iš 
kurių gali sulaukti įvairiausių 
netikėtumų, bet buvo apsieita 
palyginus ramiai, neskaitant 
naktimis kartais aplankančių 
škvalų (staigus, stiprus vėjo gū
sis). Šis pusiaujo štilinis rajonas 
turi įvairiausių pavadinimų: 
pvz., prancūzai jį vadina katilu, 
pilnu juodumos (toks būtų pa
žodinis vertimas). Rąjonas šti
linis, bet kelias naktis iš eilės 
turėjome ir lietaus, ir škvalų, 
bet patraukė pietryčių pasatas, 
ir slogios nuotaikos kaip ne
būta, nes burėse — vėjas, o jach
ta skrieja mums reikalingu kur
su į tikslą.

Fernando de Noronha aero- 
švyturį pamatėme vakare iš la
bai toli (apie 30 jūrmylių), bet 
salą pasiekėme tik vidurnaktį. 
Gera jūrinė praktika nereko
menduoja artėti prie nepažįs
tamos vietos naktį, bet nuta
rėme rizikuoti. Netoli gyvenvie
tės po kelių nesėkmingų bandymų' 
atsistojo, ant inkaro. Kuomet pra 
švito, apsižvalgius, ant galvos

Radusi nusikaltimu įtariamą 
kunigą ar vyskupą, žiniasklai 
da tiesiog mėgaujasi atradimu 
ir stengiasi reikalą ištęsti kaip 
galima ilgiau. Ypač Čia pasidar
buoja filmų kūrėjai, dažnai pasi
rinkdami tokį siužetą, kad kuni
gai, vienuoliai ar apskritai 
Katalikų Bažnyčia būtų pavaiz
duota neigiamai. Vienas pas 
kiaušių pavyzdžių — filmas 
„Priest”, „į apyvartą” paleistas 
šį pavasarį Walt Disney studijų 
padalinio ,,Miramax”. Tai 
parodo ir kaip toli Disney var
do filmų gamintojai jau nukelia
vę nuo „Snieguolės ir 7 nykš
tukų”...

Filmo pagrindiniai veikėjai — 
penki katalikų kunigai — 
pasižymi visomis įmanomomis 
ydomis bei nuodėmėmis. Žodžio 
laisvės vardan Hollyvvoodas net 
buvo pasiruošęs filmo premjerą 
padaryti praėjusį Didįjį Penkta
dienį, bet, pakilus protestams, 
sumanymo vis dėlto atsisakė.

Logiška pastebėti, kad kuni
gai — katalikų ar kiti — yra tik 
žmonės, o kunigystės šventimai 
automatiškai nepanaikina visų 
žmogiškų polinkių. Tačiau taip 
pat norime tikėti, kad į dvasi
ninko luomą jaunuolis žengia 
suprasdamas, ko iš jo bus reika
laujama Niekas tiek žalos ti
kintiesiem nepadaro, kaip blo
gas kunigas, viešai nepaisantis 
savo pažadų tarnauti Dievui ir 
žmonėms. Antra vertus, beveik 
jokio kito luomo asmuo nėra 
taip stebimas, tyrinėjamas ir 
įtarinėjamas, kaip kunigas. 
Liaudis sako, kad „ant juodo 
kunigo rūbo visi pūkai geriau 
matyti”. Galbūt kaip tik dėl tų 
priežasčių sumažėjo pašau 
kimai, tuštėja vienuolynai, 
parapijose jaučiamas skaudus 
kunigų trūkumas. Visai nei
giama propaganda, nukreipta 
prieš katalikų dvasininkiją, 
nejučiom įleido šaknis į 
tikinčiųjų pasąmonę. Pasekmė: 
per dideli, nerealūs reikala
vimai savo dvasininkijai, naujų 
pašaukimų stoka, o taip pat 
nusigręžimas nuo Bažnyčios. 
Žmonės dar vis nemoka atskir 
ti Dievo nuo žmogaus, kuris 
Jam tik tarnauja. Jie gali atleis
ti net didžiausiam pasauliečiui 
nusikaltėliui, bet ne „suklydu 
šiam” kunigui. Tie, kuriems 
naudinga šiuos neigiamus tikin
čiųjų nusistatymus puoselėti, 
moka savo tikslams gabiai 
panaudoti žodžio laisvę.

plaukai atsistojo kai pamatėme, 
kad vos neįsipainiojome į šalia 
stovinčių laivų inkarleinus, o 
mūsų jachtos dar ir atbulinis bė 
gis nedirba, sulūžo dantratukas. 
Pavyko jį pakeisti tik Buenos 
Aires, o ir jūrlapis seniai buvo 
koreguotas, bet tai išėjo tik j 
naudą, nes ko gera būtume 
sumanę lįsti į uostelį, o, 
nežinant vietinių sąlygų, geruo
ju tai nebūtų pasibaigę. Mat 
brazilai pastatė molą, kurio 
galą laikas nuo laiko aplanko 
lūžtančios bangos. Dėl jų 
sukeliamo triukšmo ir baimės 
ar atlaikys inkaras, visą naktį 
praleidau kokpite (žemiausio 
denio paskuigalis), kad, esant 
reikalui, tuoj pat galėčiau kib
ti į darbą.

Ryte prisipūtęs valtelę, lei
dausi link uostelio, bet nuo gre
ta stovinčios vokiečių jachtos iš
girdau šūksnius. Iš pradžių ne
kreipiau dėmesio, maža kas šū
kauja. Jie vėl pasikartojo. Tuo
met supratau, kad esu kvie
čiamas priplaukti prie jų. 
Priplaukęs gavau išsamią in
formaciją, kaip reikia įplaukti 
į uostelį. Kuo viskas būtų pasi
baigę to nežinant, nesunku 
nuspėti.



You’re Just Minutes Away 
Frau A Holy Gross Doctor.

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖ 
TURI DAUGIAU KAIP 300 

ŽYMIU GYDYTOJŲ
Jų kabinetai jūsų apylinkėje ir šv. Kryžiaus 

ligoninės „Physician Office Pavilion". Jie 
atlieka sveikatos patikrinimus, sudėtingas 
operacijas ir įvairius mediciniškus patarna
vimus. šie gydytojai praktikuoja 39 specia
lybes 125 vietovėse, todėl juos pasiekti lengva.

DAR VIENA STAIGMENA!
Mes turime naujų programų visiems 

pacientams ir suteikiam kai kurias paslaugas 
net namuose sergantiems.

MUSU PATARNAVIMAI 
SVEIKATOS REIKALUOSE 

ATKREIPĖ VISO KRAŠTO DĖMESĮ
Pagal krašte pravestą pacientų 

apklausinėjimą, šv. Kryžiaus ligoninė yra skai
toma viena iš geriausiai aptarnaujančių 
ligonius. Čikagos mieste ji yra Nr. 1! Mus 
aukštai vertina The American Hospital 
Association, Motorola and Northwestem 
universitetas. Daugelio ligoninių vadovai žiūri 
į mu^kaip į pavyzdį.

STAIGMENŲ PAKIETĖLIS 
VELTUI — TIK JUMS!

Informacija apie mūsų programas, 
gydytojų sąrašas, $350 vertės šv. Kryžiaus 
ligoninės paslaugos sveikatai, nuolaidos, ir 
dovana veltui. Tik paskambinkite mums šian
dien — būsite patenkinti šv. Kryžiaus ligonine.
1. Press, Ganey Associates, 1994.

Holy Cross
HOSPITAL

E x p e c t to be S u r p r i s e d !
Holy Cross Hospital • 2701 West 68th Street • Chicago, Illinois 60629 • (312) 471-8600 

Holy Cross Hospital is sponsored by the Sisters of St. Casimir
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PAČIU LAIKU - ŠVIESUS 
PRAGIEDRULIS!

Perskaičius ,,New York 
Times” gegužės 23 d. keturių 
skilčių straipsnį apie didžiai 
nemalonų prof. Melniko in
cidentą ir gegužės 26 d. „Drau
go” vedamąjį apie tai, atrodo, 
nors imk ir verk. Argi dar ne
gana mums „garsėti” su va
gimis kalėjimuose, su ginklų 
kontrabandininkais teismuose, 
su profesorium (!), plėšančiu 
muziejinės knygos lapus?

Ir štai, kaip saulės spindulys 
pro debesį — netikėtas pragied
rulis! Atsiverčiu „Chicago 
Tribūne” gegužės 28 d. „The 
Arts” priedą — viso puslapio 
straipsnis „The gift of keyboard”
— 18 metų lietuvis apstulbina 
savo improvizacijomis. Vilnietis 
Andrius Žlabys, išgirdęs apie 
garsųjį Interlochen Center for 
the Arts Michigan valstijoje, pa
siuntė ten savo kompozicijų 
įrašą ir laimėjo stipendiją. Inter
lochen muzikai buvo nustebinti 
ir sužavėti Andriaus talentu. 
Koncertų pianistė Victoria 
Mushkatkol, viena iš In
terlochen muzikos profesorių, 
tuoj pat priėmė Andrių į šią 
akademiją vasaros kursui. Ji 
vadina Andrių dideliu talentu ir 
giria jo buvusią vienintelę 
muzikos mokytoją Laimutę 
Jakniūnienę. Garsus pianino 
mokytojas Seymour Lipkin, pa
klausęs Andriaus skambinimo 
kelias minutes, sako „he is an 
original, extremely interes- 
ting”, o džiazo pianistas žino
mas improvizatorius, Marcus 
Roberts priduria, kad dar nėra 
girdėjęs jaunuolio, kuris taip 
galėtų skambuti Bachą.

Rudenį Andrius pradės studi
juoti Philadelphia Curtis In
stitute of Music, gaudamas visą 
stipendiją. Tačiau, kad jis galėtų 
išlaikyti svečio-studento vizą, 
jam reikia surinkti $11,000 pra
gyvenimo išlaidoms. Šį straips
nį „Tribūne” meno kritikas Ho- 
ward Reich baigia sakydamas, 
kad „atsižvelgiant į Andriaus 
talento dydį... atrodo, yra 
galimybė, jog atsiras jam gera
daris”.

Tikėkim, linkėkim ir džiau
kimės, kad amerikietiškos 
patarlės apie sugedusį obuolį 
dar mums nereikia prisitaikyti. 
Štai dar kokių nuostabių „obuo
lių” atsiranda tame Lietuvos 
krepšelyje!

Nijolė Užubalienė
Chicago, II

KAS GAUS MILIJONUS?

„Drauge” pranešta (š.m. 
gegužės 26 d., Nr. 102), kad 
Rusija grąžins Lietuvos pilie
čiams santaupas, kurias jie oku
pacijos metais buvo patikėję 
Maskvos „Vnešekonomban- 
kui”, tada kontroliavusiam 
Sovietų Sąjungos piliečių 
asmeninius indėlius laisvai kon
troliuojama valiuta. (Turi būti 
laisvai konvertuojama valiuta.
L.J.)

Toks bankas Maskvoje tada 
tikrai buvo ir vadinosi „Vneš- 
torgbank” (Užsienio prekybos 
bankas), tačiau okupuotos 
Lietuvos piliečiai jokių valiu
tinių sąskaitų santaupoms 
laikyti jame neturėjo, nes ne
galėjo turėti.

Okupacijos metais Lietuvos 
darbininkai, tarnautojai ir vals
tiečiai už darbą gaudavo atly
ginimą rubliais. Tad kokiu būdu 
savo kuklias santaupas galėjo 
pervesti į valiutą ir netgi turėti 
valiutinę sąskaitą Maskvos 
banke?

Iš pranešimo atrodo, kad tie 
pinigai, kurių šiuo metu pri
skaičiuota apie 10 mil. dol., 
okupacijos metais buvo piliečių 
asmeniniai indėliai.

Normalioje valstybėje supran 
tama, kad asmuo gali papildyti 
savo indėlius, o taip pat išimti 
iš valiutinės sąskaitos savo pini-

Lietuvos šaulių s-gos išeivijoje vadas Mykolas Abarius kalba minint Vasario 16-ją Clevelande.; 
Kairėje - programos pranešėjai D. Šilgalis ir R. Apanavičiūtė.

gus. Tačiau okupuotoje Lietu
voje buvo nustatyta baudžiama 
atsakomybė už užsienio valiutos 
laikymą namuose.

Jeigu Rusijos premjeras 
Viktor Čemomyrdin tikrai susi
tarė su Lietuvos ministru pirm. 
Adolfu Šleževičium, kad bus 
grąžinta apie 10 mil. dol. 
asmeninių indėlių, būtina 
paaiškinti, kokios tos valiutinės 
sąskaitos Maskvos banke.

Vienu metu Maskvos valdovai 
leido Lietuvos piliečiams gauti 
užsienyje mirusių giminių 
palikimus. Po visų Injurkole- 
gijos (Inostranaja juridičeskaja 
kolegija — užsienio juridinė 
kolegija) advokatų machinacijų 
giminėms tekdavo dalis pa
likimo užsienio valiuta. (Dau
gelyje atvejų Injurkolegija pa
grobdavo apie 60% palikimo su
mos). Likusi palikimo dalis bū
davo laikoma valiutinėje sąskai
toje Maskvoje. Tačiau palikimo 
gavėjas negalėjo išimti tų 
pinigų, bet jam būdavo siūloma 
pirkti automobilius, elektro
nikos'ir kt. prekes, už kurias 
bankas apmokėdavo iš valiu
tinės sąskaitos. Tokių asmenų 
buvo labai mažai ir bendra 
dolerių suma buvo menka. Bet 
juk tdi nėra asmeninės santau
pos.

Kai Kruščiovas ir jo gauja 
paėmė valdžią, atsirado galimy
bė okupantui parsidavusiems 
lietuviams išvykti dirbti į 
užsienį. Tai daugiausia Sovietų 
Sąjungos ambasadų, prekybos 
atstovybių tarnautojai, laik
raščių ir kitokie korespon
dentai, KGB kadriniai darbuo
tojai ir aukšto rango kariškiai 
bei kiti aparatininkai.

Šiems dirbant užsienyje, vyko 
masinė spekuliacija impor
tinėmis prekėmis ir valdžia 
nieko negalėjo padaryti, nes 
prekes jie perveždavo (arba siųs
davo) diplomatiniu bagažu. Tad 
Kremlius nutarė visiems tiems 
pakalikams už užsienyje atliktą 
darbą mokėti doleriais apie 30% 
jų atlyginimo ir kiekvienam ati
darė valiutinę sąskaitą Mask
vos banke.

Tai nėra santaupos ir už tuos 
dolerius jie galėjo pirkti tik 
prekes, bet negalėjo gauti grynų 
pinigų.

Jeigu tose sąskaitose tikrai 
liko apie 10 mil. dolerių ir jie 
priklauso Lietuvos piliečiams, 
tai neaiškus pinigų grąžinimo 
mechanizmas. Juk negali mi
nistras pirmininkas grąžinti 
pinigus kiekvienam valiutinės 
sąskaitos disponentui. O kaip 
bus daroma tais atvejais, jeigu 
to asmens nebėra gyvųjų tarpe?

Tad kas gi gaus iš Maskvos 10 
milijonų dolerių?

Leonas Juozapavičius 
Oak Lawn, IL

STATAU „DRAUGUI,” 
TILTĄ I ATEITĮ ‘

ramas vandenyje) ir ramtus 
(galines tilto atramas kran
tuose). Nesu tikras, kokį tiltą 
„Draugas” stato. Spėju, kad tai 
bus arkinis tiltas, todėl siunčiu 
Jums „dvilekį” (200 dol.) abiem 
ramtams sutvirtinti. Gyvuokite!

Gerardas Juškėnas 
Cleveland Heights, OH

Pastaba. Draugo fondas labai 
dėkoja už jau trečią 200 dol. 
stiprumo „stulpą” dienraščio 
tilto statybai.

NETIKRUMO JAUSMAS, 
INVESTUOJANT PINIGUS 

Į LIETUVĄ

JAV LB Krašto valdybos Eko
nominių reikalų taryba ir kitos 
organizacijos ragina užsienio 
lietuvius investuoti savo pini
gus ) Lietuvos ūkį, pramonę, ir 
pakelti bendrą krašto gerovę. 
Idėja yra gera. Reikia padėti 
Lietuvai. Tačiau individualus 
asmuo pirmiausia pagalvoja: 
jeigu aš investuosiu savo pini
gus, ar yra kokia garantija, kad 
tie pinigai nepražūtų?

Realybė yra tokia, kadrf pagal 
Lietuvos valdžios įstatymus, 
niekas už mūsų pinigus neduo
da garantijos. Kitas būdas yra 
padėti pinigus į Lietuvos ban
kus, kur valdžia garantuotų 
tam tikrą indėlio stirną, jeigu 
bankas bankrutuotų.

Amerikos įstatymai yra, kad 
už padėtus pinigus į banką, 
valdžia garantuoja iki 100,000 
dolerių. Ar Lietuvos valdžia 
negalėtų imtis panašių prie
monių, kad mūsų indėliai į 
Lietuvos bankus būtų garan
tuoti bent 100,000 litų? Žinoma, 
ir Lietuvos bankai už tai turėtų 
prisidėti, prie garantijos išlaidų 
valstybei.

Šitas būdas pritrauktų daug 
naujų investitorių į Lietuvos 
bankus. Praeitis parodė, kad 
Lietuvoje jau bankrutavo daug 
bankų ir žmonės prarado savo 
įdėtus pinigus. Daugelis žmonių 
nori už indėlius gauti aukštus

Neseniai „Drauge” radau 
eilutes apie „Draugo” tiltą — 
kad Draugo fondas yra tiltas į 
dienraščio gyvybės tęstinumą. 
Kadaise, Lietuvai prisikeliant 
po Pirmojo pasaulinio karo, ma
no tėvas, Jeronimas Juškėnas, 
statė Lietuvai mokyklas, 
ligonines, geležinkelius, plentus 
ir tiltus. Prisimenu, kaip jis 
man rodė naująjį Karininko An
tano Juozapavičiaus tiltą per 
Nemuną Alytuje, aiškindamas 
apie taurus (tarpines tilto at

V
Nuotr. VI. Bacevičiaus
procentus. Saugūs ir patikimi 
bankai aukštų procentų 
nemoka. ' •*

Kiti griebiasi greito pralobimo 
būdo ir investuoja savo pinigus 
kur daugiausia moka. Ilgainiui 
praranda viską.

Lietuviška patarlė sako: „At
sarga gėdos nedaro”.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

AR NĖRA KITOS IŠEITIES?
Noriu paremti Donato Skučo 

straipsnį, išspausdintą „Drau
ge” š.m. gegužės 16 d.

Su ašaromis akyse mano šei
ma: žmona su trejų metų duk
rele ir 4 mėnesių sūnumi, 
buvome priversti apleisti tė
viškę, kurią labai mylėjau. 
Prižadėjome grįžti, tačiau sąly
gos grįžti atsirado tik po 50 
metų. Grįžau. Radau sunaikin
tą tėvų sodybą, bet žemė yra. 
Tuojau nupirkau 40,000 plytų, 
padariau planus, pasiruošiau 
įdėti 80,000 dol. ir tėviškę atsta
tyti. Deja, leidimo ligi šiandien 
negavau.

Kiek tėviškių iki dabar būtų 
jau užsienyje gyvenančių lietu
vių atstatyta? Kiek milijonų 
dolerių būtų įplaukę į Lietuvos 
ūkį? Šiandien visos prieglaudos 
būtų aprūpintos ir nereikėtų 
maisto importuoti iš užsienio. 
Jokios gusmeninės naudos mes 
nenorime. Mylime savo tėviškę, 
savo žemę.

Kodėl yra toks didelis truk
dymas iš Lietuvos vyriausybės 
pusės? Jfilū praėjo penkeri metai 
nuo nepriklausomybės atsta
tymo. Ką veikia JAV Lietuvių 
Bendruomenė? Daug vilčių 
buvo sudėta į JAV Krašto 
valdybos pirmininkę Reginą 
Narušienę, bet ir ta jokios in
formacijos neduoda. Nejaugi 
taip nusigyvenome, kad reikės 
susidėti su kitataučiais (galbūt 
žydais) ir prašyti jų pagalbos, gi
nant savo teises?

Augustinas Paulionis 
St. Pete Beach, FL
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Perskaičius „Drauge” suma 
nymą Čikagoje kurti lietuvišką 
TV laidą, tuoj kilo trumpas 
aiškus atsakymas: prisipa 
žinkime, kad gyvename laikais, 
kada reikia rūpintis turimų 
dalykų išlaikymu, o ne naujų 
kūrimu!

Keista, kai jau taip mažai liko 
į laikraščius rašančių, trūksta 
nauju žinių radįjo valandėlėms, 
kažkas dar televizijos pus
valandžio pasigedo. Ar tai rim
tos mintys, ar tik dienraščio 
skaitytojų kantrybės išbandy
mas?

Visur visokių pakartojimų 
nepageidaujame, nenorime, tik 
dažnai toleruojame, supras
dami, kad naujų informacijų 
keliai yra brangūs ir sunkiai 
prieinami...

V. ir A. Gailiūnai 
Withersfield, CT

DAR APIE SLAPYVARDŽIUS

Reikia sutikti su kone visuo
tine nuomone, jog redakcijos 
turi vengti slapyvardžiais ar 
nežinomais inicialais pasirašytų 
autorių straipsnių. Bet man 
įdomu, kad niekas nepaminėjo 
vienos rimtos priežasties, patei
sinančios slapyvardžius. Kai 
turi reikalo su vulgaria, spau
dos etikos normų nepaisančia, 
spauda (pvz., kai ant oponento 
užleidžiamas „buldogas” viešai 
atlikti gamtos reikalus), ta 
nuomone tenka suabejoti. Juk 
neišprusęs skaitytojas, ypač jau
noji karta ar, sakysime auto
riaus paauglys, gali būti tokios 
spaudos suklaidintas, tad 
geriau, kada tėtės slapyvardis 
šmeižiamas, bet ne pats nieku 
dėtas tėtė. O savu vardu leistis 
į „amžinus” ginčus su tokia 
spauda yra tik laiko gaišinimas.

Antanas Musteikis
Buffalo, NY

KODĖL NUOLATINIAI 
PRIEKAIŠTAI?

Skaitant Lietuvos ambasado
riaus JAV dr. Alfonso Eidinto 
priekaištus „Draugui”, kyla 
klausimas: kodėl? Man rodos, 
jog mums visiems aišku, kad 
laikraštyje spausdinami įvairūs 
laiškai su įvairiomis nuomonė
mis. Tai šiame krašte vadinama 
spaudos laisve.

Mūsų „Draugas” nėra didžiu
lis dienraštis su daugybe tar
nautojų, bet vos su keliais dar
buotojais sugeba išleisti laik
raštį, taigi reikėtų tik pagirti už

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

IOUM I
LfNOER

tą sunkų darbą. Mes mielai 
skaitom ir džiaugiamės, kad 
dienraštį turime. Labai nemalo
nu, kad amb. Eidintas jau 
kelintą kartą atranda reikalą

A.tA.
PRANAS TOMASEVIČIUS

Gyveno Cicero, IL.
Mirė 1995 m. gegužės 30 d., 6:40 vai. p.p., sulaukęs 81 

metu.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Bubių dvare. Ameriko

je išgyveno 33 m.
Nuliūdę liko: duktė dr. Elena Kurlianskienė su šeima 

Lietuvoje: JAV-bėse sesuo Eleonora Paliulionienė su vyru Bro
nium; dukterėčia Liucija Vedegienė su vyru Regimantu; sūnė
nai — Jurgis Paliulionis su žmona Joyce ir Kęstutis Paliu- 
lionis su žmona Rita; taip pat daug kitų giminių.

Priklausė šv. Antano lietuvių parapijai.
Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 2 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Hallmark laidojimo namuose, 1446 S. 50th Avė., Cicero 
IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 3 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už 
velionio sielą. Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdę duktė, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 

800-994-7600 arba 708-222-0052.

Hartfordo, CT BALF’o skyr. valdybos nariui

A.tA.
PRANUI STANKUI

mirus, jo sūnų KOSTĄ, BALF’o Chicagos apskr. 
valdybos narį ir LIONĘ SIMOKAITIENĘ, Hartfordo 
BALF’o skyr. narę, bei jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame.

BALF’o Chicagos apskr. valdybos nariai

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

*3
6253 W. 95 St 
Oak Lawn, IL 60453

OAKLAVVN 
REALTY

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708499-7000 
Fax. 708499-7006

Ras. 312-778-3971 
Pager 312-306-0307

-T- ~
MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312*779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOUS 
3208V> Weet 95th Street 

Tel. (708) 424-8S54 
(312) 581-8854

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas prieina
momis kainomis, jums patogiu laiku 
Draudimas garantuotas Kreiptis
Gediminas: tol. 312-925-4331

IEŠKO

Nerūkantis pensininkas ieško 
išsinuomoti 1 kamb. su virtuvės 
privilegija. Skambinti 7 v.v. Iki 10 
v.v. Tel. 312-471-2540.

Honest, dependsble cleenlng
people needed. Day time; $7 per 
hr. starting. English & car reųuired.
Tel. 708-882-0783.
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„Draugą” kritikuoti, bet dar 
niekad malonaus atsiliepimo 
nebuvo. Kodėl?

Laima Repeika 
Lombard, IL

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

’ Perkant ar parduodant 
1 Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
1 MLS kompiuteriųir FAX pagalba
> Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
> Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-3900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųeniškai 
patarnaus. Įkaiftąyiręą^veltui.

FOR RENT

CAPE COD, HYANNIS
Išnuomojamas didelis butas 
vasarai; 3 mieg., virtuvė. Netoli 
jūros. Kreiptis: 508-771-5050

1 bdrm. ept. vvater, heat, ap- 
pliances. $400 mo. Cicero vic.

Tel. 708-863-4926

linuomojemes 2 mieg. butas
Marųuette Pk. apyl. netoli vienuo
lyno, su šiluma.

Tel. 312-925-8808.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

*

Cicero apylinkėje Tragiš
kųjų birželio įvykių minėjimas 
įvyks sekmadienį, birželio 11d., 
Šv. Antano parapijos salėje tuoj 
po lietuviškų 11 vai. Mišių. Pro
gramos akademinėje dalyje 
kalbą pasakys adv. Povilas 
Žumbakis, meninę programą 
atliks Algimantas Barniškis ir 
Alfonsas Seniūnas. Lietuvių 
Bendruomenės Cicero apylinkės 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cicero skyriaus valdybos kvie
čia visus vakarinių priemiesčių 
lietuvius šiame minėjime daly
vauti.

Poetė, rašytoja Julija Šva- 
baitė-Gylienė skaitys savo 
kūrybą Nekalto Prasidėjimo 
Marijos seserų rėmėjų susi
rinkime birželio 4 d. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, Marąuette Parko apy
linkėje. 8 vai. ryte bus aukoja
mos šv. Mišios už gyvus ir miru
sius rėmėjus parapijos bažny
čioje, o tuoj po Mišių — metinis 
narių susirinkimas ir pusryčiai 
parapijos salėje. Nariai ir 
svečiai maloniai prašomi daly
vauti.

BALFo rinkliava vokeliais
prie Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios, klebonui kun. Jonui 
Kuzinskui leidus, bus šia tvar
ka: birželio 10-11 d. — išda
linami vokeliai, o birželio 17-18 
d. — surenkami. BALFo Čika
gos skyriaus vadovybė nuošir
džiai prašo paimti vokelius ir 
juos grąžinti jau su auka. Tu
rime tiek vargstančių, pagalbos 
reikalingų, kad negalime pro 
juos praeiti užmerktomis aki
mis. Visiems aukotojams iš 
anksto širdingai dėkojama.

Anatolijus Šlutas, buvęs 
„Patrijos” parduotuvės savi
ninkas ir dabartinis lietuviškų 
radijo valandėlių vedėjas, turėjo 
jau antrą sunkią operaciją, po 
kurios atgauna jėgas namuose. 
Dėl pablogėjusios sveikatos jis 
kuriam laikui atsisakė perkelti 
savo parduotuvę į jau buvusią 
numatytą kitą vietą. Jo parduo
tuvė Marąuette Parke buvo 
parduota ir uždaryta gegužės 
mėnesio antroje pusėje.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai kviečia 
visus dalyvauti šv. Mišiose šeš
tadienį, birželio 3 d., 9:30 vai. r., 
vienuolyno motiniškojo namo 
koplyčioje, nrašant Viešpaties, 
kad vienuciyno įsteigėja, Moti
na Marija Kaupaitė, būtų pa
skelbta palaimintąja.

x Prieblandoj šokiai, alus 
ant stalų į „Gintaro klubą” pa
silinksminti kviečiu! Šokiai 
penktadienį ir šeštadienį. Pra
džia 10 v.v., 2548 W. 69th St.

(sk)
x Tėvų Dienos šv. Mišių bei 

maldų novena prasidės birželio 
9 d. ir tęsis iki 18 d., Marijonų 
koplyčioje prie „Draugo”. Ši no
vena skirta Švč. Jėzaus Širdies 
garbei, meldžiant tėvams kūno ir 
sielos sveikatos, sėkmės dar
buose, kantrybės kančioje, gi 
mirusiems — amžinosios laimės. 
Maloniai kviečiame įsijungti į 
šias ypatingas mūsų maldas. 
Savo tėvų, vyrų, uošvių ir sene
lių vardus siųskite: Marian 
Fathers, 6336 S. Kilbourn 

Avė., Chicago, II 60629.
(pr.)

x Akcįjų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 

’ jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, Chicago, IL 60629, tel. 312- TUVOJE — pigiausi bilietai iš
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-3605531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-3605627, dirbą 
su Oppenheimer A Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800521-2103.

(sk)

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)

ALTo Čikagos skyrius ren
gia Baisiojo birželio trėmimų ir 
visos tautos genocido paminė
jimą birželio 11 d., sekmadienį, 
šia tvarka: 10 vai. r. vėliavų 
pakėlimas Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios aikštėje — 
vadovauja Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės vadovybė, daly
vaujant ir kitoms šaulių kuo
poms bei ramovėnams; 10:30 
vai.r., iškilmingos pamaldos 
bažnyčioje. Giedos parapijos 
choras, vad. muziko Antano 
Lino. Po pamaldų (12 vai.) mi
nėjimas parapijos salėje. Kalbės 
Sibiro tremtinys Povilas Vaiče
kauskas ir Politinių kali- 
nių/tremtinių sąjungos pirm. 
Pilypas Narutis. Meninę dalį at
liks Genovaitė Bigenytė, muz. 
Ričardas ir Dalia Šokai. Po 
minėjimo — kavutė.

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės, tautiniais 
drabužiais pasipuošusios, ir visa 
lietuviškoji visuomenė kviečia
ma dalyvauti, prisiminti ir pa
gerbti mūsų tautos kankinius. 
Tebūna ši diena liūdesio, rim
ties, susikaupimo ir ryžto diena.

Marija Kušlikienė, Grand 
Rapids, MI, siųsdama „Draugo” 
prenumeratos mokestį, dar 
pridėjo 105 dol. Linkime gražių 
vasaros dienų mūsų dienraščio 
rėmėjai ir reiškiame nuoširdžią 
padėką už auką, kuri yra tikrai 
labai reikalinga laikraščio 
leidimo išlaidoms sumažinti.

Knights of Lithuania Mid. 
America District, Chicago, II, 
apdovanojo „Draugą” 100 dol. 
Tai verta pagarbos organizacija, 
kuri rūpinasi lietuviškais 
reikalais, nepamiršdama ir 
vienintelio lietuviško užsienyje 
dienraščio. Nuoširdus ačiū už 
auką.

Čikagos lit. mokykloje vykusio lietuviškų knygų skaitymo konkurso vadovės. 
Iš kairės: Virginija Bužėnienė, Lidija Griauzdienė ir Vakarė Valaitienė.

Nuotr. Vlado Žukausko

x Marija J. Norušis-Ste- * Rita M. Zakarka, Ever- 
phenson Highland Park IL, jau green Park IL, Vyčių veikėja,
antri metai atsiunčia po $500 
kun. V. Aukštakalnio globo
jamiems našlaičiams padėti. 
Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
•

x Siuntiniai i Lietuvą laivu 
(per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR C ARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St,

PAŠNEKESYS APIE LABDARĄ 
KAIMO VAIKAMS

Gamta, lyg nujausdama, apie administracija ir R. Švobienė 
ką bus kalbama „Seklyčioje”, yra suorganizavusi pasišventė- 
liejo dangaus „ašaras” iš tankių lių žmonių grupę, kuri važinėja 
debesų ant beskubančių popie- po kaimus, renka tėvų apleistus 
tės mėgėjų galvų. Lietus nepa- vaikus ir patalpina į geraširdžių 
jėgė atbaidyti entuziastų, no- žmonių namus arba į prieglau- 
rinčių išgirsti pranešimą apie das,daugiausia įkurtas prie pa- 
„Kaimo vaikams” teikiamą pa- rapijų. Kunigai daug prisideda,
ramą. Pranešimą padarė iš Lie
tuvos atvykusį biologuos moks
lų daktarė Regina Švobienė. 
Šiuo metu ji yra susirišusi su 
„Valstiečių laikraščio” suorga
nizuota pagalba Lietuvos kaimo 
vaikams. Ji eina koordinatorės 
pareigas labdaros paskirstymui 
ir labai daug laiko paskiria, 
važinėdama po kaimus. Šiuo 
metu Lietuvos kaimas yra la
biausiai apleistas. Didieji val
džios ponai bei verslininkai 
nėnori purvinti blizgančių batų 
ir skiria kuo mažiausiai para
mos. Stūmimas kaimo žmonių į
neviltį prasidėjo komunistų vai- matėme išblyškusius val
dymo metais, o dabartiniai Lie- kelius, apdraskytais veideliais
tuvos tvarkytojai kaimą visiš
kai užmiršo. Kaimas senaisias 
nepriklausomybės metais buvo 
lietuvybės išlaikymo tvirtovė. 
Dabar jis yra apleistas, daugybė 
laukų dirvonuoja, o žmonės pa
sinėrė į girtuokliavimą. Geria 
vyrai, moterys ir paaugliai, nes 
nemato šviesesnės ateities. Ko
munistinis režimas sugebėjo pa
naikinti žmonėse savigarbą, 
meilę artimui, prisirišimą tėvų 
prie vaikų. Melu išplėšė pagar
bą Dievui, turto gerbimą ir pa
linkimą prie darbo. Žmonės 
buvo įpratinti vogti, negerbti 
kito asmens, užsiiminėti skun
dimu. „Valstiečių laikraščio”, 
kurio prenumeratų skaičius sie
kia net 115,000, dėka, buvo 
įkurtas pašalpos fondas „Kaimo 
vaikai”.

Šiuo metu vaikai yra blogiau
sioje būklėje. Gautus pašalpos 
pinigus tėvai prageria. Vaikai, 
galintieji eiti į mokyklas, ba
dauja. „Valstiečių laikraščio”

jau antri metai remia našlaitę 
Jolitą Lietuvoje. Atsiuntė $150 

kitų metų našlaičio pagalbos 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 

Našlaičių Globos” komitetas, 

2711 W. 71 St., Chicago, IL 

60629.

(sk)
x Aldona ir Rimantas

Vaitkai, iš Paradise Valley, AZ 
pratęsė savo globą našlaitei 
Laurai Lietuvoje, atsiųsdami 
$150, kitų metų mokestį. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 

Globos” komitetas, 2711 W. 

71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)
Į SPORTO ŠVENTĘ LIE-

Čikagos, be nakvynės! Liepos 21 
ir 28 išvykimas, grįžimas rug
pjūčio 5 arba 12 tik $898.1 šią 
kainą jau įeina visi mokesčiai. 
Panašios kainos keliaujant ir ki
tom datom visą vasarą. Skam
binti G.T. INTERNATIONAL, 
708-430-7272.

(sk)

bet, esant kunigų trūkumui, ne 
visada įmanoma turėti prie 
parapijų prieglaudas. Yra 
kunigų, kurie tam nepritaria 
„Kaimo vaikų” fondas iš turimų 
lėšų skiria mokykloms po vieną 
litą, kad tėvų apleisti vaikai 
galėtų pavalgyti. Daugel atve
jų šis duodamas vaikams mais
tas tampa pagrindiniu valgiu 
iki kitos dienos. „Kaimo vaikų” 
fondui pinigai surenkami iš 
geraširdžių žmonių ir į užsienį 
išvykusių lietuvių.

Buvo rodoma ir vaizdajuostė, 
kaip dalinamos gautos aukos.

ir susivėlusias galvytes. Matė
me vaiką, kuris nuo pat gimimo 
iki dabar tebeguli lovoje, nes 
yra aklas, nekalba ir nevaikšto. 
Žiūrint į šią vaizdajuostę ir ma
tant merdinčius vaikus, daugia
vaikių tėvų vargus, ne vienam 
išspaudė ašaras. Šiurpas ėjo, 
matant tokį vargą, skurdą ir 
tėvų žiaurumą.

Po vaizdajuostės parodymo ir 
užbaigus pašnekesį, dalyviai 
pateikė daug klausimų. Kodėl 
valstybės organai mažai rū
pinasi? Valdžios žmonės rūpi
nasi savimi, kuo greičiau pra
turtėti, o kas lieka — skiria pi
nigus tik savo grupės nariams 
— organizacijoms — ankstyves
niais laikais buvusiems pionie
rių ir jaunųjų komunistų sto
vyklų vadovų išlaikomoms insti
tucijoms. Vargstančiam kaimui 
ir tolimiesiems mažiems mies
teliams nebelieka pinigų, o gal 
ir noro šelpti. Kalbėtoja taip pat 
pabrėžė, kad Lietuvoje nėra 
įstatymo, kuris gintų mažame
čius.

Regina Švobienė taip pat pa
minėjo, kad Lietuvoje yra dar 
daug gerų žmonių. Pvz., viena 
šeima turinti 4 savo vaikus, dar 
apsiėmė globoti 23 benamius — 
tėvų išvarytus vaikus. Daugelis 
gerųjų žmonių, nepaisydami 
sunkių gyvenimo sąlygų, viso
kiais būdais ir priemonėmis 
stengiasi palengvinti kenčian
čiųjų būklę. Tai Dievą ir artimą 
mylintieji žmonės. Daug pastan
gų įdeda kunigai ir vienuolės. Ji 
yra tvirtai įsitikinusi, kad Lie
tuva ilgainiui nusikratys mora
liniai pažeistų minčių, idėjų ir 
veiksmų, ir iškils, kaip patekan 
ti aušra, naujam gyvenimui, ku
rioje bus meilė Dievui, pagalba 
artimui ir viešpataus dora ir tei
singumas.

Popiečių rengėja Elena Siru
tienė dėkojo Reginai Švobienei 
už minčių pasidalinimą su gau
siais popietės lankytojais, o 
Birutei Jasaitienei už jos atsi- 
kvietimą ir globojimą. Daly
viams besistiprinant „Sekly

čios” virėjų pateiktu maistu ir 
toliau stebint vaizdajuostę, buvo 
renkamos aukos „kaimo vai
kams” paremti. Buvo surinkta 
130 dolerių. Reikia pastebėti, 
kad susirinkusieji pajėgė išbūti 
net 4 vai., kas labai retai įvyks- 
ta- Ant. Paužuolis

„Jaunųjų talentų popietė”

bus sekmadienį, spalio 22 d., 3 
vai. p.p. Jaunimo centre. Pro
gramoje kviečiamas dalyvauti 
jaunimas nuo 15 m. iki 30 m. 
amžiaus, pasireiškiantis ne tik 
muzikos, bet ir vaidybos srityse 
bei literatūriniais ir kitais suge
bėjimais. Popietė ruošiama vi
suomenei pristatyti mūsų ga
biuosius jaunuolius-les ir jų 
talentais paremti mūsų dienraš
tį „Draugą”. Sutinkantys pro
gramoje dalyvauti prašomi 
skambinti Indrei Tijūnėlienei 
(708) 537-7949, (708) 541-3702 
arba siųsti vaizdajuostes ar audi 
juosteles 419 Weidner Rd., Buf 
falo Grove, IL 60089.

Smagu žaisti miško pievelėje... Kriaučeliūnų vardo Montessori Vaikų namelių auklėtiniai 
iškylauja.

IŠ ARTI IR TOLI
BAISIOJO BIRŽELIO

ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

Baisiojo Birželio minėjimas — 
ekumeninės pamaldos už nuo 
sovietų režimo žuvusius bei 
nukentėjusius Baltijos kraštų 
žmones, vyks sekmadienį, birže
lio 11 d., 1:30 vai. p.p. Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčio
je. Pamaldas praves lietuvių, 
latvių ir estų kunigai. Pamaldų 
metu giedos sol. Virginija Bruo- 
žytė-Muliolienė. Minėjimą ren
gia ir visus kviečia Clevelando 
Baltų komitetas.

SUSITIKO ŠVEDIJOS 
LIETUVIAI

Gegužės 12 d. jau pavasario 
žiedais pasipuošusi Švedijos sos
tinė Stokholmas buvo apklota 5 
cm storio sniego patalu. Tai 
buvo pirmas kartas dvidešimto
jo amžiaus Stokholmo istorijoje.

Tačiau, nepaisant blogo oro, 
pavakare Stokholme Lietuvos 
ambasadoje būrėsi lietuviai, 
norėdami išgirsti vėliausias 
naujienas iš Lietuvos ir pabend
rauti vien su kitais. Šitoks, jau 
tradicija tapęs, susibūrimas 
būna rengiamas kas du mėne
siai Švedijos Lietuvių bendruo
menės valdybos ir Lietuvos am
basados darbuotojų bendromis 
pastangomis.

Susirinkimą pradėjo Lietuvių 
bendruomenės Švedijoje pirmi
ninkas Klemensas Gumauskas. 
Jis trumpai pasveikino susi
rinkusius, pasidžiaugdamas 
gausiu jaunimo, atvykusio iŠ 
Lietuvos darbui arba studijoms 
Švedijoje dalyvavimu. Toliau 
buvo jo pranešimas apie darbo 
eigą, projektuojant jubiliejinio 
veikalo apie lietuvių gyvenimą 
Švedijoje išleidimą.

1996 m. sueis 50 metų nuo AVS

U Montessori mokyklėlių ruoštos madų parodos „Skambėk, pavasarėli”. Iš 
kairės: Daina Siliūnienė, Dalia Trakienė ir Laura Vaičekauskaitė-Stalio- 

nienė.

Lietuvių bendruomenės įkū
rimo Švedijoje. Tam įvykiui 
paminėti valdyba nutarė su
rinkti duomenis apie lietuvių 
veiklą Švedijoje per paskutinį 
penkiasdešimtmetį ir pateikti 
reprezentacinio leidinio formą. 
Leidinys bus iliustruotas ir iš
leistas trimis kalbomis: lietu
vių, švedų ir anglų. Ta pačia 
proga K. Gumauskas pristatė 
susirinkusiems darbo grupės 
narius: Irvis Šeinius (rašytojo 
Igno Šeiniaus sūnus), Genovaitė 
Jarmovskienė, Teresė Būgienė, 
Aldona Vasaitytė Sehgal ir Jan- 
Olov Jorsback. Savo pranešimą 
K. Gumauskas užbaigė ska
tindamas susirinkusius prisi
dėti prie veikalo finansavimo, 
užsisakant leidinį jau iš anksto 
žemesne kaina, pas Genovaitę 
Jarmovskienę: Pilvagen 68, 
S-18142 Sollentuna, Sweden.

Po to kalbėjo Jolanda Kriška- 
viecienė, Lietuvos ambasados 
patarėja ekonomikai. Pirmiau
sia ji perdavė ambasadoriaus 
Romualdo Kalonaičio apgailes
tavimą, kad jis negalėjo būti 
šiame susirinkime, nes kaip tik 
šiuo metu buvo išskridęs į 
Lietuvą dalyvauti iškilmėse, 
perduodant dar vieną švedų 
dovaną Lietuvai. Šį kartą buvo 
dovanotas 4 milijonų švediškų 
kronų vertės laivas pakrančių 
apsaugai. Toliau ji ryškiais ir 
konkrečiais pavyzdžiais trum
pai nušvietė besivystantį 
glaudų bendradarbiavimą tarp 
Švedijos ir Lietuvos valstybių. 
Ji pabrėžė, kad, lyginant su 
1993 metais, užsienio prekybos 
apyvarta su Švedija padidėjo be
veik dvigubai. Ji pasidžiaugė, 
kad balandžio 12 d. buvo para
fuota Lietuvos ir Europos 
Sąjungos asociatyvinė sutartis. 
Jos pasirašymas numatytas ge
gužės pabaigoje.

Tuo ir baigėsi oficialioji susi
rinkimo dalis. Po to buvo kuk
lios vaišės ir diskusijos. Svečiai 
džiaugėsi turėdami progą sve
čioje šalyje vieni su kitais 
pabendrauti lietuviškai.

SKELBIAMAS
KONKURSAS

Š.m. spalio mėn. Toronte, 
Kanadoje, įvyksiančios Vaikų 
šventės ruošos komitetas 
skelbia dailiojo žodžio, muzikos 
ir dainos bei meno konkursus 
vaikams. Visų trijų sričių kon
kursų tikslai panašūs, t.y. 
sudaryti jaunimui sąlygas reikš
tis lietuviškoj kultūroj, atsi
žvelgiant į faktą, kad „Vaikai 
— mūsų ateitis ir viltis”.

Visi vaikai tarp 6-ių ir 16-kos 
metų raginami dalyvauti 
konkursuose. Kiekvienoj srity
je, įvairioms amžiaus grupėms 
bus skiriama pirma, antra ir 
trečia premija, tačiau kiekvie
nas konkurso dalyvis bus apdo
vanotas specialiu šventės pažy
mėjimu.

Konkursų temos bei taisyklės 
buvo sustatytos specialiai 
sudarytų komisijų, kurioms 
pirmininkauja Dalia Viskon- 
tięnė (muzikos ir dainos), Dalia 
Keblinskaitė (dailiojo žodžio) ir 
Ina Sungailienė (meno). Premijų 
paskirstymą atliks atskiros 
teisėjų komisijos, susidedančios 
iš penkių asmenų, kurie įver
tins vaikų pasirodymus arba 
kūrinius.

Konkursų detalės pateiktos 
visom Kanados lietuviškom mo
kyklom. Konkursų taisykles bei 
registracijos anketas taip pat 
galima įsigyti per KLB būstinę, 
1011 College St., Toronto, On- 
tario, M6H 1A2.

MARIJOS AUKŠTAITĖS 
„BURSARY”

Įsteigus Marijos Aukštaitės 
„Bursary” 1994 metais, buvo 
malonu matyti aplikantų susi
domėjimą. Profesorius Horst 
Wittmann pranešė, kad šiems 
metams Toronto universitetas 
paskyrė 1995 metų stipendiją 
dr. Sarai Ginaitei, dėstytojai 
The Division of Sočiai Science 
skyriuje, York universitete, To
ronte. Tyrimo projektui daktarė 
Ginaitė pasirinko įvertinti poe
tės Marijos Aukštaitės kūrybą 
lietuvių literatūroje ir inte
lektualinėje istorijoje.

Ateinančių metų tyrimui no
rintys pasinaudoti Marijos 
Aukštaitės „Bursary” stipendi
ja, prašomi kreiptis raštu pas 
Director of the Centre for Rus- 
sian and East European Stu- 
dies, Marija Aukštaitė „Bur
sary”, 315 Bloor St. W., Toron
to, Ontario, Canada M5S 1A3.

Rėmėjai, įvertindami moksli
nį, objektyvų tyrimą lietuvių 
intelektualinės istorijos lietuvių 
kalba Kanados universitete, ir 
norintys paremti šį kultūrinį 
projektą, prašomi siųsti aukas 
ar testamentinius palikimus 
Toronto universiteto sąskaiton: 
(Expendable acct. f: 9-401-019- 
5011; Appropriation f: 3-497- 
019-50) šiuo adresu: University 
of Toronto, Marija Aukštaitė 
„Bursary”, 315 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario, Canada M5S 
1A3.

J. A. Navikevičius
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