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Vyriausybė: Leisdama 
tranzitą, Lietuva 
netalkina Rusijai

Čečėnijoje

Čečėnai dar atsilaiko 
rusams

Vilnius, sausio 12 d. (LA) — 
Lietuvos Transportavimo tar
nybos viršininkas pik. ltn. A. 
Jurkevičius užtikrino, kad 
„jokio karinių transportų 
padidėjimo nebuvo karinio kon
flikto tarp Rusijos ir Čečėnijos 
metu”. Jis sakė, kad „Lietuvos 
aido” straipsnyje „Bombas 
čečėnams žudyti veža tranzitu 
per Lietuvą” (sausio 7 d. 
„Drauge” spausdinome Seimo 
narių pareiškimą tuo reikalu. — 
Red.) nurodyti duomenys, jog 
vežtos aviacinės bombos (kodas 
26), nėra tikslūs.

Kaip rašo apie tai Rimantas 
Varanauskas „Lietuvos aide”, 
A. Jurkevičius tvirtino: „Krovi
nys visiškai kitas, 29 katego
rinis krovinys”. Ką tai reiškia, 
nepatikslino, tik sakė, kad tai 
irgi pavojingas krovinys. „Lie
tuvos aidas” paklausė, kodėl 
Lietuvos pareigūnai slepia 
informaciją apie kitos šalies 
karinius vežimus, ar būtų ge
riau, kad jie važinėtų niekam 
nežinant. A. Jurkevičius atsakė, 
kad nesiruošiama slėpti duo
menis nuo visuomenės, bet būtų 
geriau apie tai nerašyti, kad 
„nebūtų banditiškų, nusikaltė
lių struktūrų užpuolimo”.

Kadangi buvo gauta praneši
mų, kad sausio 8 d. iš Kara
liaučiaus krašto į Čečėniją 
lėktuvu išskraidintas Rusijos 
Baltijos laivyno jūrų pėstininkų 
batalionas, Jurkevičiaus buvo 
paklausta, ar leidimą skristi 
davusi Transportavimo tar
nyba. Jis teigė nieko nežinojęs 
ir tokio leidimo nedavęs. Be to, 
leidimas vežti per Lietuvą 
užsienio valstybių ginkluotus 
karius ir karinę techniką iš
duodamas tik tuo atveju, jeigu 
tam pritaria Seimas ir tarpinin
kauja Jungtinės Tautos ar kitos 
tarptautinės organizacijos.

A. Jurkevičius sakė, kad 
„kaip žmogus ir pilietis” labai 
jaudinasi dėl pasirodžiusios in-

Lenkijoje galimi 
, priešlaikiniai

Seimo rinkimai
Varšuva, sausio 8 d. (Elta) — 

Dėl nesibaigiančio Lenkijos pre
zidento ir valdančiosios koali
cijos konflikto Lenkijoje vis gar
siau kalbama apie priešlaiki
nius parlamento rinkimus.

Viešosios nuomonės tyrimo 
biuro apklausos duomenimis, 
jeigu dabar būtų renkamas Sei
mas, daugumą jame vėl turėtų

* dabartiniai sąjungininkai — So
cialdemokratų ir Valstiečių są
jungos.

Paskutinės apklausos duo
menimis, šios abi politinės 
grupuotės surinktų po 19% 
balsų, o rinkimuose dalyvautų 
apie 63% rinkėjų. Laisvės są
junga gautų 9%, Darbo partija 
ir „Solidarumas” — po 7% balsų 
Penkių procentų barjero neį
veiktų nė viena dešinioji partija.

Nors premjero Waldemar 
Pavvlak populiarumas pastaruo
ju metu sumažėjo, tačiau ir 
toliau juo pasitiki 43% žmonių. 
Tokiu būdu jis beveik dvigubai 
lenkia Lenkijos prezidentą 
Lech Walęsą, kuris surinko tik 
21 procentą savo šalininkų bal-

t , SU.

formacijos apie gabenamas bom
bas. Jeigu pasirodys, kad Trans
portavimo tarnyba yra apgaudi
nėjama, tai bus „imtasi 
priemonių”. Jau buvęs atvejis, 
kai vietoj medicinos aparatų 
buvo bandyta vežti nuodingą
sias chemines medžiagas.

„Lietuvos aido” žiniomis, iš 
Karaliaučiaus krašto karinių 
sandėlių jau senokai į Rusiją 
gabenama karinė amunicija, 
šaudmenys. Dalis jų Čečėnijoje 
iš karto naudojami — pagal pa
skirtį.

Sausio 11 d. „Lietuvos aidas” 
gavo dar vieną vyriausybės ats
tovo spaudai atsiliepimą į 
minėtą straipsnį. Jame sakoma:

„Lietuvos aido” šių metų sau
sio 6 d. išspausdintame straips
nyje „Bombas čečėnams žudyti 
veža tranzitu per Lietuvą”, 
kuriuo remiasi ir paklausimo 
Seime autoriai, yra netikslumų, 
o pats rašinio pavadinimas yra 
dezinformuojančio pobūdžio ir 
neatitinka tikrovės. Mūsų ma
nymu, nederėtų spręsti apie 
valstybės politiką, remiantis 
vieno ar kito „praporščiko” (t.y. 
mžd. „pareigūno” — Red.) žo
džiais.

„Gruodžio 24 d. karinis 
transportas vyko per Lietuvą 
dar pagal lapkričio mėnesį (t.y. 
dar iki konflikto pradžios) 
pateiktas Rusijos Federacijos 
Centrinės karinių susisiekimų 
valdybos paraiškas. Jau kuris 
laikas sprogmenys išvežami iš 
Kaliningrado srityje esančio 
arsenalo į įvairias Rusijos 
vietas, kas, kaip suprantama, 
visiškai atitinka Lietuvos inte
resus, rašoma vyriausybės atsi
liepime.

„Jokiu būdu negalima teigti, 
kad karinių krovinių vežimas 
reiškia pritarimą ar paramą 
Rusijos veiksmams Čečėnijoje 
arba dar daugiau — karinį bend
radarbiavimą”, rašoma vyriau
sybės atsiliepime į „Lietuvos 
aido” straipsnį. „Lietuva nėra 
pasirašiusi ir neketina ateityje 
pasirašyti su Rusija jokios ka
rinio bendradarbiavimo sutar
ties. Kilus naujam tarptautinio 
įtempimo židiniui, vyriausybė 
ėmėsi papildomų priemonių, 
kad Lietuva kokiu nors būdu 
nebūtų įtraukta į karinį kon
fliktą”.

Tačiau, rašo „Lietuvos aidas”, 
rusiškų bombų krovinio paskir
ties vieta, nurodyta pervežimo 
dokumentuose, yra Prochladnyj 
(stotis ir aerodromas), Kabardos 
Balkarijoje, ties Čečėnijos siena. 
Suteikusi savo šalies teritoriją 
Rusijos kariniams pervežimams, 
vyriausybė jau bendradarbiauja 
su šalimi, kurios agresiją prieš 
Čečėniją smerkia visas pasaulis, 
išskyrus Lietuvos valdžią.

„Lietuvos aidui” nepavyko su
žinoti, kokios tos „papildomos 
priemonės”, kurių ėmėsi vy
riausybė, „kad Lietuva kokiu 
nors būdu nebūtų įtraukta į ka
rinį konfliktą”. Gal vyriausybės 
atstovas spaudai turi galvoje 
Rusijos jūrų pėstininkų perme
timą iš Karaliaučiaus į Mozdo- 
ką per Lietuvą? O gal „raganų 
medžioklę” pasienio policijoje? 
(Šiuo metu ieškoma asmens pa
sienio policijoje, kuris pateikė 
informaciją apie Rusijos kari
nius krovinius, vežamus į Čečė-

. niją.*— Red.)

Lietuva atgaus filmus 
iš Rusijos

Vilnius, sausio 18 d. (Elta) — 
Lietuvos filmų gamintojai tik
riausiai galės atgauti iš Rusijos 
savo meninių ir dokumentinių 
filmų originalus, pasakė Tarp
tautinės Audiovizualinių Meno 
Kūrinių Autorių Asociacijos 
generalinis sekretorius Joao 
Correa pokalbyje su Lietuvos 
prezidentu Algirdu Brazausku.

Maskvos centriniame kino ar
chyve saugoma apie 100 lietu
viškų meninių ir keli šimtai 
dokumentinių kino filmų origi
nalų. Manoma, kad ten yra ir 
visa prieškarinė kino kronika. 
Ji taip pat turėtų sugrįžti į 
Lietuvą.

Tokią galimybę suteikia Ber
no Autorinių Teisių Gynimo 
Konvencija. Šios konvencijos 
nare Lietuva tapo, Lietuvai šie
met priėmus Autorinių teisių 
gynimo įstatymą.

Berno konvenciją neseniai 
pasirašė ir Rusija.

Joao Correa pokalbyje su 
Algirdu Brazausku pageidavo, 
kad būtų priimti kiti aktai, 
padėsiantys realizuoti autorinių 
teisių gynimo įstatymą. Pagal 
PHARE programą šios srities 
specialistų ruošimui Lietuvoje 
gali būti suteikta nemažai lėšų, 
pasakė pokalbyje dalyvavęs vie
nas šios programos koordina
torių E.P. Rochiccoli.

Čečėnijoje, Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje esančiame Asinovskąja kaime įvyko pirmas šio 
karo belaisvių pasikeitimas. Į savo šeimą grąžintas 17-metis čečėnas, už jį atidavus sekmadienį 
čečėnų paimtą rusą belaisvį.

»»

Ignalinos politikai nenori 
atskiros savivaldybės 

Visagine

Tautininkai siūlo 
Čečėnijos gatvę” 

Vilniuje
Vilnius, sausio 9 d. (Elta) — 

Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
Vilniaus skyriaus valdyba Vil
niaus miesto tarybai pasiūlė 
gatvę šalia Rusijos ambasados 
Vilniuje, Žvėryno rajone, pava
dinti Čečėnijos gatve.

Rašte, kurį pasirašė Tautinin
kų Sąjungos Vilniaus skyriaus 
pirmininkas Rimantas Matulis, 
pažymima, kad tai daroma „pro
testuojant prieš nesiliaujantį 
Rusijos smurtą Čečėnijoje ir 
solidarizuojantis su čečėnų 
tautos kova”.

Kaip informavo Vilniaus 
miesto tarybos priimamojo 
vedėja Aldona Klimienė, šis 
siūlymas bus svarstomas ar
timiausiame tarybos posėdyje. 
Ji suabejojo, ar logiška prie 
Rusijos ambasados keisti gatvės 
pavadinimą, nes gyventojai 
pripratę prie senų. Pasak jos, 
tikslingiau būtų Čečėnijos 
vardą suteikti gatvei naujame 
sostinės rajone.

Vilnius, sausio 9 d. (Elta) — 
Ignalinos rajone veikiančios 
partijos nusiuntė pareiškimą 
Lietuvos prezidentui bei Sei
mui, kuriame teigiama, kad 
nuostata sukurti atskirą Vi
sagino savivaldybę yra gyveni
miškai nepagrįsta ir priešta
rauja Ignalinos rajono bei visos 
šalies interesams.

Pareiškimą pasirašė Lietuvos 
Demokratinės Darbo Partijos, 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų, Lietuvos Socialdemokratų, 
Lietuvos Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Sąjungos Ignalinos 
skyrių bei Visuomeninės Rytų 
Lietuvos tarybos atstovai. Jame 
prašoma atšaukti šią nuostatą 
iš įstatymo dėl Lietuvos Res
publikos teritorijos adminis
tracinių vienetų ir jų ribų.

Pareiškime teigiama: „didžioji 
dalis visaginiečių yra nusiteikę 
prieš Lietuvos valstybingumą — 
daugelis jų aktyviai dalyvavo 
antilietuviškuose mitinguose, 
kuriuose buvo reikalaujama 
įvesti prezidentinį valdymą, 
Spaudos rūmus ir Televizijos 
bokštą šturmavo Visagine dis
lokuoti kariniai daliniai, ak
tyvėja procesas, kai šio miesto 
gyventojai atsisako Lietuvos 
pilietybės, nedalyvauja šalyje 
vykstančiuose rinkimuose bei 
referendumuose — tokie žmonės 
gali pasinaudoti rinkimais į 
savivaldybę ir tuo pačiu pradėti

Walęsa nori atleisti premjerą
Varšuva, sausio 10 d. (Elta) 

— Lenkijos prezidentas Lech 
Walęsa pareiškė, kad premjeras 
Waldemar Pawlak turėtų at
sistatydinti, nes jo vyriausybė, 
sudaryta iš kairiųjų, piktnau
džiauja savo dviejų trečdalių 
dauguma parlamente ir nevyk
do būtiniausių reformų.

Pasikalbėjime, spausdintame 
savaitraštyje „Polityka” Lech 
Walęsa pareiškė, kad jei būtų jo 
valia, Waldemar Pavvlak jau 
pusę metų nedirbtų ministru 
pirmininku. Sausio 9 d. neįvyko 
įprastinis prezidento ir ministro 
pirmininko susitikimas.

Prezidentas ministrui pirmi
ninkui turi daug priekaištų. 
„W. Pavvlako vyriausybė pra
stumia įstatymus parlamente ir 
ignoruoja opoziciją”, teigė 
prezidentas. Pasak jo, tai ne
veiksminga demokratija, kurią

nevaržomai tvarkytis teritorijo
je, kurioje yra Ignalinos ato
minė elektrinė”.

Taip pat neatmetama galimy
bė, kad po savivaldybės rinkimų 
Visagine išrinkta taryba gali 
pareikalauti autonomijos.

Pareiškimo autorių nuomone, 
Ignalinos rajonas, atskyrus nuo 
jo Visaginą, liktų ekonomiškai 
silpnas, ir tai neigiamai pa
veiktų gyventojų materialinį 
lygi-

Be to, ir naujos savivaldybės 
steigimas pareikalautų nemažai 
išlaidų.

O atsiskyręs Visaginas dar il
gai nepajėgtų integruotis į vals
tybės ūkinį, kultūrinį bei visuo
meninį gyvenimą, nes čia labai 
nedaug kas kalba valstybine 
kalba, lietuviai čia sudaro tik 
7% visų gyventojų, teigia Igna
linos politikai.

Pareiškime teigiama, kad 
sprendimas dėl savarankiškos 
Visagino savivaldybės steigimo 
priimtas pagal vienašališką Sei
mo nario Petro Papovo informa
ciją.

Priimant jį nebuvo atsižvelgta 
į Ignalinos rajono savivaldybės, 
politinių partijų bei veikiančių 
visuomeninių organizacijų nuo
monę.

„Daugelis Seimo narių nežino 
tikrosios padėties Visagine”, 
savo pareiškime teigia Ignali
nos rajone veikiančios politinės 
partijos.

galima pavadinti daugumos 
diktatūra.

Pasak prezidento, nepakanka
mas privatizavimas ir vyriau
sybės pastangos išsaugoti 
valstybinį sektorių gali pakirsti 
šalies ekonomikos vystymąsi ir 
ilgainiui sukelti socialinius 
neramumus.

Ministro pirmininko spaudos 
biuras pareiškė, jog į pateiktus 
kaltinimus W. Pavvlak atsakys 
taip pat per savaitraštį „Poli
tyka”, kuris rengiasi po savai
tės išspausdinti pokalbį su juo.

Blogėjant santykiams tarp 
prezidento ir vyriausybės, kyla 
klausimas, ar prezidentas ieš
kos galimybių paleisti Seimą, 
kad tuo išardytų kairiųjų koa
liciją.

Pokalbyje su „Polityka” žur
nalistais L. Walęsa kalbėjo, kad 
dabar geriausia išeitis būtų 
prezidentinio valdymo sistema.

Šąli, Čečėnija, sausio 18 d. 
(NYT) — Viltis, kad gali būti 
paliaubos Čečėnijoje, žuvo, kai 
Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas pareiškė niekad nesi- 
derėsiąs su čečėnų sukilėlių 
vadu, o čečėnų atstovai kaltino 
Maskvą savo įsipareigojimų 
nesilaikymu, rašo Alessandra 
Stanley „The New York Times” 
laikrašty.

Maskvoje Jelcinas pasakė, 
kad jis nori, kad jo įgaliotiniai 
išspręstų konfliktą, tardamiesi 
tiesiog su čečėnų dalinių vadais, 
vietinių klanų vadovais ir savi
valdybių pareigūnais, ne su at
siskyrusios nuo Rusijos respub
likos vadovu Džochar Dudajev. 
Bet čečėnų vadas Šąli mieste, 
netoli Grozno, atmetė tokį 
pasiūlymą.

Jį atmetė ir du aukštesni 
čečėnų atstovai, trečiadienį 
sugrįžę iš Maskvos, kur turėjo 
tartis dėl paliaubų su Rusijos 
ministro pirmininko Viktor 
Čemomyrdin įgaliotiniais. Anot 
jų, abi pusės jau buvo susitaru
sios dėl sąlygų deryboms, bet 
kad rusai netrukus atsiėmė 
savo pažadus ir net neatvyko j 
numatytą susitikimą. Buvo ma
noma, kad paliaubos prasidė
siančios trečiadienio naktį.

Padėties sunkumą rodo ir tai, 
kad čečėnų sukilėliai, Šąli mies 
te laikantys 46 rusų parašiuti 
ninkus belaisvius, trečiadienį 
nenorėjo net kalbėtis su Rusijos 
valdžia apie belaisvių pasikei
timą. Be to, kai vietinio fabriko 
savininkas, kuris palaiko rusų

Radioaktyvus varis 
keliauja iš Lietuvos

Vilnius, sausio 4 d. (LA) — 
Vokietijos muitinė Mukrane 
sulaikė Lietuvos prekiautojus, 
mėginusius įvežti vario laužą. 
Kilo skandalas, ir ne todėl, kad 
varį negalima vežti į Vokietiją. 
Po to, kai vario krovinį at
sitiktinai aptiko specialios 
radiologinės tarnybos darbuoto
jai, paaiškėjo, kad jis labai ra
dioaktyvus. Tarnybos vadovai Į 
pareiškė žurnalistams, kad dėl 
padažnėjusių mėginimų į Vokie
tiją įvežti radioaktyvius me
talus, visos šalies muitinės bus 
aprūpintos labai jautriais dozi- 
metrais.

Radioaktyviojo metalo per sie
ną nepraleido — sunkvežimiai 
su variu parplaukė atgal į 
Klaipėdą. Belieka spėlioti, iš 
kur tas varis, ilgą laiką buvęs 
prie stipraus radiacijos šaltinio.

Rusijos laikraštis „Izvestija”, 
pateikęs šią žinią, teigia, kad 
Lietuvoje tokių šaltinių nėra, 
todėl varis greičiausiai išvežtas 
iš Rusijos. „Izvestija” remiasi 
Vokietijos laikraščiais, rašan
čiais, kad Sankt Peterburge bu
vo sulaikytas Lietuvos šilum
vežis „Raseiniai”, gabenęs 63 
tonas vario ir 61 tonas nikelio. 
Krovinys neva buvęs skirtas 
Kaliningrado sričiai, o iš tikrųjų 
— Vokietijos pirkėjams.

Ir Lietuvoje galėjo būti ra
dioaktyvaus vario — sovietų ar
mijos poligonuose, nes žinoma, 
kad Lietuvoje buvo laikomi ato
miniai ginklai. Bet jeigu 
Mukrane sulaikytas varis buvo 
iš Lietuvos, vadinasi, prekiau
tojai juo susiję su Lietuvos 
kariuomenės struktūromis.

pusę, primygtinai ragino derėtis 
su rusais, jis buvo suimtas Šąli 
miesto čečėnų vado įsakymu.

Rusijos atstovas Šąli mieste, 
Muša Žamalchanov, kurį Mask
va neseniai paskyrė būti pro
rusiškos vyriausybės Čečėnijoje 
vidaus reikalų ministru, vis vien 
ragino čečėnų vadą Šąli mieste 
Aslanbek Abdulhadžijev sėstis 
prie stalo deryboms su rusais.

Bet čečėnų pasitikėjimo savi
mi stiprumą rodo tai, kad jie at
metė visus pasiūlymus derėtis. 
Nuo gruodžio 11 d. Rusija į 
Čečėniją pasiuntė daugiau, kaip 
40,000 karių numalšinti čečėnų 
sukilimą. Bet nepaisant visų jų 
tankų, lėktuvų ir sunkiosios ar
tilerijos, rusų menkai paruoš
tiems kariams nepavyko įveikti 
čečėnų rezistenciją. Šimtai, gal 
net tūkstančiai karių jau žuvo 
kruviname konflikte, rašo „The 
New York Times” korespon
dentė.

Rusijos daliniai trečiadienį ir 
toliau puolimais iš oro ir ar
tilerijos šaudymu puolė Grozną, 
sukeldami daug gaisrų mieste. 
Bet čečėnų vadovybė praneša, 
kad jiems pavyko atsikovoti 
geležinkelio stotį, kurią rusai 
buvo paėmę prieš kelias savai
tes. ir kad jie baigė išvyti rusus 
iš pagrindinės (Irozno turgavie
tės.

Rusijos valdžios spaudos tar
nyba trečiadienį pripažino, kad 
čečėnai tebelaiko lYezidentūros 
rūmus, nors iš jų teliko tik griu
vėsiai. Anot jų apie 120 čečėnų 
gina Prezidentūrą ir viduje lai
ko 50 rusų belaisvių.

Iš Maskvos sugrįžę čečėnų 
įgaliotiniai, nesusitikę su Rusi
jos pareigūnais, nors jau buvo 
susitarta dėl pagrindinių pa
liaubų sąlygų, pasakė, jog toks 
rusų elgesys tik pabrėžia Rusi
jos intenciją tęsti karą iki 
paskutinio vyro.

Čečėnų vadas Šąli mieste už
tikrino, kad pats nėra įgaliotas 
leisti rusams apeiti Čečėnijos 
prezidentą Dudajev, siekiant 
paliaubų. Kai Rusijos atstovas 
Šąli mieste, vilkįs elegantišku 
apsiaustu, buvo vedamas pro 
piktą čečėnų minią pasimatyti 
su rusais belaisviais, čečėnai 
grasino jį „sudraskyti į ga
balus”. Kai jis bandė su reporte
riais kalbėtis prancūziškai, jį be
veik primušė supykę čečėnai.

Tai buvojau trečias jo bandy
mas įtikinti čečėnų vadą derėtis 
su rusais. Jis net grasino, kad 
rusai subombarduos jo ir jam 
pavaldžių karininkų šeimų na
mus, jei jie neatvyks į susitiki
mą su pasiuntiniais iš Maskvos. 
Čečėnų vadas išmetė iš kamba
rio Rusijos atstovą, o savo ir 
savo karininkų šeimas iškėlė 
kitur.

Asinovskaja kaime, rusų 
kontroliuojamoje teritorijoje 24 
mylias į pietryčius nuo Grozno, 
rusams pavyko susitarti su vie
tiniais čečėnų vadais pasikeisti 
belaisviais. Du čečėnai buvo 
grąžinti į savo šeimas už ati
duotus du rusus belaisvius.

KALENDORIUS

Sausio 20 d.: Šv. Fabijonas, 
popiežius (mirė 250 m.), ir Se
bastijonas (mirė 330 m.), kanki
niai; Daugvydas, Vaide, Jurgū- 
nas.

Sausio 21 d.: Šv. Agnietė, 
mergelė, kankinė (3 šmt.); Epi- 
fanas, Garsė, Rungailė.
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• I

FASS-gos varžybinį kalendorių, 
pagal Visuotinio ŠALFASS-gos 
Suvažiavimo, įvykusio 1994 m. 
lapkričio 12 d., nutarimus bei 
vėlesnius papildymus. Dalis 
varžybų dar tebėra planavimo 
stadijoje ir jų datos bei vietos 
dar nepaaiškėję. Visų varžybų 
smulkios informacijos, pribren
dus laikui, bus pranešamos klu
bams ir, sutrauktoje formoje, 
skelbiamos spaudoje. Šis kalen
dorius apima tik metines pirme
nybes bei kitokias platesnės 
apimties varžybas. Apygardinės 
pirmenybės bei kitokios mažes
nės apimties tarpklūbinės var
žybos šiame kalendoriuje neį
trauktos.

V-jų PLSŽ-nių Kalnų (Alpi* 
nistinės) Slidinėjimo varžy
bos 1995 m. vasario 23 ir 24 d., 
ketvirtadienį ir penktadienį, 
Blue Mountain Ski Resort, Col- 
lingwood, Ont., Kanadoje. 
Smulkios informacijos jau buvo 
paskelbtos spaudoje ir praneštos 
klubams. Kontaktas: Rimas 
Kuliavas, 297 Kennedy Avė., 
Toronto, Ont. M6P 3C4. Tel. 
416-766-2996; Fax: 416-760- 
9843.

1995 m. ŠALFASS-gos Kal
nų (Alpinistinės) Slidinėjimo 
pirmenybės vyks 1995 m. va
sario 25 d., šeštadienį, Loretto 
Ski Resort, Loretto, Ont., Kana
doje. Smulkesnės informacijos 
jau buvo paskelbtos. Kontaktas 
Rimas Kuliavas.

1995 m. ŠALFASS-gos Kėg- 
liavimo (Bowling) pirmeny
bės vyks 1995 m. kovo 11 d., 
šeštadienį, Clevelande, Ohio. 
Rengia — Clevelando LSK „Žai
bas”. Varžybos bus pravestos 
suderinant su 10-ju Clevelando 
LSK „Žaibo” „Draugystės tur
nyru”. Kontaktas — Algis Na
gevičius, 7702 West Pleasant 
Valley Rd-, Parma, OH 44130. 
Tel. 216-845-4954.

1995 m. ŠALFASS-gos Vyrų 
senjorų (35 m. ir vyresnių) 
Krepšinio pirmenybės vyks 
1995 m. balandžio 1-2 d., Det- 
roit, Mich. Vykdo — Detroito 
LSK „Kovas”. Amžiaus klasifi
kacija — pagal žaidėjo amžių 
1995 m. gruodžio 31 d. Kontak
tas — Algis Rugienius, 3620 
Burning Tree Dr., Bloomfield 
Hills, MI48302-1511. Tel. (810) 
642-7049. Faksas — tas pats.

1995 m. ŠALFASS-gos Ra- 
ketbolo (Racųuetball) pirme
nybės numatomos 1995 m. ba
landžio mėnesį, Clevelande, 
Ohio. Vykdo — Clevelando LSK 
„Žaibas. Data dar galutiniai 
nenustatyta. Kontaktas — Al
gis Nagevičius. (Žiūrėkit kėg
liavimą).

1995 m. ŠALFASS-gos Jau
nučių Krepšinio pirmenybės
vyks 1995 m. balandžio 29-30 d. 
Hamiltone, Ont. Vykdo Hamil
tono LSK „Kovas”. Varžybos 
vyks šiose klasėse: B (1979 m. 
gimimo ir jaunesnių), C (1981 
m. gim. ir jaun.), D (1983 m. 
gim. ir jaun.), ir E (1985 m. gim. 
ir jaun.). Principiniai, mergai
tėms yra leidžiama žaisti ber
niukų komandose bei turėti tik 
mergaičių komandas. Kontak
tas — Arvydas Šeštokas, 1411 
Winterbourne Dr., Oakville, 
Ont. L6J 7B5. Tel. (905V829- 
2289.

1995 m. ŠALFASS-gos Ledo 
ritulio pirmenybės numato-

vieta dar nežinoma. Kontaktas
— Rimas Kuliavas (žiūrėkit sli
dinėjimą).

1996 m. ŠALFASS-gos Sten
dinio (medžioklinių šautuvų) 
Šaudymo pirmenybės vyks 
1995 m. gegužės mėnesį, Hamil
tono LMŽK „Giedraitis” šau
dykloje. Tiksli data bus praneš
ta vėliau. Kontaktas — Balys 
Savickas, 340 Dixon R., Apt., 
2004, Weston, Ont. M9R 1T1. 
Tel. (416)-244-2267.

45-sios ŠALFASS-gos Meti
nės Sporto žaidynės vyks 
1995 m. gegužės 19-21 d., Cle
velande, Ohio. Vykdo — Cleve
lando LSK „Žaibas”. Programo
je — 1995 m. ŠALFASS-gos pir
menybės šių šakų: a. Krepšinio
— vyrų A, vyrų B, moterų ir 
jaunių A (1976 m. gimimo ir jau
nesnių); b. Tinklinio — vyrų ir 
moterų; c. Šachmatų ir d. Stalo 
teniso. Žaidynės yra dar orga
nizaciniame stovyje ir jų galu
tinis formatas bus paskelbta 
vėliau. Kontaktas — Vidas 
Tatarūnas, 18202 Windward 
Rd., Cleveland, OH 44119. 
Tel. 219-486-7916.

1995 m. ŠALFASS-gos Ko
vinių šautuvų šaudymo pi
rmenybės vyks 1995 m. gegu
žės 20 d., šeštadienį, ORCO šau
dykloje, Geneva, Ohio. Vykdo 
Clevelando LSK „Žaibo” šau
dymo sekcija. Kontaktas — 
pulk. Algirdas Garlauskas, 
20550 Bali Avė., Euclid, OH 
44123. Tel. (216M86-6987.

1995 m. ŠALFASS-gos Lau
ko Teniso pirmenybes pla
nuojama pravesti birželio antro
je pusėje, Clevelande, Ohio. Da
ta ir vieta dar nenustatyta. 
Kontaktas — Vytas Kliorys, 
14985 Pleasant Rail, Rich- 
mond Heights, OH 44143. TeL 
(216)-531-6459.

V-sios Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynės vyks 1995 m. 
liepos 30 — rugpjūčio 5 d., 
Lietuvoje. Bus varžomasi 24 
sporto šakose. ŠALFASS-gos da
lyvavimą organizuoja atskiri 
išvykų komitetai — Kanados ir 
JAV-bių. Kanados išvykos vado
vas yra Mindaugas Leknic- 
kas, 141 Blyth Cresc., Oak
ville, ONt. L6J 5H5. Tel. (905)- 
844-7000. JAV-bių išvykos va
dovas yra Algis Rugienius, 
3620 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, MI 48302- 
1511. Tel. (810)-642-7049.

1995 m. ŠALFASS-gos 
3-Pitch Softbolo pirmenybes 
rengia Toronto LSK „Jungtis”, 
1995 m. rugpjūčio 26-27 d., Wa- 
saga Beach, Ont. Kontaktas — 
Brad Stephenson, 568 Missis- 
sauga Valley Blvd., Missis- 
sauga, Ont, L5A 1Z1. Tel. 
(905)-279-1861.

1995 m. Š. A. Lietuvių Golfo 
pirmenybes vykdo Clevelando 
Lietuvių Golfo klubas, 1995 m. 
rugsėjo 2-3 d., Clevelande, Ohio. 
Kontaktas — Algis Nagevičius 
(žiūrėkit kėgliavimą).

1995 m. Š. A. Baltų Lauko 
Teniso pirmenybės tentaty- 
viai numatomos 1995 m. rugsė
jo 2-3 d., Columbus, Ohio. Šios 
varžybos dar nepatvirtintos. 
Rengia latviai. Kontaktas — dr. 
Algis Barauskas, 3018 Patch 
Dr., Bloomfield Hills, MI 
48304. Tel. (810)-2584635.

1995 m. Š. A. Baltų ir Lietu
vių Lengvosios Atletikos pir-

ŽYGIS JŪROJE APLINK 
HORN IŠKYŠULĮ

B. STUNDŽIA

Jau beveik 70 metų, kai lietu
viai jūrininkai nepasirodė prie 
Pietų ašigalio pašonėje stūk
sančio Hom iškyšulio. 1927 m. 
busimieji Lietuvos tautinio lai
vyno kapitonai, atlikdami suo
mių didžiuosiuose burlaiviuose 
„Archibald Russel” ir „Olive- 
bank” praktiką, apiplaukė 
Hom ragą. Dešimtį metų vėliau 
kitas lietuvis jūrininkas buria
vo ten burlaiviu „Moshulu”, po 
to mūsiškiai ten nepasirodė.

Lietuvoje okupacijos laiko
tarpiu susidarė nemažas būrys 
drąsių ir patyrusių buriuotojų, 
bet jie buvo verčiami plaukioti 
Baltijos jūros pakraščiais ir 
lankyti tik sovietinės imperijos 
ir jos satelitų uostus.

Atgavus nepriklausomybę, at
sidarė vartai į platų pasaulį. 
1989 m. trys jachtos „Audra”, 
„Dailė” ir „Lietuva” perplaukė 
Atlantą, o jachta „Lietuva” van
dens keliais apkeliavo žemės 
rutulį.

Nemažai buriuotojų, api
plaukdami apie pasaulį bando 
apiplaukti ir Pietų Amerikos 
Horn iškyšulį. Nemažai laivų 
ten yra pasilikę gulėti jūros 
dugne. Ten vyrauja ašigalio 
oras su plūduriuojančiais ledo 
kalnais, dažnomis audromis. 
Kiti laivai bando aplenkti flor- 
no iškyšulį, plaukdami Mage
lano sąsiauriu, kuris irgi pa
vojingas dėl permainingų vėjų 
ir stiprių srovių. Dabar dažniau
siai prekiniai, keleiviniai laivai 
ir jachtos, pereinant iš Ramiojo 
vandenyno į Atlantą ir atvirkš
čiai, plaukia Panamos kanalu. 
Bet buriuotojams įdomu api
plaukti jūrininkų pasakojimais 
išgarsintą baugų Hom iškyšulį.

Vienas iš jų yra lietuvis pro
fesionalas jūrininkas, laivų me
chanikas Jonas Lymaritas, bu
riavęs per Atlantą ir aplink 
pasaulį. Praėjusią vasarą įsigijo 
Olandijoje statytą jachtą, kurią 
turėjo pavadinti skolinusio 
Vilniaus banko pinigus „Aura- 
bankas” vardu.

1994 m. rugsėjį jis išplaukė iš 
Klaipėdos. Vandenye jį pasitiko 
rudens vėjai, kurie Šiaurės jū
roje pavirto į audrą. Anglijoje, 
prie įgulos prisidėjus buriavu-

menybės vyks 1995 m. rugsėjo 
9-10 d., Clevelande, Ohio. Kon
taktas: Algirdas Bielskus, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. Tel. (216M8&O889. 
Fax: 216-943-4486.

1995 m. Š. A. Baltų ir Lietu
vių Šaudymo pirmenybės 
vyks 1995 m. rugsėjo mėnesį per 
3 šeštadienius, latvių šaudyk
loje „Berzaine”, šia tvarka:

a. Rugsėjo 9 d. — Stendinis 
(Trap) šaudymas, tik baltų pir
menybės.

b. Rugsėjo 16 d. — Smul
kaus (.22) kalibro šautuvų, 
baltų ir lietuvių pirmenybės.

c. Rugsėjo 23 d. — Pistoletų, 
baltų ir lietuvių pirmenybės.

Varžybas rengia latviai. Kon
taktas — Balys Savickas (žiū-

siam kartu aplink pasaulį Linui 
Ivanauskui, gerokai patvarkius 
jachtą, jie pasiekė Kanarų salas. 
Dar papildę vandens ir maisto 
atsargas Dakare (Senegale, 
Afrikoje), pasiekė Brazilijos 
krantus. Gruodžio 11d. sustojo 
Buenos Aires, kur įgula 
padidėjo, atskridus iš Lietuvos 
laikraščio „Lietuvos rytas” dar
buotojams Gediminui Pilaičiui 
ir Romanauskui, su kuriais irgi 
kartu buriuota aplink pasaulį.

Iš Buenos Aires jachta 
patraukė per Magelano sąsiau
rį į Ramųjį vandenyną ir pagal 
Čilės pakrantės trauką — į pie
tus, link Horn iškyšulio. Pats 
geriausias laikas tą iškyšulį ap
sukti yra gruodžio ir sausio 
mėnesiai.

Ten plaukė jachta 
„Laisvė”

1993 m. jachta „Laisvė” 
vedama I. Minioto, išplaukusi iš 
Klaipėdos, sustojo Anglijoje, 
vėliau, perplaukusi Atlantą, 
užsuko į Rio de Janeiro; toliau 
— Buenos Aires ir Montevideo.

Iš Pietų Amerikos vėl teko 
kirsti Atlantą ir užsukti į Pietų 
Afriką, Cape Town miesą.

Apiplaukus „Gerosios vilties” 
iškyšulį, teko penkias savaites 
buriuoti Indijos vandenyne ir 
per Pietų jūrą pasiekti Austra
liją. Plaukiant iš Melbourno į 
Sidnį, jachta pateko į sunkią 
audrą, bet pavyko atsispirti. Te
ko aplankyti Naująją Zelandiją, 
Fidži, Samoa, Tahiti, Bora-Bora 
salas, Havajų salyną ir, bu
riuojant į rytus, pasiekti Los 
Angeles. Ten pabuvoję vietos 
lietuvių pobūviuose, pasuko 
kursu į pietus, numatydami 
užsukti į Ekvadorą, Peru ir Cili, 
kur Valparaiso uoste pasiruoš
ti plaukimui apie Hom iškyšulį.

Tas ir buvo įvykdyta prieš 
Kalėdas. Taigi pirmą kartą 
Lietuvos jūrinėje istorijoje tri
spalvė plevėsavo Horn 
iškyšulyje.

Į Valparaiso uostą įgulon 
turėjo atvykti kartu buriavę per 
Atlantą A. Patašius ir G. 
Žukauskas.

Tikimasi, kad jachta „Laisvė” 
1995 m. pavasarį pasieks New 
Yorką._____________________
rėkit ŠALFASS stendinį 
šaudymą).

1995 m. Baltų ir Lietuvių 
Plaukimo pirmenybės numa
tomos 1995 m. lapkričio pradžio
je, Toronto, Ont. Vykdo estai. 
Kontaktas — Ilona Smalens- 
kienė, 248 Keele St., Toronto, 
Ont. M6P 2K3. Tel. (416>769- 
7040.

Visų varžybų reikalais ga
lima kreiptis į ŠALFASS-gos 
Centro valdybos gen. sekre
torių Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. Tel. 216-4800889. 
Fax: (216)-943-4485.

Kalendoriaus pasikeitimai 
bus nuolatos skelbiami.

ŠAALFASS-gos Centro 
valdyba

Futbolas Čikagoje

( „LITUANICA” VĖL 
PRALAIMĖJO

Antrose salės futbolo pirme
nybių rungtynėse, sausio 15 d., 
„Lituanicos” vyrai patyrė anfrą 
pralaimėjmą. Šį kartą jie „Kic- 
kers” komandai turėjo nusileis
ti 1-5.

Reikia pažymėti, kad rungy- 
nių pasekmė vargu ar atspindi 
komandų pajėgumą. „Kickers” 
vienetas nėra jau toks stiprus, 
tačiau kaip ir daugumas ko
mandų, yra prisitaikęs prie 
salės futbolo „plonybių” ir todėl 
sugeba išnaudoti progas. „Li- 
tuanica”, turbūt, bus vienintelė 
šioje divizijoje, kuri žaidžia 
lauko futbolo stiliumi ir jai čia 
pergalių vargu ar pasiseks pa
siekti. Salėje reikia greitumo,

LIETUVA
APDOVANOTA

SPECIALIU JT IR IOC
OLIMPINIU PRIZU

‘MdUJ O'
Ovalo formos krikštolo prizą, 

kurį puošia JT emblema, penki 
olimpiniai žiedai ir užrašas 
„Lithuania”, Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) 
delegacijai XXVI vasaros 
olimpinių žaidynių sostinėje 
Atlantoje įteikė Tarptautinio 
olimpinio komiteto (IOC) 
prezidentas J. A. Samaranchas. 
Kartu gautame dokumentų 
rinkinyje atsispindi, kad 
Lietuva viena pirmųjų pritarė 

r IOC iniciatyvai 1994 metus pa
skelbti „Sporto ir olimpinių 
idealų metais”.

LTOK prezidentas A. Povi
liūnas, generalinis sekretorius 
P. Statutą ir Olimpinio fondo 
pirmininkas P. Vozbutas 
dalyvavo Atlantoje vykusioje 
Nacionalinių olimpinių komi
tetų asociacijos (NOKA) sesijo
je. Joje dalyvavo 194 šalių dele
gacijos. „Respublikai” LTOK 
atstovai papasakojo apie sesijo
je priimtus Lietuvai naudingus 
sprendimus. Nuo šiol LTOK 
komitetas spręs, kokiai firmai 
bus patikėta aprengti Lietuvos 
olimpiečius. Tartasi su 
„Reebock” firma, kuri pateiks 
mūsų olimpiečiams po 4 kom
plektus 35 individualių sporto 
šalių atstovams ir dviems 
žaidėjų komandoms. LTOK 
atstovai aplankė olimpinį 
kaimelį bei Waycross miestelį 
netoli Floridos, kuriame per 
olimpinę savaitę gyvens ir treni
ruosis lietuviai. Beje, šeimi
ninkai pažadėjo pasirūpinti, jog 
Lietuvos olimpiečiams kainuo
tų tik kelionė. Su „MC Gill- 
vray” firma, kuri gamins ir par
davinės ženklelius su LTOK 
simbolika, susitarta, jog 15 
procentų pelno atiteks mūsų 
šalies olimpiečiams. Pasirašyta 
sutartis, jog Lietuvai bus skir
tos 6 Tarptautinio olimpinio 
komiteto stipendijos po 10,000 
dolerių kasmet. Su LTOK atašė 
Atlantoje JAV lietuviu Remigi
jum Gaška apžiūrėtos patalpos 
Lietuvių namams, kurie veiks 
olimpiados metu.

Iš ..EuroDos Lietuvis”

Už „Draugo” prenumeratą atsilyginama iš anksto

Metams V4 metų 3 mėn.
JAV $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą —
Oro paštu $500 00 $250.00
Tik šeštadieninio laida $160.00 $85.00
Paprastu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida $55.00 $55.00

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

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

staigumo ir daugiau šūvių iš 
toli, tik tokiu būdu žaidžiant 
galima pelnyti įvarčius. Čia 
delsimui, apmąstymui nėra vie
tos. Todėl jau dabar pats 
vėliausias laikas komandos 
žaidėjams persiorientuoti, jei 
norima visiems nepralošinėti 
dideliais skirtumais.

Beje, praėjusio sekmadienio 
rungtynėse garbės įvartį pelnė 
Virgis Marčinskas. Kaip ir pir
mame susitikime, taip ir šį 
kartą, mūsiškiai nerealizavo 11 
m baudinio.

Kitų praėjusio sekmadienio 
„major” divizijos rungtynių 
pasekmės: „Croatan” - „Eagles” 
2-1, „Maroons” - „Cracovia” 3-2, 
„United Serbs” — „Green-

White” 6-1, „Pegasus” 
„Wings” 2-2.

* * *

„Lituanicos” klubo nariai iš 
Lietuvos — studentai Gytis 
Kavaliauskas ir Virgis Žuroms- 
kas Kalėdų proga gavo pini
gines dovanas iš Lietuvių fon
do ir jo valdybos pirmininko 
Stasio Baro. Šie jaunuoliai 
studijuoja St. Xavier universi
tete ir žaidžia futbolą universi
teto rinktinėje, o V. Žuromskas 
yra pats geriausias įvarčių 
mušėjas, ne tik universiteto 
komandoje, bet ir visoje lygoje. 
Šie jauni vyrai dėkoja už 
paramą jų mokslo reikalams.

E.Š.

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

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

Kab. tel. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzia Ava., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Diagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kadzia
Chicago, IL 60629

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tat. (708) 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 vpp, 

penki ir šešld 9 v r -12 v.p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kadzia, Chicago, III.
Tai. (312) 925-2670

1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

<132 S. Kadzia Ava., Chicago 
(312) 770-6969 arba (312) 409-4441

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
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79tn 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.

Lisla, IL 60532
Tai. 708-963-1410DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 8. Mariam, tai. 708-594-0400 
Brldgevlew, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

- CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzia

Vai antr 2-4 vpp ir ketv 2-5 v. p p 
Seštd pagal susitarimą

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 ScMHor 8t., Elmhurat, IL 60126 

709-941-2909
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-634-1120

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Campus
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 60563
Tai. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 t. Kadzia, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

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

z



Trakų pilis žiemą. Nuotr. A. Sutkaus

AR RUSIŠKA MEŠKA 
PAVIRS MEŠKIUKU?

ZENONAS PRŪSAS

Meška yra labai geras rusiš
kojo charakterio simbolis. Pa
grindiniai meškos bruožai: agre
syvumas, žiaurumas ir neturėji
mas dėkingumo jausmo. Galima 
laimėti daugelio laukinių su
tvėrimų palankumą, pamaiti
nant, kai jie yra alkani, o ypač 
kai badauja. Ne meškos. Ameri
kos parkuose turistams griežtai 
uždrausta jas maitinti. Jei alka
ną mešką vieną kartą pamaitin
si, ji ir toliau reikalaus, kad jai 
duotum maisto, o jei to nepada
rysi, užpuls tave ir bandys su
draskyti. Ar ne taip daro rusai? 
Antrojo pasaulinio karo metu 
Amerika išgelbėjo Rusiją nuo 
beveik garantuoto sunaikinimo, 
bet ar Rusija parodė nors kiek 
dėkingumo? Sugriuvus Sovietų 
Sąjungai, Amerika ir Vakarų 
Europos valstybės sukišo į 
Rusiją bilijonų dolerių vertės 
humanitarinės ir ekonominės 
pagalbos, o Rusija, užuot padė
kojusi, pradėjo ieškoti būdų 
joms pakenkti Bosnijoje, Irake 
ir kitur. Tiesa, meška yra 
sugyvenamesnė, jei nėra 
alkana, bet tokių atvejų retai 
pasitaiko. Ji paprastai turi 
nepasotinamą apetitą.

Ar Rusija kada nors atsi
kratys meškos papročių? Op
timistai galvoja, kad tai gali at
sitikti. Tam nemažai vilčių buvo 
1991 metais, ką tik sugriuvus S. 
Sąjungai. Tada daugeliui rusų 
atrodė, kad, perėjus iš komu

nistinės į laisvo ūkio ekono
miką, viskas pasikeis į gerąją 
pusę per labai trumpą laiką: po 
metų ar kitų pragyvenimo lygis 
bus kaip Amerikoje. Tuo atve
ju Rusijai kolonijos nebebūtų 
reikalingos. Todėl tuo metu per 
nuomonių apklausinėjimus dau
gelis rusų pradėjo pasisakyti už 
Rusijos pasilikimą etninėse 
ribose. Tos nuotaikos buvo ypač 
paplitusios pas jaunesnio 
amžiaus rusus. Tarp jų apie du 
trečdaliai nebenorėjo imperijos. 
Tik senimo tarpe imperinės Ru
sijos idėja tebeturėjo kiek dau
giau šalininkų. *

Nuotaikos pradėjo keistis 
1992 metais, kai pragyvenimo 
lygis ne pagerėjo, o labai pablo
gėjo. Pradėta ilgėtis „gerųjų 
Brežnevo laikų”, kada rusai 
buvo privilegijuota tauta ne tik 
Rusijoje, bet visose S. S-gos res
publikose ir satelituose. Dau
gumai rusų atrodė, kad tuos lai
kus būtų galima susigrąžinti, 
tik atstatant Rusijos imperiją. 
Todėl nenuostabu, kad ultra- 
nacionalistai 1993 metais lai
mėjo Durnos rinkimus. Labiau
siai imperijos atkūrimą rėmė ar
mija: kai kur už Žirinovskį 
buvo atiduota net 80% balsų. 
Tai suprantama: be imperijos 
tokia didelė armija Rusijai 
nebūtų reikalinga. Kur tuo at
veju dėtis tūkstančiams gene
rolų, pulkininkų?

įdomu, kad kai kurie Rusijos

stebėtojai paskutiniu laiku pra
dėjo aptikti ženklų, rodančių 
kad ir vėl dauguma rusų prade
da abejoti, ar verta atkurti 
imperiją jėgos pagalba. Pa
vyzdžiui, kad ir toks armijoje 
labai populiarus generolas 
Aleksandr Lebed, vadovaująs 
Rusijos armijai Moldovoje. 
Anksčiau jis buvo didelis Rusi
jos imperijos šalininkas. Gi 
pagal, „Economist” žurnalą 
(1994 m. gruodžio 10 d. pusi. 55), 
dabar jis pradėjęs aiškinti, kad 
Rusijos armijai yra neverta gin
ti senąsias S. S-gos sienas, kad 
reikia grįžti prie gynimo tik 
pokomunistinių Rusijos sienų. 
Tuo atveju Rusijos armija gal 
pasitrauktų iš visų buvusios S. 
S-gos respublikų. Net ir ultra- 
nacionalistas Žirinovskis jau 
nebekalba apie Rusijos ribų 
išplėtimį iki Indijos vandenyno, 
o tik apie slavų valstybę be 
Kaukazo ir be Centrinės Azijos. 
Įdomu, ar jis lietuvius laiko 
slavais? Šiuo metu yra tik 
vienas svarbesnis Rusijos poli
tikas, kuris atvirai remia 
Sovietų Sąjungos atkūrimą. Tai 
Genadij Žiuganov, Rusijos ko
munistų partijos vadas. Iš kitos 
pusės, Durnoje yra ir nemaža 
vadinamų „izoliacionistų” 
grupė, kuri yra už rūpinimąsi 
rusų interesais tik pačioje Rusi - 
joje. Tai Jegor Gaidar ir kiti 
reformatoriai. Jie nenori slavų 
unijos, įjungiant į Rusiją, Uk
rainą ir Gudiją, nes tai būtų 
peilis Rusijos ekonomikai. Gudi
ja jau bandė įsijungti į Rusijos 
ekonomiką, bet buvo Rusijos 
Durnos atstumta. Ir aplamai im
perialistai Rusijos Durnoje pa-

SVARBIAUSI 1994 M. ĮVYKIAI 
LIETUVOJE

Baltijos Tyrimų nuomonių ap
klausos firma lapkričio 10-18 d. 
apklausė 1,008 Lietuvos žmo
nių, vyresnių, kaip 15 metų, 
gyvenančių 108 Lietuvos vieto
vėse. Amžiaus ir socialinių 
profiliu jie atitinka panašaus 
amžiaus Lietuvos gyventojų 
profilį.

Apklausinėjamieji taip pat 
buvo prašomi nurodyti pavardes 
tų žmonių, kuriuos jie pava
dintų „metų žmogumi”. Atsaky
muose pasirodė, jog 1993 m. 
ypatumas, kad išvardytųjų 
tarpe mažėja politikų ir daugė
ja kitų sričių atstovų, tęsėsi ir 
1994 metais.

Iš viso buvo paminėtos 83 pa
vardės: 22 politikai, 17 kultūros 
ir meno veikėjų (daugiausia — 
dainininkai), 10 Bažnyčios atsto
vų, 8 žurnalistai, 7 pramoginių

skutiniu laiku pradėjo rūpintis 
ne tiek 23 milijonais rusų, gy
venančių už Rusijos ribų, bet 
kaip išspręsti Rusijos rusų pro
blemas: nusikaltimus, korupci
ją, privatizaciją. Ir armija pra
randa norą kariauti: kai buvo 
įsakyta pulti Čečėnijos sostinę 
Grozną, dvi divizijos iš pradžių 
bandė neklausyti šio įsakymo.

Šiuos pasikeitimus pastebėjo 
ir Jelcino patarėjas tarptauti
niams reikalams Emilis Pain. 
Pavyzdžiui, pagal surinktus ap
klausinėjimų duomenis, prieš 
metus daugiau kaip 80% rusų, 
paklausti, ką laiko savo tėvyne, 
atsakė, kad tai esanti Sovietų 
Sąjunga. Šiandien jie tuo laiko 
tik slavų žemes: pačią Rusiją, 
Ukrainą, Gudiją ir šiaurinę 
Kazachstano dalį, kuri turi 
slavų daugumą. Jau nebemini 
neslavų respublikų. Smulkiau 
paklausinėjus, dauguma prisi
pažįsta, kad visgi tikrąja tėvyne 
jie telaiko tik pačią Rusiją. Pa 
klausti, ar jie norėtų, kad būtų 
liejamas rusų kraujas ir išlei
džiami Rusijos pinigai, kad 
įjungus visas slavų respublikas 
į Rusiją, didžioji dauguma rusų 
aiškiai atsakę, kad nenorėtų. 
Todėl Emilio Pain nuomone, ne
betoli laikas, kai rusai savo 
tėvyne telaikysią tik Rusįją. Tai 
nemalonus signalas rusams ul- 
tranacionalistams, tokiems, 
kaip Žirinovskis.

Taigi tebėra neatsakytas 
klausimas: ar piktoji meška 
laikui bėgant pavirs į, taip 
Amerikos vaikų pamėgtą, „meš- 
kutį”? Abejotina. Bet jei ir ji 
taps tik mažiau pavojingu juo
duoju lokiu — ir tai bus ženklas 
Lietuvai, ir kitiems Rusijos 
kaimynams, kad didysis pavojus 
jau yra praėjęs.

programų vedėjai, 6 sportinin
kai, 6 verslininkai, 2 teisinių 
institucijų atstovai, 2 medikai, 
1 politiko žmona, 1 mokslinin
kas ir 1 nusikaltėlis.

Štai jie, populiarumo tvarka: 
A. Brazauskas (24%), E. Bič
kauskas (5.9%), V. Landsbergis 
(5.7%), A. Paulauskas (5.3%), V. 
Adamkus (4%), A. Valinskas 
(3.6%), G. Vagnorius (2.2%), A. 
Šleževičius (2.1%), A. Orlauskas 
(Zakarauskas) (1.2%), J. Mar
cinkevičius (1.1%), Š. Marčiulio
nis (1.1%), K. Antanavičius 
(1%), R. Ozolas (0.9%), A. 
Sabonis (0.8%), V. Greičius 
(0.8%), Č. Juršėnas (0.7%), K. 
Uoka (0.6%), B. Petrikytė 
(0.5%), V. Šerėnas (0.5%).

Svarbiausiu 1994 m. Lietuvos 
įvykiu laikomas Vito Lingio 
žudikų teismas (38% apklaus
tųjų jį tokiu pavadino). Antroje 
vietoje — Rugpjūčio ^ferendu- 
mas (8.9%). Po to Pasaulio lie
tuvių dainų šventė (7.4%), gele
žinkelio tilto susprogdinimas 
lapkričio mėnesį (5.8%) ir sutar
ties su Lenkija pasirašymas

Iš pasaulinių įvykių Lietuvos 
gyventojai svarbiausiu pavadi
no kelto „Estonia” nuskendimą 
(28%), antru svarbiausiu jie 
laiko karą Bosnijoje (5.9%), ir 
trečiu — Izraelio ir Palestinos 
taikos sutartį (5.3%). Po to — 
Irako pripažinimą Kuveito sie
nų (1.7%), rinkimus JAV lapkri
čio mėnesį (1.6%) ir Pasaulio fut
bolo čempionatą (1.6%).

• 1415 m. gruodžio 4 d. Že
maičių delegacija iškilmingai 
priimta Konstancos katedroje.

Gyd. Raimonda Partikaitė ir Annette 
Zapolytė Vyčių atliktoje kalėdinėje 
programoje Čikagos Mokslo ir pramo
nės muziejuje gruodžio mėn.

Karo pabaigos sukaktis

Naujų metų pradžioje papras
tai mėgstama skaičiuoti sukak
tis, kurios tais metais bus 
minimos ar švenčiamos organi
zaciniu, valstybiniu, net 
pasauliniu mastu. Šiais metais 
sukanka 50 metų nuo II pasau
linio karo pabaigos. Tai įvykis, 
kuris turėjo milžiniškų pasek
mių į daugelio tautų ir kiekvie
no mūsų gyvenimą.

Galima sakyti, kad karo pa
baiga pagaliau atėjo 1945 m. 
pavasarį, tik su ja neatėjo taika. 
Tiesa, Vokietija kapituliavo, 
Japonija taip pat iškėlė baltą 
vėliavą, bet didelė dalis Europos 
buvo pasmerkta dvasiniam 
sunaikinimui, kai kone pus
šimtį metų komunizmas sten
gėsi Sovietų Sąjungos „įtakos 
sferai” pavestas tautas prie
varta padaryti totalitarinio 
režimo vergais.

Už sovietijos valdos ribų likusi 
Europa labai greitai pakilo iš 
griuvėsių. Ypač Vokietija, nes 
visas atsistatymas vyko su 
nepaprastai dosnia sąjungi
ninkų parama. Neilgai trukus 
didžiosios pasaulio galybės vėl 
pasidalino į dvi grupes — vieno
je pusėje atsistojus vaka
riečiams, antroje — Sovietų 
Sąjungai, kuri iš esmės buvo 
Rusija, išaugusi į grėsmingą 
priešininką tų pačių sąjun
gininkų siauražiūriškumo ir ko
munizmo doktrinos nepažinimo 
dėka.

Nepaisant „šaltojo karo”, 
abiejose pusėse gausėjančio 
branduolinių ginklų arsenalo ir 
komunistų pavergtų tautų 
dejonės, gyvenimas riedėjo tam 
tikra nusistovėjusia vaga, kol 
netikėtai muilo burbulas 
sprogo. Atrodo, kad net Krem
liaus valdovai užsiliūliavo savo 
propagandos lopšinėmis, įsi
tikinę, kad gali savo paval
dinius neribotam laikui apsau
goti nuo „supuvusių Vakarų” 
įtakos. Pasirodė, kad geležinė 
siena, kuria komunizmas buvo 
apjuosęs savo teritoriją, nebuvo 
jau tokia nepralaužiama. Pro ją 
įstengė prasiskverbti ir žmonės, 
ir idėjos, pamažu keitusios tam 
tikrų visuomenės sluoksnių 
pažiūras į gyvenimą laisvame 
pasaulyje ir Sovietų Sąjungoje. 
To pasikeitimo pasekmes mes 
visi matėme.

Į „saugius”, pažįstamus 
rėmus įspraustas pasaulis suiro 
su paskutiniu Sovietų Sąjungos 
atodūsiu. Įdomu, kad Vakarų 
galybės išsilaisvinusių Europos 
valstybių neskubėjo griebti į

Danutė Bindokicnė

džiaugsmo glėbį. Buvo daug 
svarbiau, ką pasakys Rusija, 
kaip ji reaguos. Į Rusiją senu 
papratimu tebebuvo ir yra žvel
giama kaip į labai pavojingą 
priešą, galintį pavirsti 
naudingu draugu, jei bus 
elgiamasi atsargiai. Juk Sovie
tų Sąjunga ir Rusija — meška su 
lokiu, abudu tokiu...

Pasikeitė pavadinimas, bet ne 
idėjos ir metodai, kuriais 
siekiama kontroliuoti, valdyti, 
priversti nusileisti visiems 
siekiams. Kaip ir „šaltojo karo” 
metais, Rusija sudaro nuolatinį 
pavojų visos Europos, o ypač 
savo kaimynų saugumui. 
Atrodo, kad šiuo metu Europai 
rūpi ne tik karinė Rusijos 
grėsmė, bet ir jos silpnoji pusė, 
pasirodžiusi karo su čečėnais 
metu. Kyla klausimas: kas atsi
tiks, jeigu Rusijos Federacija 
visiškai subirs? Ar sustos gyvy
biškai svarbus naftos ir dujų 
tiekimas, ar pasipils į vakarus 
naujų emigrantų antplūdis? 
Todėl ir pataikaujama Jelcinui, 
kuris nepritaria NATO ekspan
sijai į rytus, o pjautynes Čečėni
joje vadina paprastu „nusikal
tėlių” sutramdymu.

Tik kažin, ar vakariečių apžli
bimas ir žiūrėjimas pro pirštus 
į rusų-čečėnų konfliktą turės 
norimas pasekmes ir pajėgs 
„reanimuoti” Jelcino autori
tetą, kuris pastaruoju metu kri
tęs ir Rusijoje, ir už jos ribų. 
Nepaisant įtikinėjimų, kad jis 
valstybės vairą tvirtai laiko 
savo rankose ir viskas, kas 
aplinkui vyksta, yra tik su jo 
žinia bei pritarimu, abejonės vis 
dėlto nedyla. Kai čečėnų tauta, 
turinti (įskaitant vaikus, ligo
nius, senelius) mažiau gy
ventojų, kaip šiuolaikinė Rusi
jos armija, jau antras mėnuo 
gali atremti rusų puolimą, 
Maskvos galybe nesunku su
abejoti. Žinoma, visuomet peršasi 
prielaida, kad Maskva nenori 
užimti Čečėnijos, o tik su
naikinti jos gyventojus, užbaig
ti carų 19 šimtmetyje pradėtą 
genocidą. Tuomet jau niekas ne
maištaus, Čečėnijos teritorijoje 
įkurdinti rusai kolonistai mie
lai pripažins, kad tai yra Rusi
jos dalis ir pasaulis negalės 
kaltinti Kremliaus melagys
tėmis. Tik kažkodėl neišeina iš 
galvos nerami mintis, kad ir 
Lietuva 19-tame šimtmetyje 
buvo carų valdoma, laikoma 
Rusijos provincija, o Kara
liaučius jau perkrikštytas Kali
ningradu ir tvirtai „įregistruo
tas” į Maskvos valdų žemėlapį...

SIRENOMS KAUKIANT IR 
MIESTAMS DEGANT
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Pagal spaudoje rastą adresą, parašiau laišką į Dres- 
deną, ieškodamas brolio, kuris buvo policįjos nuovados 
viršininkas. Gavau atsakymą iš J. Augustinavičiaus. Ra
šo: „Prieš kiek laiko į Drezdeną buvo atkeltas didokas 
būrys lietuviškų policijos dalinių, bet jie prieš kokią 
savaitę yra perkelti į Lietuvą (į Sedą, Mažeikių apskr.). 
Kaip jie ten nuvyko, dar žinių neturiu”. Taip pat prašo 
lietuvių pabėgėlių adresų. Padariau ir tai.

Jau gal mėnuo laiko, kaip restorane prie mūsų stalo 
dažnokai prisėda dar apyjaunė Frau Blau. Ji, kaip ir 
visos kitos, kurių vyrai buvo Rytuose ir iš kurių jokių 
žinių negauna, jaučiasi našlė ir elgiasi kaip našlės. Kai 
jau gerokai susipažinome, pradėjo mus kalbinti, kad kel
tumėmės pas ją gyventi. Viešbutyje mūsų kambariukai 
nedideli ir nešildomi. Mano langas į geležinkelio pusę, 
pora eilių namų, o už jų geležinkelis. Dažnai matau 
lėktuvų korpusus ant platformų. Jau pirmąją dieną 
sužinojau, kad yra trys aviacįjos dirbtuvės. Tai turbūt 
jos dalis ir korpusus daro. Kiek pro langą matau, jie dar 
be motorų. Bet vis tiek šioks toks taikinys. Užtektų 
vienos bombelės, kad mano langas išdardėtų.

Be to, pas mus ateina ir svečių. Įėjimas yra per 
restoraną, tad kiekvieną įeinantį ar išeinantį visi mato. 
Taip sakant, nėra jokio privatumo. Tad nueiname pas 
tą Frau mums siūlomo kambario pasižiūrėti. Kambarys 
didžiulis, jame dvi lovos su storomis duknomis, tai ne 
viešbučio patalynė. Po tokiomis duknomis palindęs, nei 
bombonešių negirdėsi. Stalas su keturiomis kėdėmis, du 
foteliai, pora mažų staliukų. Žodžiu, visi patogumai. Ant

sienų pora flamandiškų paveikslų, yra ir koklinis pečius 
— tik reikia anglių. Tad mes su šeimininke sutariame, 
kad ji reikalus „Arbeitsfronte” sutvarkys. Jos žodžiais, 
tai jokių sunkumų nesudarys. Parėję apie tai pasakome 
viešbučio šeimininkui. Jis toks žmogus, kad jo nuotaikas 
sunku suprasti. Tą pat pasakome šeimininkei, su kuria 
tekdavo dažniau pasikalbėti.

Gyvenimas beveik kasdien blogėja, tik tai gerai, ka
dangi tikiu, kuomet visai pablogės, tai ir karas pasi
baigs. Vakarais stengiamės po kelis restoranus aplėkti, 
su „štamais” darosi blogai. Jeigu bulvių nėra, tai veik 
nieko gauti negalima. Taip pat padažnėję oro pavojai, 
vis daugiau ir daugiau laiko atima. Kuomet būname na
muose, tai niekur nebėgame. O jeigu užklumpa esant 
restorane, tai reikia į rusų eiti. Tie rūsiai jokio saugumo 
neduoda. Tai tik įsivaizduotinas saugumas. Oro karas 
įgavo visai skirtingas formas, negu 1938-39 m. civilinė 
apsauga planavo.

Lapkričio 14 d. gaunu laišką iš savo draugės Onutės 
iš Vienos. Tarp kitko jame rašoma: „Šiaip gyvenimas 
Vienoje yra gana puikus. Yra daug lietuvių. Čia mes 
turime ne tik savo komitetą, bet ir bažnyčią, kur kiek
vieną sekmadienį yra aukojamos lietuviškos pamaldos. 
Be to, čia yra daug mūsų menininkų: solistų, muzikų, 
baleto šokėjų ir kitų, tad labai dažnai yra rengiami 
lietuviški muzikos, dainų ir mišrūs koncertai. Dabarti
niu metu savaitei laiko visi vyksta koncertuoti į 
Berlyną. Žinai, kad Vienoje visi lietuviai gyvena pui
kiai. Taip pat netoli Vienos, apie 40 km Tullno ap. yra 
apie 500 lietuvių.

Na, o pati Viena, ta miestų 'karalienė' yra labai 
graži. Tik gaila, kad karo audra ir ją palietė gana 
stipriai. Uždarytos operos, teatrai, retai kurioje kavinėje 
yra muzika. Taip pat uždaryti visi muziejai. Gyvas 
palikęs tik garsusis Prataria”.

Mes gyvename jau pas Frau Blau. Ir darbovietė nėra

labai toli. Pro laiptinės langą matyti platus Bavarijos 
vaizdas, tolumoje ant kalno Coburgo Veste, kaip ant 
delno. Brolis su Frau buvo į kiną nuėjęs. Pasikvietė ji 
mus pietums. Pavaišino su „Ostpreusische Kliose”, tai 
maždaug lietuviški cepelinai. Jos vyras buvo iš Golda- 
pės, tad ir maistą maždaug lietuvišką mokėjo gaminti. 
Tik tiek, kad karo metu su mėsa buvo striukai, tai vokiš
kas išradingumas panaudotas. Vietoje mėsos balta duo
na su svogūnais pakepinta ir įvyniota. Mums vis tiek 
skanu.

Atrodytų, kad viskas būtų gerai, bet ne visai taip! 
Su Rosmary buvau kine, o po to pas mus atėjome. Mums 
ant sofos besėdint, pro virtuvės duris šeimininkė nosį 
įkišo. Įkišo ir duris vėl uždarė. Mūsų kambarys — jos 
buvęs salonas, tad durys buvo į virtuvę. Po kelių die
nų, kuomet vienas buvau, pabarbenusi atėjo. Ir pradėjo 
man apie praėjusį sekmadienį kalbėti. Aš jau žinojau, 
į kurią pusę jos kalba suks. Ji man pasakė: „Ar nežinau, 
kad užsieniečiams negalima su vokietaitėmis draugau
ti?” Į klausimą atsakiau klausimu: „Kaip būtų, Marylin, 
jeigu mes pabandytume ant sofos prisėsti?” Ir uždėjau 
ant peties ranką. Tai ji, tik mikt, mikt...

Jau senokai bebuvome pas Raulinaičius, tad vieną 
vakarą nutarėme pas juos užeiti. Ir labai gerai 
padarėme. Dr. Raulinaitienė buvo Coburge ir dalyvavo 
lietuvių susirinkime. Mums net akys iššoko, kad 
Coburge esama lietuvių. O mes ten tik „štamų” 
pavalgyti važiuodavome. Vaikščiodavome po miestą, 
rezidencijas, restoranus ir geležinkelio stotį, bet 
niekuomet lietuviško žodžio negirdėjome. O dabar, 
pasirodo, lietuviai net susirinkimus daro. Tad įdėmiai 
klausomės ir klausinėjame. Tarp kitko ji prisiminė, 
girdėjusi Žygo pavardę minint. Tad aš jai pasakiau, kad 
galėtų būti vienas iš mano brolių.

Kaip dabar susižinoti? Ji sakosi turinti vieną adresą 
ir duoda man inž. Tamošiūno. Tad rytojaus dieną tam

inž. Tamošiūnui ir parašau, nurodydamas kokiu būdu 
jo adresą gavau. Prašydamas, jeigu yra Žygai, tai gal 
galėtų man jų adresą atsiųsti. Laišką išsiunčiu ir laukiu. 
Per tą laiką gaunu laišką iš seno pažįstamo iš Vienos.

„Gyvas, Juozai! Man labai malonu, kad išgirdau tavo 
balsą per laišką. Įdomu, kaip galėjai mane surasti.

Iš Lietuvos per anksti išvažiavau. Dėl to dar ir dabar 
pykstu pats ant savęs. Išplaukiau paskubomis kartu su 
Kauno radiofonu. Mėnesį ištarnavau Karaliaučiaus ra
diofone. Pustrečio mėnesio išbuvau telegrafo darbininku 
Neukirchene. Trankiausi po kalnus ir pakalnes, tikrin
damas ir tiesdamas telefono linijas. Praėjusio mėnesio 
27 d. persikėliau gyventi į Vieną. Čia tapau telegrafo 
mechaniku. Savaitę kūrenau įstaigos pečius, savaitę 
slankiojau iš vieno įstaigos kampo į kitą, kol pagaliau 
pradėjau lankyti kursus. Tuose kursuose mokausi lituoti 
kabelius. Gaunu atlyginimą ir vokiškas korteles su 
priedais. Šiaip taip verčiuos, bet nesu patenkintas. 
Žinoma, kur čia žmogus būsi patenkintas, kad vartai 
į tėvynę užtrenkti ir nieko negali sužinoti apie likusius 
artimuosius. Išvykau iš Lietuvos vienui vienas, nieko 
nesuspėjęs pranešti net namiškiams. Kur jie dabar, 
nežinau.

Gyvendamas Karaliaučiuj, mažai pažįstamų turėjau 
progos susitikti. Vienoje jų susitikau nemaža. Tačiau 
dabar dauguma jų išsisklaidę, išvažinėje. Iš biržiečių 
susitikau Butkevičių (inžinierių — mano klasės). Anks
čiau buvo čia Gaižauskas Bronius (agronbmas — dabar 
St. Poltene). Mačiau kažkada dar Balčiūną Silvestrą — 
advokatą. Vienoje nuo seniau gyvena Šeškevičius (vie 
nuolis-jėzuitas mano klasės), tačiau susitikti neteko. 
Susirašinėju su Brazdžioniu Bernardu. Jis anksčiau irgi 
buvo ne per toliausiai nuo Vienos, Furthofe. Dirbo fab 
rike. Dabar išvyko kažkur kitur.

(Bus daugiau)
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LIETUVIU TELKINIAI

CLEVELAND, OH
PREZ. CLINTONAS 

DALYVAVO
KONFERENCIJOJE

Pasibaigė š.m. sausio 12-13 d. 
Clevelande vykusi Baltųjų 
Rūmų konferencija dėl prekybos 
ir investicijų Rytų ir Centrinėje 
Europoje.

Penktadienį konferencijoje 
dalyvavo prezidentas Clinton. 
Jis pažadėjo 340 milijonų 
dolerių specialius fondus duoti 
privatiems investavimams, 
kurie sutelks keturių bilijonų 
sumą. Pokalbyje su prezidentu 
lietuviams atstovavo JAV 
diplomatas Algis Rimas, kuris 
šiuo metu yra LB Krašto valdy
bos ekonomikos komisijos pirmi
ninkas, ir IB Communications 
prezidentė Ingrida Bublienė. Jie 
keletą minučių kalbėjosi su pre
zidentu. Prezidentas jiems pa
tvirtino ypatingą įsipareigojmą 
Baltijos kraštams ir atei
nančiais metais žadėjo ap
lankyti Vilnių. Clevelando dien
raštyje „The Plain Dealer” ci
tuotas Lietuvos Chamber of 
Commerce ir pramonės pre
zidentas Mindaugas Čer
niauskas. Jis sakė, kad prezi
dento Clintono kalba buvo labai 
reikalinga priminti, kad Čečėni
jos padėtis nėra teisinga elias 
kurti demokratiją.

Po konferencijos, IB Commu
nications savininkai Ingrida ir 
Romas Bubliai, pakvietė visus 
delegacijos svečius vakarienei 
miesto restorane, kuriame daly
vavo Lietuvos Respublikos am
basadorius JAV dr. Alfonsas Ei
dintas. Po vakarienės svečiai 
turėjo progos susitikti su Cle
velando visuomene Lietuvių 
namuose — „Gintaro” resto
rane. Šį priėmimą organizavo 
LB Clevelando skyrius ir ALTo 
Clevelando skyrius. Čia kalbėjo 
L.R. ambasadorius JAV dr. 
Alfonsas Eidintas, delegacijos 
vadovas A. Šakalys, „Litimpex” 
banko prezidentas Gintautas 
Preidys ir kiti svečiai. „Tėvynės 
garsai” pokalbius su ambasado
rium dr. Alfonsu Eidintu, „Li- 
timpex” banko prezidentu Gin
tautu Preidžiu, Šiaulių mies
to meru A. Saida, Klaipėdos 
miesto meru Jurgiu Aušra, 
Amerikos lietuviais Kazimieru 
Samuliu ir Saulium Anužiu, 
transliuoja sausio 15-tos ir 22 
dienos programose.

LB CLEVELANDO
APYLINKĖS VALDYBOS 

PRANEŠIMAS

Sausio 29 d., sekmadienį, Cle
velande lankysis JAV LB Kraš
to valdybos pirmininkė Regina 
Narušienė.

GYDOSI LIGONINĖJE

Sunkiai susirgo Lietuvių fon
do ir nuolatinis „Draugo” 
rėmėjas Vaclovas Valys. Pagul
dytas į Universiteto ligoninę. 
Ten pat gydosi ir „Grandinėlės” 
šokių mokytojas Liudas Sagys.

RAMOVĖNŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

LKVS „Ramovė” Clevelando 
skyriaus metinis susirinkimas 
įvyks sausio 21,4 vai. p.p. Lietu
vių namų žemutinėje salėje. Bus 
renkama nauja skyriaus 
valdyba. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

A.A. P. ŠŪKIS

Sausio 12-tą dieną palaidotas 
aktyvus Clevelando lietuvis 
Paul Šūkis. Jis buvo II pas. karo 
veteranas, ALSusivienijimo 
14-tos kuopos sekretorius, 
priklausė LKVS „Ramovė” — 
Clevelando skyriui, šauliams, 
Daug metų dirbo Lietuvių na 
muose.

SKAUTININKŲ SUEIGA

Praėjusį sekmadienį pas 
skautininkus Amandą ir Algir
dą Muliolius buvo pirmoji šių 
metų Clevelando skautininkių 
draugovės sueiga. Pasidalinta 
sveikinimais, sugiedotos 
giesmės ir dainos. Užbaigta 
vaišėmis ir gausybe įspūdžių iš 
kelionių Lietuvon.

PAŠALPOS MOKSLUI

Tėvai, kurių vaikai lanko 
katalikų pradžios ir vidurines 
mokyklas, gali gauti mokslapi- 
nigių pašalpas iš „The Catholic 
Education Endowment Trust” 
fondo. Pareiškimai ir informa
cija gaunama Clevelando šv. 
Jurgio parapijos klebonijoje.

PARAMA ŠILDYMUI

Namų energijos asistavimo 
programa — „The Energy 
Assistance Program” (H.E.A.P.) 
padeda mažai uždirbantiems 
žmonėms su šildymo išlaidomis. 
Šiai paramai gauti kreipkitės į 
County Auditor’s Office. Infor
maciją ir pareiškimus galite 
gauti Clevelando Šv. Jurgio 
parapijos klebonijoje.

T. G.

ST. PETERSBURG, FL
„SAULĖS” MOKYKLOS 
KALĖDINĖ POPIETĖ

St. Petersburgo „Saulė” litu
anistinė mokykla pernai, gruo
džio 18 d. Lietuvių klubo salėje 
suruošė gražią kalėdinę popietę. 
Arti 300 sekmadienio pietų 
dalyvių praleido valandėlę su 
mokiniais ir stebėjo jų sceninį 
pasirodymą. Pradžioje mokyklos 
vedėja Aurelija Robertson pa
sveikino visus dalyvius ir kvie
tė pasižiūrėti scenos vaizdelio 
„Kristaus užgimimas”. Vaizdelį 
paruošė ir jį inscenizavo Aureli
ja Robertson. Vaidinime daly
vavo visi „Saulės” mokyklos ir 
vaikų darželio mokiniai. Skai
tytoja — mokytoja Nomeda 
Baronienė, pianino muzika — 
Astos Lukienės.

„Saulės” lituanistinės mokyklos St. Petersburg, Floridoje, mokiniai vaidinę kalėdinį vaizdelį 
„Kristaus gimimas”.

Už scenos pasigirdus švelniai 
pianino muzikai ir skaitytojai 
perskaičius skirsnelį apie Ap
reiškimą, scenoje pasirodė Mari
ja, kuriai angelas Gabrielius 
tarė pasveikinimo žodžius. Ir 
taip scenoje pamatėme visą 
Kristaus gimimo istoriją: 
keliaujančius Mariją ir Juozapą, 
tvartelyje gimusį Kristų, 
piemenėlius, atskubėjusius jį 
pasveikinti, ir tris karalius, 
atėjusius jį pagarbinti. Pieme
nėlių ir karalių scenos buvo pa
įvairintos: vienas piemenėlis 
pagrojo fleita, o angelas Gab
rielius ir karaliai padeklamavo 
po eilėraštį. Tada visi kartu su 
publika sugiedojo „Gul šian
dieną”. Artistams sustojus į 
vieną eilę, chorelis padainavo 
„Meškiuką rudnosiuką”, pasi
girdus skambučiui, į sceną at
skubėjo Kalėdų senelis ir vi
siems įteikė po dovanėlę.

Kristaus gimimo insceni
zavimas praėjo susikaupimo 
nuotaikoje ir paliko malonų 
įspūdį. Kaip minėta, skaitymų 
įtarpus atliko Nomeda Baro
nienė, muzika ir pianino paly
da — Astos Lukienės. Vaidino 
mokyklos mokiniai: Marija - 
Wendy Ross, Angelas Gabrie
lius — Rūta Dimaitė, Juozapas 
— Paulius Ross, piemenėlių 
vadovė — Auksė Kronaitė, 
karaliai — Vladas Maželis, 
Juozas Ross, David Ross ir 
piemenėliai — pirmo skyriaus ir 
vaikų darželio mokinukai. Be
je Kalėdų seneliu buvo An
tanas Kovera.

Pietų dalyviai vaidintojams 
padėkojo ilgais plojimais. Sceno
je stovėjo tvartelis, spindėjo 
žvaigždės ir švietė išdidi Kalė
dų eglutė, papuošta Ninos Liu- 
binienės šiaudinukais.

Mokyklos vedėja Aurelija Ro
bertson visiems dalyviams, o 
taip pat savo mokytojams,

mokiniams, Lietuvių klubo 
valdybai bei visiems, prisidėju- 
siems prie šio renginio nuošir
džiai padėkojo ir priminė, jog 
„Saulės” mokyklos metinė 
šventė Lietuvių klube yra 
ruošiama vasario 10 d.

Šios kalėdinės popietės proga 
„Saulės” lituanistinės mokyk
los reikalams buvo suaukota 
355 doleriai.

St. Všk.

MIAMI, FL

GRAŽI KLUBO VEIKLA

Praslinkus metams, atsi- 
grįžtant į praeitį, ryškėjo to
limesnio veikimo planai. Miami 
Lietuvių klubui artėjant prie 50 
metų veiklos sukakties, dabar
tinė klubo valdyba nemano, kad 
laikas klubo egzistenciją baigti. 
Labai gražiame ir šiltame piet
rytiniame Floridos pakraštyje 
kultūrinis gyvenimas pagyvėja, 
kai sugrįžta vadinami „sniego 
paukščiai”, kurių tarpe nema
žai ir lietuvių. Nuo spalio-lap
kričio mėnesio Lietuvių klubo 
patalpose, sekmadieniais, 2 vai. 
p.p. pradedami tiekti visų mėgs
tami lietuviški pietūs.

ĮVAIRŪS RENGINIAI

Lapkričio 27 d. Miami 
„Aušros” šaulių kuopa surengė 
Lietuvos Kariuomenės šventės 
minėjimą, kurį pravedė kuopos 
pirmininkas Petras Skikūnas. 
Įdomią programą atliko Šaulių 
sąjungos garbės narė Kunigun
da Kodatienė.

Gruodžio 4 d. klubo salėje 
įvyko pianistės muzikės Fran- 
ces Kavaliauskaitės piano kon
certas. Muzikės nueitą kelią 
apžvelgė Gunda Kodatienė ir 
pranešė, kad jaunoji pianistė,

siekdama daktaro laipsnio, 
Miami universitete dar 1995 m. 
balandžio 22 d. turės baigiamąjį 
rečitalį. Muzikas Algis Šimkus 
paaiškino kokius kūrinius mu
zikė skambino šios dienos 
koncerte. Kultūringa publika 
dėmesingai išklausė ir padėkojo 
ilgais plojimais.

Gruodžio 18 d. įvyko vi
suotinis klubo narių susirinki
mas, kuriame buvo renkama 
klubo valdyba ir direktoriai. 
Neatsiradus norinčių kandida- 
tfuoti, visi susirinkusieji vien
balsiai patvirtino tą pačią 
valdybą dar vieniems metams.

Į klubo direktorių tarybą kan
didatavo aštuoni klubo nariai ir 
balsų dauguma buvo išrinkti 
keturi direktoriai ateinančių 
dviejų metų terminui: dr. Birutė 
Pautienytė, Jonas Aušra, Pra
nas Jakaitis ir Stefanija Radvi
lienė.

Miami miesto mokesčių val
dybai vis dar nesumažinant 
aukštų klubo nekilnojamo tur
to mokesčių, Petras Skikūnas 
siūlė šiais metais daryti 
rinkliavą klubo inMtesčių 
padengimui; jis pats pasižadėjo 
už kiekvieną šimtą paaukotą 
klubo naudai iš savo lėšų pridėti 
po kitą šimtą. Direktorė St. 
Radvilienė tuojau pradėjo rinkti 
aukas ir surinko 550 dol. Po 
šimtą aukojo: Stefa Radvilienė, 
Jonas Aušra, A. ir B. Paulaičiai, 
B. ir Pr. Jakaičiai ir pridėjo už 
a.a. O Brauklienę, B. ir O. 
Sergaučiai — 50 dol. Didysis me
cenatas Petras Skikūnas išrašė 
savo 500 dol. čekį ir pasižadėjo 
ateityje taip pat aukoti. Šiuo 
metu klubo iždas padidėjo 1,050 
dol. suma. Tai ryškus ženklas, 
kad klubas, turėdamas tokius 
gerus mecenatus dar ilgai ir 
gražiai galės gyvuoti.

Krp.

midlcind Fedcrcil
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
{VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Street 

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

Ieškau darbo. Galu prižiūrėti 
senelius, vaikus, galiu pamokyti 
skambinti pianinu. Tel.

Tel. 708-636-5190

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep.” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tol. 312-478-8727.

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

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

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER 

284-1900

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

1994 PASAULIO 
LIETUVIŲ DAINŲ 

IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

90 minučių filme matysite Dainų dienas 
Kaune ir Vilniuje, šokių šventą, Ansamblių 
vakarą, Folkloro dieną ir šventės dalyvius 
Antakalnio kapinėse.
Gražiai nufilmuota, gyvai suredaguota 
aukštos kokybės juosta.

Filmavo Alvidas Buklys
Redagavo Vida Kuprytė

Projektą finansavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas 
Techniškai suorganizavo ir platina Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos (ALRKF) Video skyrius

Kaina tik $25
čekius rašyti: Lithuanian R. Catholic Federation of America 
Užsakymus siųsti: ALRKF 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629

Užsisakau Dainų šventės vaizdajuostes.
Už kiekvieną pridedu $25.

Pavardė _______________

Adresas ______________

n

• ___

M^uneo av roc

Kun. Edis Putrimas ir Ričardas Lisauskas prie darbo stalo Toronto tėvų 
pranciškonų namuose

Nuotr kun. K. .J. Ambraso

I

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVĖ 

(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

MM H0U5MC 
LENOER

DON'T SPEND IT Ali SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Chorleted ond Superyited by Šie United State, < jovei nmenl 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IIIINOIS 60608 PHONE (312) 847 7747

Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio"

Autorius Pilypas Narutis, prisidėjęs prie sukilimo organiza
vimo, aprašo savo kartos pastangas atgauti laisvę.

ši dalis pavadinta ,,Be šūvio”, nes, kaip įvade rašo knygos 
autorius: „Prezidentas — Tautos vadas — pabėgo. Krašto ap
saugos ministras pabėgo. Kariuomenės vadas pasitinka Sovietų 
sąjungos Raudonąją armiją, okupuojančią Lietuvą, o ministras 
pirmininkas prašo tautą priešus mandagiai priimti...” Jis toliau 
teigia, kad „tolimesnį tautos likimą sprendė pati lietuvių tauta. 
...Šia knyga bandau dokumentuoti mano ir mano draugų 
pastangas kovoti prieš Staliną ir Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio priešus”.

Apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąją vyriausybę daug kartų buvo 
rašyta mūsų spaudoje, tačiau įvykiai knygoje dėstomi labai 
nuosekliai, perpinti asmeniškais prisiminimais žmogaus, kuris 
tuose įvykiuose aktyviai dalyvavo — ne tik dalyvavo, bet ir buvo 
vienas organizatorių. Knyga apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 
m. birželio 23 d., yra 404 psl., iliustruota nuotraukomis ir 
faksimilėmis.

Gaunama „Drauge”
Kaina $17,- (US), plūs tax ir persiuntimas.

i
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LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO AMERIKOS APYGARDA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

Sekmadienį,

Vasario 5 d. 4:30 v.p.p.

Bus pagerbtas:
Muz. Prof. Dr. LEONARDAS ŠIMUTIS

35—tose METINĖSE IŠKILMĖSE 
Martinique Pokylių Salėje, 2500 W. 95 St., Evergreen Park, IL 

KOKTEILIAI—4:30 v.p.p.
VAKARIENĖ—5:30 v.p.p.
MENINĖ PROGRAMA:

ALGIRDAS BRAZIS • LIETUVOS VYČIU ŠOKĖJAI

Rezervacijoms kreiptis:
Evelina Oželienė, Tel.: 312-254-7553

arba
Algirdas Brazis, Tel.: 708-361-5594 

Šokiams gros RIČARDO ŠOKO orkestras

AUKA 35 dol.
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LAIŠKAI
KĄ GALI NUPIRKTI 25 DOL.?z

Ši suma gali pakeisti Lietuvos 
mokytojo gyvenimą!

A.P.P.L.E. (Amerikos moky
tojai — Lietuvos mokykloms) va
saros seminarai Lietuvoje yra 
labai populiarūs. Daug moky
tojų nori į juos patekti, o tie, 
kurie jau kartą dalyvavo, vėl su
grįžti, kitoj pedagogikos srity 
pasitobulinti.

Amerikos mokytojai lanko 
profesinius seminarus/kursus 
bent 2-3 kartus metuose. Geras 
mokytojas privalo nuolatos to
bulėti ir ieškoti naujų, sėkmin
gesnių metodų mokomąją me
džiagą pristatyti, kad ją pa
sisavintų kiekvienas klasėje 
esantis mokinys, nesvarbu, 
kokie jo gabumai ar mokymosi 
būdas. To paties siekia moky
tojai ir A.P.P.L.E. seminaruose. 
Lietuvos mokyklų vedėjai, pa
vyzdžiui, nori išklausyti va
dybos kursą, bet kartu nori susi
pažinti ir su naujaisiais vakarie
tiškais m'etodais priešmo
kyklinio ar mokyklinio amžiaus 
vaikų auklėjime, jau nekalbant 
apie specialiosios pedagogikos 
metodus įvairių poreikių 
vaikams, kurie šiuo metu yra 
integruojami į bendrąsias mo
kyklas.

Iš tikrųjų išklausyti bet kokioj 
mokslo srity vieną kartą vieną 
kursą — neužtenka. Bet ką rei
kia daryti? Nepakanka moky
tojų iš Amerikos, kurie metai po 
metų pajėgtų aukoti, kad ir la
bai kilniam tikslui savo poilsį, 
kelionpinigius ir mokomąją me
džiagą. Nepakanka ir finansų, 
kad būtų galima išmokėti 
stipendijas kursanto pragyve
nimui.

šiuo metu užsienio lietuvių 
moralinė ir materialinė parama 
Lietuvos mokytojui yra tiesiog 
gyvybinis reikalas. Kas gi atsi
tiks su Lietuvos ateitimi, jei dėl 
menko uždarbio ir neįvertinimo 
turės mokytojo profesijos atsi
sakyti patys geriausi ir švie
siausi jaunimo auklėtojai?

Šią vasarą A.P.P.L.E. bendri
ja švęs savo sėkmingo bendra
darbiavimo su Lietuvos moky
tojais penkmetį. Per tą laiką abi 
pusės labai daug viena iš kitos 
išmoko ir praturtėjo. Mes ste
bimės Lietuvos mokytojų pa
kantumu, darbštumu, kūrybiš
kumu, o Lietuvos mokytojai — 
mūsų atvirumu, draugiškumu, 
savimi pasitikėjimu. Kas metai 
vis ryškiau matyti bendro dar
bo ir pastangų rezultatai: ku
riasi mokytojų centrai, vaikai 
su įvairiomis negalėmis mažiau 
slepiami už užrakintų durų. 
Ypač daug pasikeitimų į gerąją 
pusę specialioj pedagogikoj.

Šiuo metu A.P.P.L.E. bendri
ja vėl ieško bendradarbių 1995 
m. vasaros seminarui. Suinte
resuoti asmenys — mokytojai ir 
profesoriai, kurie liepos 10»rug
pjūčio 6 d. norėtų savo patirtimi 
ir žiniomis pasidalinti su kole
gomis Lietuvoje, prašomi kaip 
galima greičiau (ne vėliau va
sario 1 d.) registruotis pas Shir- 
ley Sabo, 118 Cook Rd., Prospect 
CT 06712. Tel. (203) 758-4600.

A.P.P.L.E. taip pat kreipiasi 
į visuomet gausiai ir nuoširdžiai 
jos darbą iki šiol rėmusią lietu

viškąją visuomenę, prašydama 
ir šiemet 25 dol. vienam moky
tojui stipendinės paramos, už 
kurią bus asmeniškai ir be
tarpiškai stipendiją gavusio 
padėkota. Stipendijoms aukas 
prašoma siųsti šiuo adresu: 
A.P.P.L.E., Box 617, Durham, 
CT 06422.

Ritonė Rudaitienė
Oak Lawn, IL

BALTARUSIJA, BIELARUSLA 
AR GUDIJA

Reikia pritarti Vytenio Stat
kaus pasiūlymui užsienio lietu
vių kalboje ir raštijoje Lietuvos 
artimiausią kaimyną rytuose 
nuosekliai vadinti Gudija 
(Skaitytojų laiškai, „Draugas”, 
1994.12.16 d.). Nors mūsų 
kalboj ir rašyboj turime laiky
tis Lietuvos vartosenos, išimtį 
darome sovietinės okupacijos 
metu politiniais tikslais įves
tiems žodžiams. Tokie yra balta
rusių ir Baltarusijos pava
dinimai. Apskritai lietuvių 
kalboj kitus kraštus vadiname 
arba sėniai susidariusiais var
dais — Vokietija, Lenkija, Pran
cūzija, arba neverčiamais tų 
kraštų pavadinimais — Jugosla
vija, ne Pietų Slavija; Sal
vadoras, ne Išganytojas; Kot- 
divuaras, ne Dramblio Kaulo 
Krantas. Pagal tai gali būti var
tojama tik Gudija arba Biela- 
rusia (iš Belarus), bet ne Balta
rusija.

Su iš to krašto kilusiu Alfon
su Auguliu 1990 vasario 12 d. 
teko lankytis pas Gervėčių 
lietuvius Gudijoj. Kalbant su 
vieno veiklaus lietuvio žmona, 
kuri puikiai kalbėjo lietuviškai, 
ji pasakė: „Aš ne lietuvė, aš 
gudė”. Taigi gudų vardas nėra 
kalbininkų išmonė, bet gyve
nantys gudų kaimynystėj lietu
viai ir lietuviškai kalbantys 
gudai vartoja tą vardą gyvoje 
kalboje. Jis taip pat nėra pa
juokiamos ar pažeminančios 
reikšmės, tikrai ne daugiau 
negu mūsų pasakų vokietukas, 
dėl kurio juk nelaikom ne
tinkamu vokiečių pavadinimo.

Jei užsienio lietuviai pasiliks 
prie Gudijos ir gudų, gal tai 
paragins Lietuvos spaudą ir 
kalbininkus pagaliau atsisakyti 
sovietų primestos Baltarusijos. 

Algimantas Gureckas 
Windsor, CT

BOLŠEVIKŲ KLASTOS

Kai Lietuvą valdė raudonieji 
Rusijos diktatoriai, patriotams 
lietuviams buvo uždarytos 
durys į aukštąjį mokslą, kad jie 
negalėtų įeiti į krašto valdžią. 
Lietuvos valdžioje turėtų visą 
laiką būti komunistų partijos 
nariai. Kai vėl valdžią iš Sąjū
džio perėmė LDDP, Lietuvą iš
tiko didelė nelaimė. Lietuviai 
vėl pradėjo ilgėtis Rusijos glo
bos.

Tą norėdama pasiekti, LDDP 
Lietuvoje laiko didelę netvarką, 
leidžia mafijai siautėti, ne
tvarko žemės ūkio, žmones laiko 
ant skurdo ribos, nekreipia 
dėmesio į didžiosios tautos 
dalies ir išeivijos protestus dėl 
karinio Rusijos tranzito į 

i Karaliaučių per Lietuvos teri
toriją, Čečėnijos užpuolimą 
laiko Rusijos vidaus reikalu, 
Karaliaučių laiko Rusijos 
dalimi, nereikalaujama Rusijos

Lietuvai padarytų milžiniškų 
nuostolių apmokėti. ‘

Vyriausybėje yra daug buvu
sių stribų ir kagėbistų, bet 
niekas neatsiprašo ir neapgai
lestauja padarę lietuviams daug 
žalos ir kančių.

Kaltas ir LandsbergiS, kad jis 
taip lengvai atidavė Lietuvos 
vairą buvusiems komunistams, 
nors ir persikrikštijusiems, ir 
pats prikišo į savo valdžios 
aparatą daug buvusių komunis
tų, dėl kurių buvimo valdžioje 
ir pats kentėjo, nes posėdžiuose 
dėl jų trukdymo nieko rimto ne
galėjo nutarti. Dabar jis šneka 
gerai, bet kai reikėjo kraštą 
valdyti, tik važinėjo po pasaulį, 
nenumatė, kad Brazauskas gali 
lengvai laimėti prezidentinius 
rinkimus. Landsbergis nedėjo 
pakankamai pastangų rinki
minėje kampanijoje miestuose ir 
kaimuose išaiškinti žmonėm, 
koks bus pavojus Lietuvai, jei 
prezidentinius rinkimus laimės 
Brazauskas. Būsimuose rinki
muose reikia parinkti aiškią ir 
tvirtą asmenybę. Gaila, kad 
Laisvės Lygos vadovai nenorėjo 
įeiti į Brazausko vyriausybę. 
Tikrai būtų daug ką pakeitę.

Augustas Paškonis 
Downers Grove, IL

DĖL. LAIŠKŲ Į LIETUVĄ
tįh i

Pataikėte tiesiai į vinies galvą 
savo straipsniu „Nauja laiškų 
dingimo epidemija” (sausio 11 
d.). Turiu du brolius ir seserį 
Lietuvoje, o dar ir kitų giminių, 
daug pažįstamų, tai rašau 
nemažai laiškų. Sakyčiau, kad 
iš 10 galbūt trys-keturi be 
kliūčių pasiekia adresatus, o 
kiti „paklysta”. Pastebėjau, kad 
mažesnėse vietovėse žmonės 
laiškus geriau gauna, bet Vil
niuje, Kaune ir kituose mies
tuose labai prastai. Galbūt dėl 
to straipsnio „Drauge” Lietuvos 
vyriausybė kiek susirūpins, o 
mūsų žmonės pasinaudos jūsų 
patarimu ir rašys laiškus Lietu
vos ambasadai šiuo reikalu.

Zigmas Vainius 
Burbank, IL

KAI LAIŠKAI DINGSTA

Gerai, kad siūlėte rašyti pro
testo laiškus ir juos siųsti Lietu
vos ambasadai Vašingtone, bet, 
spėju, kad daugumas skaitytojų 
rašys į „Draugą” — tai vieta, 
kur mes visi galime pareikšti 
savo nuomonę ir išsakyti, kas 
„ant širdies guli”.

Aš esu viena tų, kurių laiškai 
vis nueina kažkur pro šalį. 
Prisipažinsiu, pradžioje įdė- 
davau giminėms po kelis dole
rius, nes mes taip buvome 
pripratę. Mano mama iš savo 
brolio, prieš II pasaulinį karą 
gyvenusio Amerikoje, kiekvie
name laiške gaudavo bent po 
dolerį, o kartais po kelis. Nei tie 
laiškai būdavo registruoti, nei 
pradingdavo. Mano mama, kol 
mes, vaikai, paaugome, nemo
kėjo skaityti, tai prašydavo, kad 
pašte jai perskaitytų brolio 
laišką. Vadinasi, paštininkas 
žinojo, kad ji gauna pinigų iš 
Amerikos, bet vis tiek laiškai 
niekad nedingo. Taigi, kai 
apsižiūrėjau, kad laiškai su 
pinigais prapuola, daugiau 
dolerių nededu, nes taip ir mano 
pažįstami pataria. Tas nedaug 
padėjo — giminės retai gauna

laiškus, o ypač prieš kokias 
šventes.

Čia ne patarimų pinigų-nedėti 
į laiškus reikia, bet geresnės 
priežiūros paštininkams Lietu
voje ir griežtų bausmių, kai jie 
sugaunami vagiant. Žmonės 
turi teisę į savo laiškus dėti, ką 
tik nori, nes tai privatus 
susižinojimo metodas ir niekas 
negali jiems trukdyti palaikyti 
ryšį laiškais.

Marija Pundzevičienė 
Ludington, MI 

NENUEINA LAIŠKAI

Perskaičiusi „Drauge” 
vedamąjį (1995.01.11) „Nauja 
laiškų dingimo epidemija”, la
bai apsidžiaugiau, nes ir aš esu 
daug kartų nukentėjusi nuo 
Lietuvos pašto vagišių. Labai 
norisi padėti artimiesiems, pa
siųsti nuotraukėlę, šventą 
paveikslėlį, bet esame privers
ti laiškus rašyti „aerograma”, 
kur matyti, kad laiške nieko 
nėra įdėta. Šioms Kalėdoms du 
negavo laiškų, nors tikrai nebu
vau įdėjusi jokių pinigų. Kitiem 
siunčiau čekius net registruotu 
paštu, bet irgi negavo.

Ačiū, kad iškeliate visokias 
blogybes, gal ir tenai į tai bus 
atkreiptas dėmesys.

Bronė Balčiūnaitė 
Chicago, IL«

NEI VIENAS, NEI KITAS

Atsakymo forma ir tonas į 
mano. nuomonę dėl karinio 
tranzito „Geriau tranzitas negu 
okupacija” („Draugas” Nr. 3) 
skamba, lyg jo autorius būtų 
perėjęs ideologinį kursą. 
Laikausi principo niekada 
neužgaulioti ar pažeminti kitus, 
turinčius skirtingą nuomonę.

Redaktorė ne kartą yra išreiš
kusi tą pačią nuomonę, pasi
renkant iki šiolei skaitytojų 
laiškus, kurie laikosi to paties 
principo ir, manau, dauguma, 
net įžeidžiančio pasisakymo au
torius, sutiks, jog Lietuvai ne
reikia turėti nei tranzito, nei 
okupacijos, nes iš principo 
vienas siejasi su kitu.

Mikas Jurgaitis 
Venice, Florida 

VIS DAR TAS KONTEINERIS

Kažkodėl taip susirūpinome
„sulietuvinti” tą jau visame 
pasaulyje išplitusį ir įsipilie- 
tinusį „Container”. Ar jis to 
rūpesčio nusipelno? Kalbos 
naujadarų bandymų buvo pra
eityje, bet telefonas netapo „tol- 
kaibių”, kaliošai „purvabri- 
džiais” ir pan. Ligšioliniai ban
dymai „Container” sulietuvinti, 
deja, nesiderino su mūsų kalbos 
žodžių darybos dėsniais.

Galūnė «uvas taikomas daik
tui, priemonei, skirtam kuriam 
nors darbui atlikti. Pvz., kastu
vas skirtas žemei ir pan. kasti, 
piltuvas — skysčiui kur nors 
supilti, aušintuvas — kam nors

ataušinti ir pan. Tos žodžių 
darybos taisyklės nesilaiko kai 
kieno bandomas naudoti „tal- 
pintuvas”. Kroviniai, važta 
kraunama ne konteineriu, bet į 
jį! Taip pat su žodžių darybos 
taisykle nesiderina ir S. Griežės 
Jurgelevičiaus siūlomas „talpai- 
ms .

Turime gyvojoje kalboje ne
maža žodžių, nusakančių 
daiktus, į kuriuos galima ką 
nors įdėti, išimti, perkelti į kitą 
vietą. Tai peleninė, druskinė, 
cukrinė, tabokinė... Kas gi 
dedama į „konteinerį” ir juo 
pervežama? Tai kroviniai — 
važta. Jeigu jau ryžtamės „kon
teinerį” sulietuvinti, tai 
turėtume jį vadinti krovinine ar 
važtine. Tą turėtų nuspręsti 
mūsų kalbininkai.

Reikia paminėti ir LE XXXII 
tome, 212 psl. straipsnyje apie 
uostus Vytauto Izbicko naudo
jamą „važtadėžę”, žodį, kuris 
gal tiksliau už kitus nusako šią 
sąvoką. Vytenis Statkus 

North Riverside, IL

LINKUVIEČIAMS 
IR KITIEMS

Jau nuo pernai rugpjūčio mėn. 
grįžus iš Lietuvos ir aplankius 
Linkuvos apylinkes, galvojau 
kreiptis į linkuvius ir kitus 
geros valios tautiečius su pra
šymu padėti man pagelbėti Lin
kuvos apylinkių beturčiams. Jie 
yra pensininkai, ligoniai, dau
giavaikės šeimos, suirusių 
šeimų vaikai, menkai ap-1 
mokami mokytojai, gailestingos 
seserys ir kiti. Kaimuose ir 
miesteliuose yra skurdžiausias 
gyvenimas, nes iki šiol konkre
ti pagalba jų nepasiekė.

Linkuvos parapijos klebonas 
kun. Vytautas Masys su savo 
pagalbininkais stengiasi padėti 
parapijos ribose gyvenantiems 
vargšams. Deja, jų ištekliai la
bai riboti. Kaip galime mes jam 
padėti?

Kiekvienas juk spintose tu
rime kabančių, bent dvejus ar 
trejus metus nedėvėtų, rūbų, 
baltinių, batų, kojinių, pirš
tinių, kepurių, skarelių, megz
tinukų. O gal turime vaikų ar 
vaikaičių išaugtų rūbelių? Su
tvarkykime juos, įsiūkime 
sagas, išplaukime ir, įdėję po 
buteliuką aspirino ar vitaminų, 
pasiųskime per kurią lietuvišką 
siuntinių agentūrą šiuo adresu: 
Kun. Vytautas Masys, Laisvės 
25, Linkuva, Pakruojo ra
jonas. Piniginę auką, kuri bus - 
panaudota vaistams pirkti, [ 
galima siųsti per Lithuanian1 
Catholic Religious Aid, Ine, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N Y 
11207, būtinai pažymint, kad 
būtų persiųsta kun. V. Masiui 
į Linkuvą.

Mūsų dosnumas įgalins klebo
ną Masį toliau tęsti sunkų lab
daros darbą, kai tiek daug šelp
tinų, o išteklių tiek mažai.

Rožė Šomkaitė 
Somerset, NJ

• 1963 m. lapkričio 21 d. II
Vatikano suvažiavimas davė 
leidimą sakramentus teikti 
gimtąja žmonių kalba (iki to 
laiko sakramentai buvo teikia
mi tik lotyniškai).

• JAV įsijungė į II pasaulinį 
karą po to, kai 1941 m. gruodžio 
7 d. japonų lėktuvai netikėtai 
bombardavo laivyno bazes Pearl 
Harbor vietovėje, Oahu saloje, 
Havajuose.

A.tA.
VIKTORAS BULKAITIS
Gyveno Omaha, NE.
Mirė 1995 m. sausio 18 d., 6:30 vai. vakaro, sulaukęs 94 

metų.
Gimė Lietuvoje, Punsko mieste. Amerikoje išgyveno 43 m.
Nuliūdę liko dukterys: Aldona, Saulytė Damašauskienė," 

žentas Pranas; anūkai: Ilona, Dovydas, Ričardas su žmona 
Terese ir vaikais Damašauskai; taip pat mirusio brolio vaikai 
Amerikoje ir mirusios sesers vaikai Lietuvoje.

Velionis buvo vyras a.a. Juzės, tėvas a.a. Joanos ir a.a. 
Jaunučio.

Velionis buvo Lietuvių Fondo rėmėjas ir ilgametis „Drau
go” dienraščio skaitytojas; priklausė Šv. Antano lietuvių 
parapijai, Omaha, NE.

A.a. Viktoras bus palaidotas Omaha kapinėse po 
gedulingų šv. Mišių Šv. Antano lietuvių bažnyčioje.

Nuliūdę dukterys, anūkai, proanūkai ir kiti giminės.

Tel. 312-434-2162.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ONAI VAIDILAUSKIENEI

prieš metus iškeliavus Amžinybėn, jos mirties sukaktyje šv. 
Mišios bus atnašaujamos šeštadienį, sausio 21 d. Tėvų Jėzui
tų Jaunimo centro koplyčioje 8:30 vai. ryto.

Prašome gimines ir draugus dalyvauti šv. Mišiose ir 
prisiminti a.a. Oną savo maldose.

Kviečia Regina Šaulienė.

Brangiam Vyrui ir Tėveliui

A.tA.
JUOZUI ALEKSIŪNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai, mūsų mielai 
RASAI, sūnums: DARIUI, LINUI ir AUDRIUKUI 
bei visiems artimiesiems.

Šv. Kryžiaus ligoninės laboratorijos bendradarbės: 
Aldona Plačienė 
Janina Racevičienė 
Valda Rašytinienė 
Asta Reitnerienė 
Nancy Skotas

Darbščiajai birutietei

A.tA.
ANTANINAI JONYNIENEI

tragiškai žuvus, reiškiame užuojautą sūnums TITUI 
ir JONUI su šeimomis ir kartu liūdime.

Detroito Birutietės

We Ship UPS

Užsiimant maisto tiekimu (caterlng)

talmaH

ddicatesstH
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

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

312-434-9766 LIETUVOS AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

Visos laidos iš VVCfcV stoties 
1450 AM banga.

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870

V t' »



DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. sausio mėn. 20 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Konferencija „Pagalba Lie
tuvai”, ruošiama JAV LB So
cialinių reikalų tarybos, vyks 
š.m. gegužės 13-14 d. (ne, kaip 
anksčiau skelbta, kovo 17-18 d.) 
Čikagoje, Šv. Kazimiero vienuo
lyno patalpose.

Romas Kronas, rūpestingas 
Pasaulio lietuvių centro 
administratorius, niekaip 
negali sudurti galų su galais 
centro išlaikymui dėl nuolat 
atsirandančių nenumatytų 
išlaidų. Rūpestį kelia ir „Bingo” 
žaidimų trečiadienių vakarais 
tarnybos talka. Tai tarnybai 
reikalingi apie 30 asmenų. Jų 
jau pritrūkstama. Mieli sava
noriai labai kviečiami prisidėti 
prie „Bingo” žaidimų pra- 
vedimo ir paskambinti į centrą 
R. Kronui, tel. (708) 257-8787.

Alfonsas Seniūnas, dar tik
gruodžio mėnesį atvykęs į Čika
gą ir apsigyvenęs Brighton 
Parko apylinkėje, priklauso 
naujam pramoginės muzikos 
vokaliniam-instrumentiniam 
ansambliui, kuris pirmąjį savo 
pasirodymą turės Čikagoje sau
sio 22 d. Jaunimo centre. 
Pažymėtina, kad jis gimęs 
Sibire, kur buvo ištremti jo tė
vai, todėl be kitų savo pareigų 
Vilniuje jis vadovauja ir Trem
tinių chorui. Yra baigęs Lietu
vos Muzikos akademijoje chor-

LB Lemonto apylinkės val
dyba maloniai kviečia visus 
gausiai dalyvauti iškilmingame 
Vasario 16-sios minėjime, kuris 
bus vasario 19 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centre: 11 v. 
ryte šv. Mišios Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje; 
Mišių laike giedos LM an
samblis „Dainava”, solistai, 
dalyvaujant organizacijų at
stovams su vėliavomis, kviestie
siems svečiams ir įtakingiems 
vietos valdžios atstovams. Tuoj 
po pamaldų didžiojoje salėje bus 
trumpa akademinė ir meninė 
dalis.

Laima Šulaitytė-Day, gi
musi ir augusi Cicero, o dabar 
gyvenanti Evanstone prie Čika
gos, kartu su savo 5 metų sū
neliu Andriuku Kalėdų šventes 
praleido ir Naujuosius metus 
sutiko Lietuvoje. Šis buvo 
penktasis jos vizitas tėvų 
žemėn, o mažojo Andriuko — 
dar tik pirmasis. Jis čia sutiko 
nemaža naujų draugų, su ku
riais susikalbėjo lietuviškai. 
Laima yra daug dirbusi ameri
kiečių teatruose, o taip pat ir Či
kagos lietuvių teatro kolektyve 
„Vaidilutėje”, be to, pasireiš
kusi lietuviškose organizacijose 
bei sporto klubuose. Praėjusiais 
metais kartu su Snieguole Zala- 
tore ji paruošė ir išleido anglų 
kalba turistinę knygą — „Bed 
and Breakfast Lithuania”, pla-

vedybą, groja įvairiais instru- tinamą Š. Amerikoje, Lietuvoje 
mentais ir dainuoja. jr kitose valstybėse.

Talkininkų pagerbimo vakarienės metu „Seklyčioje” (iš kairės): Aldona 
Šmulkštienė, Juozas Žygas ir Teresė Strolienė.

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, nuoširdžiai dėko
ja aukojusiems padėti našlai
čiams, invalidams vaikams bei 
vargstančioms daugiavaikėms 
šeimoms Lietuvoje. Nuolatinė 
rėmėja A.G. $50; Jolanta ir 
Šarūnas Peckai $100; Irena ir 
Leonas Kriaučeliūnai $150; 
Laima Milaitis $140; Nijolė ir 
Vidmantas Reisys $10. Labai 
ačiū. „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 
TAX I.D. #36-3003339.

(sk)

x Maloniai kviečiame at
vykti į neeilinę programą 
Jaunimo centre, sausio 22 d. 3 
vai. p.p. „Gimtinės toliai”, 
kurią atliks žinomi solistai iš 
Lietuvos, akompanuojant kom
pozitoriui Petrui Garšvai.

(sk)
x Vytautas ir Vanda Šliu

pai iš Burlingame CA, naujieji 
Lietuvos našlaičių globėjai, at
siuntė $150 metinį mokestį. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių Globos” komitetas.

(sk)

x Leonidas Donskis, Klai
pėdos universiteto profesorius, 
skaitys paskaitą „Lietuvos inte
lektualinė kultūra: dabartinė 
būklė ir ateities perspektyvos” 
penktadienį, sausio 20 d. 7:30 
v.v., Balzeko muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd. Visi kviečiami 
dalyvauti. Santara-Šviesa.

(sk)

x Teresė ir Algimantas Ge- 
čiai, savo tėvų Aleksandros 
Masionienės ir Justino 
Gečiausko atminimui pagerbti, 
skiria $150 „Lietuvos Kaimo 
Vaikų” fondui, per „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetą. 
Komitetas vaikų vardu dėkoja.

(sk)

x MAISTO SIUNTINIAI 
per Transpak. Produktai aukš
tos kokybės. Nuo $29 iki $98.

Lietuvos liuteronų evange
likų vyskupas Jonas Kalva- 
nas, š.m. sausio 15 d. miręs 
Tauragėje, šį sekmadienį, sau
sio 22 d. 10:30 vai. ryte bus 
pagerbtas pamaldomis „Tėviš
kės” parapijos bažnyčioje, 
6641-45 S. Troy Street, Čika
goje. Visuomenė kviečiama da
lyvauti ir pagerbti šį tikėjimui 
daug nusipelniusį dvasininką.

Klaipėdos krašto išva
davimo 72-ji sukaktis bus
minima šį sekmadienį, sausio 
22 d., Čikagos jūrų skautų,-čių 
iškilmingoje sueigoje. Visi ra
ginami 9 vai. ryte dalyvauti šv. 
Mišiose Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje, 
Lemonte. Po Mišių — 10 v.r. iš
kilminga sueiga Lietuvių centro 
žemutinėje salėje. Visiems jūrų 
skautams,-ėms dalyvavimas 
privalomas. Tėveliai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti.

Sausio 18 d. „Drauge” iš
spausdinto Henriko Kudreikio 
straipsnio antraštėje pasitaikė 
klaida. Parašyta: „Slaptažodžiai 
Varnas ir Rytas”, o turi būti 
„Slaptažodžiai Varnas ir 
Rytas”. Tokių klaidų galėtume 
išvengti, jeigu autoriai pasi
stengtų ypač tikrinius daikta
vardžius labai aiškiai parašyti.

R. Zalubas, Silver Spring, 
MD, už kalendorių ir kalėdines 
atvirutes „Draugui” atsiuntė 
100 dol. Esame labai dėkingi už 
mūsų darbo įvertinimą ir auką, 
kuri tikrai padės sumažinti 
dienraščio leidimo išlaidas.

J. V. Arstikaitis, Brampton, 
Ont., Kanada, prie „Draugo” 
prenumeratos mokesčio pridėjo 
80 dol. auką. Ir vėl mus pradžiu
gino iš Kanados atsiųsta 
pagalba, kuri yra tikrai reika
linga mūsų laikraščiui. Nuošir
dus ačiū.

Tikrai išskirtinos vertės ir 
kokybės lietuviški audiniai — 
staltiesės, pagalvėlės, staltiesai- 
tės ir kt., gaunami „Drauge”. 
Juos galima apžiūrėti ir įsigyti 
darbo valandomis, kviečiame 
šia proga pasinaudoti.

„Šiaurės Atėnų” prenumera
tą JAV ir Kanadoje (metams 50 
dolerių) priima „Lietuvos aido” 
įgaliotinis Bronius Juodelis, 239 
Brookside Lane, Willowbrook, 
IL 60514, tel. (708) 986-1613.

Adelė Puleikienė, gyvenanti 
Lemont, IL, savo vyro a.a. Jono 
Puleikio atminimui 10 mirties 
metinių proga paaukojo Lietu
vos našlaičiui 150 dol.

x A.a. Antano Mameniš- 
kio, kuris mirė 1994 m., 
atminimą pagerbdamas, sūnus 
Walter A. Mameniškis iš Glen- 
side, PA atsiuntė $150 vieno 
našlaičio Lietuvoje metinį 
mokestį. Dėkojame. „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir

Du patys populiariausi tai $39 partneriai: Andrius Kurkulis,
šventinis siuntinys ir $55 sv. 
įvairaus maisto už $98. Sku
biems siuntiniams — AIR 
CARGO. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

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

(sk)

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

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

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

(sk)

Paulius Leonas, ,,With 
Liberty and Justice” (A War 
Cry for American Survival) 
knygos autorius, nemažą skai
čių savo knygos egzempliorių 
padovanojo „Draugo” knygy
nui. Knyga anglų kalba, išleis
ta 1975 m. Miami Be ach, FL, 
pateikia daug informacinių 
apžvalgų apie įvairius Ame
rikos gyvenimo — kasdienybės 
aspektus. Kai kur žvelgiama su 
humoru, kai kur nuskamba ir 
kritikos gaida, bet skaitoma 
lengvai, sklandžiai. Ypač nau
jai atvykę lietuviai iš tėvynės 
(kurie jau „įkerta” angliškai) 
turėtų šia knyga susidomėti. Ji 
gaunama „Drauge”.

Muz. kompozitorius Darius 
Lapinskas šiuo metu yra 
Vilniuje, kur Lietuvos Muzikos 
akademijoje dėsto JAV operos 
XX amžiaus kursą.

Marųuette Parko apylin
kėje DePaul universitetas įstei
gė reabilitacijos namus al
koholikams ir narkotikų varto
tojams. Kaip rašo š.m. sausio 1 
d. „Chicago Tribūne” dienraš
tis: „Apylinkė atrodo rami ir 
žmonės, išėję iš centro laukti 
autobuso, neturi rūpintis, kad 
kas mėgins jiems parduoti nar
kotikus”. Reabilitacijos namų 
reikalu daugiau informacijų 
teikiama tel. 312-363-8282.

KUKLIOS ASMENYBĖS 
DIDELĖ SUKAKTIS

Žmogų pažįstame ir tuo pačiu 
nepažįstame, nors jis daug metų 
maišosi mūsų tarpe ir dažnai su
tinkamas kasdienybėje. Vienas 
tokių yra jėzuitas kun. Jonas 
Kidykas, kuris sausio 21 d. (g. 
1905 m. Žemaičių Kalvarijoje) 
švenčia 90 metų sukaktį. Ta 
proga sekmadienį, sausio 22 d., 
ruošiamas kuklus pobūvis kuk
liam lietuviui jėzuitui, kuris 
daug metų darbavosi ir dar te
besidarbuoja užsienio lietuvių 
sielovados dirvose.

Kunigu įšventintas 1935 m., 
į JAV atvyko 1937 m., įkūrė 
tremty atsidūrusių Lietuvos jė
zuitų vienuolyną ir buvo pir
masis jų vyresnysis. Jėzuitų 
misijas yra įkūręs Urugvajuje ir 
Montrealyje — abiejose vie
tovėse 1951 metais. Bendradar
biavo ne tik jėzuitų leidžiamoje, 
bet ir apskritai užsienio lietuvių 
spaudoje. Brazilijoje buvo 
„Mūsų Lietuvos” redaktorius 
(nuo 1964 m.). Labai mėgo dirb
ti su lietuvišku jaunimu, kaip 
kapelionas dvasios vadas. Buvo 
Ateitininkų federacijos Dvasios 
vadas 1959-1963 m. Jo spaudos 
darbas neapsiribojo vien straips
niais, pasireiškė ir stambesniais 
leidiniais — vertimais, o 1946 
m. parašė ir išleido knygą „Ma
rijos apsireiškimas Fatimoje”.

O kiek kartų per savo netrum
pą amžių kun. Jonas Kidykas 
yra važinėjęs po Braziliją, Urug- 
vąjų, Kanadą, Jungtines Ameri
kos Valstijas su misijomis 
rekolekcijomis; kiek žmonių yra 
klausęsi jo gilių minčių pamoks
luose — kas ir besuskaičiuos!

Reikia viltis, kad sekmadienį, 
sausio 22 d., 11:15 vai. r., jėzui
tų koplyčia bus sausakimša 
atvykusių dalyvauti garbingo 
sukaktuvininko šv. Mišiose, o 
po to kavinėn sugužės minios jo 
pasveikinti, kartu pabūti ir 
palinkėti Viešpaties palaimos 
bei šviesių ateities dienų. Apie 
kun. J. Kidyką trumpai kalbės 
dr. Petras Kisielius.

A.P.

Kun. Jonas Kidykas, SJ.

„Žiba mažieji žiburiukai” Montessori mokyklėlėje Lemonte. Iš kairės: Algis Kasniunas, Daina 
Fischer, Lina Juodwalytė; už jų — Robertas Senkevičius.

Nuotr. Irenos Senkevičienės

FINANSAI IR DAINOS „SEKLYČIOJE”
Debesims ridinėjantis po že

mę, o saulei „užsimerkus”, 
traukė į „Seklyčią” jos gerbėjai 
išgirsti kas naujo finansų srityje 
ir padirginti jausmus, klausan
tis romantiškų dainų.

Susirinkus popiečių mylėto
jams, Elena Sirutienė, pristatė 
šio susirinkimo prelegentą, Vid
mantą Garliauską. Jis yra jau
nosios kartos lietuvis, tik prieš 
6 metus išvykęs iš Lietuvos ir 
įsikūręs Vokietijoje. Prieš porą 
metų atvyko į Čikagą, pramo
kęs anglų kalbos ir susipažinęs 
su finansų pasauliu, atsidarė 
finansų patarnavimo raštinę 
Marųuette Parko apylinkėje.

Vidmantas Garliauskas, padė
kojęs už pristatymą, pradėjo 
savo pranešimą. Jis kalbėjo, jog 
kiekvienas iš mūsų esame kur 
nors investavę savo pinigus. 
Vieni bankai moka daugiau, 
kiti mažiau. Turime galimybę 
pasirinkti. Gaunami procentai 
taip pat svyruoja. Svyravimą 
tvarko federalinė valdžia, at
sižvelgiant į krašte vyraujančią 
infliaciją, kuriai didėjant, di
dinami paskolintų pinigų pro
centai.

Turint 10,000-30,000 dol, juos 
reikėtų įdėti ilgesniam ter
minui, bet ir čia reikia sekti 
gaunamų dividendų procentus. 
Įdėjus ilgesniam laikui, pakilus 
procentams, jūsų pinigai yra 
„užšaldyti” iki pasibaigs laikas.

Galima taip pat investuoti ir 
į apdraudos bendroves, kur 
nereikia mokėti taksų, tol kol 
neatsiimat įdėtų pinigų. Su
laukus vyresnio amžiaus, suma
žėjus pajamoms, sumažės ir 
taksų dydis. Šis investavimas 
yra pakankamai saugus.

Asmenims be finansavimo 
patyrimo nepatartina investuoti 
į vadinamą „Commodity”, įvai
rūs žemės ūkio pasėliai, gyvu
liai — labai reikia būti apdai
riems.

Neblogas pajamas neša inves
tavimas į nekilnojamą turtą. 
Pastatai, žemė, niekada nepra
randa savo vertės.

Baigus pranešimą, buvo klau
siami įvairūs klausimai. Vienas 
iš įdomesnių, buvo klausimas, 
ar verta investuoti į Lietuvos 
bankus? Atsakymas: jeigu turi
te atliekamų pinigų ir nesigai
lėsite praradę, galite pabandyti. 
Lietuvos bankai neturi apdrau- 
dų įdėtiems kapitalams.

Po pranešimo buvo pereita 
prie linksmosios popietės dalies. 
Ją atliko daktarė Raimonda 
Partikaitė, kuri šiuo metu 
gilinasi akių ligų gydyme pas 
dr. L. Sidrį. Ji yra dainos mėgėja 
ir, šalia medicininės praktikos, 
daug kartų yra dainavusi Lietu
vos visuomenei. Jai akompana-

vo muzikas Ričardas Šokas.
Jos dainos yra švelnios ir jaus

mingos, kas sukelia ramybę 
mūsų vidiniams išgyvenimams.

„Manoji daina” — išreiškė 
meilę aplinkai, supančiai mus 
visus. Antroji daina: „Nenuženk 
nuo akmens, o Marija”. Ši 
daina, o gal ir giesmė, ne 
vienam išspaudė ašaras. Mes 
esame reikalingi Marijos užta
rimo pas Pasaulio Kūrėją. „Vo- 
lungėle”, tai paukštelis su 
savo čiulbesiu pranašaujantis 
lietų. „Gimtinės namai” — 
mūsų laukai, berželiai, pu
šynėliai ir žaliuojantys gėlių 
darželiai. Visų pamilta daina — 
„Tai mūsų miestai”. Šiai dainai 
pritarė ir dalyvaujantieji, kar
tojant žodžius: šilas — tai Ši
luva, lietuvis — Lietuva, daina 
— Dainava, vilna — Vilnius ir 
daugelis kitų miestų. Paskuti
nioji repertuaro daina buvo „Tė
viškėlė”. Ši daina nukėlė popie
tės dalyvius į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą, kur praleista 
daug gražių dienų.

Susirinkusieji įvertino dainas 
gausiais plojimais, prašydami, 
kad padainuotų dar daugiau.

Parengimų vadovė, Elena Si
rutienė, jausmingai, kaip ir visi 
dalyviai, dėkojo Raimondai 
Partikaitei už gražias dainas ir 
įteikė didelę gėlių puokštę. Ačiū 
ir Ričardui Šokui už akompani
mentą. Nebuvo užmirštas ir V. 
Garliauskas, suteikęs daug 
žinių kaip reikia investuoti, 
kad gautume kuo daugiau palū
kanų.

Šalia dvasinio peno ir žinoji
mo, ką daryti su pinigais, da
lyviai besišnekučiuodami pasi
vaišino „Seklyčios” darbuotojų 
pagamintu maistu.

Ant. Paužuolis

IŠ ARTI IR TOLI

KATALIKIŲ MOTERŲ
S-GOS 76 KUOPOS 

METINIS 
SUSIRINKIMAS

St. Petersburg, Floridoje, vei
kiančios Amerikos Lietuvių Ka
talikių moterų sąjungos 76 kuo
pos metinis narių susirinkimas 
vyks antradienį, vasario 7 d., 1 

i vai. p.p. Florida Power patalpo
se, esančiose St. Peter Beach, 
FL. Laukiama visų dalyvių at
silankymo. Bus įvairūs veiklos 
pranešimai ir aptariami ateityje 
numatomi renginiai.

IŠ TORONTO, CANADA

Algis Senkus, vienas Kraft 
bendrovės finansų direktorių, 
savo bendrovės išsiųstas į 
Lietuvą 2-3 metams. Kartu su 
juo išsikelia į Lietuvą ir šeima.

Indrė Čuplinskaitė, baigusi 
universitetą Belgijoje, išvyko į 
Kretingą, kur dabar dėsto mer
gaičių kolegijoje Bažnyčios is
toriją ir anglų kalbą. Neseniai 
buvo grįžusi į Torontą dalyvauti 
močiutės laidotuvėse, o po to vėl 
išvyko Lietuvon.

Zita Prakapaitė, biologijos 
doktoratą gavusi Paryžiuje, 
Prancūzijoje, pradėjo toliau 
studijuoti McGill universitete, 
Montrealyje. Tai naujas moks
las medicinos etikos srityje 
(Bioethics/Medical Ethics). 
Priimti tik 8 studentai, kurių 
tarpe yra ir dr. Z. Prakapaitė.

Grupė lietuvių torontiškių 
šiomis dienomis buvo nuvažia
vusi į sostinę Otavą demonst
ruoti prie rusų ambasados, kad 
būtų sustabdytas karas Čečėni
joje.

Margaret Serelis, Michigan 
City, IN, „Draugo” knygyne įsi
gijo knygų ir lietuviškos 
muzikos plokštelių už nemažą 
sumą dolerių. Džiaugiamės jos 
susidomėjimu savu spausdintu 
ir dainuojamu žodžiu.

Aliukas Gylys, pasirodęs su Lietuvos Vyčiais Čikagos Mokslo ir pramoni 
muziejuje ruoštoje kalėdinėje programoje „Christmas Around the World
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