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Rusijos pasieniuose 
neramu

Priimtas Konstitucijos 
pakeitimas dėl žemės 

nuosavybės
Vilnius, vasario 15 d. (LA) — 

Karas Čečėnijoje labai greitai 
pripratino Rusiją prie aukų ir 
nuostolių, rašo „Lietuvos ai
das”, pastebėdamas, kad štai 
sausio mėnesį Tadžikijos ir 
Afganistano pasienio Pamyro 
ruože beveik parą vyko mūšis. 
Žuvo aštuoni Rusijos pasienie
čiai, dar tiek pat buvo sužeista, 
sudegė trys šarvuočiai. Rusijos 
informacijos agentūros tam 
skyrė tik kelias eilutes: atrodo, 
tai įprastas epizodas posovie
tinės erdvės pakraščiuose.

Rusijos pasienio kariuomenės 
Tadžikijoje grupės karininkai 
vienbalsiai teigia, kad šie metai 
bus karšti.

Praėję metai Rusijos pasie
niečiams buvo nelengvi. Opozi
cijos grupės 306 kartus mėgino 
pereiti sieną. Užkardos buvo 
apšaudytos 247 kartus. Apie 50 
pasieniečių sužeisti, 31 žuvo. Du 
vyresnieji karininkai buvo nu
žudyti Tadžikijos sostinėje 
Dušanbė. O sausis prasidėjo mū
šiais Pamyro ruože. Pasienio 
kariuomenės grupės vadovybė 
padėtį apibūdina taip: „Situaci
ja pasienyje pasižymi stabiliu 
aktyvumu”. Anapus sienos 
koncentruojasi ginkluotos 
opozicijos grupės. Iš Afganistano 
į Tadžikiją eina karavanai (po 
50-100 žmonių) su ginklais ir 
šaudmenimis — gabena auto
matus, reaktyvinius sviedinius, 
patrankas, nešiojamus zeniti
nius kompleksus.

Ši žiema Rusijos pasienio tar
nyboms skiriasi nuo ankstesnių 
dar ir tuo, kad ne visi prieš 
rusus kovojantys būriai išėjo į 
Afganistaną. Teisingiau — ne 
visus pavyko išstumti. Kelios 
ginkluotos grupės liko Tadži
kijoje ir tęsia kovą. Žvalgybos 
duomenimis, net pasieniečių 
panosėje neseniai vyko prieš 
rusus kovojančių būrių vadų 
pasitarimas. Jame nuspręsta 
pradėti aktyvius veiksmus.

Pastaruoju metu antirusiški 
būriai naudoja partizaninio 
karo taktiką. Rengiamos pasa
los, minuojami keliai. Veikia 
nedidelės — po 3—5 žmones — 
grupės, jos žaibiškai puola ir 
taip pat žaibiškai pasitraukia.

Rusijos pasieniečiai Tadžiki
joje laikosi tik todėl, kad jų daug 
(14,000 kareivių ir karininkų) ir 
jie gerai ginkluoti. Čia atsirado 
užkardų, į užkardas net nepa
našių. Pavyzdžiui, visi 12-sios 
užkardos pastatai — giliai po 
žeme. Virš kareivinių — 2 
metrų žemės sluoksnis ir dvi 
eilės rąstų. Tai apsaugo nuo tie
saus reaktyvinio sviedinio arba 
16 kg sveriančios 120 mm mino
svaidžio minos pataikymo. Už
kardos projektą kūrė Maskvoje 
— specialiai Tadžikijai. Įkasti į 
žemę tankai. Požeminiai bunke
riai, sandėliai, kepykla ir net 
pirtis. Iš šono matyti tik antenos 
ir stiebas su Rusijos vėliava.

Pasak, Tadžikijos laikraščio 
„Segodnia”, Rusijai pavaldi 
Dušanbės vadovybė tikisi, kad 
politinė padėtis šlayje stabili
zuosis artimiausiu metu. Tadži
kijos prezidentas Emomali 
Rachmonov laikraščio kores
pondentui pasakė, kad „opozici
jai jau nepavyks jėga paimti 
valdžios”. Pasak Rachmonovo, 
Tadžikuos vadovybė „tikisi rasti 
su opozicija kokį nors kompro
misinį sprendimą ir 1995 metais 
baigti stabilizuoti padėtį res
publikoje”. Ypatingą vaidmenį

palaikant stabilumą regione, 
žinoma, vaidina Rusija. „Mes 
šiandien meldžiamės už tai, kad 
ir pačioje Rusijoje padėtis būtų 
stabili”, pasakė Rachmonovas, 
komentuodamas įvykius Čečė
nijoje.

0 rusakaltfiai netiki jo žo
džiais ir bėga iš Tadžikijos. Nors 
pabėgėlių praėjusiais metais su
mažėjo. Pasak Rusijos pasiunti
nio Tadžikijos sostinėje Dušanbė
je Mečislav Senkevič, pernai iš 
Tadžikistano išvažiavo tik 
60,000 rusų. Mat visi tie, kurie 
galėjo išvažiavo dar anksčiau. 
Liko daugiausia pensininkai. 
Rusijos pasiuntinybė pasis
tengė, kad kas mėnesį po penkis 
žmonės nemokamai išvežtų Ru
sijos gynybos ministerijos trans
porto lėktuvai, dar po penkis — 
pasieniečiai.

Laikraštis „Moskovskije no- 
vosti” Rachmonovo pasiryžimą 
derėtis su opozicija aiškina tuo, 
kad Tadžikijos prezidentas pra
dėjo mažiau pasitikėti karine 
Rusijos galia. Tiesa, kai kurie 
mano, kad Rachmonovas pradė
jo politinį žaidimą parlamento 
rinkimų, numatytų vasario 26, 
išvakarėse. Šiaip ar taip, taika 
Tadžikijoje įsiviešpataus dar 
negreitai.

Rusijos pasienio kariuomenės 
grupės vadovybė kalba apie gink
luotus susidūrimus au antirusiš- 
kais būriais, kaltina ją Teherano 
susitarimo dėl paliaubų pažei
dinėjimu. Opozicija savo ruožtu 
sausio 20 pareiškė, kad dėl 
konfliktų pasienyje kalti Rusi
jos pasieniečiai. Opozicijos 
nuomone, tai patvirtina pa
sienio kariuomenės grupės 
Tadžikistane vado Anatolij 
Čečiulin laiškas Jungtinių 
Tautų misijai. Jame Čečiulinas 
teigia, kad Tadžikijos vy
riausybės ir opozicijos pasi
rašytas Teherano susitarimas 
Rusijos pasienio kariuomenės 
atžvilgiu neturi juridinės galios, 
nes prieštarauja Rusijos ir 
Tadžikistano 1993 metų gegu
žės 25 d sutarčiai dėl sienos ap
saugos. Vėliau Rusijos generolo 
nuomonei pritarė ir Rusijos pa
siuntinys Teherane, pareiškęs 
opozicijai, kad Rusija nepri
pažįsta Teherano susitarimo.

Ketvirtas derybų ratas, tu
rėjęs vykti sausio 23 d. Maskvo
je, taip ir neprasidėjo. Opozicija 
pareiškė, kad jos atstovai 
pasirengę atvykti į kitų NVS 
šalių miestus, o šalies, ignoruo
jančios Teherano susitarimo 
nuostatas, sostinė negali tapti 
derybų vieta.

Vasario 6 d. baigėsi paliaubų 
terminas. Iš visko sprendžiant, 
abi kovojančios pusės — Rusijos 
pasieniečiai ir Tadžikijos opo
zicija — rengiasi lemiamiems 
pavasario mūšiams. Dabar Ta
džikuos konfliktas nustoja būti 
regioninis. Irano užsienio rei
kalų ministerija pasmerkė Rusi
jos veiksmus — gyvenviečių ir 
pabėgėlių stovyklų Afganistano 
šiaurėje bombardavimą. Pirmą 
kartą šias akcijas pasmerkė ir 
JAV Valstybės departamentas.

įvykių Čečėnijoje fone šie 
faktai nedidina Rusijos, pasi
savinusios taikdario vaidmenį 
tadžikų konflikte, autoriteto. 
Tačiau Rusijos kariškiai aiškiai 
demonstruoja savo jėgą ir tai 
leidžia daryti išvadą, kad jie ir 
Tadžikistane pasiryžę kovoti iki 
pergalės.

Trečiadieni Šiaurinės Airijos sostinėje Belfast žmonės eilėse laukė pasiimti kopiją vadinamo 
„metmenų dokumento”, kuriame Didžiosios Britanijos ir Airijos vyriausybės sutarė dėl taikos 
derybų pagrindų. Abiejų vyriausybių sutarimu, tačiau pačias derybas turės vykdyti ne 
vyriausybės, o abiejų Šiaurinėje Airijoje kovojusių grupių atstovai: prie Didžiosios Britanijos tą 
provinciją prijungti norinčioji protestantų dauguma ir prie Airijos provinciją prijungti norinčioji 
katalikų mažuma. Nors dokumente nurodomi teiginiai tėra tik derybų objektai, ypač Britanijos 
lojalistų partijos vadovas atsisako net sėstis prie derybų stalo, nes dokumento gairės aiškiai 
taikomos, siekiant suvienytos Airijos.

V. Landsbergis 
kritikuoja užsienio

politiką

Vilnius, vasario 20 d. (Elta) —
Vilnius, vasario 21 d. (Elta) — 

Krašto apsaugos ministras Li- 
Seimo opozicijos vadas Vytautas 'nas Linkevičius pareiškė, kad 
Landsbergis mano, kad nerei-

- ketų atmesti Baltijos šalių 
karinės sąjungos sudarymo gali
mybės. Pirmadienį spaudos kon- 

1 ferencijoje jis apgailestavo, kad

per praėjusius metus žuvo 24 
Lietuvos kariuome!«ės kariai. 
Penki iš jų žuvo vykdydami tar
nybines pareigas, kiti — ne tar
nybos metu: keturi — autoavari- 

Lietuvos prezidentas Algirdas j°se, trys nuskendo, keturi nu- 
Brazauskas po viršūnių susitiki- sižudė, vienas tapo nelaimingo
mo užpraėjusią savaitę Jūrma
loje skeptiškai atsiliepė apie 
tokią sąjungą.

Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas Lietuvos radijui duo-' Pateikė Pirmadienį vykusiame

tame pasikalbėjime yra pareiš- Nniiin *vdn
kęs, jog Baltijos karinės sąjungos •* J " . ,
klausimas nesvarstomas ir ne- bendruomenė nori 
diskutuojamas”. V. Landsbergio registruotis Lietuvoje
nuomone, Rusija, didindama 
ekonominį bei karinį spaudimą 
Lietuvai, paspartins ir Baltijos 
šalių gynybinės sąjungos suda
rymą.

Opozicijos vadas Landsbergis 
spaudos konferencijoje ir vėl kri
tikavo prezidento bei vyriausy
bės vykdomą užsienio politiką, 
pavadinęs ją nepatikima, o 
neretai ir dviprasmiška. Jis 
sakė, jog, be kita ko, tai parodė 
ir Lietuvos pozicija dėl stojimo 
į NATO. V. Landsbergis primi
nė, kad tik opozicijos spaudžia
mas Lietuvos prezidentas per
nai sausio mėnesį kreipėsi į 
NATO su oficialiu Lietuvos 
pageidavimu tapti šios orga
nizacijos nare. Tačiau, Rusijai 
pareiškus nepasitenkinimą dėl 
NATO plėtimosi į Rytus, Lietu
vos užsienio politikos archi
tektai, pasak V. Landsbergio, 
pradėjo vinguriuoti. Atsirado 
teorijos dėl ėjimo į NATO kar
tu su kitomis valstybėmis, po to 
reikštas nepasitenkinimas, kad 
į NATO pirmiau negu Lietuva 
bus priimta Lenkįja, pradėtos 
kalbos, jog aktyvūs žingsniai 
NATO link pablogins Lietuvos 
santykius su Rusįja.

Pasak opozicijos vado Vytauto 
Landsbergio, Vašingtone ir kitų 
valstybių sostinėse pradėta 
labai abejoti Lietuvos ketinimų 
nuoširdumu ir praktinių žings
nių nuoseklumu. Ten susidarė 
įspūdis, kad tarp Lietuvos pir
mųjų asmenų nėra sutarimo ir 
net žaidžiamas dvigubas žaidi
mas.

Siūloma įkurti karo policiją 
ir prokuratūrą

Socialdemokratai pasigedo 
uždegančios idėjos prezidento 

pranešime

atsitikimo auka, penki buvo 
nužudyti, rašoma ministro pa
teiktoje statistinėje suvestinėje. 

Šią statistiką L. Linkevičius

Vilnius, vasario 23 d. (Elta) — 
Konservatyvios tarptautinės žy
dų bendruomenės atstovai susi
tiko su Lietuvos prezidentu tar
tis dėl šios bendruomenės 
skyriaus registravimosi Lietu
voje. Ketvirtadienį prezidentas 
Algirdas Brazauskas priėmė 
tarptautinės žydų religinės 
organizacijos „Chabad-Luba- 
vitch” Lietuvos bendruomenės 
pirmininką Vladimirą Šorma- 
ną, vyriausiąjį rabiną Šolom 
Ben Krinski ir rabiną Mendela 
Feldman. „Chabad-Lubavitch” 
centras yra New Yorke. Orga
nizacija turi apie 2,000 skyrių 
daugelyje pasaulio šalių. Lie
tuvos bendruomenė susikūrė 
pernai.

Svečiai papasakojo, kad bend
ruomenė turi Vilniuje savo šeš
tadieninę mokyklą, organizuo
ja vasaros stovyklas jaunimui, 
rūpinasi savo narių religiniu ir 
kultūriniu auklėjimu. Bendruo
menės, kaip ir visos organizaci
jos, tikslas yra padėti formuotis 
žydų tautinei savimonei.

Pokalbyje su prezidentu buvo 
keliamas bendruomenės regis
travimo klausimas. Algirdas 
Brazauskas atsakė, jog dėl to 
neturėtų kilti problemų. Jis pri
minė, kad šiuo metu baigiama 
ruošti tvarką, pagal kurią bus 
registruojamos religinės bend
rovės, jos bus privalu laikytis 
visoms tokioms organizacijoms. 
Bendruomenės vadovai palinkė
jo Algirdui Brazauskui sėkmin
go vizito į Izraelį.

Seimo nacionalinio saugumo 
komiteto posėdyje, kuriame 
buvo aptarti praeitų metų nelai
mingi atsitikimai ir drausmė 
Lietuvos kariuomenėje.

Lietuvos kariuomenės padali
niuose pernai užregistruoti 
4,296 nusižengimai, teigiama 
kitoje Krašto apsaugos minist
ro pateiktoje statistinėje suves
tinėje. Pusė jų — krašto apsaugos 
statuto pažeidimai, beveik 
tūkstantis — viešosios tvarkos 
pažeidimų, 6 kariai neteisėtai 
panaudojo ginklą.

Lietuvos kariai per 1994 
metus įvykdė 96 nusikaltimus, 
dėl kurių iškeltos 83 baudžia
mosios bylos.

Ministro nuomone, kariuome
nėje padaromi nusikaltimai yra 
specifiniai, todėl juos turėtų tirti 
speciali karo prokuratūra, 
kuri būtų pavaldi šalies Genera
linei prokuratūrai. Jo manymu, 
taip pat reikalinga specializuota 
karo policija — ministerijoje 
netgi yra parengti jos nuostatai, 
kuriuos planuojama pateikti 
svarstyti vyriausybei ir Seimui. 
Šios dvi institucijos padėtų 
palaikyti karių drausme, teigė 
Linas Linkevičius.

Estijos parlamentas ragina 
pripažinti Čečėniją

Vilnius, vasario 15 d. (LA) — 
Estijos parlamentas, nepaisy
damas Rusijos protestų, priėmė 
rezoliuciją dėl Čečėnijos Res
publikos nepriklausomybės pri
pažinimo. Kaip rašo Juozas 
Glinskis „Lietuvos aide”, par
lamentas paragino vyriausybę 
pripažinti Čečėnijos Respubliką 
tuoj pat, „kai tik bus praktiškai 
įmanoma”.

Vasario 14 d. Stokholme 
lankėsi Rusįjos užsienio reikalų
ministras Andrėj Kozyrev. Žur- Čečėnija bus vertinama kaip 
nalistų paklaustas, kaip Rusįja Rusįjos vidaus reikalas, tol bus
vertina šį Estijos parlamento 
nutarimą, Kozyrev, pasak 
švedų radijo, atsakė, kad estai, 
užuot kišęsi į kitas valstybės 
vidaus reikalus, verčiau spręs
tų, kaip aprūpinti pensįjomis 
Estijoje gyvenančius rusų ka
riškius.

Stokholme A. Kozyrev susiti-

liejamas kraujas, bus pažei
dinėjamos žmogaus teisės, tyčio
jamasi iŠ tarptautinės teisės ir 
Europos demokratijos sąžinės”, 
rašė koordinacinės tarybos pir
mininkas. Prie laiško pridėtas 
memorandumas ir dokumentai, 
patvirtinantys Čečėnijos teisę į 
nepriklausomybę.

Vilnius, vasario 22 d. (Elta) — 
LDDP frakcijai priklausantys 
44 Seimo nariai pateikė Lie
tuvos Konstitucijos 47-ojo 
straipsnio pataisos projektų Šis 
straipsnis reglamentuoja žemės, 
vidaus vandenų, miškų ir parkų 
nuosavybės teisę. Pagal jį 
žemė, vidaus vandenys, miš
kai ir parkai nuosavybės teise 
gali priklausyti tik Lietuvos 
Respublikos piliečiams ir vals
tybei. Straipsnio antrojoje dalyje 
nurodoma, jog žemės sklypai 
nuosavybės teise įstatymų nu
statyta tvarka ir sąlygomis gali 
priklausyti užsienio valstybei - 
jos diplomatinėms ir konsuli
nėms įstaigoms kurti.

Pataisos autoriai pasiūlė tokią 
47-jo straipsnio antrosios dalies 
redakciją: „Žemės nuosavybės 
teise gali priklausyti laisva
noriškiems ūkiniams žemdirbių 
susivienijimams. Lietuvos ir už

Vilnius, vasario 23 d. (Elta) — 
Socialdemokratų frakcijos nuo
mone, prezidento metinis prane
šimas, kurį jis antradienį pa
darė Seime, yra geresnis negu 
pernai, tačiau, kaip ir anas, 
gerokai kritikuotinas, sakė 
spaudos konferencijoje Seimo 

‘pirmininko pavaduotojas, So
cialdemokratų partijos vadovas 
Aloyzas Sakalas.

Šalia politinio, ūkinio, 
socialinio gyvenimo analizės 
pranešime nėra šalies ateities 
vaizdo, kokį mato valstybės 
vadovas, nėra idėjos, kuri 
uždegtų visuomenę ir kurią 
būtų galima pavadinti „Bra
zausko projektu”, apgailestavo 
socialdemokratų vadas.

Prezidentas konstatuoja, jog 
svarbiausi valstybės įstatymai 
jau priimti, bet nejaučiamas 
rūpestis, kad Konstitucijoje 
numatyti būtinieji įstatymai — 
Karinės ir Nepaprastosios padė
čių, Valstybės turto valdymo, 
kiti konstituciniai įstatymai — 
nepriimami ir gali būti palikti 
kitai Seimo kadencijai, priekaiš
tavo Aloyzas Sakalas. Jis sakė, 
kad pranešime nepadaryta politi
nė išvada, ar Lietuva jau vystosi 
kaip normali valstybė, ai visa

ko su Švedijos ir Didžiosios 
Britanijos užsienio reikalų 
ministrais. Be kitų klausimų, 
aptartas ir karas Čečėnijoje.

Minėtiems Vakarų šalių 
ministrams prieš kelias dienas 
nusiuntė laiškus Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos tarparlamentinių 
ryšių grupių su Cečėnįja koor
dinacinės tarybos pirmininkas 
A. Endriukaitis. „Kol su Rusi
ja nebus kalbama dėl čečėnų 
tautos nepriklausomybės, o

sienio juridiniams asmenims bei 
užsieniečiams įstatymo nusta
tytomis sąlygomis ir tvarka 
nuosavybės teise gali priklau
syti ne žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai, užimti gamybi
niais ar kitokiais pastatais ir 
būtini jiems eksploatuoti, taip 
pat užsienio valstybėms — jų 
diplomatinėms ir konsulinėms 
Įstaigoms įkurti”.

Seimas pateikimui pritarė. Už 
tai balsavo 33 Seimo nariai, 
prieš 21, susilaikė 1

Konstitucijos pataisos turi 
būti svarstomos ir dėl jų bal
suojama Seime du kartus. Tarp 
šių balsavimų turi būti daroma 
ne mažesnė kaip trijų mėnesių 
pertrauka. įstatymo projektas 
dėl Konstitucijos keitimo laiko
mas Seimo priimtu, jeigu kiek
vieno balsavimo metu už tai 
balsavo ne mažiau kaip du 
trečdaliai visų Seimo narių.

dar gyvena pereinamuoju laiko
tarpiu.

Aloyzo Sakalo nuomone, prezi
dentas nekritiškai vertina 
vyriausybės darbą. Pasikeitė 
daugiau kaip pusė vyriausybes 
narių, o prezidentas vis te
bekalba apie stabilią vyriau
sybę. Pranešimo skyriuje, ku
riame išdėstyta užsienio poli
tika, Aloyzas Sakalas pasigedo 
išsamesnės analizės santykių su 
Baltarusija bei Kaliningrado 
sritimi. Jis taip pat priekaiš
tavo, kad užsienio politika ir 
toliau tebeformuojama vienos 
partijos nuožiūra.

Keturios partijos 
sudarė „Sandoros” 

koaliciją
Vilnius, vasario 23 d. (Elta) — 

Keturios politinės partijos 
sudarė „Sandoros” koaliciją, 
kuriai priklauso Demokratų 
partija, Lietuvių Tautininkų 
Sąjunga, Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Sąjunga bei Nepri
klausomybės Partijos Vilniaus 
skyrius.

Pasak koalicijos rinkimų šta
bo nario Šarūno Valentina
vičiaus, svarbiausi „Sandoros” 
principai — demokratija, dora ir 
teisingumas/ Pats koalicijos 
pavadinimas, kilęs iš žodžio 
„dora” įpareigoja kovoti už 
teisingumą, gerovę ir realiai 
juos įgyvendinti. Idėja suburti 
„Sandorą” kilo prieš tris keturis 
mėnesius.

Koalicijos nariai savo veiklo
je pasiūlė dalyvauti ir Tėvynės 
Sąjungai (Lietuvos Konservato
riams), tačiau jiems, pasak Ša
rūno Valentinavičiaus, pradėjus 
diktuoti sąlygas, koalicija su tuo 
nesutiko.

KALENDORIUS

Vasario 24 d.: Demetrija, 
Gedmantas, Mirgaudas, Žiedū- 
na, Motiejus. 1918 m. paskelbta 
Estijos Nepriklausomybė.

Vasario 25 d.: Viktoras, 
Terezijus, Margiris, Rasa, Regi 
mantas.
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PADANGIŲ VIRTUOZAI
Aukštasis pilotažas, arba 

aukštoji skraidyba, yra sudė
tingas manevravimas skren
dant lėktuvu ar sklandytuvu. Jį 
sudaro įvairios gražiai sude
rintos figūros, kurias sukuria ir 
atlieka lakūnas lėktuvo ar 
sklandytuvo pagalba.

Pirmąsias pilotažo figūras 
padarė ir ištobulino karo 
lakūnai Pirmajame Pasauli
niame kare. Jos buvo regulia
riai praktikuojamos kariniais 
naikintuvais, nes turėjo didelę 
praktinę reikšmę oro kauty
nėse. Pirmųjų figūrų komplek
sas buvo nedidelis: „mirties 
kilpa", suktukas, statinė, pusė 
kilpos-imelmanas, persiverti
mas. Lėktuvai — kariniai, o 
vėliau ir sportiniai, dar nebuvo 
pritaikyti klasiškam pilotažui, 
negalėjo ilgiau ant nugaros 
skristi, ar atlikti atvirkštines 
figūras, ir pan. Nors buvo vyk
domi įvairūs aviacijos sporto 
figūriniai skraidymai, bet jie 
labiau priminė oro akrobatiką, 
drąsių lakūnų pasirodymą, ir 
t.t. Prieš pat II Pasaulinį karą, 
Europoje ir Amerikoje buvo pa 
gaminti pirmieji pilotažiniai 
lėktuvai. Jie įgalino lakūną 
pilotuoti lėktuvą prie kritinių 
atakos kampų ir didesniais per 
krovimais (G). Aukštasis pilo
tažas tapo lakūnų populiariu 
sportu. Kas metai rungtynėse
augo jo lygis, tapo vis sudėtin
gesni privalomi figūrų komplek
sai, laisvo skraidymo artis
tiškumas, nežinomų figūrų 
kombinacijos. Tarptautinė aero
nautikos federacija (FAI) dabar 
kas dveji metai (lyginiais me
tais) rengia Pasaulio aukštojo 
pilotažo čempionatą. I čempio
natą rungtyniauti savo lėktu
vais kviečiami lakūnai sporti
ninkai iš įvairių šalių. Kiek
vienas čempionato dalyvis ar 
dalyvė, pagal varžybų progra 
mą, rungtynėse skraido tris kar
tus, atlikdami, teisėjų komisijai 
praneštą pilotažą: privalomų, 
laisvų ir nežinomų figūrų. Pilo
tažas atliekamas įsivaizduoja
mo kubinio kilometro ribose iš 
kur negali pakilti aukščiau, nei 
žemiau ar išlįsti iš šono. Ribo
toje erdvėje manevruojant, rei
kalingas greitas pilotavimo 
stilius ir figūrų atlikimo tem
pas, lėktuvas kubo teritoriją 
perskrenda per 12 sekundžių. 
Perkrovimai (G), nuo greičių 
kaitos ir perėjimų į atvirkštinį 
skridimą siekia nuo + 11 iki 
-10, o kartais ir daugiau, rei
kalauja didelio lakūno fizinio 
pasiruošimo ir ištvermės.

Pilotažiniai lėktuvai yra leng
vos konstrukcijos su galingu va
rikliu, geromis aerodinaminė-

.is skridimo savybėmis, leng
vai valdomi ir manevruojami. 
Nedaug šalių konstruoja ir stato 
tokio tipo lėktuvus. Prancūzija 
turi savo gamybos pilotažinį 
lėktuvą CAP-231, Vokietija — 
Extra-300, Čekoslovakija — 
Ž 50 1S, JAV — Pitts SI, Rusija 
— Su-29 ir Su-31. Lėktuvas 
Su-31, Maskvos P. Suchojaus 
įmonėj pagamintas, yra laiko
mas vienu geriausių pasaulyje 
pilotažinių lėktuvų.

Aukštasis pilotažas JAV pra
dėtas 1943 m., kai buvo pasta
tytas pilotažinis lėktuvas 
„Pitts” ir įsteigta aukštojo 
pilotažo draugija, vienijusi 
3,500 lakūnų. Pirmos JAV 
aukštojo pilotažo varžybos vyko 
1962 m. Varžybos rengiamos re- 

- guliariai kas dveji metai —

nelyginiais metais. 1995 m. 
JAV pilotažo varžybos bus rug 
pjūčio mėn. Californijoje.

Lietuvoje aukštasis pilotažas 
buvo kultivuojamas karo aviaci
jos, o vėliau ir civilinės. Jau 
1920 m. karo lakūnas Jurgis 
Dobkevičius, lėktuvu Fokker D 
VII, atliko pirmąją Lietuvos 
padangėje „mirties” kilpą, o 
1938 m. civilinis lakūnas Jonas 
Dženkaitis, lėktuvu Bucker 
Jungmeister, pirmąją atvirkš 
tinę kilpą. 1922 m. vasarą karo 
lakūnai J. Dobkevičius, A. Gus 
taitis, A. Kraucevičius, L. 
Peseckas, A. Stašaitis ir V. 
Šenbergas pirmieji baigė specia 
liūs aukštojo pilotažo kursus. 
Vėliau, kiekvienas karo lakū- 
nas-pilotas turėjo išeiti aukštojo 
pilotažo kursą Mokomoje eska 
drilėje, o nuo 1926 m. 1-je nai
kintuvų eskadrilėje. 1935 m. 
perorganizavus karo aviacijos 
rikiuotės dalinius į grupes, 
aukštojo pilotažo mokymą per
ėmė Mokomoji grupė. Kad ar
čiau supažindinus plačiąją vi
suomenę su karo aviacija, kas 
3-4 metai buvo ruošiama „Karo 
aviacijos diena”. Jos metu aukš
tojo pilotažo „asai” karo lakūnai 
J. Mikėnas, C. Januškevičius, J. 
Draugelis, K. Rimas, P. Vintis 
ir kt., kariniais lėktuvais de
monstravo aukštąjį pilotažą. 
1938 m. Lietuvių tautinės olim 
piados žaidynių programoje buvo 
ir pilotažinio skraidymo sporto 
varžybos. Iš 15 lakūnų sporti
ninkų, dalyvavusių varžybose, 
aukso medalį iškovojo L. Kinai- 
tis, sidabro — J. Dovydaitis, o 
bronzos — S. Mockūnas. 1939 m. 
Lietuvos Aero klubas suorgani
zavo ir pravedė Baltijos valsty
bių aviacijos sporto varžybas. 
Rungtynes, visose šakose, lai
mėjo jų sumanytojas ir vykdy
tojas — Lietuva. Lietuvos ekipos 
lakūnai — kpt. K. Rimas, L. Ki- 
naitis, J. Jesinskas, J. Dovy
daitis, ir kt. laimėjo I mą, II rą 
ir IV-tą vietą.

1940 m. sovietams okupavus
Lietuvą, jos aviaciją — karinę, 
sportinę ir susisiekimo okupan 
tas sunaikino. Ilgą laiką į 
padanges nepakilo ne vienas 
lėktuvas. Ir pokario metais į 
Lietuvą aviacijos sportas grįžo 
vėlai. Pirmasis iš Lietuvos 
lakūnų — Romas Pivnickas 
1976 m. tapo absoliučiu Tarybų 
sąjungos aukštojo pilotažo 
čempionu. Nuo to laiko Lietuvos 
padangėje atsiskleidė daug 
ryškių sparnuotų talentų. Ne 
kartą socialistinių šalių pilotažo 
varžybose lakūnai Stepas Artiš- 
kevičius, Rolandas Paksas, Vy
tautas Lapenas nugalėjo „nenu
galimus” slavų lakūnus.

Italijos, Austrijos, Vokietijos,
JAV, Kanados, Ispanijos, Fili
pinų, Kinijos aerodromai gėrė
josi puikaus pilotažo meistro 
Jurgio Kairio skrydžiais.

1986 m. Pasaulio aukštojo pi
lotažo čempionato varžybose 
Anglijoje, o 1988 m. — Kana
doje, lietuviai lakūnai koman
dinėje įskaitoje iškovojo pasau
lio čempionų vardą. Deja, jie 
tada dar skraidė ir kovojo po 
raudona vėliava svetimųjų ko
mandoje, tarptautiniuose rengi
niuose atstovauti Lietuvai ne
galėjo.

Pagaliau išsipildė seniai 
puoselėta svajonė. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, pa
dangių virtuozas Jurgis Kairys 
atsisakė dalyvauti 1991 m. 
Europos aukštojo pilotažo

Juozas Kairys, padangių virtuozas, čempionas.

čempionate Rusijos komandoje. 
Kai 1992 m. liepos mėn. Le 
Havre, Prancūzijoje, vyko 
16-tasis Pasaulio aukštojo 
pilotažo čempionatas, Octeville 
aerodrome susirinko 20 šalių 74 
lakūnai-sportininkai. Čia pirmą 
kartą tarp įvairių šalių vėliavų 
plevėsavo Lietuvos trispalvė, 
kurią iškėlė vienintelis Lietuvai 
atstovavęs lakūnas Jurgis Kai
rys. Tačiau prasidėjus varžy
boms, po pirmo pratimo — pri
valomo figūrų komplekso, dėl 
atslinkusio nuo Lamanšo pa
krantės blogo oro — rūko, žemų 
debesų, lietaus, dalyviai net 
penkias dienas negalėjo rungty
niauti, čempionatas buvo nu
trauktas ir čempionai neišaiš
kinti. Tik paskutinę dieną — 
šeštadienį, kai dalis dalyvių 
išskrido namo, virš aerodromo

išsisklaidė debesys ir pasirodė 
saulė. Tada ten ir įvyko pirmos 
Breitling pasaulio taurės 
aukštojo pilotažo varžybos, 
globojamos šveicaro, garsaus 
Breitling laikrodžių įmonės 
savininko, aukštojo pilotažo en
tuziasto. Šios aukštojo pilotažo 
varžybos ypatingos tuo, kad jos 
rengiamos etapais įvairiose 
šalyse. Kiekvienas varžybų 
dalyvis, skambant muzikai, 
kurią girdi žiūrovai ir per 
ausines lakūnas, leidžiant iš 
lėktuvo spalvotus dūmus, pri
valo per keturias minutes at
likti savo parodomąją programą 
— pilotažą.

Breitling taurės varžybose bu
vo pakviesta 12 geriausių pasau
lio aukštojo pilotažo lakūnų. 
Virtuozų pilotuojami lėktuvai 
danguje paliko ypatingo grožio

BĖGIKAI RUOŠKITĖS!

1995 m. liepos mėn. bus 
vykdomas III bėgimas „Aplink 
Lietuvą”, skirtas V Pasaulio 
Lietuvių Žaidynėms. Bėgimo 
rengimo iniciatoriai — Alytaus 
bėgimo klubas „Dzūkija”, kar
tu su Lietuvos bėgimo mėgėjų 
asociacija. Bėgikai, įžiebę 
žaidynių deglą Gedimino kalne, 
savo rankomis apneš jį*aplink 
Lietuvą, ir toji kibirkštis turi 
įžiebti ugnį visoje Lietuvoje. 
Juk Pasaulio Lietuvių Žaidynės, 
kurių pradžia numatoma liepos 
30 d., ne vien sportinės var
žybos, bet didelė sporto, kul
tūros šventė visai Lietuvai, o 
žaidynių baigmė viso to didelio 
pakilimo kulminacija.

Pirmą kartą bėgimo aplink 
Lietuvą mintį iškėlė ir I bėgimą 
1933 m. organizavo iškilus 
mūsų krašto žmogus Jonas 
Ramanauskas. Tai drąsi idėja ir 
žygis, kurį įgyvendino jo pra
dininkas, kartu su Danieliumi 
Varnu. Deja, į bėgimo startą at
vyko tik šie du ištvermingi 
vyrai. Trasa tuo metu prasi
dėjusi Kaune, ėjo per Mari
jampolę, Alytų, toliau demar
kacine linija per Aukštadvarj, 
Vievį, Giedraičius, Molėtus 
(mat Vilniaus kraštas buvo už 
grobtas lenkų), toliau jau 
istoriniu Lietuvos pasieniu per 
Rokiškį, Biržus, Pakruojį, Šiau
lius, Plungę, Klaipėdą, Šilutę, 
Jurbarką, Šakius. įveikę per 
1000 km, bėgikai finišavo Kau
ne.

Antrasis bėgimas įvyko tik po 
56 metų, 1989 metais, kuris 
vadinosi irgi „Aplink Lietuvą”. 
Matomai ištvermingi žmonės 
yra didesni savo krašto patriotai 
ir niekaip nenorėjo bėgti „Ap
link tarybų Lietuvą". Tai atgi
mimo pradžia. Jautėsi dar ne

piešinius,žavėjo ir stebino 
žiūrovus. Tarp pirmaujančiu 
varžovų buvo ir Jurgis Kairys. 
Pirmoji vieta teko dvidešimt 
dvejų metų prancūzui Xavier 
Delapparent, antroji, grojant F. 
Mendelsono muzikai — Jurgiui 
Kairiui, trečioji — rusui Nikoląj 
Timofejev.

* * *

1993 m. Breitling pasaulio 
taurės aukštojo pilotažo 
varžybos vyko Prancūzijoje, Ita
lijoje, JAV-se, Šveicarijoje. 
Jurgis Kairys buvo antras. 1994 
m. Breitling taurės varžybos 
buvo vykdomos penkiais etapais: 
Vokietijoje, Vengrijoje, Šveica
rijoje, Anglijoje ir JAV-se. 
Pirmą vietą laimėjo Xavier 
Delapparent, antrą — Jurgis 
Kairys, trečią — Nikolaj Niki- 
tiuk.

1995 m. Breitling taurės 
varžybų etapų kalendorius: 
kovo mėnesį vyks Australijoje, 
birželio — Prancūzijoje, liepos — 
Čekijoje, rugpjūčio — Kanadoje 
ir JAV-se, spalio mėnesį — bai
giamasis etapas Japonijoje. Ti
kimės, kad varžybose dalyvaus 
ir padangių virtuozas Jurgis 
Kairys. Nuoširdžiai linkime jam 
sėkmės — iškovoti pirmą vietą!

V. Peseckas
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mažas spaudimas, pasienyje sto
vėjo tarybinė kariuomenė, Lie
tuva gyveno vilties ir nerimo 
dienas. Tačiau bėgikai lenkė lai
ką, skirdami bėgimą Lietuvos 
atgimimui, laisvai Lietuvai, 
kuria tada dar ne visi tikėjo. 
Antrojo bėgimo iniciatoriai ir 
organizatoriai, irgi bėgimo 
mėgėjai iš Alytaus.

Bėgimą pradėjo 27 dalyviai, iš 
jų 11 buvo planavę įveikti visą 
1,254 km trasą; tai: Petras Ši- 
monėlis, Raimundas Soroka, 
Antanas Grigaitis, Gintautas 
Godliauskas, Kęstutis Kvie- 
cinskas (visi Alytaus), Povilas 
Kibildis ir Valdas Dabravolskas 
(abu Druskininkų), Rimvydas 
Prokopimas (Kaunas), Piotras 
Silkinas (Kretinga), Vidmantas 
Giedraitis (Jurbarkas) ir An
tanas Baroncovas (Lekėčiai). 
Nemažą dalį trasos buvo pasi
ryžę įveikti ir bėgimo veteranai, 
79 metų Jonas Penkauskas ir 
Ričardas Drabavičius (Kaunas), 
Albertas Matulevičius (Lazdįjai) 
ir Romas Ambraška (Tytuvė
nai). Bėgimo trasoje, bėgant per 
gyvenvietes, bėgikus sveikino 
žmonės, daugelyje miestelių bė
gikus laimino vietos klebonas, 
jie buvo vaišinami pienu, kai
miška duona, sumuštiniais. To
kie šilti sutikimai, įkvėpdavo 
jėgų tolesniam žygiui, kurį ne 
visi pradėję sugebėjo įveikti. 
Visą trasą įveikė 5 patys iš
tvermingiausi: P. Šimonėlis, V. 
Giedraitis, P. Silkinas, R. Pro
kopimas ir A. Grigaitis. Bėgime 
dalyvavo ir lietuvis iš Aus
tralijos Andrius Kaspariūnas.

Ir štai, horizonte II bėgimas: 
tai pirmas bėgimas laJbvoje Lie
tuvoje, be svetimos šalies kariuo
menės, nebijant per arti priar
tėti prie sienos, nederinant bė-

gimo trasos nei su tarybiniais 
pasieniečiais, nei su kažkokia 
ideologine instancija. Bėgimas, 
kuriame gali laisvai dalyvauti 
tautiečiai, užsienio valstybių 
piliečiai iš bet kurio pasaulio 
krašto. Ryžtis bėgti aplink Lie
tuvą, gali tik gerai fiziškai pa
siruošę žmonės.

Bėgikai numato įveikti 1,098 
km per 17 dienų. Tai pareika
laus didžiulės ištvermės, nes 
trasa prilygsta kai kurių dvi
račių daugiadienių varžybų tra
sai. Startas Vilniuje, Katedros 
aikštėje liepos 12 d. Bėgikai 
įveiks trasą, kuri eis 21 rajono 
teritorija, kirs 5<V Lietuvos 
miestų ir miestelių, 150 smul
kesnių gyvenviečių. Kadangi 
Pasaulio Lietuvių Žaidynėms 
miestuose ir rajonuose vyks 
įvairūs sportiniai-kultūriniai 
renginiai ar šventės, o su mumis 
keliaus žaidynių fakelas, gera 
proga įžiebti savo miesto ar ra
jono šventės aukurą ugnimi, 
kuri atkeliaus nuo Gedimino 
kalno. Organizatoriai tikisi, kad 
kiekviename mieste ar rajone 
ištvermingųjų bėgikų kolona 
nebus nepastebėta, tegu su 
Pasaulio Lietuvių Žaidynių dva
sia, ateina šventė ir į Jūsų 
miestą, gyvenvietę, kaimą. Tai 
mūsų vienas iš pagrindinių už
davinių, šiais labai sunkiais 
laikais, pakelti žmonių dvasią, 
įžiebti viltį, tikėjimą ateitimi.

Mūsų idėjai ir ryžtui pritaria 
Lietuvos Olimpinis komitetas, 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamentas, pasiruošimą ir bėgi
mą plačiai nušviesti pasižadėjo 
visi stambiausi šalies dienraš
čiai, televizija. Sėkmingam šios 
idėjos įgyvendinimui reikalin
gos lėšos. Todėl organizatoriai 
tikisi šalies įmonių, organiza
cijų, firmų, pavienių asmenų pa
ramos. Visi, norintys padėti 
šiame renginyje, savo pasiūly
mus siųskite adresu: II „Auto- 
rovis”, Dariaus-Girėno 2a, 4580 
Alytus, R. Ambroževičiui arba 
bėgimo klubas „Dzūkija”, Žibu
rio 20-2L, 4580 Alytus, 25536 K. 
Kviecinskui.

Mes tikimės, kad į šį bėgimą 
aktyviai įsijungs ir lietuviai 
sporto mėgėjai, gyvenantys 
užsienyje. Nebūtinai įveikti 
visą trasą, pakaktų po keliolika 
ar keliasdešimt kilometrų kiek
viename etape. Tačiau išmatuo
ti Tėvynę savo kojomis, susitikti 
su daugybe paprastų Lietuvos 
kaimo, miestelio ar miesto žmo
nių, tai neįkainuojama vertybė 
ir dvasinė palaima.

Taigi, bėgikai ruoškitės!
Kęstutis Kviecinskas

Bėgimo klubo „Dzūkįja” 
prezidentas

TIK VIENAS BOKSO 
PROFESIONALAS 

LIETUVOJE

29 metų Rimvydas Bijius yra 
vienintelis lietuvis bokso pro
fesionalas. Nuo 1990 metų jis 
atstovauja Rygos „Gulfstream 
Gloves” profesionalų klubui. 
Prieš metus Rimvydas Bilius 
dėl Europos profesionalų bokso 
čempiono titulo (59 kg) Gajano- 
jė rungėsi su prancūzu Jacobin 
Yoma, kilusiu iš Gajanos. Tada

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4(47 W. 103 St., Oak Lswn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 70S-422-(2(0

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

3S00 W. >8 SI. Tel. (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 vpp 
Irečd uždaryta, kelvd 1-3 v p p 

penkt >r šeštd 9 v r 12 v p p

8132 8. Kedzle Avė., Chicago 
(312) 770-aaaa arba (112) 410-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė , Hickory Hills. IL
Tai. (706) 596 8101
Vai pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTČ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 B. Mariem, M. 708-564-0400 

BrMgevtear, IL 60455
Valandos pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: (708)452 4159 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 BahBMr 8L, IMiRurat, H. 90124 

709-941 2909
Valandos pagal ausilartmą 

Vakarais ir savaitgaliais M. 709-934-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 B. KadUa, CMcafo 90452 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p -7vv, anlr 9 v r.-12, 
kelvd 12- 4 v p p , penktd 12 -6 v v

apylygė kova buvo nutraukta po 
aštuntojo raundo, pradėjus 
kraujuoti Rimvydo Biliaus an
takiui. Šiuo metu Rygos klubui 
trūksta rėmėjų. Boksininkai 
atlyginimų negauna, gyvena tik 
iš honorarų už kovas, kurių taip 
pat trūksta. Pasak Bilio, jei 
būtų Baltijos valstybių bokso 
profesionalų lyga, būtų geriau.

(LR 01.30)

LIETUVOS 
FUTBOLININKAI 

26 VIETOJE

Lietuvos futbolo rinktinė, 
pagal „France Football” klasifi
kaciją, Europoje užima 26 vietą. 
Latvijos rinktinė yra 38 vieto
je, Estija — 42 vietoje.

(LA 01.27)

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60C52

Cardlac Dlagnoala, Lld. 
Marųuetle Madlcal Bulldlng 

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

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Mills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (709) 599-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
102S Ogden Ava.

Llala, IL B0S32 
Tai. 708-BB3-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 776-26S0 

Namų 706-446-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tol. (312) 545-77551 ______
ARAS ŽLIOBA, M.D.

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS

Good Samarttan Medlcal Center- 
Napervtlle Campus 

1020 I. Ogden Avė., Sulte 310, 
Napervllle IL 90543 
Tel. 704-527-0050 

Valandos pagal susitarimą

I



IR MAŽAS KELMAS 
GALI NUVERSTI DIDELĮ 

VEŽIMĄ
IGNAS MEDŽIUKAS

Sadistiški rusų veiksmai 
Čečėnijoje

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin, jo armijai užėmus su
griautus Čečėnijos prezidentū
ros rūmus, įsakė ant griuvėsių 
iškelti Rusijos vėliavą ir pa
skelbė laimėjęs karą prieš Čečė
niją. Jelcin dabar susirūpinęs 
dėl karo pasekmių Čečėnijoje at
statyti pašlijusį savo autoritetą. 
Visoje Rusijoje ir užsienyje kilo 
didelė reakcija dėl žiauraus 
elgesio su civiliais gyventojais. 
Rusijos saugumiečiai daugelį jų 
sušaudė, mušdami bei kankin
dami padarė invalidais, vež
dami uždusino ar kitaip sadis
tiškai sužalojo ar nukankino.

„Rusijos saugumiečiai, užsi
maskavę, be jokių ženklų, kad 
nebūtų atpažinti, mušdavo 
žmones, vartodami gumines laz
das. Aukoms buvo sulaužyti 
šonkauliai, sužalojami plaučiai, 
tai yra sadizmas”, papasakojo 
užsienio žurnalistui Oleg Orlov, 
vienas iš Rusijos žmogaus teisių 
gynimo organizacijos „Memo- 
rial” narys. „Suimtuosius 
verčia prisipažinti, kad jie yra 
kovotojai, turi ginklus ar 
priklauso ginkluotoms banditų 
grupėms. Yra tik dvi galimybės, 
prisipažinti ir būti pasmerktam 
12-15 metų kalėjimo ar būti 
nužudytam”, sakė Orlov.

Didžiausia sulaikytųjų sto
vykla yra netoli geležinkelio 
stoties Mozdok, kur sutelktas 
karinių pajėgų prieš čečėnus 
štabas. Sulaikytųjų tarpe yra ne 
tik čečėnų tautybės, bet ir 
etninių rusų bei ingušų. Tarp
tautinio Raudonojo kryžiaus 
atstovai Maskvoje yra susirūpi
nę, kad rusai neprileidžia jų 
aplankyti areštuotųjų sto
vyklose ir net neduoda čia 
laikomų asmenų sąrašų, kas 
prieštarauja tarptautinei prak
tikai.

Rusijos pareigūnai, dalyvau
jantieji Čečėnijos karinėse 
operacijose, kaltina čečėnus, 
kad jie irgi žiauriai elgiasi su 
patekusiais į nelaisvę rusais. 
Sako, kad paimtus rusus pririšę 
laikė prezidentūros pastato lan
guose, ir net kastravo, kai buvo 
puolamas prezidentūros pasta
tas. Sergej Kovaliov, prezidento 
Jelcino žmogaus teisėms ginti 
patarėjas, pareiškė, kad, nežiū 
rint pakartotinų pastangų, jis 
negalėjęs šių kaltinimų patik 
rinti. Jis sakė, kad rusų gydy
tojai girdėję tokius pasakojimus,

viso abejojama, ar jį bus galima 
atstatyti, nežiūrint į tai, kad 
Jelcin padarė kai kurių pakei
timų.

Andrėj Kartunov, politinis 
kritikas sako, kad Jelcin dėl 
padarytų nedovanotinų klaidų 
negali tikėtis visuomenės 
palankumo, todėl artimoje 
ateityje demokratijai perspekty
vos yra silpnos.

Kiti yra įsitikinę, jei čečėnai 
pralaimės Grozne gatvės kovas, 
jie tęs toliau Rusijai brangiai 
kainuojantį partizaninį karą ar 
vartodami terorą. Beveik 300 
metų jie aršiausiu savo priešu 
laikė rusus, kuriuos panieki
nančiu vardu vadino „Ivan”. 
Musulmonų lyderis sako, jei 
prieš šį karą čečėnai buvo susi 
skaldę, tai šis karas juos su 
vienijo prieš bendrą priešą. 
Rusijos armija nėra pasiruošusi 
ir netekusi kovos dvasios įveikti 
tokį priešą, todėl Rusijos demok 
ratija tokiomis aplinkybėmis 
yra per silpna išsilaikyti. Kol 
Čečėnijos vadas Džochar Duda- 
jev tebėra laisvas, tai karo 
veiksmai bus tęsiami toliau.

Jelcin prižadėjo išvesti armiją 
iš Čečėnijos ir pavesti karą 
užbaigti vidaus kariuomenės 
daliniams. Karą užbaigti yra la
bai svarbu, kad jie galėtų susi
koncentruoti spręsti kitas svar
bias problemas, kilusias dėl 
karo.

B. Jelcin bando apsisaugoti 
nuo perversmų

Rusijos armija jaučiasi pa 
žeminta ir pikta, kad Jelcin ją 
pasiuntė į frontą nepasiruo 
šusią. Armija nepatenkinta ir 
visuomenės nepalankumu. Dau
gelis nustebo, kad žinomi ir ga 
būs armijos generolai buvo 
atleisti iš kariuomenės į 
atsargą. Be to, kariniam biudže 
tui skiriama per mažai pinigų, 
todėl kariškių ekonominės 
gyvenimo sąlygos blogos. Tai 
žinodamas, Boris Jelcin, norė
damas apsisaugoti nuo per
versmų, kelia atlyginimus ir 
teikia privilegijas Kremliaus 
sargybai ir rinktiniams 
Maskvos vidaus kariuomenės 
daliniams. Armija, turinti savo 
eilėse pusantro milijono karių ir 
dar turėdama atominius gink
lus, būdama nepatenkinta, gali 
daug prisidėti prie politinio 
nepastovumo.

Čečėnijos karas dar labiau pa
blogino Rusijos ekonomine 
padėtį, infliacija pakilo 16 proc. 
per mėnesį, sumažėjo užsienio 
investicijos.

Popierinis tigras
Spaudoje skelbiama, kad

sti aigtasparniais jau išgabenta 
į laidojimo vietas 1,1.60 Rusijos

bet nė vienas iš jų savo akimis 
nebuvo matęs. Kovaliov dar 
pasakojo, kad, nežiūrint jo 
oficialių pareigų, kaip prezi
dento Jelcino patarėjo, jam ne
buvo leista aplankyti suimtųjų 
čečėnų stovyklų.

Vienas čečėnų sunkvežimio 
vairuotojas paliudijo, kad jis 
pats savo akimis matė, kai buvo 
nužudyti gal 8 Grozno miesto 
civiliai gyventojai. Rusams 
sulaikius, jiems buvo surištos 
už nugaros rankos, vienas ant 
kito sunkvežimyje suguldyti 
kaip pagaliai ir nuvežti į Moz
dok stovyklą. Iš nuvežtųjų kele
tas buvo negyvų, užtroškusių ar 
nušautų.

Kitas Grozno gyventojas, 
ingušų tautybės, pasakojo, kad 
jis buvo klaidingai suimtas, įta
riant jį žiauriai elgiantis su 
paimtais belaisvėn sužeistais 
rusų kareiviais. Tardant jam 
buvo sulaužyti šonkauliai, 
sužaloti plaučiai ir inkstai. Jis 
buvo rusų specialių dalinių sau
sio 9 d, suimtas, tardant 
mušamas ir kankinamas. Taip 
jis liudijo žmogaus teisių 
komisijos tyrinėtojui.

Rusų aviacija, bombarduo
dama Čečėnijoje, visiškai neat
sižvelgė į civilius gyventojus, 
kurių daugybė bereikalingai 
žuvo ar buvo sunkiai sužaloti. 
Atrodo, kad čečėnų tautą iš viso 
norėta sunaikinti, remiantis 
Suslov posakiu, „Čečėnija be 
čečėnų”. Atrodo, lyg grįžta 
Stalino laikai, kai šimtai tūks
tančių čečėnų buvo išvežti pra
žūčiai iš savo tėvynės.-A—»

Smūgis demokratijai 
Rusijoje

Šiuo metu prezidentas Jelcin 
turi išspręsti labai sunkų 
uždavinį. Kai Kremliuje kalba
ma apie karo veiksmais padary
tų nuostolių atstatymą ir 
pereinamąją Čečėnijos vyriau
sybę, karo veiksmai tebesitęsia 
ne ką mažesniu įniršiu. Prezi
dentas Jelcin stengiasi nukreip
ti dėmesį nuo karo žiaurumų ir 
atgauti savo prarastą autori
tetą. Liberalai nuo jo nusigręžė, 
o viltis patraukti į savo pusę na
cionalistus taip pat sudužo. 
Apskritai karo veiksniai padarė 
daug žalos pereinant į demokra
tinę sistemą, taip pat pakenkė 
Rusijos ir taip silpnai ekono
mikai. Viešosios nuomonės ap
klausa parodė, kad Jelcino 
autoritetas labai smuko ir iš

Denver, Colorado, lietuviškos mokyklėlės vaikų darželio mokinukės Lina 
Jarašiūtė, Aista Kazlauskaitė. Urtė Zableckaitė ir jų mokytoja dr. Roma 
Miluteuskienė.

kareivių lavonų. Pradėta rinkti 
ii- Grozno gatvėse žuvusių karių 
lavonus, kurių nuo karo pra
džios gali būti apie 4,000. 
Afganistane beveik per dešimtį 
metų žuvo apie 13,000. Dauge 
lyje Rusijos vietų kareivių mo
tinos ir tėvai reikalauja nu
traukti šį beprasmišką karą ir 
patraukti jo organizatorius atsa
komybėn. Kai kurie iš jų at
vyksta net į Čečėniją, kad jų 
vaikus paleistų iš kariuomenės. 
Taigi ir čia didelis pasiprieši
nimas prieš Jelciną ir jo karinę 
vadovybę.

Tolimesnieji Rusijos regionai 
taip pat kyla ir spiriasi prieš 
Maskvą, norėdami gauti dau
giau savarankiškumo. Tadžikis
tane Rusijos pasienio sargy 
biniai nuulat žųsta susirėmė 
muose. Jei tolimi Rusijos regio
nai galvojo, kad centras Mask
voje yra „negaluojantis tigras”, 
tai dabar įsitikino, kad tas tig
ras yra tik popierinis. Įvykiai 
rodo, kad mažas Čečėnijos 
kelmas gali nuversti dideli 
Jelcino politinį vežimą.

PIRMASIS LIETUVIŠKAS 
LAIVAS

„Baltijos” laivų statykloje pa
statytas ir iškilmingai nuleistas 
į vandenį pirmasis lietuviškas 
laivas „Vytautas”. Tai univer
salus sausųjų krovinių laivas, 
kuris galės gabenti tiek gene
ralinius, tiek biriuosius kro 
vinius — grūdus, anglį, me
dieną, metalą. Laivo deniuose 
tilps apie 170 konteinerių. 
„Vytautas” vežios kroviniu!! 
tarp Europos uostu Siaurės

Afrikos ir Artimųjų Rytų jūrose, 
plaukiodamas tarp Suez ir Kiel 
kanalų.

„Vytautas" galėtų plaukioti ir 
šalia Rusijos šiaurės ledynų. 
Laivo įranga pagaminta Dani
jos, Vokietijos, Šveicarijos, 
Suomijos firmose. Laive įreng
tos ryšio ir navigacijos priemo
nės atitinka visus naujausius 
reikalavimus, numatyta sumon
tuoti šiuolaikinę gamtos apsau
gos ir valymo įrangos sistemą. 
„Vytautas” pastatytas Lietuvos 
jūrų laivininkystės užsakymu.

(„Respublika”, 01.23)

IŠLEISTAS ŽODYNAS 
JŪRININKAMS

Klaipėdos universiteto dėsty 
tojas Jurgis Banaitis po nštuo 
nerių metų triūso išleido paties 
sudarytą Jūrų technikos, laivy
bos, žvejybos lietuvių, anglų, 
rusų kalbomis žodyną, kokio 
dar iki šiol Lietuvoje nebuvo 
išleista.

Uostamiesčio jūrininkams šis 
leidinys bus ypač naudingas: 
jame — 20,000 žodžių ir terminų 
lietuvių kalba; 30,000 — anglų 
ir 22,000 — rusų kalba. Jame 
galima bus rasti įvairių pasau
lyje paplitusių navigacijos, 
žvejybos, žūklės, priemonių, lai
vų technikos terminų pavadini
mų; jame taip pat apžvelgiamos 
tarptautinės konvencijos ir 
sutartys, jūrų teisė.

Leidiniu jau susidomėjo Esti 
jos jūrininkai -Jurgis Banaitis 
gavo pasiūlymą bendradar 
hiaut.i rengiant lietuvių, latvių, 
estų, anglų ir rusų jūrinių tia
minų žodynų, kuris pagelbėtų

Danutė Bindokienė

Linkime sėkmės!
Jau kuris laikas mūsų spau 

doje pastebimos žinutes, kad 
JAV LB Švietimo taryba va 
sario 26 d. Čikagos priemiestyje 
Lemonte, kur įsikūręs veiklus 
lietuvių centras, ruošia lituanis
tinių mokyklų mokytojams dar 
bo konferenciją. Darbo? Argi 
šeštadieninių mokyklų mokyto 
jams darbo per mažai, kad ir 
sekmadienį reikia paaukoti? O 
vis dėlto jie atranda laiko ir kon 
ferencijoms.

Nenuoramos tie mūsų mok y 
tojai, kasmet net ir vasarą 
renkasi j Dainavos stovyklavie
tę, ten praleisdami savo 
asmeniškų atostogų savaitę, 
besiklausydami paskaitų, besi 
kalbėdami, kaip atrasti tiesiau 
šią kelią į lietuviuko širdį bei 
smegenis ir ten įdiegti būtiniau 
sias žinias, be kurių nei vienas 
lietuvis to vardo nevertas. O gal 
ne nenuoramos, tik idealistai?

Ir tokių pasišventėlių dėka 
lietuviška mokykla svetimuose 
kraštuose jau gyvuoja kone" 
penkis dešimtmečius. Gal reikia 
sakyti — šeštadieninė lietuviška 
mokykla, nes lietuvių kalbos 
pamokos Amerikoje kur kas 
anksčiau gavo pradžią, kai 
lietuviškose parapijose klestėjo 
pradžios mokyklų tinklas, jose 
uoliai besidarbuojant seselėms 
kazimierietėms. Jų įnašas i lic- 
tuvių kalbos išlikimą šiame kraš 
te yra milžiniškas. Tačiau, kai 
po Antrojo pasaulinio karo j 
JAV per vandenyną ūžtelėjo 
antroji lietuvių banga, lietuvis 
kūmas parapijinėse pradžios 
mokyklose jau buvo gan ribotas, 
be to, juk reikėjo pasirūpinti 
vyresniaisiais moksleiviais- 
gimnazistais, kurių lituanis 
tiniam švietimui ir buvo sakiu 
tos šeštadieninės mokyklos. 
Pradžiamoksliai prisidėjo 
vėliau.

Keitėsi mokiniai, mokytojai ir 
mokymo metodai, bet niekad 
nepakito šeštadieninių mokyklų 
paskirtis. Kažin ar yra tiksliai 
apskaičiuota, kiek iš viso lietu 
vių kilmės vaikų ir jaunuolių 
per jas perėjo, kiek mokytoju 
jose dirbo, kiek pasiaukojančių 
tėvų komitetuose darbavosi, 
kad tos mokyklos galėtų išsilai
kyti. Tai buvo — ir yra — aki 
vaizdžiausias idealizmo, tėvynės

užsieniečiams, prekiaujantiems 
su Baltijos valstybėmis.

Vieną pirmųjų išleido žodvno 
rg/oltlplio»"l Ulbu MIS poib-' B 
nnjo Lietuvos susisiek i itin iru

meilės ir lietuviško užsispyrimo 
įrodymas.

Šiandien jau visi esame įsi 
tikinę lituanistinių mokyklų 

! nauda bei reikalingumu, nors 
, metų metais jos nemažai kriti 
kos ir priekaištų susilaukdavo 
(dažniausiai iš tų, kurie nieko 
bendra su lietuvišku švietimu 
netiuėjo). Dabar ir kritikai ture 
tų pripažinti, kad tik buvę lit. 
mokyklų auklėtiniai teberado 
lietuviškosios gyvybės ženklus. 
Jeigu ne lit. mokyklos, vargiai 
jaunesnioji karta, dar prisilai 
kunti po lietuviškos visuomenės 
sparnu, ten glaustųsi.

Kartais pasigirsta siūlymų 
pastatyti visoms lietuviškoms 
mokykloms paminklą ir užvers 
ti paskutinį jų istorijos puslapį. 
Lietuva laisva, tai galima 
tiesiai iš gyvojo šaltinio lietu 
vybės vandens semtis, neeikvo
jant jėgų ir išteklių, svetur 
išlaikant lietuviškas mokyklas. 
Jeigu tokie „gudročiai” savo 
siūlymų tikrai pasiklausytų, 
bematant suprastų bet kokios 

' logikos stoką. Jokia vertybė pati 
! savaime neišdygsta lyg pienė 
pavasariškoje pievoje. Ją reikia 
kantriai diegti, ugdyti, puo
selėti. Didžiausia tautinė 
vertybe yra kalba ir visa tai, kas 
lietuvį išskiria iš kitų tautų
margumyno: istorija, papročiai 
pasaulėjauta. Tų vertybių lo
bynas lietuviška mokykla. 
Antra v« :tus, kas norėtų paleis 
t i mažametį vaiką už tūks
tančių mylių ir iš savo globos, 
kad mokytųsi lietuviškai, kad 
kartais tėvai neįstengia net į 
tame pačiame mieste esančią 
lituanistinę mokyklą vaikų 
nuvežti? Kas pagaliau turi ir 
tiek finansinio pajėgumo?

Lietuviškos mokyklos mums 
užsienyje bus reikalingos, kol 
turėsime joms mokinių ir 
mokytojų. Jeigu pritrūktų vienų 
ir kitų, tuomet lietuvybė jau bus 
mirusi. Sveikiname LB Švie
timo tarybą, ruošiančią moky
tojams darbo konferenciją. 
Linkime jai sėkmės ir gausaus 
dalyvių skaičiaus. Linkime taip 
pat, kad mūsų šeštadieninių 
mokyklų mokytojai visuomet 
justų lietuviškos visuomenės 
pritarimą ir padėką už tą svar 
bų darbą, kurį atlieka kiek 
vieną šeštadienį per visus moks 
lo metus.

njstrui Jonui Biržiškiui, kad jo 
pavaldiniai pradėtų vartoti tai 
syklingą lietuvišką jūrinę
li t roinologiją.

L,Diena”, 01.06)

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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— Pildama kiaulėms galvojau, kas ten jų per 

muzika, kad net tvarto sienos virpa, bet kai išėjusi apsi
dairiau, savo akim pamačiau: ogi į kiemų išėję taip 
duoda, kad net visi laukai ūkčioja. Nė šalčio nebijo. 
Matyti, nori, kad visi anksčiau subėgtų, kad būtų kam 
jaunąją pasitikti. Morčiukė seniai visiems sako, kad la
bai graži, — šnekėjo iš tvartų į trobą sugrįžusi De
veikienė.

Deveikis pakėlė galvą nuo savo staliuko. Jis buvo 
vienas iš nedaugelio ano amžiaus žmonių, kurie ne tik 
stengdavosi viską savo pasidaryti, bet labai domėdavosi 
ir kaip kitų, gudresnių įmantresni daiktai padaryti. Už 
sodo kluono pakrašty buvo net pasistatęs namelį, kurio 
vienam gale buvo karvė, kitame staliaus dirbtuvėlė, bet 
trobos kampe irgi turėjo savo staliuką, prie kurio 
dažniausiai krapštydavosi, kai reikėdavo ką smulkiai 
dirbinėti. Ir tą rytą buvo nuėjęs pažiūrėti arpos. Kai pra
ėjusiais metais klebonas nusipirko arklinę kuliamąją 
ir arpą, Deveikis tuoj nuėjo jos apžiūrėti. Kuliamoji kaip 
kuliamoji, ją savo rankomis pasidaryti būtų labai daug 
darbo, kai ko net pats pasidaryti negalėtum, bet arpa 
atrodė visiškai įmanoma, nes dantratį galima būtų 
pakeisti diržu. Tik bijojo ar klebonas, tiek pinigo 
paklojęs, nesišiauštų. Vis tiek, kai pasidrąsinęs 
pašnekino, tas tik ranka numojo. Tik dirbkis. Tada 
Deveikis viską smulkiai išsimatavo ir ėmėsi darbo. Kur 
kliuvo, vėl ėjo į kleboniją, vėl matavo, vėl taisė, ir šį rytą 
abu su vaiku nuėjo išmėginti. Iš pradžių viekas ėjo gerai,

bet po kokio pusvalandžio diržas pradėjo slysti. Tėvas 
nuėmęs diržą atsinešė trumpinti, o vaikas pasiliko su 
tvarkyti išarpuotūs grūdus.

Diržas buvo iš geros suktos odos, ir Deveikis galvo
jo, ką reikėtų padaryti, kad nesitemptų, kai iš tvartų 
grįžusi žmona prašnekino apie vestuves. Deveikis pakėlė 
galvą ir pasakė:

— Galėsit nueiti. Abu su vaiku.
— Kad nežinau. Širdis netraukia.
— Su artimiausia kaimyne juk reikia susipažinti.
— Susipažinsim per ežią. Žinoma, jeigu ji pati į Inu 

kus eis. O jeigu neis, tegu bus tiek ir to. Mudu su vaiku? 
O kaip tu? Juk žadėjai.

— Kad ta mano arpa. Viskas gerai, bet va tas diržas. 
Persiuvu, rodos, gerai įtempiu, o vėl ima ir atsileidžia. 
Nors, sako, kad sukta oda nebesitempia, liet tempiau i. 
Reikės nuvažiuoti pas Leizerį, gal geresnės turės.

Deveikienė nusišluostė į priekištę rankas, priėjo prie 
staliuko, paėmė diržą ir valandėlę suko tarp pirštų.

— Čia neilgas, nedaug ir reikėtų. O ką pasakytum, 
jeigu tokį kanapinį išaugčiau. Nuvykite man plonutę 
virvelę, apsimesiu ir kaip mat išausiu. Čia susiuvai, o 
aš galiu išausti ištisinį. Tokio pat didumo kaip tas.

Deveikis kiek suabejojo, bet tik pasakė:
— O kas tau tiek virvelių privis?
— Kad ir Juozukas. Kas kitas mokėjo botagus taip 

gražiai vyti? Tokiam galiukui, nedaug jų ir tereikės.
Jiems besvarstant, į trobą atėjo ir Juozukas Iš pažiū

ros anaiptol nebe Juozukas. Juozukas tik todėl, kad ir 
tėvas buvo Juozas. Tai kaip kitaip: Juozo vaikas tai ir 
Juozukas. Pagal amžių gal dar ir galima būtų vadinti 
Juozuku, per praeitas Žolines jam tesuėjo aštuoniolika, 
bet pagal stotą, kur kas visus kaimo vyrus pranešė Ir 
ūgiu ir pečių platumu ir jėga, net ir balsu. Kai pritar 
damas kitiems įsismaginęs paleisdavo, trobos sienos

sudrebėdavo. ..Kaip pačios storosios bažnyčios vargonų 
dūdos’’, aną dieną pasako Lipčiukė. O ji galėt ų žinoti, 
nuo pusmergės motų bėgioja i bažnyčios chorą giedoti 
Tempia ir Juozuką, bot tas ligi šiol vis dar neišdrįsta 
Ir jėga ne bet kas gal begalėtų lygintis. Per bulviakasį, 
nors motina ir barė, kad nepatrūktų, jis dvipūrius 
maišus net nepasiūbuodamas į ratus metė „Imkite abu 
su tėvu!” tarė, bet vaikas tik nusišypsojo ir pasakė: „Tė
vas ir taip pavargęs”. Nors tėvas irgi buvo ne ką men
kesnis už sūnų, gal net ir ne silpnesni';, lik be reikalo 
jėga niekur nesišvaistė.

Dabur vaikas įėjo, prie stalelio pasilenkęs pasiklausė 
tėvų šnekos, ir kai atrodė, kad tie pabaigė, įterpė savo:

— Žiūrėjau, žiūrėjau, ir man atrodo, kad tai arpai 
trūksta dar vieno daikto.

Abu tėvai pakele akis i vaiką.
— Matei, kaip kuliamosios spragilus galima suleis-

ti ir vėl pakelti. Ar negalima būtų padaryti taip ir čia. 
Jeigu diržas pasidaro per daug laisvas, pasukai, ir vėl 
trauks.

Tėvus net nemirki' įėjo. Suplojo delnu per stalelį. 
— Einam! — pasakė ir abu su vaiku išlėkė. 
Motina, viena palikusi, dar pavartė diržą, nuėjo į

kamarą, atsiskyrė saują kur smulkiausių kanapių, 
paliktų viržiams vyti, ją dar syki per tankųjį šepetį gerai 
peršukavo ir atsinešė į vidų. Virvutes vyti mokėjo ir ji. 
Piemenaudama pati botagus nusivydavo, tai dabar at
skyrusi pluoštelį kanapių nuvijo vieną virvutę, paskum 
kitą, mėgindama atspėti, kokio storumo virveles vyti, 
kad diržas išeitų tokio pat platumo kaip tas odinis. Tuo 
tarpu grįžo ir vyrai, abu smagūs, kad arpa jau kaip ir 
gntava. Deveikis net nebenorėjo kanapinio diržo, bet. 
žmona patarė verčiau turėti vieną nereikalingą viršaus 
negu sustoti vidury darbo, ir Juozukas tuoj ėmė vyti 
virvutę.

I vtjtuvt!) nusiskubino Išėjo, kai išgirdo skambalus 
iv žirgo! us. Lil iu. bei tui atžagariom. Deveikienė vis 
tiek !iakė, kad jus i’iLji netraukia, o Juozukas, kad nepa
togu eiti, kai at.ų.iaki važiuoti į pusbrolius, bet lėmė 
tėvas. Jum atrodė, kaip kviestas neužeisi pas kaimyną, 
su kuriuo norėdamas ar nenorėdamas dažną dieną turėsi 
per ežią matytis. Sake:

- Man jis irgi nepatinka, bet ligi šiol nieku gerai 
neužkliuvo Jeigu kada užklius, tada žiūrėsim, o dabar 
kaimynas. Naujas tai naujas, liet vis tiek kaimynas. Kas 
kad kitoks.

— O jeigu ne jis, gal ir tu iš Uršulės tas dešimtines 
būtum paėmęs, — įterpė žmona

— Gal būčiau ir paėmęs. Jis iš kažin kur atėjo, 
pasiskubino ir paėmė, dėl to negali žmogui galvos 
skaldyti. Reikėjo savo laiku šnekinti.

Jau eidami per lauką taip šnekėjo, o vestuvininkai, 
kaime gal net poroj vietų užtvertą kelią išsipirkę, išlėkė 
į laukus ir kelučiu pro DaČioliškį suko į Uršulinę. 
Vakaran buvo ramus, kieme grojikai išsijuosę pylė 
sutiktuvių maršą, kartais pi nti ūkdami smagiais dainos 
posmais. 1 dainą mėgina jungtis ir šalia stovintieji, bet 
ne visada pataikė.

Deveikiai į kiemą atėjo beveik tuo pačiu metu kaip 
ir vestuvininkai, tik iš kito šono.

- O jūs tik i pačias sutiktuves? Be reikalo — pasi
sveikino seniūnas! - Mes jau spėjome net kiek apšilti. 
Pamatysi, alus tikrai geras. Ir pats turbūt geresnio 
nepadarytum. Tik kažin ar Morčiukė leido pati gerąjį 
praleisti. Gal dnbar įleis dar geresnio.

Jaunasis, pabroliai ir svečiai saujomis barstė sal
dainius ir skubėjo i virių

(Bus daugiau)



t

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. vasario mėn. 24 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI
OMAHA, NE

NETEKOME KLEBONO KUN. 
P. ŽARKAUSKO

Naujųjų metų išvakarėse 
(1994.12.31) širdies smūgio iš
tiktas, mirė Omahos lietuvių 
parapijos klebonas, kun. Petras 
Zarkauskas, prieš mėnesį 
atšventęs 70-tų savo gimtadienį.

Velionis Šv. Antano lietuvių 
parapijų administravo nuo 1959 
m. kovo mėn. Staigi jo mirtis 
sukrėtė lietuvius ir kitataučius, 
kurie jį gerai pažino ir lankė Šv. 
Antano bažnyčių.

Sausio 4 d. vakarų lietuvių 
bažnyčioje vyko atsisveikinimas 
su velioniu. Buvo sukalbėtas 
rožinis ir kitos maldos. Kunigo 
atdarų karstų puošė didelės 
gyvų gėlių puokštės ir degančios 
žvakės. Pilna bažnyčia susi
mąsčiusių žmonių nuoširdžiai 
kartojo maldos žodžius. Pasi
meldę visi šio gedulingo vaka
ro dalyviai susikaupę praėjo pro
karstų, amžinai atsisveikin
dami su savo mylimu klebonu.

Sausio 5 d. iškilmingas geduli
nes šv. Mišias Šv. Antano 
bažnyčioje aukojo Omahos die
cezijos vyskupas Elden F. Cur- 
tiss, asistuojant gausiam būriui 
kunigų.

„Rambyno” choras, vado
vaujamas Alg. Tot4' • gražiai 
giedodamas pagerbė vo mielą 
kunigų, kuris labai vertino, di
džiavosi ir džiaugėsi, kad jo 
parapija turi tokį gerą chorą.

Mišiose dalyvavo 40 kunigų, 
o bažnyčia buvo pilnutėlė ti
kinčiųjų. Po apeigų bažnyčioje 
ilgoje automobilių vilkstinėje 
lydėjome a.a. kleboną amžinam 
poilsiui į Kalvarijos kapines.

Kapinių koplyčioje pabaigus 
apeigas, visi dalyviai buvo pa
kviesti į lietuvių parapijos salę 
pusryčiams. Pusryčius gražiai ir 
kruopščiai suorganizavo choro 
valdybos narė Irena Matz ir 
nuoširdžios talkininkės. Choris
tės ir kitos parapijietės prisidėjo 
darbu, paruoštu maistu ir pyra
gais.

Kun. P. Žarkausko mirtį (ir 
trumpai jo biografijų) savo 
puslapiuose paminėjo Omahos 
„World Herald” dienraštis ir 
„Catholic Voice” savaitraštis.

Velionis buvo ankstyvesnės 
ateivių kartos sūnus. Omahoje 
gyveno jo tėvai, čia jis buvo 
gimęs, čia ir tuometinę parapi
jos mokyklą lankė. Omahos 
lietuviai jau 1907 m. čia buvo 
pasistatę bažnyčių, vėliau 
klebonijų ir mokyklų. Čia jų 
vaikai ir vaikaičiai mokėsi, čia 
vyko lietuvių kultūrinė ir 
religinė veikla. Nuo 1949 m. 
parapijoje dominavo karo iš 
Tėvynės išblokštieji lietuviai. 
Lietuviškos parapijos pra
dininkai jau išmirę. Su liūdesiu 
turime pripažinti, kad ir 
vėlesniųjų ateivių mirusius jau

dešimtimis skaičiuojame. Per
spektyvos nedžiuginančios. 
Nedaug lietuvių Omahoje, o ir 
tų pačių ne visi dalyvauja lietu
vių bažnyčioje ir renginiuose. 
Veikliesiems lietuviams tai 
kelia didelį rūpestį.

Dabar sekmadieniais šv. Mi
šias aukoja vyskupijos atsiųstas 
amerikietis kunigas. Mūsų 
choras gražiai lietuviškai gieda, 
o senose mokyklos patalpose vis 
dar repetuojama ir dainuojama. 
Parapijos salėje „Aušros” tau
tinių šokių grupės vadovė vis 
dar lavina mūsų mažuosius. Mo 
kyklos patalpose šeštadieniais 
tebeveikia lietuviška mokyk
lėlė. Taigi, kol kas Omahos 
lietuviai tebeturi savo užuovėją, 
kurioje gali laisvai jaustis. 
Tačiau rūpestis ima dėl ateities. 
Sunku spėti, ką vyskupija darys 
su negausia tautine parapija, 
neturinčia savo kunigo.

A.a. kun. klebono Petro Zar- 
kausko mirtis skaudžiai palietė 
parapijos lietuvišką veiklą ir 
sukėlė rūpestį dėl ateities.

Jadvyga Povilaitienė

CLEVELAND, OH
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS

Vasario 16-tą Lietuvos tri
spalvė plevėsavo Ohio sostinės 
Columbus, Ohio, rūmuose ir 
Clevelando miesto rotušėje.

„Tėvynės garsų” rytinėje pro
gramoje buvo pirmas minėji
mas. Kalbėjo (iš archyvo įrašų) , 
savanoriai kūrėjai Eidukaitis ir 
žurnalistas Vytautas Braziulis, 
seniai atsiskyrę su šiuo pasau
liu, pasakojo įspūdžius kaip 
paliko namus, ūkius iš išėjo gin
ti tėvynės. Buvo skaitytas Anta
no Dundzilos paruoštas JAV ka- 
rio-leitenanto Samuel J. Harris, 
žuvusio prieš 75 metus vaduo
jant Aleksoto aerodromų, prisi
minimas. Po to buvo vėliavų 
pakėlimas prie Laisvės pamink
lo, pamaldos, o 4 v. p.p. iškil
mingas minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas Mykolas Abarius, 
Lietuvos Šaulių sąjungos iš
eivijoje pirmininkas.

Gražinos Kudukienės pastan
gomis į minėjimą atvyko Kon- 
gresmanas Martin Hoke, (res
publikonas), kuris yra vienas iš 
kosponsorių Durbin-Knollen- 
berg amendmento. Jis buvo la
bai šiltai sutiktas ir jo kalba 
pertraukiama plojimais. Šven
tės kulminacinis taškas buvo 
puikus koncertas. Puikiai dai
navo Dievo Motinos parapijos 
choras ir Šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos choras su 
mažiausiais dainininkais, pasi
puošusiais trispalvės spalvų 
marškinėliais. Jie dainavo kaip

St . Petersburg, Floridoje, ekumeninėse pamaldose pamokslą sako kun. S. Ropolas. Kairėje stovi 
ev. reformatų kun. dr. E. Gerulis ir pranciškonas kun. A. Simanavičius.

Nuotr. V. Mažeikos

angelai! Rita Kliorienė suma
niai sukūrė šį derinį įvairaus 
amžiaus balsų, kurie dalinosi 
dainų posmais, arba visi kartu 
dainavo.

Koncertą pradėjo Antano Va
nagaičio daina „Laisvės var
pas”. Sekė J. Tallat-Kelpšos, B. 
Kutavičiaus, A. Bražinsko, J. 
Bertulio, A. Vilčinsko, L. Aba
riaus ir dvi dainos Ritos Klio- 
rienės: „Mes ateitis — rytojaus 
viltis”, — žodžiai Eglės Laniaus- 
kienės ir „Viena šeima — viena 
tauta”.

Solo dainavo Virginija Bruo- 
žytė-Muliolienė — sopranas, A. 
Bražinsko „Esi gyva, esi sava”.

Publika labai šiltai plojo 
solistei, muz. Ritai Kliorienei ir 
visoms mokytojoms.

Minėjimo rengėjai — JAV Lie
tuvių Bendruomenės Clevelan
do apylinkės valdyba ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cle
velando skyriaus valdyba.

Publikos buvo pilna audito
rija.

TAPTAUTINIS VAKARAS

International Services center 
ir Clevelando futbolo komanda 
„Crunch” kviečia visus į „Inter- 

, national Night” šeštadienį, va
sario 25 d. 7 v.v. CSU Convoca- 
tion Center (E. 21 st. ir Pros- 
pect).

Programoje: slovėnų vyrų cho
ras, italų-amerikiečių šokėjai, 
čekų Sokolai — gimnastų grupė. 
Dėl bilietų kreiptis į Algį 
Rukšėną — International Ser
vices direktoriui, tel. 781-5460.

„TAUPOS” - NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

„Taupos” kredito kooperatyvo 
vadovybė kviečia visus dalyvau
ti metiniame narių susirinkime 
š.m. vasario 26 d., sekmadienį, 
12 vai., Dievo Motinos parapi
jos salėje.

T.G.

ST. PETERSBURG, FL

EKUMENINĖS PAMALDOS

Sausio 22 d., sekmadienį, mi
nint krikščionių suartėjimo 
savaitę, Šv. Vardo bažnyčioje 
buvo aukojamos šv. Mišios, 
dalyvaujant evangelikų kunigui 
dr. Eugenijui Geruliui bei evan
gelikų konfesijos nariams. Mi
šias aukojo Misijos vadovas kun. 
St. Ropolas, OFM, jam asistavo 
kunigai P. Baniūnas, dr. M. Čy- 
vas, J. Gasiūnas, dr. M. Kirki
las, A. Simanavičius ir dr. E. 
Gerulis. Pirmame pamoksle 
kun. Ropolas išryškino krikščio
nybės susivienijimo mintį ir 
pastangas. Antrame pamoksle, 
kun. dr. Gerulis kalbėjo ta pačia 
tema, imdamas pavyzdžius iš 
Šventojo Rašto, Antrojo Vati
kano suvažiavimo nutarimų ir 
pan. Šv. Mišių metu, pirmąjį 
skaitinį ir psalmę skaitė evan
gelikų atstovas inž. Gytis Šer
nas, o antrąjį skaitinį ir tikin
čiųjų maldas—M. Šilkaitis. Baž
nyčia buvo veik pilna dalyvių.

Mečys

DAYTONA BEACH, FL
LB FLORIDOS 
APYGARDOS

SUVAŽIAVIMUI
PASIRUOŠTA

Spaudoje jau skelbėme, kad
Lietuvių Bendruomenės Flori
dos apygardos suvažiavimas 
vyksta š.m. vasario 24-25 d. Su
važiavimą globoja LB Daytona 
Beach apylinkės valdyba, vado
vaujama dr. Birutės Preikštie 
nės. Suvažiavimas vyks gražia
me Treasure Island viešbutyje. 
LB Floridos apygardos valdyba 
paruošė suvažiavimo programą. 
Kaip įprasta, bus LB apylinkių 
atstovų veiklos pranešimai, 
ateities veiklos svarstymai ir kt.

Suvažiavimo metu vyks sim
poziumas, moderuojamas valdy
bos vicepirmininkės dr. Sigitos 
Ramanauskienės. Tema: „Lie-

tuvių Bendruomenė ir Lietuva”. 
Simpoziume dalyvauja: žurna
listai Vilius Bražėnas, Jonas 
Daugėla, aktyvūs bendruome- 
nininkai — Angelė Karnienė, Vir
ginija Dubauskienė ir Kazys 
Barūnas. Suvažiavimas bus 
baigtas pabendravimu — pie
tumis, kurių metu kalbą 
pasakys JAV LB KR valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė. 
Būtų malonu, kad suvažiavime 
gausiai dalyvautų LB apylinkių 
atstovai, o taip pat Daytona 
Beach ir apylinkių lietuviai. 
Pasidomėti Lietuvių Bendruo
menės darbais visiems pravar
tu. Visi laukiami.

JAUKUS „SIETYNO” 
PABENDRAVIMAS

Praėjusių metų pabaigoje į 
choro „Sietyno” dainininkų gre
tas įsijungė naujas balsingas 
narys Narcizas Kreivėnas. Krei
vėnai anksčiau gyveno Miami, 
turėjo valdišką tarnybą, dabar 
išėjo į poilsį, atsikėlė į Daytona 
Beach apylinkę ir įsijungė į 
lietuvišką veiklą.

Olga ir Narcizas Kreivėnai 
susipažinimui į savo gražius 
namus sausio 28 d. pakvietė 
„Sietyno” choristus su vyrais ir 
žmonomis, kur vaišių metu Va
lytė Skridulienė ir choro val
dybos pirmininkė Juoze Daugė
lienė pasveikino naujuosius 
Daytona Beach gyventojus, 
Narcizą — naują „Sietyno” narį, 
padėkojo už šias jaukias susi
pažinimo ir pabendravimo vai
šes. Šeimininkė Olga Krei
vėnienė padėkojo dalyviams už 
atsilankymą ir už malonų jų 
priėmimą į šio gražaus lietuvių 
telkinio šeimą.

Šiuo metu „Sietyne” dainuo
ja 5 vyrai ir 12 moterų. Vado
vauja muz. Antanas Skridulis. 
„Sietyno” repertuare daug 
gražių dainų ir giesmių, ku
riomis gėrimės lietuviškose 
pamaldose (giesmėmis) ir daino
mis renginiuose.

Jurgis Janušaitis

M^ureo by rrac

DON'T 5PEND IT Alt SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Chorleied and Superyiied by ihe United Statei Govemment

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, HIINOIS 60608 PHONE |3I2| 847 7747

CLASSIFIED GUIDE

HELP VVANTED REAL ESTATE

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 
1450 AM banga.

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

Tel. 312-434-9766/TeI. - Fax 2T9-696-7760

midlcind Federal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

Ws Shlp UPS

Užsllmam maisto tiekimu (cataring)

talntan

312-434-9766

ddicatcsscH z’n
MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET

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

(708) 598 9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 254-4470

Valgia Catering
Skaniausi lietuviški gaminiai

Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

3634 West 69th Street. Chicago. II 60639

MIC e
launamc
LENDER

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

Washington, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 
mit). Parūpinsim butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 

Aleksas, tel. 202-244-2373

SIŪLOME
DARBUS FLORIDOJE

INFORMACIJA:
(813) 894-7799

DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIS - PENKTADIENIS 

10 v.r. - 4 v.p.p.

ERA EMPLOYMENT 
AGENCY

33 - 4 STR. N. SUITE 210 
St. PETERSBURG, FL 33701
License No 28915 (Kalbame lietuviškai)

FOR RENT

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

Tel. 708-863-4926

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu . 
tas, apyl. 71 St. ir Wasritenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep " Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tai. 312-478-S7Ž7.

FOR SALE

Parduodamas grynas bičių medus.
Pristatau į Chicagą. Galima gauti ir 
PLC, Lemont, sekmadienį po Mišių. 
Tel. 70S-323-5328. Bitininkas 
Kazys Laukaitis.

Many happy 
returns. *

Give the gift that gives back 
more than you’ve given. For as 
little as $23, you can give a piece 
of America to someone you care 
about. Ask your banker for a gift 
certificate upon purchase

Take
Stock
InAi

SAFBMGS
America kj. BONDS

A puhltc servtcc of this ncwspaper

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(3f2) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

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

FOR SALE
Stunnlng all brick ranch, Darien, IL; 
white brick, 11 rms.: full fin. basement; 
hughe 3 season rooms w/hot tub; backs 
to partk. $288,000. Call for appt 
708-007-0744 9 am. to 4 p.m. 
weekdays.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — 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 ZAPOUS 
3208V« VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8684 
(312) 581-8654

Pigiai, greitai valome rūsius, ga
ražus, išvežame šiukšles, parve
žame baldus, darome visus namo 
remontus. Tel. 312-445-7393

Movtng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis?

td. 312-828-4331

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

MANO ŽODYNAS. Lietuvių-anglų kalbomis.
Spalvotos iliustracijos. Richard Stany... $20.00

KALBĖKIME LIETUVIŠKAI. Vaikams mokintis
lietuvių kalbą. Nij. Mackevičienė. 88 psl. $5.00

LIETUVIŲ FONDAS II. 1962-1982-1992. 585 psl. $25.00
MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. 79 psl..................... $4.00
KUR LIETUVIAI VERKĖ IR DAINAVO. Kelionių

per Pietų Ameriką įspūdžiai. Juozas Kari
butas. 116 psl................................. ............. $3.00

MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran
tremtinio atsiminimai. Povilas šilas. 319 psl. $8.00

ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Kūrinių
rinktinė I tomas Solinės dainos 163 psl $12 00

PAJURALIO PAGRANDUKAS. Pasakos. S. Pipi-
raitė-Tomarienė. 131 psl............................. $5.00

ŠALTINĖLIS. 95 Etiudai fortepijonui lietuviškų
dainų motyvais. Nij. Dėdinienė. 117 psl. $16.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910 V.
Biržiška. Red. St. Vaškelienė. 280 psl. .. $10.00

ĄŽUOLO MIRTIS. Pasakojimai. Vanda Vaitkevi
čienė. 126 psl............................................... $3.00

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940. Juozas Jakštas. 272 psl. ... $15.00

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-UI
METAI. Jonas Dainauskas. 362 psl..........  $15.00

GYVENIMO CIKLAI. Straipsnių rinkinys 1944
šeimos metų proga Ir Lukoševičienė. 40
P«l................................................................... $3.00

TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 404 psl. $17.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai pri
deda Sales tax 8 75% nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda supaka
vimo ir pašto išlaidų apmokėjimui



LAIŠKAI
____________________________

PERSIGRUPAVUS 
LIETUVIŠKOMS RADIJO

LAIDOMS

Čikagoje veikia keturios lie
tuviškos radijo laidos: „Margu
tis”, ilgametis vedėjas Petras 
Petrutis. Veikia 5 darbo dienas 
po valandą kasdien. Tai ilgiau
siai — 63 metus, veikianti lietu
viška radijo laida.

„Rytmečio ekspresas”, prane
šėja Ramunė Zdanavičiūtė, 
veikia 7 dienas savaitėje, tik 
skirtingais vardais šeštadienio 
ir sekmadienio laidose. Visas 
laidas veda ta pati pranešėja, 
talkinant (turbūt, jos vyrui 
Raimondui Lapui). Ramunę 
Zdanavičiūtę R. Lapas atsivežė 
iš Lietuvos.

„Amerikos lietuvių radijo 
laida”. Iki šiol veikė 1 vai. 
sekmadienio rytais, o dabar dar 
prisidėjo ir 1 vai. penktadienio 
vakarais. Laidą veda Anatolijus 
Siutas, talkinamas nenuoramos 
Leono Narbučio. L. Narbutis 
turi savo meno galeriją Mar- 
ųuette Parke ir bendradarbiauja 
su Radijo Liberty lietuvių sky
riumi Miunchene, Vokietijoje.

„Lietuvos aidai”, vedami 
Balio Brazdžionio, talkinant 
dukrai Kazytei Brazdžiony- 
tei-Kazlauskienei. Pradžioje 
veikė 5 dienas savaitėje po pusę 
valandos, vėliau perėjo į tris 
pusvalandines, o šiuo metu pasi
tenkina viena penktadienio 
valandine laida.

Penktadienio vakare veikia 
trys valandinės lietuvių kalba 
radijo laidos: „Margutis”, 
„Lietuvos aidai” ir „Amerikos 
lietuvių”.

Pradėjus penktadienio vaka
rines laidas klausyti, tenka išsė
dėti 3 vai. — nuo 7 vai. iki 10 
vai. vakaro. Pridėjus „Ekspre
so” rytinę 1 vai. laidą, norint 
išklausyti visas lietuviškas radi
jo laidas, prie radijo aparato 
tenka išsėdėti 4 vai.

Ar tai nėra vieną dieną per 
daug? Juk klausytojai turi ir 
asmeninių reikalų, o taip pat 
vyksta ir kultūriniai renginiai, 
kuriuose norisi dalyvauti. Daly
vaujant ruošiamose vakaronėse, 
kultūriniuose renginiuose ar 
dažnuose svečių iš Lietuvos 
pranešimuose, prarandama 
dalis radijo klausytojų. Toks 
lietuviškų radijo laidų susigrū
dimas vieną dieną nėra naudin-

; gas nei leidėjams, nei klausy- 
I tojams.
1 Žinant, kad lietuviškos radi- 
; jo laidos išsilaiko skelbimais ir 

klausytojų kukliomis aukomis,
* tai praradimas dalies klausy

tojų atsilieps ir į gaunamas 
aukas. Jau dabar seniausia 
lietuviška radijo laida „Margu
tis” yra priversta skelbti 
„margutonus” (aukų vąjuC, kad 
išlygintų susidariusias radijui 
skolas. Visos šios radijo laidos 
neturi organizacijų užnugario, o 
remiasi asmeniška atsakomybe.

Čikagoje veikiant 4 lie
tuviškoms radijo laidoms, 
reikia sugebėjimo paruošti 
įdomią programą ir sumaniai ją 
perduoti. Ne visos radijo laidos 
yra įdomios, nes perpildytos tais 
pačiais skelbimais ir praneši
mais. Išimtį sudaro „Amerikos 
lietuvių” (A. Siuto) naujai pra
dėta radijo laida, kurioje nėra 
skelbimų, o ieškoma 80 prenu
meratorių, kurie į mėnesį mokė
dami po 10 dol., išlaikytų šią 
laidą. A. Siutas, skaičiuodamas 
išlaidas, mini tik radijo stočiai 
nuomą ir telefoną, o nutyli 
atlyginimą už darbą. Ar ilgai 
tokio pobūdžio radijo laida gali 
išsilaikyti?

Žinome, kaip sunkiai verčiasi 
lietuviškieji laikraščiai. Siuto 
bandymas atsisakyti apmo
kamų skelbimų ir remtis tik 
prenumeratos mokesčiu kelia 
abejonių dėl šios radijo laidos 
išsilaikymo. A. Siuto entu
ziazmą dėl lietuviškų radijo 
laidų išsilaikymo daugelis

klausytojų vertina ir, be abejo, 
taps prenumeratoriais, bet il
gainiui atvės ir sunku bus 
išlaikyti reikiamą rėmėjų būrį. 
Tą aiškiai rodo lietuviškų 
laikraščių prenumeratorių 
nuolatinis mažėjimas, nors 
laikraštį-žurnalą-knygą gali 
skaityti sau patogiu laiku, o 
radijo laidas turi klausyti nusta
tytu laiku. Tai yra didelis skir
tumas, nes laikraštis pasiekia 
visus lietuvius (dažnai pavėluo
tai), išsibarsčiusius po visą 
pasaulį, o radijas pasiekia tik 
mažos apylinkės tautiečius.

Senieji lietuvių telkiniai 
nuolat mažėja, tuo pačiu mažėja 
ir radijo laidų klausytojai bei 
rėmėjai.

Branginu gyvą ir rašytą 
lietuvišką žodį. Džiaugiamės 
kiekvienu išgirstu gyvu žodžiu 
ar naujai pasirodžiusia 
lietuviška knyga ir sielojamės 
mažėjančiais laikraščiais ar 
silpnėjančiomis radijo laidomis.

Dėl minėtų radijo laidų 
turinio teks pasisakyti vėliau, 
kai paaiškės vedėjų pastangos 
išlaikyti laidas aktualias ir 
patenkinančias klausytojus. 
Dabartinės radijo laidos nėra 
vienodo lygio ir jų vedėjai turės 
pajusti klausytojų ir rėmėjų at
siliepimus.

Šie mano samprotavimai nėra 
pastanga nuvertinti lietuviškas 
radijo laidas, bet noras dar la
biau paakinti leidėjus nesustoti 
vietoje, bet nuolat tobulėti.

Antanas Juodvalkis 
Chicago, IL

LEDAI TIRPSTA

Dėkoju visuomenininkei 
Marijai Remienei už „Drauge” 
vasario 14 d. išreikštus gražius 
žodžius DAFL (Dantų sveikatos 
talka Lietuvai) organizacijos ir 
mano vardu. Ta proga norėčiau 
smulkiau patikslinti teigimą, 
jog „pavyko ‘pramušti ledus’ ir 
Kaune jau yra vienas modernus 
dantų gydytojų kabinetas su 
keliom kėdėm...” DAFL pa
stangomis, KMA-Stomatologijos 
fakultete buvo įrengtos 1994 m. 
rugsėjo mėnesį šešios vartotos ir 
1995 m. vasario mėn. dvi nau
jos kėdės. Tačiau jos Lietuvoje, 
įskaitant ir Kauną už KM 
Akademijos ribų, nėra pirmu
tinės nei moderniausios. Jau 
yra daug pranašesnių ir tam nei 
„ledų pramušti”, nei „kan
trumo bei pasiaukojimo” ne
reikia. Tam reikia tik pinigų. O 
kad jos atliktų savo tikslą, 
reikia pajėgaus personalo juose 
dirbti. Dėl to DAFL organiza
cijos pagrindinis tikslas ir yra 
tokį personalą padėti paruošti, 
bendradarbiaujant su studen
tais ir fakulteto nariais.

Šiuo laiku Akademijoje 
darbuojasi čikagietis dr. Romu
aldas Povilaitis, Judita Martin, 
RDH, iš Kansas City, per 6 
mėnesius įkūrė ir pastatė ant 
kojų burnos ertmės higienistus 
ruošti visai naują Lietuvoje 
mokslo šaką. Gaila, kad dėl fi
nansų stokos neištesėjo visus 
mokslo metus ir dabar Judita 
yra pakeliui į namus. Verta 
prisiminti, kad vasario mėnuo 
Amerikoje yra Dantų sveikatos 
mėnuo, todėl gera labiau susi
rūpinti ir Lietuvoje dantų 
sveikata.
- Visai teisingai, toks darbas 
vyksta „kantrumo” dėka, lėčiau 
negu norėtume, bet jis vyksta ir 
ledai tirpsta.

Leonidas Ragas, DDS 
Itasca, IL

NESNAUSKIM!

Dėkoju Danutei Bindokienei 
už vedamąjį, pavadintą „Laikas 
skubiai veikti” (vasario 4 d.). 
Atrodo, kad tai liečia Atstovų 
rūmų užsienio reikalų komiteto
H.R. 7 (House Resolution 7) 
pataisą (amendment) dėl rytų 
Europos valstybių priėmimo į 
NATO. Jame Lietuva, Latvija, 
Estija ir Ukraina buvo iš
brauktos iš sąrašo valstybių, 
besistengiančių artimiausiu

PLB valdybos pirm. Bronius Nainys ir Lietuvos Seimo opozicijos vadas, 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) tarybos pirm. prof. Vytautas 
Landsbergis, susitikę prof. Landsbergiui lankantis Čikagoje ir Lemonte š.m. 
vasario 9-12 d. Prof. J-andsbergiui buvo įteiktas PLB valdybos raštas, prašant 
Tėvynės sąjungos oficialaus pasisakymo šiuo reikalu.

laiku įstoti į NATO. Geras 
redaktorės patarimas: skubiai 
rašyti savo distrikto Atstovų 
rūmų nariui, kad balsuotu prieš 
šią rezoliuciją. Bet nereikėtų 
užmiršti ir užsienio reikalų 
komiteto pirmininko ir komi
teto narių. Gaila, kad jų pa
vardės yra nežinomos. Iš savo 40 
metų praktikos žinau, kad šie 
pirmininkai atsižvelgia į ranka 
parašytą laišką, jei ir negyveni 
jo distrikte, ypač jei kuris iš jų 
turi „prezidentinių planų”. 
Būsimas šios rezoliucijos 
žingsnis — Senato užsienio 
reikalų komitetas, kurio pirmi
ninku yra Jesse Helms. Prieš 
porą mėnesių esu skaitęs „Nevv 
York Times”, kad Helms esąs 
už pagreitintą Baltijos kraštų 
priėmimą į NATO. Taigi, dar 
vilčių yra, bet reikia skubiai 
veikti. Apie šią rezoliuciją yra 
rašęs lietuvių geras draugas 
kolumnistas Willianr Safire 
(„Nevv York Times” sausio 16 
dieną ir kituose dienraščiuose). 
Jis ten siūlė Latviją, Estiją ir 
Lietuvą nelaikyti „antros

• f

IŠRINKIME 
JOHN BŪRYS

Chicagos miesto 15 VVard aldermanu, įrašydami jo pavardę! 
‘(Skaitykite paaiškinimą gale šio skelbimo)

KVIEČIU DIRBTI KARTU SU MANIM

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
KAZIMIERAS DRUSKIS

šios liūdnos sukakties atminimui, už mūsų mylimo a.a. 
Kazimiero sielą, šv. Mišios bus aukojamos š.m. vasario mėn. 
25 d. 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose šv. Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti.

Nuliūdę: žmona, vaikai ir anūkai.

X

IR GELBĖTI MŪSL) APYLINKĘ!

Gaujos siaučia mūsų gatvėse! Narkotikai — mūsų apylinkėjel Kriminalistai mūsų 
namuose!

Ar žinote, kad aldermanai gauna $55,000 į metus už...... part-time” darbą? Be
to, yra galimybė, kad algos jiems bus pakeltos iki $70,0001

Ar daug žmonių mūsų apylinkėje uždirba $55,000 į metus? Daugelis dirba dešimt 
kartų sunkiau už daug mažesnį atlyginimą.

Kaip jums patiktų aldermanas, kuris siūlo sumažint tokias algas? Sakote, 
neįmanoma? Prašau, paklausykit:

Jei būsiu išrinktas, tuojau grąžinsiu 50% savo metinės algos (net). Reiškia jūs 
gausite 50% jums priklausančių pinigų, kuriuos galėsite pavartoti apylinkės rei
kalams. Jei kiekvienas aldermanas taip pasielgtų, $1,000,000 būtų piliečių dispozi
cijoj naudoti apylinkių ir vaikų saugumui.

Aš tuos pinigus skirčiau kovai su narkotikais — baisiaja pasaulio rykšte, valkų 
Ir suaugusių švietimui, kad išmoktų savo vertinti ir, tuo pačiu, pradėtų ver
tinti kitus; kad save gerbtų Ir didžiuotųsi ne todėl, kad priklauso gaujai, bet 
kad yra garbinga būti geru žmogumi, rūpintis kitais ir kreipti dėmesį į kitų 
žmonių reikalus.

Taigi, jei norite už mane balsuoti, atsineškite žemiau parašytas instrukcijas į 
balsavimo būstinę ir balsuokite, kaip nurodyta.

Ant linijos „Tltle of Office", didelėmis raidėmis įrašykite „IBth Ward Alder- 
man of the City of CMcago”. Sekančioje eilutėje, kur parašyta „Name of Can- 
dldato” nubraižykit mažą kvadratėlį, įrašykite į Jį „X" Ir šalia, ant linijos aiškiai 
parašykite „John Būrys”. Balsavimo lapelis turėtų atrodyti šitaip:

15th VVard Alderman of the City of Chicago
Title of Office

B John Būrys
Name of Candidale

Jai už mane ir nebalsuosite, būtinai ateikite balsuoti 
Paid for by citizens to elect John Būrys

A.tA.
DAIVAI MARČIULIONYTEI 

MURINIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos «. 
Tėveliams - ELEONORAI ir ALEKSANDRUI M AR 
ČIULIONIAMS, vyrui TEISIUI MURINUI, tetai 
GENEI DRAUGELIENEI ir visiems liūdintiems ar
timiesiems.

Vanda ir Gediminas Batukai

klasės kandidatais”, pažadant 
jas priimti kada nors ateityje, o 
priimti į NATO kartu su Lenki
ja, Vengrija, Čekija ir Slovėnija 
nevėliau kaip 1999 metų sausio 
10 d., kaip siūloma rezoliucijoje. 
Įdomu, ką nuo sausio mėn. 16 d. 
šiuo reikalu darė Lietuvos 
ambasada Washingtone? Ar ji 
seka Amerikos spaudą bei kas 
vyksta Kongrese ir Valstybės 
departamente ir ar ji yra kon
takte su Amerikos lietuvių 
bendruomene? Kodėl „Drau
gas” apie šią rezoliuciją ir jos 
pataisą sužinojo tik vasario 4, o 
ne sausio 16 dieną?

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH

RACINE, WI, LIETUVIAI 
REIKALAUJA

Mes, Racine, WI, apylinkės 
lietuviai, perskaitę „Drauge” 
apie Lietuvoje vis daromas 
kliūtis dėl Bažnyčių turto 
grąžinimo, norime pasisakyti 
prieš šį nutarimą. Seimas 
nutarė grąžinti tik pačias

bažnyčias, bet ne joms pri
klausantį kitą turtą. Tai yra 
labai neteisinga. Mūsų apylin
kės lietuvių daugumos nuomo
nė yra, kad Lietuvos vyriausybė 
turi grąžinti visoms religinėms 
bendruomenėms jų 1940 metais 
nusavintą turtą. Nesvarbu, kas 
turi išsikraustyti iš klebonijų ar 
kitų trobesių. Visi jie turi būti 
remontuoti vyriausybės lėšomis 
ir grąžinti religinėms bendruo
menėms tokiame stovyje, kokia
me raudonasis slibinas, užgro
bęs mūsų tėvynę, jas rado. Mes, 
Amerikos lietuviai, praradę 
savo tėviškę ir visą tėvų bei 
savo turtą, turime tikrą teisę 
reikalauti Lietuvos vyriausybės 
nors tiek, kad buvusios mūsų 
bažnyčios atgautų savo nuosa
vybę. Sugrįžę į savo brangią 
tėvynę apsilankyti, nors nuėję 
į bažnyčią, galėtume pajusti, 
kad tai mūsų šventovė.

Racine, WI, apylinkės 
lietuviai

PER DRĄSUS TEISINIMAS

š.m. vasario 6 d. „Draugas” 
paskelbė Vinco Trumpos 
straipsnį „Ar ne per žiaurūs tei
sėjai”. Jis lengvabūdiškai patei
sina generolą V. Vitkauską ir 
kitus kolaborantus Lietuvos 
okupacijos metu, pabrėždamas, 
kad „bendradarbiauti su oku
pantu nėra nei gėda, nei — juo 
labiau — nusikaltimas. Tą darė 
visi, kurie galėjo daryti”. Auto
riaus nuomone, taip elgėsi visos 
tautos. Toks viešas pareiškimas 
yra suniekinimas ar įžeidimas 
tų, kurie kovojo dėl Lietuvos 
laisvės, kentėjo ir mirė 
kalėjimuose ir Sibiro vergų 
stovyklose.

Lietuvos komunistų partija su 
KGB pagalba vienu ar kitu 
būdu talkininkavo ar pataikavo 
Maskvai, lietuvių tautos suso- 
vietinimo užmojams. Supran
tama, kad bendradarbiavimas 
su okupantu nebuvo vienodo
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laipsnio. Tai priklausė nuo par 
tijos nario pakopos valdymo 
struktūroje ir karjeros siekime.

Neturėjimas kaltės ir atsako 
mybės pajautimo už veiksmus

veda prie to, kad nebeskiriama 
blogio nuo gėrio. Dabar tokie ir 
valdo Lietuvą.

Juozas Navakas 
Gulfport, FL

A.tA.
JUZEFĄ KABLIAUSKIENĖ

ULANAUSKAITĖ

Gyveno Oakbrook, IL, anksčiau Chicagoje ir Australijoje.

Po ilgos, sunkios ligos mirė 1995 m. vasario 22 d., 2 vai. 
p.p. sulaukusi 90 metų.

Gimė Lietuvoje, 1904 m. kovo 19 d., Vievio valsčiuje, 
Žebertonių kaime. Amerikoje išgyveno 40 m.

Nuliūdę liko: sūnus Henrikas, marti Monika; dukterys: 
Sofija Galante, žentas dr. Jorge, Vanda Brazdžiūnienė, žentas 
Antanas, Onutė Rolander, žentas dr. Suante, aštuoni anūkai 
ir trys proanūkai.

Velionė pašarvota penktadienį, vasario 24 d. nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. 
(prie Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 25 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mi
šios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Vaikų Vilties fon
dui arba Lietuvos Dukterų draugijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, marti, dukterys, žentai, anūkai ir 
proanūkai.

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

PADĖKA
A.tA.

SALOMĖJA ENDRIJONIENĖ
TAMOŠAITYTĖ

Mūsų mylima Žmona, Mama ir Močiutė mirė 1995 m. 
sausio 20 d. ir buvo palaidota sausio 23 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui J. Kuzinskui bei 
kitiems kunigams už šv. Mišių atnašavimą; kun. V. Rimšeliui, 
MIC už rožinio sukalbėjimą prie karsto, pačios a.a. Salomėjos 
pageidavimu.

Didelė padėka Irenai Kriaučeliūnienei ir Vaclovui 
Momkui už ypatingai gražų atsisveikinimo su velione pra- 
vedimą. Taip pat nuoširdus ačiū visiems, tarusiems atsi
sveikinimo žodžius velionei.

Dėkojame Lietuvių Operos vyrų chorui už įspūdingą giedo
jimą laidotuvių namuose ir Dainavos ansambliui bei solistams 
Margaritai ir Vaclovui Momkams už giesmes bažnyčioje.

Visiems didelis ačiū už gausias aukas Jaunimo centrui, 
šv. Mišioms, už gėles, maldas ir mums pareikštas užuojautas 
žodžiu, raštu ir spaudoje.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. Ačiū karsto nešėjams 
ir laidotuvių direktoriams D. A. Petkui ir Sūnui už malonų 
patarnavimą.

Visos, dar gaunamos aukos, yra nukreipiamos į Jaunimo 
centrą.

Dėkinga šeima

M'O **,

1
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kaziuko mugė — Čikagos 
skautijos tradicinis metinis 
renginys Jaunimo centre vyks 
sekmadienį, kovo 5 d. Atidary
mas — 11:15 v.r Mugės įruo- 
šimo darbai šeštadienį, kovo 4 
d. bus baigti 4 v. p.p. Susi
domėjusi visuomenė mugę 
apžiūrėti galės šeštadienį, nuo 
4-6 v. p.p.

,,Lituanicos” krepšinio 
klubo jaunių treniruotės
kiekvieno šeštadienio popietę 
vyksta Bromberek mokykloje, 
Lemonte. Treniruotes praveda 
Algis Jonynas, Petras Stukas ir 
Donatas Siliūnas bei daugelį 
metų krepšinį žaidžiančiu 
jaunimu besirūpinąs Rimas Dir
voms.

Jaunimo centras kiekvienais 
metais, vasario 16-tąją, ruošia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą. Šią tra
diciją įvedė Irena Kriauče- 
liūnienė, vėliau šios šventės 
pravedimą tęsė a.a. Salomėja 
Endrijonienė.

Minėjimą pradėjo Albina 
Ramanauskienė. Suskambėjus 
Lietuvos himnui, minutės atsi
stojimu buvo pagerbta ilgametė 
Jaunimo centro administratorė, 
a.a. Salomėja Endrijonienė. Šios

Doktorante Jūratė (Kro- 
kytė) Stirbienė pakviesta su 
paskaita ir pravesti apvalaus 
stalo diskusijas JAV LB ruošia
moj darbo konferencijoj sekma
dieni, vasario 26 d., Pasaulio 
lietuvių centro ,,Bočių menėje’ , 
Lemont, IL Jūratė yra gerai 
pažįstama A.P.P.L.E. veikėja (ir 
viena iš steigėjų), ji vra moky
tojavusi ir buvusi vedėja 
Philadelphijos lituanistinėje 
mokykloje, buvo Fulbright sti
pendininke Lietuvoje. Ji kalbės 
tema: „Kas turėtų būti mokoma 
lietuviškoje mokykloje ir kaip 
tai daryti”. Ši tema turėtų su
dominti lituanistinių mokyklų 
mokytojus bei tėvus — visi 
kviečiami konferencijoje daly
vauti. Konferencija vyks nuo 10 

iki 4:30 vai. p p.

Susikaupimo diena Ateiti
ninkų namuose, Lemonte, 
vyks šeštadienį, kovo 25 d. 
Rengia ir visus dalyvauti kvie
čia Ateitininkų namų valdyba.

Jei norite prisiminti Užga
vėnių tradicijas, atvykite 
vasario 26 d. į Jaunimo centro 
kavinę, kur po kiekvienų šv. Mi
šių jėzuitų koplyčioje Jaunimo 
centro Moterų klubo narės visus 
„užu stalo pasodins, skaniais 
blynais pavaišins!” Prie blynų 
bus ir namuose virtos, burnoj 
tirpstančios uogienės. Lau
kiame!

v.r.
Atšaukiamas šio šešta

dienio seminaras. Pedagoginio 
lituanistikos instituto suor
ganizuotas lietuvių kultūros 
seminaras, numatytas (antroji 
sesija) šį šeštadienį, vasario 25 
d., neįvyks. Sesija nukeliama į 
kovo mėn. 4 d. (tuo būdu pra
tęsiant visų keturių sesijų laiką 
viena savaite į priekį).

Primename skaitytojams,
kurie pakeičia savo adresą: 
nepakanka tik paštui pranešti 
adreso pakeitimą, malonėkite 
naują adresą atsiųsti ir „Drau
gui” (pridedant kartu ir senąjį). 
Nors paštas pakeičia adresą ant 
laiškų, bet laikraščius tik grąži
na atgal į „Draugo” administr- 
ciją. Tuo būdu ne tik susitrukdo 
laikas skaitytojui juos gauti, bet 
susidaro administracijai 
papildomų išlaidų, kai reikia 
išsiųsti dienraštį nauju skai
tytojo adresu. Dėkojame už 
dėmesį!

NAUJA LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMA

Partizanų dainų kilmė ne
aiški, autorystę nustatyti 
sunku, tačiau lietuviška daina 
buvo sielos paguoda sunkiose 
valandose. Partizanų dainų 
pasiklausyti kviečiame kovo 12 
d., sekmadienį, 4 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietus 
prašome įsigyti „Seklyčioje”.

Cicero ALTo skyrius pra
neša, kad Vasario 16-osios 
minėjimo proga vasario 19 d., 
ALTui suaukota 552.00 
doleriai.

Anatolijus Siutas, kuris iki 
šiolei vedė „Amerikos lietuvių 
radijo valandėlę” sekmadienių 
rytais per WCEV radijo stotį, 
vasario mėnesio pradžioje pra
dėjo naują radijo programą, be 
iki šiol turėtosios. Ši naujoji gir
dima per tą pačią radijo stotį 
penktadienį vakarais nuo 8 
iki 9 vai. vak. Ji yra pažymėtina 
dėl to, kad nebus jokių komer
cinių skelbimų, kurie girdimi 
kitose lietuvių ir nelietuvių 
valandėlėse.

Šią programą, kaip sako jos 
vedėjas, išlaikys patys klausy
tojai, kurie įsipareigos kas 
mėnesį atsiųsti tam tikrą 
mokestį. Kaip teigia A. Siutas, 
tokių jau turima apie 40 ir dar 
laukiama panašaus skaičiaus. 
Šioje valandėlėje duodama tik 
Amerikoje įgrota ar įdainuota 
lietuvių muzika, turima įvairių 
naudingų skyrių; iš kurių 
pažymėtinos JAV LB Socialinės 
tarybos paruoštos informacijos.

Reikia pridėti, jog dabar 
penktadienių vakarais per 
WCEV radijo stotį bus girdimos 
trys lietuviškos radijo pro
gramos pradedant 7 vai. vakaro.

E.Š.

Lietuvių kalbos pamokos
kasmet rengiamos Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski. Jos vyksta 
pavasarį ir rudenį, atsilanko 
daug suaugusių, ypač iš mišrių 
šeimų. Susidomėjimas pamo
komis toks didelis, kad žmonės 
skambina ir klausinėja apie bū
simas pamokas. Šiemet kovo 
mėn lietuvių kalbos pamokas 
praves pedagogė Gailutė Vaičiū
naitė Valiulienė, jau dėstanti 
lietuvių kalbą bent 30 metų. Jos 
studentai labai patenkinti ir 
savo mokytoja, ir pamokomis — 
jos dėstymo metodu, todėl prašo 
duoti jiems pamokas labiau 
pažengusiųjų klasėje. Lietuvių 
kalbos pamokos vyks šešta
dieniais nuo 11 vai. r. iki 12 
vai., pradedant kovo 25 ir bai
giant balandžio 29 d.

Domicėlė Petrutytė, Ame
rikos Lietuvių Montessori drau
gijos įsteigėja, vasario 13 d. 
šventė savo 82-jį gimtadienį. Jos 
knygą — „Vaikas Dievo dova
na”, išleistą Lietuvoje 1993 m., 
galima gauti „Draugo” 
knygyne. D. Petrutytė šį anks
tyvą pavasarį vėl ruošiasi vykti 
Lietuvon tęsti Montessori auk
lėjimo darbą.

Ar atsimenat tas siauras 
oranžines kelnes ir trumpą žalią 
švarkelį, tebekabantį toli
miausiame rūbinės kampe? 
Kaip gerai, kad tuos rūbus dar 
turite! Yra galimybė, kad jie jau 
nebe senienos, o naujausias — 
paskutinis žodis madų pasauly
je. Dėl visa ko ateikite į „Skam
bėk, pavasarėli” madų parodą 

sužinosite. Montessoriir

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, j 
Albinas Kurkulis, tel. į 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir Į 
partneriai: Andrius Kurkulis, i 
tel. 312-360-5631 ir Paulius į 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer A Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800421-2103.

(sk)

mokyklų ruošiamoje madų 
parodoje visų lauksime sekma
dienį, kovo 19 d., 12 vai., Le- 
xington House salėje.

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

(sk)

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

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

Naujos lietuvių radijo valandėlės ve
dėjas Anatolijus Siutas.

Sonatos ir Roko Zubovų
fortepijoninės muzikos koncer
tas „Muzikinės užgavėnes” 
įvyks sekmadienį, vasario 26 d., 
2 vai. po pietų, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Programa 
sudaryta iš siurprizų, kurie 
padės žiūrovams išsivaduoti iš 
žiemos šalčio ir pasveikinti 
pavasarį. Publikos prašymu, 
pusė koncerto — muzika ketu
riom rankom. Visi kviečiami. Po 
koncerto smagios vaišės.

iškilmingos šventės paskai
tininku buvo Juozas Masilionis.
Jo pranešimo tema: „Ką man 
davė Lietuva ir ką aš jai da
viau”. Jis apžvelgė Lietuvos 
kovas dėl pirmosios nepri
klausomybės, krašto atstatymą, 
iškovojus ją.

Juozas Masilionis uždavė 
klausimą, o ką mes davėme 
Lietuvai, išvykę iš jos? Tai: 1. 
Nepripažinimas okupacijos ir 
skelbimas pasauliui apie Lietu
vai daromą skriaudą; 2. Lietu
viškų mokyklų išlaikymas 
užsienyje; 3. Lietuviškos en
ciklopedijos išleidimas; 4. Lietu
vių operos sukūrimas, dainų ir 
šokių švenčių ruošimas ir lietu
viškų židinių pastatymas; 6. 
Lietuvių ir Tautos fondų sukū
rimas; 7. Broniaus Kviklio, dr.
J. Prunskio ir daugelio Aitų 
asmenų, atsižadėjusių ge
resnio gyvenimo, knygų leidi
mas. Tai vis Nepriklausomos 
Lietuvos išugdytos dorybės.

Buvo pateiktas klausimas 
susirinkusiems: kuo prisidėjai, 
kad Lietuva būtų laisva?: 1. Ar 
dalyvavai pavergtų tautų de
monstracijose?; 2. Ar rašei laiš
kus gyvenamo krašto admi
nistratoriams?; 3. Ar paaukojai 
lietuviškoms mokykloms? 4. Ar 
leidai savo vaikus į lituanistines 
mokyklas? 5. Ar parėmei savą
sias kultūrines įstaigas pini
gais?; 6. Ar remi Jaunimo 
centrą, kuris labai daug davė 
lietuvybės išlaikymui? 7. Ar esi 
Lietuvių arba Tautos fondų 
narys, nors ir su mažu įnašu?; 
8. Ar prenumeruoji bent vieną 
lietuvišką laikraštį, ar perki 
išeivijos rašytojų knygas?; 9. Ar 
remi lietuviškas parapijas ir 
vienuolynus?; 10. Ar prisidedi 
pinigais prie vargstančių naš
laičių ir ligonių globos?

Juozo Masilionio pranešimas
buvo labai įdomus, įnešęs naujų 
minčių ateities veiklai, leidos 
pagalvoti, ar mes pilnai įsi- 
jungiam į darbą lietuvybės išlai
kymui.

Meninę dalį atliko Onutė Utz, 
paskaitydama eilėraštį „Tėvų 
šalis”, o Steputė Utz padek
lamavo eilėraštį apie himną. Po 
to abi, broliui Andriui Utz pri
tariant elektroniniais vargonais 
padainavo 4 populiarias dai
neles. Jiems pritarė minėjimo 
dalyviai. Buvo pasigėrėtinai 
džiugu matyti ir girdėti gražiai 
lietuviškai kalbantį jaunimą. 
Tai mamytės — Marytės Utz, 
išauginusios lietuvišką ir 
skautišką šeimą nuopelnas. 
Geras pavyzdys daugeliui.

Minėjimas baigtas, giedant 
„Lietuva brangi”. Paskui visi 
dalyviai Albinos Ramanaus
kienės buvo pakviesti pasivaiši- 

nimui. Vaišes paruošė Jaunimo 
centro Moterų klubas.

Ant. Paužuolis

„Gintaro” debiutančių ar
batėlė (su pakvietimais) vyks 
sekmadienį, kovo 26 d. Susido
mėjusios dalyvauti debiutančių 
pristatyme, prašomos dėl 
informacijų kreiptis telefonu 
708-798-3316.

x Paroda „Į svečius, bet 
pas savus” Lietuvių Dailės 
muziejuje Lemont, IL bus užda
roma sekmadieni, vasario 26 
d. Muziejaus valandos: šeštd. ir 
sekmd. 11 v.r. - 2 v. p.p.

(sk)

STIPENDIJA LIETUVIUI 
MOKSLEIVIUI

Donna Naųjokienė, daugelį 
metų dėsčiusi „special educa- 
tion” Arlington ir Rolling 
Meadones High Schools ir 
aktyviai prisidėjusi prie Lietu
vos nepriklausomybės at
statymo, praneša, kad pasisekė

x Dėmesio! Š.in. vasario 26 
1 d., sekmadienį Chicagos šaulių 
rinktinė Užgavėnių proga 
ruošia blynų balių Šaulių na
muose gegužinės formoje. 
Įėjimas $2. Pradžia 12 vai. Gros 
Ramanausko orkestras. 
Maloniai kviečiame ap
silankyti. Šaulių Rinktinė.

(sk)

Vasario 16-tosios parodos atidarymo Čiurlionio galerijoje metu grupė dailininkų ir Čiurlionio 
galerijos valdyba su svečiu iš Vilniaus, dail. Saulium Vaitekūnu. Sėdi iš kairės: Birutė Šontaitė, 
S. Vaitekūnas, Rasa Saldaitis; stovi: Juozas Mieliulis, Halina Molėjienė, Algimantas Kezys, Dalia 
Šlenienė, Magdalena Stankūnienė ir Algis Janušas.

įsteigti universitetui stipendiją 
Illinois District 214 gimnaziją 
lankantiems lietuvių kilmės 
mokiniams. Stipendija skiriama 
Mikužiu šeimos — „Mikužis 
Family Scholarship for a Deser- 
ving Senior of Lithuania 
Lineage in District 214”.

Visą gyvenimą seserys Miku- 
žytės (Nancy Mikužytė, Ann 
Mikužytė Jatis, Aldona Miku
žytė Bridges ir Euphrozine 
Mikužytė) pasižymėjo lietu
viškoje veikloje. A.a. Euphrozi
ne Mikužytė netekėjusi ir 
neturėdama savų vaikų ypa
tingai rūpinosi lietuvių kilmės 
jaunimu ir gyva būdama ne 
vienam padengė mokslapini- 
gius. Sveikatai silpnėjant, ji 
kalbėdavo su Donna apie savo 
norą ir toliau padėti studen
tams. Taip po jos mirties Don
na pasitarė su Euphrozinės 
svainiu, Mikužiu palikimo tvar
kytoju John Bridges ir buvo 
nutarta kasmet skirti 250 dol. 
lietuvių kilmės mokiniui, bai
giančiam District 214 gimna
ziją.

Norintys stipendiją gauti, 
prašomi užpildyti anketą, at
siųsti gimnazijos pažymių nuo
rašą („transcript”) bei SAT ir 
ACT pažymius, parašyti raši
nėlį apie savo gyvenimo tikslus 
ir paaiškinti savo lietuvišką 
kilmę. Informaciją reikia prista
tyti iki gegužės 1 dienos. Susi
domėję gauti anketą prašomi 
angliškai kreiptis į Donna 
Naujokas, . 814 S. Highland 
Avė., Arlington Heights, Illinois 
60005, (Tel. 708-398-3213).

Indrė Tijūnėlienė

PAGERBTI VALDŽIOS 
PAREIGŪNAI

Marųuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacija 
buvo įkurta, kad sujungtu visus 
namų savininkus, kurie, rei
kalui esant, galėjo kalbėti šios 
organizacijos vardu ir reikalauti 
įvairių pagerinimų iš miesto 
pareigūnų.

Ši organizacija tebeveikia ir 
dabar, tik kitomis sąlygomis. 
Prieš keliolika metų, pradėjus 
keistis apylinkės gyventojams, ši

organizacija pasidarė dar labiau 
reikalinga negu bet kada. 
Gyventojams keičiantis, dar 
labiau reikalingas organizuotas 
vienetas — kuris rūpinasi šioje 
apylinkėje likusiais lietuviais. 
Gaila, kad ne visi namų 
savininkai priklauso šiai or
ganizacijai. Organizacijos valdy
ba palaiko nuolatinį kontaktą 
su savivaldybės pareigūnais ir, 
reikalui esant, kreipiasi į juos.

Š.m. vasario 3 d. buvo suruoš
ta vakarienė, kurioje dalyvavo 
150 žmonių. Vakarienė vyko 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje, kurioje vyksta ir or
ganizacijos susirinkimai kiek
vieno mėnesio trečią penkta
dienį. Vakarienėje dalyvavo 
keletas valdžios pareigūnų: 
meras Richard M. Daley, 15 
apylinkės atstovas Virgil Jonės 
su žmona, 23 apylinkės — Jim 
Laski, Cook County Com. 
Joseph Mario Moreno, policijos 
viršininkas Harley Schinker su 
žmona. Šv. Kryžiaus ligoninės 
stalas, prie kurio sėdėjo seselės 
kazimierietės: Margarita
Petkavage, Margarita Zalųt ir 
kitos. Taip pat buvo stalas Stan
dard Federal banko, prie kurio 
sėdėjo vicepirm. Rūta Juškienė 
su savo tarnautojais. Dalyvavo 
ir parapijos kunigai: klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas, kan. 
Vaclovas Zakarauskas, kun. 
Vito Mikolaitis. Dr. Jonas 
Adomavičius paaukojo 150 dol.

Buvo pagerbti trys valdžios 
pareigūnai: meras Richard M. 
Daley, apylinkių atstovai: 
Virgil Jonės ir Jim Laski, 
įteikiant jiems padėkos pažymė
jimus, už pagalbą Marųuette 
Parko Lietuvių namų savininkų 
organizacijai. Meras Daley buvo 
ypač pagerbtas, užrišant jam 
lietuvišką juostą.

Žymenų įteikimą ir kitas 
ceremonijas pravedė Joe Kulys, 
organizacijos vicepirmininkas. 
Pirm. Juozas Bagdžius ragino 
visus balsuoti už šiuos asmenis. 
Grojo A. Barniškio orkestras, 
tai, norintieji pamiklinti kojas, 
galėjo pasišokti. Valdyba dėkoja 
visiems, kurie dalyvavo šioje 
vakarienėje.

Ant. Repšienė

Nuotr. Jono Tamulaičio

IS ARTI IR TOLI

MIRĖ LIETUVIS KUNIGAS

Š.m. sausio 9 d. mirė Šiluvos 
Dievo Motinos parapijos, Maize- 
ville, Gilberton klebonas kun. 
Matthevv Jarašūnas, sulaukęs 

• 71 m. amžiaus. Gimęs Lietuvoje 
— Lygumuose, 1923 m. rugsėjo 
11 d., kunigu įšventintas Romo
je 1968 m. gruodžio 21 d. 
Atvykęs į Ameriką, nuo 1970 
metų darbavosi lietuvių parapi
jose rytiniame JAV pakraštyje, 
buvo Lietuvos Vyčių Anthraci- 
te 144 kuopos Dvasios vadas ir 
Vyčių garbės narys, įsijungęs į 
Religinės šalpos darbus, moky
tojavęs Notre Dame aukštesnio
joje mokykloje, Easton, PA. A.a. 
kun. Jarašūnas palaidotas St. 
Louis kapinėse, Frackville, PA.

LOS ANGELES, CA

DAIL. A. VIESULO 
PARODA

Dail. Romo Viesulo kūrinių 
parodą š.m. kovo 12 d., 12:30 v. 
p.p. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje ruošia Los Angeles atei
tininkai. Parodoje bus išstatyta 
atranka iš Viesulų šeimos 
rinkinio. Menininką ir jo 
kūrybą aptars iš Philadelphijos 
atvykusi jo našlė Jūra 
Viesulienė.

DETROIT, MI

KUN. V. KRIŠČIŪNEVIČIUS 
- VYRESNIS KUNIGAS

Marųuette Parko Lietuvių namų savininkų draugija remia Čikagos mero Richard M. Daley kandi
datūrų dar vienai kadencijai. Š.m. vasario 3 d. Švč. M. Marijos Gimimo parapijos salėje įvyku
siame draugijos bankete meras Daley padėkojo už rėmimų. IS kairės: sės. Margaret Petcavage, 
SSC, Juozas Bagdžiua draugijos pirm., aid. L. Laski (D-23), Cook County Commiaaioner Joseph 
M. Moreno (D-7), aid. Virgil Jonės (D-15), meras Daley ir Joe Kulys draugijos vicepirm.

„Michigan Catholic” savait
raštis š.m. vasario 17 d. laidoje 
išsp?usdino Detroito arkivys
kupo kardinolo Adam Maida 
pranešimą, kad šešiems Detroi
to diecezijos kunigams nuo š.m. 
birželio 30 d. suteikiamas 
vyresniojo kunigo titulas. Tų 
kunigų tarpe yra ir Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
klebonas kun. Viktoras Kriščiū- 
nevičius. „Michigan Catholic” 
išspausdino ir šio potvarkio 
liečiamų kunigų nuotraukas bei 
trumpas biografines žinias. Su 
šiuo pranešimu visiems Detroi
to arkivyskupijos kunigams 
buvo pasiųsti laiškai, kuriuose 
paaiškinama, kad klebonams 
tapus vyresniais kunigais, toms 
parapijoms yra reikalingi nau
ji klebonai ir administratoriai.

TAUROS AKVARELIŲ 
PARODA

Tauros Underienės akvarelių 
paroda kovo 18-19 d. vyks Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
Atidarymas šeštadienį, kovo 18 
d. 7:30 v.v. Sekmadienį, kovo 19 
d. parodą bus galima apžiūrėti 
nuo 10 v.r. iki 12:30 v. p.p. Paro
dą ruošia Detroito sendraugiai 
ateitininkai.
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