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Lietuvos ir Suomijos 
prezidentai aptarė bevizį 

režimą 
Vilnius, sausio 16 d. (AGEP) 

— Lietuvos ir Suomijos prezi
dentai Algirdas Brazauskas ir 
Martti Ahtisaari antradienį 
Vilniuje aptarė galimybes pa
naikinti vizų režimą ir Suomi
jos patirti, integruojantis j 
Europos Sąjungą. Jie taip pat 
kalbėjo apie Lietuvos bankų 
problemas. 

Prezidentas Martti Ahtisaari 
spaudos konferencijoje pabrėžė 
būtinybę visomis pastangomis 
siekti bevizio režimo tarp abiejų 
salių, tačiau nurodė būtinybę 
stiprinti Lietuvos sienų ap
saugą. Suomija šioje srityje 
daug padeda Estijai ir yra 
pasirengusi padėti ir Lietuvai, 
sakė M. Ahtisaari. 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas sakė sužinojęs, kad Suomi
ja anksčiau taip pat buvo 
susidūrusi su panašiomis bankų 
problemomis, todėl Lietuvai 
labai svarbi šios šalies patirtis. 
Derybose buvo kalbėta apie 
bankų valdymą, kontrolę nei
giamų pasekmių likvidavimą. 

Suomijos prezidentas pažymė
jo, kad jo šaliai bei Švedijai prieš 
metus įstojus į Europos Sąjun

gą, Baltijos regionas priartėjo 
prie šios organizacijos. M. 
Ahtisaari pasidžiaugė, kad 
i ntensy vejant Baltijos ir Siaurės 
šalių bendradarbiavimui, 
Lietuva, Latvija ir Estija tam
pa tokios pat svarbios Europai, 
kaip ir Viduržemio jūros 
valstybės. 

M. Ahtisaari pasisakė prieš 
išankstinį šalių skirstymą ple
čiant Europos Sąjungą ir 
NATO. Viską lems objektyvūs 
veiksmai, vykdant ekonominę 
reformą ir plėtojant demokra
tiją, sakė Suomijos prezidentas. 

Komentuodami naujojo Rusi
jos užsienio reikalų ministro 
Jevgenij Primakov pareiški
mus, kad Rusija nepritaria 
NATO plėtimui, prezidentai sa
kė nebuvę nustebinti, nes tai 
yra gerai žinoma Rusijos poli
cija. 

Prezidentas A. Brazauskas 
pabrėžė, kad Lietuva narystę 
NATO vertina, kaip dar vieną 
žingsnį, užtikrinant savo šalies 
saugumą. Tuo tarpu Rusijos 
požiūrį gali pakeisti pačios 
NATO vadovų pastangos ir pozi
cija, sakė Lietuvos vadovas. 

Rusai kaimą sulygino su žeme 
gelbėti savo bendra-

as—jp 7 4 srasM—f algirf— Hrmu«k.. rtryfarį LDDP frakciku Seime posėdį, kur ii pasitiko 
frakcijos M&iflnss G. Kirkilą* (kairėje) ir Jo pavaduotoja* Justinas Karosas (vidury). Tame posėdy 
62 frakcijos nariai nutarė, kad Seime balsuos ui nstjatitiksjims Lietuvos Banko valdytoju Kaziu 
Ratkevičium. Klausimas tačiau neatėjo Seimui tvarstyti, nutarus, kad K. Ratkevičius reikal
ingas JJBeŠSJJ k i i—ji iaapreeti. 

Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte" 

A. Svarinskas atsistatydino iš 
karo kapelionų 

R. Vaitekūnas kol kas 
neatsistatydina 

Vilnius, sausio 17 d. (AGEP) 
— Vidaus reikalų ministras Ro-
masis Vaitekūnas paneigė spau
dos pranešimus, kad šiomis 
dienomis įteiks atsistatydinimo 
pareiškimą premjerui Adolfui 
Šleževičiui. „Kol kas jokio rašy
tinio pareiškimo nėra", pareiš
kė ministras tiesioginėje Lietu
vos Radijo laidoje trečiadienį. 
Tačiau jis tiesiai nepasakė, ar 
artimiausiu metu tokį pareiški
mą parašys. 

Ministro atsistatydinimo 
laukta po prezidento Algirdo 
Brazausko užuominų žurnalis
tams, kad po antradienio susiti
kimo ministras pažadėjo įteikti 
premjerui pareiškimą. Preziden
tas leido suprasti, kad Vaite-
S — — 

Paminėta SKAT 
įkūrimo sukaktis 

Vilnius, sausio 15 d. (Elta) — 
Lietuvoje paminėtos penktosios 
Savanoriškosios Krašto Ap
saugos Tarnybos (SKAT) įkūri
mo metinės. Sausio 14 d. sos
tinėje, SKAT štabe surengta 
„bendravimo su visuomene die
na" — savanoriai supažindino 
su karine technika ir ginkluote, 
surengė parodomąsias varžybas, 
koncertą, vaišino kareiviška ko
še. 

SKAT įkūrimo dieną — sausio 
17-ąją — buvo surengta sava
norių dalinių rikiuotė sostinės 
Nepriklausomybės aikštėje. 
Pasibaigus kariniam paradui 
Gedimino prospektu, Vilniaus 
arkikatedroje buvo aukojamos 
šv. Mišios. Po pietų į štabą susi
rinkusiems savanoriams kon
certavo dainų ir šokių an
samblis „Lietuva". 

Šiuo metu SKAT sudaro be
veik 10,000 savanorių, regu
liariai susirenkančių į karinius 
mokymus. Profesionaliems 
SKAT kariams - beveik 2,000 
savanorių — mokamas nuola
tinis atlyginimas. Pastarieji 
saugo valstybinę sieną, padeda 
likviduoti ekologinių katastrofų 
padarinius, palaikyti viešąją 
tvarką didelių susibūrimų me
tu. 

kūno atsistatydiaine pareiški
mą patenkintų. 

Tačiau radijo laidoje trečia
dienį ministras pareiškė, kad 
antradienį pats pasiprašė 
susitikimo su prezidentu, nore 
nesakė.kad jo tikslas — aptarti 
atsistatydinimo ketinimą. Pa
sak ministro, „geranoriškame" 
pusės valandos pokalbyje su 
prezidentu, be kita ko, sutarta, 
kad galimas atsistatydinimas 
būtų sprendžiamas įstatymo nu
matyta tvarka, t.y., įteikiant 
pareiškimą premjerui. Toje pa
čioje radijo laidoje dalyvavęs 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius vidaus reikalų 
ministro situacijos visiškai 
nekomentavo. 

Panašiai prieš porą savaičių 
nepasiteisino premjero A. Sle
ževičiaus atsistatydinimo pra
našavimai, kurie atrodė labai • 
realūs po spaudos pranešimų, 
kurie rėmėsi prezidentūros šal
tiniais. I 

Vilnius, sausio 17 d. (AGEP) 
— Vyriausiasis Lietuvos kariuo
menės kapelionas Alfonsas Sva
rinskas atsistatydino, nes nori 
tęsti politinę veiklą. Krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius ir kariuomenės vadas 
generolas Jonas Andriškevičius 
antradienį susitiko su 71-erių 
metų prelatu, kuris turi dimisi
jos pulkininko laipsnį, ir padė
kojo jam už tarnybą. 

Kariuomenės kapelionu Al
fonsą Svarinską 1991 m. pa
skyrė Lietuvos Katalikų baž
nyčios vyskupų konferencija. 

Kariuomenės vadas „Lietuvos 
rytui" sakė, kad kapelionui teko 
pasirinkti tarp jo užimamų pa

reigų ir politinės veiklos. A. 
Svarinskas yra opozicinės 
Krikščionių Demokratų partijos 
tarybos ir valdybos narys, o 
pagal Konstituciją kariuomenė 
yra depolitizuota institucija. 

Kapelionas, paprašytas pasi
rinkti tarp kariuomenės ir po
litinės veiklos, pasak generolo 
J. Andriškevičiaut^Jani atsakė, 
kad visą gyvenimą buvo politi
koje ir atsisakrtf jos neketina. 
Sovietmečiu kun. A. Svarinskas 
buvo tris kartus nuteistas, ka
lėjo priverstinių darbų stovyk
lose ir buvo KGB persekiojamas 
už aktyvią disidentinę veiklą ir 
antikomunistines pažiūras. 

Socialdemokratas teigia, kad 
sulėtėjo Lietuvos pastangos 

jungtis prie Vakarų 
Vilnius, sausio 11 d. (AGEP) 

— Lietuva tampa labiausiai at
silikusia šalimi ne tik tarp Bal
tįjos šalių, bet ir visame regione, 
mano Seimo narys, socialdemo
kratas Vytautas Plečkaitis. 

Prezidentas nelinkęs 
šaukti priešlaikinius 

rinkimus 

Indėlininkai 
reikalauja greičiau 

atstatyti bankų veiklą 
Vilnius, sausio 13 d. (AGEP) 

— Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko (LAD3) bei Litimpeks 
banko „Indėlininkų ir klientų 
teisių gynimo iniciatyvinė 

Vilnius, sausio 16 d. (AGEP) grupė" penktadienį vakare 
— Prezidentas Algirdas Bra- paskelbė pareiškimą, kuriame 
zauskas pareiškė, kad oporidjos primena, kad iki šiol nevyk-
raginimą inicijuoti priešlai- domas Lietuvos Seimo priimtas 
kinius parlamento rinkimus lai- įstatymas dėl šių dviejų bankų 
ko prasidedančia rinkimų kam- veiklos atnaujinimo ir jų 
panija. įprastiniame pokalbyje atstatymo. Iniciatyvinė grupė 
per Lietuvos Radiją pirmadienį reikalauja, kad iki sausio 20 d. 
jis sakė neturįs tam konstitu- indėlininkams ir kitiems bankų 
cinės galios ir abejojo tokių klientams būtų pateiktas kon-
priemonių naudingumu, ypač kretus LAIB ir „Litimpeks" 
turint galvoje, kad šiam Seimui finansinės veiklos atstatymo 
iki kadencijos pabaigos teliko planas, 
nepilni metai. Pareiškimo autoriams neori-

Panašiai skeptiškai jis atsi- imtina ministro pirmininko 
liepė apie raginimą nušalinti Adolfo Šleževičiaus išsakyta 
premjerą Adolfą Šleževičių ir jo nuomonė, kad reikia skirstyti 
vyriausybę, nes ji, pasak prezi- indėlių grąžinimą pagal indėlių 
dento, nėra partinė, o „spe- dydį. Pasak pareiškimo, tai ban-
cialistų". Dabartiniame ks- darnas supriešinti indėlininkus, 
binete iš 20-ies narių, įskaitant siekiant sutrukdyti didesniųjų 
ir premjerą, yra tik penki LDDP indėlių atsiėmimą, 
nariai, sakė prezidentas. Pareiškime pabrėžiama, kad 

Prtmjaro atstatydinimo ir visi indėlininkai, neprikišu-
naujų Seimo rinkimų praėjusią tomai nuo jų indėlio dydžio 
savaitę pareikalavo maiesios komerciniuose bankuose, turi 
oporidr^s parlamento partijos, lygias teises. 

Spaudos konferencijoje jis sakė, 
kad dėl finansines krizės at
siranda politinės krizės po
žymių, galinčių pakenkti Lietu
vos tarptautiniam prestižui. Jo 
nuomone, dėl dabartinės Lietu
vos būklės Rusijai būtų nesun
ku ją paversti savo satelite. 

Jis kritikavo, jo vertinimu, 
sulėtėjus) Lietuvos integra
vimąsi į Europos ekonomines, 
politines bei saugumo struk
tūras, atvėsusį ankstesnį ryž
tingą siekį tapti NATO nare, vis 
didėjančią galimybę nepakeisti 
Konstitucijos 47-ojo straipsnio, 
trukdančio įsigyti žemę užsie
nio investitoriams ir neleidžian
čio ratifikuoti sutarties dėl 
asocijuotos narystės Europos Są
jungoje. Vytautas Plečkaitis 
mano, kad šį Konstitucijos 
straipsnį turėtų pakeisti dar šis 
Seimas. 

Komentuodamas Jevgenij Pri
makov paskyrimą Rusijos už
sienio reikalų ministru, Pleč
kaitis sakė, kad tai leidžia 
laukti Rusijos užsienio politikos 
kurso sugriežtėjimo, ypač 
NATO plėtimosi atžvilgiu. 
Seimo narys pabrėžė, kad J. Pri
makov yra ankstesnės kartos ir 
labai savarankiškas politikas. 
Tai rodo, kad susilpnėjus pre
zidento Boris Jelcin pozicijoms, 
J. Primakov savarankiškai 
tvarkys pagrindinius užsienio 
politikos reikalus. 

V. Plečkaitis mano, kad po šių 
pasikeitimų Karaliaučiaus sri
tis taip pat vystysis Lietuvai 
nenaudinga linkme. Vietoje 
laisvos prekybos zonos ten grei-

L. Linkevičiaus 
patarėjai nepritaria 
jo atsistatydinimui 
Vilnius, sausio 16 d. (Elta) -

JAV atsargos karininko pulki
ninko leitenanto Donato Skučo 
manymu, dabartiniam Krašto 
apsaugos ministrui Linui Lin
kevičiui atsistatydinus, naujasis 
šias pareigas užėmęs politikas 
turėtų sugaišti daug laiko, kol 
su užsienio šalių kolegomis už
megztų tokius glaudžius ryšius, 
kokius yra sukūręs dabartinis 
Krašto apsaugos ministerijos 
vadovas. 

JAV lietuviai atsargos kari
ninkai — aviacijos pulkininkas 
leitenantas Donatas Skučas ir 
armijos pulkininkas Eugenijus 
Ringaudas Vigelis — pirmadienį 
oficialiai pradėjo eiti Krašto ap
saugos ministro patarėjų parei
gas. D. Skučas dirbs ministeri
joje, o E JI. Vingelis — Kariuo
menės generaliniame štabe. 

Pernai D'. Skučas atvežė į 
Lietuvą studiją, kurioje pa
tariama, kaip turėtų būti per
tvarkyta Krašto apsaugos siste
ma. Vėl grįžęs į Lietuvą ir su
sipažinęs su Nacionalinio sau
gumo projektu, atsargos kari
ninkas teigia pastebėjęs, kad į 
daugelį jo pasiūlymų nebuvo 
atsižvelgta, todėl jis tikisi ar
timiausiu metu dar kartą aptar
ti šiuos siūlymus su projekto 
rengėjais. 

Suteiktos garantijos 
mazutą Lietuvai 

tiekiančioms 
įmonėms 

Vilnius, sausio 16 d. (AGEP) 
— Lietuvos vyriausybė suteikė 
mokėjimų garantijas dviem už
sienio bendrovėms, kurios lai
mėjo konkursą valstybinei 
energetikos sistemai išsimokė
tinai parduoti mazuto. Didžio
sios Britanijos bendrovei 
Crown Trade and Finance 
Inc. suteikta 4.47 milijonų 
dolerių mokėjimo garantija, o 
JAV bendrovei Mobil Sales 
and Supply Corporation — 5.8 
milijonų dolerių. 

Lietuva už mazutą atsiskaitys 
per šešis mėnesius, mokėdama 
nuo 9% iki 18% metinių palū
kanų. Viena tona mazuto su 
palūkanomis kainuoja apie 80 
dolerių. 

Kaip korespondentui sakė AB 
Lietuvos Energija direktorius 

čiauaia bus siekiama išsaugoti 
strategiškai svarbią karinę 
bazę, mano Seimo narys. 

Maskva, sausio 18 d. (OMRI) 
— Rusijos Federalinės Saugumo 
tarnybos atstovas Aleksandr 
Michailov sausio 17 d., pareiškė 
jog kadangi Pervomajskoje kai
me „nebeliko įkaitų", Rusijos 
daliniai nebebandys jų gelbėti, 
o pradės intensyviai bombar 
duoti kaimą, kad išnaikintų 
Salman Radujevo vadovauja
mus čečėnus. Tačiau tik 28 iš 
apskaičiuojamu 70-150 įkaitų 
iki to laiko buvo paleisti, o 
Michailovas teigė, kad Ruda-
jevas žudo įkaitus. Tačiau 
sausio 17 d. iš Pervomajskoje 
sugrįžęs Rusijos laikraščio 
„Izvestija" korespondentas ra
šė, kad čečėnai nebuvo nužudę 
nei vieno įkaito ir juos slapstė, 
gabendami iš vieno namo į kitą. 

Po puolimą pateisinančio pa
reiškimo rusai pradėjo į kaimą 
šaudyti „Grad" raketomis, ku
rios pasižymi dideliu galingu
mu, iš karto sunaikindamos 
ištisus miesto blokus, ir mažu 
taiklumu, nes šaunamos iš toli, 
į bendrą taikinio kryptį. Visą 
naktį nesiliovė į kaimo lieps
nojančius namelius lekiančios 
raketos. 

Rusijos Itar-Tass žinių agen
tūra pranešė, kad Rusijos da
liniams, kurių manoma yra 
keli tūkstančiai su galingais 
ginklais ir apsauga iš oro, 
pavyko atremti Radujevo kovo
tojų pastangas išsiveržti iš ap
supto kaimo ir taip pat iš 
Čečėnijos atvykusių kovotojų 
pastangas prasiveržti pro rusų 

apsupt) 
žygius. 

Ketvirtadieni, tebesitęsiant 
Pervomajskoje kaimo bombar
davimui. Rusijos saugumas įsa
kė kaimyniniame Soveckoje 
kaime esantiems žurnalistams 
jį apleisti, pranešė Prancūzijos 
AFP žinių agentūra sausio 17 
diena. 

Durna ragina valdžią 
tramdyti čečėnus 

Maskva, sausio 18 d. (OMRI) 
— Rusijos Dūma sausio 17 d. pri
ėmė pareiškimą, kuriame ragi
na valdžia imtis atitinkamu 
priemonių, kad būtų sustabdyti 
nuo Rusijos atsiskirti norinčių 
čečėnų teroristiniai veiksmai. 
Pareiškime tačiau pažymėta, 
kad ir buvusi Dūma pakartoti
nai reikalavo taikiai išspręsti 
konfliktą su čečėnais, bet kad 
tiek prezidentas, tiek ir vy
riausybė į beveik nei vieną tų 
atsišaukimų neatkreipė dėme
sio. 

Tą pačią dieną Rusijos minist
ras pirmininkas Viktor Cerno-
myrdin prašė, kad Dūma pa
remtų vyriausybės politiką 
Čečėnijoje. Jis įspėjo tuos, kurie 
tyčia ar nesąmoningai apsun
kina padėtį, reikalaudami Čečė
nijos atskyrimo nuo Rusijos, jos 
padalinimo, betarpiško Rusijos 
dalinių išvedimo iš Čečėnijos, ar 
puoselėja konfrontaciją čečėnų 
tarpe. 

Vakarai smerkia stambios 
karinės jėgos panaudojimą 

Briuselis, sausio 18 d. (OMRI) 
— Vakarų vyriausybės ir tarp
tautinės organizacijos, nors 
smerkdamos čečėnų veiksmus, 
imant įkaitus, taip pat įspėja 
Rusiją dėl neproporcingos jėgos 
panaudojimo. 

Europos Tarybos, kurios Par 
lamentinė Asamblėja sausio 25 
d. svarstys, ar priimti Rusijos 
narystės prašymą, pareigūnai 
įspėjo Maskvą, kad kraštutiniš-
ki Rusijos veiksmai gali suma
žinti Rusijos galimybę būti pri
imtai į šią Europos organizaciją. 

Vokietijos Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnas pasmer
kė įkaitų paėmimą, pavadin
damas jį terorizmu, bet ragino 
Rusiją tam priešintis, naudojant 
„atitinkamas" priemones. Tam 
požiūriui pritarė ir JAV ir Uk
raina. 

Danijos gynybos ministras 
Hans Haekkerup atvirai pa
smerkė Rusijos karinius veiks
mus, ir Vokietijos parlamento 
opozicijai priklausančių so
cialdemokratų atstovai išreiškė 
papeikimą Vakarų vyriausy
bėms, pavadindami jas „neprin-
cipingomis ir ciniškomis", ka-

Anicetas Mikužis, konkursai 
mazutui pirkti paprastai 
rengiami kas mėnesį. Pagrin
diniai atrankos kriterijai yra 
kuo mažesnės pardavimo kai
nos, kuo ilgesnis atsiskaitymo 
terminas ir kuo mažesnės palū
kanos. Minėtos bendrovės yra 
laimėjusios ir keliuose anksčiau 
skelbtuose konkursuose. 

Su konkurso nugalėtojais 
paprastai sudaromos sutartys 
iki 100,000 tonų mazuto įsigyti. 
Pasak A. Mikužio, Lietuvos 
energetikos sistema per metus 
sunaudoja apie 1 milijoną tonų 
mazuto. Didžioji jo dalis šiam 
šildymo sezonui buvo įsigyta 
dar pernai metų vasarą. 

dangi vengia atvirai kritikuoti 
Maskvos panaudojimą stambios 
karinės jėgos. 

Čečėnų pagrobtas 
keltas plaukia į 

Istambulą 
Istambulas, sausio 18 d. 

(OMRI) - Keltas Eurazija, kurį 
čečėnų gynėjai jėga paėmė ant
radienį, neramioje jūroje plau
kia į Turkijos uostą Istambulą, 
praneša Rusijos ir Vakarų žinių 
agentūros. Anot šių pranešimų 
laivo paėmimui vadovavo Mo-
hammed Tokcan, abchazas, ko
vojęs su Šamil Basajevu kovose 
Čečėnijoje ir Abchazijoje. 

Nors iš pradžių laivą paėmu-
sieji grasino jį susprogdinti, jei 
rusai nestabdys puolimų Pervo
majskoje kaime. Turkijos žinių 
agentūra Anatolia pranešė, kad 
pasiekta susitarimo, pagal kurį 
laivą paėmusieji sutiko pasi
duoti kai jiems buvo pažadėta 
spaudos konferencija, jiems at
vykus į Istambulą. 

Sausio 17 d. Rusijos parei
gūnai skundėsi, jog nepaisant jų 
pakartotinų įspėjimų Turkijos 
vyriausybei del čečėnų „ekstre
mistų" veiklos Turkijoje, tie 
įspėjimai buvo lengvabūdiškai 
ignoruojami. Turkijos Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas 
tokius kaltinimus atmetė. įvai
riais apskaičiavimais Turkijoje 
gyvena tarp 5.000 ir 40,000 č> 
čėnų. 

KALENDORIUS 

Sausio 19 d.: Marijus. Morta, 
Kanutas, Raivedys, Gedvile. 

Sausio 20 d.: Šv. Fabijonas, 
popiežius fmiro 250 m.), ir Se 
hastijonas <mir*> 330 m.), kan 
kiniai: Daugvydas. Vaide, Jur 
gūnas. 



DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. sausio mėn. 19 d. 

/ POR To/CT7WžvAiefl 
-i 

Redaktorė' Irena Regienė 

1995 M. PLAUKIMO 
PIRMENYBĖS TORONTE 

1995 m. Š. Amerikos baltiečių 
plaukimo pirmenybės 1995 m. 
lapkričio 5 d. vyko McCormick 
Recreation centre, 25 yardų ba
seine. Varžybas rengė Toronto 
estų sporto klubas „Kale v" 
Dalyvavo 39 plaukikai: 19 
vyrų/berniukų ir 20 mote
rų/mergaičių. Pagal tautybes — 
19 estų, 16 lietuvių ir 4 latviai. 
Lietuviai plaukikai pagal klu
bus: 7 Toronto „Aušros", 6 Cle-
velando „Žaibo", 2 Toronto 
„Vyčio" ir 1 nepriklausoma iš 
Čikagos. Varžybos buvo vykdo
mos 6-se vyrų/berniukų bei mo
terų/mergaičių klasėse: 8 metų 
ir jaunesnių, 9-10 m., 11-12 m., 
13-14 m., 15-24 m. ir 25 m. ir. 
vyresnių. Iš vyrų 15-24 buvo iš
vesta jaunių 15-17 m. klasė. 

Lietuvių pirmenybės buvo iš
vestos iš baltiečių pasekmių. Iš 
55 vykdytų rungčių, lietuviai 
laimėjo 27, estai 28 ir latviai 0. 
Buvo pagerinti 7 baltiečių pir
menybių rekordai, visus pasiekė 
lietuviai. 

Pagal tradiciją, kiekvienos 
klasės iškiliausiam plaukikui 
buvo duodami specialūs žyme
nys. Iš 13 įteiktų žymenų, lietu
viai gavo 7: Sean Sepulis („Vy
tis") — vyrų 15-24 m., Veronika 
Taraškaitė („Žaibas") — moterų 
15-24 m., Ramunė Lėlkaitė-Žu-
kowski („Aušra") — moterų sen-
jorių 25 m. Pilypas Taraška 
(„Žaibas") — jaunių 15-17 m., 
Jesslyn Stončiūtė („Aušra") — 
mergaičių 11-12 m., Krista 
Norkutė (Čikaga) — mergaičių 
9-10 m. ir Samantha Stončiūtė 
(„Aušra") — mergaičių 7-8 m. 
Salia to, S. Sepulis buvo pripa
žintas iškiliausiu (MVP) 1995 
m. baltiečių pirmenybių plau
kiku. 

Pateikiame lietuvius plau
kikus laimėjusius baltiečių 
pirmenybių čempionatus, kurie 
automatiškai yra ir lietuvių 
pirmenybių laimėtojai. Pažy
mime ir tuos, kurie laimėjo tik 
lietuvių pirmenybių čempio
natus. Taipogi pažymime pasek
mes, kurios yra nauji baltiečių 
pirmenybių rekordai: 

Sean Šeputis („Vytis") 
laimėjo; 50 yd laisvu stiliumi 
22.75 sek.; 100 yd laisvu st. 
50.11 sek.; 100 yd nugara 56.72 
sek. ir 200 yd kompleksiniai 
2:06.52 min. (rekordas). 

Veronika Taraškaitė („Žai
bas"), moterų 15-24 m. klasėje: 
50 yd laisvu st. 26,55 sek. (re
kordas); 100 yd laisvu st. 58.26 
sek.; 100 yd nugara 1:15.84 min. 
ir 200 yd kompleksiniai 2:35.45 
min. 

Ramunė Lėlkaitė-Žukows-
ki („Aušra"), moterų senjorių 
25+ m.: 50 yd laisvu st. 29.74 
9ek. (rekordas) ir 100 yd nuga
ra 1:14.00 min. 

Pilypas Taraška („Žaibas"), 
jaunių 15-17 m.: 50 yd laisvu st. 
25.68 9ek.; 100 yd laisvu st. 
58.14 sek.; 100 yd krūtine 
1:18.61 min. ir 100 yd peteliške 
1:14.10 min. 

Jesslyn Stončiūtė („Aušra"), 
mergaičių 11-12: 50 yd laisvu st. 
35.24 sek.; 50 yd nugara 43.45 
sek.; 50 yd krūtine 50.86 sek. ir 
50 yd peteliške 41,79 sek. 

Krista Norkute (Čikaga), 
mergaičių 9—10 m.: 50 yd laisvu 
st. 31.24 sek. (rekordas); 50 yd 
nugara 37.36 sek. (rekordas); 50 
yd krūtine 40.40 sek. (rekordas) 
ir 50 yd peteliške 34.85 sek. 
(rekordas). 

Samantha Stončiūtė („Auš
ra") mergaičių 7-8 m.: 25 yd lais
vu st. 19:31 sek.; 25 yd nugara 
23.25 sek.; 25 yd krūtine 27.77 
sek. ir tik lietuvių 25 yd 
peteliške 25.06 sek. 

Algis Aukštuolis („Žaibas"), 
berniukų 9-10 m.: 100 yd laisvu 
st. 1:26.27 min. Tik lietuvių: 50 
yd laisvu st. 35.03 sek.; 50 yd 
krūtine 46.22 sek. ir 50 yd 
peteliške 46.75 sek. 

Kęstutis Aukštuolis („Žai
bas"), berniukų 11-12 m.: 100 yd 
laisvu st. 1:32.75 min. Tik lietu
vių: 50 yd laisvu st. 33.85 sek. 

Tomas Girdauskas („Auš
ra"), berniukų 11-12 m.: Tik 
lietuvių — 50 yd krūtine 1:06.49 
min. 

Šalia aukščiau paminėtų, 
varžybose dar dalyvavo šie 
lietuviai: Barbara Taraškienė 
(„Žaibas"), moterų 25+ klasėje, 
Kristopas Girdauskas („Aušra") 
jaunių 15-17 m., Adelė Radžiū
naitė („Vytis") ir Julija Pet
rauskaitė („Aušra") mergaičių 
11-12 m. ir Lina Aukštuolytė 
(„Žaibas") mergaičių 7-8 m. 

Iš 6 įvykdytų estafečių, lietu
vaitės laimėjo mergaičių 14 m. 
ir jaunesnių 4 x 50 y d laisvu sti
liumi per 2:41.92 min ir 4 x 50 
yd kompleksiniai per 3:07.62 
min. Abiejose estafetėse plaukė 
tos pačios mergaitės: K. Norku
tė, J. Stončiūtė, S. Stončiūtė ir 
A. Radžiūnaitė. Estafetėse dar 
dalyvavo ir 2 lietuvių vyrų bei 
2 berniukų komandos. Čia visas 
laimėjo estai. 

Nors ir, su keliomis išimtimis, 
kuklios savo pasekmėmis, var
žybos praėjo geroje nuotaikoje ir 
buvo pravestos sklandžiai. 
Lietuvių dalyvavimą sėkmingai 
koordinavo ŠALFASS Plauki
mo komiteto narė, torontiškė 
Ilona Smalenskienė. 

amb. 

Alpinistas Vladas Vitkauskas su Lietuvos vėliava Kilimanjaro viršūnėje. 

NEEILINIS VL. VITKAUSKO ŽYGIS 
IACONCAGUA 

Žymusis Lietuvos alpinistas 
Vladas Vitkauskas, jau gana 
ryškiai savo pėdsakus yra 
įmynęs tarptautinėje alpinistų 
istorijoje. Dėl jo atliktų solo alpi
nistinių žygių, neretai rizikingų 
bei dramatiškų, Vladą jau 
galime palyginti su legendari 
niais alpinistais: Kukučka, 
Messner ir panašiais. Skir
tumas, kad Vladas išliko ir 
galės pasakoti apie savo odisėją. 
Viliamės netrukus skaityti 
Vlado ekspedicijų detales jo 
autobiografijoje. 

Šių metų sausio 26 d. VI. Vit
kauskas pradeda vieną iš sun
kiausių jo žygių į ACON-
CAGUA, Argentinoje. Dėl nesi
baigiančių sibirinių šalčių, bei 
sniego pūgų, ši viršukalnė, po 
Everesto, yra viena iš pačių sun 
kiaušiai pasiekiamu net ir 
geriausiems pasauKfr alpinis
tams. Po šio, tikimės, sėkmingo 
žygio, VI. Vitkauskas bus pa
siekęs savo užsibrėžtą tikslą: 
įnešęs Lietuvos UJopotVę į visas 

kontinentų aukščiausias viršu
kalnes mūšų planetoje. Tai būtų 
unikumas, nes Vladas bus pir
mas ir vienintelis/alpinistų is
torijoje, iškėlęs savo tautinę 
vėliavą daugelyje sunkiai 
pasiekiamų pasaulio viršukal
nių, vieniŠbmis pastangomis. 

Telydi tav>, Vladai, sėkmė vi
suose tavo žygiuose. Tokių 
pavyzdžių tėvynei pertekliaus 
niekada neitus. 

" Algirdas Nakas 

PASITAIKO IR TAIP.. 

Mūsų bendradarbis, lietuviš
kojo sporto veteranas V.G., New 
Yorke leidžiamo savaitraščio 
„Darbininkas" 1995 m. gruo-

*džio 27 d. laidoje išvydęs 
užuojautą a.a. Vytauto Norkaus 
šeimai, gilia^susimąstė. Pažino
damas VytatRą Norkų, Lietuvos 
krepšinio ffektinės, 1939 m. 
laimėjusios $uropos krepšinio 

JAUNA PLAUKIKĖ KRISTA 
NORKUTĖ 

Krista Norkute, jaunimo plaukimo 
varžybose pasiekianti gražiu laime 
jimų. 
Krista Norkutė, 10 metų am

žiaus, pasiekusi 4 naujus rekor
dus 1996 m. Š. Amerikos baltie
čių ir lietuvių plaukimo pirme
nybėse, lapkričio 5 d. vykusio
se Toronto, Kanadoje, pasižymi 
savo amžiaus jaunuolių tarpe ir 
amerikiečių plaukimo varžy
bose. 

Krista, Aurora, Illinois gyve
nančių Algio ir Kristinos Nor
kų duktė, yra plaukimo entu
ziastė. Plaukimo pamokas pra
dėjo būdama 7 metų amžiaus. 
Priklauso ir nuolat treniruoja
si Aurora Svvimming Club, Au
rora, IL. Uoliai treniruodamas! 

siekia tobulumo šiame sporte. 
Ryžtingomis pastangomis Kris
ta jau pališkis, gražių laimėjimų 
dalyvaujamose varžybose. 

Prieš kelias savaites, daly
vaudama Waubonsie Valley 
Highschool vykusiose McDo
nald's invitational varžybose, 
kuriose dalyvavo 110 jos 
amžiaus plaukikų, Krista 
laimėjo 4 pirmąsias, 2 antrąsias 
ir 1 trečiąją vietą, taip pat 
pasiekė du rekordus ir šalia 
šiuos laimėjimus atitinkančių 
medalių, buvo apdovanota di
džiuliu trofėjumi. 

Krista džiaugiasi būdama iš
rinkta komandon atstovausian-
čion Illinois valstijai India 
napolyje vyksiančiose JAV 
Vidurio valstijų (Mid-States 
Swimming Championship) čem
pionato varžybose. Linkime 
naujų laimėjimų! 

Krista mokosi Aurora Holy 
Angels mokyklos penktoje kla
sėje, o šeštadieniais lanko Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
Lemonte penktą skyrių. Pri
klauso lietuvių skautų ir atei
tininkų organizacijoms. Domisi 
ir krepšinio sportu. 

Kristai linkime sėkmės mok
sle ir sporte. Tikimės ne kartą 
džiaugtis ir sveikinti ją su nau 
jais laimėjimais. 

IR 

čempionatą' žaidėją, minimą 
užuojautą sfejo su jo asmeniu. 
Liūdesio slegiamas dėl ger
biamo draugo netekties, prisi
minimų srauto pagautas paraše 
straipsnelį „Draugui". Išspaus
dinome penktadienio, š.m. sau
sio 12 d., „Sporto apžvalgos" 
puslapyje. Galime įsivaizduoti 
V.G. nustebimą, kai porai dienų 
po straipsnelio pasirodymo, 
atsakęs telefono skambutį, iš
girdo Vytauto Norkaus balsą... 
Ir ne iš „Anapilio", bet iš jo 
gyvenamų namų Hartforde. Pa-

„ŽALGIRIS" TĘSIA 
PERGALINGĄ 

ŽYGĮ 
Kauno „Žalgirio" krepšinin

kai tęsia pergalingą žygį Eu
ropos taurės turnyre. Sausio 9 
d. jie laimėjo septintas rung
tynes iš eilės (nepralaimėję nė 
vienerių) — šį kartą Ostendėje 
(Belgijoje) įveikę vietos „Su 
nair" 91-77 (47-43). Apie tai pra
nešė Arvydo Sabonio „Žalgirio" 
krepšinio centro direktorius 
Algis Pušinaitis. 

„Žalgirio" komandai taškus 
pelnė: R. Kurtinaitis 27, D. Luk-
minas 16, D. Sirtautas 13, T. 
Brynas 11, T. Masiulis 8, D. 
Maskoliūnas 5, E. Bublys 5, K. 
Šeštokas 4, T. Strumbrys 2. 

Komandų rikiuotė po septy
nių turų (nurodytas pergalių ir 
pralaimėjimų skaičius): 

„Žalgiris", Kaunas 7 0 
CSP, Limoges (Limožas)5 2 
„Taugres", Vitorųa 4 0 
„Sunair", Ostendė 2 0 
„Partizan", Belgradas 2 0 
„Bnei Herzlya", Herzlijal 0 
„Žalgiriečiai pirmavo beveik 

per visas rungtynes", pasakė A. 
Pušinaitis. Po to, kai per antrą 
kėlinį vienu metu rezultatas 
tapo lygus, į aikštelę išėjęs Da
rius Sirtautas gerokai pagyvino 
žaidimą, per 14 minučių pelnęs 
13 taškų. 

Iš esmės „Žalgiris" jau užsi-' 
tikrino teisę žaisti pusfinalyje, 
tačiau tam, kad galutinai ją 
įtvirtintų, reikia laimėti bent 
vieną iš trijų likusių „A " 
grupės turnyro rungtynių. Jos 
bus žaidžiamos kas savaitę 
antradieniais: artimiausią — 
Kaune su Vitorijos „Taugres" 
(Ispanija), po to jau tik išvyko
se — su Limožo CSP (Prancūzija) 
ir Herzlijos „Bnei Herzlija" (Iz
raelis)". 

Pusfinaliai žaidžiami iš dviejų 
laimėtų rungtynių — namuose 
ir svetur. Jos vyks vasario 7 ir 
13 dienomis. Jei tarpusavyje 
susitinkančios komandos iško
votų po vieną pergalę, vasario 
15 d. įvyktų lemiamos rung
tynės ten pat, kur ir buvo susi
tikta antrą kartą (vasario 13 d. 

(AGEP) 

aiškėjo, kad ,,Darbininke" 
išspausdintos užuojautos mini
mas velionis Vytautas Norkus 
yra gerbiamo Europos krepšinio 
čempionatą laimėjusio Vytauto 
Norkaus ne tik bendrapavardis, 
bet ir bendrapavardis. Šiame 
pokalbyje paaiškėjo, kad krep
šininkas Vytautas Norkus yra 
ne tik gyvas, bet dar ir neblogai 
besijaučiantis. Ačiū, Dievui! 

Žemiškąją kelionę baigusiam 
Vytautui Norkui tesuteikia 
Viešpats amžinąją ramybę. Už
jaučiame netekties paliestą jo 
šeimą. O Europos krepšinio 
čempionatą prieš 67 metus 
Lietuvai laimėti padėjusiam Vy
tautui Norkui linkime sveikatos 
ir ilgiausių metų. 
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HBMCH 3 I 
JAV S96 00 966.00 936.00 
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Kanadoj* ir kitur (U.S.) 990.00 946.00 936.00 
Uisakaat | Uetav* 
(Air cargo) 9100.00 $66.00 
Tik ssstedisiiiu laida 966.00 

ovo pa*M 9600.00 9260.000 
Tik issf disniu laida 9190.00 $86.00 

Vyriausia redaktore Daanto Biadokienė 
Administratorius Pjjus Stoafim 

Moderatorius kun. Viktoras Rimtelii, MIC 
* Administracija dirbt •ssilisn 
nuo 8:30 i k i 4:30, ioaf itwiiitii 

• iUdakpje ut skalbinių turini 
neatsako. Skelbtinų kainos pri-
aunetaaaas, gavus pratyaią ka 

• Redskrjjs dirba kasdien nuo 
8:304:00; tettsnVniiii nedirba. 
• Redskrijs straipsnius taiso 
savo nuotiura. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siuntiant pasilikti kopus. 

PIRMENYBĖS PRADĖTOS 
PERGALE 

„Lituanicos" vyrų futbolo 
komanda salės futbolo pirme
nybių 1996-jų metų sezoną 
sausio 7 d. pradėjo gražia 
pergale prieš ukrainiečių 
,,Lions". Laimėjimas gana 
užtikrintas — 3-1. Įvarčius čia 
pelnė: Rolandas Urbonavičius, 
Marius Vygantas ir Rolandas 
Siniakovas. Varžovai garbės 
įvarti pasiekė, kai mūsiškiai 
turėjo vienu žaidėju mažiau, nes 
R. Siniakovas už prasižengimą 
dvi minutes sėdėjo ant suolelio. 

Šį kartą komandoje matėsi 
naujų veidų ir turėta atsargi
nių. Reikia pažymėti, kad salės 
futbole vienu metu rungtyniau
ja 7 žaidėjai (šeši aikštėje,vienas 
— vartuose). Žaidžiami trys kė
liniai po 12 su puse minutės. 
Čia daugumoje laimi turintieji 
pajėgias pakaitas, mokantys iš
naudoti susidariusias situacijas, 
sugebantys greitai pulti. „Li-

tuanica", atrodo, šias savybes 
įsisavina, o, prie komandos pri
sijungus Virgiui Žuromakui ir 
Gyčiui Kavaliauskui, turėtų 
būti dar geresnis vienetas. 

Šį sekmadienį, sausio 14 d. 
„Lituanica" 6:15 vai. vak. žais 
prieš „Panthers" Odeum pasta
to Villa Park, IL, pietinėje aikš
tėje. 

Tolimesnės rungtynės vyks 
tokia tvarka: sausio 21 d. 6:15 
vai. vak. pietinėje aikštėje prieš 
,.Fortūną", vasario 4 d. 5:30 vai. 
vak. šiaurinėje aikštėje, prieš. 
„Vikings", vasario 18 d. 12:15 
vai. p.p. pietinėje aikštėje prieš 
„Legovia", vasario 25 d. 2:30 
vai. p.p. šiaurinėje aikštėje prieš 
„Spartą". Paskutines dvejas 
rungtynes „Lituanica" turės 
prieš „Lightning" (kovo 3 d. 
4:45 vai. p.p.) ir kovo 10 d. 4:45 
vai. p.p. prieš „Rams". 

E.Š. 

IR 
LIETUVOS KREPŠININKAI 

ŽAIDŽIA AMERIKOS 
UNIVERSITETUOSE 

Nemažai jaunų Lietuvos krep
šininkų, studijuojančių JAV 
universitetuose, žaidžia už jų 
rinktines. Tuos jaunuolius iš 
Lietuvos dažnai matome ameri
kiečių spaudos puslapiuose ar 
net televizijos ekranuose. Štai, 
gruodžio 27 dienos vakare, per 
kabelinės televizijos sporto 
kanalus, vyko dvejos krepšinio 
rungtynės, kuriose pasirodė 
lietuviai. Tai Syracuse univer
sitetui atstovaujantis Marius 
Janulis, kurio komanda tą 
vakarą rungtyniavo kalėdinia
me turnyre Honolulu mieste, 
Havajuose, ir įveikė Illinois un-
to Champagne-Urbanos, penke
tuką. Pats Marius čia labai 
gerai pasirodė ir pelnė dau
giausiai taškų. Puikiai užsi
rekomendavo ir Ionos un-tą, 
esantį New Rochelle, N.Y., ats
tovavęs Mindaugas Timinskas, 

kuris, žaisdamas Madison 
Sųuare Garden, New Yorke, 
vykusiame šventiniame turnyre 
padėjo savo rinktinei nugalėti 
favoritais laikomus St. John 
universiteto krepšininkus. 

Kiek anksčiau televizijoje 
teko matyti Purdue ir Valpa-
raiso universitetų rinktinių 
rungtynes, kuriose, Valparaiso 
komandoje, pasirodė Tony Vil
činskas, o Purdue komanda pa
skutinėse minutėse aikštelėn 
išleido savo aukštaūgį detroi-
tietį Paulių Gilvydį, gimusį 
šiame kraite. Be minėtų žaidėjų 
iš Lietuvos, Amerikos universi
tetų rinktinių sąrašuose dar 
matome, Šarūną Jankevičių 
(Marylando u-tas), Alvydą 
Pasdrazdį (McNeese - Teksas), 
Andrių Jurkūną (Clemson — 
South Carolina) ir kitus. 

E.8. 
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M M W. M SI . Tet ( 7 M ) 422 0101 
Va'artdos oaqa» sus>ta"mą 

Puma 3 v p p -7 v. v antrfl 12 30-3 « P P 
veta užda'yta ketvd i 3 v p p 

penu • įeita 9 v • '2 v p p 
•132 S. Kadete Ave.. Caaaaji 

(311) 7 7 S M M arba (313) 4M-4441 
OR. K. A. JUČAS 

OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJLi VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

C M . J O V I T A K E f t E U S 
Danty Oytfytota 

3315 W 55th St Clicago IL 
Tai. (312)470-2112 

9525 S 79th Ave HickOry Mills IL 
Tai. (70g) SM-S101 
Vai pagal susitarimą. 

•132 S. Ketfrte A v a . 
Chteego, IL 40020 
Tai. 312-434-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1 1 I I Dundės Ava. . CJfJn, M . 00120 

Tat. (700) 742-0200 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kaMneto Ir buto: (700)0S2-41 St 
OR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t o . SOMi Ava., Cicero 

Kasdien t iki 8 v v 
iss*yr>is tre< S**t 12 iki 4 vai p p 

SURENDER LAL, MD 
Specialybe — Vidaus ligos 

7723 t . Katate, CMcage. R, 
Ta i . 312434.2123 

0004 t. Are*a», CMeaga, H. 00030 
T a t 312-004-4100 

Valandos pagal susrtsnmą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

tOSS t . Ooaerts Rd., Htckory HMs, IL 
1 myha | vakarus nuo Har lem Ave 

Tai. (700) M0-400S 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEJEmnS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
•132 O. Kadeto 

Vai.: sntr 2-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v. p.p. 

i M L 312-770-1 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame tietuviikai 
0103 t . Areher Ave. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat (312) M t - 7 7 0 0 

K o * , t a i . ( 312 ) 4 7 1 9 M f 

V I O A S J . N t M f C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - SrRO«S LIGOS 

7 7 2 2 S. KooMo Ava. , 
C M c a f O , M . 0 0 M 2 

ANAS iUOOA, M.o. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 

1020 I . O f * M Ava. 
Ilap MOK, 
Tai. 700-127 

Valandos pagal susitarimą 
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EINANT PAGALBON 
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIUI 

Atstatyti sugriautą tom** ūkį IGNAS MEDŽIUKAS 

Kas lankėsi praėjusią vasarą 
Lietuvoje ir atidžiai stebėjo, kas 
tenai vyksta, matė, kad dideli 
žemės plotai dirvonauja, apaugę 
piktžolėmis, o už pristatytus 
grūdus ūkininkai Hn*n»i turi 
laukti pinigų, kurie jiems tuo
jau pat reikalingi. Iš kitos 
pusės, buvo skundžiamasi, kad 
į Lietuvą įvežami iš užsienio 
grudai ir mėsa. Tai čia kažkas 
netvarkoje su žemės ūkio 
politika. 

Prisimintina, kad Lietuva po 
Pirmojo pasaulinio karo ir 
nepriklausomybės kovų, praėjus 
keletui metų, ūkiškai sustiprėjo 
ir su savo ūkio gaminiais išėjo 
į tarptautinę rinką, o linų 
eksporte kone pirmavo. Linų 
pluoštas ir sėmenys (aliejui ir 
sėklai) jų augintojams duodavo • 
geras pajamas. Bet tada žemės 
ūkio gamybos ir supirkimo bei 
eksporto reikalais rūpinosi ak
ciniais ar kooperatiniais pagrin
dais sukurtos institucijos: Lietū
kis, Maistas, Pienocentras, So
dyba ir kiti. Lietuvos laivai su 
žemės ūkio produktais raižė 
juras ir vandenynus. Jeigu ne 
Antrasis pasaulinis karas ir 
okupacijos nebūtų sutrukdę Lie
tuvos žemės ūkio progreso, tai 
Lietuvos ūkio lygmuo būtų toks, 
kaip pažangiausių Vakarų Eu
ropos kraštų. 

Komunistinė sistema, skelb
dama įsteigianti žemėje rojų, pa
siskubino individualius, gražiai 
klestėjusius ūkius prievarta su
jungti ir paversti valstybiniais 
bei kolektyviniais dvarais. Šian
dien, atgavusiam savo tėvų že
mę, ūkininkui susidaro dideli 
sunkumai, nes vyriausybė ma
žai kreipia dėmesio į žemės ūkį 
ir jo produktų realizavimą. Ap
skritai atstačius nepriklauso
mybę, viskas buvo daroma chao
tiškai, inventorių grobė, kas su
gebėjo ir drąsos turėjo, todėl 
šiandien atstatyti žemės ūkį į 
priderančią vietą yra sunku. 

Kalifornijos lietuviai, matyda
mi tokią padėtį ėmė svarstyti, 
kaip galima būtų pagelbėti Lie
tuvos žemės ūkiui. Lietuvos 
ūkininkui sunku rasti rinkas 
parduoti savo žemės ūkio gami-

Organizuoti kooperatyvus 

Viena tų priemonių Lietuvo
je kurti agroserviso kooperaty
vus nes, anot prof. J. Čiulevi
čiaus, pavieniam Lietuvos ūki
ninkui yra sudėtinga ir neeko
nomiška įsigyti reikalingą tech
niką. Yra pasiūlymų, kad JAV 
būtų sudarytas ekonominis 
centras, kuris informuotų ir 
stengtųsi paveikti įvairias 
federalinės įstaigas, pavyzdžiui, 
USAID, kad skiriami Baltijos 
valstybių ūkio paramai pinigai 
pasiektų Lietuvos ūkininkus. 
Dabar yra taip, kad USAID 
finansuoja Amerikos firmas, 
kurių atstovai, nuvykę į 
Lietuvą, padaro analizę, paruo
šia raportą, ir tuo viskas 
pasibaigia. Lietuvos ūkininkas 
iš to neturi jokios realios 
naudos. 

Toks centras turėtų išvystyti 
propagandą, reklamuodamas 
amerikiečiams ir ypač šiame 
krašte gyvenantiems lietu
viams, kviečiant juos investuoti 
į Lietuvos žemės ūkį, padedant 
jam atsigauti ir iš to gauti 
pelno. Centras turėtų savo 
įstaigą ar įgaliotinį Lietuvoje, 
kuris palaikytų kontaktą su 
Lietuvos ūkininkų sąjunga ir 
užmegztų ryšį su rajonais. Ra
jonuose turėtų būti organizuo
jami ūkininkų kooperatyvai. 
Kiekvienas, įstodamas į koope
ratyvą, sumokėtų nustatytą 
įnašą. Uždirbtas pelnas būtų 
dalinamas jų nariams pagal 
investuotą sumą. Kooperatyvai, 
kaip ekonominiai vienetai, pirk
tų reikalingą techniką, kuri 
būtų visų bendrai naudojama, 
padėtųjų nariams gerinti žemės 
ūkio produktų kokybę ir suras
tų rinkas pelningai parduoti 
tuos produktus. Kooperatyvai 
galėtų plėstis, steigdami ir 
gerindami pieno, mėsos ir val
gomojo aliejaus įmones. Lietu
vos ūkininkų sąjungos pirm. 
prof. J. Čiulevičiaus pranešimu, 
agroserviso kooperatyvai užsie
nio šalių pagalba suorganizuoti 
Raseiniuose, Kelmėje ir Plun
gėje. 

Kalifornijos lietuviai žengė mus, nes Lietuvoje, kaip ilgų 
metų sovietinės sistemos padą- pirmą žingsnį 
rinys, pagaminami produktai 
savo kokybe dažnai nepatenki
na Vakarų Europos pirkėjų. 
Ūkininkams reikia pagelbėti, 
kad jų gaminiai pasiektų reika
laujamus standartus ir lengvai 
konkuruotų pasaulinėje rinkoje. 
Siekiant šio tikslo, tenka įsigyti 
reikalingą techniką, kurią var
tojant, būtų galima pagerinti 
žemės ūkio produktų kokybę ir 
sumažinti gamybos išlaidas. 

geras. Gerai užderėję kviečiai ir 
miežiai tuojau buvo parduoti 
geromis kainomis, taip pat 
morkos ir kopūstai. 

Šiuo metu korporacijai pri
klauso 30 dalininkų, kurie 
sudėję $47,000- Reikėtų veiklą 
plėsti, atperkant iš mokyklos 
pirmąjį pastato aukštą už 
$7,000. Reikėtų išnuomoti dau
giau, iki 210 ha, žemės. Būtų 
pelninga sėti žirnius, pupas, 
grikius, taip pat rapsą. 

Praėjusią vasarą tenai lankėsi 
šios korporacijos vicepirm. V. 
Černius, kuris susirinkime pa
reiškė: „Viską apžiūrėjęs, 
buvau nustebintas. Tapau dide
liu entuziastu". Praėjusių metų 
trijų ketvirčių grynas pelnas, 
atskaičius mokesčius, buvo Lt 
10,633. Tai skatina veiklą 
plėsti. Netoli Šeduvos yra trijų 
aukštų pastatas, priklausantis 
bendrovei. Jame yra krautuvė. 
Tą pastatą būtu galima geromis 
sąlygomis nupirkti už $10,000. 
Vieta labai gera. Pro šalį teka 

Korporacija įsigijusi pusę pasta- • upelis, už kurio yra valstybinis 
to. Siame pastate yra dvi krau- parkas, kuriame pastatyti 7 
tuvės ir rūsyje kavinė, kurioje namai, panašiai kaip Rumsiškė-
pardavinėjami ir alkoholiniai se prie Kauno: Ten suvažiuoja 
gėrimai, gaminamas šiltas ir šal- daug žmonių. ' | 
tas maistas. Kavinėje telpa apie 
40 svečių. Užsakomas šiltas 
maistas (blynai, varškėčiai), 
paruošiamas per 10 min. Kainos 
konkurencinės. Kavinė yra prie 
pat žemės ūkio mokyklas su 400 
mokinių, todėl joje mielai 
lankosi mokytojai ir mokiniai. 
Čia įgyvendinami laisvos rinkos 
principai yra pavyzdyskitiems. 

Tiesa, pradinių sunkumų bū
ta. Automobilio katastrofoje 
žuvo buvęs direktorius. Laiki
nai pasamdytas direktorius pa
sitraukė. Direktorium pakvies
tas agr. Zenonas Rožėnaš, kuris 
puikiai viską tvarko. Buvo už
sidegęs krautuvės stogas. Prie
žastis neaiški. Spėjama, gal kas 
nors padarė iš pavydo, matyda
mas, kad viskas taip puikiai 
tvarkoma. Praėjusių metų javų 
ir daržovių derlius buvo labai 

ja įkūrė savo filialą Lietuvoje. 
Adresas: Radviliškio rajonas, 
Raudondvaris, Šeduvos aukštes
nioji žemės ūkio mokykla. Kor
poracija išsinuomojo reikalingą 
žemės plotą, įsigijo inventorių, 
pasamdė tarnautojus ir pradėjo 
veiklą. 

Gruodžio 9 d. Los Angeles 
Tautiniuose namuose įvyko 
ALLDCORP dalininkų susirin
kimas, kuriame išklausyti pra
nešimai pirm. A. Žatkaus, vice
pirm. V. Černiaus ir iždininko 
V. Juodvalkio apie korporacijos 
veiklą Lietuvoje, esamą padėtį 
ir ateities planus. 

Korporacija išsinuomojo 120 
ha žemės prie Šeduvos. Nusipir
ko tris moderniškus traktorius, 
vieną kombainą ir kitą reikalin
gą inventorių, taip pat automo
bilį ir sunkvežimį. Augina kvie
čius, miežius, morkas, kopūstus. 

Žvilgsnis i ateiti 

Paskutiniame susirinkime pa
aiškėjus, kad korporacija, nuga
lėjusi įsikūrimo kliūtis, duoda 
pelno, todėl nutarta padidinti 
įnašus ir vykdyti užsimotus pla
nus. Dr. Z. Brinkiui ir dr. J. 
Venckūnui pasiūlius, priimta 
rekomendacija, kad nariai, 
investavę $1000, ar daugiau, 
padidintų savo įnašus dar vienu 
tūkstančiu, investavę mažiau 
kaip tūkstantį dolerių savo įna
šus padidintų iki $1000. Taip 
pat nutarta kreiptis per Kalifor
nijos lietuvių radijo valandėlę, 
kviečiant daugiau narių įsijung
ti į šios korporacijos veiklą. 

Korporacijos užsimojimai atei
čiai yra dideįi. Korporacijos 
pirm. A. Žatkus su ūkininku T. 

Lastausku, gyvenančiu Pataši
nės kaime, Marijampolės seniū
nijoje ir apskr., pasirašė ketini
mo protokolą steigti uždarą 
akcinę bendrovę duonos ir pyra
go kepinių įmonei, kurios įren
gimų pajėgumas būtų nuo 3 iki 
5 tonų per pamainą; pirm. A. 
Žatkus taip pat pasirašė ketini
mo protokolą su ūkininku R. 
Mockapetriu, Egliniškio kaime, 
Kazlų Rūdos seniūnijoje, Mari
jampolės apskr., steigti uždarą 
akcinę bendrovę, išnuomoti iš 
ūkininkų žemę ir joje auginti 
žemės ūkio produkciją. Bendro
vė teiktų žemės dirbimo ir der
liaus nuėmimo paslaugas ūki
ninkams, neturintiems reika
lingos technikos. Pasirašyta ir 
daugiau ketinimų protokolų. 
Šių projektų įvykdymas pri
klausys nuo JAV gyvenančių 
tautiečių paramos, kiek jie 
norės padėti, keliant Lietuvos 
žemės ūkį. 

Prieš Kalėdas ALLDCORP 
pirm. A. Žatkus gavo sveikini
mus ir linkėjimus iš Lietuvos 
ūkininkų sąjungos pirm. prof. J. 
Čiulevičiaus, kartu pranešant, 
kad čia lankėsi dr. Čepulis iš 
Cleveland, OH ir kartu su LUS 
Marijampolės skyriaus pirmi
ninku A. Bendoraičiu aptarė du 
projektus: uždaros akcinės ben
drovės steigimą duonos ir pyra
go kepyklos įrengimui pas ūki
ninką T. Lastauską (8 km nuo 
Marijampolės) ir UAB steigimą 
žemės dirbimui ir ūkinių patar
navimų tiekimui su ūkininku J. 
Ardzįjausku, Mokolų kaime, 
Šunskų seniūnijoje, Marijampo
lės apskr. Taigi atrodo, kad 
susidomėjimas ir parama Lietu
vos žemės ūkiui Amerikos lietu
vių pagalba jau išsijudina ir 
teikia daug vilčių. 

Didžiausias Lietuvos miestas 
yra Vilnius — 590,000 gyvento
jų. Kaune gyvena 429.000 gy
ventojų, Klaipėdoje — 206,400; 
Šiauliuose — 147,800; Panevė
žyje — 132,000 gyventojų. 

Danutė Bindokienė 

Kalifornijos lietuviai pasiryžo 
eiti pagalbon Lietuvos žemės 
ūkiui ir tuo tikslu įsteigė Los 
Angeles korporaciją .American 
Lithuanian Investment & Deve-
lopment Corporation", sutrum
pintai ALLDCORP, kuri įregis
truota Lietuvos Ekonomikos mi
nisterijoje, kaip užsienio įmonė, 
jos veiklos pobūdis — gamyba, 
prekyba, paslaugos. Korporaci 
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Žvilgsnis pro rakto 
skylutę 

Ankrtyva* 1991 m. Muaio 13-tomoa ryta* pn« Ttfevfetyoa bokšto KaroUnHkoM, VilnhtfB. 
Nuotr. Preso AtMikto 

DEBESYSE 
JURGIS JANKUS 

Pasukau. Dalgis buvo astrus, skuto pačia 
pažeme ir taip lengvai, kad nė justi nejutau. Porą 
sukimų pabandžiau, o paskum įsisiūbavau kaip anomis 
dienomis, kai grįžęs atostogų net su senais vilkais 
palenktyniaudavau. Rodosi, be jokių pastangų nulinga
vau ligi ilgokos pradalgės galo, bet atsitiesęs pajutau, 
kad nebe tos dienos: širdis blaškėsi ir sunki, nematoma 
ranka gerklę spaudė. Pažiūrėjau atgal. Kazimieras te
bestovėjo toje pačioje vietoje ir atrodė, kad šypsosi, bet 
už pradalgę galėjau ir pats save pagirti: buvo tokia pat 
plati ir taip pat švariai išskusta, kaip ir Kazimiero. 
Sugrįžęs nusiimdamas dalgį prisipažinau: „Uždusau!" 
„Bet nemelavai, gerai suki. Jeigu taip abu sukibtumėre, 
ligi pietų ta pievutė ir išgultų", juokavo. „Tik bėdos turė
tum, — juokavau ir aš. — Už galvos griebtumeis, kai 
kokioje trečioje pradalgėje iš klumpių išvirsčiau. Va ir 
po vienos vos kvapą gaudau". „Tai gal prisėskim pavėsy. 
Pievai kojos dar neišdygo — nepabėgs, o svečias čia yra, 
čia ir vėl nebus". Netoli trobos po medliepiu buvo 
sukaltas stalas ir pora suoliukų. Aš atsisėdau, o jis, 
pasakęs atnešiąs ko atsigaivinti, nuėjo į trobą ir tuoj su
grįžo ąsočiu ir dviem stiklinėm nešinąs. Buvo vėsi gira. 
Labai panaši į tą, kurią tėvas vasaros darbams 
padarydavo. Išgerės stiklinę, pasidrąsinau ir pasakiau, 
kad noriu dar sykį užmesti akį į tą jo nepaprastą dū

delę. Be žodžio pakilo ir tuoj atnešė. Labai atsidėjęs išžiū-
rinėjau, bet nieko nauja nebepamačiau. Neradau jokio 
prietaisėlio, kurį paspaudus ar kitaip palietus, dūdelė 
būtų nebyle tapusi. Pūtiklis irgi atrodė kaip pūtiklis. 
Kitoks negu klarneto ar obojaus, bet neatrodė, kad iš 
jo galima būtų ką išimti ar įdėti. Ėmė noras papūsti ir 
pažiūrėti, kas iš to išeis, bet susilaikiau. Tik paklausiau: 
,Ar pats pasidarei, ar kur nors užėjai?" Jis valandėlę 
patylėjo. Gal svarstė: atsiverti tam praėjimui, ar ne? Aš 
irgi tylėjau. Iš kažin kur lindo mintis, kad jis nepravė
ręs burnos gali paimti dūdelę, nueiti į trobą ir užsidaryti. 
Bet nenuėjo, tik labai ramiai pasakė: „Kad nei pasidir
bau, nei užėjau. Norėdamas pasidirbti, nežinočiau net 
nuo kur pradėti. Gavau. Seniau pasakodavau žmonėms 
kaip gavau, bet niekas netikėjo. Manė, kad tik 
pasišaipyti iš jų noriu, o kai mėginau įtikinti, net į krū
tinę mušiausi, tai kvailiu išdėjo. Manau, kad ir tams
tai ne vienas jau pasakė, kad aš tik pakvailės Kazelis. 
Buvo pikta, bet per metų metus apsitryniau, ir dabar 
vis tiek, kas ką sako. Kartais, kai užeina liūdnumas, 
net pagalvoju — gal ir esu kiek pakvaišęs. Bet ne visada, 
tik kartais, kai būna taip negera, kad nors žemę graužk 
Va žiūriu i geras tamstos akis ir galvoju: jeigu viską 
pasakyčiau, tai ir jis kitaip negalvotų". Nutilo, o aš 
valandėlę ieškojau tokių žodžių, kurie tą žmogų atverų, 
bet tuoj numečiau j šalį išmoktas tautosakos rinkėjo 
gudrybes ir sumečiau šnekėti paprastai ir visiškai at
virai. „Vakar ne vienas sakė, kad tamstai sijos galvoje 
kažin kaip išsiklaipę, bet manęs neįtikino. Gal todėl, 
kad mano patirtis kitokia negu jų. Mat aš jau daug 
vasarų vaikščioju po žmones, renku pasakas, dainas, su 

Kai pradeda atrodyti, kad 
mūsų planeta skęsta vien neiš
sprendžiamose problemose ir jų 
skaičius kaskart dauginasi tary
tum ypač gajūs parazitai, gera 
žmogui pakelti akis į žvaigždy
nus ir galaktikas, kad Žemė, 
atrodanti tokia didelė bei 
reikšminga jos gyventojams, 
staiga atsidurtų reikiamos per
spektyvos lauke. Iš tos perspek
tyvos žvelgiant, Žemė — tai tik 
mažas taškelis Paukščių tako 
galaktikos Saulės sistemoje. 
Vien žmogaus, savo svarba įsi
tikinusio, puikybės jausmas ją 
visuomet statė ir tebestato į 
visatos centrą. 

Deja, eilinis šios planetos gy
ventojas vargiai gali tikėtis savo 
žvilgsniu prasiskverbti giliau 
negu žvaigždėtą naktį regima 
padangė, o tie mirgantys taškai 
tamsiame dangaus fone jam ne
daug tereiškia, nedaug ir pažįs
tami (retas tegali išvardinti 
žymesniuosius, be pagalbinių 
priemonių regimus, žvaigždy
nus ar paskiras žvaigždes). 
Astronomai šiuo atveju laimin
gesni, nes dangaus kūnų keliai 
jiems labiau žinomi, jie gali 
žvaigždes vadinti vardais, o 
žvaigždynus sudarančios figūros 
jiems taip pažįstamos, kaip gim
tojo miesto gatvės. Nuolat pri
kišę akį prie galingų teleskopų, 
astronomai netrunka pastebėti, 
jeigu pažįstamoje apylinkėje 
atsiranda, iki tol nematytas, 
reiškinys. 

Nenumaldomas alkis žinoti, 
pažinti, patirti žmogų vargino 
nuo pat jo žmogiškosios tapaty
bės pajutimo. Beieškodamas to 
pažinimo, naujų atradimų, šios 
Žemės gyventojas keliavo sau
suma ir vandenimis, kopė į 
kalnus ir leidosi į urvus, bet taip 
pat nuolat kreipė akis į padan
gę, jos neaprėpiamus plotus, ne
suskaičiuojamus šviesulius. 
Daugelyje kultūrų — tame tarpe 
ir lietuvių — žvaigždes skaičiuo
ti buvo nepatartina. Juk, kiek
vienam žmogui gimstant, sužiba 
danguje nauja žvaigždė, kuri, 
jam baigus žemiškąją kelionę, 
krinta ir užgęsta. Jeigu žmogus, 
beskaičiuodamas naktį žvaigž
des, sustos ties kuria, ji kaip tik 
gali būti ta, jam skirtoji. Pažy
mėta paskutiniu skaičiumi, 
žvaigždė visuomet krinta, o 
tuomet ir skaičiuotojo laukia 
mirtis... 

Tačiau modernus žmogus 
netiki mitais ir nebijo skaičiuo
ti žvaigždžių, nors niekam 
tikrai nepavyko nustatyti net 
mūsų galaktikos (Paukščių 
tako) žvaigždžių skaičių. Mano
ma, kad jų yra tarp 50 ir 100 
milijardų... 

Kadangi matomumas papras
ta akimi yra labai ribotas, žmo
gus nuolat ieškojo pagalbinių 
priemonių, o pati veiksmingiau
sia pasirodė esanti teleskopas. 
Tai senas instrumentas, mano
ma, išrastas olando Hans Lip-
pershey apie 1608 metus. Ne
trukus po to italas Galileo Gali-
lei (1609 m.) pasistatė dar tobu
lesnį instrumentą žvaigždėms 
stebėti. Tai jis pirmasis pama
tė kraterius Mėnulyje, Jupiterio 
palydovus (tik keturis) ir suvokė 
Paukščių tako galaktiką. O nuo 
to laiko kiekvienas šimtmetis, 
kiekvienas dešimtmetis atnešė 
patobulinimus, kol didingų tele
skopų lęšiai, tarsi smalsių kai
mynų akys, be paliovos raižo 
dangaus skliautą, ieškodamas 
neatrastų pasaulių. Vėliausias 
ir tobuliausias teleskopas, be 
abejo, yra Hubble, skriejantis 
Žemės orbitoje ir todėl, netruk
domas atmosferos sluoksnio, 
gali matyti tai, ko ir ant aukš
čiausio kalno pastatyta observa
torija per savo instrumentus 
pamatyti neįstengia. 

Jau kiek anksčiau Hubble at
siuntė Žemei nuostabią dovaną 
— tolimos žvaigždės gimimo 
vaizdus, o štai pernai, nuo gruo
džio 18 iki 29 d., suteikė astro
nomams retą galimybę, pažvelg
ti tarsi pro rakto skylutę į toli
mąsias visatos gelmes. Atsiųs
tose j Žemę nuotraukose erdvių 
tyrinėtojai pirmą kartą pamatė 
tarp 1,500 ir 2,000 naujų galak
tikų — kiekvienoje, be abejo, ir 
žvaigždynų, ir saulių, ir galbūt 
planetų... Įdomu, kad šis fantas
tiškas atradimas padarytas 
palyginti nedideliame dangaus 
plote — maždaug vienoj tris
dešimtojoje Mėnulio pilnaties 
diametro dalyje (matuojant eili
nio žmogaus sąvoka). Žmo
giškoji vaizduotė negali aprėp
ti, kiek dar galaktikų būtų 
galima atrasti, jeigu panašūs 
stebėjimai vyks toliau. 

Hubble teleskopo atradimų 
džiaugsmą erdvių tyrimo ins
titucijose temdo rūpestis, kad 
netrukus JAV vyriausybė, besi
stengdama mažinti valstybines 
išlaidas, gali nutraukti paramą 
šioms programoms, tad darbai 
turės sulėtėti, arba net visai su
stoti. Kaip gaila, kad žmonija 
per visus tuos šimtmečius nuo 
astronomijos mokslo gimimo 
asiriečių, egiptiečių, babilonie
čių ir kitų senųjų kultūrų lop
šyje, pažangą išvysčiusi iki tele
skopo erdvėse, bendromis jė
gomis nesiryžta pasišvęsti 
mokslo atradimų, kultūros ir ki
tiems kilniems tikslams, užuot 
nuolat klampojusi karų, skurdo 
ir nesutarimų purve. 

žmonėmis išsišneku, tai visko prisiklausau, visokių is
torijų išgirstu. Išmokau dėtis į širdį istorijas, bet ne is
torikus. Tuos, kurie pasakoja apie kitus, išmokau palikti 
nuošaliai. Tai ir tuos.kurie sprendė apie tamstą, net 
jokios istorįjos nepapasakoję, padėjau į Salį, bet ne is
toriją. Mane nežmoniškai domina visokios istorijos, bet 
dar neatsitiko, kad dėl pačios istorįjos būčiau iš ko nors 
pasijuokęs. O pačios istorįjos kartais būna tokios juokin
gos, kad negali ištverti nesijuokęs, bet tik todėl, kad pati 
istorija tokia juokinga, kad kartu su pasakotoju reikia 
juoktis. Kur juokinga, juoktis mėgstu, bet kad būčiau 
ką išjuokęs... Ne, to mano gyvenime turbūt tikrai nėra 
atsitikę". Kazimieras mano Šneką išklausė labai rim
tu veidu ir pasakė: „Jeigu tikrai taip, tai galėčiau dar 
vieną kartą ir papasakoti, nors buvau davęs žodį išmokti 
susičiaupti. Ir susičiaupiau. Va tas pats medliepis nuo 
paskutinio mano atsivėrimo jau bus turbūt bene 
dvidešimt kartų lapus išsiauginės ir vėl numetęs. Galiu 
pasakyti ir kam išsipasakojau. Tamstos draugui Juozui 
Plikūnui. Maniau, žmogus mokytas, tai galiu viską 
pasakyti, o pasakęs gal dar ko ir paklausti, o jis... At
simenu ir ką pasakė: 'Kiti sako, kad tu truputį kvailas, 
o aš nežinau. Kad apykvailis, visi mato, bet man prie 
kvailumo esi dar ir baisus melagis', dar nusispjovė ir 
išėjo. AS nuo jo ir dabar nesišalinu, bet jis į mane žiūri 
iš bokšto viršūnes. Ir tegu. Vienas kito duonos neprašom, 
galim ir taip Salia viens kito gyventi, tik melagio 
vainikas man daug sykių sunkesnis ui kvailelio. JuCj 
buvo laikai, kai net karaliai be kvailių neapsieidavo? 
Bent po vieną savo rūmuose laikydavo, kad svečiam 
būtų smagiau. Tai ir aš taip. Kas kviečia ar nekviečia, 

kai tik išgirstu, kad kur daugiau žmonių susirinks, 
įsikišu dūdelę į kišenę ir nueinu. Žmonės dūdelę mėgsta, 
padūduoju. Ligi šiol niekas dar neišvarė, o padėkoti tai 
dažnas padėkojo. Ir vakar niekas nekvietė. Visi ėjo, 
nuėjau ir aš. Nieko, rodos, nesugadinau. Nors Plikūnas 
lyg ir nematė, kad jo svečius linksminau, bet Petrutė 
labai gražiai padėkojo. 

Pati istorija tai prasidėjo taip. Vieną sekmadienį 
miestely išgirdau, kad Aitviliuose turtingas ūkininkas 
dideles vestuves kelia. Savo dukterį išleidžia į Kauną 
už pono, kaip čia apsieisi be šaunių vestuvių. Buvau jau 
iš pusbernių gerokai išbėgęs, tai į vestuves, dar į kelintą 
kaimą, būtų buvę sarmata bėgti, bet kad, sakė, 
net iš Kėdainių atvyksta dūdų orkestras. Visokiom dū
dom dūdelėm i i mažens galva buvo pramušta, o paties 
dūdų orkestro dar niekada nebuvau nei matęs, nei gir
dėjęs. Man jis buvo kaip kokia neregėta ir negirdėta 
pasaka. Tai kaip nenueisi. Dar netikėtai sutikau 
Kubiliūnų Sruogiuką. Tas pavadino eiti kartu. Jeigu pir 
ma į svetimą kaimą vienas eiti kiek pribijojau, tai dabar 
niekas nė sulaikyti nebūtų galėjęs. Labiausiai, kad Sruo-
giukas Aitvilių pašonėj gyveno ir ne tik pažįstamų, bet 
ir gerų draugų Aitviliuose turėjo. Ir daug mergaičių 
pažino. Sakėm, bus puiki proga ne tik dūdų pasiklausyti, 
bet pagal jų muziką ir padus smagiai į aslą padaužyti. 
Nežinojau apie Sruogiuką, bet aš ir pašokti jau gerai 
pratimiklinęs. Kai savo kaime susirinkdavom pašokti, 
nė viena mergaitė nuo manęs nebebėgo, nebebįjojo, kad 
galiu kojas numindyti. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ST. P E T E R S B U R G , F L 

LIETUVIŲ FONDO 
POKYLIS 

St. Petersburgo lietuvių telki
nyje žiemos metu vyksta gyva 
organizacijų kultūrinė bei vi
suomeninė veikla. Neatsilieka 
ir Lietuvių fondas. Fondo įgalio
tine Janina Gerdvilienė praėju
sių metų gruodžio 6 d. Lietuvių 
klubo salėje suruošė pokylį su 
menine programa ir puikia 
vakariene. įžanginiame žodyje 
įgaliotinė pasidžiaugė, jog šio 
renginio dėka į Lietuvių fondą 
vėl įplaukė keli tūkstantukai: 
kai kurie nariai padidino savo 
įnašus ir įstojo du nauji nariai, 
tai Zuzana ir Stasys Dzikai. 
Pokylio metu visi aukotojai 
buvo susodinti prie atskirų 
stalų, išvardinti pavardėmis ir 
jiems padėkota. Ypatinga LF 
įgaliotinės padėka buvo pareikš
ta dr. Jonui ir Daliai Mauru
kams, didiesiems fondo rėmė
jams. 

Meninę programą atliko niu
jorkietis aktorius Vitalis Žu
kauskas, kuris lietuviams yra 
gerai pažįstamas, nes jis su savo 
..vieno žmogaus teatru" yra ap
keliavęs beveik visus JAV h-
Kanados lietuvių telkinius. 
Laisvoje Lietuvoje jis lankėsi 
tris kartus, kur turėjo net 35 pa
sirodymus. „Jis yra pažįstamas 
ir mūsų scenoje", — pažymėjo 
Janina Gerdvilienė pakvies-
dama aktorių scenon, o publika 
pasveikino jį plojimu. 

Vitalis Žukauskas arti va
landą laiko savo humoru links
mino klausytojus, sugebėdamas 
į gyvenimą bei įvairius jo nuo
tykius pažvelgti iš linksmosios 
pusės. Vakaro dalyviai, kurių 
buvo arti 190, nuoširdžiai 
juokėsi ir padėkojo aktoriui gau
siais plojimais. 

Po meninės dalies pokylio ren
gėja aktoriui Vitaliui Žukaus
kui ir visiems atsilankiusiems 
nuoširdžiai padėkojo. Padėko
jusi visiems padėjusiems poky
lį ruošti, pakvietė visus vaka
rienei, kurią paruošė Nijolė ir 
Kostas Dimai, Lietuvių klubo 
virtuvės šeimininkai. 

MINĖJIMAS - KONCERTAS 

St. Petersburgo Lietuvių klu
bo globoje veikia Kultūrinių 
popiečių būrelis, vadovaujamas 
Angles Karnienės. Šio būrelio 
iniciatyva 1995 metų gruodžio 
16 d. Lietuvių klubo salėje buvo 
suruoštas gražus M. K. Čiur
lionio minėjimas-koncertas, 
pavadintas „Čiurlionio pasau
lis'*. Vakarą pradėjo būrelio 
komiteto pirm. Angelė Kamie
ne, pasidžiaugdama gausia au
ditorija ir pažymėdama, jog 
dalyvių tarpe malonu matyti 
Kauno Vytauto Didžiojo u-to 
rektorių prof. dr. Bronių Vaš
kelį ir Stasę Vaškelienę. Be to, 
ji pabrėžė, jog šiais 1995 metais 
sueina 120 metu nuo Lietuvos 
didžiojo menininko M. K. Čiur
lionio gimimo ir šie metai yra 
paskelbti tarptautiniais Čiur
lionio metais. „Kaip džiu
gu, kad užsklendžiant 1995 me

tus ir čia, St. Petersburgo Lie
tuvių namuose, mes šiandien 
galime arčiau pažvelgti į tą pa
slaptingą Čiurlionio dailininko 
ir muziko pasauli, muziko pia 
nisto Roko Zubovo, Čiurlionio 
provaikaičio, ir pianistės Sona 
tos Zubovienės dėka". — pa 
brėžė Angelė. 

Deja, Sonata programoje daly 
vauti negalėjo dėl rankos riešo 
skausmų, įgytų per paskutinįjį 
koncertą Čikagoje. Visą „Čiur
lionio pasaulio" programą 
atliko Rokas Zubovas. Jam pasi
rodžius, gėlėmis ir M. K. Čiur
lionio paveikslų reprodukcijo
mis gražiai dekoruotoje scenoje, 
publika jį sutiko gausiais plo
jimais. Programa buvo dviejų 
dalių: pirmoje dalyje išgirdome 
ankstyvesniuosius M. K. Čiur
lionio muzikos kūrinius, o an
troje — kūrinius, parašytus 
susipažinus su Vakarų pasaulio 
muzika, jam pagyvenus Leipzi-
ge. Pianistas kiekvieną atlie
kamą muzikos kūrinį įdomiai 
apibūdino, paryškino jo esmę. 
santykį su tapyba, gamta, lietu
vių liaudies dainomis. Čiurlio
nio pasaulį žavėjo miško slėpi
niai, jūros didingumas, jos ban
gavimas. Visa tai jam teikė 
įkvėpimo įamžinti muzikos 
akorduose arba tapyboje. 
Pirmąją koncerto dalį pianistas 
pradėjo su „Oi giria, giria". 
Toliau atliko preliudus, labai 
įspūdingai nuskambėjo „Sona
ta" ir ši dalis buvo baigta su pre
liudu „Ruduo". Po 10 minučių 
pertraukos koncertas pradėtas 
skambinant „Pater Noster". 
Toliau sekė preliudai, „Besa-
cas" (5 variacijų) 'ir „Jūra". 
Klausytojams prašant, pianis
tas bisui pridėjo „Fugą". . 

Koncertas buvo baigtas . 
'Muzikb''Roko Zubovo paaiški
nimai ir jo Čiurlionio muzikos 
bei tapybos interpretacija buvo 
puikiausia paskaita; jo vir
tuoziškas skambinimas buvo 
žavėtinas. Šis minėjimas - kon
certas buvo graži meninė at
gaiva, lyg ir apvainikavimas 
Čiurlionio metų. Šio vakaro 
dėka klausytojams Čiurlionio 
genijus tapo a i škesn i s ir 
artimesnis. 

Vakaro dalyviai, kurių buvo 
daugiau negu 150, muzikui 
atsilygino gausiais plojimais, o 
rengėjai jį ir Sonatą apdovano
jo gėlėmis. Angelė Kamiene 
tarė nuoširdų padėkos žodį, 
pakvietė aplankyti mažojoje 
salėje Čiurlionio paveikslų bei 
leidinių vykstančią parodą ir 
pasivaišinti vynu, sūriais ir 
pyragaič iais , o taip pat 
pasikalbėti su muzikais Roku ir 
Sonata Zubovais. 

B E N D R O S KŪČIOS 

St. Petersburgo Lietuvių klu
be tradicija jau yra tapęs bend
rų Kūčių ruošimas, jos yra ruo
šiamos jau daugiau negu 30 
metų iš eilės. Šiemet Lietuvių 
klubo salėje Kūčių dieną vaka
rienė vyko 6 vai. vak. Įėjus į 
naujai dekoruotą salę, akis 
žavėjo šiaudinukais ir spindin
čiomis žvakutėmis scenoje 

CLASSIFIED GUIDE 

Svečiai pianistai Rokas ir Sonata Zubovai St. Peteraburg, FL, su 4io telkinio kultūrinių popiečių 
būrelio valdyba. Iš kairės D. Mažeikienė, klubo pirm. Albinas Ramius, kultūrinių popiečių būrelio 
pirm. Angelė Kamiene, R. ir S. Zubovai, V. Sabienė, S. ir S. Vaikiai, V. Maieika. 

papuošta Kalėdų eglutė. Per 
visą salę, nuo durų ligi scenos, 
stovėjo išilgai sustatytos 5 eilės 
baltomis staldengtėmis apdeng
tų ir gražiai papuoštų stalų, kur 
turėjo susėsti 360 Kūčių vaka
ro dalyvių. Gražiąją Kalėdų 
eglutę scenoje, savo darbo šiau
dinukais, papuose Nina Liubi-
nienė su Marytės ir Alfonso 
Aleksiejūnų talka. 

Lygiai šeštą valandą, Kūčių 
dalyviams susėdus prie stalų, 
Lietuvių klubo choras su uždeg
tomis žvakutėmis rankose atžy
giavo per aptamsytą salę ir su
stojo scenoje. Tada choras, diri
guojant muz. Petrui Armonui ir 
akompanuojant pianistei Re
ginai Ditkienei, nuotaikingai 
sugiedojo 5 kalėdines' giesmes. 
Klubo pirm. Albinas Karnius, 
savo padėkos ir sveikinamajame 
žodyje, prisiminė Kūčių Teikšmę 
ir prie mikrofono pakvietė ren
ginių vyriausiąją organizatorę 
Angelę Karnienę. Savaime 
aišku, jog Kūčių stalo gėrybės 
neatsirado magiška lazdele 
pamojus, jos buvo pagamintos 
darbščių rankų ir pasiaukojusių 
širdžių. Angelė pranešė, jog 
tokių pasiaukojusių buvo net 
19, kurios pamainomis dirbo net 
kelias savaites, joms padėkojo ir 
paskaitė jų pavardes; organiza
torės „dešinioji ranka" buvo 
Elenutė Purtulienė. Kūčių daly
viai dirbusioms padėkojo gausiu 
plojimu. 

Klubo pirm. Albinui Karniui 
pakvietus, Šv. Kazimiero mi
sijos vadovas kun. Steponas 
Ropolas, OFM, sukalbėjo maldą. 
Tada prasidėjo Kūčių vaka
rienė. Ant kiekvieno stalo spin
dėjo uždegtos žvakės ir kiekvie
nam vakaro dalyviui ant lėkš
tutės buvo padėta po kalėdaitį, 
todėl, prieš valgant, su savo 
artimaisiais buvo laužomas 
„Dievo pyragas", vyko sveiki
nimai ir linkėjimai. Pati vaka
rienė buvo 12 tradicinių Kūčių 
valgių. Po vakarienės išdalinus 
populiarių kalėdinių giesmių 
tekstus, akompanuojant mųz. P. 
Armonui, visi Kūčių dalyviai 
pagiedojo. įsiviešpatavo tikra 
kalėdinė nuotaika. Kūčių vaka
ras buvo baigtas Lietuvių klu
bo pirm. A. Karniaus žodžiu, 
visiems padėkojant ir pasveiki
nant su šventėmis. 

Džiugu, kad čia mes turime 
pastoge, kuri suburia visus, kur 
pasijunti esąs lyg vienos didelės 
šeimos narys. 

. St. Všk. 

pamažu auga St. Peteraburg, FL, lietuvių telkinyje 
kykla veikia 

BALTIMORE, MD 
KALĖDŲ MUGĖ -

„BAZARAS-

Maždaug prieš 5 metus 
Baltimorės Lietuvių muziejaus 
nariai: Algis ir Cathy Grin-
taliai, Elena Okienė, Vytautas 
Vaškys ir Jonas Kardokas nuta
rė pravesti prieškalėdini įvairių 
meno dirbinių pardavimą. Lie
tuvių namų vedėja Aldona Bu 
dienė su savanorėmis sutiko pa
ruošti Lietuvių namuose pietus, 
kad lankytojai galėtų pasivai
šinti skaniais valgiais ir gė
rimais. Ši šventė, ruošiama 
gruodžio pirmoje pusėje, tapo 
tradicine ir padeda sutelkti 
lėšas muziejaus bei namų išlai
kymui ir pagerinimui. Šios 
mugės ir pavasarinio festivalio 
proga, mes gauname lietuviškos 
ruginės duonos iš „Baltic 
Bakery" savininkų — Ankų šei
mos, Čikagoje, Paprastai pra
šome 100-300 kepalų, kurią 
Ankai mums padovanoja, — 
mes sumokame tik už persiun
timą. Susidariusias pajamas 
(pardavus šią duoną) irgi naudo
jame šių dviejų institucijų iš
laikymui. Baltimorės Lietuvių 
muziejus ir Lietuvių namai yra 
labai dėkingi už šią paramą. 
Tad ir šiais metais gruodžio 10 
dieną, sekmadieni, pasiruošėme 
priimti didelį būrį lankytojų, 
tačiau didelė dalis prekystalių 
liko neužimti. t)alyvavo tik Elė 
Okienė ir Jonas Kardokas iš 
Lietuvių namų ir po vieną stalą 
turėjo Karaliaus Mindaugo šeš
tadieninė mokykla ir lietuvių 
kalbos suaugusių klasė. Cepe
linų pietūs sutraukė gausų būrį 
valgytojų. Net 155 svečiai 
panoro paragauti šių lietuviškų 
skanėstų. Baltimorėje tai jau 
didelis skaičius (į koncertus 
vidutiniškai atsilanko arti 100 
lietuvių). Šių skanių pietų 
paruošimui daug pasidarbavo 
Lietuvių namų vedėja Aldona 
Budienė, valdybos nariai: Elena 
Okienė, Florence Bauer, Jonas 
Kardokas ir savanorės: Dorothy 
Adomaitienė, Ona Lekavičienė, 
Jessie Pazneikienė, Laima Meš
kauskienė ir Ruth Bowers. 

PEN8ININKU 
PRIEŠKALĖDINIAI 

PIETŪS 

Gruodžio 17 dieną pensininkų 
klubas, vadovaujamas Algio 
Skudzinsko, Aldonos Marcin
kienės ir Vytauto Banio, paruo
šė pietus su programa. Progra
moje Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės atstovo Lietuvoje 
Juozo Gailos pranešimas apie 
padėtį Lietuvoje ir Baltimorės 
solistės Ja nes Brazauskienės 
koncertas. 

Solistė Brazauskienė padaina
vo keturias dainas, o giedant 
„Tyliąją naktį", įsijungė ir 
publika. 

J. Brazauskienė dainuoja ir 
j Baltimorės lietuvių mišriam 
chore „Daina", kuris gieda 
kiekvieną sekmadienį Šv. Al
fonso bažnyčioje lietuvišku 
Mišių metu. Jane Brazauskienė 
priklausė prieš keletą metų 
iširusiam kvartetui su Vytu ir 
Elaine Dūliais ir Igoriu Ku 

REAL ESTATE REALESTATE 

'. KMIECIK KALTOtS 
7932 S. FWU*į U, 

4345S.Afd«*AW. 

DANUTĖ MAYBR 
284-1900. 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
IDMttf l tarer.Jipro-
.•ąBrUngailr 

ĮKaJnevintss veltui 

... * . » - » % 

čiaušku. Jie yra pasirodę ir 
kituose lietuvių telkiniuose. 
Kvartetui ir chorui akompanuo
ja Marija Krasauskienė. Ji taip 
pat groja vargonais bažnyčioje. 

Pietūs buvo paruošti iš šaltų 
užkandžių ir skanių pyragų su 
kava bei vaisvandeniais. Salė, 
kaip ir paprastai pensininkų 
susirinkimuose, buvo apypilnė 
— daugiau negu kurios kitos or
ganizacijos Baltimorėje susirin
kimuose. Tas parodo, kad Balti
morės lietuvių telkinys sensta, 
kad jo daugumą sudaro pensi
ninkai. 

W O R C E S T E R , M A 

ŠVĘSIME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTC 

VVorcesterio Lietuvių organi
zacijų taryba Lietuvos valstybės 
įkūrimo 745 metų ir Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
78 metų, ir antrojo atstatymo 6 
metų sukakčių minėjimą Wor-
cesteryje ruošia vasario 18 die
ną — sekmadieni. 

10 vai. ryto iškilmingos šv. 
Mišios Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje už Lietuvą ir visus 
žuvusius dėl jos laisvės. Pa
kviestas mūsų diecezijos vys
kupas Daniel Reilly. Organi
zacijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis, o jų nariai unifor
muoti. Visos moterys, turinčios 
tautinius drabužius, jais pasi
puošia. 

3 vai. p.p. minėjimas Maironio 
parko didžiojoje salėje. Pagrin
dinis kalbėtojas prof. dr. Vaidie-
vutis Mantautas iš Hartford, 
CT. Meninę programą atliks Šv. 
Kazimiero parapijos choras, va
dovaujamas vargonininkės 
Onos Valinskienės. 

Tarybos valdyba prašo organi
zacijas ir atskirus asmenis da
lyvauti šv. Mišiose, minėjime ir 
suteikti auką. Aukos bus skiria
mos pagal aukotojų pageidavi
mą: „Dovana Lietuvai", Tautos 
fondui, Lietuvių Bendruomenei 
ir Amerikos Lietuvių tarybai. 
Po minėjimo skautės visus da
lyvius ir svečius pavaišins 
užkandžiais ir kavute. 

KALĖDOS ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE 

Skoningai kalėdinėmis eglu
tėmis, gėlėmis ir vainikais * 
papuoštoje Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje Kalėdų naktį, 
11:30 vai., parapijos choras 
pradėjo giedoti Kalėdų giesmes. 
12 vai. nakties Bernelių Mišias 
koncelebravo kleb. kun. V. Pa
rulis, MIC, (jis ir pamokslą 
pasakė) ir kun. J. Petrauskas, 
MIC. įspūdingai giedojo parapi
jos choras. Labai gražiai pasi
reiškė solo choristas Valeryonas 
Roževičius, trimitininkas Albi
nas Tamošiūnas, būgnininkas 
Stephen VValinsky. Chorai jau 
daug metų vadovauja vargoni
ninkė Anne VValinsky. Visa tai 
pamaldų dalyviams suteikė 
džiaugsmą ir dvasios pakilimą. 
Pasauliui reikia Kūdikėlio Jė
zaus atneštos taikos, raarj\ *a, 
meilės. 

Plotų Floridoje 
mes keturių butų namas, gera
me ir gražiame rajone, N. Palm 
Beach mieste. Del papildomų 
žinių skambinkit: 

312-447-2943 arba 
407-642-2217. 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-0969 
(706)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

* Periant ar parduodant 
•Grasas ir aątHngM 
* MLS tornpMerfųir FAX 
> NuotfvyMų (kamavimas 
* Perkame ir parduodama 

$239,900 bseutMuI brfcfc home onry 5 yra. oid, located in 
Lemont; etose to Uth Cntr.; 4 bsrJrma, 3 batfte; fam. rm. and 
baeement; on premium lot; open to parkakę v»ew, minutes 

Century 21/Ceeeee by KJng, 
ask for George Mecfcss, tat: 708-064-4400 

ei 
• 

trasia 

• • • • l i 
MISCELLANEOU8 

• L I K T U O S 
(V6DMUI — fATAJSYMAf 

Turiu Chicagoe rrassto leidimą Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

.311-779-3313 

IEŠKO DARBO 

Angliškai nekalba. Skam
binti vakarais: 706-366-9476 

AUTOMOSMJO, NAMU. SVESCATOS, 
^mOYVYB^DRAUCSMAS. 
Agentas Frank Zapost ir OI». Mgr. 
Auka* S. Kena katja " 

FRANK ZAPOUS 

TeL(TOS) 
(312)991 

Sąžiningas, darbštus. Turi re
komendaciją. Skambinti: 911* 
7764112,912-476-6416, 

IE8KOBUTO 

J K 6 COMsYTfItJCTIOM 6% 4Jr *9^ef6ejafJ g | 1 W V 9 9JW0jej 

„Shmgle" stogai ir visų rūsrų 
apkalimai (skSng): medžio, sJu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Ji 
teL 

arba 2 mieg. kambarių 
1 

Tat 

I I 
stSBSsVtt •VsOsTtf^BsIarfę^eVi 

8karnMna nuo 6 v.v. 
191.911-471 

10 v.v. 

Likviduojamas butas Čikagoje. Ne
brangiai parduodami visi kambario 
baliai; vkyMs, TV ir kt smuMonsnos. 
Kreiptie tel. 799-391-4773 

MOVTNO—KRAUSTYMAS 
rTtJ99J660n6mM Į 

Jums pitonu Mku. 
.Kratp*: 

ŽEMAITĖ AMERIKOJE 
DALIA NOfMKAITt mjCe*0JNt, PM.O. 

Julijos Žomeitee-Žymarrtisnes lankymasis slapus Atlanto. 
1916-1921 metale, jos darbai, kūryba, veftta 
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar 

įžemarto kaip į p4rrr>ąąketuvk{ rašytoją, klasike, 
sia egzodą Amerikoje ir Iro šimtmečio rxadžroto p;irmąją 
•prasiusią ateivių prarsdlraą; tėvynes ilgesį, 
dezintsyiaetyą, bei Imkjrantų nepritapimą nauMine 
pirmąją sėtuve farnMees Amerikoje, pavojingą 
naujų viešnių prozoje autore. 

Knyga gaunama DRAUS*. Kssna — 96 694. Su 
persiuntimu - 17 det MnoM gyv. prideda Stato esie tax 
1.75 dd 



LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO AMERIKOS APYGARDA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI 
36-tose METINĖSE IŠKILMĖSE ŠVENČIANT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Martinique Pokyl ių Salėje, 2500 W. 95 St. Evergreen Park, IL 

Sekmadieni, vasario 4 d. 

Bus pagerbta ATEITININKŲ FEDERACIJA 

Kokteiliai,— 4:30v.p.p. 
Vakarienė — 5:30 v.p.p. 

Meninė ProgramaiLlETUVOS VYČIŲ ŠOKĖJAI 
Vedėjas Frank Zapolis 

Rezervacijoms kreiptis: Julie Zakarka, tel. 708-425-5015 
šokiams gros GEORGE STEVENS orkestras 

Auka 35 dol. 

LAIŠKAI 
LEIDYKLŲ IR JŲ VEIKLOS 

SUMAIŠYMAS 

„Draugo" Nr. 252 straipsny
je „Lietuvių egzodo vaikų li
teratūra" Gražina Slavėnienė 
rašo: „New York'e J. Sodaitis 
įsteigė trumpalaike leidyklą 
'Gabija' ir paaugliams bei 
jaunimui perspausdino lietu
viškus klasikus mažu pigiu for
matu, pvz. Vinco Pietario popu
liarų romaną Alg imantas , 
Vincą Krėvę, Lazdynų Pelėdą ir 
t.t. " Čia norėčiau patikslinti 
kai kuriuos straipsnio autorės 
iškeltus netikslumus, kurių 
buvo galima išvengti, pasitik
rinus informaciją Liet. enci
klopedijos VI ir X X V m tomuo
se. 

„Gabijos" leidykla, savo veiklą 
pradėjusi 1947 m. Vokietijoje, ją 
t«sė ir JAV 1949 m iki 1958 m., 
taigi nebuvo jau tokia „trumpa
laikė", tuo labiau, kad kitos liet. 
leidyklos, mažėjant dėmesiui 
knygai, susilikvidavo žymiai 
anksčiau. „Gabijos" veiklos 
metais išleista 105,000 egz. liet. 
knygų ir kitų leidinių. Buvo lei
džiama, ne tik literatūra vai
kams, bet visų pirma ir suau
gusiems. Stambiausias leidinys 
— literatūros metraštis „Gabi
ja" spaudos atgavimo penkias
dešimtmečiui ir tremties de
šimtmečiui paminėti, to paties 
vardo literatūros žurnalas, Jur
gio Jankaus, Pulgio Andriušio, 
Nelės Mazalaitės, Antano Gus
taičio, Jurgio Savickio, Leonar
do Žitkevičiaus ir kt. lietuvių 
rašytojų knygos bei svetimi 
autoriai. 

Paskutinis „Gabijos" leidinys 
"buvtr liet. rašytojų legendų ir 

padavimų rinktinė jaunimui 
„Karaliaus vainikas" (1958). 
Straipsnyje „Gabijai" priskiriami 
leidiniai — „V. Pietario Algi
mantas, V. Krėvė" — buvo iš
leisti kitų leidėjų. Visos „Gabijos" 
knygos buvo leidžiamos nepri
klausomoje Lietuvoje nusisto
vėjusiu standartiniu formatu, o 
ne „mažu pigiu formatu". 

J u o z a s Sodaitis 
„Gabijos" leidyklos sav. 

Ormond Beach, FL 

SPORTUOJU SAVO KĖDĖJE 

Retsykiais laiškų skyriuje 
užsimenamas tas ar kitas 
„Draugo" puslapis — vieni 
pagiria, kiti ir „pipirų užpila", 
bet nė karto nemačiau rašant 
apie sporto skyrių. Tai aš pats 
nusprendžiau padaryti, nors 
nekoks iš manęs raštininkas. 

Nekoks ir sportininkas — 
sportuoju tik iš savo kėdės (su 
ratukais), nes jau seniai kojos 
kaip praskydu8 tešla, tačiau 
mielai skaitau apie kitus, kurie 
gali ir nori sportuoti. Daug 
gražios informacijos randu tame 
sporto skyriuje, tai prašviesina 
seno paliegusio žmogaus dienas. 
Aš noriu padėkoti redaktorei 
Irenai Regienei už sąžininga 
(tikriausiai ir nelengvą) darbą. 

Antanas K. Žilinskis 
Miami, FL 

MIELI TAUTIEČIAI 

Skaitykite, prenumeruokite, 
paremkite pigiausią Lietuvoje 
kultūrini leidinį — .Kultūros 
barų" žurnalą. Prenumeratos 
kaina metams — 32 dol. Para
mos ir prenumeratos čeki siųs
kite redakcijos adresu: „Kul
tūros barai", Latako g. 3, Vil
nius 2001, Lithuania, arba 
„Kultūros barų" įgaliotinei 
Marijai Paškevičienei adresu: 
306 55th Piace, Downers Grove, 
IL 60516, U.SA. 

Žurnalas siunčiamas oro 
paštu. 

Užsiprenumeruoti galima nuo 
bet kurio numerio. Jūsų teigia
mas apsisprendimas padės 
išgyventi vienam rimčiausių 
Lietuvos kultūrinių leidinių. 

Laima Kanopkienė 
Vyr, red. pavaduotoja 

CLINTONINTU IŠDAIGU 
KLAUSIMU 

Išeivijos spauda dabar pasie
kia ir Lietuvą, todėl norėčiau 
padaryti porą pastabų dėl 
1995.12.28. .Draugo" straipsny 
je „Žvejyba putotame vandeny
je" iškeltų klausimų. Ypač kai 
matomai bandoma lyg ir patei
sinti Clintonines išdaigas. 

Vargu ar tiesa, kad amerikie
čiai „nekreipia dėmesio" į 
valdžios žmonių „ne visai šva
rios praeities" klausimus. Bėda 

Kai tevelia domiai asvo vaiko darbeliai* ir fatiHimfj« g»Hn»» tikėti, kad vaikas 
yra laimingas. Ttvo-vaiiko renginyje „Žiburėlio" mokyklėlėje Lemonte Gin
te* Kuieliauskai su teveliu Antanu. 

Nuotr. Lydos 
ta, kad didžioji žinyba paprastai 
išpučia JAV dešiniųjų paslydi
mus ir nutyli, arba bando už
glostyti, kairiųjų suklupimus. 
Belieka tik palyginti, pavyz
džiui, kaip spauda elgėsi juodo
jo konservatoriaus kandidato i 
Aukščiausiąjį teismą Clarence 
Thomas atveju, su jos švelnia 
elgsena kandidato į prezidentus 
Bill Clinton neištikimybės 
kaltinimais. 1992 metų rinkimų 
kampanijoje buvo bandoma nu
tylėti jo meilužės Jeniffer 
Flowers pareiškimus. Net pa
remtus garsajuostėmis. Spauda 
numykė ir iki šiol bandė numoti 
ranka į Paulą Jonės kaltinimus 
užkabinėjimu. 

Didžioji spauda ilgą laiką 
sėkmingai nutylėjo, ar bent 
bandė paneigti, prezidento, o 
ypač jo žmonos Hillary, įtarti
nus įsivėlimus į „putoto van
dens" (Whitewater) aferą, ne
paisant kad visa tai skambėjo 
milijoniniais nuostoliais mokes
čių mokėtojams ir galimu Clin
ton šeįmos pasipelnymu. Be to, 
šioje byloje iškilo gal dar ir jų 
šeimos draugo, Baltųjų rūmų 
pareigūnu tapusio, Vince Fos-
ter, neaiškia mirtimi mirusio ir 
keistoje vietoje atsiradusio, 
lavono klausimas. Dar dabar 
tebeaiškinamas mirusiojo įstai
gos dokumentų dingimas. Tad 
ko galima tikėtis iš faktų 
nežinančių, amerikiečių? 

Apie Arkansas gubernatūros 
skandalus plačiai rašė net 
Anglijos spauda, nors bandė 
tylėti didžioji JAV spauda. Apie 

Ouayaramerin, Bolivijoje, prie BramUjoa sienos, kun. dr. F. A. Bendoraitis au tavo iateigtoe 
ligonines darbuotojais. Kun. BendoraHia vakarų Amasonijoja dirba nuo 1962 m. (nuotraukoje 
jis dešinėje) - aukšto Ogte, šalia - kairėje - aaa. Ksavera Sekėnaitt 

tai buvo gerai informuoti ir 
amerikiečiai, skaitą dešiniąją 
JAV spaudą, kaip žurnalus 
„American Spectator", „The 
new American", „National 
Review", ir laikraščius, kaip 
„The Washington Times", „Hu-
man Events" ir kt. Tiems 
amerikiečiams (ir JAV lietu
viams...), informacijos užtvarai 
pagaliau griūvant, „putoto 
vandens" paviršiun iškylantys 
faktai nėra staigmena. 

Vilius Bražėnas 
Bonita Springs, FL 

NUOMONES, NUOMONĖS 

Jaunimas dažniau reiškiasi 
drąsiais, pasiaukojančiais 
veiksmais, ką puikiai įrodė ir 
Lietuvos partizanai, kurie auko
jo savo brangiausią turtą, savo 
gyvybę, dėl Lietuvos laisvės. 

Kita savo idėjų įgyvendinimo 
priemonė yra viešas pareiški
mas. Lietuvoje, kai dar valsty
bės reikalus tvarkė bajorų 
seimai, buvo tradicija, kad savo 
priešingą nuomonę pareikšti, 
reikėjo išeiti iš seimo ir, sėdus 
ant žirgo, paleisti kelis šūvius. 
Tai nebuvo surista su gyvybės 
auka, bet buvo laikoma gar
binga priemone taip pareikšti 
savo skirtingą nuomonę. Toks 
savo nuomonės pareiškimas ta
da Lietuvos jaunimo tarpe buvo 
populiarus. 

Ir dabar jaunimas kaltina 
Lietuvos vyriausybę, kad jie be 
garbės šūvio, leido okupuoti 
Lietuvą. 

Tiek tie bajorai, apleisdami 
seimą, tiek tie mūsų jaunuoliai 
negalvoja, kaip ir kiek, už tuos 
garbės šūvius nukentės tauta. 
Tik nustebau, kad ir mūsų po
puliari redaktorė D. Bindokie-
nė, išėjo kartu su jaunuoliais. 
...„1940 metais, kai be jokio 
pasipriešinimo priėmė ne tik 
Raudonosios armijos okupaciją, 
bet ir Maskvos suorganizuo
tus rinkimus" ...(„Draugas", 
1995.XII.29). 

Žinoma, skaudžiai nukentėjo 
Lietuva nuo tų draugų, rusų-ko-
munistų. Jie užėmė Lietuvą, 
kaip draugišką kraštą, o trečda
li tautos sunaikino kacetuose 
bei Sibiro taigose. Bet vis tiek 
tautos branduolys išliko. Nors ir 
po 50 metų valstybė vėl atgavo 
nepriklausomybę. Aš manau, 
mes turėtume dėkoti to meto 
Lietuvos vyriausybei, kad ji 
padarė teisingą sprendimą, nes 
jaunuoliški šūkiai ar „pykšt 
pokšt" šūviai ne visada į gerą 
išeina. 

Ir nereikia toli ieškoti pavyz
džio, kas atsitiko su kraštu, kurį 
rusai užėmė karo metu. Po 50 
metų ten niekas nekelia nepri
klausomybės klausimo, nes ten 
senųjų to krašto gyventojų 
nebėra. 

Ignas Petrauskas 
Chicago, IL 

DAR APIE ŠAKIŲ 
„DRAUGĄ" 

„Draugo" spalio 25 dienos 
laidoje teko kiek plačiau rašyti 
apie Sakiuose nuo 1945 m. lei
džiamą rajono laikraštį „Drau
gą". Tą rašinį ištisai per
sispausdino Sakių „Draugas" 
savo lapkričio 15 d. laidoje kar
tu su mano laišku, siunčiant to 
rašinio iškarpą. 

Taip pat atsiliepė ir Sakių 
„Draugo" vyr. redaktorė Aldona 
Zavistauskienė. Ji savo laiške 
šių eilučių autoriui taip rašo: 
„Nepaprastai esu dėkinga Jums 
už atsiųstą iškarpą apie mūsiškį 
„Draugą", kurią išspausdinome 
laikraštyje. Šiuo laišku siunčiu 
Jums tą medžiagą su visu 
'Draugu', ir prašau: jei tik 
turės i te kokią gal imybę, 
atsiųskite visą 'Draugo' laikraš
tį, kad matytume, kaip jis dabar 
atrodo. Širdingai sveikinu Jus, 
kad bendradarbiaujate tiek me
tų 'Drauge'. Dar apsidžiaugėme, 
kad yra Šakiečių klubas, į kurį 
susibūrę iš Zanavykų krašto 
tautiečiai. Būtų gera ką nors 
gauti laikraščiui apie jo veiklą 
ir tuos kraštiečius. Žodžiu, 
norėtume palaikyti ryšį ir t.t." 

Pasirodė, kad pati vyr. redak
torė yra kybartietė. Jos tėvas 
Stasys Valaitis — Kybartuose 
gimęs ir augęs (miręs 1960 m.). 
Kartu su tėvu taip pat Kybar
tuose palaidota ir 1993 m. 
mirusi jos mama. Dabar Kybar-
tuose dar tebegyvena 
redaktorės brolis — Alfonsas 
Valaitis. Pati redaktorė gimusi 
Kybartuose 1939 m., pokario 
metais lankė ir baigė Kybartų 

vidurinę mokyklą. .Kybartai — 
mano mieliausias miestukas, 
čia visi kampučiai pažįstami" — 
taip laiške rašo „Draugo" vyr. 
redaktorė. 

Pasiteiravus dėl Šakių .Drau
go" prenumeravimo Amerikoje, 
ji atsakė, kad iki šioliai dar 
niekas nepareiškė tokio noro. 
Tačiau galėtų laikraštį siunti

nėti, jeigu kas nors iš Ameriko
je gyvenančių zanavykų jo pa
geidautų. Taip pat būtų lai
minga, jeigu kas nors iš zanavy
kų galėtų užsakyti Čikagos 
„Draugą". Beje, Šakių „Drau 
go" adresas: Gimnazijos g. 3, 
4460 Šakiai, Lietuva. 

Edvardas Šulait is 
Cicero, IL 

A.tA. 
VALERIJONAS INDRULĖNAS 

Gyveno Chicagoje, Lietuvos Dukterų draugijos namuose. 
Mirė 1996 ra. sausio 16 d. Buvo vienišas žmogus, neturėjo 

jokių artimųjų. 
Velionis bus pašarvotas penktadienį, sausio 19 d. nuo 4 

iki 8 v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St., Chicago. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, sausio 20 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos sv. Mišios už 
velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame Lietuvos Dukterų draugijos nares 
ir pažįstamus dalyvauti a.a. Valerijono laidotuvėse. 

Laidoja Lietuvos Dukterų draugija. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600. 

Mylimai Mamytei 

A-tA. 
MARIJAI KERELIENEI 

iškeliavus anapus saulės, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame mūsų mielai sesei RŪTAI JAUTOKIENEI, 
žentui VIKTORUI, anūkams PAULIUI ir 
RAMINTAI. 

Vyr. skaučių „Mirgos" būrelis 

L I E T U V O S A I D A I 

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTE 
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 

1450 AM banga. 

Adresas: 2624 W. 69 St. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 219-696-2228/Tel. • F « 219-696-7760 

R^j midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Sav ings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(708)598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BEE £j 
U-N0ER 

(H-

0ONT SfEND IT AU SAVE SOME AT 

MUTUAL 7*U*«t SAVINGS 
AND IOAN ASSOCIATION 

O l O n O T S J OTO M ^ I T r ' M ' B w|F • * • Vwi*lHf j t H w 9 ifWWlf1U"sl*W 
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6 DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. sausio mėn. 19 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Ateitininkų federacija šie

met bus ypatingu būdu pagerb
ta metiniame Lietuvos vyčių 
bankete, kuris vyks vasario 4 d. 
Martiniąue pokylių salėje. Būtų 
visai nelogiška, jeigu atei
tininkai iš anksto neįsigytų 
bilietų į šią puotą. Vietas 
rezervuoti galima jau dabar, pa
skambinus Julie Zakarka, tel. 
708425-5015. 

SJB. birielio mėn. paskutinė 
savaitė ir liepos pirmoji Čika
goje bus labai judri u-įspūdinga, 
apvainikuota didingu užsienio 
lietuvių renginiu — X tautinių 
šokių švente. Tačiau tuo pačiu 
laiku Čikagos miesto centre, Il
linois Center patalpose, bus iš
statyta lietuvių paroda, kur kas
dien priešpiečių metu vyks įvai
rus lietuvių kultūriniai pasi
rodymai. Šį renginį koordinuoja 
Marija Krauchūnienė (parodos 
koordinatorė), JAV LB Kultū
ros tarybos pirmininkė Alė 
Kėželienė, Tautinių šokių.in
stituto atstovė Rasa Poskoči-
mienė ir Lith. Folk Dance Feeti-
vals, Inc. atstovas Bronius Juo
delis. 

Alfonsas Piragis iš Toronto 
(Canada), išvykdamas į Lietuvą 
apsigyventi, turėjo atsisakyti 
„Draugo", tačiau paliko 72 dol. 
auką dienraščio leidimo išlai
doms sumažinti. T.inkimo gavo 
buvusiam skaitytojui sakmes 
tėvynėje ir nuoširdžiai tikimės, 
kad jis, tvirčiau įsikūręs naujo
joje gyvenvietėje, vėl pradės 
„draugauti su 'Draugu*". Ačiū 
už auką. 

Dar v is n e s i b a i g i * ne
sklandumai pašto įstaigose. 
Sausio pradžioje Naperville (Či
kagos priemiestis) laiškanešys 
buvo areštuotas, nes savo bute 
bei automobilyje paslėpęs dau
giau kaip 900 Laiškų, užuot išne
šiojęs juos adresatams. Laiškų 
pašto antspaudai liudija, kad 
kai kurie buvo išsiųsti prieš 
1994 m. Kalėdas. 

Svarbu visiems, kurie krei
piasi į „Draugą" laiškais' Jeigu 
turite reikalų su administracija 
— dėl prenumeratų, atsilygi
nimo už skelbimus, prašymo 
paskelbti užuojautas ir pan. — 
prašome kur nors ant voko 
pažymėti, kad tai administra
cijai skirtas laiškas. Jeigu 
norite susisiekti su redakcija 
— malonėkite tą pažymėti ant 
voko (arba redaktorės pavarde 
— juk mes tik keturios esame, 
atsiminti nesunku). Jeigu nėra 
specifiško asmens pavardės, 
visas redakcijos paštas eina per 
vyr. redaktore D. Bindokienę, o 
laiškai, ant kurių pažymėta tik 
„Draugas" — atidaromi admi
nistracijoje, nors jie skirti 
redakcijai. 

x TRANSPAK praneša: 
„Pagal pateiktus duomenis dėl 
aplinkos įtakos kalbai, iš 150 
apklaustų vyresnių klasių 
moksleivių Žemaitijoje savo 
tarme kalba tik 47; 76 šiek tiek 
moka žemaitiškai, 26 — visai 
nemoka". Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Akcijų, bortų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnus ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-380-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1400-621-2103. 

(sk) 

l ietuvių visuomenė nuošir
džiai kviečiama dalyvauti 
bičiuliškame susitikime su prof. 
Vytautu Landsbergiu Pasaulio 
lietuvių centre, Dailės muzie
juje, vasario 3 d., šeštadienį, 6 
vai. vak. Susitikimą ruošia Tau
tinės sąjungos Lietuvos Konser
vatorių rėmėjai. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio 60-tųjų mirties metinių 
paminėjimą rengia Nekaltai 
Pradėtosios M. Marijos seserų 
rėmėjai sausio 28 d., sekma
dienį, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje. Šv. Mišios bus auko
jamos 10:30 vai. r., o akademija 
vyks parapijos salėje. Pa
grindinė kalbėtoja — redaktorė 
Aldona Zailskaitė, visiems gerai 
pažįstama iš dienraščio „Drau
go" pirmojo puslapio ir ypač iš 
prasmingų Rimties valandėlės 
straipsnių kiekvieną šeštadienį. 
Visuomenė maloniai kviečiama. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės narių metinis susirin
kimas vyks šį sekmadieni, sau
sio 21 d., Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield, 11 vai. r., tuoj po 
lietuviškų Mišių. Susirinkimo 
metu bus priimami LB solida
rumo įnašai, aukos lietuvybės 
tęstinumui ir Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių sklypų savinin
kų nario mokestis. Sklypų savi
ninkai prašomi atsinešti nario 
knygele, kad būtų galima įra
šyti narystės mokestį. Bus ka
vos ir pyragų. Visi Brighton 
Parko LB apylinkės nariai ir no
rintieji nariais tapti, kviečiami 
atvykti. 

Nepamirškite, kad šį sekma
dienį visos lietuvės šeimininkės 
gauna atostogų — joms nereikia 
virti pietų! Bereikia atvykti į 
Pasaulio lietuvių centrąiemon-
te ir iki soties prisivaišinti vir-
tinukais, kuriuos gamina 
„Grandies", tautinių šokių an
samblio studentų ratelio jauni
mas. Virtinukų gamintojai 
žada, kad bus galima ne tik vie
toje prisivalgyti, bet ir į namus 
nusipirkus parsinešti, kad gal
būt ir pirmadienį pietų gamin
ti nereikėtų... 

Kurtas Vėlius, vienas nuošir
džiausių Mažosios Lietuvos 
veikėjų, dažnai jos reikalams 
negailįs lėšų, Čikagos Lietuvių 
operai, kuri šį pavasarį stato K. 
Banaičio trijų veiksmų operą 
Jūratė ir Kastytis, pastatymo 
išlaidoms sumažinti paaukojo 
visą tūkstantinę. 

z Lietuvos Vyčių kuopė 
#38, Kenosha WI, atsiuntė $100 
skirdami tuos pinigus paleng
vinti našlaičių gyvenimą Lietu
voje. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas. 

(sk) 

z Henry Gailiūnas D.D.S., 
Athol MA, atsiuntė $150 — sa
vo globojamo našlaičio globos 
pratęsimą kitiems metams. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Nancy Sneider , Fre 
dericks VA, atsiuntė $175 — sa
vo globojamo našlaičio globos 
mokestį kitiems metams. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas. 

(sk) 

Jau praėjo daugiau kaip 
penkeri metai nuo tragiškųjų { 
1991 m. sausio 13-tosios įvykių 
Vilniuje, bet mes visi juos dar 
labai gerai prisimename, tad 
yra prasminga ne tik tuos 
įvykius viešai paminėti, bet taip 
pat prisiminti ir pagerbti žu
vusius dėl Lietuvos laisvės aną 
siaubo naktį. Ypatingą Sausio 
13-sios minėjimą rengia JAV 
LB Krašto valdyba vasario 4 d. 
Čikagoje. Minėjimas prasidės 10 
vai. šv. Mišiomis Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje; 
11:30 vai. r. bus padėtas 
vainikas Jaunimo centro sode
lyje prie paminklo Žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės; 12:30 vai. 
p.p. vyks pagrindinis minėjimas 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Paskaitininkas — asmuo turėjęs 
anomis dienomis daugiausia įta
kos Lietuvos laisvės siekiams — 
prof. Vytautas Landsbergis. 
Galbūt iš mūsų atminties neiš
blėso šimtatūkstantinės minios 
lietuvių, susirinkusių į de
monstracijas Vilniuje, Katedros 
aikštėje, ir pasididžiavimas, 
kurį jautėme, kai amerikiečiai 
komentatoriai spaudoje bei ži
nių laidose labai teigiamai atsi
liepdavo apie Lietuvą. Reikia 
tikėti, kad nebūsime abejingi 
šiam didingam LB Krašto 
valdybos užmojui ir vasario 4 d. 
parodysime pasauliui (arba bent 
vietinei žiniasklaidai), kad ir 
užsienio lietuviai moka susibur
ti vieningai, jeigu ne į šimta
tūkstantines, tai bent į tūks
tantines minias, kai reikalas 
yra tikrai svarbus. 

Vanda ir Zenona- Petkai, 
Park Ridge, EL, ne vieną kartą 
yra atsiuntę dosnią pagalbą 
„Draugo" laikraščiui; dabar vėl 
gavome 100 dol. auką. Laimin
gas yra vienintelis užsienio 
lietuvių dienraštis, rėmėjų 
asmenyse turėdamas gerus 
draugus, kurie jį supranta ir 
vertina. Su gražiausiais linkė
jimais siunčiame nuoširdų ačiū 

Vilniaus styginis kvartetas, 
kuriame groja Audronė Vainiū-
naitė, Petras Kunca, Audronė 
Pšibilskienė ir Augustinas Vasi
liauskas, atliks koncertą sekma
dienį, sausio 28 d., 12 vai. (po 11 
vai. šv. Mišių), Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte. Visus į 
koncertą maloniai kviečia „Sau
lutė', Lietuvos vaikų globos bū
relis. 

Maironio vardo lituanistinė 
mokykla, veikianti Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, va
sario 3 d. ruošia smagią puotą, 
pavadintą „Sugrįžkime į jau
nystę"! Verta, kad šiuo renginiu 
susidomėtų lietuviai, kurių 
vaikai jau nebelanko litua
nistinių mokyklų — juk visi 
gerai žinome, kad lietuviškoms 
mokykloms būtina ir ma
terialinė, bet ir moralinė para
ma. 

IŠARTI IR tOU 
KONCERTAS LIETUVOS 

AMBASADOJE 

Šių metų sausio 17 d. Lietuvos 
Respublikos ambasadoje Va
šingtone koncertavo Vilniaus 
styginis kvartetas. 

Koncerto dalyviai klausėsi 
Čiurlionio, Boccherini, Kupre
vičiaus, Naujalio, Haydn, Schul-
hoff ir Schubert kompozicijų. 
Vilniaus kvartetas į Vašing

toną atvyko iš New Yorko, kur 
irgi buvo surengtas koncertas. 
Gastrolių Šiaurės Amerikoje 
programoje dar numatyti kon
certai Čikagoje, Bostone, Hous-
ton, Los Angeles ir Toronte. 

Vilniaus kvarteto vardas ge
rai žinomas klasikinės muzikos 
pasaulyje. Koncertas Va
šingtone, apie kurį buvo 
skelbiama laikraštyje ,,Wa-
shington Post". patraukė ir 
amerikiečių muzikos žinovų 
dėmesį. Nors dėl didelio susi
domėjimo koncertu buvo specia
liai paruošta papildomų sėdimų 
vietų ambasadoje, tačiau ne visi 
norintieji pasiklausyti kvarteto 
pateko į salę. 

Šiomis gastrolėmis Vilniaus 
kvartetas mini savo trisdešimt
metį (kvartetas įsteigtas 1965 
m.), yra koncertavęs Europos, 
Amerikos, Azijos ir Afrikos 
šalyse. 1972 m. laimėjo pirmą 
vietą tarptautiniame konkurse 
Belgijoje, o 1979 m. laimėjo 
Lietuvos valstybinę premiją. 

Vilniaus kvartetą sudaro 
Audronė Vainiūnaitė, Petras 
Kunca, Audronė Pšibilskienė ir 
Augustinas Vasiliauskas. 

Kvarteto kelione iš New Yor
ko į Vašingtoną rūpinosi LR ge-
neralinis konsulatas New 
Yorke, o Vašingtone muzikan
tus globojo vietos lietuviai. 

Spaudos skyrius 

XXIX POLITINĖS 
STUDIJOS 

Sausio 27-28 d. Los Angeles 
frontininkai organizuoja politi
nių studijų savaitgalį bendrine 
tema: „Šiuolaikinės Lietuvos 
problemos ir galimi sprendi
mai". Šia tema paskaitą sekma
dienį (1.28) po sumos Šv. Kazi
miero parapijos salėje skaitys 
svečias iš Lietuvos, pirmasis 
atsikūrusios Lietuvos krašto ap
saugos ministras Audrius But
kevičius. Šiuo metu A. Butke
vičius yra jo suorganizuoto Stra
teginio vystymo centro direkto
rius Vilniuje. Kalbėtoją prista
tys dr. Zigmas Brinkis. 

Dr. Irena Kuras, Chicago, 
IL, siųsdama „Draugo" laik
raščio prenumeratos mokestį, 
dar pridėjo 100 dol. Mūsų dien
raštis vėl praturtėjo, nes bran
giausia jam dovana yra ži
nojimas, kad gerb. daktarės 
asmenyje turi suprantančią 
rėmėją. Nuoširdžiai dėkojame. 

Geležinio Vilko būrelio mol 
Gražina Sturoniene. Būreli* 
resnis Lietuvos istorijos 
iemei. 

Šeštadienį, sausio 27 d., bend
rinės temos rėmuose įvyks ke
lios svarstybos, kuriose be 
kviestųjų oficialių kalbėtojų 
galės pasisakyti ir publika. 
Svarstybos prasidės 9:30 vai. 
ryte didžiojoje parapijos salėje 
tokia tvarka: „Pamąstymai ties 
kliūtimis dvasinei pusiausvyrai 
Lietuvoje atgauti"; kalba ra
šytoja Alė Rūta, poetas Bernar
das Brazdžionis, svečias Aud
rius Butkevičius ir mokytoja iš 
Lietuvos Alė Čelkienė, šiuo 
metu Northridge universitete 
siekianti magistro laipsnio. Mo
deruoja Violeta Gedgaudienė. 

„Užsienio lietuvių 'mes ir jūs" 
dilemos sprendimas": LB LA 
apylinkės pirm. Liuda Avi-
žonienė, naujai atvykusių sam
būrio „Naujoji banga" pirm. 
Amandas Ragauskas ir jaunimo 
atstovas. Moderuoja Juozas Pu-
pius. 

„Galimas išeivijos įnašas, 
sprendžiant Karaliaučiaus pro
blemą": Baltų laisvės lygos 
vykd. vicepirm. Angelė Nelsie-
nė, svečias A. Butkevičius, sve
čias iš San Francisco, respub
likonų veikėjas Vytautas Šliū
pas ir LB Vakarų apyg. vice
pirm. Zigmas Viskanta. Mode
ruoja adv. Žibutė Brinkienė. 

Po pietų 1:45 vai. svarstybos 
„Baltijos valstybių federacija — 
tikrovė ar fantazija" vyks anglų 
kalba. Kalbėtojai — JAV atsar
gos majoras ir Strateginio vys
tymo centro Vilniuje narys dr. 
Algirdas Kanauka, JAV-Balti-
jos fondo prez. Linas Kojelis iš 
Vašingtono, buv. Latvijos gyny
bos ministras Valdis Pavlovskis 
ir Estijos garbės konsulas Jaak 
Treiman. Moderuoja Algis 
Raulinaitis. 

Dvidešimt devintąsias politi
nes studijas organizuoja LF bi
čiulių Los Angeles sambūrio 
valdyba, kurios pirmininku yra 
Vytautas Vidugiris. 

kiniai su svečiu dr. Arvydu Žygu ir globėja — istorųos mokytoja 
veiki- M—ironio lituanistinėje mokykloje I_monte, o jo tiksi—i — ge-

ir per ji sustiprinta meile tolimajai tėvų ir senelių gimtajai 

z „Grįžtančių paukšč ių 
pra-u-tfos: Lietuva - bevar
dės u-preetioe" - Alg. Kazio 
fotografijų knygų ir leidinių pa
roda Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lemont, IL sausio _0 d. • 
vasario 11 d. Atidarymas 
sausio _0 «_, šsštadisnį, 7:30 -
9 vai. vakaro. 

(ak) 

LIETUVA IŠ TOLO 

Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos istorijos ratelis 
„Geležinis vilkas", pradėjęs ant
ruosius savo veiklos metus, 
padidėjo ne tik narių skaičiumi, 
bet ir dideliu entuziazmu ir gilia 
meile tėvynei Lietuvai. 

Pirmaisiais metais buvome 
maži ir nedrąsūs, tačiau pri
gimtis ir tėvų įskiepyta pagar
ba protėvių žemei mus vedė 
ateities keliu. Daug skaitėme, 
diskutavome, klausėmės, per

is Naujųjų metu sutikimo Pasaulio lietuvių centre, Lemonto - Lietuvių fondo stalas. Seal ii kai
res: Povilas Kilius, dr Antenas Ra—na, Danute Ra_-iene ir Kasys Rasma; stovi - adv Alctr-
das Oetia, Rata Kiliuvien*, Ale Ra_B_s_e ir Regina Oatieno. 

kodėl, o, kodėl...? O prie kūčių 
stalo meldėme Dievą padėti 
Lietuvai, nes mes matėme, kad 
Lietuva kenčia, o kentėdama ji 
sau stato vis didesnį ir didesnį 
kryžių. Ir staiga prisiminėme 
posto B. Bras-tio-io žodžius-

„Tikiu į dieną didele ir švie
sią, / Tikiu — ne amžiais žemėj 
siaus ruduo. / Pakuk, žmogau , 
iš dulkių ir puvėsių / Pakilk, 
žmogau, ir žmogui ranką duok". 

Ir taip iator\jos ratelio nariai, 
kaip Baltijos kelyje, sudarė 
gyvąją rankų ir širdžių gran
dine, kuri sujungė mus su Lietu
v a Ir mes, pajutę Lietuvos 
skausmą, meldėme Dievą pra
šydami palaimos Lietuvos lais
vei, palaimos trispalvei, kurią 
buvo lengviau iškelti nagu da
bar neit i per kasdienybe. 

Mylėti Lietuvą iš tolo dažnai 
mus mokė įvairus diskusijų 
svečiai, jų tarpe — Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
kunigas Antanas Saulaitis, SJ, 
Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis, Arvydas 
Žygas, dr. Linas Sidrys, Vytas 
Čuplinskas, Valdas Adamkus. 
Visi jie kartojo, kad ratelio na
riai — šis jaunimas — tai mūsų 
ateitie, kad jie padės Lietuvai 
pakilti į žvaigždes tik mes 
turime tai ugdyti ir neleisti 
užmiršti, kad lietuviais esame 
mes girną ... 

Susitikimas su S. Balzaku ir 
jo muziejaus aplankymas taip 
pat mus supažindino su Lietuvos 
praeitimi, jos dabartimi. Isto
rijos ratelio nariai, aplanke 
mūsų istorijos vadovėlio autore 
dr. Vandą 3r uogiene, suprato, 
kad kiekvienas skaudus iato-
rinia įvykis yra palietes jos širdį, 
kad Lietuva yra dalis jos 
gyvenimo. Tai buvo didelis ir 
svarbus pavyzdys „Geležinio 
vilko" neriame, jie suprato, kad 
Lietuva yra mūsų visų šiaurės 
pašvaistė, kad ji yra gėlė 
sidabrinių Rytų, tačiau, anot 
poeto B. Brazdžionio, kas jos 
veidą krauju nulaistė ir kodėl ji 
rauda prie kryžkelės? 

Džiaugiuos ir aš , ratelio 
vadovė, šia gražia mūsų jau
nimo grupe, kuri dažnai stebina 
mane savo patriotizmu ir di
džiule meile Tėvynei Lietuvai. 
Jų ateit ies planai neišma
tuojanti ir entuziazmas, vardan 
tos Lietuvos, yra beribia Žinau, 

Nuotr. Petro Plato 

dirbantis ir bus naudingas savo 
tautai. Tokioje šviesoje aš norė
čiau matyti ratelio narius ir 
i a m i a i _ - i m i suprasčiau, kad 
mes vedėme jaunimą geru 
keliu, kuris amžinai juos ves į 
Lietuvą. 

Grasina Sturoniene 

MAŽOJO TERENCIJAUS 
KRIKŠTYNOS 

1995 m. rugsėjo 30 d. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje, buvo pakrikštytas Ter-
rence Drew Petry, Jr., Aušros 
Jaaaitytės ir Terrence Drew 
Petry, Sr., sūnelis. 

Krikštijo klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas, krikšto tėvai buvo 
Jūratė ir Antanas Budriai, o 
bažnyčioje buvo nemažas būrys 
artimųjų. Mažasis Tėriūkas lai
kėsi labai ramiai ir net laiks 
nuo laiko nusišypsodavo, kaip ir 
tinka naujajam Bažnyčios na
riui. Jis gimė 1995 m. liepos 26 
d. 

Po krikšto apeigų visi rinkosi 
krikštynų vaišėms į „Seklyčią", 
kur svečių jau laukė gražiai 
padengti ir gėlėmis papuošti 
stalai. Svečių buvo daug iš 
įvairių vietovių. Be giminių ir 
artimųjų bei draugų, dalyvavo 
ir „Lietuvos Vaikų vilties" 
komiteto globojami vaikučiai su 
mamomis. Šie mažieji dabar čia 
gydomi nuo ortopedinių nega
lių, o Aušra yra „Lietuvos 
Vaikų vilties" reikalų vedėja. 

Prieš pradedant vaišes, maldą 
sukalbėjo klebonas kun. J. Ku
zinskas, džiaugdamasis Krikšto 
sakramentą gavusiu Tėriuku ir 
linkėdamas, kad jis augtų geru 
krikščionimi - kataliku ir būtų 
džiaugsmu visiems. 

„Seklyčios" darbščiųjų virėjų 
paruoštos vaišės buvo itin 
puikios, net iš kelių labai 
skanių lietuviškų patiekalų. O 
tortai, ypač Onos Gradinskie-
nės, Aušros krikšto motinos, 
paslaptingo recepto ir nuosta
baus skanumo tortas, tirpte tir
po burnoje! 

Buvo pakeltos šampano tau
rės ne tik už Tėriuką, abi jo 
močiutes ir senelį, bet dar at
skirai ir už Birute Jasaitiene, 
kuri už kelių dienų šventė savo 
gimtadienį. Aušra ir Terry 
dėkojo visiems atsilankiusiems 
į krikštynas. 

Svečiai dar ilgai šnekučiavosi, 
vaišinosi h* džiaugėsi, kad maža
sis Terry toks guvus, toks links
mas ir vis šypsosi, lyg supras
damas, kad jis - šios dienos 
žvaigždė! O ypač džiaugėsi mo
čiutė Birutė Jasaitienė ir se
neliai Tbeodore F. Jr. ir Adeline 
Petry. 

Linkime Tėriukui augti ir 
stiprėti, o jo tėveliams Aušrai ir 
Terry, auginti jį džiaugsme ir 
laimėje! 

Aldona Šmulkštienė 

• Per minute pasaulyje gims
ta 114 kūdikių. 




