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Rusija ir čečėnai pasirašė 
dar vieną paliaubų sutartį 

Maskva, rugpjūčio 14 d. (CT) 
— Rusijos kariuomenės vadovai 
ir čečėnų vadovai, kurie Čečė
nijos sostinės Grozno gatvėse 
kaunasi jau aštuonias dienas, 
sutarė pradėti paliaubas tre
čiadieni, nors kovotojai abiejose 
pusėse žadėjo paliaubų pradžios 
nepaisyti, rašo korespondentas 
James Gallagher „Chicago Tri
būne" (CT) laikraštyje. 

Pagal antradienio vakarą pa
sirašytą paliaubų sutartį šau
dymai turi liautis ir abi pusės 
turi atsitraukti iš savo pozicijų, 
kad šimtai sužeistų civilių galė
tų būti evakuoti iš labiausiai 
nukentėjusių Grozno miesto 
kvartalų. 

Jei pliaubos įsigalėtųjų metu 
būtų užtikrinta saugi evakuaci
ja ir tūkstantiems kitų Grozno 
gyventojų, kurie liko pasislėpė 
rūsiuose, kartais ir be maisto, 
nuo čečėnų puolimo pradžios 
prieš aštuonias dienas. 

Nors buvo pranešimų, kad 
rusai ima viršų kovoje su 
čečėnais ir čečėnai ruošiasi 
bėgti, pasirodo, kad čečėnai 
dabar valdo visą sostinę ir kad 
ke l ias buvo ruoš i amas ne 
čečėnų pabėgimui, bet naujų 
čečėnų kovotojų įvedimui. Be to, 
tarptautinėse žiniose Rusijos 
atstovas Čečėnijos karui išspręs
ti, nacionalinio saugumo direk
torius Aleksandr Lebed pripaži
no, jog nei viena pusė nepajėgs 
jėga laimėti karo. Tad geriau 
ieškoti susitarimo ir konfliktą 
bagti anksčiau, o ne vėliau. 

Dabartinė paliaubų sutartis 
buvo pasiekta dvi dienas po to, 
kai Boris Jelcinas į Čečėniją 
pasiuntė A. Lebed pasitari
mams kaip užbaigti jau 20 mė
nesių besitęsiantį karą, parei
kalavusį jau 30,000 gyvybių, 
daugumą jų civilių. Šias parei
gas Jelcinas pavedė naujajam 
saugumo vadovui rugpjūčio 10 
d., po to ka i j i s pažadėjo 
Jelcinui, kad netrukus prasidės 
naujos, visuotinės pastangos 
pagaliau užbaigti karą. A. Le
bed jau seniai pasmerkė šį Ru
sijos vedamą karą kaip berei
kalingą ir neįmanomą laimėti. 

Trečiadienį pradėti numaty

tas paliaubas susiderėjo Rusijos 
generolas Konstantin Pulikov-
skij ir čečėnų štabo vadas Aslan 
Maschadov antradienį po pietų 
ir vakare vykusiose derybose 12 
mylių į pietus nuo Grozno esan
čiame kaimelyje. 

Rusijos televizijos žiniose an 
tradienio vakarą vyriausias če-
čėnų atstovas spaudai pareiškė, 
kad „buvo pasiekta sutartis 
visoje Čečėnijos teritorijoje 
sustabdyti karo operacijas nuo 
12 valandos (vidudienio) ir su 
daryti visus reikiamus apsau
gotus humanitarinius korido
r i u s " , per kuriuos Grozne 
įkliuvę civiliai galėtų pabėgti. 
Interfax žinių agentūra pra
nešė, kad įsigaliojus paliauboms 
abi pusės pasikeis ir sužeistais 
kariais. 

Rusijos ir Vakarų žinių agen 
tūros antradienio vakarą pra
nešė, kad abiejose pusėse kariai 
neigiamai priėmė paliaubų su
tart ies žinią, tvirtindami, kad 
jie trečiadienį nesiliaus šaudę. 
Čečėnas Achmed tvirtino: „Da
bar, kai jau atgavome Grozną, 
niekad jo neatsižadėsime. Gaila 
pabėgėlių, bet dabar, kai dau
guma civilių jau apleido Grozną, 
jo nebepaleisime". 

Antradienį vykstant dery
boms nesiliovė rusų šaudymas 
raketomis bei automatais iš ma
lūnsparnio į kaimynystes, kur 
buvo likę civilių. Net Maskvos 
statytinė vyriausybė antradienį 
smerkė rusus už beatodairiškus 
puolimus, kartais žinant, kad 
ten yra tik civiliai, dažnai tyčia 
tam, kad trukdytų pabėgėliams 
palikti miestą. 

Nuo Čečėnijos karo pradžios 
1994 m. buvo jau du kar tus 
suderėtos paliaubų sutartys ir 
abi ilgainiui iširo. Paskutiniuo
ju metu Jelcinas su vyriausiais 
čečėnų vadais dramatiškame 
susitikime Kremliuje pasirašė 
visuotinę paliaubų sutartį, kuri 
padėjo laimėti rinkimus prieš 
pagrindinį varžovą komunistą 
G. Ziuganovą. 

Bet Jelcinui laimėjus rinki
mus, Rusijos kariuomenė vėl 
pradėjo raketų puolimus Čečė
nijoje. 

Rusija paneigė gandus apie 
mainus dėl NATO 

Prancūzijos meteorologai 
nežada taisyti žemėlapio 

V i l n i u s , rugpjūč io 9 d. 
(AGEP) — Prancūzijos Meteoro
logijos tarnyba Meteo France 
teigia, kad tikrai nesąmoningai 
„Internet" tinkle platinamuose 
žemėlapiuose nėra Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių. Grei
čiausiai tai klaida arba ap
sirikimas, komponuojant žemė
lapius iš įvairių šaltinių. Nėra 
jokios abejonės dėl tikrojo poli
tinio žemėlapio šiame regione, 
pažymima Lietuvos Užsienio 
reikalų ministeriją pasieku
siame Meteo France žodiniame 
paaiškinime. 

Maždaug prieš savaitę Lietu
vos prezidento referentas užsie
nio politikos klausimais Petras 
Vaitiekūnas pastebėjo, kad me
teorologinei informacijai, kurią 
perduoda Meteo SAT satelitas, 
naudojamas pasenęs politinis 
žemėlapis. 

P. Vaitiekūnas sakė, kad tai 
ne pirmasis atvejis, kai įvairios 
žinybos pasaulyje „nepastebi" 
jau šešeri metai pasikeitusios 
politinės padėties. 

Nepaisant Meteo France at
sakymo, rugpjūčio 8-ąją „Inter
net" tinkle galima buvo rasti 
Meteo F r a n c e žemėlapi 

(www.meteo,fr), kuriame nėra 
ne t ik Baltijos valstybių, bet ir 
išsiskyrusių Čekijos ir Slovaki
jos bei nuo Jugoslavijos atsisky
rusių respublikų. 

Tačiau Vokietija prancūzų 
žemėlapyje jau suvienyta. 

Lenkija nesidomi 
ginklų pardavimu 
Varšuva, rugpjūčio 14 d. 

(Reuter) — Lenkijos spauda šią 
savaitę pranešė, kad JAV pa
siūlė Lenkijai, kad ji Bosnijos 
kariuomenei tiektų 45 tankus 
T-72, kurių vertė 50 milijonų 
JAV dolerių. Šie pinigai būtų 
išmokėti iš NATO fondo, įsteig
to tokiems tikslams. Kaip pa
reiškė Lenkijos ministras pir
mininkas Wlodzimierz Cimosze-
wicz, Lenkija neskuba priimti 
sprendimo tiekti tankus Bosni
jos^ armijai, kaip yra siūlęs Va
šingtonas. 

Lenkijos žinių agentūros PAP 
teigimu, Cimoszewicz sakė, kad 
konfidencialios derybos šiuo 
klausimu su JAV vyko, tačiau 
jis pažymėjo, jog Lenkijos part
neriai Vakarų Europoje nesu
tiko dalyvauti tokiuose sumany • 

Trečiadieni visuotinis JAV Respublikonų partijos šuva. 
oficialiai nominavo Bob Dole savo kandidatu i JAV p-
viceprezidentu Jack Kemp (prie pulto) Jo nominar 
veteranas, penkeris metus buvęs karo belaisviu, sena: 
daugumos vadui Bob Dole ši nominacija buvo be ab«; 
partneris suvažiavimui pasakė nominac:j'>s prier 
viceprezidentu labiau vidurinio kelio, o ne krairtutiniu. 
partijos delegatų pasitikėjimą, kad jo galimybė laim* 

ivimas San Diego, Kalifornijoje, pagaliau 
"zidento rinkimus kartu su jo pasirinktu 
4 suvažiavimui pateikė Vietnamo karo 
r;us Bob McCain. Buvusiam JAV Senato 
maloni ir ketvirtadienio vakarą Jis ir jo 

-mo kalba. Bob Dole, pasirinkdamas 
u dešiniųjų atstovą Jack Kemp, įgijo visų 
ti rinkimus iš tiesų stipri. 

Maskva , rugpjūčio 15 d. — 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos (NVS) gynybos minis
t ra i susit ikime, vykusiame 
Maskvoje trečiadienį, dar kartą 
atmetė NATO plėtimosi planus 
ir sutarė labiau koordinuoti 
savo veiksmus, priešinantis Va
karų gynybos sąjungos ketini
mams. 

Kremlius atmetė gandus, kad 
Rusija ga lbū t pasiruošusi 
kompromisui dėl NATO plėti
mosi. Rusijos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Nikolaj 

% Afanasijevski paneigė gandus, 
| kad prezidentas Boris Jelcin 

parašė slaptą laišką JAV pre 
zidentui Bill Clinton ir kad 
Jelcinas sutinkąs, jog Lenkija, 
Vengrija ir Čekija gali prisi
jungti prie NATO, jei Estija. 
Lietuva ior Latvija nebus 
priimamos. Afanasijevski sakė, 
kad Rusijos pozicija NATO plė-

Šiemet laukiama didesnio 
javų derliaus 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (Elta) 
— Lietuvoje šiemet planuojamas 
žymiai didesnis javų derlius nei 
pernai. Trečiadienį įvykusioje 
spaudos konferencijoje Žemės 
ūkio ministerijos sekretorius 
Vytautas Poliūnas informavo, 
kad numatyta supirkt i 440,000 
tonų grūdų, tačiau specialistai 
numato didesnį derlių. 

Pasak V. Poliūno, neturėtų 

būti jokių problemi dėl grūdų 
supirkimui reikalingų lėšų. 
Valstybės nustatytomis kaino
mis supirkti numatytus 440,000 
tonų grūdų reikia 242 milijonų 
litų. Dalj šios suihos žada pa
skolinėti Žemės ūkio bankas (82 
mln. litų) ir Vilniaus bankas (90 
mln. litų) Vyriausybėje rengia
mas nutarimas, pagal kurį Tau
pomasis Bankas įpareigojamas 

Lietuva negrąžina skolų 
,Gazprom" įmonei 99" 

V i l n i u s , r ugp jūč io 9 d. 
(AGEP) — Rusijos dujų bendro
vė „Gazprom" kol kas neatnau
jino tiesioginio dujų tiekimo 
,.Lietuvos dujoms", nes Lietuva 
nevykdo skolų grąžinimo tvar
karaščio. Ilgai delsus , tokį 
tvarkaraštį energetikos minist
ras Saulius Kutas ir „Gazprom" 
vadovybė suderino ir pasirašė 
liepos mėnesį. Po to buvo keti
nimų atnaujinti tiesioginį dujų 
tiekimą, t ač i au „Gazprom" 
vadovai persigalvojo. 

Lietuva įsipareigojo iki spalio vyks" ta g a u t i "^yn a Us^bė: 
1 dienos grąžinti maždaug 31 r anti jos. 
mln. dolerių, mokant dalimis 

kas mėnesį. Dalį pinigų Lietuva 
turi mokėti grynais, ki ta dalis 
bus užskaitoma kaip užmokes
tis Lietuvos statybininkams, 
rekonstruojantiems „Gazprom" 
pastatą Maskvoje. 

„Lietuvos dujų" generalinis 
direktorius Kęstutis Šumache
ris BNS sakė, jog grąžinti skolos 
neįmanoma, negavus lengvati
nių paskolų. Šveicarijos bankas 
„Union Bank" siūlo 10 mln. 
dolerių paskolą už maždaug 8<£ 
metų palūkanų, tačiau jai nepa-

s ga-

Lietuvos dujininkai tikisi 
grąžinti Rusijai visą skolą 

metams paskolinti Žemės ūkio 
ministerijai 10 milijonų litų. Be 
to, dar 30 milijonų litų ketina
ma gauti, pardavus grūdus iš 
šių metų valstybės rezervo. Šių 
pinigų, pasak ministerijos sek
retoriaus, visiškai pakaks apy
vartinėms lėšoms, kurios reika
lingos grūdų supirkėjams. 

V. Poliūnas spaudos konferen
cijoje tvirtino, kad valstybės nu
statytos minimalios grūdų su
pirkimo kainos tenkina žemdir
bius ir grūdų perdirbėjus. Ta
čiau supirkimo kainos dar esan
čios per mažos, kad būtų išveng
ta grūdų išvežimo iš Lietuvos į 
kitas šalis. 

V. Poliūnas patikino, kad Lie 
tuvai grūdų tikrai užteks. Gali 
pritrūkti tik pašarinių grūdų, 
tačiau neturėtų būti problemų 
jų atsivežti iš svetur. Be to, kaip 
ir kasmet, teks įsivežti kietųjų 
kviečių makaronų gamybai. 

Spaudos konferencijoje taip 
pat dalyvavęs Seimo agrarinio 
komiteto pirmininkas Mykolas 
Pronckus pranešė, kad Lietuvo
je yra 20 grūdų perdirbimo įmo
nių. Jose 4 4 ^ akcijų priklauso 
žemdirbiams, tačiau valdyme 
dalyvauja tik 2 4 ^ žemdirbių. 
To, pasak M. Pronckaus, nepa
kanka, nes žemdirbiai galėtų 
efektyviau spręsti savo prob
lemas, jeigu jų dalyvavimas 
įmonių valdyme atitiktų turimų 
akcijų kiekį. 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (Elta) 
— Energetikos minis t ras Sau
lius Kutas įsitikinęs, kad iki 
šildymo sezono pradžios Rusijos 
bendrovei „Gazprom" pavyks 
sumokėti skolas. Pagal abipusį 
susitarimą iki spalio pradžios 
numatoma grąžinti apie 30 mili
jonų dolerių. Skolos bus grąži
namos iš valstybės biudžeto (11 
milijonų dolerių), iš paskolų 
bendrovei „Lietuvos energija" 
(16.7 milijono dolerių) ir iš savų 
bendrovės „Lietuvos dujos" lėšų 
(apie 4 milijonai dolerių). 

Tačiau Rusijos dujų įmonė 

muose. 
Užsienio reikalų ministras 

Dariusz Rosat i vizito JAV 
metu sakė, jog Lenkija netieks 
tankų Bosnijai, nes ji turi susi
tarimą su Europos Sąjungos 
šalims, kad nesiųs ginklų į 
Bosniją. 

„Gazprom", motyvuodama, esą 
nesilaikoma skolos grąžinimo 
tvarkaraščio, perpus sumažino 
dujų tiekimą Lietuvai — nuo 3.8 
milijonų kubinių "įetrų per pa
rą iki maždaug 1.9 milijonų. 
Jeigu Lietuvai nepavyktų laiku 
sumokėti visas sk las, gali būti 
netgi taip, kad p asidėjus šil
dymo sezonui, „( azprom" ne
tieks būtino duju kiekio. Tuo
met energetikam- teks naudoti 
mazutą. 

„Lietuvos energ a" paskelbė, 
jog konkurso būdu pirks papil
domai 200,000 ton : mazuto. Už 
kurą, perkamą iš keturių užsie
nio firmų, vyriau-ybė suteikė 
pusės metų g a r a n t a s su 9 ^ pa
lūkanomis. 

Iki šildymo se?. >no pradžios 
Lietuvai dar r* ikia įsigyti 
mažiausiai 330,00) tonų mazu
to. 

timosi klausimu lieka nepaki
tusi. 

Po NVS gynybos ministrų su
sitikimo Interfax paskelbtame 
komunikate sakoma, kad kari
nio ir politinio bloko priar
tėjimas prie Sandraugos sienų 
keltų grėsmę politiniam, ekono
miniam ir kariniam NVS sau
gumui. Nėra aišku, kurių NVS 
šalių kariniai vadovai rėmė šį 
komunikatą. Interfax teigimu, 
Moldova nesiuntė delegacijos į 
šį susitikimą. Antrasis Ukrai
nos televizijos kanalas pranešė, 
kad Ukrainos gynybos minist
ras Oleksandr Kuzmuk atsisakė 
pritarti šiam komunikatui, sa
kydamas, jog tai prezidento rei
kalas. Jis teigė, kad Ukraina 
nenusistačiusi prieš NATO plė
timą, tačiau ji yra prieš galimą 
branduolinių ginklų dislokavi
mą naujų narių teritorijose. (In-
terfax, DPA, Reuter ). 

A. Brazauskas mano, kad 
Rusijos nereikia skirtingai 

traktuoti 
V i l n i u s , rugpjūčio 14 d. 

(AGEP) — Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas dar kartą 
pakartojo, kad Lietuva savo 
saugumą garantuos ne tik na
ryste NATO ar kitose tarptau
tinėse saugumo organizacijose. 
Pasak jo, svarbu pačiai Lietuvai 
siekti savo saugumo garantijų, 
palaikant gerus santykius su 
kaimynais ir bendradarbiaujant 
su kitomis šalimis. 

Pokalbyje su žurnalistais jis 
sakė, jog gerus santykius reikia 
palaikyti su visais kaimynais, 
tarp jų ir su Rusija. A. Bra
zausko nuomone, negalima 
skirstyti kaimynų i gerus ir 
blogus bei grįsti savo santykius 
su jais iš tokių pozicijų. 

Raginimai diferencijuoti san
tykius su kaimynais pasigirsta 
iš kai kurių labai žinomų poli
tikų, jis sakė. Tačiau tai, jo nuo
mone, paprasčiausiai neetiška. 

Itin svarbiu užsienio politikos 
klausimu prezidentas pavadino 
sienos su Rusija nustatymą. 
Kaip žinoma, derybos su Rusi
ja Šiuo klausimu įstrigo, ne
sutarus dėl sienos Vištyčio 
ežeru ir Baltijos jūroje. 

A. Brazausko nuomone, pa
siekta didelė pažanga, nusta
tant sieną su Baltarusija, Len
kija ir Latvija. Tačiau labai 
blogai, kad iki šiol šiuo klau
simu nesutariama su Rusija, sa
kė prezidentas „Dien" dien
raščio korespondentui. 

Seimas svarstys 
Referendumo įstatymo 

pakeitimus 

Briuselis. Europos Komisija 
patvirtino tolimesnį pagalbos 
Čečėnijos karo aukoms paketą, 
kurio vertė 5.3 mln. dolerių 
Pagalba bus perduodama per 
Europos Bendrijos Humanita-
rinę įstaigą ECHO. Nuo Čečė 
nijos konflikto pradžios 1994 m 
bendra Europos Sąjungos pagal 
ba Čečėnijai siekia 44.5 mln. 
dolerių. (Reuter) 

Maskva. Savaitraštyje „Mos-
cow News" spausdintame pokal 
byje Rusijos gynybos ministras 
Igor Rodionov kritikavo NATO 
plėtimosi planus ir sakė. jog 
Vakarų gynybos sąjungai ple
čiantis į Rytų ir Vidurio Europa. 
Maskva imsis atit inkamų prie 
monių. Pokalbyje Rodionov sa
kėsi esąs už partnerystę su 
NATO. Jis teigė, kad Rusija 
įsipareigoja bendradarbiauti, 
mažinti įtampą ir stiprinti 
tarptautinį saugumą. (Reuter) 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. (Elta1 

— Seimas svarstys devynis pa
keitimus Referendumo įstaty
me. Tokio projekto pateikimui 
antradienį pritarė dauguma 
Seimo narių, dalyvavusių ple
nariniame posėdyje. Už pateiki
mą balsavo 37 Seimo nariai, 
prieš buvo 27, 5 susilaikė. 

Pasak projekto iniciatoriaus. 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
Juozo Bernatonio, šiais pakeiti
mais norima išspręsti dvi prob
lemas. Pirma, atsižvelgti į 
Konstitucinio Teismo išvadas 

apie kai kuriuos Referendumo 
įstatymo straipsnius. 1994 metų 
liepos 22 d. Konst i tucinis 
teismas patvirtino, kad keturi 
Referendumo įstatymo straips
niai neatitinka Lietuvos Kons
titucijos. Be to, pakeitimais 
norima suvienodinti balsavimo 
tvai ką referendumų ir rinkimų 
metu. 

Projekte numatoma pakeisti 
devynis Referendumo įstatymo 
straipsnius. Jis bus nagrinė
jamas dar šioje neeilinėje Seimo 
sesijoje. 

Rumunija ir Vengrįja susitarė 
dėl mažumų 

B u k a r e š t a s , rugpjūčio 15 d. 
(Reuter) — Rumunija ir Vengri
ja susitarė dėl draugystės sutar 
ties teksto. Ši sutartis — svarbi 
sąlyga, dvi šalys būtų priimtos 
į ES ir NATO Šalys tikisi, kad 
paktas, užtrukęs del nesutari
mų mažumų klausimais, bus 
pasirašytas kitą mėnesį. 

Rumunijos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Marcei 
Dinų, pasibaigs dvi dienas tru
kusioms deryboms, sakė, kad 
tai padaryta didelė pažanga, nes 
tekstas ekspertų lygyje jau 
suderintas. Vengrijos derybų 
vadovas Ferenc Somogyi sakė, 
kad kompromisų pagalba neliko 
kliūčių, dėl kurių šios šalys 

negalėtų turėti draugystes su
tarties. 

Derybos dėl draugystės sutar
ties buvo sustabdytos praėju
siais metais dėl nesutarimų 
Rumunijos vengrų tautinės ma
žumos statuso klausimu. Ru
munijoje gyvena apie 1.6 mili
jonai vengrų ir jie sudaro l°k 
šalies gyventojų. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 16 d.: Šv. Stepo 
nas, Vengrijos ka r a l i u s 
(969-1038 m.); Rokas. Šarūne, 
Grasilda, Alvitą. 

Rugpjūčio 17 d.: Hiacintas 
(Jacintas, Jackus), Laisvydas. 

http://www.meteo,fr
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Redaktorė Irena Regienė 

VILNIUJE 
DŽIAUGSMINGAI SUTIKTI 
LIETUVOS OLIMPIEČIAI 

Iš Atlantos antradienio, rug
pjūčio 6 d. pavakary Lietuvon 
grįžę Lietuvos olimpiečiai Vil
niaus Kalnų parke buvo 
džiaugsmingai sutikti 25,000 
juos pasveikint susirinkusių ger
bėjų, Lietuvos sporto vadovybės, 
valstybės ir miesto pareigūnų. 

Gražiai pagerbti buvo XXVI 
vasaros olimpinėse žaidynėse 
bronzos medalius laimėję krep
šininkai ir kitas prestižines vie
tas iškovoję sportininkai. Krep
šininkams: Arvydui Saboniui, 
Rimui Kurtinaičiui, Šarūnui 
Marčiulioniui, Gintarui Eini-
kiui, Sauliui Štombergui, Da
riui Lukminui, Mindaugui Žu
kauskui, Ryčiui Vaišvi la i , 
Eurelijui Žukauskui, Tomui 
Pačėsui, rinktinės treneriams 
Vladui Garastui ir Juozui Kaz
lauskui, gydytojui Vytautui 
Zumeriui, masažuotojui Juozui 
Petkevičiui, Lietuvos krepšinio 
federacijos prezidentui Algi
mantui Paviloniui buvo uždėti 
ąžuolo vainikai, jie apjuosti 
tautinėmis juostomis su užrašu 
.,Atlanta-96". Iškilmėse trūko 
Artūro Karnišovo, dar besisve
čiuojančio JAV-se. Tautinėmis 
juostomis buvo apjuosti disko 
metikas Virgilijus Alekna (5 
vieta) ir šuolininke į aukšti Nelė 
Žilinskienė (8-oji vieta). 

Sveikinimo žodį tariant Seimo 
pirmininkui Česlovui Juršėnui, 
minia garsiai švilpė. Č. Jur
šėnas garsiai pasakęs kelis 
sakinius, baigė kreipdamasis į 
minią: „Kad jūs tiek energijos 
rodytumėte dirbdami". 

Grįžusius sportininkus sveiki
no Vilniaus meras Alis Vidū-
nas, Lietuvos Sąjūdžio pirmi
ninkas Romas Batūra, LTOK 
prezidentas Artūras Poviliūnas, 
Sporto departamento direk
torius Vytas Nėnius ir kt. Jiems 
kalbant daugelis susirinkusiųjų 
skandavo: „Arvydui Sabui žodį. 
Sabai, sakyk ką nors". 

Po to į susirinkusius kreipėsi 
Arvydas Sabonis: „Trumpai. 
Ačiū, kad palaiket ir tada, kai 
sunku buvo, ačiū, kad karštai 

sutinkat. Tai, kas buvo, įeis į 
istoriją". 

Krepšininkai buvo sutikti su 
duona, druska ir pagerbti dvy
lika saliuto salvių. Vilniaus 
aeroklubo pilotai Kalnų parke 
iš lėktuvo barstė gėles. 

AR GAUS 
KREPŠININKAI 
PAŽADĖTĄJA 

PREMIJA? 
Antradienio, rugpjūčio 6 d. 

popiet, nei Lietuvos Vyriausy
bėje, *nei Sporto departamente 
niekas negalėjo patvirtinti, jog 
Lietuvos olimpinei vyrų krep
šinio rinktinei už bronzos 
medalius Atlantoje bus skirta 
800 tūkst. litų premija. 

Ministrui Pirmininkui Min 
daugui Stankevičiui priskiriami 
ketinimai nešyksčiai apdovano
ti sportininkus gali prieštarauti 
1994 metų liepos 29 d. Vyriau
sybės nutarimui „Dėl pasižy
mėjusių sportininkų ir jų trene
rių materialinio skatinimo". 

Nutarime už pirmąją vietą 
olimpinėse žaidynėse numatyta 
skirti 60 tūkst. litų, už antrąją 
— 40 tūkst. ir už trečiąją — 32 
tūkst. litų premiją. Be to, doku
mentas reglamentuoja ir pre
mijas už neprizines vietas olim
piadoje. Už ketvirtąją vietą 
sportininkui įsipareigojama iš
mokėti 20 tūkst. litų, už penk
tąją — 16 tūkst. ir už šeštąją — 
8 tūkst. litų. 

Po 1995 metų Europos čem
pionato Atėnuose, kur Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinė laimė
jo sidabro medalius, tuometinis 
premjeras A. Šleževičius krep
šininkams buvo pažadėjęs skir
ti vieną milijoną litų. Tačiau šis 
pažadas iki šiol neįvykdytas. 
BNS ir „Lietuvos ryto" inf. 

LIETUVOS KREPŠINIO 
ŽVAIGŽDĖS TAUTINĖJE 
RINKTINĖJE NEBEŽAIS 

Lietuvos tautinės vyrų krep
šinio rinktinės žvaigždės Ar
vydas Sabonis, Šarūnas Marčių 
iionis bei Rimas Kurtinaitis 

Iš Atlantos Lietuvon sugrįžę Lietuvos olimj: • 
pasveikinti 25,000 gerbėjų minios. 

~!ai Vilniaus Kalnų parke buvo džiaugsmingai 
Nuotr. P. Lileikio 

TOMAS PŪKŠTYS ATLANTOS 
OLIMPIADOJE 

Su dideliu dėmesiu laukėme 
čikagiečio Tomo Pukščio pasi
rodymo olimpinėse žaidynėse 
Atlantoje, JAV lengv. atletikos 
rinktinės sudėtyje. Daug kartų 
buvęs JAV ieties metimo čem
pionas ir rekordininkas (šią va
sarą jis vėl pagerino jam 
priklausantį JAV rekordą) To
mas Atlantos olimpiniame sta
dione užėmė 8-ją vietą (Barcelo-
nos olimpiadoje jis buvo 10-as). 

Varžyt as Tomas pradėjo rug
pjūčio 2 d. kaip vienas iš 34 ge
riausiųjų pasaulio ietininkų. 
Pradžioje jie buvo paskirstyti į 
dvi grupes. Tomas pateko kar
tu su pasaulio čempionu čekų 
Jan Zelezny į antrąją grupę ir 
joje buvo antras, tuoj po Zelez
ny. Tomo rezultatas - 277-10. 
Pirmoje grupėje per pirmos die
nos varžybas (kiekvienas metė 
3 kartus) toliausiai ietį nusvie
dė graikas Kostas Gatsioudis, 
parodęs 285-10 pasekmę. 
Pirmąją dieną Pūkštys pralenkė 
žymiuosius — anglą Steve Beck-

tautinėje rinktinėje daugiau 
nebežais. 

Tai jie pareiškė liepos 6 d. 
Lietuvos olimpinei delegacijai iš 
Atlantos grįžus į Vilnių. Krepši
ninkus viename Vilniaus parkų 
sveikino arti 25,000 jų gerbėjų. 

Rungtyniaujant šiems krepši
ninkams, Lietuvos rinktinė 
iškovojo Barcelonos ir Atlantos 
olimpiadų bronzos medalius bei 
pernai Graikijoje Europos krep
šinio pirmenybių sidabrą. 

Arvydui Saboniui ateinantis 
sezonas NBA lygoje bus antra
sis Portlando „Trail Blazers" 
sudėtyje. Šarūnas Marčiulionis 
savo karjerą tes Denverio ,.Nug 
gets" klube. Tai jau trečiasis 
klubas, kuriame šis Lietuvos 
krepšininkas rungtyniaus NBA 
lygoje. 

(AGEP) 

Lietuvos olimpine krepšinio rinktine Roaeroont Horaon stadione buvo entuziastingai •vaikinama 
rungtynes stebėjusių lietuvių Nuotr D a i n o s SUMatonaa 

ley ir vokietį — Boris Henry. 
l finalą pateko 6 geriausi iš 

kiekvienos grupės. Šeštadienio 
vakare prasidėjus finalui, kiek
vienas gavo teisę atlikti vėl po 
tris metimus. Tada buvo suda
rytas baigminis aštuonetas, 
kuris metė dar po tris kartus. 
Finale Tomui nelabai sekėsi, 
jam nepavyko įveikti tituluotų 
savo varžovų, nors šiaip pasi
rodė neblogai. Kaip jis pats 
sako: „turint laimės galėjau 
užimti gal 5-6 vietą, o įsiterpti 
į medalininkų tarpą nebuvo 
jokios vilties, nes tai tikrai 
pasaulinės klasės sportininkai". 

Laimėtoju, kaip ir buvo tikė
tasi pasaulio čempionu tapo Jan 
Zelezny — 289-3. Sidabro medalį 
iškovojo Steve Beckley — 
286-10, bronzą — Seppo Raty 
(Suomija) 285-4. Prieš Pukstį 
dar atsistojo: 4. Raymond Hecht, 
5. Boris Henry (abu vokiečiai), 
6. rusas Setgej Makarov, 7. suo
mis Kimmfc Kinnunen. Penkta 
dienį labai gerai pasirodęs 
graikas Gatsioudis liko 10-je 
vietoje. Už Pukščio liko stiprus 
— vokietis Peter Blank ir ang
las Mick Hill. 

Iš trijų JAV rinktinės narių 
Tomas buvo vienintelis, patekės 
į finalą: Todd Riech savo grupėje 
buvo 8-tas, o Davė Stephens — 
9-tas. Europos šalyse, kuriose 
gyvena pagrindiniai Tomo var
žovai, ieties metimas yra viena 
populiariausių rungčių ir jie ten 
yra valstybiniai herojai. 
Amerikoje visas dėmesys ski
riamas tik bėgimams (ir tai 
daugumoje tik trumpųjų dis
tancijų) ir Tomo JAV lengv. at
letikos federacija neberėmė. 
Esant tokiai padėčiai, būtų be
veik stebuklas, jei jis būtų 
laimėjęs medalį. Net trenerio ie-
tininkams JAV federacija 
neskiria; reikia pačiam savo 
nuožiūra treniruotis. 

Pagrindiniu Tomo Pukščio 
rėmėju yra „Adidas" bendrovė, 
kuri jam skiria 10 tūkst. dolerių 
metams Dalis pinigų ateina iš 
laimėtų prizų. 

I Atlantą savo sūnaus pasi
rodymų Gebėti iš Čikagos buvo 
nuvykę T >mo tėvai — Romas ir 
Rasa Pukščiai. Romas pasako
jo, kad ir varžybų metu ieties 
metimas buvo ignoruojamas: į 
stadione elektroninėje lentoje 
paskelbtoje programoje ši rung
tis visai nebuvo įrašyta. Tuo 
metu vyko ir estafečių bėgimo 
varžybos, kurioms buvo kelia
mas didžiulis triukšmas ir ieti-
ninkai sunkiai galėjo susikon
centruoti Ieties metimo varžy
bas visiškai ignoravo ir NBC 
televizija, kuri nedavė net Šios 
rungties rezultatų. 

Tačiau ilgoką pasikalbėjimą 
su Tomu padarė CNN televizijos 
atstovai ir jis buvo parodytas 
per šią labai populiarią JAV ka
belinę stotį sekmadienio rytą 
(rugpjūčio 4 d.). Tą rytą Tomas 
susitiko ir su savo tėvais 
„Adidas' pavilione ir ilgokai 

bendravo. Tomas pareiškė, kad 
iš Atlantos jis vyksta į Europą 
(pradžioje — į Monaco), kur 
dalyvaus keliose didelėse tarp 
tautinėse varžybose. Rugsėjo 
pradžioje jis grįš į Čikagą ir čia 
treniruosis su „White Sox" beis
bolo komanda. Spalio mėnesį jj 
yra pakvietęs New Yorko „Yan-
kees" beisbolo klubo savininkas 
išmėginti jėgas patekimui į tą 
komandą. 

Ed. Sulaitis 
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JAV LB Krašto valdybos pirmininke adv Regina Narusiene sveikina Lietuvos olimpin* krep
šinio rinktine po rungtynių Rosemont Horizon stadione Sveikinimą priima Šarūnas Marčiulionis. 

BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ LAUKO 
TENISO PIRMENYBĖS 

1996 m. Š. Amerikos Saftiečjų 
ir Lietuvių lauko teniso 
pirmenybės š.m. rugpjūčio 31, 
rugsėjo 1 ir 2 d. vyks Wickertree 
Tennis Club, 5760 Maple Can 
nyon Dr., Columbus. Ohio. Tel. 
614-882-5725. Vykdo JAV 
Latvių Sporto s-gos teniso 
sekcija. 

Programa: Vienetai — vyrų 
(neriboto amžiaus); vyrų senjorų 
(45-59 m. imtinai); vyrų vete
ranų (60 m. ir vyresnių); jaunių 
(1978 m. gimimo ir jaunesnių), 
moterų (tik viena klasė neribo
to amžiaus). Dvejetai — vyrų. 
moterų, mišrūs ir vyrų senjorų 
(45 m. ir vyresnių). 

Klasifikacija — pagal žaidėjo 
amžių 1996 m. rugpjūčio 31 d., 
išskyrus jaunių klasę. 

Varžybų pradžia visas 3 die
nas nuo 8:30 vai. ryto. Regist
racija — šeštadienį nuo 8 vai. 
ryto. 

Šios varžybos yra kombinacija 
paskirų tautybių (lietuvių, 
latvių ir estų) pirmenybių ir 
baltiečių pirmenybių. Pirmiau 
sia vyks paskirų tautybių 
pirmenybės, ii kurių kvalifika-
vęsi žaidėjai žais baltiečių 
čempionato turnyre. Baltiečių 
čempionate numatoma turėti po 
8 žaidėjus.-jas vyrų ir moterų 
vienetuose ir po 4 žaidėjus, jas 
ir dvejetus kitose rungtyse 
Kiekvienai tautybei žaidėjų 
kontingentas baltiečių turnyre 
numatomas proporcingai daly 
vių skaičiui. 

Paskirų tautybių pirmenybe 
se dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų žaidė 
jams. 

Dalyvių registracija — iki 
rugpjūčio 24 d. pas varžybų 
vadovą Arturs Zegeris, 1058 
Erikson Ave., Columbus, Ohio 
43227 1241. Tel. «14>«9 5200 
darbo; 614 23*>5890 namų. Fak 
sas: 614 459 1151 Papildoma 
informacija — Edgars Bedritis 

•132 S. Kadete Ava., 
(312) Vmmm arba (312) 40S-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGUUS « ŽAIZDAS M 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRUROUA 

DR. JOVITA KUKUS 

3315 VV S5m St.. Chicago. IL 
Tai. (312) 4 7 f . l 1 1 2 

9525 S 79m Ava.. Hickory HiKs, IL 
Ta*. (7M) 666-6161 

Valandos pagal susitarimą 

•.C. 
4647 W. 1M S t , Oek Lasau. & 

Pirmaa apyi su Mortha<ooioiii urno 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai, 
(kalbėti angliškai) la i . ' 

SURf NMR LAL, MO 
Specialybe - Vidaus ligos 

7722 S. Kedzie. Chicago. IL 60662 
Tel. 212-424-1123 

Valandos pagal susitarimą 

Ks». tat. (212) 471-
VTOAt J. NtttfC 
KARDIOLOGAS - 8*KHE8 LIGOS 

77221, KeeMe Ave*, 

tel. ir faksas 614 523-0009. 
Lietuvių pirmenybių prave 

dimą ir lietuvių dalyvavimą bal 
tiečių turnyre koordinuoja 
ŠALFASS-gos teniso vadovą? 
dr. Algis Barauskas, 3018 Pateli 
Dr., Bloomfield Hills. MI48304 
Tel. 810-258-6535. 

Lietuviai žaidėjai atlikdam 
registrcija prašomi painformuo 
ti ir dr. A. Barauską. 

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

M M W. M St. Tai. <7M) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma . 3 v p.p -7 v.v.. antr. 12:30- 3v p.p. 
trato uždaryta. kstvC 1 - 3 v p.p. 
pantrtd ir i#4td 9 v.r. - 12 v. p.p 

DR. L. D. RITRIHCtt 
DANTŲ GYDYTOJA 

a. n BMt&i M » Mi M 
• * f*s^ww i**., rsMSisjry nSaS* H, 

1 myha į vakarus nuo Kartam Ave. 
Tat. (7M) 

6122 S. Ave, 

Tat. 212-4MV77M 
P^VoW^s*MtoTasvM42» b^sKeYl^rV^Va^SsSf M V * V S * * 
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Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

•X. 
Specialybe - Vidaus Hgų gydytojo* 

Kalbame ĮJstunlUioJ 
6166 t , AreJMr Ave. (prie Auattn) 

Tam. (212) 664)7766 

AKIŲ CHIRUROUA 
AKIŲ LIGOS 
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VARŽYBOS 
VARŽYBOMS NELYGIOS 

STASYS SURANTAS 

Baigėsi paskutinės olimpinės 
varžybos ir iškilmės, nutilo 
paskutiniai linksmos muzikos 
garsai ir išblėso olimpinė ugnis. 
Tą liepsną nuo Olimpo kalno 
Graikijoje, net 15,000 mylių, 
nešė apie 10,000 bėgikų, dvirati
ninkų, raitelių ar irkluotojų. 
Kiekvienas Jungtinėse Valsti
jose nešė deglą apie vieną kilo-' 
metrą, (daugiau kaip pusę my
lios), o jų draugai kaimynai ir 
palydovai jaudinosi, kad tik 
nesukluptų ir neužgestų iš taip 
toli atkeliavusi liepsna. Kas 
įspūdingiausia, kad nešėjai 
daugeliu atvejų nebuvo sporti
ninkai ar stipruoliai, bet pa
rinkti pagarbos arba padėkos 
nusipelnę, vietos žmonės — nuo 
jaunuolių iki vyresnio amžiaus. 
Nešėjai likusius išdegusius 
deglus laiko kaip brangų pri
siminimą. 

1996 metų olimpiada Atlanto
je buvo jubiliejinė — šimtametė 
po varžybų atkūrimo 1986 m. 
Atėnuose, Graikijoje. Atlantoje 
dalyvavo daugiau kaip 10,000 
sportininkų iš 197 kraštų, kas 
žymiai pralenkia visas kitas 
varžybas. Taip pat, subyrėjus 
sovietinei imperijai, pirmą 
kartą dalyvavo visos išsilais
vinusios respublikos, kaip 
savarankiškos valstybės. Nerei
kėjo statyti atskirų izoliuotų 
pastatų, kaip anksčiau, sovietų 
bloko atletams ir taip pat nebu
vo jokių politinių boikotų 
varžyboms bei gyvenvietėms. 
Čia sąlygos ir taisyklės buvo 
lygios visiems, nesvarbu, iš kur 
jie buvo, kokios rasės ar religi
jos. Dingus organizuotai komu
nistinei agitacijai, sumažėjo ir 
„politiniai teisingų" liberalų 
kiršinimas. Maloniai buvome 
nustebinti mūsų, amerikiečių, 
sportininkų laimėjimais, ren
kant medalius, bet dar daugiau 
jų nuotaika: niekas nekilnojo 
kumščių, niekas neniekino savo 
krašto vėliavos. Skambant 
valstybės himnui, dėdavo ranką 
prie širdies ir dauguma parodė 
džiaugsmo ašaras. 

Olimpinė organizacija yra ne
politinė ir turbūt seniausia iš
likusi bei atsinaujinusi žmonijos 
institucija, kurios pradžia buvo 
776 metai prieš Kristų. Atlan
toj nematėme nei šešėlio bet 
kokio rasizmo ar neapykantos. 
Po formalumų, skambant „rock 
& roll" bei džiazo garsams, mir
gėjo visų kraštų vėliavėlės, 
linksmai šoko ir bendravo visi, 
iš visur šios gražiosios planetos 
vaikai. Visa tai stebėjo didelė 
dalis žmonijos ir tas turėtų 
praplėsti visų horizontus, suar
tinti žmones. Deja, žinome, kad 
kelias į laimingesnį rytojų yra 

nelengvas. Negalime pamiršti 
Sarajevo — Bosnijos, Čečėnijos 
ir kitų tragedijų. 

Toli nuo Atlantos, Maskvoje ir 
apylinkėse, jau kuris laikas 
vyksta visai kito pobūdžio „var 
žybos". Tai aiškus pavyzdys, ką 
išugdė ir paliko komunistinė 
diktatūra, č i a pateikiami duo
menys yra paimti iš ,.Moscow 
News", liepos 17 d. laidos 
savaitraščio, kuris išeina rusų 
bei anglų kalba ir turi platų 
tiražą. 

Nuo 1992 iki 1996 metų 
Maskvos apylinkėse buvo pa
statyta apie 300 vilų („dačų") 
generolams. Žinovų nuomone, 
nuo pigiausių 200,000 dol , iki 
3,000,000 dol. už kiekvieną. Kai 
kurie žinovai tiki, kad šiais 
metais Maskvos rajonas „prari
jo" pusę kariuomenės aprūpini
mui skirtų lėšų. „Kareiviai dir
ba kaip šunes", prie vilų sta
tybų, ne už pinigus, bet už pa
žadus gauti ankstesnį paleidimą 
iš tarnybos. Armijoje tas yra 
vadinama „demob power chord" 
— demobilizacijos jėgos styga. 
Dabar kareiviai rūpinasi, kad 
juos atleis iš tarnybos, jeigu 
generolai bus demobilizuoti ir 
išeis į pensiją. Tuo pačiu laiku, 
kai Dūmoje vėl buvo kalbama 
apie korupciją Gynybos minis
terijoj „Mo8cow New8" kores-
gradentai keliavo per kaimus, 

ia miškų pavėsyje didingai 
stovėjo generolų pilaitės, kurių 
statyba prasidėjo 1992 metais. 
Visos žemės čia priklauso Gy
nybos ministerijai ir vietinė 
valdžia neturi žodžio. Reikėjo 
tik Gračiovo pritarimo. Planai 
kainavo 10,000 - 20,000 dol. 
kiekvienai, bet tai padarydavo 
kariuomenės įstaigos. 

Atvažiuodavo „karinės" 
mašinos iškasti pamatus Čia 
nereikėdavo jokių pinigų, tik 
pareikalavimo iš aukščiau. 
Statybos direktoriatas suor
ganizuodavo darbininkus ir 
reikalingas medžiagas. Viskas 
buvo nurašoma kaip sandėlių, 
barakų ar kitų pastatų statybai 
Maskvos kariniam rajonui. 
Niekada nieko netrūksta, ir 
darbai vyksta sklandžiai, kaip 
geriausiame kariuomenės staty
bos batalione. Statybos inžinie
rius, kuris kalbėjo „Moscow 
News" korespondentu, paaiški
no, kad pigiausia vila čia 
kainavo apie 300,000 dol. ir pri
klauso V. Zherebetsov, kuris 
yra Mobilizacijos ir organizaci
jos direktoriato viršininkas. Jo 
alga yra tik 500 dol. mėnesiui, 
tad niekas nežino, kuri jis gavo 
tiek pinigų. Brangiausi „dača", 
aišku, priklauso aukščiausiam 
kariškiui, buvusiam gynybos mi 

Lietuvos Šaulių sąjungos Literatūros fondo prerr jos laureatai, svečiai ir LŠS vadovybė prie LŠS 
centro būstinės Kaune. . . , , ,. 

Nuotr. Jono Ivaškevičiaus 

ĮTEIKTOS LŠS PREMIJOS 
LŠS išeivijoje Vilniaus rinkti

nės iniciatyva, buvo sudarytas 
LŠS Literatūros premijos fondas 
(3,000 Kanados dolerių). Kas
met iš šio fondo premijoms yra 
skiriama 1,000 Kanados do
lerių. 

Premijos bus įteiktos prozos 
kūrinių autoriams, kurių kny
gos ne mažesnės apimties kaip 
300 psl. Tema — Lietuvos išsi
vadavimo kovos. 

LŠS išeivijoje Vilniaus rinkti
nės vado J. Šiaučiulio pageida
vimu, LŠS Centro valdyba suda
rė fondo komisiją, kurią sudarė: 

LŠS ir LŠSI Garbės šaulys, ra
šytojas J. Šiaučiulis — pir
mininkas, 

LŠS ir LŠSI Garbės šaulys A. 
Mylė — pirmininko pavaduoto
jas, nariai: LŠS vadas R. Min-
tautas, LŠS vado pavaduotojas 
S. Ignatavičius, LŠS ir LŠSI 
Garbės šaulė, poetė K. Kodatie-
nė, „Trimito" administratorė L. 
Užkurnienė, LŠS Garbės šaulė 
I. Smetonienė. 

Gegužės 2 d. įvyko komisijos 

nistrui Gračiovui. Ji vertinama 
apie 1,500,000 dol. 1992 m. jis 
gavo iš valdžios pirmą vilą ir 
niekas nežino, kodėl jam dar 
reikėjo kitos. 

Kremlius, valdžios įstaigos, 
teisėjai — visi žino, kad gene
rolai vykdo dideles statybas, 
naudodami kariuomenės pini
gus ir kareivių nugaras. Niekas 
nieko nedarė ir nei viena in-
vestigacija nebuvo užbaigta. Tik 
visuomet kartojama: „faktai yra 
peržiūrimi''. Kai spauda sukel
davo didelį triukšmą, Gračiovas 
visiems užtikrindavo: „Aš viską 
turiu savo rankose". Spauda vi
są laiką reikalavo, aiškindama. 
kad ta situacija yra lengvai su
tvarkoma: tik reikia, kad tų pi
laičių savininkai praneštų savo 
pajamas ir pateiktu išlaidų doku-

posėdis, kuriame buvo aptartos 
ir išnagrinėtos konkursui pa
teiktos knygos. Komisijos narių 
nuomonės sutapo ir premijos bu
vo paskirstytos šitaip: 

I premija už knygas „Kario 
knyga" ir „Antroji kario kny
ga" buvo paskirta Krašto ap
saugos ministerijos generali
niam inspektoriui pulkininkui 
leitenantui J. Užurkai. Reikia 
pažymėti, kad abi knygos buvo 
išleistos laikraščio „Voruta" 
redaktoriaus iniciatyva. Netru
kus skaitytojus pasieks ir 
trečioji J. Užurkos knyga. 

U premijomis pasidalino A. 
Danys už knygą „Kelionė į 
nebūtį" ir A. Dručkus už knygą 
„Laukit, sugrįšim laisvę ne
šini". 

Padėkos ir pagerbimo raštai 
buvo paskirti J. P. Kedžiui už 
dokumentinę knygą „Terorizuo
jama ir naikinama Lietuva", J. 
Usinavičiui už romaną „Išskri
dusios bitės" ir K. Milkovaičiui 
už romaną „Slibinų miške". 

Birželio 22 dieną, pažymint 
1941 metų sukilimo 55-ąsias 
metines, LŠS centro valdyboje ir 
įvyko premijų įteikimo iškil
mės, kuriose dalyvavo LŠS va
das R. Mintautas, LŠS vado pa
vaduotojas S. Ignatavičius, cen
tro valdybos nariai J. Petrikas, 

mentus. Iki šiol nei vyriausi ka
riniai, nei civiliai teisėjai 
nepaklausė to paprasto patari
mo. 

Žmonės neturi vilties, kad 
teisės bei valdžios įstaigos gali 
šią sauvalę sutvarkyti, nes vi
sur vyrauja korupcija. Sovietai. 
anksčiau likviduodami pažan 
gesnius ūkininkus, vadindavo 
juos ..buožėms", ..liaudies 
kenkėjais" ir panašiai. Kyla 
klausimas kaip dabar pavadin
ti buvusius so\ etijos karžygius 
ir vadovus? 

V. Žiūra, L. Užkurmienė: LŠS 
Išeivijoje S. Kudirkos New Yor-
ke kuopos vadas, LŠS Garbės 
šaulys K. Miklas, laikraščio 
„Voruta" redaktorius J. Vercin-
kevičius, knygų autoriai ir 
svečiai. 

LŠS vadas R. Mintautas kon
kurso laureatams įteikė premi
jas bei raštus ir savo kalboje 
padėkojo už dalyvavimą kon
kurse, didelį triūsą, įamžinant 
Lietuvos išsivadavimo kovas. 

Pulkininkui leitenantui J. 
Užurkai buvo įteikta 500 Kana
dos dolerių premija ir LŠS 
Garbės raštas. A. Daniui ir A. 
Dručkui buvo įteiktos premijos 
po 250 Kanados dolerių ir LŠS 
Garbės raštai. 

Pulkininkas leitenantas J. 
Užurka padėkojo už dvasinę 
paramą, suteikiant jam premiją: 
„Tai labai svarus įvertinimas ir 
man didelė garbė gauti I premi
ją iš patriotiškos organizacijos — 
Šaulių sąjungos". 

Vėliau kalbėjo A. Danys ir A. 
Dručkus, kurie padėkojo už su
teiktas premijas, pažymėjo LŠS 
veiklą, įvertinant Lietuvos 
istoriją. 

„Vorutos" redaktorius J 
Vercinkevičius pažymėjo pik. 
ltn. J. Užurkos darbą, ruošiant 
savo knygas, pažadėjo, kad ir 
ateityje laikraštis rems auto
rius, kurie savo knygose aukš
tins patriotiškumą, išsivadavi
mo kovas. 

LŠS Išeivijoje S. Kudirkos 
kuopos vadas K. Miklas savo 
kalboje paminėjo Šaulių sąjun
gos reikšmę Lietuvos gyveni
mui. Jo kuopa išleido tris 
knygas, kurių 14 dėžių bus 
padovanota Šaulių sąjungai. K. 
Miklas LŠS vadui R. Mintautui 
įteikė S. Kudirkos šaulių kuo
pos 1,000 dolerių paramą Lietu
vos šauliams. 

Vėliau konkurso laureatai ir 
iškilmių svečiai buvo pavaišinti. 

S. Ignatavičius 

Danutė Bindokienė 

Balsus medžiojant 
Norom nenorom Amerikos 

akys ir ausys šią savaitę nu
kreiptos į San Diego, CA, kur 
vyksta priešrinkiminės Respub
likonų partijos seimas. Nėra 
abejonės, kad jį stebi ne tik res
publikonams pritariantieji, bet 
ir opozicija — antroji šio krašto 
partija — demokratai. Juk. 
maždaug savaitei praslinkus po 
respublikoniško šurmulio San 
Diego mieste. į Čikagą sugužės 
Demokratų partijos delegatai ir 
visa istorija pasikartos iš naujo. 

Respublikonų seimui einant 
prie pabaigos, demokratai 
galėtų nemažai iš jo pasimokyti, 
nes šį kartą jis skyrėsi nuo 
ankstesniųjų, ypač buvusio 
prieš ketverius metus. Antra 
vertus, pasigesta įprasto spon
taniškumo ir kandžios retorikos 
opozicijai, tarytum respubli
konai stengėsi žūtbūt parodyti 
tolerantiškumą kitaip galvo-
jantiems ir savo kultūringumą, 
kiek tas įmanoma tokio masto 
politiniame renginyje. Tai 
savaime nemažas laimėjimas, 
prisiminus iki šiol buvusias šios 
rinkiminės kampanijos rekla
mas, aštriai puolančias demok
ratų kandidatą ir negailestingai 
kritikuojančias jo partijos pro
gramas. 

Kad respublikonų suvažia
vime buvo galima tikėtis visai 
kitokios nuotaikos, tereikėjo 
pagalvoti apie Newt Gingrich ir 
Pat Buchanan. Respublikonų 
daugumai po paskutiniųjų rin
kimų įsitvirtinus Atstovų 
rūmuose, Newt Gingrich kal
bos, planai, net asmenybė, taip 
įgriso Amerikos gyventojams, 
kad daugelį nustatė prieš Res
publikonų partiją. Per kelis pir
muosius mėnesius nuo jo at
siradimo Vašingtone Newt Gin
grich „kuriama" respublikonų 
valdymo era. užuot sulaukusi 
žmonių pritarimo, paveikė at
virkščiai. Visa laimė, kad, pra
sidėjus rinkiminei kampanijai, 
protingesnės galvos, matyt, 
suprato, kokią žalą Gingrich 
..uolumas" daro partijai, todėl 
jis kurį laiką buvo pranykęs iš 
politinio akiračio, o grįžo ge
rokai „perauklėtas". 

Pat Buchanan, nors ne kartą 
savo kampanijoje pabėrė geru 
idėjų, bet pats jų pristatymo bū
das panašiai veikė, kaip ir Gin
grich. Šovinistinis nacionaliz
mas ir uždaros valstybės poli
tika šiuo kritišku pasauliui 
metu tikrai ne vietoje, tad par
tijai buvo naudinga, kad ir 
Buchanan anksti iškrito iš 
varžybų. Suvažiavime jis jau 
pasirodė kitoks: mokantis 
kooperuoti, pirma pagalvoti, o 
tik paskui kalbėti. 

Tiek Bob Dole. tiek jo pasi

rinktas kandidatas į viceprezi
dentas, atrodo, siekia sustip
rinti Respublikonų partiją ir 
balsuotojams priminti, kad jai 
priklausė Lincolnas. Eisenho-
wer. kad tai partija, galinti vals
tybėje atstatyti tvarką, tvirtą 
ekonomiją ir aplamai pasitikę 
jimą Amerika krašto viduje bei 
už jo ribų. Bent iš paviršiaus, 
tas įvaizdis parodomas ir suva
žiavime. Tačiau, savo prakal 
bose minėdami Abraham Lin
coln, kalbėtojai nepasako, kad 
tas prezidentas rizikavo jvelti 
kraštą į nuostolingą pihetinj 
karą tarp pietinių ir šiaurinių 
valstijų vien del juodosios rases 
žmonių geroves. Šj kartą juo
dųjų delegatų suvažiavime ypač 
pasigendama — iš viso atvyko 
tik 52 (1992 m. buvo 107/, arba 
2.6 proc. visų dalyvaujančių. 
Įdomu, kad jų nėra iš Louisia 
nos, Georgia. Tennesee. Arkan-
sas. Illinois, kur gyvena tikrai 
nemažai šios rases žmonių 
Galima sakyti, kad toks maža.-. 
nuošimtis juodųjų delegatų 
seime pranašauja ir nedaug šios 
rasės balsuotoju už res
publikonų kandidatą. Ar jis gali 
rinkimus laimėti be tų balsų! 
Šiuo metu tai spėlioja ir opo
zicija, ir patys respublikonai. 

Panaši situacija yra ir moterų 
atveju. Demokratų partijos 
taisyklės reikalauja, kad 50 pro
centų delegatų didžiajame 
seime būtų moterys. Respubli 
konai tokios nuostatos neturi. 
Šiemet moterys atstoves jų 
suvažiavime sudaro tik 36 proc. 
(aukščiausią procentą buvo 
pasiekusios 1984 m. — 44). Ne
paisant Kongreso nares Susan 
Molinari antradienio vakare 
pasakytu gražių žodžių Bob 
Dole, Jack Kemp ir apskritai 
respublikonu partijos pro
gramos adresu, moterys j šia 
partiją žiūri gan skeptiškai ir 
vis tiek linksta Bill Clinton 
pusėn. Pagal apklausinėjimu 
duomenis, respublikonų partijos 
ryškiausią įvaizdį sukūrę Nevvt 
Gingrich bei Pat Buchanan Tas 
įvaizdis moterims itin nepa
trauklus, nes dvelkia aštrumu, 
nepakantumu, diskriminacija ir 
vyriškuoju šovinizmu. Ar ji 
įstengs pakeisti, kitokį vaizdą 
pristatanti, respublikonu kon
vencija, neaišku. Svarbu, be 
abejo, kaip bus kalbama ir elgia
masi per likusius mėnesius ik: 
rinkimu. 

Nors tie didieji abiejų partijų 
suvažiavimai susilaukia kri 
tikos kaip. kas ketveri metai at 
sitinkantis. bereikalingas lėšų 
ir laiko eikvojimas, jie padeda 
gerai pajusti šio krašto žmonių 
gyvenimo pulsą, nuotaikas ir 
ateities siekius 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Skundžiausi, aimanavau ir gavau! Gavau kon
jako, arbatos, cukraus ir gelsvą citrinėlę. Kai ką iš tų 
vaistų pirkau ir brangiai mokėjau. Kai kas veltui atėjo. 

Žmona purtėsi. Bet Amerika ir jai rūpėjo. Todėl vais
tų stikline ištustino. Visa naktį mirko vandeny — tokie 
dideli prakaitai ją plukdė. Bet sekantį ryta karščio be
veik nebuvo. Net teko baimintis, kad jos temperatra 
visai neišnyktų. 

Dvi dienos ligos, viena diena sveikimo, o tada, dar 
nesuskubus gerai išsivėdinti — iš Augsburgo į Miun
cheną. Apsiniaukusi, šalta, stipriai vėjuota sausio 
mėnesio diena. Atvirame lauke reikia ilgokai traukinio 
laukti. Žmona, nors karšti nusipurtė, dar silpnoka. Vėjas 
jai pavojingas, todėl ne tiesiai stovi, bet tupi, kad mažiau 
liestų šalti gūsiai. Ir aš stengiuosi ją užstoti, ir kiti bando 
saugoti. Būsimoji amerikietė prie Atlanto skuba tūpčio-
mis. 

I traukinį prilipo visokiausių žmonių, įvairiausių 
tautybių. Miunchene atsiradę sausio 21 d. i i jo išsiran 
gėme sausio 24 d. vakare. Tiesiai tiesiai prie vandens, 
į Bremena. Traukinys dundėjo ir trinkčiojo, siūbavo ir 
čiaudėjo visą parą. Atsidūrėme Grono (Grohn) pereina
moje stovykloje. Išvargę, alkani, nusibaigę. Bet ir ten 
badmetis. Tokių, kurie neturėjo maisto atsargų, reikė

jo gailėtis. Žmoną paėmė į kažkokią įstaigą dirbti, ten 
ji gaudavo papildomus trupinėlius, jų pusę parnešdavo 
man, bet skilviai nerimo ir po trupinių. Vargas, vargelis. 
o prieš akis dar dideli vandenys... 

Tampu biznieriumi: paimu žmonos geriausius batus. 
išeinu miestelin, siūlau juos kiekvienam sutiktam 
vokiečiui ir parduodu. Nuperku kelias dėžutes konser
vuotos mėsos. Ši transakcija įvyko sausio 28 tąją d. 
Dabar jau galėjome kentėti, bet žmoną sugriebė danties 
skaudėjimas. Sugriebė ir niekaip nepaleido, kol tą 
nevykusį daiktą išlupo ir kažkur išmetė. Tai paskutinė 
sausio diena, mudu sulyginusi — abu Europoje palikome 
po dantį. O 1949 metai jau virto į savo antrą mėnesį. 

Vasaris prasidėjo lemtingai. Jo pirmos dienos rytą 
mus išvežė į Hamburgą, tuojau suvarė į laivą (S.S. 
Marine Flasher) ir 15:30 pajautėme, kad pamažu sulin 
gavo sėdynės. Plaukiame! 

Ant marių laivelis 

Mūsų kelionė skyrėsi nuo išgarsintos idilijos — „čiū
čiuoja liūliuoja ant marių laivelis". Ir marios buvo ki 
tokios, ir mūsų laivelis ne čiūčiavo, bet daužėsi. 

Atlanto herojus Flasher, pasižymėjęs ne tiek savo 
žygiais, kiek amžiumi, buvo vidutinio dydžio: 600 kelei
vių ir įgula. Tokių klientų laivas dar nebuvo matęs. Juo 
plaukdavo gražiai apsirėdžiusios ponios, lydimos 
džentelmenų, jo dugne gulėdavo blizgą lagaminai, denio 
tvorelę glostydavo pirštiniuotos rankos, kajutėse šlais
tydavosi iš brangių buteliukų pasprūdę kvepalai, 
valgyklose žemai lankstydavosi kelneriai, o jų klientai 
paklodavo garsiai kalbančius arbatpinigius. 

Taip būdavo. O tada laivas turbūt išsigando prisi
grūdusios minios, todėl visą kelionę piktai trankėsi. 
Sulipo kažkokie pavargėliai įvairiausiai apsirengę, 
nudėvėtais batais, turbūt niekados nematę baltų pirš
tinių. Dugne raičiojosi virvėmis suraizgyti ryšuliai, 
kajutėse trenkė prakaitais. Tik valgyklose kelneriai 
buvo tokie pat mandagūs kaip anksčiau, bet jų veidus 
dengė niūrus liūdesys — arbatpinigių nebus. 

Flasher, keleivinis laivas, šį kartą vežė įvairių tau
tybių žmones. Ir nei viena tautybė skaičiumi nedomina
vo. Buvo kalbama, kad tai pirmasis transportas DP įsta
tymu į JAV įleidžiamų karo pabėgėlių. Lietuviai sudarė 
35-40 asmenų grupę. 

Moterys ir senesni vyrai buvo apgyvendinti kajutėse, 
o mano tipo tvarinius paskirstė po dvi sales laivo apačio
je, giliai po vandeniu. Audros metu atrodydavo, kad 
važiuoju dideliais akmenimis grįsta Seirijų gatve — taip 
bildėdavo ir trankydavo. Žmona kajute dalinosi su 
vyresne lenke. Tik susitvarkius paskelbė, kurią valandą 
ir kurioje valgykloje rytoj valgysime pusryčius. Tai buvo 
didelė žinia. 

Pirmąjį vakarą susirinkome gal aštuoni, gal apie 
tiek lietuvių vyrų nedideliame laivo salonėly ir keitė-
mės nuotaikomis. Svarbiausia tema — štai paliekame 
Europą, gal net amžinai paliekame Didelė laimė, kad 
galėsime kažkur įsikurti, didelis liūdesys, kad tolstame 
nuo Lietuvos. Tai buvo panašu į kalbas po laidotuvių 
ilgai sirgusio, daug kentėjusio asmens. Gerai, kad bai
gėsi kančios, bet gaila, kad jau nėra žmogaus. 

Mūsų tarpe buvo ir vienas narsuolis, gal 40 metų 
amžiaus viengungis. Gražiai nuaugęs, garbanotais plau 

kais, bet jau padažomais, kad žilumus smilkiniuose pa
slėptų. Ir jis buvo gyvenęs Kemptene Asmeniškai nepa
žinojau, tik girdėjau, kad mėgsta daug ir gerai apie save 
kalbėti, ypač pabrėžiant santykius su vokietaitėmis. Štai 
tasai narsuolis iškilmingu balsu pareiškė savo nuomone: 

— Nesigailiu jokios Europos, jokios Lietuvos. Man 
visur bus gerai. Esu tvirtas ir sveikas, o teta. pas kuria 
važiuoju, yra turtinga. Turi savo namą ir automobili. 

— Turtai yra jos, ne tavo, — kažkas bandė nuraminti 
karštuolio entuziazmą. — Be darbo neišsisuksi 

— Nieko nebijau. Tvirtas, sveikas... 
Jį staiga pertraukė šalimais sėdėjęs silpnas žmoge 

liūkštis: 
— Jaučiate? Jau pradėjo supti! 
Tvirtas ir sveikas karštakošis nuščiuvo, pabalo ir iš 

bėgo. Daugiau jo niekados nematėme ir apie jį nieko 
negirdėjome. Kažkas prieš kelionės pabaiga minėjo, kad 
gaivalingasis vaikinas visą laiką išdrikas gulėjo lovoje. 
nevalgė, nekalbėjo ir lauke, kada jį pribaigs jūros liga 

Štai kokia buvo kelionės pradžia Mes. paprasti Eu 
ropos vaikai, sekantį vakarą jau žiūrėjome i Anglijos 
pakrančių žiburius. Praėjo vasario antroji, praplaukėme 
Europą, dingo žiburiai, dingo buvęs pasimetėliu 
gyvenimas. 

Dingo mūsų galingasis jaunuolis, pirmąją išplau 
kimo naktį jūros ligos baimės nuo kojų parverstas O 
sekantį rytą nuėjome į valgyklą pu'ryn;.ms ir apstui 
bome: stalai padengti lyg bajorams. Prašyk, ko nori Tik 
labai gaila, kad nemokame, kaip reikia prašyti Padėti 
ir kažkokie žali pusrutuliai. Vienas kita. juos paragavęs 
— neduok Dieve, baisus kartumas, kažkas nuodingo' 

'Bus daugiau) 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
KRAŠTO VALDYBA 
VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
INFORMACIJOS SKYRIUS 
2060 N. ! 4 t h S u i t e 2 l 7 , 
Arlington, VA 22201 

(703) 524-0698 • F A X (703) 524-0947 

ATSTOVŲ RŪMAI 
P R I T A R I A NATO 

P R A P L Ė T I M U I 

Kaip jau k i tu r skelbta, liepos 
23 d. JAV-jų Atstovų rūmų 
Kongreso nariai priėmė HR 
3564: „Nato Enlargement and 
Facilitation Act", kurio tikslas 
yra plėsti NATO į Rytų Europą. 
Rezoliucija pri imta daugumos 
balsų persvara, 353 balsuojant 
už rezoliuciją, 65 prieš. Per
žiūrėjus balsuojančių sąrašus, 
aišku, kad ši rezoliucija buvo 
lygiai priimtina demokratams 
ir respublikonams, nes abiejų 
partijų atstovai proporcingai 
balsavo už rezoliuciją. 

Rezoliucija buvo pristatyta 
Atstovų rūmų debatams su 
„Suspension of the Rules" 
są lygomis , t .y . rezoliucija 
svarstoma pristatyta forma, be 
jokių pataisymų ar papildymų. 
Šitokiu atveju, rezoliucija nėra 
priimta paprasta dauguma, bet 
minimaliai reikalauja dviejų 
trečdalių persvaros. Kadangi 
balsai viršijo šį santykį, Atstovų 
rūmai labai stipriai išreiškė 
savo nuomone Senatui ir NATO 
nariams, kad Lenkija, Vengri
ja ir Čekija jau kvalifikuotos 
NATO narystei. 

Dviejų valandų užsitęsusiuose 
debatuose Kongreso narys Ben 
Gilman, Tarptautinių ryšių ko
miteto pirmininkas, išsireiškė 
perpildytuose Atstovų rūmuose: 
„Beveik p r i e š septyner ius 
metus, 1989 m., revoliucijos 
iššlavė komunizmą iš centrinės 
ir rytų Europos. ... Tos šalys 
kantriai laukia pakvietimų įsto
ti į Vakarų politines, ekono
mines bei gynybines struktū
ras. ... Ši rezoliucija konstatuoja, 
kad šios kylančios demokratijos 
negali ilgiau laukti". Baigda
mas savo kalbą, rezoliucijos 
autorius Gilman pabrėžė, kad 
šios rezoliucijos priėmimas 
spaus Baltuosius rūmus greitin
ti NATO praplėtimo eigą. 

NATO P R A P L Ė T I M O 
R E Z O L I U C I J A SENATE 

Atstovų rūmams priėmus 
NATO Praplėtimo rezoliuciją 
(HR 3540), Senatas svarstė savo 
šios rezoliucijos versiją. 
Svarstymų eigoje senatoriai 
Hank Brown, Jesse Helms, ir 
Paul Simon pristatė svarbų 
pataisymą Senato NATO pra
plėtimo rezoliucijai, kuri pa 
didina numatytą biudžetą 60 
mln. dolerių, kad prezidentas 
Bill Clinton galėtų padėti dides
niam skaičiui kraštų įstoti į 
NATO. 

Senato, kaip ir Atstovų rūmų, 
rezoliucija, į pirmiausią NATO 
įstojimo etapą numato Lenkiją, 
Vengriją, ir Čekiją. Ši rezoliuci
ja leidžia prezidentui Clinton 
savo nuožiūra nominuoti kitus 
kraštus, kuriems būtų suteikia
ma finansine parama, besie
kiant NATO narystes. Lietuva 
įeitų į šį sąrašą. 

JAV LB pastangų dėka. Sena 
to ir Atstovų rūmų rezoliucijų 
tekstai buvo redaguoti ir pastip
rinti Baltijos valstybių naudai: 
..Estija, Latvija, ir Lietuva turi 
teisėtus, istorinius saugumo rū 
pėsčius ... ir šių kraštų veikla 
besiruošiant įstoti į NATO netu
rėtų eiti jų nenaudai". 

Nors buvo bandyta toliau stip
rinti šią rezoliuciją Lietuvos 
naudai, šiuo metu tai pasirodė 
neįmanoma. Dabartinis rezoliu 
cijos tekstas vis dėlto stipresnis, 
negu jis buvo anksčiau. 

KONGRESO KOMITETAS 
D E R I N S NATO 
REZOLIUCIJAS 

Senatoriams Brown, Helms ir 
Simon papildžius NATO pra
plėtimo biudžetą, tuo papildymu 
Senato rezoliucija dabar skiria
si nuo NATO praplėtimo rezo
liucijos teksto, kuris buvo priim
tas Atstovų rūmuose. Kadangi 
šių senatorių papildymas yra 
biudžetinis, pagal esamą tvar
ką, Senato rezoliucija dabar bus 
svarstoma biudžeto peržiūros 
komitete. 

Panašiai atsitiko pereitais 
m e t a i s , kada b iudže t in ia i 
nesutarimai atidėjo užsienio pa
ramos rezoliucijų pravedimą iki 
rudens. Kadangi Kongreso na
riai išvažiuoja vasaros atostogų 
rugpjūčio pradžioje, tai NATO 
praplėtimo rezoliucijos dabar 
užšaldytos iki Kongreso ati
darymo rugsėjo mėnesyje. 

Šios pertraukos laikotarpyje 
JAV-LB tarsis su senatorių 
štabais ir bandys at i traukti 
NATO praplėtimo rezoliucijų 
derinimą iš biudžetinio komi
teto į užsienių reikalų komitetą. 
Tai palengvintų rezoliucijų su
derinimą, bet laikinai neišju 
dintų sumų, kurios numatytos 
NATO praplėtimui. 

JAV-LB KREIPIASI Į 
DEMOKRATUS IR 
RESPUBLIKONUS 

Artėjant Respublikonų ir De
mokra tų partijų suvažiavi
mams, JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė 
kreipėsi į Kongreso narius Hyde 
ir Kennelly, skatinant jų parti
jas remti NATO praplėtimą į 
Baltijos Respublikas. 

Henry Hyde pirmininkauja 
Respublikonų komitetui, kuris 
rengia rezoliucijas visuotiniam 
Respubl ikonų suvažiavimo 
svarstymui ir priėmimui. Bar
bara Kennelly pirmininkauja 
ati t inkamam Demokratų komi
tetui . 

Savo laiškuose pirm. R. Naru
šienė siūlė šias rezoliucijas: 1. 
Kad JAV-jos ir jų NATO alijan-
tai išnaudotų esamą istorinį 
momentą plėsti ir sutvirtinti 
demokratizacijos eigą Rytų 
Europoje. 2. Kad JAV-jos turėtų 
griežtai atmesti „įtakų sferos" 
sąvokas ir naudoti įvairius 
diplomatinius, ekonominius bei 
po l i t in ius į r ank ius padėt i 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
išlaikyti savo nepriklausomybę 
ir teritorinį integralumą. 3. Kad 
JAV-jos neturėtų toliau mažinti 
biudžetinę paramą Centrinės ir 
Rytu Europos kraštams. Tos pa
ramom sumažinimas tiktai silp
nina demokratiškų institucijų 
augimą tuose kraštuose. 

CLASSIFIED GUIDE 

Pirmasis McDonald's restoranas, 
užkandinės. 

atidarytas ' .Iniųje 

LIETUVOS RŪPESČIAI 
AMERIKOS 

VAKARUOSE 

Po posėdžio Pasaulio lietuvių ce 
Kanados LR Krašto valdybos vic 
Krašto valdybos vykdom.-isis virtpirm 
to valdybos pirmininke 

cija būtų priirr.-.a, jei t ik būtų 
pateikta Atstovą rūmams bal
suoti. Jei šioje Kongreso sesijoje 
to ir neįvyktų, su Karaliaučiaus 
klausimu supažindinta dau
gumo Kongreso atstovų, ir nau
jai išrinktame Kongrese rezoliu
cija tikrai galėtų būti priimta. 
Tad kaliforniečių suartėjimas 
su Kongreso atstovu Cox t ikrai 
buvo palaimingas. Daug pagel
bėjo ir Linas Kojelis, kuris su 
Cox anksčiau k artu dirbo Bal
tuosiuose rūmuose. 

Jau 1989 Cc>: pateikė Kong
resui „Rytų Europos demokra
tijai remti 1989 aktą" (SEED), 
o 1990 m. vyko Lietuvon, kaip 
Helsinkio komisijos delegatas 
stebėti rinkim.}. 1991 m., Rusi
jai terorizuojant nepriklausomy
bę paskelbusią Lietuvą ir ki tas 
dvi Baltijos valstybes, Ch. Cox 
pateikė rezoliuciją Baltijos vals
tybėms suteikti Amerikos eko
nominę paramą ir rėmė akciją 
Rusijai teikiamą paramą nu
traukti. 

Kaip minėta, 1995 m. kovo 28 
d. jis pateikė Karaliaučiaus 
rezoliuciją, HCR 51. Tos rezoliu
cijos reikalu, Baltų Laisvės 
lygos įgaliota, su juo tarėsi 
Angelė Nelsienė. Ji energingai 
ir toliau telkia šios rezoliucijos 
rėmėjus. 

Kodėl Amerikos lietuvių or
ganizacijos šios rezoliucijos ne
remia? Jos pačios nepasako, bet 
ir Karaliaučiaus klausimu be
veik nebekalba. Amer ikos 
Lietuvių Taryba prae i ty je 
pakartotinai skelbė ruošianti 
memorandumą, bet dabar nieko 
nebegirdėti JAV Lie tuviu 
Bendruomenės taryba pavedė 
Krašto valdybai rezoliucijos rei 
kalu imtis akcijos, bet ji užsispy
rusiai tyli Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba rūpina
si į aukštus Lietuvos valdžios 
postus įsodinti užsienio lietu
vius, bet ar Lietuvai nebūtų 
daugiau pasitarnauta, jei Ka
raliaučiaus sutarptautinimo rei
kalu paremtų JAV LB tarybos 
iniciatyvą ir pajudintų kitų 
kraštų bendruomenes. 

Kalifornieėiai Lietuvos reika 
lui paremti šnaudoja įvairius 
didesnius įvykius ir viešus foru
mus. Šiuo metu San Diego mies
te Kalifornijoje vyksta Res
publikonų partijos konvencija 
partijos kandidatui Amerikos 
prezidentui :šrinkti. Lietuviai 
respublikoną kartu su kitu tau
tinių mažumų respublikonų 
grupėmis San Diege dalyvauja 
ir deda pastangas, kad partijos 
platformoje hutų paragrafas, jog 
partija remia NATO išplėtimą 
l Lietuva. Latviją ir Estiją. 
Lietuviams respublikonams at
stovauja Liucija ir Antanas 
Mažeikos ir Vytautas Vidugiris 

Antrąją konvencijos dieną 
Doubletree viešbutyje organi
zuojamas simpoziumas tema 

,tre l^montf <is kaires i Natalija Liačienė. ..Pleskime NATO tuoj". I jį vyks-
•prrn pro* Vytautas Bieliauskas JAV LB ta naujasis Baltų Laisvės lygos 

Kažkas kartą Kalifornijoje 
gyvenančius lietuvius pavadino 
,,sala", ir tas pavadinimas vis 
kartojamas. Taip Kalifornijos 
lietuvius gali vadinti tik tie, 
kurie patys lietuvių veikloje ne
dalyvavo ir tos veiklos nepažįs
ta. Iš tikro, ta „sala" čia kilusio
mis idėjomis, konkrečiais pasie
kimais ir vispusiška veikla išei
vijos gyvenime kai kuriose 
srityse lenkia ir „žemynus" 
Rytų Amerikos pusėje. Apie tai 
byloja dokumentai ypač iš to 
laiko, kai išeivija veikė Lietuvos 
laisvinimo baruose. 

Kalifornijos lietuviai nepri-
snūdo ir Lietuvai nepriklauso
mybę atkovojus. Tiesioginį pa
vojų Lietuvos saugumui šiuo 
metu sudaro Rusijos karo bazė 
okupuotoje Karaliaučiaus srity
je. Daug kas apie tą grėsmę 
kalbėjo, organizacijos priiminėjo 
rezoliucijas, ruošė memoran
dumus, o kaliforniečiai ėmėsi 
konkrečios akcijos. Kartu su 
Lietuvos politikais, talkinant 
estams ir latviams, paruošė 
rezoliuciją, kurią Kongreso 
narys Christopher Cox pateikė 
JAV Atstovų rūmams. Rezoliu
cija gavo HCR 51 numerį. 

Iki šiol Lygai talkina kitų or
ganizacijų atskiri asmenys. Or
ganizacijos, išskyrus Lietuvių 
fronto bičiulius, nuo formalaus 
užsiangažavimo rezoliuciją rem
ti susilaiko. 

To nepaisant, rezoliucijos 
rėmėjų skaičius Kongrese auga 
ir jau peržengė 50-ties ribą. At
stovas Cox savo pranešime lie
pos 29 d. rašo: 

..Man prašant. Atstovų rūmų 
Tarptautinių santykių komi
tetas jau pažadėjo dar šiemet 
pravesti apklausinėjimus mano 
pasiūlytos Karaliaučiaus re
zoliucijos ir kitais Baltijos sritį 
liečiančiais klausimais. Aš pla
nuoju, pasinaudodamas ta pro
ga, išryškinti reikalą skubiai 
išplėsti NATO saugumo garan
tijas Baltijos valstybėms. Rusi
jos akivaizdus karinių pajėgų 
sukoncentravimas Karaliau
čiuje kelia nerimą". 

Apklausinėjimai Kongrese 
vyksta prieš rezoliucijų svars
tymą. Aš neabejoju, kad rezoliu-

metu jau veikia dvi McDonald 

P L E Č I A S I „ M c D O N A L D V 

Rugpjūčio 1 d. Vilniaus centre 
a t i d a r y t a s a n t r a s i s „McDo
nald ' s" restoranas Lietuvoje. I 
restoraną investuota 1.2 mln. 
dolerių. Vienu metu čia gali 
valgyti 150 žmonių. 

Pasak „McDonald's Restau
ran t s " generalinio direktoriaus 
Kevin Murphy, gegužę atidary
t a s pirmasis res toranas prie 
sostinės geležinkelio stoties jau 
aptarnavo 435,000 klientų, ir 
ta i pranoko visus lūkesčius. 
Spalį ir lapkritį Vilniuje bus 
at idaryti dar du „McDonald's" 
restoranai , į kuriuos ket inama 
investuoti dar 2.4 mln. dolerių. 
Pasak K. Murphy, šios investici
jos paprastai a ts iperka per 3-5 
m e t u s - (Elta, 08.01) 

ir Regina NaruSiene. JAV LB Kra* 
Nuotr BiruUv* A. Vinda*ien*» 

prezidentas, buvęs Latvijos gy
nybos ministras Valdis Pavlovs-

kis. Naujas prezidentas labai 
pagyvino Lygos veiklą: savo lė
šomis važinėja į Vašingtoną 
Karaliaučiaus ir NATO klau
simais tar t is su senatoriais, 
Kongreso atstovais, Valstybės 
departamentu, j au gauna kvie
t imus lankytis ir Baltųjų rūmų 
konferencijose. 

Baltų Laisvės lyga neseniai 
angažavo patyrusią JAV Kon
greso darbuotoją Anne Smith 
talkinti Vašingtone įgyvendinti 
Lygos programą. Šiuo metu 
Lyga veda Karal iaučiaus de-
militarizavimo ir sutarptau
tinimo akciją ir remia kitų or
ganizacijų pastangas išplėsti 
NATO į Baltijos valstybes. 
A n n e Smith ge ra i paž įs ta 
baltiškąsias problemas (jos mo
tina lietuvė), kelerius metus dir
bo Senato užsienio reikalų 
komitete, tad asmeniškai pažįs
ta daugelį Kongreso narių ir jų 
štabus. Jos talka gali būti labai 
naudinga. 

Losangeliečiai aktyviai stebi 
ir įvykius Lietuvoje. Anksčiau 
čia paramos susilaukė Lietuvos 
konservatoriai, dabar, kad ir 
kiek pavėluotai, krikščioniškos 
orientacijos išeiviai sujudo pa
remti ir Lietuvos Krikščionių 
Demokratų partiją. Susidarė 
iniciatorių grupė, kuri ruošia iš 
Lietuvos atvykstančio LKDP 
nario dr. Alberto Šimėno su
tikimą. Lietuvių visuomenė 
kviečiama rugpjūčio 25 d. po 
sumos atsilankyti Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, išgirsti 
svečio informacinį pranešimą, 
padiskutuoti ir pagal išgales 
paremti. 

Rėmimo iniciatorių grupę su
daro dr. Zigmas Brinkis 'pirm.). 
Jonas Činga, dr. Danutė Gied
rait ienė. Juozas Kojelis. Rai
monda Kontrimienė, Ignas Me
džiukas, Dalilė Polikaitienė. 
Juozas Pupius, Kazys Šakys ir 
Jonas Valukonis. 

Drįstu spėti, kad ateityje pats 
i n t ensyv iaus i a s išeivijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimas 
vyks per politines partijas. Ini
ciatyvinės grupės atskirose vie
tose ilgainiui turė tų demokra
t i ška i i š r i nk t i n u o l a t i n i u s 
rėmėjų vienetus ir paskui viso
je Amerikoje susijungti į bendrą 
vadovybę. Tuo būdu išeivija 
turėtų realios įtakos j Lietuvos 
gyvenimą. 

J u o z a s Kojelis 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

°2& t!5 
REALMARTII. Ine 
6602 S. PulasU Rd. 
Chicaf o,IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bu*. 312-SSS-6100 
F M . 312-5S5-3997 

Pigv312-MMM7 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5999 
(708) 425-7161 

R I M A S L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Gretas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuterių, FAX pagafca 
» Nuosavybių įkainavimas veMut 
• Perkama ir parduodama namus 
• Apartmentus ir žemą 
• Pensininkams nuolaida 

AUTOMOMU0, NAMV, SVOKATOS, 
IR GYVYStS MAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotis ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

FKANKZAPOUS 
32MV* Weat tSOi 

Tel. (70S) 424-SSS4 
(312) M1-SSS4 

Parduodu gražu, namą arti 48 St. ir 
S. Maplewood Ave. Trys aukštai, 3 M. 
po 5 kamb, 2 mieg. kiekviename. Nau
jai atremontuotas. Dideli gonkai 
priešaky ir užpakaly; 2Vi auto. 
garažas. Arti bažnyčia, krautuvės ir 
Metro. Tel. 312-797-2SS0 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai . 708-969-2658. 

KMKCIK MAITOM 
7922 S. Pakaki M. 

•365 S. Arcaef An. 

DANUTĖ MAYEK 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus,' 
KrsepKNM (DMBaf iseyer.< Jt pro-
•aaaanjaBBi, sąnrangaj • 
patarnaus. {kainsvimes vsRut. 

MOVINOT 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
3 I 2- 925-433 I 

V A L O M E 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
J. BUBNYS 

737-5168 

IEŠKO DARBO 

35 matų vyras la iko darbe KaR-
foml jo je . Galiu prižiūrėti senus 
žmones, moku staliaus darbus ir kt. 
Susikalbu angliškai. Skambinti vaka
rais (282) 647-2671 po 9 v.v. 

GOVT FORECLOSED homes tor 
penmes on $1. 0elinquent Tax, 
Repo's, REO's. Your Area. ToH 
Free (1) 800-SSS-977S I r t . 
H-241S for eurrent listings 

IEŠKO BUTO 

V M . amžiaus moteris l a i k e bu
t o arba kambario lietuviškoje 
apylinkėje. Kreiptis į Euduardą, 
nuo 5 v. p.p. iki 9 v v. ta i . 
312-751-1304. 

H E L P V V A N T E D 

HELPV/ANTED 
Local delivery men, instailers, 
warehousmen S.W. suburbs, U-
sle, IL Good pay. Cafl Carai 
830-882-7777. 

Į LAISVĘ FONDAS 
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti Laidiniai 

Vytautas Volertas — ANGELAMS VEDANT, 
VELNIAMS PAINIOJANT. Atsiminimai. 206 
PS» $8.00 

Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAI
MĖJIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs |LF 
rezistencinio romano premiją. $8.00 

Vytautas Vai t iekūnas — VIDURNAKČIO 
SARGYBOJE I tomas. Rastai 1993 . . . . $10.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Rastai 1994 $10.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO DOKU
MENTAI III tomas. Rastai 1996 — 647 psl. $10.00 

Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS. 
Čikaga, 1994 $10.00 

Antanas Paškus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ 1988 $6.00 

Antanas Paikus — ASMENYBĖ IR RELIGUA. $6.00 
Antanas Paškus — SĄŽINĖ $ Q OO 
Antanas Paikus — ŽMOGAUS MEILĖS. 1995 $6.00 
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II, III, IV, V, VI t. po 

$15.00. Visi (5) tomai $50.00 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

11. Sibiro tremties atsiminimai $10.00 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

II t. Sibiro tremties atsiminimai $8.00 
Vidmantas Valiušaitis — ŽYGIO DRAUGAMS — 

Lietuviška publicistika — Atgirnimo/SAjudzk) 
laikotarpis — Kaunas 1998 — 515 pat.. $20.00 

PASTABA. VISUS ŠIUOS ( LAISVE FONDO taktinius 
galima gauti DRAUGE arba: Į L A I S V I FONDAS c/b A Par-
gauskas. 8908 Butterfield Ln. ORLAND PK IL 80462. USA. 
Prie knygos kainos pridedama sup- Vavimo ir palto išlaidos. 



LAIŠKAI 
PONO RUPLĖNO IR 

RŪKORIŲ DĖMESIUI 

„Draugo" 1996 m. rugpjūčio 2 
d. (nr. 149), laiškų skyriuje, 
laišku, pavadintu „Griaudžia 
prakeikimais", Karolis Rup
lėnas pokštininkiškai ir sunie
kinamai komentuoja S. Semė
nienės pasisakymą prieš rūky
mą, kenkiantį sveikatai, tiek 
pačių rūkorių, tiek jų aplinkoje 
esančių nerūkančių. 

Niekas neturi teisės ir negali 
uždrausti K. Ruplėnui rūkyti, 
bet keistas jo rūkymo nekenks
mingumo wi4k'wiTinng, imant ci
garų rūkytoją Churchillį ir ne
rūkanti Hitlerį, kurie buvę (jo 
tvirtinimu) sveiki. Hitleris ne
galėjo būti sveiko proto, nes 
Vokietijai karą pralaimint ir jo 
sunaikinimui gresiant, reika
lavo, kad visa vokiečių tauta 
žūtų. 

Mokslo aiškiai įrodyta rū
kymo kenksmingumas ir tą 
neigti gali tik nenorįs tiesos 
žinoti ir pripažinti, arba niko
tino (gaunamo tabako rūkymu) 
įpročio paveiktas, kuris negali 
sukaupti tiek valios, kad nu
stotų rūkyti. 

Nikotinas yra gyvybe žudan
tys nuodai. Jo gryno vienas la
šas, iš karto į kūną patekęs, gali 
ir arklį užmušti. Žmogus, rūky
mu gaudamas nedideles dozes, 
įpranta jį toleruoti; dar daugiau, 
tampa adiktu — narkomanu. 
Rūkomas tabakas gamina der
vas ir kitokius chemikalus, 
kurie kenksmingi, net vėžį 
sukelia. Rūkorių paleisti dūmai 
turi visų tų kenksmingų me

džiagų, kurias įkvepia aplink 
rūkorius esantieji. 

Ne tik mandagumas, bet ir 
žmoniškumas bei teisingumas 
reikalauja, kad rūkorius nevers
tų kitų žmonių, ypač nerūkan
čių, kentėti. Taip pat reikia 
prisiminti, k a d rūkorius 
rūkymui per metus išleidžia 
mažiausiai 700 ar daugiau 
dolerių. Ta suma atiduota lab
darai, lengvintų pagalbos 
reikalingų gyvenimą ir dau
geliui, rūkymą metusių, teiktų 
geresnę sveikatą bei ilgesnį 
amžių. 

Dr. Juozas Kriaučiūnas 
Putnam, CT 

YRA IR DŽIUGINANČIŲ 
IŠIMČIŲ 

Skaitydama rugpjūčio 6 die
nos „Draugo" laiškų skyrių, net 
krūptelėjau, kai Prano Visvydo 
laiške apie „Mūsų įstrigusį 
T " pastebėjau savo pavarde, 
Daugumai „Draugo" skaitytoju 
jau yra gerai žinoma, kad lietu
viai vyrai spaudoje negerbia 
moterų, jų nekritikuoja pagal 
literatūros teorijos ar etikos 
principus, bet tyčiojasi iš jų 'mo
teriškumo', nepripažindami jų 
dalyvavimo viešumoje pro
fesiniais pagrindais ir net pri
mesdami 'moteriško išdidumo 
aureolę'". Prano Visvydo laišką 
perskaičiau net kelis kartus, vis 
dar sunkiai patikėdama, kad jo 
reagavime į mano mintis, 
ištaisant „simuliatorių į 
„sTimuliatorių", jis ne tik pa
rodė savo taurų kuklumą, gar
bingai prisipažindamas prie 
klaidos, o į mane reagavo ne 
vien su mandagumu ir padėka, 
bet ir su tikru „lietuvio džen
telmeno" orumu. Prieš kurį 

B I G R E S U L T S 

Jūsų indėlis nau
jame ,,Growth 
Rate" certifikate 
greitai užauga, taip kaip di
dysis danų veislės tuo. Atida
rė Sią sąskaita. Jūs gausite 
aukšta nuošimtį. O kai nuo
šimčiai bendrai kils, galėsite 

vieną kartą 
16-kos mėnesių 
tarmine padidinti 

savo nuošimtį. Be to, Jūsų są
skaita bus apdrausta federa
linės agentūros. Dėl plates
nių informacijų, skambinkite) 
1-8004FB-M51. 

Standard Federal Bank 
Building thefitture ivithyou 
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Buvusio Šventosios uosto molas Nuotr Juozo Polio 

laiką vyrų „apdainuota" kaip 
„tuščia pasigyrelė" ar net 
„spaudos vėžys", dar ir dabar su 
baime stebiu spaudoje savo 
pavardės paminėjimų, taigi esu 
iš širdies gilumos dėkinga Pra
nui Visvydui už mano komplek
so „pagydymą". Gaila, kad 
gyvename skirtinguose mies
tuose, nes norėčiau Jums, mie
las pone Visvydai, paspausti 
ranką ir už Jūsų džentelmeniš
kumą ir net už man pridėtą 
„gerbiamos" epitetą. Ačiū. 

Aurelija M. Balašaitienė 
Richmond Hts., OH 

NEPIGI REPREZENTACIJA 

Nesinori tikėti, kad mes taip 
pasikeitėm. Karta, kuri per 
penkiasdešimt metų tiek pada
rė, nuveikė, neturėdama nei 
fondų, ar savo atliekamo pinigo, 
šiandiena nesupranta kitų ir 
savęs. Niekas nenori praktiškų 
patarimų, bet, nesvarbu kokiais 
būdais, tiktai pinigų. Mes juos 
kadaise dalinome, gal išdalino
me per daug. Šiandieną sėdime 
ant pustuščių pinigų maišų ir 
laukiame ordino iš respublikos, 
nes kaimynas, kad ir nieko 
nenuveikęs, jau gavo. 

Taip bekliuvinėdamas res
publikos politinio ir ekonominio 
gyvenimo kelyje, užkliuvau už 
biurokratiško akmens ir šlubuo
damas — pyktelėjęs, parslinkau 
namo. 

Prieš kiek laiko skaičiau, kad 
prezidentas su savo vėliava 
atostogavo Nidoje. Ten ruošėsi 
susitikimui su Amerikos prezi 
dentu, drauge su kitais Baltijos 
kraštų prezidentais Lietuvos 
žurnalistai Vilniuje pasigedo ne 
prezidento, bet jo vėliavos. 

Truputį pailsėjęs, įšvyko su 
..svita' į Washingtoną. Neži 
nau, ar su vėliava, ar bejos, nes 
nešiku buvo pakankamai . 

Grįžęs iš VVashingtono, ruošė
si Olimpiniu žaidynių atidary
mui Atlantoje. Prezidentą lydėjo 
krūva ekspertų ir patarėjų. At 
liko didelį diplomatinį ir ekono
minį darbą dėl paskolų gavimo 
krašto a ts ta tymui . Susitiko su 
kitų šalių vadovais ir paspaudė 
ranką Pasisakė, kad Atlantoje 
buvo labai karš ta . 

Paskutinėje žinutėje, rašoma, 
kad, pavargęs prezidentas su
grįžęs į respubliką, per dvi 
dienas sutvarkė valstybės reika
lus ir, nešinas vėliavą, išvyko į 
Nidą poilsiui. Prezidento darbas 
atrodo įdomus, na ir per daug 
nesudėtingas. 

Amerikos spauda tuoj pat ap
skaičiuoja, k iek prezidento 
kelionės kraštui kainuoja. Kar
tą Amerikos prezidentas ap
sikirpo plaukus lėktuve ir tur
būt nuo to laiko pas kirpėją 
daugiau nebeeina. 

Ar užteko tų 20 litų, atimtų iš 
pensininkų? Respulikoje skur
das nemažėja. Gal ubagus bažny
čių ir gatvių kampuose pradėsi
me vad in t i s e n a Lie tuvos 
tradicija? 

„Auksiniais la ika is" sudėda
vo į vagonus ir išgabendavo į 
amžino įšalo žemę, kur ne tik 
nere ikė jo m o k ė t i , bet i r 
padirbėdavo, kol gaudavo galą. 

Skaitau prezidento priėmimą 
(gražioje rezidencijoje) Atlanto
je. Atrodo, kad ten dalyvavo 
lietuviškas el i tas iš čia ir iš 
respublikos Visi buvo patenkin
ti ir laimingi. Visi buvo artistai 
ir savo vaidmenis atliko gerai. 
Recenzija buvo labai gera Tik 
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nesuprantu vieno sakinio, (tu r-
būt mano išsilavinimas yra ri
botas) kas tai yra kultūringa;; 
priėmimas. Ar tai, kaip vis i 
kalba — šypsosi, bet nei viena s 
nesako ką galvoja? 

Ne taip jau senais laikais <JU 
plakatais bėgiojome Čikagoj e ir 
VVashingtone, keikdami buvusį 
Amerikos prezidentą. Ar tai 
buvo kultūringa ir patrijotinė 
apraiška? Šiandieną mes ran
dame irgi kultūringą pasitei
sinimą, kad gerbiame ne a s me-
nį.bet postą. Ką mes gerbėme 
tuomet — „Brocolly"? Kodėl dvi
gubi s tandar ta i ir da r su 
šypsena? 

Nuotaiką visai sugadin o laiš
kų skyriuje — „Laiškas respu
blikos prezidentui", kurį parašė 
mokytoja Lietuvoje suradusi 
laiko todėl, kad neturėjo 75 
centų autobusui nuvykt i į dar 
bą. Respublika išleidžia v lenam 
vaikui mokykloje 36 csntus. 
Laiškas tikrai įdomus, prieš 
kurį turėtų parausti ir , .kultū
r ing i " prezidento priėmėjai 
kur tokius klausimus iškelti 
būtų jau labai nemandagu. 

Prezidentas ir vėl kviečia 
grįžti į tėvynę, lyg nematyda
mas, kad ant mūsų k g.ktų jau 
seniai užrašė: „Nesuprantan
tiems negrįžti". 

Leopoldas Kupc ikevičius 
Cnicago, IL 

APIE KELIONES 
I ATLANTĄ „ZUIKIU" 

Mokytojos Dainos, Pranckie-
tytės laiško Respublikos pre
zidentui, „Literatuiros ir meno" 
žurnale š.m. birželk > 1.5 d. nume
ryje, prez. A. Brazauskas tik
riausiai neskaitė, nes ruošėsi 

ke lionei į Atlantą, kur jo susi-
t ii cimą su Atlantos LB bendruo-
m e n e plačiai ir labai šiltai 
,I)rauge" aprašė Jurgis Janu-

: >s itis. Iš to aprašymo sužinojom, 
k ad Lietuvos spor t in inka i 
o) impiados atidarymo iškilmėse 
žygiavo drauge su 197 šalių 
s portininkais, „o (cituoju iš pre-
z idento A. Brazausko kalbos J. 
«fanušaičio aprašyme) mes ketu-
i -ias valandas sušilę, šlaputėliai 
kantriai stebėjome paradą, o 
daugelis jūsų ceremonijas stebė
jote prie te levizorių, vėsi
namuose kambariuose". 

Man prez. A. Brazausko dėl to 
„nepatogumo" nei kiek negaila, 
nes šlapi buvo ir daugiau (per 
30) pasaulio prezidentų bei 
premjerų. Prakai tavo ir JAV 
prez. Bill Clinton, tik niekur ne
skaičiau, kad būtų dėl to skun
dęsis. 

Nebūtų niekam didelio nuo
stolio, jei prez. A. Brazauskas į 
Atlantą nebūtų atvykęs. Jį 
puikiausiai galėjo atstovauti ir 
pavaduoti Lietuvos ambasa
dorius JAV dr. A. Eidintas. Ir 
tik pagalvokim, kiek pinigėlio 

tuo neatvykimu būtų sutaupy
ta! Pinigėlio, kurio Lietuvoj taip 
t rūksta ir reikia. 

Kai perskaičiau mokytojos 
Pranck ie ty tės laišką prezi 
dentui, tai net siaubas suėmė... 

Mokytoja neturi 75 centų au 
tobuso bilietui. Kad galėtų nu
vykti į darbą — mokytoja važi
nėja „zuikiu". Per mėnesį už 
vieno vaiko mokymą skaityti, 
rašyti, mąstyti Lietuvos vals
tybė moka mokytojams apie 36 
centus. Pastaruoju laiku ir tų 
nebegauna, nes tuščias vals
tybės iždas. 

Iki ko nusigyveno LDDP va
dovaujama Lietuvos valdžia! 
Prezidentas su palyda važinėja 
po pasaulį, medalius dalin
damas, o vargšai mokytojai 
neturi pinigo autobuso bilietui 
nusipirkti! 

Man, buvusiai mokytojai, at
rodo, kad prez. A. Brazauskas 
nesidomi ir nesirūpina nei 
Lietuvos ateitimi — vaikais, nei 
jų švietėjais — mokytojais. 

Emilija J. Valantinienė 
Chicago, IL 

A.tA. 
JUOZAS LINARTAS 

Gyveno St. Petersburg Beach, FL, anksčiau Cicero, IL. 
Mirė 1996 m. rugpjūčio 13 d., 6:10 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergėje. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: žmona Marija Žukaitė, duktė Zita Saka

lauskienė, žentas Jonas, sūnus Juozas, marti Jūratė; anūkai: 
Julytė Žukauskienė su vyru Vladu, Artūras J., Gėlytė, Juozu
kas ir Poviliukas Linartai; proanūkai: Elytė, Indrelė ir Po
vilas Žukauskai; pusbrolis kun. Karolis Krasauskas, gyv. Put
nam, CT ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė St. Petersburg Beach lietuvių klubui, Sv. 
Kazimiero misijai, Lietuvos Vyčiu St. Petersburg kuopai. 

Velionis pašarvotas rugpjūčio 18 d., sekmadieni nuo 5 iki 
7 vai. vak. Hallmark laidojimo namuose, 1446 S. 50th Ave., 
Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 19 d., pirmadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos 
bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, anūkai, proanūkai ir 
kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-222-0052 arba 800-994-7600. 

A.tA. 
BRONIUI PALIULIONIUI 

mirus j o žmoną ponią ELEONORĄ, dukrą LIUCIJĄ 
ir žentą REGIMANTĄ VEDEGIUS, sūnus JURGI ir 
KĘSTUTĮ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

Alė ir Vytautas Namikai 

K $ midkind fcdcrcil 
^^^m^ Sav ngs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2967 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 
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Trakų pilies detale 1996 m 
Suotr Alberto Kerelio 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Lie tuv ia i s k a u t a i r e m i a 

„Draugą"! Tai žinome, nes 
Kęstutis Ječius jau užsisakė 
stalą į dienraščio pokylį, kur is 
vyks rugsėjo 22 d., 4 vai. p.p. (tai 
bus sekmadienis) Martiniąue 
salėje. Bilietai gaunami dien
raščio administracijoje. 

Visi Čikagos bei apy l i nk ių 
lietuviai kviečiami šį sekmadie-
nį smagiai pra le is t i l a i ką 
Pasaulio lietuvių centro pobū
vyje gamtoje. Kadangi žadamas 
gražus — ne per šiltas ir ne per 
šaltas — saulėtas oras, o PLC 
šeimininkes jau pagarsėjusios 
savo skaniais patiekalais (jos 
nei virimo knygą paruošė), PLC 
vyra i - t a lk in inka i v i s i e m s 
žinomi savo vaišingumu ir ma
loniu patarnavimu, tai ir šis 
renginys bus neeilinis. J ie visi 
sako, kad nesigailėsite atsi
lankę. 

Ispani jos bažnyt in io m e n o 
galerija Čikagos Meno institute 
visuomet sutraukia daug publi
kos — ir turistų, ir vietinių. Ją 
svečiai galės apžiūrėti, atsilan
kę į Lithuanian Mercy Lift „Ar
timo meilės meno" pokylį rug
sėjo 7 d., 6 vai. vak„ t ame 
pačiame Chicago Art Inst i tute , 
230 S. Columbus Dr. Vietas 
kv ieč iama užs i sakyt i t e l . 
708^42-8297 - vakarais. 

P o e t a s Ju l i u s Kele ras skai
tys savo kūrybą Poezijos vaka
re Ateitininkų studijų dienose, 
Dainavoje, šeštadienį, rugpjūčio 
31 d. Visi poezijos ir dailiojo 
lietuviško žodžio mėgėjai kvie
čiami. 

N e b u s r e n k a m a j o k i ų au
k ų , vakar ienė ir g ė r i m a i 
įskaičiuojami į tą pačią kainą — 
įėjimo bilieto mokestį. Be to. 
meninė programa, gera muzika, 
smagi kompanija. Visa t a i 
„Draugo" renginių komitetas 
žada svečiams, kurie atsilankys 
į dienraščio metinį pokylį, 
įvyksiantį Martiniąue salėje 
rugsėjo 22 d. 

J A V LB Lemonto apy l in 
k ė s valdybos ruoš i amo je 
Lietuvių dienų gegužinėje bus 
skanaus, šviežio maisto, gaivi
nančių gėrimų, vertingų laimė
jimų ir tiek prašmatnybių, kiek 
tik pareigingi rengėjai — valdy
bos nariai — sugalvoti įstengia. 
Visus atvykusius l inksmins Al
gimanto Barniškio muzika, o 
akordeonu ir savo dainomis pri
tars Lemonto apylinkės valdy
bos narė Stasė Jagminienė. Visi 
laukiami sekmadienį, rugsėjo 8 
d., tuoj po šv. Mišių, Pasaulio 
lietuvių centro pavėsingose 
pievelėse. 

A.a. Sofijos Gliožer ienės at
minimui artimieji ir draugai 
paaukojo $215 Lithuanian Mer
cy Lift. Nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams: J. Svarui, S. Wade, 
S. Undraitienei. A. Čepėnui. P. 
Totoraičiui. V. Marchertienei. 
M. Sauliui, dr. J. & I. Makstu-
čiams. dr. J. Jakševičienei. A. & 
V. Valavičiams ir dr. K. & G. 
Latožams ir reiškiame gilią 
užuojautą Jolandai Mockaitie-
nei ir šeimai. 

x L i thuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja ponams A. V. 
Mikniams, Daytona, OH už 
$1.000 auką. Jūsų gausios, nuo
latines aukos yra labai verti
namos ir padeda LML tęsti pra
dėtus darbus. 
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Šiomis d i enomis , kaip i r 
kiekvienos vasaros pabaigojt ?. 
i š s iun t inė jamos „ D r a u g o ' 
laimėjimų knyge lės visiems 
skaitytojams. Laimingieji bilie -
ta i bus traukiami met in iame 
dienraščio pokylyje rugsėjo 22 d 
Martiniąue salėje. Kadangi vis 
dėlto turime kelis tūkstančius 
skaitytojų, administracija ne
įstengia viena pati to darbo 
atlikti . Čia į ta lką ateina gera
dariai savanoriai, kurie nie
kuomet neatsisako padėti savo 
dienraščiui. Laimėjimų knyge
les į vokus kimšo ir prakaitavo 
šie mūsų talkininkai : Kos t a s 
D o č k u s , Vacys L a n i a u s k a s , 
R a i m u n d a s J . R i m k u s , Va
c y s J a k o v i c k a s , A leksas Ki-
k i las , Antanas Va lav ič ius , 
Sofija Plenienė, D a n u t ė Vi-
džiūnienė, O n a Grad insk ienė 
i r V i k t o r i j a V a l a v i č i e n ė . 
J iems esame labai dėkingi ir 
t ikimės, kad skaitytojai bilietė
lius pasilaikys, šakneles ir auką 

netrukus grąžins, kad spėtume 
iki pokylio gaut i . 

Ses. Ona Mika i l a i t ė Ateiti
ninkų studijų dienose, Dainavo
je, rugsėjo 1 d., savo žodyje 
prisimins prieš kelias savaites 
mirusį Ateitininkų dvasios vadą 
kun. V. Cukurą: „Paskutinis 
skrydis į namus: kun. Valdema
ro Cukuro gyvenimo kelias". 

„ ' K u n i g a i k š t i e n ė s Graž i 
nos ' Vyresniųjų skaučių būrelio 
vardu siunčiu 100 dol. auką 
paremti Draugą'. Mūsų būrelis 
labai vertina Jūsų laikraščio 
'Skautybes kelią'. Sėkmės ir 
toliau tęsti lietuvišką darbą". 
Taip mums rašo Aldona Venc
kienė. „Kun. Gražinos" būrelio 
vadovė iš S a n t a Monica, CA. 
Kiekviena a u k a dienraščiui yra 
nuoširdžiai įver t inama, bet 
nemažiau m u m s svarbūs ir geri 
skaitytojų atsil iepimai. Esame 
dėkingi už gražius žodžius ir 
auką. 

x A n t a n a s Dundz i l a , Mc-
Lean VA, j a u keli metai globoja 
Lietuvoje 10 metų našlaitę. Pra
tęsdamas n a š l a i t ė s met inę 
paramą ats iuntė $150, ir taip 
pat ruošia globojamai mergaitei 
siuntinėlį. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių g l o b o s " komi
t e t a s , 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL60629. 
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ATSIŲSTA PAMINĖTI 

KNYGA 
„SKANIAI VALGOME" 

Tokiu pavadinimu PLC šeimi
ninkių moterų kolektyvo buvo 
išleista kulinarijos knyga, kurią 
redagavo Br. Nainienė ir Kris
t ina Kličiūtė-Razmienė. PLC 
šeimininkių darbštumas ir su
gebėjimas pagaminti įvairiau
sius puikius patiekalus, nuste
b ino ne vieną. O ką j a u 
bekalbėti apie velykinius pie
tus! Jais mūsų šeimininkės nu
konkuruotų ir geriausius pasau
lio kulinarus. Tad ne nuostabu, 
kad PLC sutraukia visados tiek 
daug žmonių į bet kokius ren
k a m u s pietus ar parengimus, 
( ia l ne visi mėgsta virti, bet ska-
r dai pavalgyti, tai visi mėgsta. 
Tad buvo tikėtasi, kad išleistoje 
knygoje „Skaniai valgome", ra
si me visų šitų šeimininkių 
s i įkrautą kulinarinį lobyną. De
j a , ji apvylė mūsų visų, besido-
niinčių kulinarija, lūkesčius. 

Pirmiausia buvo labai netiks
l i nga leisti knygą dvejomis kal-
bo mis. Kitas dalykas, kad jau 
laka i skurdus patiekalų pateiki
m u s. Visai neprotingai palikti 
ne i šnaudoti pusiau tušti knygos 
puslapiai . Patys patiekalai pa
r i n k t i labai prasti ir netgi su 
i šk ra ipy tu paruošimo būdu. 
Knygoje patiekalai nesuskirs
tyti pagal paskirtį: šaltiena, 
kep-n inė , ryžių apkepas, ba-
lanc' aliai, žąsis, viščiukai — visi 
r andas i mėsų skyriuje. Lygiai 
taip t>at „Beržo šaka" įdėta į tor
tų sl< yrių. Žuvys sumaišytos su 
silkė mis. Juk kiekviena šeimi
ninkė! žino, kad silkės eina prie 
šaltų užkandžių, lygiagrečiai 
k a r t u su šaltais žuvies patie
ka la i s . Neautentiški „Kūčių 
barščiai". Sultinys jiems nuver-
damas nuo silkių, bet jokiu 
būdu r ie nuo mėsos. Atrodo, kad 
girdėt si varpais skambinant, bet 
nežino ta iš katros pusės. Lygiai 
ta ip k iekvienas užmetęs akį 
į s r iuhų skyrių pasakys, kad 
šeimininkės nemoka nei sriubų 
išvirti. Jau pasakoje „Kirvio 
sr iuba ' ' . kareivis išvirė geresnę 
sriubą, nes įmetė į katilą mėsos 
gabalą. 

O jau knygos pabaigą, atro
do, kad redaktorės pavargo be-
skirstydamos patiekalus pagal 
paskirtį, tad sumetė visus juos 
į vieną skyrių „įvairūs patie
kalai" ir ionokitės sau. Norėtųsi 
dar redaktorėms priminti, kad 
sviestas yra išsukamas, bet 
neišplaka.nas. 

Labai ga ila, kad tokia neatsa-

Aleksas Sil iūnas. 

x Akcijų, b o n ų bei kitų ver
tyb ių p i rk ime i r p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas K u r k u l i s , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: A n d r i u s Kurkul is . 
tel. 312-360-5531 ir Pau l iu s 
Kurkulis , 312-360-5627. dirba 
su O p p e n h e i m e r & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš ki tur skambinkite 
veltui te l . 1-800-621-2103. 
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Gegužes 18 .-. po iškilmingo mokslo metų užbaigimo, Maironio mokyklos mokiniai, toveliai ir 
svečia; t u r e progos pasilinksminti smagioje gegužinėje 

..Žibureho" Montessor i mokyklėlės auklėt inia i (iš kairės): A n d r i u s T h a u s ir 

Nuotr. G i n t a r ė s T h a u s 

Advoka ta s Vytenis Lietuv
n i n k a s , Chicat;o. IL, vėl 
atsiuntė „Drauge •" laikraščiui 
100 dol., kartu su prenumeratos 
mokesčiu. Siunči i\ dažnai jis 
aukas dienraščiui. kaip tikrai 
geras draugas, o jo vertingomis 
paslaugomis, visai 1 * mokesčio, 
daug kartų pasinau< lota. Ir kaip 
nesidžiaugti — turime jį, nuošir 
dų ir lietuvišką, s a ' o „pašonė
je" Linkime geriausios sėkmes 
darbuose ir ačiū. 

kominga ir tiesiog netvarkinga 
knyga buvo išleista. Pradžioje 
piršosi mintis, kad gal PLC 
šeimininkės nenorėjo išduoti 
savo kulinarinių paslapčių ir 
laikyti jas tik sau. Tačiau pasi
teiravus pas vieną, Kitą, sužino
jau, kad arba į jas nebuvo kreip
tasi, arba neįdėjo jų receptų, o 
dar kitų, jei ir buvo įdėti, tai jie 
buvo suprastinti ir iškraipyti. 

Anksčiau Jaunimo centro 
moterų klubas buvo išleidęs 
knygą „Mūsų virimo paslap
tys", kurios yra jau visos išpar
duotos. Joje yra platus patie
kalų pasirinkimas, visi tvarkin
gai išdėlioti, kokį hepaimsi iš tos 
knygos receptą, jis yra nuosta
bus. Kiekviena šeimininkė į tą 
knygą sudėjo savo mėgiamiau
sius, išbandytus patiekalus, la
bai gražiai save įamžindamos 
toje knygoje. Labai gaila, kad 
išsibaigė jos tiražas ir, dabar, 
kai kito pakaitalo jai nėra, tai 
reikėtų pagalvoti apie jos nau
jo tiražo išleidimą. 

Nijolė Nausėdienė 

„LIETUVA - MARIJOS 
ŽEMĖ" 

Teksto autorė L. Šinkūnaitė, 
sudarė kun. D. Jasulaitis. 166 
psl. Tiražas 20.090. Tai puoš
nus, kietais viršeliais fotoal-
bumas, kur surinkti Vilniaus 
vyskupijoje, Kauno arkivysku
pijoje, Telšių, Panevėžio, Kaišia
dorių vyskupijų šventovėse 
esantieji Marijos paveikslų at
vaizdai. Spalvotos fotografinės 
nuotraukos paveikslų, prie 
kurių melsdamiesi į Mariją 
žmonės skelbia susilaukę ste
buklingų malonių. 

Šiame albume duodama gal 
per 80 Marijos paveikslų, drau
ge pateikiant labai rūpestingai 
surinktus duomenis apie tai iš 
kur jie atsiradę, kas juos nu
tapė, kada ir kokie atnaujinimai 
padaryti, kokiu stebuklingų 
malonių žmonės skelbia yra 
susilaukę meldžiantis prie Ma
rijos. 

Albumas tikrai įspūdingas ir 
visokeriopai e r t ingas . Jį 
galima gauti n .sipirkti. 

Knyga gaunama adresu: Algi
mantas Jasult .ičius, Archi
tektų 126, butas 5, Vilnius 
2079, Lietuva Kaina 12 dol. 
ir persiuntimo llaidos. 

Juoz. Pr. 

• „Tik maža kregždutė...", 
kaip tame eilėraščio posmelyje, 
bet šiuo atveju Kregždutė" yra 
vienintelis kata ikiškas savait 
rastis vaikams sietuvoje, kurį 
leidžia Lietu ių katalikų 
mokslo akademijos kultūros 
centras — „XX! amžiaus" laik 
rastis. Redagui a Milda Telks 
nyte ir Vy tavas Račkaitis; 
redakcijos ad -sas: „Kregž 
dute", J Biliūno 20-15, 4930 
Anykščiai. La:Kraštelis labai 
kuklus savo išv uzda, nes, kaip 
paprastai kata! kiškai spaudai 
Lietuvoje truk ta lėšų. Tačiau 
8 puslapiuose \ a ir eilėraščių, 
ir pasakų, ir ga.osūkių, juokų. 

TAIP BUVO SENIAU, TAIP YRA 
IR DABAR 

Maironio lituanistinė 
kykla, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, pradeda mokslo me
tus šeštadienį, rugsėjo 7 d . Tą 
dieną, nuo 9-10 vai. ryto, vyks 
naujų mokinių ir pavėluota re
gistracija. Nuo 10 vai. ryto iki 
12 vai. p.p. vyks pamokos, o sa
lėje bus pirmas tėvų susirin
kimas. Tėvai yra kviečiami 
dalyvauti mokyklos atidaryme, 
kuris vyks bažnyčioje 10:15 v j . 
Mokykloje veikia darželis (4 ir \ 
5 metų programa), atskiros 
vaikų ir suaugusių lietuviškai 
besimokančių klasės bei 10 
klasių pagal Švietimo tarybos 
programą. Raginame paštu gau-
t u s registracijos lapus ne
delsiant grąžinti. Klausimais 
kreiptis į mokyklos direktore, 
Eglę Novak, tel. (708) 257-5918. 

x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadieni 7 v JT. per 
WCEV 1 4 M AM. TeL 312-
847-4903, adresas: 4459 S. Fran-
cisco, Chicago, IL 60632. 
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Dar porą savaičių ir matysime 
gatvėmis skubančius mokyklų 
autobusus, pilnus moksleivių. 
Prasidės nauji mokslo metai. 
Baigiasi ir mūsų jaunimo sto
vyklavimas gražiose, lietuviš
kose stovyklavietėse. Pailsėję po 
vasaros atostogų, moksleiviai 
šeštadieniais sugrįš į lituanisti
nes mokyklas. Per vasarą nu
tilę, centrai vėl prisipildys jau
natvišku juoku. Mokytojai vėl 
galvos, kaip geriausiu ir supran
tamiausiu būdu perduoti lietu
višką žodį, Lietuvos istoriją, 
l i teratūrą mokyklos auklė
tiniams. Visi labai gerai supran
tame ir žinome reikalingumą iš
laikyti savo kalbą ir supran
tame, kaip sunku tą įgyven
dinti. Kalba — tai ryšys, kuris 
jungia tos pačios tautos žmones. 
Praradus kalbą, nors ir žinome, 
kas esame, kas yra mūsų pro
tėviai, bet nebėra tos tikros tau
tinės jungties, nes nebegalime 
susikalbėti savos tautos kalba, 
skaityti lietuvių rašytojų ir 
poetų knygų. 

Prisiminus lietuvių tautos is
toriją, žinome, kiek daug lietu
viai kentėjo dėl savo kalbos, 
lietuviškos knygos, laikraščio. 
Visais laikais tautos laisvę gynė 
tik tie, kurie tikrai mylėjo tą 
mažą žemės lopinėlį, pavadintą 
Lietuva. Kiek daug partizanai, 
tremtiniai, sukūrė dainų, pri
rašė prisiminimų ir vis sava 
lietuvių kalba. Jie brangino 
savo lietuvišką žodį. 

Žinoma, ilgus metus gyvenant 
toli nuo tautos kamieno, laikas 
veikia mūsų nenaudai. Kitaip 
kalbanti dauguma mums jau 
nėra svetima ir daugeliui jau 
daug lengviau kalbėti gyve
namo krašto kalba. Mūsų vai
kai jau čia gimę, o taip pat ir jų 
vaikai, šiandieniniai lituanis
tinių mokyklų mokiniai. Norint 
kalbėti ir nepamiršti savo tėvų 
ar senelių kalbos, jau reikia 
įdėti šiek tiek pastangų ir rasti 
progų ją vartoti. Pamiršę lietu
vių kalbą, nejučiomis atitolsime 
nuo tautos, pamiršime savo tau 
tos tradicijas, papročius. Atsi 
tiks taip, kad mes vis mažiau ra 
sime, kas mus, kaip lietuvius, 
jungia. 

Mes, išeivijos lietuviai, daug 
darbo, vargo, rūpesčių ir pinigų 
įdėjome į savo lituanistines mo
kyklas, stovyklavietes, bažny 

mįslių, gamtos kampelis, malo
nūs pasiskaitymai - žodžiu 
visko, kas gali būti įdomu 
mažiems skaitytojams Kadangi 
laikraštėlis puoselėja katali 
kišką dvasią ir humaniškumą 
įjokiu būdu nėra „davatkiš
kas"), vertas ir mūsų paramos 
Gal kas galėtų jį užprenume 
ruoti našlaitynams. mokyk 
loms, daugiavaikėms šeimoms 
- bet kokia auka būtų labai 
vertinama (prenumeratos kaina 
laikraštėlyje nepažymėta, bet 
galima kreiptis j redakcija, 
vieno nr. kaina 29 et.) 

čias, centrus. Kiek daug per 
tuos ilgus metus mūsų peda
gogai prirašė mokykloms tin
kamų vadovėlių. J ie ta i darė iš 
meilės savo tautai , lietuviškam 
prieaugliui, kad t ik jis geriau 
suprastų ir išmoktų lietuviškai, 
pažintų Lietuvą ir, nors toli nuo 
tautos, jaustųsi jos nariais. Tai 
didelė padėka ir pagarba jiems. 
Žinome, kiek daug pastangų 
įdėjo tėvai ir mokytojai, kad 
moksleiviai mokėtų kalbėti lie
tuviškai, įsijungtų į jaunimo or
ganizacijas. Ši pareiga sunki, 
bet, įdėjus šiek tiek pastangų, 
gauname gerus rezultatus. 

Turime įdomių pavyzdžių, 
kurie jaunystėje, dėl tik jiems 
žinomų priežasčių, nenorėjo, ar 
negalėjo lankyti lituanistinių 
mokyklų ir išmokti lietuvių 
kalbos, bet, kai užaugo ir su
brendo, pajuto, kad kažko trūks
ta jų gyvenime. Tada, jau sukū
rę savo šeimas, išmoko lietu
viškai kalbėti, įsijungė ir į 
lietuvišką veikimą, stengiasi, 
kad jų vaikai lankytų lituanis
tines mokyklas. Tai didelis 
paskatinimas kitiems, kad tai 
padaryti niekada nėra per vėlu. 

Matome, kad ir šiandien vei
kia l i tuanist inės mokyklos, 
joms netrūksta nei mokytojų, 
nei mokinių. J ie , kaip ir anks
ty vesnioji karta, supranta lietu
viško žodžio svarbą ir kas šešta
dienį savo laisvalaikį atiduoda 
mokyklai. Matome, kiek daug 
turime šeimų, kurios savo prie
augliui stengiasi duoti tai, 
ką pačios gavo. Matome, kad ir 
toliau vyksta tęst inumas, ir 
mes, vyresnieji, džiaugiamės, di
džiuojamės jais. Tikime ir pasi-

x TRANSPAK praneša: 
„1995 metais be žinios dingo 63 
Lietuvos merginos. Manoma, 
kad dauguma iš jų pateko į tarp
tautinės prekybos moterimis 
tinklus". Pinigai, siuntiniai ir 
komercines siuntos i Lietuvą. 
Maisto s iunt iniai . TRAN8-
PAK, 2638 W. 69 9L, Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 
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tikime ateinančiomis kartomis. 
Matome, kad ir jiems svarbu 
tai, kas mums buvo svarbu prieš 
daugelį metų. Jaunesnieji, prisi
taikydami prie šių dienų reika
lavimų, tęsia mūsų pradėtą 
darbą. Esame gyvi, nes labai 
gražiai ir darniai vyksta kartų 
pasikeitimai, metodai ir suma
numai perduoti lietuvišką žodį. 

Dar smagiau kutena jausmus 
ir širdį, kai matai, įdiegiamą 
žinojimą bei pajautimą, kad 
esame tos, dar ne per daug se
niai išsilaisvinusios, Lietuvos 
nariai. Tiek daug metų išsi
laikėme lietuviais, išsaugojome 
jos kalbą. Tą pat mūsų jaunes
nieji daro ir dabar. Lituanistinė 
mokykla, kaip anksčiau, taip ir 
dabar, ateina šeimoms, jaunimo 
organizacijoms į pagalbą. Nėra 
mūsų jaunimui per daug progų 
kalbėti lietuviškai, tai tegul 
namuose, lietuviškuose cent
ruose skamba lietuviškas žodis. 

Paprašę Aukščiausiojo pa
laimos, pradėkime naujus moks
lo metus geroje nuotaikoje. 
Juk žinome, kad galime daug ką 
padaryti, jei tik norime. 

Bronė Nainienė 

CM I. choristų hūreliii atlieka programą vienoje mokyklos tventėje. 
Nuotr Vlado Žukausko 


