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Premjeras: Ekonomikos 
rodikliai — geresni nei planuota 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Gedimino Vagno
riaus vadovaujama vyriausybė 
teigia beveik per dvejus savo 
veiklos metus įgyvendinusi di
desniąją savo programos dalį. 

Ketvirtadienį Seimui pa
teiktoje dvejų metų vyriau
sybės veiklos ataskaitoje ra
šoma, jog Lietuvai pavyko pa
siekti kur kas geresnių eko
nomikos rodiklių, nei buvo nu
matyta. 

Pavyzdžiui, pernai Bendra
sis vidaus produktas (BVP) 
padidėjo 6.1 proc. (buvo pla
nuota 5 proc.), o pirmąjį šių 
metų pusmetį — 7.3 proc. 
(metų planas — 8 proc.). 

Infliacija pernai buvo 8.4 
proc. — beveik dukart mažes
nė nei numatyta (iki 15 proc.), 
o per dešimt šių metų mėne
sių — 2.2 proc.(iki 10 proc.). 

Bendra valstybės skola per 
dvejus metus irgi mažėjo — 
nuo 23.2 proc. BVP 1997 m. 
pradžioje iki 21 proc. šių metų 
spalio pradžioje. Užsienio sko
la mažėjo atitinkamai nuo 
15.3 proc. iki 14.4 proc. BVP. 

Tiesioginės užsienio investi
cijos, pirminiais duomenimis, 
šių metų spalio 1 d. buvo 6,8 
mlrd. litų ir nuo 1997-ųjų 
pradžios padidėjo 2,5 karto. 

Oficialiosios valstybės tarp
tautinės atsargos išaugo dau
giau kaip dukart ir viršijo val
stybės užsienio skolą. Spalio 
1-ąją jos buvo 1.674 mlrd. litų. 

Vidutinis darbo užmokestis 
padidėjo nuo 705 iki 1,060 litų 
arba 50.4 proc. Darbo už
mokestis augo apie 10 proc. 
greičiau, nei numatyta vy
riausybės programoje. 

Politikai — apie vyriausybės 
ataskaitą 

Nuotr.: Lapkričio 12 dieną Lietuvos pasieniu Medininkų [K)su> susitikę Baltarusijos 'kairėje; ir Lietuvos prezi
dentai — Aleksandr Lukašenko ir Valdas Adamkus surengė bendrą spaudos konferenciją. (Elta) 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(Elta) — Seimo opozicinės 
LDDP frakcijos nario Povilo 
Gylio nuomone, premjero Ge
dimino Vagnoriaus pateiktoje 
Seimui ataskaitoje apie vy
riausybės programos vykdymą 
yra daug dalykų, kurie neati
tinka tikrovės arba nutylimi. 

Jo nuomone, vyriausybės 
vadovas bandė pateikti prieš 
Seimą situaciją rožinėmis 
spalvomis. „Netiesos sakymas 
yra šios vyriausybės politika, 
daugelis paminėtų faktų rodo, 
kad negerbiama visuomenė, 
manoma, kad galima sakyti 
neteisybę", sakė P. Gylys. 

Pasak jo, ryškiausias fak
tas — biudžeto nevykdymas. 
Jo teigimu, vyriausybė nesu
renka jau beveik 400 mln. litų 
ir bando aiškinti, kad taupu
mo sumetimais peržiūrimas 
biudžetas. P. Gylys pastebėjo, 
kad nevykdomi įsipareigoji
mai mokesčių, žemės ūkio sri
tyse, energetikoje. Seimo na
rys pastebėjo, kad nėra ener
getikos bei pramonės plėtros 

Atidaryta pirmoji 
Pabaltijyje 

biologinių dujų 
jėgainė 

Kaunas, lapkričio 12 d. 
(Elta) — Žemės ūkio bendro
vės „Vyčia" išlaidas elektros 
bei šiluminei energijai nuo 
šiol sumažins pradėjusi veikti 
biodujų jėgainė. Tai — pirma
sis Baltijos valstybėse ir vie
nas didžiausių Danijos atsi
naujinančių energijos šaltinių 
centro „Folkecenter" projektas 
Rytų Europoje. 

Projektą, kurio sąmatinė 
vertė siekia 3.2 mln. litų, 88 
procentais finansavo Danijos 
vyriausybė, o likusią sumą pa
dengė Žemės ūkio bendrovė 
(ŽŪB) „Vyčia". 

Biojėgainė susideda iš trijų 
300 kubinių metrų talpos re
aktorių, kurie per dieną gali 
perdirbti 60 kubinių metrų 
srutų. Reaktoriuje srutos pa
verčiamos naudojimui tinka
momis trąšomis, o susidariu
sios dujos transformuojamos į 
Šilumą ir elektros energiją. 
Tokiu būdu, ŽŪB „Vyčia" 
kiaulininkystės komplekso ap
švietimui ir šildymui per me
tus planuojama sutaupyti per 
500,000 litų. 

Šią jėgainę numatyta nau
doti kaip parodomoj moko
mąjį objektą Lietuvai ir ki
toms Baltijos valstybėms. 

programų. 
Seimo Centro frakcijos narė 

Rasa Melnikienė apgailestavo, 
kad yra vėluojama įgyvendinti 
regioninę politiką. Jos nuomo
ne, ši politika turėtų užtik
rinti, kad investicijos ateitų į 
tuos regionus, kuriuose yra di
džiausias nedarbas. 

„Vyriausybė žengia siste
minių reformų keliu ir niekas 
nedrįsta to paneigti", sakė Sei
mo Konservatorių frakcijos se
niūnas Arvydas Vidžiūnas. Jo 
nuomone, niekas nediskutuoja 
dėl ekonomikos rodiklių, fi
nansų, dėl teorinių vyriausy
bės pastangų, atsispindinčių 
rengiamuose įstatymuose, do
kumentuose, susijusiuose su 
valstybės pagalba smulkiam 
verslui, žemės ūkiui. 

Kitas dalykas, pasak A. Vi
džiūno, padaryti, kad šita sis
tema veiktų bent 99 procen
tais. Jo supratimu, vyriausybė 
per kitus dvejus metus turės 
aiškiai pasakyti, kad baigė že
mės reformą, vykdo privati
zavimą, kad toliau tęsia 
„griežtą akciją", nes visi su
tinka, kad teisingas ir siste
mingas mokesčių surinkimas 
valstybėje būtinas. 

Seimo vicepirmininko, 
krikščionio demokrato Felikso 
Palubinsko nuomone, premje
ro ataskaita yra „labai norma
li". Jis nesutinka su kai kurių 
kitų parlamentarų požiūriu, 
esą ji pernelyg optimistiška. 
Natūralu, kad vyriausybė 
ataskaitoje akcentuoja pasie
kimus. 

* Vilniaus apygardos teis
mas pirmadienį sustabdė ge
nocidu kaltinamo Aleksandro 
Lileikio baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą, kol kaltinamasis 
pasveiks ir vėl galės dalyvauti 
teismo posėdžiuose. Teismas 
iš Vilniaus universitetinės 
Santariškių ligoninės gavo pa
žymą, kurioje nurodoma, jog 
A. Lileikiui paūmėjo kai ku
rios ligos, todėl jam būtinas 
stacionarus gydymas. A. Lilei
kis į ligoninę buvo paguldytas, 
kai praėjusį ketvirtadienį vy
kusio teismo posėdžio metu 
dėl streso patyrė stenokardijos 
priepuoli. Tada posėdis buvo 
nutrauktas, o kaltinamasis iš
vežtas į ligoninę. 91-erių metų 
A. Lileikis, kuriam gydytojai 
yra nustatę apie 20 ligų, kal
tinamas tuo, jog būdamas 
Vilniaus apygardos saugumo 
virSininku nuo 1941 metų 
birželio iki 1944 metų liepos 
pasmerkė fiziniam sunaikini-

Įvyko Lietuvos 
prezidentų 

Medininkai, lapkričio 12 
d. (BNS) — Medininkų pasie
nio poste ketvirtadienio rytą 
prasidėjo Lietuvos ir Baltaru
sijos prezidentų susitikimas. 

Prezidentas Valdas Adam
kus lauke prie posto durų pa
sitiko Baltarusijos vadovą Alek
sandr Lukašenko ir rusiškai 
užkalbino jį apie orą. 

Prezidentai, abu vienplau
kiai, lauke pasikeitė keliomis 
frazėmis apie naktį iškritusį 
sniegą, po to užsidarė nuo 
žurnalistų tęsti valstybinio po
kalbio. 

A. Lukašenko atlydėjo užsie
nio reikalų ministras Ivan An-
tonovič ir Saugumo tarybos 
sekretorius Viktor Seiman. V. 
Adamkus į susitikimą atsi
vežė užsienio reikalų, ūkio, su
sisiekimo ir žemės ūkio mi
nistrus Algirdą Saudargą, 
Vincą Babilių, Algį Žvaliauską 
ir Edvardą Makelį. 

Pasak Lietuvos diplomatų, 
šiuo susitikimu Vilnius de
monstruoja, kad „nori išlaikyti 
atvirus kanalus dialogui su 
Baltarusija — svarbia kaimy
nine valstybe". 

Baltarusija yra viena di
džiausių Lietuvos užsienio 
prekybos bendrių, yra svar
bus tranzito „koridorius" Lie
tuvos vežėjams toliau į Rytus 
ir turi beveik 700 kilometrų 
sieną su Lietuva, kurią atsilie
ka žymėti. 

Ketvirtadienį išplatintame 
pareiškime spaudai sakoma, 
kad Lietuvos ir Baltarusijos 
prezidentai pabrėžia, kad abi 
valstybės įsipareigoja gerbti 
žmogaus teises ir pagrindines 
laisves bei laikytis visų tarp
tautinių įsipareigojimų. 

Pasak Lietuvos pareigūnų, 
pareiškimo nuostatos rodo, 
kad Lietuva imasi tilto tarp 
Baltarusijos ir tarptautinės 
bendruomenės vaidmens. Ren
giant deklaracijos nuostatas ir 
prezidentų susitikimą, Lietu
va apie tai informuodavo Eu
ropos Sąjungos ambasadorius. 

Baltarusijos santykiai su ES 
valstybėmis ypač pašlijo šią 
vasarą po priverstinio amba
sadorių iškeldinimo iš reziden
cijų komplekso Minske. 

Pareiškime sakoma, kad 
Baltarusija įsipareigoja, jog 

mui 75 žydus, iš kurių tik vie
nam pavyko išvengti mirties. 
A. Lileikis savo kaltę neigia. 

,BNS> 

ir Baltarusijos 
susitikimas 
savivaldos institucijų rinkimai 
būtų vieši, laisvi ir tiesioginiai 
bei rinkimų teisė bus garan
tuojama visiems piliečiams. 
Taip pat pranešama, kad 
netrukus Minske numatoma 
įsteigti žmogaus teisių įgalio
tinio postą. 

Pareiškime sskoma, kad 
Baltarusija įsipareigoja panai
kinti įsiskolinimus už Lietu
vos eksportuotą elektros ener
giją, abi valstybės sutaria ben
dradarbiauti tranzitinių per
vežimų, sienos pažymėjimo ir 
pasienio infrastruktūros tobu
linimo srityse. 

Abi šalys pažymi siekį iš
spręsti nelegalių emigrantų 
grąžinimo problemą ir pa
brėžė, kad tai turi būti pada
ryta dalyvaujant visoms sudo
mintoms valstybėms. 

„Kaimynai yra nuo Dievo, jų 
nepasirinksi, bet abi valstybės 
yra,suverenios, ir nei mes Lie
tuvai, nei lietuviai Baltarusi
jai negali vieni kitiems truk
dyti", bendroje spaudos konfe
rencijoje po susitikimo pareiš
kė A. Lukašenko. kuriam pri
tarė ir V. Adamkus, pabrėžęs 
būtinybę „gerbti vieni kitų nu
sistatymus ir nekurti pro
blemų, net jei tikslai ir skiria
si 

A. Lukašenko ypač džiau
gėsi „atviru ir draugišku" po
kalbiu akis į akį su Lietuvos 
prezidentu, su kuriuo susitiko 
pirmą kartą. „Jis nuovokus 
politikas, puikiai supranta, 
kas ir kodėl dedasi aplink Lie
tuvą", įvertino Baltarusijos 
vadovas. 

Savo iškalba ir žurnalistų 
skiriamu dėmesiu per spaudos 
konferenciją aiškiai užgožęs 
Lietuvos prezidentą, A. Lu
kašenko pareiškė, kad Lietuva 
„iš gerų santykių su Baltarusi
ja turės ekonominės naudos". 

Paklaustas, kuo baigsis ne
susipratimas dėl ambasadorių 
rezidencijų Drozdy rajone, A. 
Lukašenko artistiškai klausė, 
„o kas ten turi baigtis?" „Tegul 
važiuoja ir dirba ten ambasa
doriai", siūlė pats juos vasarą 
išvaręs prezidentas. 

Savo ambasadorių iš Minsko 
atostogų pabaigoje atšaukusi 
Lietuva rengiasi siųsti į Bal
tarusiją naują ambasadorių. 
Neseniai gautas sutikimas iš 
Minsko dėl diplomato Jono 
Paslausko skyrimo, kuris da
bar dirba patarėju ambasa
doje Kanadoje. 

Baltarusijos prezidentas ža
dėjo, kol esąs „gyvas ir svei
kas", pats asmeniškai kontro
liuoti, kad Baltarusija įgy
vendintų prezidentų susitiki
me pasiektus susitarimus su 
Lietuva. 

Baltarusiai ypatingai akylai 
žvalgė pasienį su Lietuva 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Lietuvos ir Baltaru
sijos prezidentų susitikimo pa
sienyje išvakarėse Lietuvos 
pasieniečiai užfiksavo oro 
erdvės pažeidimą iš Baltarusi
jos pusės. 

Varėnos pasienio policijos 
rinktinės Naujasodžio kontro
lės punkto pareigūnai trečia
dienio rytą pastebėjo išilgai 
Lietuvos ir Baltarusijos sie
nos skrendantį sraigtasparnį. 

* Palyginti su pernai, Šie
met nelegaliu migrantų ant
plūdis į Lietuvą sumažėjo 3 
kartus. Šiemet per 10 mėnesių 
pasieniečiai sulaikė 328 nele
galius migrantus Užsieniečių 
registravimo centre (URC) Pa
bradėje dabar gyvena 103 ne
legalūs migrantai iš skurs
tančių Azijos ir Afrikos valsty
bių. URC direkt >nus mano, 
jog sumažėjimui itakos grei
čiausiai turi sustipriėjusi Lie
tuvos sienų apsauga. 

Sraigtasparnis atskrido iš Bal
tarusijos Juškovicų kaimo 
pusės ir pažeidė Lietuvos oro 
erdvę maždaug 150-ies metrų 
aukštyje. Po kelių minučių 
sraigtasparnis, kuris buvo 
įskridęs į Lietuvos teritoriją 
maždaug 2 kilometrus, pasuko 
atgal į Baltarusiją. 

Pasieniečiai nesiima tvirtai 
pavadinti sraigtasparnio kari
niu, nors jo spalva ir žy
mėjimas panašus į ginkluo
tųjų pajėgų. Oro erdvės pa
žeidimą užfiksavę pasieniečiai 
ketvirtadienį stebėjimo me
džiagą perdavė Lietuvos URM. 

Tą pačią dieną Kapčiamies
čio pasienio kontrolės punkto 
pareigūnai pastebėjo sraigta
sparnį, kuris, nepažeisdamas 
sienos, skrido 100 metrų 
aukštyje ir 100 metru atstu
mu nuo Baltarusijos sienos 
link Lenkijos. 

Pasienio policijos departa
mento duomenimis, šiemet 

Besaikis entuziazmas siekiant 
ES narystės nedavė naudos 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Premjeras Gedimi
nas Vagnorius pripažįsta, kad 
Lietuvos entuziazmas, siekiant 
narystės Europos Sąjungoje, 
buvo per didelis, ir žada keisti 
pasirengimo deryboms strate
giją-

Ketvirtadienį Seime prista
tydamas dviejų metų vyriau
sybės veiklos ataskaitą, G. 
Vagnorius teigė, kad Lietuva 
įvykdė visus Europos Komisi
jos reikalavimus ir pašalino 
visus nurodytus trūkumus. 

Jis apgailestavo, kad Euro
pos Komisija nepateikė jokių 
konkrečių atsakymų, kokie 
trūkumai Lietuvai neleidžia 
pradėti derybų dėl narystės 
Europos Sąjungoje. G. Vagno
riaus nuomone, tai liudija, 
kad pagal objektyvius svertus 
Lietuva įvykdė visus reika
lavimus, reikalingus derybų 
pradžiai. 

Europos Komisijos išvadą jis 
pavadino „politine, nekonkre

čia ir neatitinkančia pačios 
nuomonės teksto", kurios turi
nio Lietuva „nesupranta ir ne
gali paaiškinti". 
Premjeras pareiškė, kad ir vy
riausybė, ir Užsienio reikalų 
ministerija sutinka su Euro
pos Komisijos nuomonės teks
tu, tačiau pageidauja, kad bū
tų iš naujo įvertinta išvada, 
„neatitinkanti objektyvių kri
terijų". 

Europos Sąjungai alternaty
vos nėra, teigė G. Vagnorius ir 
žadėjo dar labiau spartinti re
formas. Tačiau jis pripažino, 
kad Lietuvos entuziazmas, 
siekiant narystės ES, yra per 
didelis ir jį reiks sumažinti. 

Kalbėdamas apie Ignalinos 
atominės elektrinės problemą, 
premjeras teigė, kad Lietuva 
neturėtų „dėl kieno nors rei
kalavimų" jos uždaryti anks
čiau laiko ir pabrėžė, jog Lie
tuva dėl politinių motyvų ato
minės jėgainės uždaryti ne
galės. 

Konservatoriai gyvena viltimis 
apie palankų NATO sprendimą 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Konservatorė Rasa 
Rastauskienė neabejoja žy
maus JAV politologo Zbignievv 
Brzezinski politine nuojauta ir 
tikisi, kad pavasarį NATO 
sprendžiant dėl sąjungos to
lesnės plėtros, bus atsižvelgta 
pirmiausia į geopolitinius 
bruožus. 

R. Rastauskienė komenta
vo vasarą JAV politologo pa
skelbtas mintis, kad kitame 
NATO plėtros rate į sąjungą 
derėtų priimti po vieną šiau
rės ir pietų sparno narę — 
Lietuvą ir Slovėniją. 

Šiuos samprotavimus tada 
šaltai įvertino keli įtakingi 
JAV pareigūnai. Vienas jų — 
JAV ambasadorius NATO 
Alexander Vershbovv, rugsėjį 
lankydamasis Vilniuje, pareiš

kė gerbiąs Z. Brzezinski nuo
monę, tačiau pabrėžė, kad 
apie būsimąsias sąjungos na
res bus sprendžiama pagal 
kandidačių pasirengimą na
rystei. 

Naujų NATO narių — Len
kijos, Čekijos ir Vengrijos — 
priėmimas bus patvirtintas 
balandį per NATO vadovų su
sitikimą Vašingtone. Mano
ma, kad tada bus paskelbta ir 
apie tolesnę sąjungos plėtrą. 

„Labai daug darbų teks 
padaryti, griaunant Vakarų 
stereotipus, kad Baltijos vals
tybių ar vienos jų priėmimas 
yra susijęs su Rusija", sakė 
Seimo narė. Ji pabrėžė, kad 
ypač svarbus Lenkijos išeivi
jos Jungtinėse Valstijose 
sprendimas remti Lietuvos 
siekius įstoti į NATO. 

Rusija privalo grąžinti Lietuvos 
ambasadų pastatus 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimo pir
mininkas paragino Rusiją be 
išlygų grąžinti Lietuvos amba
sadas Romoje ir Paryžiuje, ku
rias dabar užima Rusijos ins
titucijos. 

„Lietuva turi neginčijamą 
nuosavybės teisę šiose abie
jose sostinėse, nors Rusijos 
Užsienio reikalų ministerijoje 
mėginama dalykus painioti", 
sakoma ketvirtadienį paskelb
tame Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio pareiškime. 

V. Landsbergis primena, 
kad Europos Tarybos (ET) 
Parlamentines Ansamblėjos 
Nuolatinis komitetas šį mė
nesį paskelbė nutarimą, ragi
nantį Rusiją grąžinti Baltijos 
valstybėms jų ambasadų pa
status, o Rusija, stodama į ET, 
įsipareigojo tai padaryti. 

V. Landsbergis taip pat pa
reiškė, kad ambasadų pastatų 
grąžinimo problema negali 
būti siejama su „kokiu nors 
Rusijos atstovybės Vilniuje 
pageidavimu gauti daugiau 
nejudamo turto". 

Lietuvos oro erdve pažeista 16 
kartų. 10 oro erdvės pažei
dimų užfiksuota Pietvakarių 
pasienio policijos rinktines 
saugomame sienos ruože. 2 
kartus oro erdvė pažeista ties 
siena su Rusija, 4 kartus — 
pasienyje su Baltarusija. 

Lietuvos Seimo pirmininkas 
taip reagavo į Rusijos URM 
atstovo Vladimir Rachmanin 
praėjusios savaites pareiš
kimą, kad Rusija bus pasiren
gusi svarstyti Baltijos valsty
bių ambasadų Romoje ir Pa
ryžiuje problemą tik tada, kai 
baigs derybas dėl savo diplo
matinių atstovybių nekilnoja
mojo turto Vilniuje, Rygoje ir 
Taline. 

* Valstybės saugumo de
partamento (VSD) vadovas 
Mečys Laurinkus teigia, jog 
strateginius objektus valdan
tys asmenys valdo Lietuvą. 
Pasitarime, kuriame dalyvavo 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininkas Algir
das Katkus, buvo apsvarstyta 
Klaipėdos jūrų uosto plėtra 
valstybinio saugumo aspektu. 
VSD generalinis direktorius 
žurnalistams sakė, kad „pavo
jų kelia ne uostas, o žmonių 
veiksmai". Pasak jo, „situacija 
yra normali šiems laikams". 

BNS 

KALENDORIUS 

Lapkričio 13 d Pranciška, Di-
dakas. Taiyda. Daugantas 1922 ra 
susirinko pirmasis LR Seimas. 

Lapkričio 14 d.: Adeodatas. 
Golfridas. Ramantas, Saulene 
1866 m gimė Justinas Staugaitis. 
LR I ir II Seimų pirmininkas 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, 1998 m. lapkričio 6 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

ŠALFASS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

ŠALFASS -gos metinio visuo
tinio suvažiavimo, 1998 m. 
lapkričio 21 d., šeštadienį, 11 
v.r. vyksiančio Lietuvių na
muose, 877 East 185-th 
Street, Cleveland, Ohio. Tel. 
216-531-2131. 

DARBOTVARKĖ 
1. Suvažiavimo atidarymas. 
2. Prezidiumo ir mandatų 

komisijos sudarymas. 
3. Darbotvarkės priėmimas. 
4. Sveikinimai žodžiu ir raš

tu. 
5. Praėjusio suvažiavimo 

protokolo skaitymas ir priėmi
mas. 

6. 1999 m. ŠALFASS-gos 
varžybinės programos ir ka
lendorius. 

7. Einamieji reikalai: 
a.) Sporto vienetų organiza

vimas mažesnėse vietovėse bei 
periferijoje. 

b) Sportinės spaudos reika
lai. 

c) ŠALFASS -gos santykiai 
su Lietuvos sporto institucijo
mis. 

d) ŠALFASS-gos sporto ar
chyvinės medžiagos reikalai. 

e) ŠALFASS-gos administ
raciniai reikalai. 

f) Kiti einamieji reikalai. 
8. ŠALFASS Statuto pakei

timų pasiūlymai. 
Pietų pertrauka 2:30 - 3:30 

vai. p.p. 
9. Pranešimai, diskusijos bei 

analizė II LTO ir VI PLSŽ rei
kalais. Pradinė informacija 
diskusijos bei pasiūlymai dėl 
III LTO-dos ir VII PLSŽ-nių, 
numatytų 2002 metais Lietu
voje. 

10. Pranešimai žodžiu bei 
raštu: 

a) Centro valdybos pirminin
ko, gen. sekretoriaus, iždinin
ko, kitų (jei būtų). Diskusijos. 

b) Lietuvių Sporto fondo 
pranešimai ir apyskaita. Dis
kusijos. 

c) Lietuvių Bendruomenės 
atstovų. 

d) Sporto apygardų: Kana
dos, Rytų, Vid. Vakarų. 

e) Sporto šakų bei kitokių 
komitetų (pageidautina raš
tu): krepšinio, tinklinio, leng
vosios atletikos, plaukimo, 
lauko teniso, stalo teniso, 
šaudymo, slidinėjimo, ledo ri
tulio, kėgliavimo, golfo, raket-
bolo, softbolo/beisbolo, futbolo 
(soccer), šachmatų, kitų. 

1998 m. žaidynių/pirmeny
bių vykdytojai savo praneši
mus atlieka kartu su atitin
kamų sporto šakų komitetų 
pranešimais. 

f) ŠALFASS-gos Garbės teis
mo. 

g) ŠALFASS-gos Revizijos 
komisijos. 

11. Diskusijos dėl praneši
mų nuo c) iki g) imtinai. 

12. ŠALFASS-gos Centro 
valdybos, Revizijos komisijos 
ir Garbės teismo rinkimai. 

13. Naujos Centro valdybos 
žodis. 

14. Klausimai ir sumany
mai. 

15. Suvažiavimo uždarymas. 
P.S. Norintieji darbotvarkę 

papildyti, prašomi savo pagei
davimus pranešti Centro val
dybos pirmininkui Audriui Ši
leikai, 150 Colbeck St.,*Toron-

• to, Ont.. M6S 1V7, Canada. 
Tel. 416-767-6520. Faksas: 
416-760-984. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

Lie tuvos Respubl ikos m i n i s t r a s p i rmin inkas Gediminas Vagnorius š.m. lapkričio 11 d. Vilniuje apdovanojo ge
riausius Lietuvos spo r t i n inkus , spor t in inkes ir jų t renerius . 

PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI 
SPORTININKAMS 

Lietuvos Respublikos mini- ce" dviračių lenktynių nuga-
stras pirmininkas Gediminas lėtoja Edita Pučinskaitė, šių 
Vagnorius, lapkričio 11 d., tre- sportininkių treneriai Valeri-
čiadienį, per vyriausybės posė
dį apdovanojęs devynis geriau
sius šių metų Lietuvos sporti
ninkus ir jų trenerius, palin
kėjo, kad kitąmet šis sąrašas 
būtų dar ilgesnis. 

Pasak premjero, vyriausy
bės paskirtos premijos yra „ne 
tikslas, o tik būdas parodyti 
dėmesį" Lietuvą garsinan
tiems sportininkams. 

Kūno kultūros ir sporto de
partamento generalinis direk
torius Rimas Kurtinaitis pa
dėkojo vyriausybei už apdova
nojimus ir atkreipė sportinin
kų dėmesį, kad šių metų star
tai tebuvo pusiaukelė į olim
pinį Sidnėjų. 

Vyriausybės premijos už 
aukštus rezultatus pasaulio ir 
Europos čempionatuose buvo 
paskirtos praėjusią savaitę. 
Bendra suma sudaro 250,000 
litų. 

Sportininkai taip pat gavo 
G. Vagnoriaus pasirašytas pa
dėkas. 

Didžiausias premijas — po 
30,000 litų — gavo pasaulio ir 
Europos dviračių čempionė 
Diana Žiliūtė, „Tour de Fran-

jus Konovalovas ir Antanas 
Jakimavičius, taip pat Euro
pos lengvosios atletikos čem-. 
pionato bronzos medalio ir pa
saulio taures varžybų lai
mėtojas Virgilijus Alekna bei 
jo treneris Rimantas Kaliba-
tas. 

Po 20,000 Lt. premijos įteik
tos pasaulio aukštojo pilotažo 
Japonijos etapo laimėtojui 
Jurgiui Kairiui ir žmonių su 
judėjimo negalia dukart pa
saulio čempionei Aldonai Gri
galiūnienei. 

Po 15,000 litų premijuoti 
Europos dviračių sporto jauni
mo čempione ir bronzos meda
lio laimėtoja Rasa Mažeikytė 
bei dukart šių varžybų čem
pionas Linas Balčiūnas, Euro
pos bokso vicečempionas Iva
nas Stapcvičius ir Europos 
šiuolaikines penkiakovės 
čempionato bronzos medalio 
laimėtojas Edvinas Krungol-
cas. 

Po oficialaus apdovanojimo 
Lietuvos dviratininkės įteikė 
ministrui pirmininkui Lietu
vos rinktinės marškinėlius su 
autografais. (Elta) 

LIETUVOS 
KREPŠINIO 
NAUJIENOS 

Lietuvos krepšinio federaci
jos vadovai nepraranda vilties 
Europos čempionato atrankos 
rungtynėms rinktinėn pak
viesti NBA lygos Portlando 
„Trail Blazers" vidurio puolė
ją Arvydą Sabonį. 

„Vyksta derybos su Arvydo 
Sabonio agentais. Jeigu nebū
tų tikimybės pasitelkti jį rink
tinėje, tai ir nedirbtume ta 
linkme", Lietuvos krepšinio 
federacijos (LKF) prezidento 
Algimanto Pavilonio žodžius 
trečiadienį cituoja dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

Pasak A. Pavilonio, padėtį 
sunkina NBA streikas, kurio 
metu klubų treneriai negali 
bendrauti su žaidėjais. Kita 
vertus, kuo ilgiau tęsiasi 
streikas NBA lygoje, tuo dau
giau vilčių komandoje pama
tyti 33-jų metų 220 cm ūgio 
Lietuvos krepšinio žvaigždę. 

Pasak LKF prezidento, su A. 
Sabonio agentais tariamasi 
„dėl konkrečių žaidimo sąlygų 
bei krepšininko draudimo". 

Lapkričio pabaigoje Lietu
vos krepšininkai žais dvejas 
Europos pirmenybių atrankos 
rungtynes: svečiuose su Bosni-

LFK „LITUANICA" ARTĖJA PRIE 
PUSŠIMČIO METŲ 

„Lituanicos" futbolo klubas, 
amerikiečių tarpe žinomas 
kaip „Liths Soccer Club", šie
met švenčia savo 48-ją gyvavi
mo sukaktį ir jau sparčiai 
artėja prie pusės šimtmečio ri
bos. 

Klubas šiemet turėjo tris ko
mandas, dalyvavusias vietinė
se pirmenybėse: vyrų, jaunių 
(žemiau 16 metų) ir veteranų 
(„oldtaimerių"). Vyrų koman
da metus pradėjo dalyvavimu 
salės futbolo (Jndoor Soccer") 
varžybose, kurios tęsėsi, nuo 
sausio pradžios iki kovo mėn. 
vidurio Odeum pastate, Villa 
Park, IL. Žaidžiant 9 sekma
dienius „Metro" lygos I divizi
joje, mūsiškiai pelnė I vietą (7 
pergalės, 1 lygiosios, 1 pralai
mėjimas). 1999 m. sausio 
mėn. jie rungtyniaus jau 
aukščiausioje — „major" divi
zijoje. Trys komandos žaidėjai: 
Juan Tomayo, Virgis Žuroms-
kas ir Rolandas Urbonavičius 
buvo geriausi įvarčių mušėjai 
iš visų komandų žaidėjų tar
po. 

Vyrų komanda dalyvavo ir 
lauko pirmenybėse toje pačioje 
lygoje. Po nekokio pasirodymo 
praėjusio rudens rate, pavasa
rio sezone mūsiškiai puikiai 
pasirodė ir buvo lentelės vir
šūnėse. Tačiau pridėjus pras
tus rudens rato rezultatus — 
1997-1998 metų pirmenybėse 
„Lituanica" atsistojo 6 vietoje 
su 7 pergalėmis, dviem lygio
siomis ir 9 pralaimėjimais. Su

silaukus penkių naujų gerų 
žaidėjų, mūsiškiai buvo sun
kiai įveikiami. 

Neseniai pasibaigusio 1998-
1999 metų rudens rato pirme
nybėse JLituanica" buvo trečia 
(5 pergalės, 1 lygiosios, 2 pra
laimėjimai). Tas rodo, jog vyrų 
komanda gerokai sustiprėjusi 
ir pajėgi kovoti dėl pirmosios 
vietos. 

Jauniu vienuolikė žaidė 
lygoje, kuri yra geriausia Čika
goje. Buvo rungtyniauta tik 
pavasario sezone: pelnytos 
trys pergalės, o pralaimėta 6 
kartus. Tačiau žaidėjai gavo 
daugiau patirties ir ateinan
čiais metais galės geriau kovo
ti. 

Veteranu vienuolikė pa
vasario rate žaidė „Old Ti-
mers" „B" divizijoje. Čia mū
siškiai kartu su „Croatans" 
komanda dalinosi pirmąja vie
ta su 8 pergalėmis, 1 lygiosio
mis ir dviems pralaimėjimais. 
„Lituanica" buvo perkelta į 
„A" diviziją ir šį rudenį joje 
varžosi. Rašant šias eilutes, 
jos nebuvo pasibaigusios. 

Metų laikotarpyje netekta 
vieno svarbiųjų klubo narių — 
Jono Žukausko, kuris netikė
tai iškeliavo amžinybėn. Iš gy
vųjų eilių pasitraukė ir Algir
das Visockis, 1958-1959 me
tais buvęs klubo pirmininku. 
Gerai, kad į klubo eiles vis dar 
įsijungia neseniai atvykusieji 
iš Lietuvos, kurie palengvina 
klubo vadovams sudaryti ko

mandą. Žinoma, jų dabar jau 
nepakanka ir vis daugiau rei
kia naudotis kitataučių talka, 
nors jų „Lituanicoje" yra žy
miai mažiau negu kitų tauty
bių vienuolikėse. 

Smagu, kad klubas susilau
kia ir rėmėjų, remiančių klubo 
veiklą finansiškai. Be jų para
mos, jokia veikla nebūtų įma
noma. Būtų gera, kad bent na
mų aikštėje — Lemonte vyks
tančiose rungtynėse atsilan
kytų daugiau žiūrovų. Jie la
bai reikalingi, norint, kad „Li-
tuanicos" vienuolikės geriau 
pasirodytų. 

Tad su viltimi JLituanica" 
žengia į savo 49-sius veiklos 
metus ir jau 1999 m. sausio 
pradžioje pasimatysime Ode
um pastate, Villa Park, IL, 
kur mūsiškiai pradės rungty
niauti salės futbolo pirmeny
bių aukščiausioje divizijoje. 

E. Šulaitis 

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI RANKŲ 
LENKIMO ČEMPIONATE 

Kaire (Egiptas) vykusiame 
19-ajame pasaulio rankų len
kimo ir 2-ajam neįgaliųjų 
žmonių pasaulio rankų lenki
mo čempionatuose Lietuvos 
rinktinė iškovojo 6 aukso, 4 
sidabro ir 1 bronzos medalį. 

Kaip informavo Lietuvos 
rankų lenkimo federacijos 

AUKA 
AJV. JONO ŽUKAUSKO 

ATMINIMUI 

LFK „Lituanicos" rėmėjas 
dr. Leonidas Ragas, pagerbda
mas didelio klubo veikėjo Jono 
Žukausko iškeliavimą amži
nybėn, jo atminimui klubo val
dybai atsiuntė 100 dol. auką. 
Klubas dr. L. Ragui nuošir
džiai dėkoja. 

prezidentas Konstantinas Ar-
chipovas, komandų įskaitoje 
Lietuvos rinktinė, remiama 
UAB „Uosto vartai", užėmė 
labai aukštą trečiąją vietą. 

Čempionate dalyvavo dau
giau nei 400 sportininkų iš 38 
valstybių. 

Pasaulio čempionate buvo 
kovojama tiek dešine, tiek 
kaire rankomis, tiek dešine 
ranka atskirai. 

Kovojant tik dešine ranka 
geriausiai sekėsi klaipėdiš
kiams Laimai Janutienei 
(svorio kategorija iki 70 kg) ir 
Algirdui Anusui (iki 80 kg), 
iškovojusiems aukso meda
lius. Puikiai pasirodė ir ko
mandos vadovas Konstanti
nas Archipovas (iki 70 kg). 
Jis, rungdamasis dešine ran
ka, pelnė sidabro medalį. 
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Nuotr E . Šu la ič io 

ja ir Hercegovina bei namuo
se su Olandijos komanda. 

Lietuvos krepšinio rink
tinėje dėl sekmadienį patirtos 
kojos traumos greičiausiai ne
žais Bolonijos „Teamsystem" 
krašto puolėjas Artūras Kar
nišovas. 

Kelių dienų treniruočių sto
vyklą Lietuvos krepšininkai 
pradės lapkričio 20 dieną. 

1999 metų Europos vyrų 
krepšinio čempionato atran
kos turnyre Lietuvos krepši
ninkai užima trečią vietą D 
grupėje — 3 pergalės ir 2 pra
laimėjimai. 

Dvi pirmąsias vietas grupėje 
užėmusios komandos iškart 
užsitikrins vietas 1999 metų 
Europos čempionato finalinia
me turnyre Prancūzijoje. 

(NBS) 

Šioje rungtyje sidabro meda
lis atiteko ir šilutiškiui Alek
sandrui Pancerovui (iki 90 
kg). 

Rungtyniaujant tiek dešine, 
tiek kaire rankomis geriau
siai pasirodė Šiaulių raj. at
stovė Sandra Bumšaitė (iki 
60 kg), pelniusi net du aukso 
medalius. 

Klaipėdiškė Dalia Medžiau-
šytė (iki 80 kg), rungtyniauda
ma ir kaire, ir dešine ranko
mis iškovojo du sidabro me
dalius. Kita klaipėdiškė Lai
ma Janutienė (70 kg) šioje 
rungtyje, kovodama kaire 
ranka, iškovojo bronzos me
dalį. Kovodama dešine ranka 
ji užėmė ketvirtąją vietą. 

Šakiškis Vitalis Lazdauskas 
(iki 100 kg), kovodamas kaire 
ranka, buvo šeštas, o kovoda
mas dešine ranka — septin
tas. 

Antrajame neįgaliųjų žmo
nių pasaulio rankų lenkimo 
čempionate šiauliškė Irena 
Perminienė (iki 70 kg) iškovo
jo du aukso medalius. Mari
jampolietis Arūnas Jurkevi
čius, kovodamas kaire ranka, 
buvo ketvirtas, kovodamas 
dešine ranka — šeštas. 

(Elta) 

IŠŠŪKIS VILNIJOS 
LIETUVIŠKŲ 
MOKYKLŲ 

MOKSLEIVIAMS 
Philadelphijos „Gintarinių 

šaknų klubas" skelbia Vilnijos 
krašto lietuviškų mokyklų mo
kiniams stalo teniso turnyrą 
ir lietuvių poezijos konkursą. 
Geriausiems stalo teniso žai
dėjams ir geriausiems lietuvių 
poezijos deklamuotojams ski
riamos piniginės premijos. 

Dalyvauti gali visų lietuviš
kų mokyklų mokiniai, kurių 
Lietuvos teritorija prieš Ant
rąjį pasaulinį karą buvo oku
puota lenkų, o taip pat ir Gu
dijos respublikoje esančių lie-

VIDASJ. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St TeL 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
trec. uždaryta, ketvirt. l-3v.p.p. 
penktad. ir sestad. 9v.r.-l2v.p.p. 

ARASZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 EOgden Ave.. Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Dovmers Grove, IL 60515 
TeL (630) 435-0120 

EDMUNDAS VClVAS. M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tai. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd„ Hickory Hilte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HMa. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oalc Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Normwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317FairviewtSte. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
Tei 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą 

tuviškų mokyklų, Pelesos, 
Gervečių-Rimdžiūnų ir Suval
kų trikampio. 

Laiškais prašoma sporto ir 
lietuvių literatūros mokytojus 
sudaryti planus ir sąlygas iš
rinkti geriausius žaidėjus ir 
deklamuotojus. Premijos bus 
persiųstos per „Vilnijos" drau
gijos pirmininką dr. K. Garš
vą. 

Philadelphijos „Gintarinių 
šaknų" klubo pirmininkas yra 
Albinas Rogers-Radzevičius, 
sekretorė Marcelė Kairūkštis 
ir patarėjas Bronius Krokys 
praėjusią vasarą lankęs šias 
mokyklas. Kor. 



KAS DAROSI UKRAINOJE? 
ZENONAS PRŪSAS 

Mus su ukrainiečiais iš da
lies riša bendra istorija: vienu 
laiku Ukraina buvo Didžio
sios Kunigaikštijos dalimi. 
Tuo laiku ji turėjo didelę au
tonomiją, nes lietuviai mažai 
kišosi į jos vidinius reikalus. 
Todėl ukrainiečiai ir dabar 
tuos laikus laiko savo „auk
so amžiumi". Gal dėl to ir da
bar tautiškai susipratę ukrai
niečiai yra mums taip pa
lankūs. Pavyzdžiui, anksčiau 
už mus į Sibirą ištremtieji uk
rainiečiai yra nemažai padėję 
vėliau ten patekusiems lietu
viams. 

Ukraina yra už Lietuvą 
daug didesnė: apie 9 kartus 
didesnė teritorija ir 14 kartų 
daugiau gyventojų. To nepai
sant, jos nepriklausomybė yra 
gal mažiau saugi, negu Lietu
vos. Mat, daugelis rusų ukrai
niečius tebelaiko tik savo 
gentimi, ne skirtinga tauta. 
Turi ir kitų problemų. Pa
vyzdžiui, tik vakarinėje Uk
rainos dalyje gyveną ukrai
niečiai yra neblogai tautiniai 
susipratę. Taip pat komuniz
mas yra daug daugiau įleidęs 
šaknis, negu Lietuvoje , todėl 
Ukrainos parlamente vyrauja 
komunistai, kurie trukdo re
formas. Nors ir būdama gero
kai didesnė už Lietuvą, Ukrai
na yra beveik pamiršta pa
saulinėje žiniasklaidoje. Pas
kutiniu laiku tik „Current 
History" žurnale buvo iš
spausdintas ilgesnis straips
nis apie padėtį Ukrainoje (Do-
minąue Arei. „Ukraine: The 
Muddle Way". 1998 m. spalio 
mėn.). Mūsų likimas yra šiek 
tiek surištas su Ukrainos : kol 
Ukraina bus nepriklausoma 
valstybė ir mes galėsime sau
giai jaustis. Todėl yra verta 
susipažinti—su to straipsnio 

- turiniu. 

Šiuo metu turbūt didžiausia 
Ukrainos problema yra jos la
bai prasta ekonomija. Prieš 
prasidedant Rusijos ekonomi
nei krizei, ji buvo dar bloges-
niame stovy * negu Rusijos. 
Prieš 4 metus Ukrainos prezi
dentas Kučma paskelbė ra
dikalios ekonominės reformos 
programą, bet iki šiol ta kryp
timi nieko nebuvo daroma. 
Privatizavimas, kuris atneštų 
valstybės iždui pajamų, be
veik nevykdomas. Valdžia ir 
toliau remia nepelningas įmo
nes bei kolektyvinius ūkius. 
Daug kas nemoka mokesčių, 
kada yra pigiau kyšiais gauti 
nuo jų atleidimą, arba galima 
papirkti mokesčių inspekto
rius. Dėl to biudžeto deficitas 
ir toliau yra didesnis negu 7 
proc. bendro vidinio produkto 
(BVP), arba tris kartus dides
nis, negu leidžia IMF (Inter
national Monetary Fund) bei 

Pasaulio bankas. Dėl naujų 
pinigų spausdinimo 1993 me
tais infliacija buvo net 4,735 
procentų — aukščiausia pa
saulyje. Valdžia galų gale su
prato, kad pinigų spausdini
mo mašinos turi būti pristab
dytos. 

Kad padengus deficitą, Uk
raina bandė skolintis užsie
nyje, o šias skolas apmokėti 
naujomis paskolomis, už jas 
mokėdama vis aukštesnius 
procentus ir kar tu prižadė
dama vykdyti ekonomines re
formas. 1998 m. niekas jai 
nebenorėjo skolinti. Dėl politi
nių priežasčių Ukrainą iš
gelbėjo IMF, nes Amerika pri
sibijojo, kad dėl galimo Ukrai
nos bankroto gali kilti ekono
minė ir politinė suirutė visoje 
Rytų Europoje. 

Iš šio akligatvio Ukrainą 
gali išvesti tik prezidentas 
Kučma, bet kol kas jis nėra 
parodęs didesnių pastangų. 
Už radikalias reformas yra 
tik nacionalistai demokratai , 
bet jie parlamente sudaro ma
žumą. Krašto eksportą ir im
portą kontroliuoja įvairūs vie
tiniai monopoliai, kurių dėka 
kuriasi turtingasis luomas, o 
krašto gyventojų dauguma gy
vena skurde. Atrodo, kad pats 
Kučma asmeniškai šiose afe
rose nėra susitepęs, bet kaž
kodėl neturi drąsos tą procesą 
sustabdyti. 

Kita Ukrainos problema yra 
kalba ir gyventojų etninė su
dėtis. Tik apie pusė Ukrainos 
gyventojų ukrainiečių kalbą 
laiko savo gimtąja kalba. Kiti 
kalba Tusiškai, ypač rytinėje 
dalyje ir miestuose, nors iš 
šių daugiau negu pusė save 
laiko ukrainiečiais. Apie 22 
proc. krašto gyventojų save 
laiko rusais. Valstybinė kalba 
yra tik viena: ukrainiečių. Pa
grindinės religijos yra dvi: 
Ukrainos ortodoksų ir kata
likų. Kol kas nėra buvę dides
nių problemų nei dėl oficialios 
kalbos, nei dėl religijų. Ofi
cialus galvojimas yra, kad, 
skirtingai nuo Rusijos, Ukrai
na istoriškai yra Europos val
stybė, ilgai dominuota impe
rinės Rusijos, bet dabar no
rinti grįžti į Europą. Per 1994 
metų prezidentinius rinkimus 
tam galvojimui nepri tarė da
bartinis prezidentas Kučma, 
bet vėliau ir jis pakeitė savo 
nuomonę, pradėjo šalintis nuo 
priklausymo Rusijos sukurtai 
NSV. J a m 1997 metais gegu
žės mėnesį pavyko iš Jelcino 
išsiderėti, kad Rusija pripa
žintų Ukrainą dabart inėse ri
bose, įskaitant ir Krymo pu
siasalį. Bet Ukraina ir toliau 
daug priklauso nuo Rusijos, 
ypač dėl naftos ir gamtinių 
dujų, už ką papras ta i laiku 

nesumoka. Kol kas Rusija tai 
toleruoja, nes jos naftos ir 
gamtinių dujų vamzdynai į 
Vidurio ir į Vakarų Europą 
eina per Ukrainą. Bet Rusija 
planuoja statyti naujus vamz
dynus per Gudiją, ir tada ga
lės daugiau paspausti Ukra
iną. 

1997 metų Ukrainos žmo
nių apklausinėjimai parodė, 
kad du kar tus daugiau gy
ventojų remia rytų, o ne va
karų orientaciją, bet taip pat 
mažiau, negu 30 proc. remia 
susijungimą su Rusija. Taip 
pat daugiau gyventojų norėtų 
didesnio įsijungimo į NVS, o 
ne į NATO. Mažiau, negu 25 
proc. būtų už įstojimą į 
NATO, jei Rusija nebūtų 
NATO nare. Taigi, priešingai 
oficialiai linijai, didžioji gy
ventojų dauguma nepritaria 
„grįžimui į Vakarus". 

Vienas Ukrainos siekių yra 
grąžinti ukrainiečių kalbą 
tiems ukrainiečiams, kurie 
dabar namuose kalba rusiš
kai. Atrodo, kad šiokia tokia 
pažanga yra daroma, ypač per 
mokyklas ir didesniuose mies
tuose. Šiuo metu valdžios įs
taigose susirašinėjimas ir do
kumentacija yra ukrainiečių 
kalba, bet ta rp savęs biurok
ratai daugiausia naudoja ru
sų kalbą. 

Paminėtina ir Krymo prob
lema, kur vyrauja rusų tau
tybė. Taip pat yra problemų 
su iš Sibiro grįžusiais Krymo 
totoriais. J a u ir dabar pasitai
ko jų demonstracijų su Islamo 
vėliavomis. Taigi, Ukrainai 
problemų užtenka. Gerai dar, 
kad nemažiau problemų turi 
ir jos, visuomet svetimų že
mių norintis, didysis kaimy
nas — Rusija. 

• Jei akmenimis svaidysi į 
kiekvieną lojantį šunį, turėsi 
neštis daug akmenų. 

Vokiečių, patarlė 

„VERKIANT REIKIA, KAD 
POLITIKA BŪTŲ MORALI!" 

JONAS KAIREVIČIUS 

moralę į poli-Vytauto Antano Dambravos 
paskaitos „Politika ir moralė" 
pradžioje tarytum motto įdėta 
tokia ištrauka iš rezistento 
laiško: „Vytautai, ar nebuvo
me laimingesni, kai, kovodami 
prieš okupantą, demonstravo
me, leidome knygas, lipinome 
plakatus, rengėme konferenci
jas , ėjome į kitataučių spaudą, 
radiją ir televiziją, rašėme 
laiškus parlamentų ir vyriau
sybių nariams, važinėjome į 
Vašingtoną ir Kitas sostines. 

Kovodami tada tikėjome, 
kad išsilaisvinusią Lietuvą 
tvarkys dori, teisingi ir sąži
ningi žmonės, atsidavę savo 
tautai. Dabar kažkas ne taip. 
Bet, Vytautai, nusivylimui ir 
dvasiniam nuovargiui, pasi
duoti negalima". 

Autorius dvasiniam nuovar
giui nepasiduoda ir kelia klau
simą: „Ar apskritai egzistuoja 
politinė moralo9" Juk „dažnai 
į politiką žiūrima, kaip į veik
lą, turinčią šį tą bendrą su 
veidmainiavimu, melu, apgau
le ir kitomis ydomis bei nege
rovėmis, priešingomis doro 
žmogaus elgesiui". 

Krikščioniškoji doktrina aiš
kiai pasisako už politikos ir 
moralės sintezę, nes nei vie
nas, nei kitas elementas nega
li būti išstumti iš realaus gy
venimo. Politiniam autoritetui 
pripažinti ir jam įteisinti po
piežius Jonas XXIII encikli
koje „Pacem in terris" nurodė 
dvi privalomas sąlygas: 1. po
litinis autoritetas turi paklus
ti moralinei tvarkai; 2. poli
tinė galia ir valia turi būti pa
jungtos moralinei tvarkai, sie
kiant įgyvendinti bendrąjį gė
ri. 

Du žymiausi rezistencijos 
autoritetai — Juozas Ambra-
zevičius-Brazaitis ir Julijonas 
Būtėnas — paskelbė Šūkį: 

Seimo pirmininkas Vytautas Lindsbergis su žmon: Jražina lapkriti'-: 8 
d. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje atsisveikino su Liet- os diplomatijos va
dovo Stasio Lozoraičio ir jo žmonos Vincentos Lozoraitienės palaikais. 

„Grąžinkime 
tiką!" 

Autorius prisimena įvykį 
viename kultūros židinyje, 
kur susirinkusi šviesuomenė 
smarkiai plojusi išeivijos inte
lektualui, nedariusiam skirtu
mo tarp stribo ir partizano. 
Čia autorius su kartėliu klau
sia: „Quo vadis, Lituania?" 

V. A. Dambrava rašo, kad 
šiandien Lietuvoje nerimą ke
lia iš įtakingų pozicijų pasi
girstą balsai, jog politika esan
ti tiktai profesija, nesaistoma 
asmeninės moralės ir nereika
linga „moralinės perspekty
vos". 

Šitą nerimą keliantį teiginį 
iš dalies patvirt ina Vilniaus 
universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų insti
tuto serijoje „Studijų Šaltiniai" 
išleistas Alvydo Jokūbaičio 
straipsnių rinkinys. Straips
nyje „Lietuvių kultūros filoso
fijos potekstės" autorius rašo: 
„Tarpukario Lietuvos kultūros 
filosofams dažnai pritrūkdavo 
politikos ir moralės sferų skir
tumų suvokimo. Geros valsty
binės santvarkos jie pernelyg 
ieškojo moralėje, o ne iš jos 
išaugančioje teisėje ir poli
tinėse institucijose". 

Taigi šitaip rašoma mokymo 
priemonėje studentams. Ka
žin, ar s tudentai turėtų su
prasti, kad nepriklausomos 
Lietuvos kultūros filosofai bu
vo per daug dori? Jei tartume, 
kad nei valstybinė santvarka, 
nei teisė, nei politinės institu
cijos negali išaugti iš nemora
laus prado, straipsnio auto
rius gal pavadintų mus nepro
fesionaliais. Pagaliau, ar doro
vę galima matuoti? 

Žinome ne vieną politinę 
ideologiją, klaidingai skelbu
sią, kad tikslas pateisina prie
mones. Žinome, kiek tai kai
navo Lietuvai ir jos žmonėms. 

O štai žurnalistas Jonas 
Patriubavičius savo rašinį 
„Lietuviška muilo opera" ši
taip užbaigia: „...Prienų vidu
rinės mokyklos direktorius p. 
Teišerskis maždaug taip aiški
no sukrečiančią žmogžudystę: 
'Mano auklėtinis veidmainys
tės — viena daryti, kita saky
ti, trečia galvoti — mokėsi iš 
politikų ir ekonomistų'. Ver
kiant reikia, kad politika būtų 
morali". („Lietuvos aidas", 
1998.05.29, Nr. 104). 

„Be politinės moralės visuo
menė žūsta, be asmeninės mo
ralės visuomenės išlikimas 
yra bevertis!" Gal vienintelis 
Lietuvos diplomatų Vytautas 
A. Dambrava šaukia mums 
apie tai, kad būtina gyventi ir 
dirbti dorai. Šaukia todėl, kad 
jis kitaip gyventi ir dirbti ne
moka. 

Danutė Bindokienė 

Ne tokio grįžimo 
tėvynė tikėjosi 

Vis dažniau girdima apie 
mūsų tautiečių, kuriems ilgus 
dešimtmečius durys į tėvynę 
buvo užrakintos raudonais 
užraktais, grįžimą, kai ji tapo 
nepriklausoma. Tačiau ar to
kio grįžimo jie patys tikėjosi, 
ar tokių savo vaikų tėvynė 
laukė... 

Grįžta jie namo urnose, 
grįžta karstuose atsigulti tė
viškes kapinėse, išsiilgtoje 
gimtinės žemėje. Tarytum dar 
kartą mirę, iš naujo iškil
mingai perlaidojami, dalyvau
jant būreliui artimųjų ir mi
nioms žmonių, kurie jų gyvų 
nepažino, o atvyko į antrąsias 
laidotuves gal artimo meilės, 
gal smalsumo vedami... 

Perlaidojami rašytojai, vi
suomenininkai, politiniai vei
kėjai ir eiliniai lietuviai, ku
rių artimieji nori pagerbti ne
nugalimą tėvynės ilgesį, giliai 
širdin įaugusį, išnešiotą lyg 
sunkų kryžių, visą svetur pra
leistą gyvenimą. Tūkstančius 
kartų svetimų kraštų ka
pinėse, ant karsto beriant že
mę, kartoti žodžiai: „Tebūna 
lengva svetima žemė"; daug 
kartų atodūsiu nuskridusi, 
pagai V. Šimaičio eilėraštį 
„Aras" sukurta daina, mal
daujanti Viešpatį malonės 
„mirti tėvynės laukuos..." 

Visa tai sentimentalu, ro
mantiška, patriotiška, bet ar 
realu? Ar iš tikrųjų sudaro 
skirtumą, kur ilsisi žmogaus 
mirtingieji palaikai, pasmerk
ti virsti „dulke", bet su die
višku pažadu prisikelti am
žinam gyvenimui? Antra ver- k e Į j s 
tus. Lietuva laisva, jeigu yra 
galimybė į ją sugrįžti, nors ir 
karste, nors ir mirusiam, ko
dėl ne? 

Vis dėlto liūdna. Ne dėl ge
dulingo varpų gaudimo ir 
naujai supiltų kapu, po ku
riuose ilsisi grįžę į tėvynę tau
tiečiai. Liūdna, kad negrįžta 
gyvieji — pajėgūs dirbti, kur
ti, prisidėti prie tautos atei
ties kūrimo. Mirusieji to neat
liks. Lietuva laukia gyvųjų, 
ypač jaunesnių, ne vien pensi
ninkų, paskutines savo gyve
nimo dienas norinčių praleis
ti tėvynėje. 

Tokį bent vaizdą mums 
piešia net Lietuvos spauda — 
tarsi priekaištaudama, tarsi 
pašiepdama, kad tik du už
sienio lietuvių visuomenės 
sluoksniai grįžta į gimtąjį 
kraštą: mirusieji ir tie, kurių 
gyvenimas jau eina prie pa
baigos. Pavyzdžiui, lapkričio 
11 d. „Lietuvos ryte" („Laiko 
ženklai") atvirai priekaištau
jama, kad užsienio lietuviai 
(arba „išeivijos lietuviai", 
kaip mus tebevadinai nesu

krovė į Lietuvos bankus savo 
santaupas, ..galėjusias gero
kai sustiprinti mūsų šalies 
kapitalo rinką". ..Daugumas 
šių žmonių nepatikėjo, kad 
saugu savo pinigus patikt'.: 
Lietuvos bankams, pirkti įmo
nių akcijų ar nekilnojamo tur
to". Net ir prezidento Adam* 
kaus išrinkimas, teikęs vilčių, 
kad daugiau išeivijos žmonių 
pradės kurtis Lietuvoje, tų 
vilčių nepateisino. „Iš tiesų, 
dabar Prezidentūroje dirba 
keli JAV lietuviai. Tačiau tai 
— asmeniniai V. Adamkaus 
draugai..." 

Tame pačiame straipsnyje 
komentuojamas ir užsienio 
lietuvių finansinis pajėgumas 
— arba jo stoka. „Dabar Lie
tuvoje nevykdomas nė vienas 
didelis verslo projektas, kurį 
finansuotų išeivija. Tik atkū
rus nepriklausomybę puose
lėtos viltys, kad užsienio lie
tuviai svariai prisidės, plėto
jant mūsų šalies ūkį. pasirodė 
esančios tik iliuzijos. Tai ne
turėtų stebinti. Lietuviai iš
eiviai iš viso nėra tokie turtin
gi, kaip manydavo dovanų iš 
užjūrio laukiantys jų gimi
naičiai. Daugiausia tai vadi
namosios vidurinės klasės at
stovai..." 

Štai ir išlindo yla iš maišo! 
„Lietuvos rytas" atskleidė 
mūsų didžiausią ..paslaptį" — 
užsienio lietuviai nelabai ver
ti dėmesio... aukso kiaulės ne 
tiek riebios, kaip buvo tikė
tasi!" Iš tikrųjų mus galima 
kaltinti naivumu. Sukaupę 

milijonus Lietuvių fon
dui ar kitai tolygiai organiza
cijai, jautėmės labai turtingi 
ir svarbūs, o didžiojoje Lietu
vos gyvenimo vizijofr srovėje 
esame tik šapelis! 

Tikėkime, kad neseniai JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvos Seimo komisijos pas
tangomis įkurtas Grįžimo į 
tėvynę centras bus veiksmin
gas ir daugiau mūsų tautiečių 
pakels sparnus grįžti namo. 
Tačiau visų pirma reikėtų, 
kad pažiūros į grįžtančiuosius 
pasikeistų, kad būtu sukurta 
tokia teisėtvarka ir gyvenimo 
sąlygos, kur jie jaustųsi sau
gūs, savi. Antra vertus, tiek 
..Lietuvos rytas", tiek kita 
žiniasklaida turėtų pasidairy
ti bent savo aplinkoje:, daug 
jaunesnio amžiaus profesio
nalų, gimusių ir augusių toli 
nuo savo kilmės krašto, jau 
atvyko j Lietuva ne ttk sėk
mingai dalintis savo mokslo 
žiniomis bei vakarietiška pa
tirtimi, bet pasirinko ten ap
sigyventi. Jų pakankamai yra. 
kad būtų lengva pastebėti. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 

Nr.65 (Tęsinys) 

— Tai šeštadienį. Jeigu Aldona nenorės, tai judu 
su Jonu. Vieni vyrai galėsim pasišnekėti, nesidairyda
mi žodžių. Tik susitark su Jonu ir man praneškit. 

Ir išvažiuodamas, ir važiuodamas, ir net atva
žiavęs iš kiemo akim Jono kalną apmetęs, nežinojau, 
kada grįšiu- Net darbe pasakiau, kad ko gera pirma
dienį dar nesuspėsiu grįžti. Iš tikrųjų kokie ypatingai 
svarbūs darbai ir nespaudė, bet tą akimirksnį nu
sprendžiau. Ne todėl, kad nebūčiau norėjęs pasiklau
syti pergalės apsvaigime galvų netekusių karių isto
rijų, bet dėl kažinko kito, kurio suvokti nė pats ne
galėjau. Negalėjau tada. negaliu nė dabar, bet pa
sakiau: 

— Šeštadienį riedėsiu atgal. 
Iš virtuvės prasivėrė duris Aldona ir pamojo ran

ka. Pamojau ir aš. Ji ir vėl dingo. 
— Šeštadienį? Kodėl9 Ar jūs jau ir sekmadieniais 

pradėjote dirbti? 
— Kaip kada išeina. 
Atsiprašiau, kad šį kartą negalėsiu užeiti, ir taip 

užbaigėm. 

— Tai šeštadieni vėl išleki? — nustebo ir Jonas. -
O mes galvojom, kad bent ligi Naujų Metų pabūsi. 

Tuo tarpu Aldona vėl pasirodė virtuvės tarpdury. 
— Tai telefonas net iš paskos vejasi. Kas nors gai 

išleisti nenorėjo? — nusijuokė ir tuoj pridėjo: — Kam
barys tas pats. Jauskis kaip namie. Kol aš čia susi-
tvarkyshj, gali net kojas ištiesti. Juk turbūt gera: 
prieš aušrą pradėjai? 

— Su patamsiukais. 
— Taip ir maniau, Tuo tarpu būk sveikas, — 

priėjusi apkabino. 
— Per daug nesidžiauk. Šeštadienį vėl išlekia, — 

įterpė Jonas. 
— Nagi dabar?! — net atšoko. — Tai iš paskos at 

sivijęs telefonas? 
— Ne. Čia vietinis. Žinai juk. Visą laiką klausine 

davo, kada dar atvažiuos, — įsiterpė Jonas. 
— Tai kodėl9 Dėl vienos dienos tokį kelią, — nepa

leido Aldona. — Aš tikėjau, kad sulauksim pilnačio. 0 
gal jau ir užmiršai? 

— Nė kiek. Tik galvojau, kad pilnatis bus ir para-
sarį. Dabar tik ištrūkau, kiek ištrūkti galėjau. 

Tuo tarpu tuo ir užbaigėm. Nenorėjau išsižiot: 
kad vengiu susitikti į ją įsižiūrėjusį puskarininkį. 

Susinešiau daiktus. Paveikslus ir albumėlį pade 
jau po eglute, o savo lagaminėlį nusinešiau viršur 
Kambarys buvo tas pats ir paruoštas taip pat, kaip 
tada, kai pirmą naktį apsinakvojau. Nusimetęs Švarką 
ir nusispyręs batus pavirtau aukštielninkas ant lovos 
Pavirtau ir paskendau ne vien minkštame lovos jau 

kūme, bet ir spengiančioje tyloje. Niekur nė krepšt, 
lyg būtum nuvirtęs kur nors padangėje į pūkinį debe
sį. Jaukumą dar didino, kad taip lengvai atsikabinau 
nuo puskarininkio. Net nežinojau, kodėl norėjau nuo 
jo atsikabinti, bet jo šnekoje nuskambo toks artimu
mas, lyg jau būčiau jo šeimos narys. Gal ir ne dėl to. 
Buvo taip, kaip jis sakė: dėl Aldonos. Kai jis taip pa
sakė, viduje taip ir apsivertė. Nejaukus grumulas 
toks. O kai dėl šeštadienio, galėčiau dar ir neišlėkti. 
Ar jis turi žinoti kiekvieną mano žingsnį... 

Bilstelėjimas į duris pažadino. Vydamas išdriku
sias mintis, nejutau kaip užsnūdau. Pašokau. Atsisė
dęs ant lovos krašto atsiliepiau, {ėjo Jonas. 

— Atrodo, kad buvai užsnūdęs, — šyptelėjo. 
— Atrodo. 
— Jos jau dengia stalą. 
— Jos? — nustebau. — Maniau, kad tebuvo tik Al

dona. 
— Kaimynai užėjo. Jau kelinti metai užeina. Sykį 

Aldona pasikvietė, ir jiems labai patiko. 
Sumečiau, kad Kūčių negaliu taip eiti. 
— Reikia bent marškinius užsivilkti, — pasakiau. 

— Bet aš greitai. 
— Galėtum ir su megztiniu. - - pasakė, o jis buvo 

ir su kaklaraiščiu ir su tamsia eilute. 
— Nedaryk man sarmatos. Mano kaime net pasku

tinis kaimietis bent baltus marškinius užsivilkdavo, o 
čia. — Eik pas svečius, aš kaip mat. 

Nieko nebesakęs išėjo. Greitai nuploviau nuo akių 
miegą, ankstaus rytmečio skutimo barzda jau buvo 

jaučiama, bet dar nematoma, tai tik persirengiau ir 
nuskubėjau apačion. Jie visi keturi sėdėjo svečių kam
bary. Atsiprašiau ir kartu apkaltinau Aldoną, kam 
liepė eiti į save. kambarį ir ištiesti kojas. 

— Klusnus būdamas paklausiau. Išsitiesiau ir ma
tote, kas atsitiko. Vis neišmokstu, kad motoru ne visa
da reikia klausyti. — nujuokavau. 

Susipažinom. Kaimynai buvo maždaug mūsų am
žiaus. Ji mokytoja toje naujoje mokykloje, o jis veteri-
norius. Kai po tikrai šaunios pasnikines •.akarienes. j 
kurią panašios nuo Lietuvos laikų nebuvau ragavęs, 
ėmėm žiūrėti, kas yra po eglute ir kai atplėšė maną
sias visi keturi prie jų prilipo. Žiūrinėdami albumą, 
pažino daugelį vietų, iš pirmo žvilgsnio neatpažintas 
spėliojo ir neretai, jeigu ne vienas tai kitas, pataikė, o 
mokytoja vis ir vis grįžo prie Aldonai dovanoto pa
veikslo ir labai stebėjosi, kad paveikslus tapau tik sau. 
Ji irgi studijavusi meną. bet pasirinkusi mokyklą ir 
nesigailinti. Menas jai ir padedąs, o labai dažnai ir iš 
bėdos gelbstįs. Veterinorius buvo realesnis. Jam iš 
karto patiko kalnas ir kalno papėdėje susigūžusį kukli 
užeiga 

— Tik pagalvokit. Va čia. — bestelėjo pirštu i pa
veikslą. — čia kur mano piršto galas sėdi ir valgo iš 
anapus vandenų atėjusią nuostabią vakarienę Atsi
prašau. Vakarienę čia valgo visada, het mos pavalgėm 
Kūčias. Tai suprantu, kad yra menas Dvigubas. Ir 
Kūčios ir paveikslas, kuriame slypi Kunos. Aš pats 
nesuprantu, kaip yra. bet taip yra. Negaliu įlisti į 
vidų, bet esu įlindęs. i Bus daugiau 
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LIETUVIŲ MISIJA VAŠINGTONE 
Po vasaros pertraukos Va

šingtone ir jo apylinkėse gyve
nantys lietuviai susirinko iš
klausyti pirmųjų šv. Mišių 
Lietuvių Misijoje Church of 
the Epighany, sekmadienį, 
rugsėjo 27 d., 2 vai. p.p. Si mi
sija, esanti istoriniame Geor-
getowno miestelyje Vašingto
ne, gyvuoja jau daugiau kaip 
šešiolika metų ir yra giliai su
sijusi su Vašingtone gyvenan
čiais lietuviais. Nors nesijau
tė, kad vasara baigėsi, kepino 
nežmoniškas karštis, tačiau 
nemažas būrys lietuvių, kurių 
tarpe buvo ir ambasadorius 
Stasys Sakalauskas su žmona 
Jū ra t e Sakalauskiene, atvyko 
išklausyti lietuviškų šv. Mi
šių. Didelį džiaugsmą suteikė 
ir ta žinia, kad į Vašingtoną 
atvyko dar vienas jaunas ku
nigas iš Lietuvos. Tad, šv. Mi
šias aukojo ne tik jau prieš 
metus atvykęs kun. Antanas 
Lape. bet ir naujai atvykęs 
kun. Sigita? Žilys. Abu kuni
gai gilina studijas Amerikos 
katalikų universitete. 

Prieš Mišias visus susirin
kusius pasveikino ir įvairių 
pranešimų perskaitė Lietuvių 
misijos vadovas Kęstutis Či
žiūnas. Šios Mišios buvo auko
jamos už rašytoją a.a. Antaną 
Vaičiulaitį, kurio anūkai nešė 
auka Mišių metu, o dukra 
Joana skaitė. Prasmingą pa
moksią pagal Luko Evangeliją 
pasakė kun. Antanas Lapė. 
J i s . papasakojo Evangelijoje 
pateiktą dviejų gyvenimų isto
riją turtuolio ir elgetos. 
t a r p u J a m Į atsiveria neįvei
kiama bedugnė. Turtuolis pa
tiria bausmę ne dėl to, kad jis 
buvo turtingas, bet dėl morali
nio blogio, kuriuo jis vadova
vosi savo gyvenime. Taip pat 
Lozorius išteisintas ne dėl ma
terialinio skurdo, bet dėl savo 
moralinio teisumo, teigė kun. 
Lapė. Tuo pačiu kun. Lapė, 
naudodamas ir daugiau pa
vyzdžių teigė, kad Jėzus at
kreipia mūsų dėmesį į ekono
mines ir socialines žmogaus 
gyvenimo sąlygas. J is pažy
mėjo, kad žmogaus kasdieni
niai rūpesčiai negali apsiriboti 
vien asmeniniais interesais. 
Kun. Lapė savo pamokslo pa
baigoje tvirtino, kad turime la
bai rimtai suvokti savo krikš
čioniškos misijos svarbą šių 
laikų pasaulyje. Kun. Lapes 
pamokslas buvo lyg įžanga į 
mūsų lietuviškąjį išeivių gyve
nimą, kad ir patarimas ir to
liau nepamiršti savo brolių ir 
sesių Lietuvoje, kuriems rei
kia dar daug moralines ir eko
nomines pagalbos. Pamoksle 
buvo nepamirštas ir spalio 
mėnuo, kuris yra skirtas BAL-
Fo šalpai. Vincas Čižiūnas 
subtiliai ir švelniai vadovavo 
giedojimams. Vyresnieji Čižiū-
no broliai Pranas ir Andrius, 
o dabar ir Vincas, nuo pat Lie

tuvių misijos įsteigimo tarna
vo šv. Mišioms. Visa Čižiūnų 
šeima nenuilstamai dirba, kad 
Lietuvių misija gyvuotų ir tar
nautų visiems Vašingtono ir jo 
apylinkių lietuviams. Kęstučio 
Čižiūno leidžiamas bažnytinis 
biuletenis suteikia vietinės 
veiklos žinių ir taip pat supa
žindina parapijiečius su visų 
organizacijų pirmininkais, pa
teikdamas jų adresus ir telefo
no numerius paskutiniame 
biuletenio puslapyje. Lietuvių 
misijos iždą rūpestingai tvar
ko Sigita Naujokaitienė. 

Kaip paprastai, po šv. Mišių 
visi renkasi į bažnyčios žemu
tinę salę. Taip ir tą sekma
dienį visi parapijiečiai gerą 
valandą praleido bažnyčios 
salėje prie vaišių stalo, dalin
damiesi vasaros įspūdžiais. 
Čia buvo galima ne tik pasi
vaišinti, bet ir nusipirkti bi
lietų į „Dainavos" koncertą, 
kuriuo rūpinasi Vašingtono 
LB valdyba 'jai vadovauja 
Viktoras Nakas), gauti infor
macijos apie būsimą „Girių 
aido" koncertą, kuris įvyko 
spalio 19 d., 8 vai. vakaro The 
Colonies Clubhouse, McLean, 
VA. Kad šis koncertas įvyktų, 
rūpinasi Antanas Dundzila, 
JAV LB Partizanų globos fon
do atstovas Vašingtone. LB 
Krašto valdybos informacijos 
centro vedėja Audronė Pakš
tienė taip pat rinko aukas pa
remti buvusios misijos klebo
no Kastyčio Ramanausko 
fondą, kuris grįžęs į Lietuvą 
įsteigė vaikų darželį. Šį sek
madienį praturtino ir Ginta
ras Karosas, atvykęs iš Bosto
no, kurio bendrovė „Viltis" 
daro įvairias paslaugas siun-

CLASSIFIED GUIDE 

Po pirmųjų rudens šv. Mišių rugsėjo 27 d. Vašingtono Lit;uvių misijoje. Iš kairės į dešinę: Vincas Čižiūnas, pa
tarnavęs šv. Mišioms, misijos vadovas Kęstutis Čižiūnas, misijos dvasios vadas kun. Antanas Lape, misijos ka
pelionas kun. Sigitas Žilys. 

formuoja LB narius, kad val
dyba nusprendė šiais metais 
suruošti renginių ciklą. Jis 
taip pat informuoja, kad, ka
dangi Vašingtonas neturi Lie
tuvių namų, ambasadorius 
Stasys Sakalauskas maloniai 
sutiko leisti renginius ruošti 
Lietuvos ambasadoje. Už šį 
sutikimą LB valdyba yra labai 
dėkinga. 

Spalio 8 d., ketvirtadienį 7 
vai. vakaro Lietuvos ambasa
doje Vašingtono LB savo 
veiklos ciklą pridėjo prof. Ri-
chard J. Krickaus paskaita 
„Karaliaučiaus galvosūkis ir 
Lietuva". Paskaita vyko anglų 
kalba. Profesorius Richard 

tai į Lietuvą. Gintaras atveža Krickus politinių mokslų dak-
ne tik siuntimo dėžių, bet ir taras, dėstantis Mary Wa-
įvairių prekių iš Lietuvos — shington College, yra taip pat 
knygų, audiojuostų, daug kitų ir knygų autorius, o dabar 
žmones dominančių lietuviškų renka medžiagą apie Kara-
suvenyrų. Taigi šios pirmosios Haučiaus sritį. Susirinkusieji 
po vasaros pertraukos Mišios su įdomumu išklausė jo pas-
Vašingtono Lietuvių misijoje kaitą. Profesorius papasakojo 
suteikė susirinkusiems ne tik apie Karaliaučiaus labai blogą 
dvasinio pasitenkinimo, progą eknominę padėtį, narkomani-
susipažinti su naujai atvyku- jos problemas ir daug kitų so-
siu kunigu Sigitu Žiliu, bet ir cialinių problemų. Tą patį va-
džiaugsmą kartu pabūti, pasi- karą ambasadoje buvo galima 
kalbėti ir susitikti su drau- pasigėrėti ir dailinink Egidi-
gais. Šis susitikimas tikrai jaus Rudinsko darbais, kurie 
buvo labia gyvas, judrus ir papuošė ambasados salono 

įdomus. 

VAŠINGTONO LB 
VEIKLOS 

KALENDORIUS 

sienas. 
Štai kokie renginiai dar 

vyks Vašingtone ir jo apy
linkėse. Spalio 20 d. pasvei
kinsime prezidentą Valdą 

Rugsėjo viduryje visų mūsų Adamkų Vašingtono Reagan 
namus aplar kė „Šauklys", Va- National oro uoste. Lapkričio 
šingtono LB leidžiamas aplin- 7 d. 7:30 vai. Latvių salėje, 
kraštis lietuvių ir anglų kalbo- Rockville, MD, įvyks JDaina-
mis. Buvo malonu matyti, kad vos" vyrų okteto iš Čikagos 
šį „Šauklio" numerį parengė koncertas. Lapkričio 15 d. 2 
jaunos kartos valdybos narys vai. p.p. Lietuvos ambasadoje 

Gruodžio 1 d. 7 vai. vak. Lie
tuvos ambasadoje kalbės Gin
tautas Alksninis tema „Va
šingtonas, JAV ir Amerikos 
lietuviai, Lietuvos žurnalisto 
akimis. Gintautas Alksninis 
yra pirmasis Lietuvos spaudos 
atstovas, paskirtas nuolati
niam darbui Jungtinėse Valsti
jose. J is rašo, „Bietuvos rytui". 

1999 m. sausio 10 d., 2 vai. 
p.p. Lietuvos ambasadoje kal
bės Kazys Almenas. Jo paskai
tos tema — „Kaip ir kodėl at
sirado Skomantas0" Kazys Al
menas, rašytojas, profesorius 
vadovauja literatų grupei Lie
tuvoje, kuri yra paruošusi is-
torinių-nuotykinių apysakų 
seriją „Skomantą? — apie Lie
tuvą XIII amžiuje". 

Tame pačiame aplinkraštyje 
dar -buvo paminėta, kad AP
PLE, — „Amerikos mokytojų 
talka Lietuvos mokyklai" įsi
kuria Vašingtone. Ši bendrija 
įkurta 1990 m. Lietuvos Kul
tūros ir Švietimo ministerijos 
prašymu padėti vykdyti švie
timo reformą. Bendrijai nuo 
pat įkūrimo vadovavo Vaiva 
Vėbraitė, o šią vasarą ja i ta
pus Lietuvos Švietimo ir mok
slo viceministre, APPLE va
dovės pareigas perėmė Emilija 
Sakadolskienė, gyvenanti Sil-
ver Spring, Maryland. 

š iame aplinkraštyje yra dar 
kitų įvairių pranešimų, užuo
jautų ar sveikinimų, susijusių 
su lietuvių bendruomene Va
šingtone. Vašingtono bendruo
menės nariai džiaugiasi, ma
tydami tokią įdomią rudens 
veiklos programą, o LB valdy
ba tikisi, kad kiekvienas ren
ginys sutrauks daug klausy
tojų. LB valdyba ta ip pat yra Darius Sužiedėlis. Pirmame įvyks literatūros popietė su 

šio aplinkraščio puslapyje yra rašytoju Jurgiu Jankum. Pro- sudariusi 1998 metų adresy-
ir Vašingtono Lietuvių Bend- gramos dalyviai — Antanas n ą J a m e y r a p a t e i k i a m i a s u 
ruomenės pirmininko Viktoro Dundzila. Jurgis Blekaitis ir ^ g veikla 
Nako žodis. Savo žodyje jis in- pats rašytojas Jurgis Jankus 

Vašingtono skyriaus BALFo valdyba pradėjo Šalpos vaju Vašingtone.Iš kaires i dešinę: valdybos pirmininke Ra
mute Aidiene. vicepirmininkas Kazys V.isaiiis. kita valdybos pirmininke Gražina Norkus Kramer ir iždininkė, 
sekretore Gražina Blekaitiene. Elvyros Vodopalienės nuotr 

susijusių žmonių 
adresai, taip pat ir visų orga
nizacijų adresai. Džiugu, kad 
šiuo metu LB Vašingtono val
dybą sudaro jau čia gimę ir 
augę jauni profesionalai: Vik
toras Nakas — pirmininkas, 
Nerija Orentienė — vicepirmi
ninkė, Rita Bureikaitė — sek
retorė (anglų kalba), Jolanta 
Žalienė — sekretorė (lietuvių 
kalba). Kazys Vasaitis — 
iždininkas, Gailius Draugelis 
— narys, Algi> Šilas — narys, 
Darius Sužiedėlis — narys. 

BALFo Vašingtono skyriaus 
valdyba, kuria sudaro pirmi
ninkės Ramutė Aidienė ir 
Gražina Narkus Kramer, vice
pirmininkas Kazys Vasaitis, 
sekretorė ir iždininkė Gražina 
Blekaitiene, buvo susirinkusi į 
valdybos posėdį spalio 5 dieną. 
Jame buvo svarstoma, kaip 
suorganizuoti šio mėnesio va
jų ir siuntinius į Lietuvą. Val
dyba jau pradėjo siuntinių pa
kavimą pas Ramutę Aidienę. 
Kas norėtų padėti, bet kokią 
auką mielai priimsime. Prašo-

Elvyros Vodopalienės nuotr. 

me skambinti .Ramutei Aidie-
nei, tel. 301-365-5180. 

E l v y r a Vodopa l i enė 

IŠ ARTI IR TOLI 

P L E Č I A ŽALIĄJĄ 
C H E M I J Ą 

Prof. Jonas Vėderas, genero
lo Povilo Plechavičiaus anū
kas, dirbantis Kanados Alber-
tos universitete, surado būdą, 
kaip oksiduoti pirminius ir an
trinius alkoholius be nuodingų 
dujų pagaminimo. Jo atradi
mas yra paskelbtas šių metų 
žurnale „Journal of Organic 
Chemistry". 

S a u l i u s Šo l iūnas 

„T i t an i c " l a ivo t raged i jos 
h e r o j u s k u n . J u o z a s Mont
v i la b u v o p r a e i t ą v a s a r ą 
p r i s i m i n t a s Ner ingo je . Sto
vyklos metu, vaikai susipa
žino su jauno lietuvio kunigo 
gyvenimu: Juozas Montvila 
gimė 1885 m., jauniausias iš 
10 vaikų. Studijavo Marijam
polėje, baigė Seinų kunigų 
seminariją. Caro valdžiai už
draudus j am eiti kunigo parei
gas, nutarė dirbti su užsienio 
lietuviais ir išplaukė į JAV 
„Titanic" laivu. Kai ledkalnio 
pakirstas laivas pradėjo skęs
ti, kun. Montvila užleido savo 
vietą gelbėjimosi valtyje jau
nai moteriškei ir pasiliko su
teikti dvasinę paramą liku
siems laive. Ses. Igne Marijo-
šiūtė sakė, jog stovyklauto
jams buvo nuostabu išgirsti, 
kad lietuvis kunigas „Titanic" 
laivo herojus ir yra palygintas 
su šv. Maximilian Kolbe. 

PRAKASTA ŽEMĖ 
NAUJAI ŠVENTOVEI 

Toronto Prisikėlimo bažny
čia, vadovaujama Lietuvos 
pranciškonų, po ilgų planavi
mų parapijiečiams pritariant 
taps realybe. Spalio 3 dieną 
parapijiečiams ir svečiams 
gausiai susirinkus pagaliau 
vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM, buvo prakasta žemė 
naujajai bažnyčiai, vienuoly
nui, bankeliui ir slaugos namų 
projektams. Du akrai žemės 
nupirkti už pusantro milijono. 
Už žemę sumokėti jau iki šiol 
yra surinkta per 900,000 do
lerių, ir aukos dar plaukia. 
Numatyta pastatyti, t.y. įgy
vendinti šiuos projektus, par
davus senąją vietovę. 

Iškilmės pradėtos pamaldo
mis senoje bažnyčioje, po pa
maldų dauguma parapijiečių 
pėsti nužygiavo iki naujosios 
vietovės. Be vyskupo iškilmė
se dalyvavo dar ir viceprov. 
Placidas Barius, OFM, tėv. 
Juvenalis Liauba, OFM, tėv. 
Eug. Jurgut is , OFM, ir kun. 
E. Putr imas. 

Statybos darbai prasidės 
pavasarį ir naująją šventovę 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALfTrjylO(atX»,NWyUSVHKAT5s! 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frar* Zapofe ir Off. Mgr. Auksė 
S. K«w katu lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Waat 951h Street 

T a i (706) 424-8664 
(773)581-8654 

Dėmesio, nagingi vyrai! 
Skubiai parduodamas 2 bt. namas 
Bridgeport apyl. Kaina $49,900. 

Namui reikia remonto. 
Kreiptis: Aušra Padalino 

First Rate R.E. 
TeL 773-767-2460. 

Family needs a lo ving, 
engUsh-speaking nanny M-F 
in their home. Call Stacy at 

(773)445-0168 

HELPWANTED 
Part time handy man 

for southwest Chicago repairs. 
773-434-5201 

VVaihington, D. C. lietuvio savininko 
„landseaping" kompanija ieško 2 
darbininką Pradinė alga $(.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinu ui $130 į 
roėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex,teL 202-
244-2373. 

GREIT PARDUODA 

(TO)! 
(70S)42M1H 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimą* 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMIECtK REALTOR8 

2 1 . 4385 S.Archer Ava. 
7022 S.PUastt Rd. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute} Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime 
Norite išsiųsti i Lietuvą 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 6 kamb. batas 
su šiluma, 

5705 S. Alhany, 
teL 773-434-1740 

Parduodu lovą 
1 asmeniui. 

teL 773-562-2875 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;. 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

SŪDYTOS SILKES IS KANADOS! 
Užsisakykite šventėms Jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $33.00 
8 svarų statinaitė - S I 9.00 

Skambinkite 708-687-5627. 
Pristatome UPS 

tikimasi pašventinti 
taisiais metais. 

2000-

Lie tuvos k a n k i n i ų p a r a 
pi ja savo 70 metų gyvavimo 
jubiliejų šventė pamaldomis 
ir procesija į Šv. Jono kapines, 
kur buvo pašventintas jubilie
jinis kryžius. Aplankytas ir 
Anapilio sodybos steigėjo 
kun. P. Ažubalio kapas. Poky
lis ir koncertas vyko muzie
jaus salėje, kur buvo daug 
parapijos veiklos nuotraukų. 

L ie tuvos p a r t i z a n ų d a i 
n o s v i e n e t a s „Girių aidas" 
Prisikėlimo salėje surengė 

koncertą. Tai j a u jų antrasis 
pasirodymas Toronte. 

S t a s y s P r a k a p a s 

S L I D I N Ė J I M O SAVAITĖ 

Slidinėjimo savaitė Snos-
smos, Aspen, Colorado, ruošia
ma LAMA — Lithuanian 
American Medical Assn., vyks 
1999 m. kovo 27 - balandžio 3 
d. Visi lietuviai slidinėtojai 
kviečiami. Informacijai ir regi
stracijai kreiptis: Rūta Dege-
sienė, Virginia Beach, VA, 
23451, tel. 757-428-7047, arba 
Elena Glavinskienė, tel 877-
367-1933. 

PARTIZANŲ ŠALPAI AUKOJO 

$350 Vytautas Maželis per du įnašus. 
$300 Alberto ir Irenos Kerelių 40 m. vedybų sukakties 

proga Partizanų fondui aukojo šie asmenys: Albertas ir 
Irena Kereliai, Vacys ir Cecilija Mitkai; Raimundas ir Jo
vita Giliai, Albertas, Lilė Kereliai. 

$200 S.D.I. Construction Group *Algis Rugienius* Šuls
kių šeima per keliolika įnašų. 

$100 Rūta ir Kenneth Dudzik; Birutė ir Juozas Brie
džiai (Čikaga). 

$50 Petras Jodvalis; Joseph Bernot; Adolfas ir Sofija Je-
lioniai; Paulius ir Birutė Gyliai. 

$35 Gražina ir Bruno Mikėnai. 
$30 J. B. Lintakas. 
$20 Aldona Jesmantas ; A. Žemaitienė; Statkai; Frank 

P. Apulskis: Sigutė Mikrut. 
L ie tuvos P a r t i z a n ų globos f o n d o v a l d y b a nuošir

džiausiai dėkoja aukotojams už parodytą meilę partiza
nams ir tremtiniams, ir už jų likusio gyvenimo dienų pa
lengvinimą. Aukas siųsti: L.P.G. F u n d , 2711-15 W. 71 
S t„ Chicago, I L 60629. 



KAS VALDO LIETUVĄ: 
DEMOKRATINĖS PARTIJOS 

AR „KRAŠTO 
ADMINISTRATORIAI"? 

Pastaruoju metu daug kal
bama apie dviejų konservato
rių partijos vadų Vytauto 
Landsbergio ir Gedimino Vag
noriaus — konkurenciją ir 
nesutarimus. Tačiau tai pasle
pia esmingesnį klausimą: 
koks vidinis konservatorių 
partijos gyvenimas ir ar joje 
nesama demokratijos stokos, 
kuri gali rimtai įtakoti ir visos 
valstybės viešąjį ir neviešąjį 
gyvenimą. Be abejo, Lietuvoje 
egzistuoja daugiapartinė de
mokratija ir bet kurią blogai 
besitvarkančią partiją yra 
pasirengė nekantraudami pa
keisti kiti politiniai „kūnai". 
Tačiau tai ne priežastis liautis 
nuogąstauti dėl partijų vidaus 
valdymo ydų. 

LDDP valdymo metais Lie
tuvos politinio gyvenimo ste
bėtojai buvo prakalbę apie 
vieną tuo metu gan gausiai 
paplitusių krašto valdymo ir 
viešųjų reikalų tvarkymo nei
giamų tendencijų. Tuo metu 
ne tik politinius vadovus, bet 
ir eilinius piliečius buvo ne
maloniai sujaudinęs Seimo, 
kaip parlamentinės demokra
tijos institucijos, vaidmens 
menkėjimas, kai Adolfo Šleže
vičiaus vyriausybė, o tiksliau 
asmeniškai pats premjeras 
tiesiog karikatūriškai galėjo 
nesiskaityti su Seimu. Prie
žasčių tam buvo pakankamai. 
Pirmiausia LDDP turėjo abso
liučią ir nepajudinamą dau
gumą valstybės parlamente. 
Antra svarbi tokios situacijos 
susiklostymo priežastis — as
meninės A. Šleževičiaus vien
valdystės partijoje, kuri no-
^rffaliai braidė visą kraštą, 
stiprėjimas. Tuometinis prem
jeras sugebėjo puikiai pasi
naudoti savo — vyriausiojo 
valstybės reikalų administra
toriaus — galiomis tam, kad 
savo pusėn patrauktų, o po to 
ir kontroliuotų žemesniojo ly
gio partijos vadukus ir įta-
kingesnius veikėjus iš provin
cijos pakraščių. Toks sambū
vio modelis, beje, puikiai atiti
ko ir tos partijos pagrindinės 
narių masės mentalitetą ir in
teresus. Vyriausybės vadovas, 
kuris gali kai reikia duoti, o 
esant reikalui nurašyti skolas 

bei savo ištikimiesiems „ben
dražygiams" suteikti kitokias 
valstybės iždo sąskaita ap
mokamas malones, galėjo ilgai 
jaustis nepajudinamas ir ne
pakeičiamas. A Šleževičius 
jau buvo įtikėjęs, kad jo su
regztas įtakų ir kontrolės 
tinklas, nusidriekęs vos ne per 
visą krašto ekonomiką ir val
dymo struktūras ir, žinoma, jo 
partiečių parama garantuos 
jam saugų klestėjimą. Tačiau 
taip neatsitiko: atsirado nepa
tenkintųjų A. Šleževičiaus įta
kos grėsmingu didėjimu, o ir 
pats premjeras padarė arogan
tiškų klaidų, kol galų gale 
turėjo pasitraukti į politinio 
gyvenimo šalikelę. 

Pasirodė, kad tuometinis 
LDDP vyriausybės premjeras 
ir valdančios partijos vadas 
nevisiškai kontroliavo savo 
partiją ir toli gražu ne visus 
jos narius galėjo priversti jį 
besąlygiškai remti. Be to, ir 
viešoji nuomonė ir spauda, 
kuri pakankamai drąsiai kėlė 
į viešumą LDDP vyriausybės 
ir jos formalaus vado (nefor
malus vadovas juk buvo A. 
Brazauskas) ydas bei korupci
jos atvejus. 

O dabar šiuos samprotavi
mus pasuksiu kita kryptim ir 
užduosiu daug kam, matyt, 
netikėtą klausimą: ar dabarti
nės konservatorių partijos, 
taip pat turinčios įspūdingą 
daugumą Seime, vienas vadų 
ir vyriausybės vadovas nėra 
panašus į anuometinį A. 
Sleževičių? Be abejo, čia aš ne
turiu galvoje išorinio ar psi
chologinio panašumo ir net ne
bandau dabartinės vyriausy
bės veiklos lyginti su LDDP 
vyriausybės darbo metodais. 
Panašumas slypi kai kur ki
tur: abiejų premjerų įtakos 
didėjimas gimtosiose partijose 
ir abiejų vyriausybių arogan
tiškas požiūris į Seimą. Prie to 
dar reikėtų pridurti abiejų — 
A. Šleževičiaus ir Gedimino 
Vagnoriaus — pastangas di
dinti savo autoritetą, taip sa
kant „kurti teigiamą asmeninį 
įvaizdį" plačiosios krašto vi
suomenės akyse. 

Apie asmeninės G. Vagno
riaus įtakos ir politinės galios 

stiprėjimą byloja daugybė vi
siems regimų pavyzdžių. Su 
premjero ambicijomis ban
džiusi konkuruoti Laima An
drikienė buvo be ceremonijų 
išmesta iš vyriausybės, panai
kinant jos valdytą Europos 
reikalų ministeriją. Matyt, 
mažai kas abejoja, kad ne 
ministerija čia buvo kalčiausia. 
Ministrė buvo pašalinta, 
tačiau pati ministerija išliko 
— pasikeitė tik šios įstaigos 
pavadinimas. Negana to, visai 
neseniai buvusi ministrė gavo 
ir savo partijos, Lietuvos kon
servatorių partijos politinės 
tarybos bei valdybos griežtą 
įspėjimą. Nors visiems yra 
žinoma, kad L. Andrikienė yra 
smarkiai užpykusi ant prem
jero, kad šis nesilaiko „ko
mandinio žaidimo principų", 
tačiau, kiek teko girdėti, ofi
cialiai ji nėra padariusi jokių 
viešų prieš konservatorių par
tiją ar premjerą nukreiptų pa
reiškimų. Čia reikia paste
bėti, kad L. Andrikienei įspė
jimas buvo pareikštas „poroje" 
su kitu buvusiu ministru G. 
Vagnoriaus vyriausybėje — 
Vidmantu Žiemeliu. Ir L. An
drikienė, ir V. Žiemelis buvo 
kaltinti nepagrįstais išpuoliais 
ir skaldytojiška veikla. L. An
drikienė teigė, niekaip nega
linti suprasti, už ką ją norima 
bausti, tačiau V. Žiemelis pri
pažino, kad, kaltindamas Ge
diminą Vagnorių sąsajom su 
Vilniaus Sporto rūmų priva
tizavimo skandalu, į kurį yra 
įsipainiojusi dienraščio „Lietu
vos rytas" bendrovė, pasinau
dojo klaidinančia informacija. 
Tačiau jis pareiškė, kad ir to
liau sieks „demokratinių re
formų" partijos viduje ir toliau 
siūlys artėjančiame konserva
torių partijos suvažiavime 
partijos įstatų pataisas, kurio
mis šio tikslo ir bus siekiama. 

G. Vagnoriaus reakcija buvo 
aiškiai neigiama. Atrodo, kad 
jis jaučiasi visišku nugalėtoju, 
kuriam jokia opozicija partijos 
viduje nebaisi. Premjeras spau
dos konferencijoje Vilniuje 
spalio 30 d. tiesiai šviesiai pa
sakė, kad partijos įstatų keiti
mas nėra tai, ko reikia liau
džiai. Šie įstatai jau buvo ap
tarti Lietuvos spaudoje, ir 
todėl nėra reikalo smulkiai 
aiškinti, kokios nuostatos lei
džia konservatorių partijos 
valdybos pirmininkui, su nie
kuo nesitariant, valdyti par
tiją ir užtikrinti paklusnumą 
visuose organizacijos lygiuo

se. Žinoma, ir V. Žiemelis, ir 
L. Andrikienė nėra be prie
kaištų (norint jų galima būtų 
surasti nemažai), tačiau tai, 
kad tokia įtakinga partija 
kaip konservatorių, privalo 
daugiau dėmesio skirti vidinei 
demokratijai, yra akivaizdu. 
Juk negerai, kai vyriausybės 
nepajėgia kontroliuoti Seimas, 
o dar blogiau, kai vyriausybės 
nebepajėgia prižiūrėti ir ją 
paskyrusi partija. Tada gali
ma klausti: ar kraštą valdo 
demokratiniu būdu rinktos 
partijos, ar niekieno nekontro
liuojama „krašto administra
torių komanda"? 

Aivaras Prancūzaitis 

TURĖJĘS RAKTĄ Į 
TIKRŲJŲ LIAUDIES 

MENO VERTYBIŲ 
PASAULĮ 

Spalio 9 d. Lietuva minėjo 
„Lietuvos" dainų ir šokių an
samblio įkūrėjo, kompozito
riaus, dirigento, liaudies mu
zikinės kūrybos tyrinėtojo 
Jono Švedo gimimo 90-ties 
metų sukaktį. Spalio 9-osios 
rytą Vilniaus Šv. Mikalojaus 
bažnyčioje buvo aukojamos 
Mišios, po to padėta gėlių ant 
jo kapo Antakalnio kapinėse. 

Lietuvos muzikos akademi
joje, kur Jonas Švedas yra 
įsteigęs Liaudies instrumentų 
katedrą, buvo surengta pri
siminimų popietė, įvyko kon
certas. 

Nors Jono Švedo kūrybine 
veikla buvo daugialypė, di
džiausi jo nuopelnai siejami 
su „Lietuvos" ansambliu. Jono 
Švedo vadovaujama „Lietuva", 
pasak profesoriaus Algirdo 
Vyžinto, atliko pasiaukojantį 
darbą Lietuvai. Ir ne vien dėl 
to, kad buvo prikelti užmiršti 
liaudies instrumentai, — sun
kiais nacių ir bolševikų okupa
cijos metais ansamblis nuolat 
žadino lietuvybės, tautiškumo 
idėjas. Žmonės „Lietuvą" laike 
tautos ansambliu, visada lauk
davo jos koncertų. Kaip meno 
vadovas Jonas Švedas turėjo 
raktą į tikrųjų liaudies meno 
vertybių pasaulį. 

„Lietuvai" šiandien vadovau
ja kiti žmonės — Jono Švedo 
mokiniai, bet jo dvasingumas, 
jo nuostabiai harmomzuotos 
liaudies dainos — sugrįžta, 
skamba koncertuose. Minimas 
jubiliejus, pasak prof. A. 
Vyžinto, gera proga apmąstyti 
savo darbus, pamatuoti juos 
Jono Švedo puoselėto tautiš
kumo matu. 
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A.tA. 
KAZIMIERAS VIERAITIS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. lapkričio 11 d., 2:30 vai. p.p., sulaukęs 79 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Bartininkuose. Amerikoje išgyveno 50 

metų. 
Nuliūdę liko seserys su šeimomis: Albina Šabrinskienė, 

Izabela Burkauskienė ir Teofilė Ciparienė, brolis Zenonas 
Vieraitis su šeima. 

Priklausė Lietuvių Šaulių Sąjungai. 
Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 13 d. nuo 2 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės bus šeštadienį, lapkričio 14 d. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už 
jo sielą. Po Mišių a.a. Kazimieras bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: seserys, brolis ir jų šeimos 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus Tel. 800-994-7600 

Kauno rajone esančiame Lapių sąvartyne pra<)f>ti eksploatuoti moderniausi valymo įrenginiai Baltijos vals
tybėse J jau ketvirtį amžiaus salia Kauno veikianti Lapių sąvartyną kasmet atgabenama per 100,000 tonų 
įvairių atliekų. Iki šiol visi nešvarumai ir chemines atliekos su vandeniu nutekėdavo į Marilės upelį, po to - į 
Nerį Dabar užterštas vanduo drenažais pateks į baseiną, kur, pratekėjęs pro filtrus, bus biologiškai įšvalomas. 

Nuotr. Eltos 

rflltl.1 ĮafMITRaC 
L E N D B R 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
ŽULĮ Mutual Federal Savinas and Loan 

Association of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casiflrūr G. Oksas, President 

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

fmaitt S- a — 

' ) 

A4A. 
Dr. ALBINAI PRUNSKIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos šeimai ir visiems 
artimiesiems 

Lietuvos Našlaičių Globos Komitetas 

AČIŪ VISIEMS! 
Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba, sėk

mingai baigusi 11 surengtų „GIRIŲ AIDO", partizanų dai
nos vieneto, koncertų, dėkoja visiems prisidėjusiems prie 
koncertų rengimo, dainininkų apnakvydinimo bei už 
įvairias paslaugas. Koncertų lankytojams širdingas AČIŪ 
už parodytą dėmesį ir meilę Lietuvos laisvės kovotojams, 
iškentėjusiems kalėjimus ir Sibiro tremtį. Jūsų parodytas 
nuoširdumas ilgai pasiliks partizanų-tremtinių ir L.P.G. 
fondo valdybos širdyse. 

Dievo palaima telydi jus visus! 

Ir jos galite įsigyti „Laimingą piniginę!" 
Tik $5 už kuponą — ir turit galimybę gaut dalį $10,000, 

kurie guli banko seife. 

$100,000 A 

r-*-i \S\?<i 

Siųskite pinigus per VVestem Union iš JAV į Lietuvą 
ar bet kurį Rytų Europos kraštą šiais metais ir 

veltui gausite piniginę, 
$5 vertės kuponą sekančiam pinigų persiuntimui ir 

progą laimėti šią loteriją. 
Banke guli $100,000 ir laukia keturių laimėtojui 

Kiekvieną kartą, kai siunčiate pinigus per VVestem Union, 
gaunate naują pinigine, kuponą ir užtikrinimą, 

kad jūsų pinigai pasieks jūsų artimuosius saugiai, per keletą minučių! 
Tuo pačiu, jos galėsite vėl dalyvauti laimikio traukime. 

Paskubėkite! 
Sis pasiūlymas galioja iki š.m. gruodžio 31 d.! 

VVESTERN MONEY 
U N I O N ! TRANSFER 

The fastest way to send money worldwide. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Puiki Kalėdinė dovana 
- trečioji Danutės Brazytes 
Bindukienės knygos ,.Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijo
je7" laida, kurią lapkričio mė
nesį išleido PLB ir Švietimo 
komisija. Pirmoji laida 5,000 
tiražu buvo išleista 1989 m., 
antroji - 1993 m. Autorė kny
gos pratarmę pataisė, atnauji
no. Kaip ir ankstyvesnės lai
dos, ši trečioji knygos laida 
parašyta lietuvių ir anglų kal
bomis. Ją įsigyti galite: PLB 
Švietimo komisijos būstinėje 
13648 Kickapoo Trail, Lock-
port, IL 60441, tel. 708-301-
6410, „Drauge", PLC krau
tuvėlėje, Balzeko muziejuje ir 
kt. Belieka Martyno Mažvydo 
žodžiais tarti: .,Imkite mane ir 
skaitykite!" 

Čikagos šiauriniam už
miestyje, Northbrook, mu
zikantų ir dainininkų mėgėjų 
būrelis repetavo Veteranų die
nos koncertui, o Čikagos mies
to centre 300 žmonių priėmė 
JAV-ių pilietybę. Nauji pilie
čiai buvo raginami užmiršti 
savo gimtinėse paliktus gyve
nimo vargus ir žiūrėti į ateitį. 

Spalio mėnesio „Skautų 
aidas" rašo apie įspūdžius iš 
įvairiausių skautų stovyklų: iš 
,Avilio" pastovyklės, iš „Vabz-
dyno" stovyklos, iš Tautinės 
stovyklos Paxtone, iš stovyk
los Dainavoje, iš „Klaipėdos 
krašto" pastovyklės. Rašo net 
apie stovyklas Argentinoje, 
Australijoje ir Didžiojoje Bri
tanijoje. „Skautų aidas" taip 
pat moko, kaip puošti Kalėdų 
eglutę, kaip pasidaryti žais
liukus iš šiaudų ir popieriaus. 
O perskaitę „Vadovės užra
šus", sužinosite, kas toks yra 
Dainatonas. 

Liudas ir Albina Rama
nauskai, vasarą lankęsi Lie
tuvos skautų stovyklose, apie 
ten švęstą lietuviškos Skauti-
jos 80 metų sukaktį, praneš šį 
šeštadienį, lapkričio 14 d. vyk
siančiame Lietuvių Skautų 
sąjungos skautininkų, židinie-
čių ir skautų vyčių suvažia
vime ^Tesėti pažadai". Suva
žiavimas vyks Argonne Guest 
House. 9700 Cass Ave, Bldg. # 
460, Argonne, IL. Nors regis
tracijos laikas pasibaigęs, no
rintieji dalyvauti prašomi 
kreiptis į Jolandą Kerelienę. 
tel. 630-257-2558. 

Tilžės Akto paskelbimo 
80 metų sukaktis bus iš
kilmingai minima sekma
dienį, lapkričio 15 d., 2 vai. 
p.p. Šaulių namuose, Čikago
je. Trumpa iškilmingoji dalis 
su vėliavomis dalyvaujant 
šauliams, jūrų šauliams, ra-
movėnams, Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijai ir kitoms or
ganizacijoms. Teisininko Jono 
Dainausko paskaita ir neilga 
meninė programa. Minėjimą 
rengia ir visus dalyvauti kvie
čia Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis. 

A.a. dr. Albina Prunskie
nė, kuri mirė šeštadienį, 
lapkr. 7 d., buvo gražiai 
aprašyta „Chicago Tribūne" ir 
„Chicago Sun-Times" trečia
dienio, lapkričio 11d., laidose. 

Artėja šventės, norėsime 
savo gimines apdovanoti do
vanomis. Labai didelį dovanų 
pasirinkimą rasite atvykę į 
Pasaulio lietuvių centro kas
met rengiamą Kalėdinę mugę 
- bazarą, kuris įvyks gruodžio 
5 - 6 d., nuo 9 vai. r. iki 4 vai. 
p.p., centro didžiojoje salėje. 
Rasite netik įvairiausių do
vanų, bet galėsite ir skaniai 
pavalgyti; nereikės namuose 
virti pietų ir plauti indų. Jei 
patys turite ką norėtumėte 
parduoti, reikia išsinuomoti 
vietą - stalą; paskambinkite 
tel. Aldonai Palekienei 708 -
448 -7436. Mugę ruošia PLC 
renginių komitetas. 

Tradiciniai jaunimui ka-
lakutiniai šokiai Padėkos 
dieną — ketvirtadienį, lap
kričio 26 d. vakare vyks Pa
saulio lietuvių centre, Le-
monte. Kviečiami visi jaunuo
liai ir jaunuolės nuo 16 m. 

BALFO SEIMAS — 
LABDAROS 

ŽVAIGŽDYNE 
BALFo 24-tasis seimas, ku

ris vyks šį šeštadienį, lapkri
čio 14 d., Detroite, bus lyg tas 
tiltas, jungiantis visus ir ve
dantis į labdaros organizacijos 
jubiliejinį — 25-jį seimą, į 
2000 metų šventę. ' 

Dvidešimt pirmasis amžius 
pasitiks 56 metus mininčią se
niausią pasaulyje lietuvių lab
daros organizaciją — Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių fondą. Kas 
besuskaičiuos, kiek baltinin
kai pinigais ir įvairiomis gėry
bėmis aukų sudėjo, kiek pa
siaukojimo darbo valandų pa
aukojo, kiek lyg tie nematomi 
Angelai sargai žmonių gyvy
bių išgelbėjo. 

Šiuo BALFo rudens vajaus 
metu, BALFo vardas, lyg 
šventumo aureole pasipuošęs 
— visų lietuvių širdyse ir lū
pose. Jis lietuvybės dešimtme
čiu kelius iškeliavęs, iš kartos 
į kartą artimo meilę nešęs, 
genties krauju mus visus jun
gia bendram darbui. 

Balfininkai ne visur beldžia
si į namų duris, rinkdami au
kas, bet visur beldžiasi į lietu
vių širdis, tai telefono žodžiu, 
tai laiškeliu. Artėjančių Kalė
dų švenčių dvasioje, aukomis 
susijunkime su tautiečiais, te
gu jų akyse sužiba vilties, 
meilės spinduliai. Tėvynėje 
Kalėdų eglutes papuoškime 
labdaros žvaigždėmis, kaip 
viena tremtinė mokytoja rašė: 
„Tuo BALFo šaltinėliu, kuris 
Sibire ledynus tirpdė — pa
guoskite; kuris, lyg žalioj lan
koj paganęs — gyvybės keliu 
vedė". 

Vyt. Kasniūnas 
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LELIŪNIEČIAI, 
ATSILIEPKITE! 

Leliūnuose gimęs poetas Al
gimantas Baltakis ryžtasi su
daryti ir paruošti knygą apie 
Leliūnus ir leliūniečius. Ma
nęs prašo sutelkti žinias ar 
prisiminimus apie užsienyje 
atsidūrusius leliūniečius. Bū
tų gera, jei atsilieptų Bulotų, 
Gutauskų, Karosų, Petronių ir 
Strolių šeimos. O gal ir kiti? 
Malonėkite susisiekti su ma
nimi telefonu: 313-937-1143. 
Rašykite: Pranas Zaranka, 
9101 Columbia Ave., Redford, 
MI 48239-1913. 

MARQUETTE PARKO 
LIETUVIŲ NAMU 

SAVININKU 
SUSIRINKIMAS 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas šaukiamas 
š. m. lapkričio 20 d., penkta
dienį, 6:30 vai. vak. Šv. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios pa
rapijos salėje - 6820 S. Wash-
tenaw Ave. Šiame susirinkime 
dalyvaus CUBS atstovas, jis 
paaiškins, kaip bus keliamos 
telefono, elektros, šildymo ir 
dujų kainos. Susirinkime da
lyvaus ir policijos bei Security 
atstovai. Ateikite, paruošę 
klausimus ir skundus. 

Dėmesio! Tėveliai, neseniai 
atvykę iš Lietuvos, kurių mer
gaitės lanko ar norėtų lankyti 
Marijos aukštesniąją mokyk
lą, taip pat atvykite į šį susi
rinkimą. Norime pasikalbėti 
su jumis ir sužinoti, kokios pa
galbos jums reikia. 

Ant. Repšienė 

VISULFK 
„LITUANICOS" METINĮ 

POKYLĮ! 

Kviečiame visus sporto mė
gėjus ir LFK „Lituanicos" rė
mėjus bei draugus užsisakyti 
sau vietas (tai galima padary
ti skambinant Laimai Gla-
vinskienei, tel. (630) 323-
6302) į šio klubo metinį po
kylį, ruošiamą lapkričio 21 d. 
PL centre, Lemonte. 

Čia bus trumpai paminėta 
klubo 48-sios metinės, pažy
mėtas didelis klubo rėmėjas 
Vytas Miceika. Bus šalta ir 
šilta vakarienė, šokiai, grojant 
„Nemuno" orkestrui. Pradžia 
6:30 vai. vak. 

PRANYKO DAR VIENA 
LIETUVIŲ ĮSTAIGA 

„Ar matei, kad jie mūsų 
Šventą Antaną griauna", — 
nugirdau tokius senesnių mo
teriškių pasikalbėjimo žo
džius netoli dr. Petro Kisie
liaus kabineto, įsikūrusiame 
50-oje gatvėje — Cicero lietu
vių telkinio buvusiame cen
tre. Jos čia turėjo galvoje Šv. 
Antano ( arba kaip angliškai 
vadinasi St. Anthony) banko 
pastatą, esantį prie 49 Ct. ir 
15 St., kurį buvo nuspręsta 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus, nes ši įstaiga išsikėlė į 
naujas patalpas, o pirkėjams 
tokio namo nebereikia. 

O šis pastatas, pradžioje 
vieno aukšto, o vėliau su „pri
lipdytu" ir antruoju, Cicero 
lietuviams tarnavo net 75 me
tus. Ir jis mūsų tautiečiams 
buvo vienodai svarbus kaip ir 
Šv. Antano parapijos bažny
čia, pradžios mokykla ar kitos 
lietuvių pastatytos įstaigos. 
Dabar jau jų visų beveik ne
beliko. Net ir likusi Šv. Anta
no parapijos bažnyčia jau 
mažai tegali tarnauti lietu
viams, nes čia į sekmadieninę 
Sumą jau tik truputį daugiau 
negu šimtinė mūsų tautiečių 
susirenka. Mokyklos jau se
niai nėra, nors dar pats pasta
tas tebestovi su tebematomu 
užrašu — „Šv. Antano parapi
jos mokykla". Gerai, kad sta
tytojai buvo sumanūs ir šį 
užrašą kalte iškalė, ir, net jį 

uždažius, vis tiek dar yra 
išskaitomas... 

Bet trumpai grįžkime į 
praeitį, kuomet buvo įsteigta 
Šv. Antano Taupymo ir skoli
nimo bendrovė, oficialiai va
dinta — „St. Anthony Sa-
vings & Loan Association". 
Tik ne taip seniai, šiek tiek 
pakeitus vardą, buvo žinoma, 
kaip „St. Anthony Bank". 

Įstaigos pradžia — 1922 m. 
spalio 19 d. Turimuose doku
mentuose randame, kad pir
mieji bendrovės direktoriai 

buvo: John Jonckus, Petras 
Rashinskas, Antanas Bislis, 
John Mikolainis, Stanley Bu
kauskas, Joseph Stankewich, 
Felix Strelčiūnas, Jurgis Ogin-
tas, Joseph Mockus. 

Pirmuoju bendrovės vedėju 
— sekretoriumi buvo F. Strel
čiūnas. Nuo 1932-jų metų šias 
pareigas perėmė J. Mockus, o 
tada sekretoriavo Juozas Mo
zeris. 1939 m. kovo 15 d. į šias 
pareigas atėjo ilgametis sekre
torius Juozas Gribauskas, kurį 
jose radome į šį kraštą atvyku
sieji 1949-1950 metais. Tada ši 
finansinė įstaiga gerokai sus
tiprėjo, nes apie tūkstantinė 
čia „nutūpusių", per karą iš 
tėvynės pabėgusių, tautiečių, 
joje laikė savo sunkiai uždirb
tus pinigus ar ėmė paskolas 
namų pirkimui. 

Kuomet J. Gribauskas perė
mė pareigas, šios bendrovės 
turtas tebuvo 135,000, o tuo 
tarpu 1964-siais, jis jau buvo 
išaugęs iki beveik 30 milijonų 
dolerių. Tuo metu bendrovė 
buvo tvarkoma devynių direk
torių. Štai jų pavardė: Juozas 
Gribauskas, Povilas Putrimas, 
Adomas Bernadišius, Aleksas 
Zakaras, Adomas Stulginskas, 
Paul G. Putrim, Frank L. Bog-
dan, Anthony Bernadišius, 
Chester Arasim. Valdybos pir
mininku buvo Povilas Putri
mas, kuris turėjo maisto par
duotuvę, esančią kitoje gatvės 
pusėje nuo „bankelio" (taip 
populiariai lietuviai šią įstaigą 
vadindavo). 

„Bankelio" žydėjimo metai 
buvo iki maždaug 1980-jų me
tų. Jame dirbo ir nemaža tar
nautojų, naujųjų ateivių tarpo. 
Iš tokių atmintyje yra už
silikusios: Ona Zailskienė, Al
dona Ruginienė, Nijolė Baro
nienė, Elena Rukuižienė. Ši 
paskutinioji įstaigoje užėmė 
gana atsakingas pareigas. 
Tačiau, kuomet netikėtai mirė 
vedėjas, bendrovės reikalai 
pradėjo kiek blogėti, ypač lie
tuvių atžvilgiu. Iki tol ben
drovė plačiai rėmė aukomis 
lietuviškuosius reikalus, o po 
to dalykai pakrypo į priešin
gą pusę. Žinoma, tada ir lietu
vių skaičius čia pradėjo mažė
ti, o kartu ir lietuviai taupyto
jai. Jų vietas užėmė kiek tam
sesnio gymio žmonės, kurie ir 
padėjo sudaryti daugumą tau
pytojų eilėse. Jų atstovai taip 
pat turėjo ir tarnautojų dau
gumą. Kadangi lietuviai čia 
jau neteko balso, tai nauji va
dovai nusprendė kraustytis iš 
lietuvių telkinio centro ir sta
tyti didžiules patalpas kiek 
tolėliau, didelėje, "lengvai pa
siekiamoje gatvėje. Tad praė
jusių metų pabaigoje buvo 
persikraustyta į naujus, trijų 
aukštų rūmus, esančius 5310 
W. Cermak Rd. Senesnie-
siems lietuviams, gyvento
jams, kurie pusšimtį metų 
kas savaitę nešė savo santau
pas į šį „bankelį", esantį 15-
tos gatves ir 49 Ct. kampo, 
dabar naujos patalpos sunkiai 
pasiekiamos, nes daugumas 
jų automobilių nevairuoja, o 
pėsčiam nueiti ten jau sunku. 

Tačiau, atrodo, naujieji šios 
lietuvių įsteigtos finansinės 
bendrovės šeimininkai vargu 
ar džiaugiasi savo pasirinki
mu. Žinoma, trijų aukštų nau
jame pastate vietos ir grožio 
yra daugiau negu reikia, bet 
čia trūksta vieno ir pačio 
svarbiausio dalyko — taupy
tojų — paprastam taupytojui 

Rovan McBride, Irena Balzekaitė, Žara Kisieliūtė Balzeko muziejaus Šeimos šventėje. 

dideli ir gražūs rūmai neim
ponuoja. 

Ir kai aną dieną ėjau pro 
šios buvusios stiprios lietuvių 
finansinės institucijos griau
namą pastatą, man savotiškai 
gaila pasidarė. Tiek daug 
kartų čia lankytasi, tiek daug 
įvairių minčių bei jausmų su 
šiuo pastatu susipynę. O da
bar jojau nėra. 

Kiekvienas griovikų dūžis 
ėjo lyg per širdį. Atrodė, kad 
man skauda, nors daužomas 
negyvas daiktas. Tačiau jau
čiausi, kad čia yra mano ir 

kitų tūkstančių tautiečių pra
eities dalelė, kuri nesugrįž
tamai palaidojama. Tik niekas 
čia atsisveikinimo kalbų ne
kalbėjo, gedulo maršų negrojo. 

Taip atsisveikinta su viena 
pagrindinių Cicero lietuvių tel

kinio institucijų. Toje vietoje 
žada išaugti du gyvenamieji 
pastatai, į pietus nuo jos, ten 
kur buvo „bankelio" žinioje 
esantis mašinų stovėjimo plo
tas, irgi turėtų išdygti naujas 
pastatas. Taigi tas kampas po 
metų kitų iš pagrindų pasi
keis. 

Edvardas Šulaitis 

VAIKŲ PILYS KTLO~ 
S. BALZEKO MUZIEJUJE 

Nieko jau nebestebina dažni 
ir įdomūs susitikimai, parodos 
bei vakaronės S. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. Šis 
garsus mecenatas yra daug 
nuveikęs, Čikagos visuomenei 
pristatydamas lietuvių meną, 
papročius ir tradicijas. Kiek
vieną lietuvį - ir menininką, 

Taip atrodė Šv. Antano taupymo ir skolinimo bendrovės Cicere pastatas, 
75 metus tarnavęs Cicero lietuviams. Jo vietoje dabar išaugs kiti namai. 

Nuotr. Ed. Šulaičio 

Naujieji St. Anthony banko rūmai, nors dideli ir gražūs, bet jau mažai 
tedziuginantys Cicero lietuvius. Nuotr. Ed. Šulaičio 

Nuotr. J. Tamulaičio 

ir prezidentą S. Balzeko mu
ziejus sutinka šiltai ir pagar
biai. Mielai sutiko jis ir mūsų 
mažuosius. 

Š.m. rugsėjo 27-ąją, šiltą ir 
saulėtą rudens dieną, muzie
juje vyko „Šeimos šventė". Ją 
surengė S. Balzeko muziejaus 
Moterų organizacija. Organi
zatorės stengėsi, kad „Šeimos 
šventė" vyktų sklandžiai. Mu
ziejus tą dieną buvo pilnas 
džiugaus tėvelių, senelių ir 
vaikučių šurmulio. Vaikai ga
lėjo daryti viską: statyti pilis, 
daryti knygos žymeklius, ka
rūnas, popierines gėles, ant 
sienos piešti šventės paveiks
lą. Aktyviai padirbėjus, buvo 
galima ir pailsėti, žiūrėti kla
sikinius animacinius filmukus 
bei klausytis pasakojimų ang
lų ir lietuvių kalba. Po to - vi
sų laukiama talentų paroda ir 
mažųjų artistų pasirodymas. 
Salės sienas puošė originalūs 
įvairaus amžiaus vaikų darbe
liai. 

Didžiausio dėmesio susilau
kė mažųjų artistų pasirody
mas. Salė knibždėte knibždė
jo tėvelių, senelių ir pačių vai
kučių. Kiekvienas artistų pa
sirodymas buvo sutiktas šil
tais plojimais. Vaikai griežė 
smuiku, skambino fortepijonu, 
šoko ir dainavo. Visiems labai 
patiko mažosios balerinos. Jos 
tarsi rausvos plaštakės plaz
deno po salę ir džiugino žiū
rovus. Nenuoramos vaikučiai, 
atėjus įkvėpimui, čia pat, ant 
sienos, galėjo piešti šventės 
piešinį. Teneįsižeidžia šventės 
dalyviai, jei nepaminėsiu jų 
pavardžių, nes visi vaikai bu
vo tokie aktyvūs ir nuostabūs, 
kad neįmanoma buvo nė vieno 
išskirti. 

Pasibaigus šventei, svečiai 
skirstėsi pakilioj nuotaikoj ir 
su šypsenomis veiduose. Orga
nizatorių pastangos nenuėjo 
veltui. Moterų organizatorių 
įdėtas triūsas paliks gilų at
siminimą vaikų ir tėvelių šir
dyse. Smagu, kad toks rengi
nys vyko muziejuje. Muziejaus 
sienos suteikė šventei dvasin
gumo atspalvį. Belieka tikėtis, 
kad tokių renginių dar bus ne 
vienas. 

A. Jatkauskienė 
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• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas. 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
•Pinigai, maisto siunti

n ia i Kalėdoms, TRANS-
PAK, 4546 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• Praleiskite vieną savai

te šią žiemą plaukiant saulė
toje Karibų jūroje. Septynios 
dienos - 1999 m. sausio 31 d. 
- vasario 7 d. Kaina $1,339. 
First ClassTraveLteL 847-392-
6320 arba 1-800-470-3358. 

(sk.) 

• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Pirksiu pilną komplek

tą (37 tomus) Lietuvių Enci
klopedijos. Skambinti 773-838-
1050. 

(sk.) 
• Reikalingas asmuo dirb

ti nepilną laiką advokato įs
taigoje. Turi gerai susikalbėti 

lietuviškai ir angliškai ir mo
kėti naudotis kompiuteriu 
(WordPerfect programa). Skam
binti 773-284-0100. 

(sk.) 
Aldona Kamant ienė , 

Downers Grove, IL, atsiuntė 
metinę globą jos globojamam 
našlaičiui, George Dereška, 
Lyndhurst, OH, siunčia kas 
mėnesį Lietuvos vaikui po $10, 
Leo Bagdonas, Sunny Valley, 
atsiuntė $10, Victoria Augus
tine, Worcester, MA, atsiuntė 
$25 auką. Visiems globėjams ir 
aukotojams dėkojame! „Lietu
vos Našla ič ių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 


