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Lietuvos Seimas skubos tvarka 
pasmerkė komunizmą 

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(BNS) — Seimas ketvirtadienį 
skubos tvarka nusprendė pri
imti Seimo pirmininko Vytau
to Landsbergio parengtą de
klaraciją dėl komunizmo ir bu
vusių komunistinio okupaci
nio režimo struktūrų vertini
mo, kuria smerkiama komu
nizmo ideologija. 

Ketvirtadienį buvo numaty
tas tik deklaracijos projekto 
pateikimas, tačiau Seimas nu
sprendė tą pačią dieną balsuo
ti ir dėl jos priėmimo. 

Anot vienos deklaracijos 
nuostatų, „buvusiose Lietuvos 
SSR administravimo struktū
ros svarbiausią politinį vaid
menį vaidinęs VKP-LKP bei 
SSKP-LKP Centro komitetas, 
naudojęsis ypatingomis privi
legijomis, yra moraliai ir poli
tiškai atsakingas už netektis, 
skriaudas ir nuostolius, kurių 
patyrė žmonės ir tauta SSRS 
okupuotoje Lietuvoje". 

Deklaracijos projekte reiš
kiamas pasiryžimas „teisiškai 
ir politiškai" svarstyti buvusių 
okupacinio režimo Lietuvoje 
aktyvių politinių bendradar
bių tinkamumą aukštoms val
stybės pareigoms užimti, o vy
riausybė raginama savo ren
giamuose teisės aktuose atsi
žvelgti į šios deklaracijos nuo
statas. 

LDDP frakcija paskelbė ne
dalyvausianti nei komisijos 
darbe, nei balsuojant, nes, pa
sak frakcijos seniūno Česlovo 
Juršėno, šiuo dokumentu pra
dedamas „naujas raganų me
džioklės etapas". 

Centristai atsisakė dalyvau
ti komisijos darbe, nes mano, 
jog ši deklaracija yra svarbus 
dokumentas, kurio negalima 
svarstyti paskubomis. 

LDDP frakcijai nerimą kelia 
šią savaitę V. Landsbergio įre
gistruotas įstatymo projek
tas, kuriuo siūloma „buvusio 
SSKP-LKP Centro komiteto 
narių ir darbuotojų — nuo 
tuometinių sekretorių iki in
struktorių — galimas valsty
bines pareigas Lietuvos Res
publikoje penkeriems metams 
apibrėžti be Seimo, preziden
tūros, vyriausybės, teismų, di
plomatinės tarnybos, taip pat 
kariuomenės ir švietimo in

stitucijų". 
LDDP vadovas Č. Juršėnas 

yra vienas penkių buvusių CK 
pareigūnų, kurie dabar yra 
Seimo nariai. LKP CK dau
giau kaip prieš dešimtmetį 
taip pat dirbo LDDP frakcijos 
nariai Juozas Bernatonis, Ge
diminas Kirkilas, Vytautas 
Einoris ir konservatorius Liud
vikas Sabutis. 

Vardiniu balsavimu („už" 
68 parlamentarai, „prieš" ir 
susilaikiusių nebuvo) Seimas 
priėmė deklaraciją „Dėl ko
munizmo ir buvusių komunis
tinio okupacinio režimo struk
tūrų vertinimo". 

Centro ir Socialdemokratų 
frakcijos balsavime dėl šio do
kumento nedalyvavo. 

Pateikdamas deklaracijos 
projektą, Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis citavo Čekijos, Vengrijos, 
Lenkijos įstatymus, smer
kiančius komunistinius reži
mus ir numatančius buvusių 
tų režimų pareigūnų atsako
mybę bei galimybių užimti 
tam tikras pareigas apriboji
mus. 

Deklaracijoje pasmerkiama 
komunizmo ideologija ir dokt
rina, pabrėžiama, kad komu
nistinis totalitarinis SSRS 
režimas, prievarta įgyvendin
tas tos valstybės 1940-1941 ir 
1944-1990 m. okupuotoje Lie
tuvoje, buvo nusikalstamas jo 
vykdytojų veiksmais ir sie
kiais, apėmusiais dvasinį ir fi
zinį griovimą, genocido ir karo 
nusikaltimus. 

Deklaracijoje pabrėžiama, 
kad būtinas moralinis ir teisi
nis SSKP-LKP vadovybės ir 
jos parankinių veiklos įverti
nimas. Buvusio okupacinio ko
munistinio režimo Lietuvoje 
aktyvių politinių bendradar
bių tinkamumo aukštoms val
stybės pareigoms svarstymai, 
kaip teigiama deklaracijoje, 
yra demokratinio atsinaujini
mo reikmė, analogiška kitų iš
sivadavusių valstybių ir visuo
menių žingsniams. 

Vyriausybė raginama atsi
žvelgti į deklaracijos nuosta
tas rengiant įstatymų ir kitų 
teisės aktų projektus bei pri
imant sprendimus. 

Naujosios sąjungos vadovas turi 
gynėją Seime 

Vilniuje, gruodžio 10 d. 
(BNS) — Naujajai sąjungai 
(socialliberalams) atstovau
janti Seimo narė Vida Sta
siūnaitė ketvirtadienį pareiš
kė susirūpinimą dėl Seimo 
pirmininko Vytauto Landsber
gio „nesiliaujančių puldinėji
mų" prieš šią partiją ir jos va
dovą Artūrą Paulauską. 

„Užuot gerai įsiklausęs, ką 
valdančiajai koalicijai siūlo ba
daujantys smulkieji verslinin
kai, užuot supratęs, ką reiškia 
Tėvynės laisvės gynėjui Da
liui Basčiui grąžinti Sausio 
13-osios medalį, V. Landsber
gis kiršina visuomenę, kaltina 
ir siūlo būdus susidoroti su 
politiniais oponentais", sako
ma V. Stasiūnaitės pareiš
kime. 

Pasak pareiškimo, V. Lands
bergio įregistruotojo įstatymo 
dėl buvusiųjų Lietuvos kom
partijos funkcionierių projekto 
nuostatos „apriboja ir šalina iš 
aktyvios veiklos žinomus po
litikus ir Naujosios sąjungos 
pirmininką A. Paulauską". 

„Atgimimo pradžioje vos de-

Europos Sąjunga suteiks 
finansinę paramą Lietuvai 

Nuotr.: Finansinį susitarimą dėl Europos Sąjungos PHAP.E programos lėšų, skiriamų Lietuvos valstybinėms 
programoms įgyvendinti, pasirašo (iš kairės) Europos Kcmisijos delegacijos vadovas, ambasadorius Henrik 
Schmiegelow, Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas ir finansų ministras Algirdas Šemeta. 

(Elta) 
ja tvarka parodo, kad Europos 
Komisija pasitiki Lietuvos ad
ministraciniais sugebėjimais 
ir efektyviu lėšų panaudojimu. 

Paklaustas, kodėl Finansi
nis memorandumas pasirašo
mas tik metų pabaigoje, už
sienio reikalų ministras A. 
Saudargas teigė, jog tai lemia 
„biurokratinės priežastys". 

Parlamentaras nepagrįstai 
apkaltino JAV firmą 

Vilnius, gruodžio 9-10 d. kaitalų ir kraujo komponentų 

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(BNS) — Nuo kitų metų Euro
pos Sąjungos PHARE progra
mos skiriamų lėšų panaudo
jimą kontroliuos prie Finansų 
ministerijos įkurtas Nacionali
nis fondas. 

Ketvirtadienį Europos Komi
sijos delegacijos vadovas, am
basadorius Henrik Schmiege-
low, užsienio reikalų minis
tras Algirdas Saudargas ir fi 

tą prie Finansų ministerijos, 
iš anksto numatant, kiek pi
nigų bus skiriama konkre
čioms sritims. 

Finansų ministras A. Šeme
ta žurnalistams sakė, jog nau-

(Elta) — Seimo Socialdemo-
nansų ministras Algirdas Še- kratų frakcijos seniūno pava-
meta pasirašė šių metų Finan- duotojas Juozas Olekas tei
sinį memorandumą dėl Euro- gia esąs susirūpinęs Vilniaus 
pos Sąjungos PHARE progra- kraujo centro gaminamo krau-
mos lėšų, skirtų Lietuvos vals- jo pakaitalų ir kraujo kompo-
tybinei programai (29.1 nuli- nentų kokybe. Trečiadienį spau-
jonų ECU). 

Taip pat pasirašytas Supra
timo memorandumas dėl Na
cionalinio fondo įkūrimo. 

Tikimasi, kad ES skirtos 
lėšos Lietuvą pasieks kitų 
metų pradžioje, o jų panaudo
jimą kontroliuos Nacionalinis 
fondas, kuris bus Finansų mi
nisterijoje. 

Iki šiol ES skiriamos lėšos 
patekdavo į Centrinę finansų 
ir kontraktų agentūros sąskai

dos konferencijoje jis sakė, 
kad yra nustatyti atvejai, kai 
kraujo kokybė nebuvo reikia
mo lygio. 

Pasak Seimo nario, šiais 
metais Vilniaus vaikų univer
sitetinėje ligoninėje net 28 
vaikai, kurie gydėsi onkohe-
matologijos skyriuje, yra su-

•sirgę B-hepatitu. „Tai — rim
tas signalas, kad turėtų būti 
peržiūrima Vilniaus kraujo 
centro gaminama kraujo pa-

Užsienio piliečiai nėra saugūs 
Lietuvos sostinėje 

Vilnius, gruodžio 10 d. (EI- visų nusikaltimu, o pusė va
ta) — Vilnius yra didžiausios gysčių yra tokios, kai pavagia-

šimt mėnesių darbo instrukto
riumi nebuvo kertinis akmuo 
okupaciniam režimui Lietu
voje įvesti ir išlaikyti", sako
ma V. Stasiūnaitės pareiš
kime. A. Paulauskas yra dir
bęs LKP CK instruktoriumi, o 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, sudėtingomis sąlygo
mis vadovavo generalinei pro
kuratūrai. 

Anot Seimo narės pareiški
mo, „Seimo pirmininko veiks
mai ir toliau priešina žmones, 
varžo jų teises bei laisves, 
užkerta kelią Lietuvos pilie
čiams aktyviai dalyvauti poli
tiniame ir visuomeniniame gy
venime". 

* Vyriausybė pataisė 
Darbo sutarties įstatymą, 
kuriame bus numatyta gali
mybė atleisti iš darbo valsty
binės mokesčių inspekcijos, 
muitinės, prokuratūros, vals
tybės kontrolės, vidaus reika
lų sistemos pareigūnus ne tik 
pagal atestacijos rezultatus, 
bet ir dėl kitų svarbių aplinky
bių, kai darbuotojas netinka 
eiti pareigų. Atleistiems pa-

rizikos vieta Lietuvoje viešin
tiems užsienio valstybių pi
liečiams. 

Kaip informavo Vidaus rei
kalų ministerija, per dešimt 
šių metų mėnesių Vilniuje 
gauti 956 pranešimai apie nu
kentėjusius užsieniečius. Tai 
sudaro 38 proc. iš visoje Lietu
voje aukomis tapusių kitų val
stybių asmenų. 

Kriminogeniniu požiūriu 
Vilniuje užsienio piliečiams 
pavojingiausia būti Gariūnų 
turgavietėje, autobusų ir trau
kinių stotyse bei „Lietuvos" 
viešbutyje. 

Tarp Lietuvoje nukentė
jusiųjų užsieniečių daugiausia 
yra Rusijos bei Vokietijos gy
ventojai. 

Dažniausiai svetimšaliai tam
pa vagišių aukomis: vagystės 
sudaro net tris ketvirtadalius 

reigūnams bus išmokama 1 
mėnesio užmokesčio dydžio iš
eitinė pašalpa, kuri didinama, 
atsižvelgus į pareigūnų darbo 
stažą, nuo 1 iki 5 metų — du 
kartus, daugiau kaip 5 metai 
— keturis kartus. IDUI 

mi užsienio piliečių automo
biliai. 

Tačiau dalis užsieniečių pa
tys ieško Lietuvoje aukų arba 
pažeidžia galiojančią tvarką. 
Per minėtą laikotarpį už įvai
rius nusikaltimus baudžia
mojon atsakomybėn patraukti 
136 Baltarusijos 46 Rusijos, 
37 Latvijos, 19 Ukrainos pi
liečių. 

Tik 1.5 proc. visų Lietuvoje 
užfiksuotų užsieniečių nusi
kaltimų bei teises pažeidimų 
padarė Vakarų Europos val
stybių gyventojai 

Dažniausias užsienio pilie
čių nusikaltimai yra netei
sėtas Lietuvos valstybės sie
nos perėjimas. Už tai per 10 
mėnesių iškeltos 145 bau
džiamosios bylos 171 užsie
niečiui. Apskrita: daugiausiai 
įvairių teisės pažeidimų už
sienio piliečiai padaro Lietu
vos ir Baltarusijos pasienyje, 
kur nustatytą tvarką daž
niausiai pažeidžia Baltarusi
jos bei Rusijos piliečiai. Ma
žiausiai tokių pažt.dimų pa
daroma Lietuvos ir Latvijos 
pasienio ruože. 

Punsko lietuviai šaukiasi 
pagalbos 

Punskas-Vilnius, gruodžio 
9 d. (Elta) — Lenkijos admi
nistracijos ketinimas įkurdinti 
Punske pasienio apsaugos už
kardą — rimta grėsmė lietu
vybei šiame kaimyninės val
stybės kampelyje, teigiama 
penkių Lenkijos lietuvių orga
nizacijų vadovų pasirašyta
me „Pro memoria" Lietuvos 
Respublikos prezidentui. Sei
mo pirmininkui ir ministrui 
pirmininkui. Lietuvos vadovų 
prašoma rasti būdus suderinti 
abiejų valstybių interesus, pa
dėti išspręsti Punsko lietuvių 
išlikimo problemą. 

Punskas, kaip rašoma Eltai 
perduotame gruodžio 6 dienos 
Lenkijos Lietuvių bendruo
menės atstovų III suvažia
vimo nutarime, vaidina ypa
tingą vaidmenį Lenkijos lietu
vių kultūriniame ir visuo
meniniame gyvenime. Čia 
veikia visai lietuviškajai ben
druomenei svarbios kultūros 
ir švietimo įstaigos — Lietu
vių kultūros namai. Kovo 
11-osios lietuvių bendrojo lavi
nimo gimnazija, pagrindinė 
mokykla ir savivaldybės dar
želis, kuriuose dėstoma lietu
vių ir lenkų kalbomis. 

Punske yra įsikūrusios 
„Aušros" ir „Aušrelės" žurnalų 
redakcijos, visuomeninis etno
grafinis Juozo Vainos muzie
jus, kiti lietuvybės židiniai. 

Per dešimtmečius Punske su
siklostė vietos papročiai, lei
džiantys gražiai sugyventi vie
tos lietuvių tautinei daugumai 
ir vietos lenkų mažumai. Stei
giama pasienio užkarda viską 
keičia. Čia atkelti kareiviai su 
šeimomis sudarys apie 10 
proc. Punsko gyventojų, ir tai, 
suvažiavimo dalyvių nuomo
ne, yra daug. Tuo labiau, kad 
ir pirmieji pasienio užkardos 
kūrimo žingsniai jau kertasi 
su teisingumu. 

Lenkijos lietuvių suvažiavi
mo dalyviai reiškia pasipikti
nimą sprendimu pusę Punsko 
valsčiaus sveikatos punkto pa
talpų perduoti pasienio apsau
gai. Šis punktas statytas ne 
Lenkijos biudžeto, bet Sveika
tos apsaugos visuomeninio 
fondo ir valsčiaus gyventojų 
privačiomis lėšomis. Buvo or
ganizuojamos rinkliavos, gy
ventojai dalyvavo statybų tal
kose. Tad šis punktas yra 
Punsko valsčiaus bendruo
menės, o ne valstybės nuosa
vybe. 

Lenkijos lietuvių nuomone, 
pasienio apsaugos postas, ne
padarant niekam žalos, galėtų 
būti įkurdinamas bet kurioje 
vietoje, kur nėra tokio didelio 
lietuvių telkinio. Tuo klausi
mu ir prašoma Lietuvos va
dovų pagalbos. 

kokybė", sakė J. Olekas. 
Jo nuomone, tiek B-hepatito 

ligos atvejų viename skyriuje 
yra skandalingas įvykis, todėl 
reikia imtis ypatingų priemo
nių, skirti pinigų, kad tinka
mai būtų užtikrinta kraujo 
komponentų kokybė. 

Pareikšti kaltinimai sukėlė 
didelę JAV firmos )VAbbott La
boratories" atstovybės Lietu
voje nuostabą. 

Jau 5 metus Vilniaus kraujo 
centre, kaip ir visoje Lietuvo
je, naudojami Šios firmos do
norinio kraujo tyrimai yra 
šimtu procentų patikimi, sakė 
firmos atstovybės pardavimo 
specialistė Rūta Milinavičiūtė. 
„Abbott Laboratories" kraujo 
tyrimai turi JAV Maisto ir 
vaistų tarnybos, taip pat Vo
kietijos Paul-Erlich instituto 
pažymėjimus. 

Šimtametę patirtį turinti fir
ma kraujo tyrimo srityje uži
ma pirmaujančią vietą pasau
lyje, jos diagnostikos produk
tais naudojasi daugiau nei šim
tas valstybių. 

JAV firmos atstovę ypač ste
bina tai, kad, mesdamas kal
tinimus Kraujo centrui dėl 
kraujo ir jo pakaitalų kompo
nentų kokybės, Seimo narys 
Juozas Olekas nepateikia jo
kių konkrečių faktų. Tai, kad 
net 28 vaikai susirgo hepatitu 
B, neįrodo ryšio su gaunamo 
donorinio kraujo kokybe. 

* Užsienio valstybių am
basadoriai Europos Taryboje 
(ET) sveikina Lietuvos Konsti
tucinio teismo (KT) išvadą, 
kad mirties bausmė priešta
rauja Konstitucijai, informavo 
Lietuvos nuolatinis atstovas 
taryboje ambasadorius Auri
mas Taurantas, kuris daly
vauja ET Ministrų Komiteto 
narių pavaduotojų — valsty
bių nuolatinių atstovu ET — 
posėdyje. 

* Nuo ki tu metų sausio 1 
d. vienintele kasacine ins
tancija Lietuvoje bus tik 

Ambasadorius nori Baltarusijos 
lamento pripažinimo parh 

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(BNS) — Naujasis Baltarusi
jos ambasadorius Lietuvai 
Vladimir Garkun pageidauja, 
kad Lietuvos Seimas pripa
žintų Baltarusijos Nacionalinį 
susirinkimą teisėtu valstybės 
parlamentu. 

Tai jis ketvirtadienį pareiš
kė žurnalistams, pasibaigus 
susitikimui su Seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu. 

„Norėčiau to tikėtis. Nema
nau, kad tam šiandien būtų 
rimtų kliūčių", sakė V. Gar
kun, paklaustas, ar mato gali
mybę, kad Lietuvos Seimas 
pripažintų Nacionalinį susi
rinkimą. 

Tačiau Seimo pirmininko 
atstovė spaudai Loreta Zaka
revičienė sako. kad apie šį 
klausimą susitikime nebuvo 
kalbėta. 

Pasak Baltarusijos ambasa-

Aukščiausiasis teismas. Tai 
paskatino Seimą pakeisti 
Baudžiamojo ir Civilinio pro
cesų kodeksus. Civilinio proce
so kodekse atsirado bylos at
naujinimo institutas. Paaiškė
jus naujoms aplinkybėms. 
pvz., panaikinus neteisėtą įs
tatymą, bus galima atnaujinti 
bylas, kurios jau buvo išspręs
tos tbus galima atnaujinti iki 
10 metų senumo bylas, tačiau 
ne vėliau kaip per 3 mėnesius 
nuo tada, kai sužinomos kaž
kokios naujos aplinkybės. 
pvz.. kai įsiteisėjo koks nors 
teismo sprendimas, kuriuo yra 
patvirtinti melagingi parody
mai). 

* Gruodžio pradžioje 
Lietuvoje buvo 114.500 be
darbių. Iš jų — 51.6 proc. mo
terys. Darbo biržos duomeni
mis, per mėnesj bedarbiu 
skaičius išaugo beveik 9,000. 
Bedarbio pašalpas, mažiausiai 
— 135 litus, daugiausiai — 
250 litų. lapkričio pabaigoje 
gavo 19,000 žmonių dDw 

doriaus, pokalbyje su Seimo 
pirmininku jis pareiškė pagei
davimą „plėtoti bendradarbia
vimą politiniu aspektu". 

1996 m. lapkritį Baltarusi
joje visuotiniu referendumu 
buvo priimtos konstitucijos 
pataisos, išplėtusios preziden
to Aleksandr Lukašenko įga
liojimus. Netrukus A. Luka
šenko paleido Semion Šareckij 
vadovaujamą 13-ojo šaukimo 
Aukščiausiąją tarybą (AT) ir 
įsteigė dvejų rūmų Nacionali
nį susirinkimą. Jame dirba 
dalis ankstesnės AT deputatų, 
kitą dalį paskyiė A. Lukašen
ko. 

Tarptautinės organizacijos 
pripažįsta tik Aukščiausiąją 
tarybą. 

Trečiadienį Lietuvoje 
lankėsi S. Šareckij vadovauja
ma AT delegacija, kurią pri
ėmė V. Landsbergis. 

„Tai mūsų santykiams 
neneša naudos ir jų negerina", 
apie šį susitikimą sakė V. 
Garkun. Pasak jo, .jeigu jau 
Lietuvos parlamentas kviečia, 
ką mano reikalinga, tai galėtų 
pakviesti ir veikiantį parla
mentą". 

L. Zakarevičienė sakė, kad 
Minsko ambasadorius džiau
gėsi abiejų valstybių preziden
tų ryšiais, tačiau pageidavo 
aktyvesnių vyriausybių ir at
skirų ministrų ryšių. 

V. Landsbergis iškėlė atsi
skaitymų už skolas klausimą. 
Ambasadorius jį patikino, kad 
Baltarusijos vyriausybe pri
ėmė nutarimą, kuriuo kelioms 
ministerijoms pavesta nusta
tyti prekes, kuriomis bus pa
dengta dalis skolos Lietuvai. 

KALENDORIUS ~ 
Gruodžio 11 d.: Šv. Damazas: 

Artūras. Valdis, Dirvone. 1988 m 
atkurtas Lietuvos Tautinis olimpi
nis komitetas. 

Gruodžio 12 d : Šv. Marija Gua-
įlalupeje, Joana, Gilmintas, Vainė, 
Gaiva 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

ŠALFASS DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

... J is mažai kuo skyrėsi nuo 
ankstesniųjų. Darbotvarkė su 
datų pakeitimu panašios brai-
žos... Norėjosi matyti naujo 
jnašo, suplanuotų minčių, ar 
veiklą supančių reikalų pynės 
pristatymo suvažiavimui dis
kutuoti..., nutarimų ir paska
tai išnašų padarymo... Raši
nyje paliesiu tik svaresnius 
momentus. 

Lyg ir svarbiausiu, gyvybiš
ku reikalu sporto sąjungos eg
zistencijai tęsti, buvo valdo
mųjų vienetų sudarymas bei 
jų patvirtinimas. Niekam ne
pateikus naujų kandidatų są
rašų, esamoji centro valdyba, 
garbės teismas (revizijos ko
misija liko ta pati), su kelio
mis naujomis pavardėmis vėl 
buvo pristatyta ir suvažiavimo 
patvirtinta. Kaip matom, Ka
nados sporto darbuotojai, iš
tverme, atliekant atsakingą 
darbą, mėgins tęsti net tre
čioje kadencijoje... 

Šis, ŠALFASS-gos metinis 
darbuotojų suvažiavimas vyko 
Clevelande, 1998 m. lapkričio 
21 dieną. Buvo gausus daly
viais, kurių tarpe matėsi da
bartinių ateivių iš Lietuvos, jų 
naujai įsisteigusių sporto klu
bų, kurie jau įsijungę į ŠAL
FASS, atstovų. Malonus reiš
kinys, teikiąs vilčių sėkmingo 
sportinio darbo tęstinumui. 

Suvažiavimą pradėjo ŠAL
FASS pirm. Audrius Šileika. 
Minutės susikaupimu daly
vius pakvietęs pagerbti šiais 
metais mirusius narius — Al
girdą Grajauską, buvusį Ha
miltono „Kovas„ darbuotoją ir 
Jaunutį Nasvytį, buvusį FAS-
KAS pirm. ir Clevelando ^Žai-
bas" veikėją. Po to, jis pristatė 
suvažiavimui prezidiumą: 
Mindaugą Leknicką ir Sigitą 
Krasauską pirmininkauti, 
Arūną Čygą sekretoriaus pa
reigoms ir mandatų komisijos 
pirm. Algirdą Bielskų. 

Atmintin įstrigo suvažiavi
mui sveikinimai. ŠALFASS 
garbės narys, buvęs jos pirmi
ninkas, dabartinis Lietuvos 
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus, jautr iais žo
džiais palinkėjo sėkmės ir gra
žios ateities. Kūno kultūros ir 
sporto departamento prie Lie
tuvos Respublikos vyriausy
bės, generalinis direktorius, 
olimpietis krepšininkas Rimas 
Kurtinaitis savo sveikinime 
sakė: „Lietuvos sporto pasau
lis, sportinė inteligencija sto
kotų daug dalykų, jeigu ne
būtų jūsų — išeivijos indėlio, 
abipusio bendradarbiavimo, 
liudijančio apie lietuvybės 
tvirtėjimą, visuomenės bran
dą..." ir 1.1. Gautas malonus 
sveikinimas iš Lietuvos Tauti
nio olimpinio komiteto pirmi
ninko Artūro Poviliūno, Lietu
vių Bendruomenės. JAV 
Krašto valdybos pirmininkės 
R. Narušienės ir Kanados LB 
pirm. Algirdo Vaičiūno. 

Pradėjus darbų eigą. 1999 
m. varžybines programos 
apimtin. Saulius Rakauskas 
pasiūlė įjungti naują sporto 
šaką — Rankos lenkimą". 
Balsavimo išdavoj, šis pasiūly
mas buvo priimtas. Kas liete 
ateinančio sezono varžybinį 
kalendorių, jis buvo pristaty
tas Algirdo Bielskaus. Kiek 
jau žinoma, diskutuojant aiš
kintasi, dcnntos varžybų da
tos 39 kitais bendruomeni
niais renginiais, atsižvelgta į 
studentijos įsipareigojimus eg

zaminams ir t.t. Galutinė in
formacija dėl varžybų bus 
skelbiama spaudoje ir klubų 
žiniai per ŠALFASS aplink
raščius. 

Einamuosiuose reikaluose 
A. Šileika iškėlė klausimą dėl 
apjungimo į ŠALFo veiklą pie
tinių vietovių JAV-se, o taip 
pat Kanados vakarų srityse 
susikūrusių lietuviškų telki
nių sportininkus. Rimas Ku-
iiavas, atstovaujantis ŠALFĄ 
Kanados LB, teigė, kad jau 
yra rūpinamasi tolimesnių 
vietovių lietuvių įjungimu į 
kultūrinę bei sportinę veiklą. 
Algis Tamošiūnas, mūsų at
stovas JAV Krašto valdyboje, 
taip pat pareiškė, kad šiuo 
klausimu yra ruošiami planai 
apjungimui dabartinės imigra
cijos lietuvių JAV-se ŠALFO 
veiklon. 

Paliesti sportinės spaudos 
reikalai, neatrodo esą geri... 
Mažai likę rašančiųjų ir kai 
kurie laikraščių redaktoriai, 
sportui mažai skiria dėmesio... 
Šiuo klausimu išsivysčiusiose 
diskusijose buvo siūloma pri
prasti prie kompiuterinės 
technologijos, pagreitinant ži
nių surinkimą ir jų perdavimą. 

Kas liečia archyvinę sporto 
medžiagą, apie ką jau buvo 
kalbėta praėjusiame suvažia
vime 1997 m., Toronte, šiek 
tiek jau nuveikta. Sigitas Kra
sauskas buvo užmezgęs ryšį 
su Toronto Lietuvių muziejaus 
ir archyvo direktore dr. Rasa 
Mažeikaite, taip pat, asmeniš
ką kontaktą turėjęs su Lietu
vos Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos, lituanis
tikos skyriaus vedėja Silvija 
Vėlavičiene. Abu pokalbiai bu
vo teigiami. Buvo mėginama 
informuoti ŠALFASS narius 
apie tai, tačiau nepavyko...? 
Šiame suvažiavime Audrius 
Šileika paaiškino, kad jo ži
niomis. Lietuvos Švietimo mi
nisterijoje yra paskirtas pa
reigūnas ir kuriama instituci
ja, kuri rūpinsis archyvine 
sporto medžiaga. įskaitant 
išeiviją. Taip, kad ir toliau pa
tikėta Sig. Krasauskui pasi
rūpinti mūsų archyvinės spor
to medžiagos likimu... 

Kalbėta apie buvusius ne
sklandumus mūsų sportinin
kų dalyvavimo metu II L T . 
Olimpiadoje ir kartu vyku
siose VI PLS žaidynėse 1998 
m. Lietuvoje. Nusiskųsta Lie
tuvos spaudos, televizijos ir 
kitų komunikacijos žinybų vi
sišku dėmesio nekreipimu į 
išeivijos sportininkus. Vienas 
iš mūsų vadovų pareiškė... 
„Jautėmės pamestinukais". 
Tuo metu vykusiame sporto 
forume nutar ta buvo PLS žai
dynių daugiau neorganizuoti, 
vieton III L.T.O. greta olimpi
nio lygio įvesti žemesnių kla
sių varžybas. Man atrodo tai 
nesiderina su olimpiniu pres
tižu. Pasidarys kitas „tur
gus"... Kaip anksčiau mūsų 
spaudoje rašyta, dėl menko ly
gio, atsisakyti jas organizuoti. 
Gal išsiruošti ekskursinio po
būdžio varžyboms po Lietuvos 
miestus, kartu prijungti tą so
cialinį pabendravimą, kurio 
išeivijos jaunimas taip pagei
dauja... Suvažiavimas įgaliojo 
naująją centro valdybą šiuo 
klausimu aiškintis su Lietu
vos sporto vadovais. 

Rimas Miečius iškėlė mintį 
2001-šiais suorganizuoti vie
nos savaites pasaulio lietuvių 

DR. VYTAUTAS VYGANTAS IR 
KREPŠINIS 

ŠALFASS -gos metinio darbuotojų suvažiavimo, 1998 m. lapkričio 21 d. vykusio Clevelande, dalyviai. Pirmos 
eiles viduryje — pirmininkas Audrius Šileika, pasiryžęs vadovauti sąjungai jau trečią is eilės kadenciją. 

Nuotr. Eug. Krikščiūno 
krepšinio šventę. Jos dalyviai 
apsimokėtų išlaidas, o rengė
jai pasirūpintų jų suorganiza
vimu. Po ilgesnių diskusijų, 
idėja pabalsavus buvo priim
ta. R. Miečiaus paprašyta 
šiam projektui paruošti konk
retesnį planą. 

Suvažiavimo darbų eigai rie
dant pabaigon, ŠALFASS 
pirm. Audrius Šileika pareiš
kė, kad naujoji centro valdyba 
kreips dėmesį į administraci
nius ir tobulesnės komunika
cijos reikalavimus, naudojant 
elektroninio pašto, „webb site" 
kompiuterinės sistemos tech
nologiją. Sąjungos administ
racinėje ir veiklos struktūroje 
bus vykdomos kai kurios re
formos, derinantis prie dabar
tinių gyvenimo reikalavimų. 
Jis sakė, kad Sąjungos ateitis 
daug žadanti. Jeigu jauniau
siųjų krepšininkų žaidynės su
traukia 50 komandų (Detroite, 
1998 m.), reiškia gyvybės yra. 
Baigdamas, pristatė II L T . 
Olimpiados metu pagerbtus 
D.L.K. Gedimino ordinais: Al
girdą Bielskų, Rimantą Dir-
vonį ir Vytautą Grybauską. 
Jis įteikė atsiųstus iš Lietu
vos medalius — Lietuvos Ne
priklausomybės 80-mečio ir 
Pirmosios Lietuvos Tautinės 
olimpiados 60-mečio proga 
„Už Nuopelnus Lietuvos Spor
tui": Audriui Šileikai, dr. Algi
mantui Saunoriui ir Sigitui 
Krasauskui. Pristatė j is suva
žiavimui tvirtinti naujus ŠAL
FASS garbės narius, vetera
nus: Aleksandrą Vakselį ir 
Kazimierą Sapočkiną. Rimui 
Kuliavui įteikė plaketę< už ge
rą organizacinę veiklą 1998-
siais. 

Suminėtos suvažiavimo pa
tvirtintos valdomųjų vienetų 
sudėtys. Centro valdyba: Aud
rius Šileika, Mindaugas Lek-
nickas, Rimas Miečius, Linas 
Balaišis, Arūnas Čygas, Ma
rius Gudinskas, Algirdas 
Bielskus, Eugenijus Krikščiū
nas ir Sigitas Krasauskas. 
Garbės teismas: Pranas Gvil
dys ir Juozas Milukas. Revizi
jos komisija: Algimantas Ta
mošiūnas, Rimantas Dirvonis 
ir Aleksas Lauraitis. 

Sigi tas K r a s a u s k a s 

A.a. dr. Vytautui Vygantui 
buvo lemta pernelyg anksti iš
keliauti į Anapus. Jo artimes
nių bičiulių teigimu, jis tiko 
„prie tanciaus ir rožančiaus". 
Cia rašančiajam jau teko 
anksčiau su juo „susidurti". 
Tačiau artimiau susipažinti 
susidarė proga tik 1959 metų 
pavasarį. Tikriausiai kai kurie 
dar prisimena.o kiti gal net 
nežino, kad 1959 m. buvo su
organizuota Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės 
išvyka į Pietų Ameriką. Dr. 
Vytautui Vygantui, nieko ben
dro neturėjusiam su oficialiąja 
lietuvių sportine veikla, teko 
šią išvyką paremti savuoju 
„trigrašiu". Nors tąsyk, o taip 
pat ir šiandien jaučiasi parei
ga pasakyti, jog esmėje tas 
„trigrašis" buvo labai vertin
gas. L 

Pamenu, vieną dieną telefo
nu paskambinęs Mindaugas 
Vygantas (velionio brolis) už
siminė, jog jo vyresnysis brolis 
galėtų būti naudingas išvykos 
skrydžių suderinimui ir vietų 
rezervacijų sutvarkymui. Atvi
riau kalbant, mums tokios pa
galbos kaip tik ir trūko. Anais 
laikais Čikagoje Midway buvo 
laikomas pasaulio judriausiu 
oro uostu. Jame beveik be per
traukos pakildavo ir nusileis
davo įvairiomis kryptimis 
skraidą lėktuvai. Mudu, iš 
anksto susitarę telefonu, daž
niausiai susitikdavome vie
name tuo metu Cicero Avenue 

veikus iame restorane. Susit i
kę pasikalbėdavome ir pasi
ta rdavome. Menu, jisai labai 
domėjosi organizacine eiga ir 
kelionės tvarka. Jo pas tangų 
dėka buvo susisiekta su Brazi
lijos oro linija „Varig" ir su
tva rky tas kelionės mar š ru t a s . 
Jo pa t a r imu buvo sudarytos 
sąlygos sustojimams P a n a m a 
City ir Limoje (Peru) ir apžiū
rėtos tenykštės retenybės. 
Pr ieš išvykstant, dar kar tą su
s i t ikus Midway oro uoste, aš 
j a m padėkojau už malonią 
talką, o j is kukliai išsitarė, jog 
j a m buvo smagu prisidėti sa
vuoju „trigrašiu". 

Mūsų krepšininkai, sužaidę 
keliolika rungtynių ir jų dau
gumą laimėję, sugrįžo į Čika
gą. Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje teko sužaisti drau
giškas rungtynes su tenykš
tėmis lietuvių komandomis. 
Kolumbijoje, Argentinoje, 
Urugvajuje, Brazilijoje, Trini
dade ir Venezueloje reikėjo ko
voti su iškiliausiomis tų 
k raš tų komandomis ir rink
t inėmis . Lietuvių pasiekti lai
mėjimai buvo aprašyti vietos 
spaudoje ir aptar t i radijo ban
gomis. Per daug nenukryps
t a n t į šoną, reikėtų pasakyt i , 
kad 1959 metų krepšinio 
išvyka atliko keleriopas parei
gas . J i išjudino ir tol imesniam 
darbui paskat ino Pietų Ameri
kos lietuvius, o taip pat atliko 
reprezentacinius įsipareigoji
mus . Pietų Amerikoje gyve-
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nantiems lietuviams krepši
ninkų atvykimas tapo didele 
švente. O užsienio žiniasklai-
doje teigiami atsiliepimai tuo 
metu buvo labai reikalingi ir 
naudingi. Teigiamos reikšmės 
turėjo iš anksto paruoštas ir 
Čikagoje ispanų kalba iš
spausdintas iliustruotas lei
dinys, kuriame buvo aprašyta 
Lietuvos istorija, lietuvių sie
kiai ir lietuvių pasisekimai 
krepšinyje. 

Vieną dieną vėl susitikus ta
me pačiame Midway oro uos
te, dr. Vytautas Vygantas la
bai domėjosi išvykos džiaugs
mais ir vargais. Prisimenu, jis 
itin domėjosi Pietų Amerikoje 
išplatinto leidinio pasisekimu. 
Taipgi jam buvo įdomios iš 
anksto, .nenumatytos rungty
nės Porto Alegro (Brazilijoje) 
ir Port of Spain (Trinidade). 
Prasl inkus nevienam dešimt
mečiui atmintyje atgyja krep
šinio išvykos darbai ir išvykos 
vaizdai. Prisimena žmonės (jų 
būta nemažai), kurių dėka pa
vyko įgyvendinti kilusį suma
nymą. Gerai prisimena ir dr. 
Vytauto Vyganto nuoširdi tal
ka, kuri , jo pačio žodžiais ta
riant, buvo „trigrašinės" ver
tės. Esmėje, ji buvo žymiai 
žymiai didesnė. Tebūna leista 
dar kartą jam ištarti padėkos 
žodžius. Ir šiuo kartu palin
kėti amžinos ramybės. 
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GRAŽUS LFK „LITUANICOS" POKYLIS 

BRONZOS MEDALIS 
PLAUKIKUI MAŽUOLIUI 
Atvirajame JAV plaukimo 

čempionate trumpajame ba
seine ketvirtadienį, gruodžio 6 
d. lietuvis Raimundas Mažuo
lis, atstovaujantis JAV, 50 m 
distancijoje laisvuoju stiliumi 
užtrukęs 22.49 sek., užėmė 
trečiąją vietą. 

Nuo nugalėtojo brazilo Fer
nando Scherer lietuvis atsiliko 
0.31 sek. Antras buyo ameri
kietis Sabu- Muhammad — 
22.27 sek. 

Per šias varžybas 100 m dis
tancijoje krūtine belgas Frede-
rik de Burghgraeve pagerino 
sau pačiam nuo 1996 metų 
vasario mėnesio priklausiusį 
pasaulio rekordą. Jis distan
ciją įveikė per 58.79 sek. 
Ankstesnis rekordas buvo 0.77 
sek. blogesnis. (Elta) 

Dar kartą grįžtame prie tra
dicinio, rudeninio LFK „Litua-
nicos" pokylio, lapkričio 21 d. 
vykusio PL centro didž. salėje, 
Lemonte. Kaip art i 200 as
menų, dalyvavusių šiame ren
ginyje matė, jis buvo tikrai 
įspūdingas ir ilgai liks visų at
mintyje. 

Apie daugumą pokylio pro
gramos, punktų jau buvo rašy
ta, č i a sužymėsime tik tai , 
kas dar nepaliesta. 

Reikia prisiminti laimėji
mus, kurie atnešė klubui ne
mažą pajamų. Per vieną iš šo
kių pertraukų, buvo traukia
mi laimingieji bilietai ir jų 
savininkai gavo pinigines do
vanas, kurios prasidėjo su 50 
dol. ir siekė 250 dol. Štai, lai
mėtojai, pradedant mažiau-
siuoju; Antanas Laucius, Vy
tas Krasauskas, Genė Saba
liauskienė ir Ąžuolas Stelmo
kas. 

Prie šio pobūvio surengimo 
daug dirbo visi klubo nariai, o 
dauguma jų darbavosi ir pačio 
pokylio metu ir prieš jo pra
džią. Reikėjo nemaža laiko su
gaišti salės papuošimui. Šalia 
klubo valdybos narių daug 
prisidėjo Laima Glavinskienė 
ir Irena Žukauskiene. Pirmoji 
atliko visą pokylio svečių re
gistraciją, n antroji — buvo 

renginio programos vedėja. 
Bendrai imant, šis pokylis 

a tnešė ir nemaža pelno, nors 
jo išlaidos buvo didžiulės. PL 
centro vadovybė dabar ima 
didelę sumą už salės nuomą 
bei už ki tus dalykus, tad kyla 
mint is — ar nereikėtų ieškoti 
pigesnės vietos. 

Ryšium su šiuo pobūviu, 
k lubas gavo ir aukų. Anis ir 
Aldona Griniai paskyrė 100 
dol., Virginija Saulis — 60 

dol., Vytautas Vizgirda — 50 
dol., Antanas Laucius — 25 
dol., Vytas Rukuiža — 20 dol. 
Visiems j iems priklauso nuo
širdi padėka. Jie, be abejo, yra 
gera paskata ir kitiems futbo
lo mėgėjams pasekti jų pa
vyzdžiu. 

O dabar — artėjant šv. 
Kalėdų šventėms, norisi pas
veikinti visus LFK „Lituani-
cos" narius, rėmėjus ir žiūro
vus, palinkint jiems daug 
džiaugsmo ir laimės! 

Ed. Š. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7981 Ave., NctoryH8B.IL 

T*. (708) 596-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE G DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St .OaK.Lswm.IL 
Pirmas apyl. su Nortmveatern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kafceti angttkai) 
T « i 706-422-8260 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630452-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

LFK ,,Lituamca" klul>o valdyba su 
lapkričio '21 <i 1$ k Ikonas .Jūraitis 
Alberto (Slavinskas 

stambiausiuoju savo rėmėju Vytu Miceika klubo metiniam* pobovyje i. m. 
. Bronius Mikėnas, Vytas Miceika, Gediminas Bielskus, Edvardas Šulaitis ir 

Nuotr B. Kronl«n*« 

• 

http://NctoryH8B.IL
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SUOMIJA — LAISVĖS ŠALIS 
JULIJA BRAZAUSKIENE 

Suomijos Nepriklausomybės 
diena — gruodžio 6-ji. Tai di
delė ir užtarnauta šventė šiai 
valstybei, jos žmonėms. Suo
mių sugebėjimas apginti ir 
išsaugoti savo tautą — pavyz
dys žmonijai, kartų kartoms. 
Si tauta turi kuo didžiuotis, 
gali pelnytai džiaugtis ir švęs
ti savo tautines ir valstybines 
šventes. 

Suomija akivaizdžiai įrodė 
(ir mums, lietuviams!) ką su
gebėjo pasiekti tauta, išsiva
davusi nuo „išsivadavimo". 
Pirmiausia, o gal tai ir svar
biausia išaugo jos tarptautinis 
autoritetas. Net Hitleris taiks
tėsi su Suomijos prezidento 
Manerhaimo reikalavimais, 
nelietė šios valstybės žydų. 
Buvo vokieCių nusiaubta tik 
šiaurinė Suomijos dalis. Žinia, 
Vokietija turėjo savanaudiškų 
tikslų, nes per Suomijos teri
toriją gabeno ginklus. 

Šiandien Suomija išsivysčiu
si, industrinė valstybė, palai
kanti ekonominius, politinius 
ir prekybinius ryšius su dau
geliu kraštų. Firmos NOKIA 
ir kitų gaminiai užvertė pa
saulio rinkas. Išaugo gražūs, 
tvarkingi ir modernūs miestai, 
puikūs keliai, susisiekimas. 

Derėtų prisiminti Suomijos 
praeitį. Savo ekonomine padė
timi ji buvo atsilikusi nuo Bal
tijos valstybių. Skurdo kaimų 
gyventojai. Aštuonioliktojo 
amžiaus pradžioje A. S. Puš
kinas minėjo suomius savo 
garsiajame kūrinyje „Varinis 
raitelis". Šlovindamas Petrą 
Pirmąjį ir S. Peterburgą, suo-

„".„tnius jis pavadino „nelaimė
liais, gamtos posūniais, besi
verčiančiais žvejyba". 

Suomija puikiai pademonst
ravo pasauliui, ką galima pa
siekti, veikiant su tikra, o ne 
mmimesiiiR meile tėvynei są
žiningai, drausmingai ir tvar
kingai. Suomiai dirba planin
gai, ramiai, sutartinai. Nėra 
nesutarimų tarp suomių ir 
švedų. Valstybė naudoja dvi 
lygiavertes kalbas — suomių 
ir švedų, joi. as žymėdama gat
vių ir visų svarbesnių institu
cijų pavadinimus. 

Nebuvo priešiškumo tarp 
Suomijos gyventojų ir sunkio
mis suomių-rusų karo dieno
mis. Ranka rankon, petys pe
tin visa tauta sukilo ginti savo 
laisvės. Juos priglaudė sniegu 
apdengtos kalvos, akmenuoti, 
miškais užsimaskavę kalne
liai. Suomiai buvo padėties 
šeimininkai, taigi ir žuvo jų 
perpus mažiau nei rusų karių. 
Visa tai buvo apvainikuota 
sėkminga baigtimi — laisve. 

Tiesa, teko kai ką paaukoti. 
Suomija neteko dalies savo te
ritorijos — Viipuzi, vėliau ru
sų pavadintu Vyborg ir skelbė 

pasauliui, kad jį „išvadavo". 
Suomiai šiuo klausimu juo
kauja su skaudžiu jiems hu
moru: „Nenorėdami prarasti 
galvos, leidome nukirsti ran
ką..." Turėčiau paaiškinti kuo 
pagrįstas šis posakis. Suomi
jos geografinis išsidėstymas, 
primena žmogaus figūrą — 
galvą ir dvi rankas. 

Klesti šiandien Suomija ir 
be vienos rankos. (Lietuva, de
ja, prarado galvą, nebuvo pa
leistas nei vienas šūvis..) Rei
kėtų pamatyti šių dienų Vy
borgą ir sulyginti su bet ku
riuo, nors pačiu nereikšmin
giausiu, Suomijos miesteliu, 
kad suprastume, nuo ko „išva
davo" šį miestą Rusija. Nykus, 
liūdnai tylus Vyborgo karinis 
miestelis, pristatytas vienodų, 
pilkšvai rudų namukų kari
ninkų šeimoms. 

Suomijos Nepriklausomybės 
diena sutampa su Mažosiomis 
Kalėdomis (Pikku Joulu), ku
rios labai jų mėgstamos ir 
populiarios. Tai pakilios nuo
taikos, pilnos draugiškumo ir 
pasidalijimo jausmo dienos, 
skirtos draugams, bendradar
biams ar tolimesniems gimi
naičiams. Tarytum šiandien, 
regiu didelį įspūdį man pali
kusias kalėdines vitrinas, ku
riose, šalia visų šventinių ir 
prabangos dalykėlių, buvo iš
dėstyti 1939-jų metų suomių-
rusų dienos karo žemėlapiai, 
kovų planai, pranešimai, seni, 
pageltę laikraščiai. Ypatingai 
praeivius džiugina karikatūrų 
ar skulptūrėlių apie Rusiją, 
jos karius bei jų aprangą, įvai
rovė, taiklus humoras. Žino
jau , kad karikatūras piešė ir 
mano studentai (dėsčiau Hel
sinkio ir Turkų universite
tuose), bet, klajodama po 
miestą jų neaptikau. Parodė 
jie man savo karikatūras tik 
po studentų žiemos atostogų. 
Tai buvo labai talentingai at
likti darbai. 

Nuostabu, kad suomiai 
džiaugsmo bei švenčių dieno
mis nepamiršta savo rūsčios 
istorijos, kovos dienų. Many
čiau, svarbiausia tai, kad šią 
patriotizmo estafetę jau perė
mė jaunimas. Daug gerų žo
džių galima išsakyti apie suo
mių jaunimą. Suomijoje anks
ti j ie išeina iš šeimų, gyvena 
savarankiškai. Studentai su
vokia, ko siekia. Dažniausiai 
po paskaitų ar savaitgaliais 
dirba, mokosi kreditan arba 
siųsti firmų, o, gavę diplomą, 
atsiteisia už skolas. Taigi vis 
auga stipriai paruoštų naujų 
specialistų kartos. Jos įsilies į 
tolimesnį Suomijos klestėjimą. 

Nepriklausomybės šventę 
Suomijoje paminėjome oficia
liai jos išvakarėse Finliandia 
Talo rūmuose, dalyvaujant 

iiemo6 grožis.. 

Suomijos prezidentui Kekone-
nui. Tuo metu Suomija su Ru
sija palaikė gana tamprius 
ekonominius ryšius. Artima 
Rusijos rinka buvo naudinga 
Suomijai. 

Šventės paminėjimas praėjo 
pakiliai, deramai iškilmingai, 
bet nebuvo to šilto betarpiško 
atvirumo, kokį pajusdavau 
siaurame suomių rate, kada 
studentų seneliai ar net pro
seneliai pasakodavo apie jų 
kovas už laisvę. Šito neįma
noma perduoti raštu, tai rei
kia pamatyti, išgirsti gyvu žo
džiu. Su kokiu užsidegimu jie 
tai pasakoja! Žinant rūstoką 
šiaurietišką suomių tempera
mentą, tuoj pat suvoki, kaip 
tai yra jiems svarbu. 

Rytojaus diena buvo tikroji 
šventė. Turėjau keletą pakvie
timų į šeimas pas kolegas, ta
čiau, žinodama, kad svarbios 
šventės švenčiamos tik šei
moje, atsisakiau. Vėlai vakare 
išėjau į miestą apsidairyti. 
Viena. Po kojomis girgždėjo 
sniegas. Nei vieno žmogaus 
gatvėje. Mano butas buvo 
prieš Sibelijaus aikštę. (Kom
pozitorius Sibelijus primena 
Čiurlionį...) Visi švenčia savo 
namuose, savo valstybėje, sa
vo nepriklausomybės šventę... 

Tai buvo devyniasdešimtųjų 
metų pradžia ir mes, dar ne
turėjome savo tėvynės. (Ką aš 
jaučiau tada, žvelgdama į žva
kėmis apšviestus, švara spin
dinčius langus, už kurių džiū
gavo šeimos, vaikai, vaikaičiai 
— tą galima tik išgyventi..) 

Šiandien, mes jau turime 
savo tėvynę. Tausokime ją, 
aukštinkime, gerbkime, mylė
kime. Atsigręžkime į šiaurinį 
kaimyną — Suomiją. Pasida
linkime dvasiniais turtais. 
Ten rasime puikių žmonių. 
Suomių galima sutikti ir čia 
Amerikoje. Tik jie ramūs, 
kuklūs ir nesigarsina. Tarp 
Amerikos lietuvių išeivijos, 
įaugusi į lietuvių bendruome
nę, gyvena šauni Suomė Ainė 
Rimeika. J i puikiai išmoko vy
ro Alekso kalbą, pamilo jo tė-

N E P R I K L A U S O M O S L I E T U V O S Ž E M Ė S Ū K I U I 
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Tikimasi, kad per a r t imiau- nių darbuotojai. 
sius dvejus metus žemės refor
ma šalyje bus įvykdyta ne 
mažiau kaip 90 proc. 

Jubiliejaus proga konferen
cijos dalyviams sveikinimą 
perdavė Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus . 
„Tikiu, — sakoma sveikinime, 
— kad žemės ūkis — gyvybinė 
Lietuvos ūkio dalis — jūsų 
darbų ir pastangų dėka t aps 
pajėgia ir pažangia veiklos sr i
timi. Jūsų misija — maks ima
liai užtikrinti modernią žemės 
ūkio raidą. Istorįja p r imena , 
kaip 1918-aisiais, kur ian t i s 
jaunai Lietuvos valstybei, My
kolo Krupavičiaus žemės ūkio 
reforma tapo rimta a t r a m a 
tautos formavimuisi, svar iu 
įnašu į valstybės ir jos ūkio 
stiprėjimą". Prezidentas tikisi, 
kad stipriausios praei t ies 
tradicijos bus palaikomos ir 
tęsiamos. 

Konferencijoje dalyvavo pre
zidentūros, vyriausybės pa
reigūnai, kai kurie Seimo na
riai, Žemės ūkio rūmų, Ūki
ninkų bei Žemės ūkio są
jungos, kitų žemdirbiškų orga
nizacijų atstovai, ūkininkai , 
perdirbamosios pramonės įmo-

vynę ir žmones, tą meilę per
duodama savo vaikams. 

Apie suomių ir lietuvių ben
dravimą galima spėti iš užsili
kusių lietuviškų žodžių suo
mių kalboje. Pavarčius jų žo
dynus, rasime apie keletą šim
tų lietuviškų žodžių. (Pvz., ra 
tas, kunigas, laivas, siela, an
tis). Bendravo mūsų senoliai, 
bendraukime ir mes. Tą j au ir 
padarė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, susitikęs su 
Suomijos prezidentu. 

Belieka tik pasveikinti šios 
garbingos tautos žmones, gy
venančius savo tėvynėje, JAV 
ir kituose kraštuose su Suomi
jos Nepriklausomybės švente , 
su artėjančiomis Šv. Kalėdo
mis. Hyva Joulu! 

„Atsigręždami į mūsų tau
tos istoriją, ku r buvo daug 
skausmingų praradimų ir lai
mėjimų, norime sukurt i geres
nę kaimo rytdieną", — teigė 
žemės ūkio ministras Edvar
das Makelis Žemės ūkio mini
sterijoje (ŽŪM) įvykusioje kon
ferencijoje — pasi tarime „Ne
priklausomos Lietuvos žemės 
ūkiui — 80 metų". 

J i s priminė, kad 1918 m. su
darytoje pirmojoje atsikurian
čios Lietuvos vyriausybėje 
žemės ūkio ir valstybės turtų 
minis tru buvo paskir tas Juo
zas Tūbelis. Per tuos metus 
šalies žemės ūkiui vadovavo 
nemažai iškilių asmenybių, 
t a rp jų buvo Aleksandras 
Stulginskis, Mykolas Krupa
vičius, Stasys Putvinskis. 

Tuo metu žemės ūkyje dirbo 
apie 80 proc. Lietuvos gyven
tojų. Vėlesniais metais persi
tvarkęs Lietuvos žemės ūkis 
galėjo lygiuotis į Vakarų Euro
pos kraš tus . Nemažai žemės 
ūkio produkcijos — gyvulių, 
paukščių, jų produktų, linų — 
buvo išvežama į užsienį. 

Šalies žemės ūkis smarkiai 
nukentėjo Antrojo pasaulinio 
karo metais ir Lietuvą prie
var ta įjungus į Sovietų Są
jungos sudėtį. Tačiau niekuo
met Lietuvos kaimo žmogus 
neprarado sąsajų su žeme, 
visuomet ja nuoširdžiai rū
pinosi. 

Šiuo metu žemės ir maisto 
ūkis yra viena iš prioritetinių 
Lietuvos ūkio šakų. Čia suku
riama apie 12 proc. šalies ben
drojo vidaus produkto (BVP). 
Lietuva jau antr i metai 
visiškai apsirūpina šalyje 
išaugintais maistiniais ir 
pašariniais grūdais, dalį jų ek
sportuoja. 

Nemažai grupei Lietuvos 
ūkininkų, žemės ūkio bendro
vių žemdirbiams, specialis
tams įteikti Žemės ūkio mi
nisterijos padėkos raštai ir at
minimo dovanos. (Elta) 

Danutė Bindokienė 

Tai daug daugiau, 
negu tik nepatogumas 

Kiekvienų kartą, kai pra
ūžia tikrai gaivalinga audra, 
išgirstame, kiek to ar kito 
miesto bei apylinkių gyven
tojų liko be elektros, nes lai
dus nutraukė viesulo užversti 
medžiai, žaibai savo ugniniais 
pirštais palietė įvairius jė
gainių įrengimus ir juos suga
dino, arba potvynio vanduo 
įsisunkė ten. kur neturėjo ap
semti. 

Tokiai nelaimei ištikus, 
žmonės rūpinasi, nekantriai 
laukia, kol šis nepatogumas 
pasibaigs ir kaltinu elektros 
bendrovių darbuotojus, kad 
jie per pamažu sumezgineja 
laidus, pakeičia perdegusias 
dalis ir paleidžia srove teketi 
elektros vartotojams. 

Tačiau elektros netekimas 
yra ne vien nepatogumas. 
Žmogus, pajungęs šią nuosta
bią energiją savo naudai, kas
kart vis labiau ja remiasi — 
kone iki tokio taško, kad ne 
elektra jam tarnauja, pats 
vartotojas tampa jos vergu. 

Sunku būtų ir suskaičiuoti 
visus elektros energijos pa
naudojimo būdus, prie kurių 
esame taip pripratę, kad apie 
tai net nepagalvojame. Tik 
srovės tekėjimui sutrikus. 
pradedame matyti, kiek šian
dieninis — vadinamasis mo
dernus — mūsų gyvenimas 
priklauso nuo elektros srovės. 

Prieš porą dienų žinių lai
dose ir dienraščiuose buvo 
pranešimas, kad San Francis-
co mieste ir jo artimoje aplin
koje netoli 400.000 gyventojų 
kelias valandas netikėtai liko 
be elektros. Nors tai atsitiko 
dienos metu, visas gyvenimas, 
galima sakyti, sustojo: elek
tros energija varomi trauki
niai liko lyg sustingę an t savo 
bėgių, parduotuvėse nebuvo 
įmanoma apskaičiuoti prekių 
kainų (kai visų prekių kainos 
būdavo aiškiai pažymimos ant 
įpakavimo, ta problema rūpin
tis nereikėjoj; uždaryti ban
kai, nes, neveikiant kompiu
teriams, klientai negalėjo 
išimti ar padėti pinigų, ap
mokėti sąskaitų ir atlikti kitų 
finansinių reikalų. Biržoje vi
sas judėjimas sustojo. Gatvių 
sankryžose nebeveikė šviesos. 
tad eismo tvarka netrukus 
visiškai suiro. Daug tūkstan
čių žmonių liko dangoraižių 
keltuose (liftuose! ir juos tu
rėjo išgelbėti ugniagesiai. Li
goninėse sustabdytos operaci
jos, tačiau didžiausias pavojus 
buvo pacientams, prijung
tiems prie deguonio a r kitos 
aparatūros, kuri nebeveikė be 
elektros. Negana to, didžioji 
dalis telefonų taip pat neveikė 

— bėdoje žmones negalėjo pri
sišaukti pagalbos: policijos, 
ugniagesių, medicinos perso
nalo. 

Kai pagaliau elektros sutri
kimas buvo sutvarkytas, visi 
lengviau atsiduso, tačiau tai 
buvo akivaizdus ženklas, kiek 
daug dabartinio gyvenimo, 
ypač miestuose, remiasi elek
tros srove ir kaip lengva būtų. 
pavyzdžiui teroristams, supa-
ralyžuoti normalią kasdie
nybes eigų. nutraukiant elek
tros tiekimą. 

Mechanizuotos gyvenimo 
pagerinimo ir įvairius patogu
mus teikiančios priemonės, 
kuriomis visi taip pratę nau
dotis dvidešimtojo šimtmečio 
pabaigoje, jau tiek giliai įlei
dusius šaknis į kasdienybę, 
kad sunku įsivaizduoti, kaip 
žmones seniau be jų galėdavo 
apsieiti Tiesa, elektra — jau 
nebenaujiena. Šiandien var
giai labiau išsivysčiusiuose 
kraštuose rasime užkampį, 
kur neišnkiuoti elektros stul
pai ir nenutiesti laidai. Elek
tra gaminama įvairiausiais 
būdai.- ir priemonėmis — pa
naudojant gamtos jėgas (vėją, 
vandenį). įvairu kurą. įskai
tant ir naujausią — branduo
linį. Nepaisant, kad elektros 
gamybos pasekmės dažnai už
teršia orą ir apskritai aplinką, 
žmogus linkęs daug paken
tėti, daug paaukoti, kad tik 
nereikėtų atsisakyti patogu
mu ir. kaip sakoma, grįžti į 
balanos gadyne... 

Besibaigiant devyniasde
šimtajam dešimtmečiui, vis 
dažniau baiminamasi, kas at
sitiks, kai kitų metų gruodžio 
31 d. pasikeis ne tik metai, 
mėnuo, bet ir tūkstantmetis, 
nes kompiuteriai, kurių su
kaupta informacija vis labiau 
remiamasi, gali staiga „pa
klysti" savo tiksliuose skaičia
vimuose, „nesuprasti" tokio 
pagrindinio datos pasikeiti
mo. Rezultatas — visuotinis 
chaosas, kai svarbiausioji in
formacija bus sumaišyta arba 
visai prarasta. Kad tokia ne
laime neįvyktų, jau dabar 
stropiai ruošiamasi ir ieškoma 
veiksmingiausių apsaugos 
priemonių. Tačiau galbūt 
veiksmingiausia priemonė 
būtų sena liaudies išmintis, 
kad ..nereikia sukrauti visų 
kiaušinių į vieną puodynę" — 
taip galima viską vienu kartu 
prarasti. Žmogus turi pasi
tikėti ir savo jėgomis, ir savo 
sumanumu. Aklai garbinant 
savo paties sukurtą technolo
giją, atsiranda bereikalingų 
painiavų. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 

Nr.83 
ROMANAS 

(Tęsinys) 

— Ne, ne! Kristina ir taip mums yra daug padė
jusi. Per pusę, arba nieko. 

— Kaip tai nieko? — pakėlė antakius Robertas. 
— Paliksiu ir tegu ima kas ką nori. 
— Taip tai per dieną tas namas pavirs į laužą. Ge

rai, tegu bus ir pusė, nors mudu ir už nieką tą gerą 
būtumėm padarę. 

Jis tuoj parašė susitarimą, kas pavedama jam ir 
Kristinai padaryti. Paprašė, kad kaip liudininkas pa
sirašyčiau ir aš. Paklausė, ar yra daiktų, už kuriuos 
dar neužmokėta, paprašė jam palikti sąskaitas, jeigu 
yra daiktų, pirktų vėliau kaip po trijų metų. Taip pat 
visas sąskaitas, kas tais metais buvo pirkta užeigai. 
Visą užeigos atskaitomybę vedė pati Aldona, tai viską 
turėjo po ranka, o aš stebėjausi Roberto įžvalgumu. 
Stebėjausi tol, kol sužinojau, kad dirba pas advokatą 
ir pats yra Certified accountant. Susitaręs ir negaišo, 
bet tuoj išėjo viską surašinėti. 

Aldona atsiduso. 
— Ačiū Dievui ir tau. Žinojau, kad toji pusė turi 

būti kaip nors sutvarkyta, bet smūgis buvo taip 
išsekinęs, kad bijojau apie tai net pagalvoti. Atrodė 

geriausia numoti viską ranka ir palikti. Ačiū. 
Ir man, irgi lyg palengvėjo. Net Jono nelaimė lyg 

nutolo ir kaip po vakarienės kritau į lovą, tai akis at
merkiau tik rytą, kai išgirdau kažin kur žingsnius a r 
durų trinktelėjimą. Buvo jau po devintos. Virtuvėje ra
dau Aldoną ir Kristiną. Aldona, sakė, irgi gerai miego
jusi , nors ir tebeatrodė išvargusi. 

Pavalgęs tuoj paskambinau Frenkui. Niekas neat
sakė. Laidotuvių įstaiga irgi i a r nežinojo, kad leis pa
siimti Joną. Taip ir pakibom ore. Pasiūliau Aldonai iš
važiuoti į kalnus pasidairyti, bet ji norėjo dar per
žiūrėti, ar nėra užsilikusių nemokėtų sąskaitų. 

— Nors mudu buvome ne šiųdienin : verslinin
kai, už viską mokėjom grynais, bet k? .s pasitaiky
davo ir kitaip. Reikės dantis sukąsti u pradėti dėtis, 
kad paskum nereikėtų per galvą verstis. 

Nei prie vieno, nei prie kito negalėjau pritapti. Dar 
kartą paskambinau Frenkui, niekas neatsiliepė. Ren
giausi išvažiuoti vienas. Sakiau, kad noriu pasidairyti 
po tas pačias vietas, kur dairiausi rudenį. 

— Tik nemėgink nuvažiuoti pas Frenką beveik 
pagrasino Aldona. 

— Pirma negalvojau, bet kai dabar pasakei, gal ir 
vertėtų. Gal jis dėl ko nors nepaima telefono. 

— Prašau, nedaryk. Aš nė vienos sekundės ramy
bės neturėsiu. 

— Bet kodėl? Nei jis man ką padarė nei aš jam. 
Kodėl turėčiau jo vengti? 

— Vien todėl, kad atvažiavai čia. Aš mačiau, koks 
jis buvo aną vakarą ir koks, kai susikirto su Jonu. 

Duok Dieve, kad klysčiau, bet mane jis gąsdina. 
Džiaugiuosi, kad atvažiavai. Man viskas taip sukasi, 
kad viena n ieku būdu nebūčiau namie nakvojusi. 

— O gal ir dabar nepalikti vienos? Tu dirbk, aš 
pasėdėsiu ir į tave dirbančią paganysiu akis. 

— Ne, dabar nebijau. Yra Kristina. Tik ilgai neuž
sibūk. Gali laidotuvininkas paskambinti. 

Neišvažiavau. Išėjau į kiemą. Atsirėmęs į mašiną 
pažiūrėjau į aukštyn iškilusį Jono kalną. Už jo kilo 
tamsus , į lietų panašus , debesis. Saulės nutviekstas 
t amsaus debesies fone jis švytėjo lyg kokios ekstazės 
pagautas , ir pagalvojau: 

— Argi tu džiaugtumeis ir didžiuotumeis, kad ant 
tavo pakaušio atsi t inka patys skaudžiausi žmogaus 
akimirksniai? Argi galėtum džiaugtis, kad širdies ra
mybės neradęs ir vargšas Jonas nuslydo nuo tavęs? Ar 
dėl to ta ip nušvitai? 

Mano galvoje tebebuvo aname laiške Jono para
šytas t a škas . Karštakošio Frenko niekaip negalėjau su 
tuo susieti . Iš to, ką girdėjau iš Aldonos, jis buvo bai
sus bailys, o bailiai tokiem darbams negali ryžtis. 

Kai sugrįžau į vidų, laidotuvininkas jau buvo pa
skambinęs. Sakęs, kad apie penktą valandą jau galim 
užeiti. 

— Knygas paliksi? — paklausiau, pažiūrėjęs į len
tynas . 

— Nė už jokius pinigus! 
— Tai ku r rasti dėžių. Palaidų tikrai nevešim. 
Dėžių nuo gėrimų buvo pusė pašiūrės. Kol knygas 

sudėliojau, atėjo beveik penkta. 

Laidotuvininkas pasakė, kad atviro karsto negali
ma niekam rodyti. Esą veido kaip ir nėra. Tyčia su 
sunkiu akmeniu sugrustas. 

— Gal, kad kulkų žymes nebūtų. 
Ir paaiškino, kad rado net tris kulkų sužeidimus. 

Du į veidą, vieną į krūtinę. Visos trys šautos iš apa
čios. Nepatarė net žiūrėti, nes vaizdas esąs nejaukus. 
Aš vis tiek norėjau pažiūrėti. Aldona irgi norėjo. Paro
dė. Aldona nebesusilaikiusi aiktelėjo ir nusigręžusi 
prigludo veidu man prie krutinės, aš tiktai gana skau
džiai pašiurpau ir nepasijutau kaip pasakiau: 

— Prakeikto bailio darbas! — nesusilaikiau. 
Palaidojom. Karsto neatidarė, nors buvo ir tokių. 

kurie būtų norėję savo akimis pamatyti. Ir laidotuvių 
namai ir bažnytėlė buvo pilni žmonių, vargonai grojo 
daugiausia Bachą. Ir tą pačią tokatą su fuga. kurią ta
da buvau girdėjęs. Šalia dėdes vietos nebuvo, tai pasi
taikė vieta seno tulpmedžio pavėsy. „Kai čia pasiliks 
visiškai vienas, pavasariais tulpmedis savo žiedais jį 
pabarstys", pagalvojau, bet garsiai nepasakinu. 

Policija irgi įtarė Frenką. Porą dienu neradę, bet 
trečią dieną sugrįžęs sutinusiu ir pamėlynavusiu vei
du. Nuominminkui paaiškinęs, kad kalnuose paslydęs 
ir susižeidęs. Atsisakė ir ligoninės ir net daktaro. Sa
kęs, kad del tokių niekų nesą ko rūpintis. Nuominin
kas vis tiek pranešęs policijai Kai ta atejuM lis polici
jos akyse nusišovęs. 

Dvigubai pasunkėję grįžom iš laidotuvių. 

(Bus daugiau) 
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MAŽLIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje lapkričio 1 d., ap
žvelgus į visuotinį Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos 
narių susirinkimą atvykusius 
dalyvius, man vėl prisiminė 
Vinco Kudirkos kartą Varšu
voje pasakyti žodžiai: „gražu 
matyti lietuvių būrelį, kurie 
tarp svetimųjų vienybę užlai
ko ir, susiėję, tėvynei aukoja 
žodelį, ir motiną pagarbina at
siminimais vaiko". Gimtajai 
šaliai skirtų žodelių tikrai ne
trūko ir šiame susirinkime. 

Susirinkimą pradėjo draugi
jos pirmininkas Vilius Trump-
jonas, kaip visada apsidžiaug
damas, iš%-ydęs vel daug drau
gijos narių ir jų svečių, pasvei
kinęs nuoširdžiais žodžiais vi
sus, po darbotvarkės pateiki
mo pakvietė atsistojimu pa
gerbti mirusiuosius draugijos 
narius. Po to draugijos sekre
torius Jurgis Lampsatis per
skaitė nuodugniai savo sura
šytą praėjusio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo vienbal
siai patvirtintas. 

Draugijos pirmininkas Vi
lius Trumpjonas apibūdino po 
paskutinio narių susirinkimo 
valdybos atliktus darbus ir pa
prašė dalyvių patarimo, kaip 
geriausiai būtų galima parem
ti tautiečius Karaliaučiaus 
krašte. J3raugo" dienraščio 
straipsniuose skaitėme, kaip 
draugija stengiasi, kad išlai
kytų, lietuvybę šiame krašte. 

Vilius Trumpjonas praeitą 
vasarą lankėsi Lietuvoje ir ta 
proga susitiko su Karaliau
čiaus krašto Lietuvių Bend
ruomenės pirmininku Sigitu 
Šamborskiu, su kuriuo turėjęs 
progą apvažinėti įvairias vie
toves ir susipažinti su kai ku
riais vietiniais veikėjais, kad 
sužinotą apie jų veiklą ir esa
muosius rūpesčius. 

Įsrutyje susitikęs su lietuvių 
kultūros draugijos „Nadruva" 
pirmininku Aleksu Bartniku, 
kuris taip pat esąs pedagogi
nio instituto direktorius. Insti
tute ruošiami lietuvių kalbos 
mokytojai. Įsrutyje veikianti 
katalikų bažnyčia, bet evange
likų bažnyčia naudojasi sta
čiatikiai. Užklausus Aleksą 
Bartniką, ar jis ir jo lietuvių 
kalbos mokytojai negalėtų bū
ti branduoliu, kuriant lietuvių 
kilmės vaikams stovyklą, jis 
tokiai idėjai pritaręs. 

Tilžėje jam teko dalyvauti 
Pasaulio Lietuvių bendruome
nės, Lietuvos regioninių prob
lemų ir tautinių mažumų de
partamento bei Karaliaučiaus 
krašto lietuviškų organizacijų 
pasitarime. Pasitarimas įvy
kęs Tilžės Kristaus Prisikėli
mo bažnyčios bibliotekoje. Su
sirinkimo pagrindinis tikslas 
buvęs pasitarti, kaip galėtų 
visi sutartinai dirbti lietu
vybės išsaugojimo ir puoselė
jimo labui. Nemažai laiko bu
vo skirta aptarimui, kaip ge
riausia įkurti lietuviškų pradi
nių mokyklų tinklą. Vilius 
Trumpjonas taip pat daly
viams pranešė, kad Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija 
remsianti .30 vaikų stovykla
vimą Kačerginėje. Nors susi
rinkimo metu buvę nemažai 
nuomonių skirtumų, bet susi
rinkimas užsibaigęs maloniai. 

Jam teko dalyvauti Kara
liaučiuje Šventosios Šeimynos 
bažnyčioje pamaldose ir po pa
maldų susitikti su Karaliau
čiaus srities mokytojų draugi
jos pirmininku Juozu Miliū
nu, Ludviko Rėzos lietuvių 
kultūros draugijos pirmininke 
Onute Kruglikova. kun. Anup
ru Gauronsku ir net su 9 Rė
zos lietuvių kultūros draugijos 
seimelio nariais. Susitikimo 
metu gvildentos panašios te
mos, kaip ir Tilžėje — apie 
jaunimą, mokyklas ir t.t. Mo
kytojų draugijai pažadėta 10 

vietų Kačerginės stovykloje. 
Ir Stalupėnuose, Trakėnuo

se, Gumbinėje, Ragainėje, t iek 
ir Gastuose Vilius Trumpjo
nas susit iko su šių miestų Lie
tuvių Bendruomenių pirmi
ninkais , mokytojais, tarybos 
nar ia is ir ansamblių vadovais. 
Kalbos visur buvusios labai 
panašios: susirūpinimas lietu
vybės išlaikymu ir sunkia 
ekonomine padėtimi. Mokyto
jas Kazys Rezgys vadovauja 
Trakėnuose jaunimo krepšinio 
komandai „Mažoji Lietuva". 

Ragainėje. Gumbinėje ir Tol
minkiemyje jis aplankęs isto
rines bažnyčias. Ragainėje 
Martyno Mažvydo vardo baž
nyčia padalinta į katalikų ko
plyčią, lietuvišką bibliotekėlę, 
susir inkimų salę ir stačiatikių 
koplyčią, o virš jų iš buvusios 
bažnyčios antrasis aukš tas , 
kur iame dabar yra gyvena
mieji buta i . Prie buvusios baž
nyčios šiais metais pritvirtin
ta a tmin imo lenta. Pamink
linės lentos atidengimo iškil
mėse dalyvavęs ir daugeliui 
paž į s tamas prof. dr. Domas 
Kaunas . 

Vilniaus Pilių tyrimo cent
ras šių metų rudenį pradėsiąs 
t i r iamuosius darbus evange
likų-liuteronų buvusios bažny
čios teritorijoje Ragainėje, sie
k ian t suras t i lietuvių raštijos 
pradininko Martyno Mažvydo 
kapavietę , nes spėjama, kad 
jis buvo palaidotas po bažny
čios varpine. 

Tolminkiemyje iš Kristijono 
Donelaičio bažnyčios padary
tas memorialinis muziejus, 
kurį kiekvienais metais aplan
ko apie 8-9 tūkstančiai lanky
tojų. Muziejaus įkūrėjas ir 
Kristijono Donelaičio draugi
jos pirmininkas architektas 
Napalys Kitkauskas dabar 
rūpinasi bažnyčios remonto 
reikalais . Remontą finansuoja 
Lietuvos kultūros ministerija. 

Gumbinėje ats tatyta salz-
burgiecių evangelikų-liutero
nų bažnyčia, turinti apie 2,000 
nar ių — rusų (Volgos vokie
čių). Parapijos kunigas kilęs iš 
Vokietijos, kalbąs rusiškai. 

Kadangi krašte beveik nie
kas ne tur i telefonų, nei maši
nų, pasitaiko daug sunkumų 
ir nesusipratimų. Nors Sigitas 
Šamborskis gyvena Kaune, 
bet j is kas savaitę aplanko ir 
šį kraštą. Kaip daugeliui žino
ma, k raš tas daugiausia apleis
tas , žemė nenaudojama, eko
nomiškai siipna, srityje esą 
apie 40,000 rusų karių. Dau
giau kaip pusė šio krašto gy
ventojų gyvena aplink Kara
liaučiaus miestą. Kiek toliau 
nuo miestų nematyti nei 
žmonių, nei mašir.ų. 

„Keliaujant man per Mažąją 
Lietuvą, aplankant mūsų tau
tai brangias vietas, prisilie
čiant prie lietuvių raštijos ir 
kultūros pėdsakų, pabendrau
j a n t su krašte gyvenančiais 
tautiečiais", — sakė draugijos 
pirmininkas Vilius Trumpjo
nas savo kelionės įspūdžių pa
sakojimų pabaigoje, — „man 
buvo proga atsigaivinti isto
rine praeitimi". 

Po šios pirmininko apžval
gos Jurg is Lampsatis sakė 
išklausęs Klaipėdos vaikų ir 
jaunimo folklorinio liaudies 
ansamblio „Vorusnėlė" išleistą 
kasetę su jų įrašytomis Ma
žosios Lietuvos liaudies daino
mis ir tradicinėmis evangeli
kų-liuteronų giesmėmis. Ka
setė palikusi j am teigiamą 
įspūdį. J i s pasiūlė susirinku
siems ją įsigyti kaip „mielą 
tėviškės prisiminimą". 

Nora Aušrienė, kun. Valdo 
Aušros žmona, iškėlė pasiūly
mą suruošti Čikagoje a r Le-
monte Mažosios Lietuvos me-
nin i rkės Ievos Labutytės gra
fiko?, meno kūrinių parodą. 
Ieva Labutytė mielai norėtų 

Po prof. Richard J. Krickaus paskaitos „Karaliaučiaus galvosūkis ir Lie
tuva ". Nuotraukoje iš kairės: LB Vašingtono skyriaus pirmininkas Vikto
ras Nakas, prof. Kazys Almenas ir prof. Richard J. Krickus 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

POSĖDŽIAVO D.L.O.C 
VALDYBA 

Š.m. gruodžio 9 d. posėdžia
vo Detroito Lietuvių organiza
cijų centro valdyba. Pirminin
kavo advokatas Kęstutis Miš
kinis. D.L.O.C. jau 59 metus 
iš eilės rengia Vasario 16-osios 
minėjimus. D.L.O.C. praneša, 
kad minėjimas bus ruošiamas 
1999 m. vasario 7 d., sekma
dienį, Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre, 25335 West Nine 
Mile Rd., Southfiefd, MI 
48034. Taip pat pranešama, 
kad D.L.O.C., kartu su Lietu
vos Vyčių padaliniu „Pagalba 
Lietuvai", rengia, koordinuoja 
ir visus kviečia atsilankyti į 
81-ąjį Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą. 

Šv. • Mišios- bus *«ukojamos 
abejose Detroito apylinkės lie
tuvių parapijose 10:30 v.r. Vi
sos organizacijos prašomos da
lyvauti su vėliavomis. Prieš 
minėjimą svečiai galės pasi
gardžiuoti skaniais lietuviš
kais patiekalais ir namuose 
keptais pyragais bei tortais. 
Pagrindinė kalbėtoja bus 
„Draugo" vyriausioji redaktorė 
Danutė Brazytė Bindokienė. 

Aukos Amerikos Lietuvių ta
rybos (ALTas) ir „Pagalba Lie
tuvai" veikloms remti bus ren
kamos prie abiejų lietuviškų 

surengti šią parodą geriausiai 
balandžio-gegužės mėn. Šiam 
parodos ruošimui buvo suda
rytas komitetas, į kurį įėjo 
Nora Aušrienė, Aldona Bun-
tinaitė ir Aldona Markelienė. 

Daugeliui žinomas kultūri
nių užmojų rėmėjas Kurtas 
Vėlius taip pat kalbėjo apie 
savo kelionę po Lietuvą ir po 
Karaliaučiaus krašto vietoves. 
J is dalyvavęs ir Klaipėdoje su
rengtoje mokslinėje konferen
cijoje „Mūsų išeiviai", kurioje 
j am teko kalbėti tema: „Ma
žosios Lietuvos lietuvių padė
tis anksčiau ir dabar". 

Nuta r ta vėl suruošti 1999 
m. vasario 13 d. tradicinį šiu
pinį Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus „Gintaro" salėje. Be 
to, buvo pranešta, kad a.a. 
Pauliaus Noreikos artimieji 
įteikė draugijos pirmininkui 
Viliui Trumpjonui 760 dolerių 
auką Karaliaučiaus krašto lie
tuvybės reikalams. 

Susirinkimui baigiantis, 
kun. Valdas Aušra supažin
dino su svečiais iš Lietuvos, 
būtent, kun. Saulium Juozai
čiu su žmona Jūra te ir jų vai
kais — Egle, Tomu. Kun. Sau
lius Juozaitis, Kauno ev. liut. 
parapijos klebonas, tęs savo 
studijas Fort Wayne, Ind. uni
versitete. 

Dar prieš pat susirinkimo 
uždarymą atvyko ir uolusis 
Rezistencinio komiteto pirmi
ninkas Algis Regis, negalėjęs 
del kitų įsipareigojimų anks
čiau susirinkime dalyvauti, 
nes dalyvavo Šaulių namuose 
rengtame Tilžės akto minėji
me. 

- V a l t e r i s Bend ikas 

parapijų ir prieš minėjimą 
prie įėjimo į Kultūros centrą. 
Aukas galima siųsti paštu: 
Aid to Lithuania. 4457 Fair-
way Court, Waterford, MI 
48328 (čekius rašyti Aid to 
Lithuania; aukos nurašomos 
nuo federalinių mokesčių). Au
kas ALTui siųsti šiuo adresu: 
Česys Šadeika, 28975 VVelling-
ton Rd., Farmington Hills, MI 
48334 (čekius rašant D.L.O.C. 
vardu). 

D.L.O.C. valdybą sudaro: 
pirmininkas — advokatas 
Kęstutis Miškinis, vicepirmi
ninkas — dr. Algis Barauskas, 
D.D.S., nariai — Eugenija Bu
lotienė, Regina Juškaitė-Švo-
bienė, Šarūnas Mingėla, Pet
ras Pagojus, Ona ir Česys 
Šadeikai ir Algirdas Vaitiekai-
tis. 

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis į Kęstutį 
Miškinį, tel. (248)967-2040. 

D.L.O.C v a l d y b a , 
paruošė Regina J u š k a i t ė -

Š v o b i e n ė 

DAYTONA BKACH^L 

DŽIAUGIAMĖS 
ORGANIZACIJŲ 

VEIKLA 

Gražiame kurortiniame Flo
ridos mieste prie Atlanto, 
maždaug prieš ketvirtį šimt
mečio pradėjo kurtis į poilsį 
išėję lietuviai. Pe r keletą 
metų čia įsikūrė nemažai tė
vynainių. Pradininkais tektų 
laikyti a.a. dr. Joną ir Aldoną 
Sandargus, Viktoriją ir 
Adolfą Andriulius, Juozą J e -
ciką. Dabar Daytona Beach, 
FL, yra gražus ir kūrybingas 
lietuvių telkinys. 

Įs ikūrus daugiau tėvynai
nių, gimė ir lietuvių organi
zacijos: Lietuvių klubas, vė
liau Daytona Beach LB apy
linkė, BALFas, ; .Saulutė" ir 
mūsų telkino pasididžiavimas 
— choras „Sietynas", kuriam 
jau penkiolika metų vadovau
ja muz. Antanas Skridulis. 
Šios organizacijos veikia su-
tardamos, rengia renginius, 
minėjimus, šventes, koncer
tus. 

Ką m ū s ų organizaci jos 
veikia? 

Š. m. lapkričio 4 d. LB Day
tona Beach apyi. valdyba Ho-
mers restorane suruošė tradi
cinius pabendravimo pietus. 
Dalyvavo apie 40 šio telkinio 
lietuvių. Papietavus, valdy

bos iždininkas Donatas Stu-
kas, pasveikinęs ir padėkojęs 
dalyviams už atsilankymą, 
kalbėti pakvietė Narimantą 
Karašą, labai gerai paruo
šiantį istorines Lietuvos apž
valgas, o ypač dabartinio Lie
tuvos kultūrinio, politinio ir 
ekonominio gyvenimo. Apž
valgai naudoja Lietuvos 
spaudą bei kitus šaltinius. Šį 
kartą jis pasakojo apie staty
bas, prekybą ir kitus Lietuvos 
gyvenimo įvykius. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla informavo apie bo
simą klubo veiklą, ruošiamus 

renginius, kvietė juose daly
vauti. 

Po trumpos programos da
lyviai nuoširdžiai pabendra
vo, pasidalino telkinio nau
jienomis 

Pabaigoje Donatas Stukas 
padėkojo. 

KLUBO SUSIRINKIMAS, 
BALFO VAJUS 

Š. m. lapkričio 8 dieną vy
ko lietuviams skirtos pamal
dos Prince of Peace parapijos 
bažnyčioje, Ormond Beach, 
FL. 

Šv. Mišias aukojo kun. Ri
čardas Grasso. Pamokslo 
metu prisiminė šio telkinio 
lietuvių gražų sugyvenimą ir 
veiklą. Prisiminė a.a. Mykolą 
Jagutį, mirusį prieš mėnesį. 
Palinkėjo Onai Zdaržinskie-
nei ir kitiems ligoniams stip
rybės, kvietė už visus pasi
melsti. 

Pamaldoms malonią nuo
taiką teikė choro „Sietyno" 
giedotos gražios giesmės, va
dovaujant muzikui Antanui 
Skriduliui. Aukas nešė Pe
tronėlė ir Balys Lukai, Van
da Bagdonienė. Pamaldose 
dalyvavo daug šio telkinio 
lietuvių ir iš toliau atvykusių 
svečių. 

Po pamaldų salėje vyko 
bendruomeniškas pabendra
vimas, kurio metu klubo pir
mininkas paaiškino veiklos 
planus. Gruodžio 5 d., šešta
dienį, St. Petersburge įvyks 
Clevelando choro „Exulta-
te" koncertas. Iš mūsų telki
nio vyks ekskursija autobusu 
ir po koncerto grįš tą pačią 
dieną į Daytona Beach. Kvie
tė norinčius į koncertą vykti 
registruotis pas valdybos na
rius. Užsiregistravo 36 asme
nys. Gal bus ir daugiau. 

Gruodžio 13 d., sekmadie
nį, Prince of Peace bažny
čioje, Ormond Beach, vyks 
lietuviams skirtos pamaldos. 
Po pamaldų salėje bus „Sie
tyno" sukaktuvinis koncertas. 
Bus paminėta „Sietyno" 15 
metų veikla, prisiminti am
žinybėn per tą laiką išėję šio 
choro nariai. Tą dieną „Sie
tynas" atliks naują programą, 
kurią dabar uoliai ruošia. 
Bus sveikinimai ir vaišės. 

Šiame klubo pabendravimo 
popietėje kalbų nebuvo. Ta
čiau buvo suruoštas „laimės 
šulinys" su gausybe laimikių. 
Laimėjimams vadovavo Algir
das Šilbajoris, Danutė Šilba-
jorienė, Aniceta Mažeikienė 
ir klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla. Šis „laimės šuli
nys" davė 250 dol. pelno. Po 
gausių laimėjimų, pasivaišinę 
saldumynais, vynu ir kavute, 
dalyviai dar valandėlę paben
dravo ir skirstėsi patenkinti į 
namus. 

Daytona Beach jau daug 
metų sėkmingai veikia BAL-
Fo skyrius. Šiuo metu skyriui 
vadovauja dvi darbščios Onu
tės — Karašienė ir Daržins-
kienė, o joms nuoširdžiai tal
kina ir padeda rengti BALFo 
vajus Narimantas Karaša. 

Pažymėtina, kad šio telki
nio lietuviai nuoširdžiai savo 
aukomis paremia šią taip rei
kalinga šalpos organizaciją. 

š . m. BALFo vajus čia buvo 
vykdomas lapkričio mėn. 13 
d. Daytona Beach klubo susi
rinkimo metu. Aukas rinko 
Onutė Karašienė, Onutė Dar-
žinskienė ir joms talkino Na
rimantas Karaša. Onutė Ka
rašienė kreipėsi į gausius da
lyvius jautriu žodžiu, prašė 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJttMttdJ& fcMAl SVėkATflS. 
IR GYVYBES DRALOMAS. 

Agentas FrarfcZapoas ir Off.Mgr. Auta* 
S. Kana kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 WMt96thStrMt 

Tat (708) 4244664 
(773)661-6654 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CfflCAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Alūnas, tel. 773-205-7702. 

GREIT PARDUODA 

!MaaaW RE/MAX 
REALTORS 

(773) 5SS-5959 
(708)425-7180 

RIMAS LSTANKUS 
• Gretas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

f * + _ , KMIECIK REALTORS 
N J O ' M K J I 7922 S.Piiaski Rd. 

—JNBLi 4365 S.Archer Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

YVasbington, D.C. lietuvio savininko 
„landseaping" kompanija iciko 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 i vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Akx, teL 202-
244-2373. 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti ir slaugyti senelius bei 
vaikus ir padėti namų ruošoje. 

Turi rekomendacijas. 
Skambinti tel. 773-776-2877. 

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding". 
TeL 708-728-0208 

Išnuomojamas 
2 mieg. butas. 

Sav. apmoka elektrą ir dujas. 
TeL 773-776-3949 

Jūsų namuose atlieku {vairias 
vidaus ir išores d rbus, 

taip pat elektros ir kanalizacijos 
pataisymus; 

remontuojame auto savo namuose. 
TeL 708-839-8447 

Gruodžio 12 d. 8 vai. vakaro Jaunimo 
centre, gruodžio 13 d 3 vai. p. p. — 
PLC Lemonte visus, mėgstančius 
linksmą kaimišką ir „kantrią" (country) 
muziką, smagų Šoki, i koncertą kviečia 
dainininkas VIRGIS STAKENAS. 
Iltroškusieji galės atsigaivinti bare. 

PARTIZANŲ GLOBOS FODNUI AUKOJO? 
$200 Eugenija Pakulis. 
$100 Čikagos Lietuvių Agronomų sąjunga, prisimini

mui a.a. Stasio Briedžio. Šeimai reiškiame širdingą užuo
jautą. 

$50 Petras Jadviršis; Juozas, Angelą Leščinskai; Ma
ria Vaitkus; Vitas, J a n e Peseckai; Genovaitė, Vytautas 
Musoniai. 

$25 Birutė Razminienė; J . H. Janiūnai; A. Kairys; A 
ir E. Pretkeliai; Ramoną, Sandra Gruzdis; J. Kučinskas; 
Ant. Irena Rimavičiai, prisiminimui a.a. Viktorijos Mus
teikienės. 

$10 Augustina, A. Orentai . 
L i e t u v o s P a r t i z a n u Globos fondo va ldyba nuošir

džiai dėkoja mieliems aukotojams už atsiųstas aukas. 
Sušelptieji partizanai-tremtiniai taip pat taria širdingą 
ačiū. 

paremti B.\LFą, o dalyviai 
jos prašymą išpildė, BALFui 
aukojo apie 50 aukotojų, su
aukoję 1,600 dol. 

Dr. Birutė Preikštienė pa
aukojo 500 dol., ir ji savo 
stambia auka kelinti metai 
per BALFą remia Jurbarko 

pensininkus. 
BALFas už aukas visiems 

nuoširdžiai dėkoja. 
Vasario 16-osios gimnazijos 

reikalais rūpinasi ir šį kartą 
jai aukas rinko dr. S. Sukare-
vičienė. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

Valstybiniame Vašingtono muziejuje, skirtame moterų menui, prie daili
ninkes Mary Straseviiius paveikslo stovi: dailininkė Mary Strasevičius 
1 kairėje). Alma Adamkienė (viduryje) ir Jūratė Sakalauskienė. 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Casimir G. Oksas, President 
Patarnautam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 



L A I Š K A I 

DAR ŠIS TAS APIE JAV 
LB KULTŪROS 

TARYBOS PREMIJAS 

Prie „Draugo" redaktorės ve
damojo („Dabar laikas per
svarstyti", „Draugas", gruo
džio 5 d.) apie JAV LB skirsto
mas kasmetines premijas no
risi pridėti dar keletą pastabų. 

Per pastaruosius metus bu
vau pakviestas dalyvauti kele-
toje dailės premijų skirstymo 
komisijose ir vieną kartą teko 
aprašyti laimėjusios dailinin
kės kūrybą spaudoje. Pasvei
kinau šią dailininkę telefonu, 
o ji išgirdusi tokią netikėtą 
naujieną, paklausė: „Premija? 
Už ką" Ji pati nenujautė, už 
ką gavo premiją. Gal ir patys 
komisijos nariai nepagalvojo, 
už ką ji buvojai paskirta. 

Kai man teko pirmą kartą 
dalyvauti šių premijų skirsty
mo komisijos posėdyje, kėliau 
klausimą, ar yra kokios gai
rės, pagal kurias šios premijos 
teikiamos. Komisijos pirmi
ninko buvo atsakyta, kad, pa
gal jo žinias, tokia „gairė" yra 
tik viena; premijos negalima 
duoti jau kartą gavusiam. 
„Gairių" klausimą iškėliau ir 
viename JAV LB Kultūros ta
rybos posėdyje, kuriame daly
vavo ir pati Kultūros tarybos 
pirmininkė ir kuriame pabrė
žiau, kad renkant premijuo-
tiną dailininką, būtina atk
reipti dėmesį į tuos žodelyčius 
„už ką?" Už viso gyvenimo 
nuopelnus, ar už tik už tų me
tų kokį išskirtinį atsiekimą? 
Kadangi premija yra kasme
tinė, siūliau, kad ji būtų tei
kiama būtent tais metais pasi
žymėjusiam kūrėjui. Buvo su
rašytas posėdžio protokolas, 
pažadėta kitų metų dailės pre
mijų skirstymo komisijai JAV 
LB Kultūros tarybos nustaty
tas gaires pateikti. Pagal ma
no žinias, jokių išsamesnių 
gairių iki šiol nėra. Šių metų 
premijos skirstymo komisijos 
pirmininkė paprašė Kultūros 
Tarybą parūpinti bent premi
jas jau gavusių dailininkų 
sąrašą. Susirinkusi komisija 
posėdžio ir to sąrašo neturėjo. 
Teko „spėlioti" ir iš atminties 
rankioti, kas prieš tai buvo 
premijuotas ir kas dar nebuvo 
premijuotas. Komisijos narių 
buvo sutarta, kad šį kartą pre
miją skirti pagal jau įsiga
lėjusį metodą: už viso gyveni
mo pasiekimus. Tokių išeivi
joje gyvenančių kūrėjų yra dar 
daug. Kam skirti? Alfabetine 
tvarka iš premijos negavusių 
sąrašo, kurio turbūt net ir 
nėra?.. 

Siųsdamas spaudai šias sa
vo pastabas, nenorėjau įžeisti 
ar nužeminti visų tų daili
ninkų, kurie iki šiol buvo JAV 
LB Kultūros tarybos ir Lietu
vių fondo apdovanoti premijo
mis. Tarkime, kad jie visi yra 
verti pagarbos ir visuomeninio 
įvertinimo. Bet ir jie, ir mes, ir 
pagaliau ateities mūsų pas
tangų apžvalgininkai norėtų 
tiksliau žinoti, būtent u i ką 
tos premijos buvo gautos. 

Algimantas Kezys 
Stickney, IL 

AR NORIME TAPTI 
VERKŠLENTOJAIS ? 

Straipsnyje „Gal taip rei
kėjo" (DR 1998.12.03) Vytau
tas Volertas išreiškia nepasi
tenkinimą dėl Europs Sąjun
gos (ES) palankesnio įverti
nimo Estijos ir Latvijos negu 
Lietuvos, bandant joms į tą 
organizaciją patekti. Prime
na, kad jos „turėjo suorgani
zavusios SS legionėlius". To
kiu prikaišiojimu norima jas 
diskredituoti, sudrumsti ke
lią siekiant ES-os narystės. 

Toliau V. Volertas, spėlio
damas kodėl Lietuva iš trijų 
Baltijos valstybių buvo išskir
ta, pataria neatmesti „Vyzen
talio nuodų" vienos iš galimy

bių. Stengiantis pakliūti į ES, 
mums reikia visų pagalbos, 
įskaitant ir žydų, su kuriais 
gyvenome šimtmečiais. Šiais 
laikais, ypač JAV-se, neturint 
faktų, tokie nepagrįsti įtari
nėjimai, man atrodo, yra po
litiškai nepriimtini. 

Novelėse panašūs išvedžio
jimai gal būtų be priekaištų, 
tačiau svarstant realų Lietu
vos likimą politikos arenoje, 
tokios ne visai taurios min
tys nusižengia krikščioniš
kiems principams, nuteikia 
kaimynus prieš mus ir pasau
lio akyse tampame verkšlen
tojais. 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

DĖMESIO VERTAS 
ATVEJIS 

Esu Lietuvių grįžimo į tėvy
nę komiteto narys. Neseniai 
buvo toks atvejis. Jauna Ame
rikos lietuvė baigė mokslus ir 
pasisiūlė padirbėti Lietuvoje 
keletąjnėnesių, kad galėtų su
sipažinti su kraštu ir pasida
linti naujausiom žiniom su lie
tuviais kolegomis. Ji tobulai 
kalba lietuviškai. 

Deja, šis labai pagirtinas no
ras susidūrė su Lietuvos biu
rokratija. Reikalas nuėjo iki 
pat ministerijos lygio. Šie rei
kalavo, kad, norėdama dirbti, 
ji turėtų praeiti sudėtingą li
cenzijų procedūrą. Tačiau 
Sveikatos ministerija sutiko 
įleisti ją kaip studentę, ir ji 
turėtų tuo atveju susimokėti 
už mokslą. 

Neseniai „Draugo" vedama
sis atkreipė skaitytojų dėmesį 
į žydų pastangas sudominti 
pasaulio žydų jaunuomenę Iz

raeliu, sumokėti jų keliones 
ir pragyvenimą Izraelyje. 
(„Draugas" lapkr. 18 d.). Šiuo 
atveju užsienyje gimusi ir au
gusi idealiste lietuvaitė pati 
siūlosi susimokėti kelionės ir 
pragyvenimo išlaidas Lietu
voje, tačiau Lietuvos Sveika
tos ministerijos pareigūnai ją 
atstumia ir dar siekia pasipel
nyti! 

Ar tauta, kuri atstumia savo 
gabiausią jaunimą, gali kles
tėti? 

Linas Sidrys, M.D. 
Chicago, IL 

AŠ ESU DAR GYVAS 

„Draugo" Nr. 232, spausdin
tame 1998 m. gruodžio 1 d., 
nustebintas skaitau, kad aš 
esu miręs. Tenai žurnalistas 
E.Š. rašo: 

„Ketvirtajame 'Suvalkijos' 
numeryje irgi randame me
džiagos iš JAV gyvenančių 
autorių: Čia spausdinama a.a. 
Algirdo Gustaičio II pasauli
nio karo dienoraščio 'Karas 
braukia ašarą' ištrauka". 

Netiesa, kad esu miręs. 
Priešingai — esu sveikas, 
linksmas. - Šias eilutes rašau 
ne iš karsto kapinyne, bet sa
vo name Los Angeles, Kalifor
nijoje. 

Pagarbiai, su gerais linkėji
mais. 

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles,CA 

IR MES VALGĖME 
KALAKUTĄ 

Gerontol. ir Reabil. pensio
nato vadovybė, užsienyje gy
venusiems lietuviams, kaip jie 

vadino „amerikonams" suren
gė Padėkos dienos kalakutų 
pietus. Prie gražiai papuoštų 
stalų susėdo 18 „amerikonų" 
(4 negalėjo dalyvauti) ir po 
Sagienės maldelės ir „Sukti
nio" taurelės pakėlimo „chi

rurgės" Aldonos Paulauskie
nės operuotas kalakutas grei
tai buvo kiekvieno lėkštėje. 
Centro atstovai net ir dainą 
užplėšė. 

A. Paulauskas 
Vilnius 

DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 11d., penktadienis 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Su dideliu liūdesiu prisimenam mūsų brangų, Vyrą, 

Tėvelį ir Senelį 

A.tA. 
Sol. ANTANĄ PAVASARĮ, 

kuris mus paliko 1997 m. gruodžio 9 d. 
Prašome maldoje prisiminti a.a. Antaną Pavasarį. 
Liūdinti šeima. 

A.TA. 
BERNARDUI ŽUKAUSKUI 

mirus, jo dukrai, sesei giedrininkei RITAI VENCLO
VIENEI ir visai šeimai bei artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. 

Karpi Giedra 

A.TA. 
VENAI LAURAITIENEI 

mirus, liūdesyje likusį jos vyrą, mūsų klubo ilgametį 
narį, ALEKSĄ, jos sūnų, mūsų rėmėją, VYTAUTĄ 
bei kitus šeimos narius, nuoširdžiai užjaučiame. 

Čikagos LFK „Lituanicos' valdyba 

Ir jūs galite įsigyti „Laimingą piniginei" 
Tik $5 už kuponą — ir turit galimybę gaut dalį $100,000 

kurie guli banko seife. 

Siųskite pinigus per Westem Union is JAV į Lietuvą 
ar bet kuri 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 VYestem 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! 
šis pasiūlymas galioja iki š.m. gruodžio 31 d.l 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The fastest way to send money worldwid». TM 
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Su liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, kad š. m. gruodžio 4 d. mirė mūsų Mama, 
Senelė, Prosenelė 

A.tA. 
Mokytoja EMILIJA MIELYTĖ 

GAŠKIENĖ 
sulaukusi 91 metų. 

Gimė Lietuvoje 1907 m. vasario 21 d. Gyveno Či
kagoje. Velionė buvo a.a. agronomo Aleksandro Gaškos 
žmona. 

Liūdi vaikai: Remigijus, Vida, Aleksandras, Dalia, 
Kęstutis su šeimomis; anūkai: Gintautas, Indrė, Gilius, 
Ieva, Eglė, Audrius, Aleksandras; proanūkės: Virgilija 
ir Veronika; sesuo Liucija Paulavičienė. jos dukra Irena 
su šeima; Lietuvoje brolio Jono Mielio, mirusio Sibire, 
duktė Zita, pussesere Emilija Vizgirdiene su šeima ir 
daug kitų giminių Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai 
BALFui, Putnamo seselių ir Jaunimo centro rėmėjams. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 10 d. ir 
penktadienį, gruodžio 11 d. nuo 3 iki 8 vai. vakaro Pet
kus Marąuette laidojimo namuose. Rožančius bus kal
bamas penktadienį, gruodžio 11d. 3:30 vai. p.p. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį gruodžio 12 d. Iš laidoji
mo namų 10 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus auko
jamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių 
prašoma aukoti „Saulutei", Lietuvos vaikų globos bū
reliui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vaikai, anūkai, proanūkės, sesuo, jų 
šeimos ir kiti giminės. 

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

r 

A.fA._ 
GENĖ BAJORUNIENĖ 

Medekšaitė 
Gyveno Lockport, IL. Mirė 1998 m. gruodžio 10 d. 

sulaukusi 83 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 35 metus. 
Nuliūdę liko: dukros — Julija Liutikienė, žentas 

Danielius, Laima Kvantas, žentas Stasys; anūkai: Vi
das, Linas, Irena ir Renata; Lietuvoje sesuo Veronika 
Kozelienė; pusbrolis kun. Julian Szumilo, pusseserės 
Emily Kolber ir Eleonora Puchalski; taip pat daug gimi
nių Lietuvoje. 

Velionė pašarvota penktadienį, gruodžio 11d. nuo 3 
iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. 
Southwest Hwy., Palos Hills, IL. 

Laidotuvės gruodžio 12 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus pa
laidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukros, žentai, anūkai, sesuo ir kiti gi
minės. 

Laidotuvių direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410. 

A.IA. 
ALGIUI AVIŽIENIUI, JR 

mirus, jo žmonai TERESEI, mieliems draugams AL
GIUI ir JŪRATEI AVIŽIENIAMS, Jų sūnums RI
MUI IR AUDRIUI, visiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Rūta ir Edmundas Kulikauskai 
Danguolė Kviklytė 
Ramunė ir Vincas Lukai 

Mūsų didžiam ateitininkui pirmūnui 

A.tA. 
BERNARDUI ŽUKAUSKUI, 

po ilgos, virš šimtmetį trukusios gyvenimo kelionės, 
išėjusiam \ Amžinuosius Tėvo Namus, jo dukrą RITĄ 
VENCLOVIENĘ, sūnų ALGĮ, visus anūkus, proanū-
kus ir artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ateitininkų namą valdyba 

Mišios velionio intencija bus aukojamos sausio 10 
d., 9 vai. ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemont, IL. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 
NEPAPRASTA ŠVENTĖ PAL. 

JURGIO MATULAIČIO 
MISIJOJE LEMONTE 

Čikagos lit. mokykla gruo
džio 19 d., 11 vai. r.. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje ruošia 
Kalėdų eglutę. Bus mokinių 
atliekama programa — vaidi
nimėlis, tautiniai šokiai, atsi
lankys Kalėdų senelis. Mokyk
los vadovybė kviečia ne tik 
tėvelius ir kitus mokinių ar
timuosius, bet lietuviškąją vi
suomenę, kad susipažintų su 
lit. mokyklos darbu ir tas pas
katintų jaunimą auklėti lietu
viškai, tautiškai. Svarbu, kad 
neištirptume tarptautiniame 
katile. Savo gausiu dalyvavi
mu pakelsite besimokančių 
nuotaiką, juo labiau — juos 
paskatinsite savo laiką aukoti 
tėvynei Lietuvai. 

Lietuvos Vyčiai jau pra
dėjo ruoštis metiniam Vyčių 
pokyliui kuris vyks 1999 m. 
vasario 7 d. Martiniąue salėje. 
Sudarytas komitetas, j kurį 
įeina: Algirdas Brazis, Rober
tas Martin ir Aušra Padalino. 
Gruodžio 1 d. komitetas pasi
kvietė dar kelis narius ir pa
sidalino paruošimo darbais. 
Verta prisiminti, kad metinis 
Vyčių pokylis yra vienas di
džiausių ir gražiausių rengi
nių. Jis prasidėjo kaip Vasario 
16-osios. Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimas, o 
tęsiamas, kaip „Lietuvos pri
siminimų" puota — šiemet jau 
39 kartą. Siūlome jau dabar 
planuoti pokylyje dalyvauti. 

Brighton Park LB apy
linkės valdyba, sveikindama 
„Draugo" personalą švenčių 
proga, atsiuntė 100 dol. auką. 
Esame labai dėkingi už svei
kinimus ir paramą. 

Gražiai Čikagoje veikian
tis Zarasiškių klubas nepa
miršo dienraščio, kuris .visuo
met mielai spausdina žinutes 
ir platesnius aprašymus apie 
klubo veiklą — apdovanojo 
„Draugą" 100 dol. parama. 
Nuoširdus ačiū! 

Tauragės Lietuvių klu
bas sėkmingai veikia ir toli 
nuo Tauragės — būtent Či
kagoje. Labai džiaugiamės, 
kad klubas supranta lietu
viškos spaudos svarbą ir at
siuntė „Draugo" paramai 100 
dol. auką. Linkime tolimesnės 
sėkmingos veiklos ir dėko
jame! 

Lietuviai pensininkai Či
kagoje yra susibūrę i klu
bą, kurio veikla pastaruoju 
metu vel stipriai pagyvėjo. 
Vėliausiame savo susirinkime 
Pensininkų klubas Čikagoje 
paskyrė „Draugui" 100 dol. 
auką, kuri nuoširdžiai įver
tinama. Labai ačiū! 

So! Jura Bnkaitiene, jau kuris lai
kas gražiai besireiškianti Lemonte 
ir kituose telkiniuose Ji bus viena 
programos atlikėjų Labdaros va
kare, kurį rengia JAV LB Sociali
niu reikalų taryba šį šeštadienį, 
struodiio U d., 6:30 vai. vak.. 
„Seklyčioje" Visi kviečiami paben
drauti, pasivaišinti, pasiklausyti 
gražios programos ir paremti Socia
linių reikalų tarybos daugialype 
veiklų , 

Balsas su šypsena... Tai Aldona Pa-
lekienė, kuri visuomet maloniai 
priima rezervacijas { Pasaulio lietu
vių centro renginių komiteto ruo
šiamus pietus, parodas, pobūvius ir 
kitus renginius. Šiuo metu Aldona 
mielai užregistruoja visus, norin
čius dalyvauti PLC kūčių vaišėse 
gruodžio 20 d., sekmadienį, 12 vai., 
tuoj po Mišių. Kūčios ruošiamos 
didžiojoje PLC salėje. Paskubėkite 
užsitikrinti stalą ar vietą. 

Ateitininkų šalpos fon
das, Lemont, IL, gerai su
pranta, ką reiškia visuomenės 
parama lietuviškiems reika
lams, tuo pačiu ir spaudai. Per 
fondo iždininkę Aldoną Juoze-
vičienę mums atsiuntė 100 
dol. čekį su padėka už rekla
mas, kurias „Draugas" spaus
dino prieš AŠF vakarienę, vy
kusią Ateitininkų namuose 
lapkričio pabaigoje. „Draugas" 
taip pat yra labai dėkingas 
Ateitininkų šalpos fondui už 
paramą. 

Petras Tutinas, Brooklyn, 
NY, atnaujindamas „Draugo" 
prenumeratą kitiems metams, 
pridėjo dosnią 100 dol. auką. 
Nuoširdur dėkui! 

Dosnusis lietuvišku rei
kalų rėmėjas prel. Juozas 
Prunskis, Lemont, IL, ne tik 
užsakė „Draugą" į Lietuvą Jo
nui Baleišai Vilniuje, bet dar 
pridėjo 100 dol. auką „Drau
gui". Linkėdami sveikatos ir 
gražių švenčių prel. J. Pruns-
kiui, tariame — ačiū! 

Bronė Čižikas, Chicago, 
IL, kartu su „Draugo" prenu
meratos mokesčiu atsiuntė 
dar 120 dol. priedą — auką. 
Dėkojame ir linkime džiaugs
mingų šv. Kalėdų su gausia 
Dievo palaima Naujuose me
tuose! 

Marta M. Tumpjonas, Na-
perville, IL, su „Draugo" pre
numerata atsiuntė labai gra
žią ir dosnią auką — 105 dol. 
Jai tariame širdingą ačiū! 

Vidmantas Rapšys, Dow-
ners Grove, IL, parėmė savo 
dienraštį „Draugą" net 200 
dol. auka! Reiškiame jam 
širdingą padėką ir linkime 
linksmų šv. Kalėdų, laimingų 
Naujųjų metų! 

E. Jonušas, Omaha, NE, 
siųsdamas prenumeratos mo
kestį, pridėjo 100 dol. paramą 
„Draugo" leidybai paremti. 
Sveikiname savo dosnų skai
tytoją Omahoje Kristaus Gi
mimo šventėje, dėkojame už 
dovaną „Draugui" ir linkime 
laimingų Naujų metų. 

Valerija Žadeikienė. visa
da mielai talkinanti studen
tams ateitininkams, ir šiemet 
sutiko registruoti visus norin
čius dalyvauti ateitininkų kū-
čiose. sekmadienį, gruodžio 20 
d.. 1 vai.p.p. ruošiamuos' Jau
nimo centre. Visuomenė kvie
čiama. Prašoma iš anksto re
gistruotis tel. 708-424-4150 

„ O Kristau, tu mane pas
tebėjai, savo lūpom mano var
dą ištaręs. Savo valtį aš pali
kęs skubėjau, kad per amžius 
būčiau tavo žveju", skambėjo 
misijos choro šiai progai atlie
kamos giesmės garsai, suvir
pindami ne vieną širdį. Tai 
buvo nepaprasta šventė Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijoje Lemonte. Misijos kape
liono, Algirdo Palioko, SJ, ir 
visų jo „ganomųjų avių" šven
tė — jo kunigystės 25-tasis ju
biliejus! 

Bažnyčia buvo ypač gražiai 
išpuošta rudeninėmis gėlėmis, 
o žmonių gausumas priminė 
velykines Prisikėlimo Mišias. 
Link altoriaus artinosi didelė 
procesija: Mišių patarnautojai 
broliukai Kęstutis ir Adomas 
Daugirdai; skaitytojai Irena 
Kazlauskienė ir Algirdas Dap
kus; svečiai kunigai Rimas 
Gudelis iš Lietuvos, dabar 
darbuojantysis Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijoje 
Marąuette Parke; tos pačios 
parapijos buvęs ilgametis kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas; 
Londono (Anglijoje) Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
nas kun. Jonas Sakevičius, 
MIC; šios misijos gyventojas 
prel. Ignas Urbonas ir pats ju
biliatas Algirdas Paliokas, SJ. 

Misijos choro šv. Mišių litur
gijos giedojimą ypač praturti
no solistai Praurimė Ragienė, 
ir Vilniaus operos solistas Vy
tautas Juozapaitis. 

Pirmoje eilėje sėdėjo Lietu
vos prezidento žmona Alma 
Adamkienė ir jubiliato sesuo 

Kun. Antanas Saulaitis 
gruodžio 13 d., 12 vai., Bever-
ly Shores Šv. Onos bažnyčioje 
aukos kalėdinio susikaupimo 
šv. Mišias. Vargonais gros mu
zikas Vytautas Gutauskas. Po 
pamaldų kun. A. Saulaitis 
kalbės apie Lietuvą, parodys 
10 min. filmą. Po to kiniečių 
restorane vyks susirinkimas ir 

Aldona Petkevičiene, į šias iš
kilmes atvykusi iš Lietuvos. 

Tai dienai skirtą Evangeliją 
perskaitė ir pamokslą pasakė 
prelatas Ignas Urbonas, išryš
kindamas kunigystes sakra
mento svarbą ir paminėdamas 
dorybes, kurių visais laikais 
buvo laukiama iš kunigo. 

Po komunijos maldų ir prieš 
palaiminimą dvi jaunos Ne
kalto Prasidėjimo Marijos se
serys, Aušrelė ir Laima, atne
šė gražiai įrėmintą šv. Tėvo 
Jono Pauliaus II palaiminimą, 
skirtą kun. Algirdui Paliokui, 
SJ, jo 25 metų kunigystės ju
biliejaus proga, kurį kun. Jo
nas Kuzinskas įteikė jubilia
tui. 

Kai paskutiniai misijos cho
ro giedamos Juozo Strolios 
giesmės „Parveski Viešpatie" 
garsai nuaidėjo, žmonės pa
lengva pajudėjo Pasaulio lie
tuvių centro didžiosios salės 
link, kur vyko antroji šios ne
paprastos šventės programos 
dalis. 

„Jubiliate, džiaukitės", — 
pasveikino bažnytinės tarybos 
narė, Irena Kazlauskienė, 
psalmės žodžiais ragindama 
susirinkusiuosius džiaugtis, 
nes iš tikrųjų buvo kuo 
džiaugtis. Programai vadovau
ti pakvietė Nijolę Maskaliū-
nienę. 

N. Maskaliūnienė pakvietė 
Juozą Baužį, kuris pabėrė 
pluoštą faktų ir minčių, per
pintų eilėraščių citatomis, 
apie jubiliato nueitą gyvenimo 
ir kunigystės kelią. Po to 
kalbėtojas į jubiliatą pažvelgė, 
kaip į žmogų, kunigą, vienuo
lį, kuris gyveno dvigubą gyve
nimą, nes, baigęs inžinerijos 
studijas, įstojo į slaptą kunigų 
seminariją, buvo įšventintas į 
kunigus ir dirbo kunigu pog
rindyje. 

Maironio lituanistinės mo
kyklos mokinys ir Daumanto/ 
Dielininkaičio ateitininkų 
kuopos jaunutis Kęstutis Dau-

P i e t u s - girdas padeklamavo eilėraštį 
Filmas apie Švėkšną ir „Lietuvoj". Buvo skaitomi gau-

a.a. grafo Aleksandro Pla- sus sveikinimai ir linkėjimai: 
terio laidotuves Švėkšnoje, Aleksas Vitkus sveikino Baž-
šį sekmadienį, gruodžio 13 d., nytinės tarybos vardu; Riman-
11:30 vai. r. bus rodomas Jau
nimo centro kavinėje. Kvie
čiame visus, o ypač švėkšniš
kius ir Akademinio Skautų 
sąjūdžio narius. 

Prel. Juozas Prunskis, 
besirūpindamas katalikiškos 
spaudos reikalais, užsakė 
„XXI amžių" trylikai Lietuvos 
bibliotekų. Kaip būtų gražu, 
jeigu kiti pasektų jo pavyz
džiu ir užprenumeruotų Lietu
voje leidžiamus vertingus lei
dinius arba vienintelį užsienio 
lietuvių dienraštį „Draugą" 
savo miestelio, miesto, kaimo 
bibliotekai. 

Čikagos ateitininkų Kū
čios sekmadienį, gruodžio 20 
d., 1 vai. p.p. vyks Jaunimo 
centre. Visi kviečiami. Regis
truotis pas Valeriją Žadeikie-
nę, tel. 708-424-4150. 

Puiki Kalėdinė dovana 
- trečioji Danutės Brazytės 
Bindokienės knygos „Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijo
je" 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!" 

Susipažinimo su prt'l Ignu Urbonu pobūvyje Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Priekyje sėdi (kairėje) prel. I 
Urbonas ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos kapelionas kun Algirdas paliokas, SJ Nuotr. B. Kronienės 

tas Griškeks PLC tarybos var
du; Liudas Šlenys Lietuvių 
Bendruomenės Lemonto apy
linkės vardu; dr. Petras Kisie
lius ateitininkų vardu. Raštu 
sveikino Chicagos kardinolas 
Frances George, arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, vysku
pas Paulius Baltakis, OFM, 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas Adam
kus, Clevelando Dievo Moti
nos Nepaliaujamos Pagalbos 
parapijos klebonas Gediminas 
Kijauskas, SJ, „Laiškų lietu
viams" redaktorius kun. Juo
zas Vaišnys, SJ, kun. P. Var-
žintas iš Skapiškio (Lietuvos), 
kanauninkas Bronius Anta
naitis, kun. Kazimieras Amb
rasas, SJ, Nekalto Prasidė
jimo seselės. Jūrų skaučių 
vardu sveikino sesė Gulbinie
nė ir Fronto Bičiulių vardu 
Vytas Petrulis. 

Meninę programą atliko 
Rima Polikaitytė, kuri fleita 
pagrojo, akompanuojant jos 
broliui Dariui Polikaičiui, dvi 
daineles — .lakštingalos se
renada" ir „Tėviškėle, tėviš
kėle". Solistė Praurimė Ragie
nė padainavo labai tai progai 
tinkančias tris dainas — Shu-
berto „Seligkeit", kuriai pas
kutinio posmelio žodžius muz. 
Faustas Strolia pakeitė į kitus 
tai progai tinkančius žodžius, 
Jurgio Gaižausko — „Nidos 
gintarai" ir liaudies dainą — 
„Ant kalno karklai". 

Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos vardu dovaną — kieliką ir 
pateną, įteikė Aleksas Vitkus 
ir Irena Kazlauskienė, linkė

dami „naudoti ją kasdieną". 
Misijos choro vardu pasveiki
no ir dovaną įteikė choro diri
gentė Birutė Mockienė, sese
lių kazimieriečių vardu sveiki
no ir dovaną įteikė ses. Ra
mutė, primindama, kad kun. 
Algirdas Paliokas, SJ, pogrin
džio metais, buvo jų vieninte
lis rekolekcijų vadovas. 

Galiausiai pats jubiliatas ta
rė žodį. Savo žodyje kalbėtojas 
papasakojo visą savo gyveni
mą, perpindamas jį malda — 
klausimais Viešpačiui ir tuo 
pačiu atsakymai, Jam. Tai bu
vo Juozo Baužio paminėti jo 
gyvenimo faktai, apvilkti poe
tiniu rūbu. Nužvelgęs visą sa
vo gyvenimo kelią kun. Algir
das sustojo prie šiandienos, 
kur jo tiesioginės pareigos — 
krikštai, santuokos, laidotu
vės ir t.t., ir rūpinimasis savo 
„ganomaisiais", neduoda jam 
laiko sustoti. Tame skubėjime 
ir savęs dalinime visiems, jis 
klausia Viešpaties: „Ar užtek
tų širdies, jeigu taip padalinus 
visiems?" Ir vėl pats atsako į 
neatsakomą klausimą: „Tik tu 
Viešpatie žinai, nes Tu pats 
tai padarei" (padalinai save). 
Jis priima viską kaip Viešpa
ties dovaną, priima ir visus 
gyvenimo vingius, kuriais 
Viešpats jį veda. 

Aldona Kamantienė 

ARTIMESNIO 
SUSIPAŽINIMO PIETŪS 
Prelatas Ignas Urbonas, bu

vęs ilgalaikis Šv. Kazimiero, 
Gary, Ind. klebonas, dabar 
įsikūręs Pasaulio lietuvių cen
tre ir padeda Pal . Jurgio Ma
tulaičio misijos kapelionui 
kun. Algirdui Paliokui, SJ. 
Artimiau su juo susipažinti 
PLC didžiojoje salėje suruo-
šėme pietus ir pasikvietėme 
prelatą juose dalyvauti. 

Apie prelatą Igną Urboną 
labai gražiai, įdomiai ir iš
samiai papasakojo seselė Ja
nina, ilgametė jo pagalbinin
kė Šv. Kazimiero parapijoje. 

Po to kalbėjo pats prelatas. 
Jis taip pat papasakojo apie 
savo darbą parapijoje bei už 
jos ribų. Prel. Ignas Urbonas 
ir sunkiausią situaciją moka 
papasakoti su tam tikru hu
moru. Jį pagerbti atvažiavo 
nemažas jo buvusių parapi
jiečių ir tas jį labai pradžiu
gino. Džiaugiamės, kad jis 
įsikūrė ir įsijungė į mūsų mi
siją. 

Dėkoju talkininkėms ir Al
fredui Mikučauskui už maisto 
išdalinimą. Dėkoju „Baltic" 
kepyklos savininkams — An-
kų šeimai už padovanotą ša
kotį. Dėkui „Ratine" kepyklos 
savininkams J. ir D. Kapa-
činskams už padovanotus 
skanius pyragaičius. Šį susi
pažinimą rengė Pal. Jurgio 
Matulaičio ir PLC renginių 
komitetas. Linkime prelatui 
sveikatos ir dar daug darbin
gų metų. 

Bronė Nainienė 

Viena Kauno didžiųjų 
mokyklų yra naujai pavadin
ta Stasio Lozoraičio vardu, pa
gerbiant mirusį patriotą ir 
diplomatą. Mokyklos literatū
ros mokytoja Marija Gliebie-
nė, norėdama mokinius ge
riau supažindinti su Stasiu 
Lozoraičiu, kreipiasi į visuo
menę pagalbos. Prašo nuo
traukų, laikraščio iškarpų, is
torinės medžiagos. Prašoma 
siųsti adresu: Marija Gliebie-
nė, Kulvos 34-38, 3026 Kau
nas, Lietuva. 

Puikų R. Zubovo ir An-
gel Petro (soprano) atlieka
mą kalėdinės baroko muzikos 
koncertą jūs dar galėsite 
išgirsti St. Xavier universitete 
( McGuire Hali) gruodžio 16 d. 
7:30 val.v. St. Xavier universi
teto adresas - 3700 W. 103 St. 
Muzikantai atliks prancūzų, 
anglų ir vokiečių baroko epo
chos kompozitorių kūrinius, 
R. Zubovas gros baroko laikų 
klavesinu. 

Socialinių reikalų tary
ba ruošia kasmetini Labda
ros vakarą jau šį šeštadienį, 
gruodžio 12 d., 6:30 vai. vak., 
„Seklyčioje". Tarp kitų įdo
mybių, bus proga sužinoti, 
kam šįmet paskirta vyresniojo 
lietuvio visuomenininko pre
mija, kurios mecenatas yra 
prel. Juozas Prunskis. Rezer
vuokite vietas tel. 773-476-
2655. 

Tradicine Kūčių vakarie
nę ruošia vyresniųjų lietuvių 
centras Čikagoje gruodžio 23 
d., trečiadienį, 4 vai. p.p. No
rinčius dalyvaut, prašome ne
delsiant registruotis asme
niškai arba tel. 773-476-2655. 

Čikagos 15th Ward Zon-
ing Committee praneša, kad 
vyks apylinkės gyventojų su
sirinkimas pirmadienį, š. m. 
gruodžio 14 d., 7:00 v.v., Tark-
ington Park Fieldhouse, 3344 
West 71st St. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Norintys 
daugiau informacijos skam
binkite: (773) 776 -7106. 

West Lawn Chamber of 
Commerce rengia kalėdinių 
dekoracijų varžybas visoms 
West Lawn Chamber apy
linkės komercinėms įstai
goms. Pirma premija - 100 
dol. Skambinkite (773) 436 -
4600 arba 735 - 7690. 

Lemonto pasaulio lietu
vių centro Naujų metų su
tikimas ruošiamas sutelkti 
lėšas apatinės salės įrengi
mui. Praleiskit smagų vakarą 
draugų tarpe ir tuo pat prisi
dėkit prie gero darbo. Bilietų 
kainos padengia užkandžius, 
gėrimus ir vakarienę. Dėl re
zervacijų ir tolimesnės infor
macijos prašome kreiptis į 
Liną Žliobienę, tel. (630) 420 -
8218. 

Prancūzų kalbos pamo
kos prasidės sausio 16 d., Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
juje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL. Pamokos vyks 
šeštadieniais nuo 10 iki 11 
vai. ryto ir tęsis iki vasario 20 
d. Prancūzų kalbos mokytoja 
yra prityrusi pedagogė, baigu
si Vilniaus universitetą. Visi, 
kurie nori susipažinti su šia 
gražia ir skambia kalba arba 
pagilinti žinias, maloniai 
kviečiami. Dėl registracijos ir 
informacijos skambinkite į 
muziejų tel. (773) 582 - 6500. 

• 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

niai Kalėdoms, TRANS-
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60829. Tel. 1-
773-838-1050. 

(sk.) 
• Praleiskite vieną savai

tę šią žiemą plaukiant saulė
toje Karibų jūroje. Septynios 
dienos - 1999 m. sausio 31 d. 
- vasario 7 d. Kaina $1,339. 
First Class TraveL tel 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. B JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888479-7730. 

(sk.) 

• Juozas Poškus atsiuntė 
$255, prisiminimui a.a. 
Anicetos Poškienės. Lietuvos 
Part izanų Globos fondo 
valdyba reiškia nuoširdžią 
užuojautą ponui J.Poškui, 
giminėms ir pažįstamiems. 
Taip pat AČIŪ už paskirtą 
auką partizanų šalpai. Viešpats 
tesuteikia Amžiną Ramybę a.a. 
Anicetai. 

(sk.) 
• Ieškau pirkti Broniaus 
Kviklio „Lietuvos bažny
čios", „Lietuvių enciklopedija" 
ir Viktoro Petravičiaus „Lino 
raižiniai XVI-XVII a. knygų 
Lietuvos tema". Vytautas Pet-
niūnas, Gelvonų 20-49, LT-
2010 Vilnius, Lietuva. 

(sk.) 
• Talman Delicatessen pri
ima užsakymus Kūčių-Kalėdų 
stalui: mėsos patiekalai -
ruliadai, kiaulienos, veršienos, 
antienos; dešros; įvairios silkės, 
tuvis; tortai, napoleonas, 
šližikai, sausainiai ir kiti 
skanumynai. Iki malonaus 
pasimatymo! 2624 W 69 St, 
Chicago IL 60629, tel. 773-
434-9766. 

(sk.) 


