
SI 1 ! PI Gf,'fi! IS f!! W<" 

BFFFRI NCf ftFPtdtltif Nl 
Sf f? r r*! s n i VIŠTOM 
kMSHINCTOM m: VOO'"-. 

NEVVSPAPER - P O N O T DELAY - Pate Mailed 12/17/98 

U Ž S I E N I O L I E T U V I Ų D I E N R A Š T I S 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 
PERIODICALS 
Decwrt»rl8,199e THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
VoLUDDCVU Kaina 50 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, GRįJODŽIO - DECEMBER 18,1998 Nr. 245 

Vilnius pateisina karinius 
veiksmus prieš Iraką 

Vilnius, gruodžio 17 d. sprendimus, būtina daugiau 
(BNS) — „Prezidentas mano, 
kad tai buvo neišvengiamas 
bei ryžtingas žingsnis ir jis re
mia JAV ir Didžiosios Britani
jos oro antskrydžius", pareiškė 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus patarėjas užsienio 
politikos ir nacionalinio sau
gumo klausimams Albinas Ja
nuška. „Iškilus pavojui, kad 
per keletą mėnesių Irakas gali 
pasigaminti bakteriologinį ir 
cheminj ginklą, šis žingsnis 
buvo neišvengiamas", sakė 
jis. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija pareiškė „supran
tant i" JAV ir Didžiosios Brita
nijos oro smūgius prieš Iraką 
kaip „laikinas aktyvias atgra
sinimo priemones". 

Ketvirtadienį paskelbtame 
pranešime spaudai Lietuvos 
URM reiškia apgailestavimą, 
kad Irakas nevykdė savo įsi
pareigojimų visiškai ir besą
lygiškai laikytis Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybos nuta
rimų dėl masinio naikinimo 
ginklų sunaikinimo. 

Lietuvos vyriausybė smūgį 
prieš Iraką įvertino kaip „ne
išvengiamas aktyvios atgrasos 
priemones", kuriomis siekia
ma vykdyti Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos nutarimus, 
įpareigojančius Iraką sunai
kinti masinio naikinimo gin
klus. 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis sveikino JAV ir 
Didžiosios Britanijos parodytą 
.politinę valią veikti" nepri
klausomai nuo „partnerio Ry
tuose pritarimo arba neprita
rimo". „Žinia apie karo veiks
mus kelia nerimą, tačiau kas 
sekė įvykius, pastebėjo, kad 
Irako valdovas tyčiojosi iš de
mokratinio pasaulio, grasinda
mas aplinkinėms valstybėms", 
interviu Lietuvos radijui sakė 
V. Landsbergis. 

Pasaulio bendrija sutaria, 
kad būtina riboti Irako pre
tenzijas turėti masinio naiki
nimo ginklus, tačiau priimant 

derinti valstybių nuostatas 
„Jungtinių Tautų rėmuose", 
mano Lietuvos Užsienio reika
lų ministerijai 1992-1996 m. 
vadovavęs vienas opozicinės 
LDDP vadovų Povilas Gylys. 

Kadenciją baigęs preziden
tas Algirdas Brazauskas, ket
virtadienį, komentuodamas 
smūgius prieš Iraką, sakė, jog 
Lietuva turi remti bendrus pa
saulio valstybių bendrijos 
sprendimus. J is pripažino, 
kad tai yra „drastiška" prie
monė, tačiau pabrėžė, kad jos 
reikalingos, „palaikant pasau
lyje rimtį". „Tokie židiniai turi 
būti išeliminuoti. Jie negali 
būti pasaulyje šiais laikais", 
sakė A. Brazauskas apie Irako 
siekimą išsaugoti savo masi
nio naikinimo ginkluotę. 

Akyliau saugomos 
JAV ir Britanijos 

ambasados 
Vilnius, gruodžio 17 d. 

(BNS) — Jungtinių Valstijų ir 
Didžiosios Britanijos ambasa
dos Vilniuje ėmėsi tam tikrų 
priemonių sustiprinti diplo
matų saugumą po oro smūgio 
Irakui, bet neprašė Lietuvos 
policijos papildomos apsau
gos. 

JAV ambasados atstovė sa
kė, kad papildomų saugumo 
priemonių Vilniuje buvo imta
si dar rugpjūčio mėnesį po iš
puolių prieš amerikiečių am
basadas Afrikoje ir JAV rake
tų smūgių prieš teroristų ba
zes Sudane bei Afganistane, ir 
tos priemonės iki šiol nėra at
šauktos. 

Didžiosios Britanijos amba
sados Vilniuje atstovas nepa
neigė, kad ambasada šiomis 
dienomis ėmėsi papildomų 
saugumo priemonių, bet pa
reiškė, kad ambasada neteikia 
žiniasklaidai informacijos apie 
apsaugos reikalus. 

Papildomų saugumo prie
monių amerikiečių ir britų 
ambasados ėmėsi ir Rygoje bei 
Taline. 

J u n g t i n ė s Amerikos Valstijos 
b o m b a r d a v o Iraką 

Lapkričio 20 dieną Vokietijoje lankęsis Lietuvos prezidentai. Bonoje susitiko su Vokietijos Lietuvių bendruome
nės bei Vasario 16-osios gimnazijos atstovais Susitikime buvo aptarinėjami opūs, su gimnazijos išlikimu susiję 
klausimai, Vokietijos lietuvių problemos 

Nuotr.; (IS kairės) Vokietijos LB Tarybos prezidiumo pirmininkė Marija Šmitienė, prezidentas Valdas 
Adamkus, Lietuvos ambasados Vokietijoje politinių reikalu patarėjas Nerijus Žukas, Lietuvos ambasadorius Vo
kietijoje Zenonas Namavičius, Vasario 16-osios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas, Vokietijos LB Valdybos 
pirmininkas Antanas Šiugždinis ir gimnazijos kuratorijos urmininkas Vingaudas Damijonaitis. 

(R. Čiuplinsko nuotr. • 

Lietuva neturi tapti Vakarų 
šiukšlynu 

Vilnius, gruodžio 17 d. 
(BNS) — Seimas ketvirtadienį 
nesiryžo patvirtinti Bazelio 
konvencijos dėl pavojingų at
liekų tarpvalstybinio per
vežimo bei jų tvarkymo kon
trolės. 

Krikščionių demokratų frak
cija pasiūlė įrašyti į konvenci
jos tvirtinimo įstatymą sąlygą. 
kad Bazelio konvencijos nuo
statos įsigalios tik Lietuvai 
priėmus teisės aktus, nusta
tančius pavojingų atliekų tvar
kymą. 

Krikščionis demokratas Jo
nas Šimėnas teigė, kad kon
venciją patvirtinus be minėtos 
sąlygos, būtų įteisintas pavo
jingų atliekų patekimas į Lie
tuvą. 

„Lietuva gali pasidaryti iš
sivysčiusių Vakarų valstybių 
šiukšlynu", nuogąstavo krikš
čionių demokratų frakcijos na
rys Julius Beinortas. 

Tačiau Seimui nebesuradus 
vieningos nuomonės, Bazelio 
konvencijos tvirtinimas buvo 
atidėtas. 

1989 metų Bazelio konvenci
ja suteikia galimybę teisiškai 
vykdyti tarpvalstybinių pavo
jingų atliekų pervežimų kon
trolę ir priežiūrą bei kitokių 
atliekų tvarkymą. Valstybės, 
prisijungusios prie konvenci-

B a g d a d a s , gruodžio 17 d. 
(AP-Reuters-BNS) — JAV ket
virtadienį paleido šimtus spar
nuotųjų raketų prieš Iraką, 
kurio sostinę Bagdadą drebino 
raketų sprogimai bei prieš
lėktuvinės artilerijos ugnis. 

Viena raketų sprogo netoli 
Bagdade esančių didžiausių 
Saddam Hussein rūmų, ta
čiau, ar buvo juose tuo metu 
prezidentas, nežinoma. Praė
jus kelioms valandos po pir
mosios atakos, Irako radijas 
transliavo kalbą, kurią, kaip 
teigiama, pasakė S. Hussein. 

Pasak liudininkų, dar viena 
raketa nukr i to sostinės Al 
Adil rajone, maždaug už 2 ki
lometrų nuo Abu Graib, kur 

yra didelė kariuomenės sto
vykla ir radijo transliavimo 
stotys. Viena atsitiktinė rake
ta pataikė į Irano miestą, pra
nešė Teherano radijas. 

Sirenos Bagdade pasigirdo 
du kartus, o priešlėktuvinių 
pabūklų ugnis naktį buvo pa
leista keturis kartus. Per visą 
naktį trukusį bombardavimą 
žuvo mažiausiai 2 ir sužeista 
30 žmonių, pranešė vietos gy
dytojas. 

Rytą Bagdade vyriausybi
nių įstaigų tarnautojai ėjo į 
darbą, o vaikai — į mokyklas. 
Kai kuriose gatvėse susidarė 
rytiniai transporto kamščiai. 
Apie naktį %-ykusį puolimą by
lojančių ženklų nebuvo daug. 

24 Vaš ing tono valandos, 
l ėmus ios I r ako puolimą 

Santarvės premija — kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui 

Vilnius, gruodžio 17 d. 
(BNS-Elta) — Penktą kartą 
teikiama Santarvės premija 
šiemet paskirta kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui. 

Ketvirtadienį į prezidentūrą 
atvykęs kadenciją baigęs pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
pakvietė dabartinį Lietuvos 
vadovą Valdą Adamkų daly
vauti Santarvės premijos įtei
kimo ceremonijoje, kuri vyks 
gruodžio 23 d. kardinolo na
muose Kaune. 

V. Adamkaus patarėjas Da
rius Kuolys sakė, kad iki šiol 
premiją laureatams įteikdavo 
A. Brazauskas, ir V. Adamkus 
pasiūlė, kad šios tradicijos 
būtų laikomasi ir ateityje. 

Santarvės preri ja jau yra 
apdovanoti monsinjoras Kazi
mieras Vasiliauskas, litera
tūrologe Viktorija Daujotytė, 
poetas Jus t inas Marcinke
vičius bei buvęs prezidentas 
Algirdas Brazauskas. 

V. Adamkus ir A. Brazaus
kas taip pat ap-varstė istori
nio Lietuvos paveldo išsau
gojimą ir atstatymą, ypatingą 
dėmes) skirdami Žemutinės 
pilies Valdovu rūmams. A. 
Brazausko nuomone, tai tu
rėtų būti vienas pagrindinių 
akcentų, minint Lietuvos var
do paminėjimo tūkstantmetį 
2009-aisiais metais. 

Santarvės fondo premijos 
laureatai Invaiidų reikalų ta-

Konstitucinis teismas: 
vyriausybei nereikia naujų 

įgaliojimų 

jos, turi galimybę gauti ir pa
sikeisti informacija su kitomis 
valstybėmis apie pavojingas 
atliekas, jų kiekio mažinimą, 
apie tokių atliekų perdirbimo 
galimybes bei praktinį jų pa
naudojimą. 

Lietuva yra vienintelė Balti
jos jūros valstybė, iki šiol be-
prisijungusi prie šios konven
cijos. 

Buvęs prezidentas 
pasigenda dėmesio 
vidaus problemoms 

Vilnius, gruodžio 17 d. 
(BNS) — „Valdžios instituci
jos, ypač Seimas, neskiria pa
kankamai dėmesio mūsų vi
dinėms problemoms", žurna
listams ketvirtadienį sakė ka
denciją baigęs prezidentas Al
girdas Brazauskas. 

J i s pabrėžė suprantąs na
rystės Europos Sąjungoje ir 
NATO svarbą, tačiau sakė, jog 
vidinės problemos turi būti 
sprendžiamos „žymiai akty
viau". 

Tarp tokių A. Brazauskas 
paminėjo žemės ūkio proble
mas, jaunų šeimų socialines 
garantijas. J i s apgailestavo, 
kad iki šiol nėra nustatyta 
aiškių žemės ūkio reformos 
krypčių, nesprendžiama jaunų 

Vilnius, gruodžio 17 d.-
(Elta) — Gedimino Vagno
riaus vadovaujama vyriausybė 
praėjusį pavasarį gavo naujus 
įgaliojimus, todėl dabar, po su
sisiekimo ministro Algio Žva
liausko atsistatydinimo, mi
nistrų kabinete nėra pasikeitę 
daugiau kaip pusė narių, ir 
Seimas neturi balsuoti dėl vy
riausybės įgaliojimų atnauji
nimo, nustatė Konstitucinis 
teismas (KT). 

Ketvirtadienį KT paaiškino, 
kad ministrų pasikeitimai da
bartinėje vyriausybėje turi bū
ti skaičiuojami nuo kovo 25 d., 
kai po prezidento rinkimų bu
vo pertvarkytas kabinetas. KT 
vadovaujasi sausio 10 d. pa
skelbtu savo sprendimu dėl 
vyriausybės atsistatydinimo ir 
įgaliojimų grąžinimo sąvokų 
išaiškinimo. 

Šiame sprendime nurodo
ma, kad „vyriausybė yra iš 
naujo gavusi įgaliojimus veik
ti" po Respublikos prezidento 
rinkimų, Seimui pritarus mi
nistro pirmininko kandidatū
rai ir prezidentui paskyrus 
ministrą pirmininką bei pa
tvirtinus jo pateiktos vyriau-

šeimų kreditavimo problema. 
A. Brazausko nuomone, 

kiekviena vyriausybė yra 
daug ką nuveikusi ir daug ko 
nepadariusi. Jo teigimu, mi
nistrų kabinetas turi galvoti ir 
planuoti bent dešimčiai metų i 
priekį, o ne iki savo kadencijos 
pabaigos. 

sybės sudėtį. 
Sausio 10 d. aiškindamas 

Konstitucijoje minimas „vy
riausybės atsistatydinimo" ir 
„vyriausybės įgaliojimų grąži
nimo" sąvoka?, KT pabrėžė, 
kad jų negalima laikyti tapa
čiomis. 

Išaiškinta, kad vyriausybės 
atsistatydinimas siejamas su 
Seimo pasitikėjimo netekimu 
ar neįgijimu, u ip pat tuomet, 
kai išrenkamas naujas Sei
mas, taigi pasikeičia instanci
ja, kuri patvirtino vyriausybės 
programą ir ia kurios gauti 
įgaliojimai veikti. Tokiais at
vejais būtina r.'arka turi būti 
pradėtas naujo kabineto for
mavimas. „Pažymėtina, kad 
tik po vynausyoės atsistatydi
nimo gali būti formuojama 
nauja vyriausybe ir tvirtina
ma jos programa, pažymėjo 
teismas. 

Sprendimą KT priėmė po il
gų teisėjų gir. ų. Nuo praėju
sios savaites idurio KT be
veik kasdien ;. 'Sėdžiavo po ke
lias valandas, ieškodamas 
sprendimo, atitinkančio Pag
rindinį valstybės įstatymą ir 
neprieštarau 'čio sausio 10 
d. nutarimui 

Vyriausy: • pareiškė ma
nanti, kad šiu metų pavasarį, 
po naujojo , iderito prisaik
dinimo tvirtinant reformuotą 
ministrų kabinetą, JI Seime 
jau gavo naujus įgaliojimus. 
Nuo to buki S 14 yra pasi
keitė tik chi r listrai tai vi
daus reikaių ^usisifjkimo. 

ryboje prie vyriausybės ketvir
tadienį pristatė renginį „Ar
timo meilė — kelias į Santar 
vę, Demokratiją, Human i š 
kumą". Renginio t ikslas — ak
tyvinti altruistinį visuomenės 
dėmesį neįgaliesiems, geriau 
pažinti, suprasti bei tenkinti 
specifinius jų tikslus ir porei
kius. 

„Šiandien, skubėdami į Eu
ropą, turėtume supras t i , kad 
civilizuotose valstybėse deda
ma ypač daug pas tangų 
šalinant gėdingą raudoną li
niją, dalijančią visuomenę į 
dvi puses — neįgaliuosius ir 
įgalius", sakoma Santarvės 
premijos laureatų kreipimesi. 

* Lie tuvoje n u o 1999 m. 
rugsė jo 1 d. į s i g a l i o s Seime 
vienbalsiai priimtas Specialio
jo ugdymo įs tatymas, kuris 
nustato specialiojo ugdymo 
sistemos sandarą. Dokumen
tas reglamentuoja specialiųjų 
poreikių asmenų ankstyvą ir 
priešmokyklinį ugdymą, bend
rąjį lavinimą, papildomą ug
dymą, profesinį ir aukštesnįjį 
mokymą, aukštąjį mokslą ir 
suaugusiųjų švietimo organi
zavimo pagrindus. Jstatyme 
įtvirtinta nuostata, kad spe
cialiųjų poreikių asmenims tu
ri būti sudarytos vienodos ug
dymo ir ugdymosi sąlygos, 
kaip ir kitiems vietos bendruo
menės nariams. IBNS> 

V a š i n g t o n a s , gruodžio 17 
d. (AP-BNS) — Prieš duoda
mas nurodymą smūgiams 
prieš Iraką. JAV prezidentas 
Bill Clinton iš savo lėktuvo 
paskambino pasikonsultuoti 
su aukščiausiais valstybinio 
saugumo patarėjais , kuri«j 

vienbalsiai pr i ta rė raketų ata
koms. 

Maždaug 24 valandos po šio 
pasi tarimo j I raką buvo pa
leista šimtai sparnuotųjų ra
ketų „Tomahavvk". Tuo tarpu 
prezidentas j au iš Baltųjų Rū
mų bandė savo priešininkams 
pasiteisinti del atakų. 

Kongreso Atstovų Rūmuo
se, kurie ketvirtadienį turėjo 
balsuoti dėl apkaltos straip
snių prieš B. Clinton, daugeli.-, 
respublikonų jautės i apgauti. 

Naujasis Atstovų Rūmų pir
mininkas, respublikonas Bob 
Livingston, susijaudinęs pa
reiškė neket inąs neapdairiai 
kritikuoti administracijos. Ta
čiau jis pripažino, kad Irakas 
nuo rugpjūčio mėnesio buvo 
nusiteikęs priešiškai prieš 
ginkluotės inspektorius. Res
publikonai apgailestauja del 
aplinkybių, dėl kurių esmi
nius ir efektyvius veiksmus 
teko atidėti iki šios datos", sa
kė B. Livingston. 

Viceprezidentas Al Gore ir 
kiti administracijos atstovai 
prieš televizijos kameras vie
nas po kito bandė užkirsti ke
lią į tar imams apie Irako ope
racijos politinius motyvus. Ta
čiau, pasak AP, dviejų B. Clin

ton iškilusių krizių sugretini
mo išvengti neįmanoma. 

Trečiadienį prezidentas visą 
dieną „bėgiojo" tarp posėdžių 
Irako krizės klausimu bei 
strateginių pasitarimų, kaip 
laimėti Atstovų Rūmų balsa
vimą dėl jam ruošiamos apkal
tos straipsnių. 

Valstybinio saugumo pa
tarėjas Sandy Berger pranešė, 
jog Irako oro smūgių planavi
mas buvo pradėtas dar lapkri
čio 15 d., kai Saddam Hussein 
paskutinį kartą privedė Va
šingtoną prie karo veiksmų ri
bos, o po to nusileido. Šį kar tą 
B. Clinton davė įsakymą karo 
veiksmams tik po to, kai J T 
ginkluotės inspektoriai prane
šė, kad jų užduotis Irake yra 
beviltiška, sakė S. Berger. 

Antradienį kartu su S. Ber
ger ir Valstybės sekretore Ma-
deleine Albright grįždamas iš 
Vidurio Rytų į Vašingtoną, B. 
Clinton iš lėktuvo paskambino 
pasikonsultuoti Irako klausi
mu. Prie telefonų buvo pak
viesti viceprez. Al Gore, gyny
bos sekretorius VVilliam Co-
hen, Centrinės žvalgybos val
dybos (CIA) direktorius Geor
ge Tenet ir keli patarėjai. 

Nepaisant nuovargio ir 12 
valandų trukusio skrydžio, 
trečiadienio rytą prezidentas 
buvo pasirengęs darbui. J is 
dar kartą apklausė savo sau
gumo patarėjų grupę, kuri vėl 
vienbalsiai pritarė kariniams 
smūgiams. Taip buvo nuspręs
ta pradėti Irako operaciją. 

Pasaulio reakcija; 
— Tik Irako prezidentas 

Saddam Hussein atsakingas už 
tai, kad JAV ir Didžioji Britanija 
surengė oro smūgius, pareiškė NA
TO generalinis sekretorius Javier 
Solana, paraginęs S. Hussein ne
delsiant paklusti JT reikalavi
mams. 

— Rusįja ir Kinija paragino 
nedelsian* nutraukti karinius 
smūgius, tačiau JAV atstovai pa
reiškė, jog jie gali būti tęsiami Ru
sijos siūlymu bus sušauktas JT 
Saugumo Tarybos posėdis su Iraku 
susijusiai padėčiai apsvarstyti, pra
nešė Rusijos premjeras Jevgenij 
Primakov, pažymėdamas, kad Ira
ko bombardavimas — tai „pasipik
tinimą keliantys veiksmai", o avia
cijos smūgiai tik „sukomplikuos pa
dėti Irake". 

— „Panaudotos visos galimy
bės diplomatinėmis priemonė
mis sureguliuoti šią situaciją. Liko 
viena alternatyva — k t n n ė jėga. 
Latvija supranta JAV ir Didžiosios 
Britanijos veiksmus, nos Irakas dar 
anksčiau keliskart įsp<' '.urejo 
.isaa galimybes ^/.kir--

ns sinugiams". pareiškė t^atvi-
jos Užsienio reikaių ministerijos 

sekretorius spaudai Toma- Bauma-
nis, komentuodamas puolimą. 

— Izraelis nenorės dalyvauti 
konfrontacijoje su Iraku, tačiau 
pasilieka teisę gintis, jeigu Irakas jį 
atakuotų raketomis „Scud", keršy
damas už JAV oro smūgius, pareiš
kė premjeras Benjamin N'etanyahu 

— „Rusijos diplomatijos pra
laimėjimu" pavadino Krasnojars
ko krašto gubernatorius Aleksandr 
Lebed JAV ir Didžiosios Britanijos 
bombardavimą Irake. Jis taip pat 
mano, kad „dabar JAV gaus savo 
Čečėniją". Anot gubernatoriaus, da
bar, kovodamas su JAV. musulmo
nu pasaulis gali susivienyti. 

— Čečėnijos vadovybė griež
tai pasmerkė JAV ir Didžiosios 
Britanijos karinius veiksmus prieš 
Iraką. „Jeigu JT Saugume Taryba 
per parą nepriims nutarime, smer
kiančio JAV ir Anglijos veiksmus, 
Čečėnijos Respublika pasilieka tei
se imtis priemoni';. kurios pakenk
tų šių va!, -y- liniama sie
kiams K.tiikazi ir Vidurio Rytuo
se", sakoma vyi ireiski-
mc 

— „Mes turini" priverst; ! 
dam Uir-sein pr -
sakomyhc ••;• .. • 

nalistams sake Europos Sąjungai 
i ES; pirmininkaujančios Austrijos 
užsienio reikalų ministras Wolf-
gang Schuessel po nakties antpuo
lių prieš Iraką. Jis teigė, kad visos 
ES valstybes apgailestauja dėl šių 
karinių operacijų būtinybės, tačiau 
taip pat pripažįsta, kad Irako vado
vybei buvo suteikta pakankamai 
galimybių bendradarbiauti su Jun
gtinių Tautų ginklų inspektoriais 

— „Lenkija nuo pradžių rė
mė JT nutarimus dėl Irako va
dovų veiksmų". Lenkijos radijui sa
kė prezidentas Aleksander Kwas-
niewski. pranešdamas, kad Lenki
ja „iš Bagdado atšaukė savo dar
buotojų šeimas", tačiau „pažymėjo, 
jog kol kas siųsti į Iraką Lenkijos 
karių nesirengiama" 

— Ispanijos vyriausybė remia 
JAV vadovaujamą bombardavi
mo operaciją prieš Iraką ir apgai
lestauja, kad Irakas nepajėgė įvyk
dyti JT nutarimų. prar,ešė vyriau
sybes spaudos tarnyba 
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SARUNO MARČIULIONIO 
KREPŠINIO MOKYKLA 

Praėjusių metų vasarą vie
šint Lietuvoje buvo proga ap
lankyti abi didžiąsias krepši
nio mokyklas, įsteigtas mūsų 
žymiųjų krepšininkų — Arvy
do Sabonio ir Šarūno Marčiu
lionio ir yra vadinamos jų var
dais bei pavardėmis. 

A. Sabonio mokykla veikia 
Kaune, o Š. Marčiulionio — 
Vilniuje. Abiejose mokosi maž
daug po 600 jaunųjų krepšinio 
entuziastų ir iš jų eilių ateis 
gera pamaina Lietuvos krep
šinio komandoms, kurių tėvy
nėje priskaičiuojamas ne vie
nas šimtas. 

Norisi plačiau pažvelgti į Š. 
Marčiulionio mokyklą, kuri 
pradėjo veikti 1992 m. rugsėjo 
1 d. ir šiemet vasarą baigė 
šeštuosius mokslo metus. Pir
maisiais metais mokyklon bu
vo priimta 300 moksleivių, nes 
tada neturėta savų patalpų. 
Tik po poros metų. pasistačius 
tris geras sales po vienu stogu 
Raitininkų gatvėje, buvo gali
mybė priimti 600 jaunuolių 
nuo 8 iki 18 metų. kurie moko
si 25 grupėse. 

Pirmaisiais gyvenimo me
tais be krepšinio dar buvo dės
toma etika ir estetika. Tačiau 
kiekvienais metais pridėtinių 
pamokų skaičius plečiamas. 
Antraisiais metais įvesta ang
lų kalba ir čia ypatingai dė
mesys kreipiamas į šnekamą
ją kalbą. Pamokėlėse mokiniai 
taip pat sprendžia kryžiažo
džius, dainuoja daineles ir 
stengiasi kuo daugiau bend
rauti angliškai. 

Taip pat įvestos ir kompiute
rių pamokėlės, kurias vaikai 
pradeda lankyti nuo aštuone
rių metų. Vyresnieji mokiniai 
daug darbų atlieka kompiute
riais: jie piešia, rašo, naudoja
si puikiomis kompiuterinių 
piešinukų bibliotekomis, kuria 
maketus. Vaikai, prisijungę 
kompiuterius prie „Internet"' 
tinklo, turi galimybių tikrai 
daug sužinoti. 

A p l a n k y t a daug 
vals tybių 

Per praėjusių mokslo metų 
baigimo iškilmes mokyklos di
rektorė Zita Marčiulionytė 
'Šarūno sesuo) pažymėjo, kad 
per sezoną mokyklos koman
dos aplankė Baltarusiją. Lat
viją. Estiją. Rusiją. Kroatiją. 
Belgiją, pasiekė net tolimąją 
Australiją. 

Taip pat buvo dalyvauta 
eilėje turnyrų pačioje Lietu

voje, o ir pati mokykla suren
gė eilę varžybų. Net 11 mo
kyklos komandų dalyvavo 
devynių amžiaus grupių Lie
tuvos krepšinio čempionatuo
se. Penkios šių komandų tapo 
čempionėmis. 

1982 metų gimimo berniukų 
komanda, kurią treniravo Al
girdas Milonas (jis treniravo ir 
1988 m. komandą) iškovojo 
pirmąsias vietas Lietuvos 
čempionate, V. Ryženkovo 
taurės turnyre Minske ir 
,3nickers" turnyre Vilniuje, 
gerai pasirodė išvykoje Aust
ralijoje. 

Nemaža laimėjimų bei prizi
nių vietų sugriebė ir kitų am
žiaus grupių komandos, tre
niruotos Gintaro Vitkaus, Gin
taro Razučio. Gedimino Ulio, 
Džiugo Nutauto ir Egidijaus 
Ženevičiaus. 

Mokyklos komandos jau yra 
žaidusios beveik 20 valstybių, 
visai neseniai 1983 m. gimu
sių berniukų komanda sugrįžo 
net iš Japonijos. 

Gražius ryšius „marčiulio-
niukai" yra užmezgę ir su už
sienio lietuviais. Pirmoji toli
ma ir didelė išvyka buvo į 
Australiją, kur vyko 1979 me
tais gimusieji vaikinai, aplan
kė 5 Australijos miestus, ben
dravę ir su lietuviais. 1982 m. 
gimimo jaunuoliai dalyvavo 
Kanados Lietuvių dienų spor
to programoje, o taip pat žaidė 
ir prieš kanadiečių komandas. 
Šiaip jau daugumoje „marčiu-
lioniukai" užsienin vyksta ne
lietuvių kviečiami. 

Ger i pas i rodymai 
Japoni jo je 

Šių metų spalio mėnesio 
pradžioje dešimtį dienų Japo
nijoje praleido 1983 m. gimu
sių berniukų komanda. Pra
džioje buvo pasisvečiuota Fuk-
simos mieste, kuris yra maž
daug 300 km atstume nuo To
kijo ir turi truputį daugiau gy
ventojų negu Vilnius. 

Ten mūsiškiams buvo rody
tas nepaprastas dėmesys: jau
nieji lietuviukai buvo fotogra
fuojami, filmuojami, rodomi 
televizijoje. Keista, kad prieš 
Lietuvos atstovus buvo išlei
džiamos komandos, kuriose 
žaisdavo dviem, trimis metais 
vyresni žaidėjai, tai buvo ne
lengva prieš juos žaisti. Ta
čiau iš 6 susitikimų vis tiek 
trijuose buvo pasiektos per
galės. Tokijo mieste buvo nu
galėtos ir septyniolikamečių ir 

DAR APIE LIETUVOS KREPŠINIO 
KOMANDŲ VIEŠNAGĘ AMERIKOJE 
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aštuoniolikamečių komandos. 
Kaip rašo komandą lydėjusi 

mokyklos direktorė Z. Marčiu
lionytė, japonai bet kokia kai
na siekė pergalių, bet vieną 
vakarą mūsiškiai tik po valan
dos pertraukos turėjo žaisti 
dvejas rungtynes. J i teigė, kad 
visose komandose būdavo 
aukštaūgių žaidėjų ir jų jauni
mas pasižymėjo greičiu, šoklu-
mu, puikia technika, staigiais 
perdavimais ir kovingumu. 

Mokyk los v a d o v y b ė 

Mokyklai nuo 1994 m. gruo
džio vadovauja direktorė Zita 
Marčiulionytė, kuri nuo pat 
jos įsikūrimo taip pat skaito 
etikos ir estetikos paskaitėles. 
Treneris Algis Milonas taip 
pat eina ir direktorės pava
duotojo mokymo reikalams pa
reigas. Kitas direktorės pava
duotojas yra Gracijus Nauji
kas, kuriam priklauso visas 
mokyklos ūkis ir yra pavaldūs 
visi ūkio darbuotojai — budė
tojai, valytojos, stalius, vairuo
tojas. 

Mokyklos administratore 
nuo 1993 m. dirba Aldona 
Nausėdienė, daugumoje dir
banti su rėmėjais, besirūpi
nanti ryšiais su spauda, radijo 
ir televizijos žurnalistais, o 
taip pat turinti daugybę kitų 
administracinių bei organiza
cinių reikalų. 

Vyriausios buhalterės parei
gas eina Jū ra tė Marteckienė, 
kuri tvarko kadrų reikalus bei 
sekretoriato raš tus . Dėstytojų 
eilėse reiškiasi Violeta Mirina-
vičiūtė, Dalius Mikaliūnas, Ai
das Žandaris. 

O kas yra Šarūnas Marčiu
lionis — daug aiškinti nerei
kia. Šis 1964 m. Kaune gimęs 
vyras yra buvęs SSSR krep
šinio rinktinės narys, vėliau 
žaidęs ir Lietuvos rinktinėje, 
olimpinių medalių laimėtojas, 
NBA komandų atstovas. J i s 
yra DLK Gedimino I, III ir IV 
laipsnių ordinų bei Garbės 
ženklo ordino kavalierius. 
1986 m. Š. Marčiulionis Vil
niaus un-te baigė žurnalis
tiką. Šiuo metu turi namus ir 
verslus Lietuvoje ir San Die
go, Kalifornijoje. 

Ed . Š u l a i t i s 

saruno Marčiulionio KrepM Rd. ŠulaKio 

J a u rašėme apie Lietuvos 
krepšinio komandas, lapkričio 
mėn. pirmoje pusėje viešėju
sias ir rungtyniavusias JAV 
su universitetų bei kolegijų 
komandomis. Minėjome, kad į 
JAV atvyko viena vyrų — Vil
niaus „Sakalų" ir dvi moterų 
— Kauno LKKI — „Viktorija" 
bei Marijampolės „zrvi-Ver-
nito" jungt inė ir Vilniaus JSV-
Edroma". Pasirodo, kad Dėdės 
Šamo žemėn dar buvo atvyku
si ir trečioji — pusiau lietu
viška, sudaryta iš Klaipėdos 
„Žuvėdros" ir Rygos TTT klu
bų žaidėjų. 

Visos šios keturios koman
dos JAV sužaidė 25 rungtynes 
ir laimėjo tik keturias. Plačiau 
pažymėjome vilniečių krepši
ninkių pasirodymus, nes jos 
žaidė ir Čikagoje. Jos iš šešių 
susi t ikimų pergalės džiaugs
mą patyrė tik vieną kartą, 62-
52 įveikusios Šiaurės Illinois 
universiteto penketuką. Tose 
rungtynėse lietuvių naudai 
daugiaus ia taškų pelnė Žiedū-
nė Cijunčikienė (15) ir Milda 
Sau l iū tė (14). 

Įdomu, jog šioms „Sal
džioms" lietuvaitėms (jos žai
džia Vilniaus saldainių fabri
ko Edroma" vardu) rungty
n iau jant su Kansas valstijoje 
esančio „Emporia" universite
to rinktine, teko kovoti ir 
prieš joje žaidžiančią lietuvai
tę Ju rg i t ą Kaušaitę. Beje, „Ed-
romos" komandos t renerės Ra
munės Gylienės teigimu, šios 
rungtynės labiau priminė 
muštynes , o ne krepšinį. Jos 
nuomone, tų JAV universitetų 
krepšinio penketukai, nepa-
sižymintys geru žaidimu, 
rungtyniauja šiurkščiai, o vie
t iniai teisėjai, dažnai jų pra
žangų „nepastebi". 

Ki ta Lietuvos moterų ko
m a n d a (Kauno ir Marijam
polės jungtinė, iš 9 susitikimų 
laimėjo vieną kartą. J i įveikė 
St. John universiteto r inktinę 
80-70. Lietuvių naudai čia 
daugiausia taškų įmetė Ligita 
Kinkevičienė (14) ir Vaida Za-
gurskytė (13). Komandos tre
nerio — Vydo Gedvilo teigimu, 
lietuvaitės turėjo galimybę lai
mėti dar du susitikimus, ta
čiau vietiniai teisėjai gerokai 
palaikė amerikietes (tai buvo 
pastebima, kuomet pasekmė 
buvo apylygi). 

Didžiausią pralaimėjimą lie
tuvai tės patyrė prieš vieną iš 
geriausių JAV komandų — 
Connecticut universitetą, ku
r iam nusileido 50-106. Šias 
rungtynes stebėjo ar t i 10 
tūks t . žmonių. 

S u n k i a i s u ž e i s t a 
R ima D a u n i e n ė 

Nepaisant žiauraus ameri
kiečių komandų žaidimo, 
dviem komandoms pavyko iš
vengti nuostolių- Tačiau gero
kai nukentėjo jungtinės lietu
vių-latvių komandos žaidėja 
— Klaipėdos „Žuvėdros" krep
šininke R. Daunienė. 

Per trečiąsias rungtynes (o 
jų per 11 dienų viešnios sužai
dė net dešimt), kovojant prieš 
Clemson universiteto rinktinę, 
Rima patyrė sunkią traumą. 
Jai griebiant kamuolį nuo 
grindų, ant jos kojos užgriuvo 
dvi tamsiaodės (o tokių visose 
komandose buvo dauguma) 
krepšininkės. Neatlaikę tokio 
didelio svorio, t rūko kairio ke
lio raikščiai. Kadangi to uni
versiteto vyrų rinktinėje žai
džia tautietis iš Lietuvos And
rius Jurkūnas , tai šio vyro 
pažinčių dėka žymus ameri
kietis chirurgas Rimai padarė 
arti 30 tūkst. dolerių kainavu
sią operaciją (buvo išsiderėta, 
kad išlaidas atlygins universi
tetas) ir tolimesnėse rungty
nėse teko apsieiti be R. Dau
nienės, nes ši turėjo pasilikti 
ligoninėje. 

Beje, reikia pasakyti, kad 
panašią traumą yra patyręs ir 
anksčiau minėtas A. Jurkū
nas, kuris yra vienas geriau
siųjų šio tikrai pajėgaus JAV 
universiteto vyrų rinktinės 
taškų rinkėjų. 

Vi ln iaus „ S a k a l a i " — 
pr ieš s t i p r i u s varžovus 

Nors Vilniaus „Sakalų" ko
manda buvo vienintelė vyrų 
komanda iš Lietuvos, tačiau ji 
čia neblogai užsirekomendavo. 
Mūsiškiai iš septynių susiti
kimų nelaimėjo nė vieno, ta
čiau bent pora kartų buvo vi
sai arti pergalės. 

„Sakalai" kovojo prieš dau
gelį gerų komandų — jų tarpe 
ir prieš 1997 metų NCAA 
čempionus — Arizonos un-to 
rinktinę. Šias rungtynes ste
bėjo net 14 tūks t . žiūrovų, o 
kitose jų būdavo nuo 6 iki 10 
tūkstančių. 

Antrojo trenerio Lino Sai
kaus pareiškimu, išvykoje ge
riausiai sekėsi Ramūnui Šiš-
kauskui, o jam gerai talkino 
Rolandas Jarut is , Mindaugas 
Buzinauskas ir Dainius Šalen-
ga. Neblogai atrodė ir Dainius 
Plėta, Evaldas Prindokas ir 
Rolandas Matulis. 

Apie „Sakalų" kelionę į JAV 
nemažai rašė „Respublikos" 
dienraščio priedas „Sporto 
kurjeris". Čia cituojame pasi
kalbėjimo su „Sakalų" antruo
ju treneriu — L. Šalkumi pra
džią: 

„Iš Vilniaus į JAV skridome 
per Kopenhagą, tada nusilei
dome Čikagoje, ten pernakvo
jome, o kitą dieną išskridome į 
JAV pietus, EI Paso miestą. 
Jis yra prie pat Meksikos sie
nos — iš savo namų, kur gyve
nome, matėme Meksikos pei-
sažą. Buvo labai šilta — arti 
27-30 laipsnių (Celsijaus) šilu
mos, todėl drąsiai galėjome 
vaikščioti vienmarškiniai. 
EI Pase mus pasitiko dvi 
vietinės lietuvės, viena jų bu
vo 1937 metų Europos čempio
no Artūro Andriulio žmona. 
Jos mumis rūpinosi, pasikvie
tė \ nuosavą restoraną pa-
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GERIAUSIŲJU 
R SAPORTOS TURNYRO 

KREPŠININKŲ 
DEŠIMTUKUOSE — 
P E N K I LIETUVIAI 

Antradienį, spalio 20 d., su
žaidus 22 (iš 24) R. Saportos 
taurės vyrų krepšinio turnyro 
penktojo turo rungtynes, pen
ki Lietuvos krepšininkai yra 
geriausiųjų žaidėjų dešimtu
kuose. 

Trejas rungtynes Kauno 
„Atleto" sudėtyje žaidęs Vai
das Jurgilas yra pirmas pagal 
dvitaškių metimų taiklumą 
(77,78 proc.) — pataikė 14 me
timų iš 18. 

Tarp absoliučiai taikliausių 
krepšininkų Pakšo „Atomero-
mu" klube žaidžiantis Arūnas 
Visockas užima septintą vietą. 
52 jo metimai penkeriose 
rungtynėse (iš 75) buvo taik
lūs (69,33 proc.). 

Antras geriausių baudų me
tikų dešimtuke (39 iš 42 — 
92,86 proc.) yra Darius Luk-
minas (Pakšo „Atomeromu"). 
Šeštas šioje klasifikacijoje yra 
Vilniaus „Lietuvos ryto" gynė
jas Andrius Giedraitis, patai
kęs 36 baudų metimus iš 40 
(90 proc.). 

Rimas Kurtinaitis („Lietu
vos rytas") taikliausiai ata
kuojančių iš tritaškio zonos 
žaidėjų sąraše yra aštuntas (9 
metimai iš 16 — 56,25 proc). 
A. Giedraitis čia dalijasi de-
vinta-dešimta vietomis: 6 tri
taškiai iš -11 (54,55 proc.). 

(OMNITEL) 

MINDAUGAS EŽERSKIS 
— NUGALĖTOJAS 

Lietuvos imtynininkų rink
tinė sugrįžo iš dviejų presti
žinių tarptautinių graikų - ro
mėnų turnyrų Skandinavijos 
valstybėse, kuri į traukta į 
tarptautines federacijos (FI
LĄ) varžybų kalendorių. 

Kaip gruodžio 15 d., antra
dienį, informavo Lietuvos im
tynių federacija, Harapando-
je, Švedijoje, vykusiose varžy
bose sėkmingiausiai iš Lietu
vos atletų rungėsi Mindaugas 
Ežerskis, tapęs turnyro nu
galėtoju. 

Finale lietuvis taškais (2:0) 
įveikė 1998 metų pasaulio pir
menybėse ketvirtą vietą už
ėmusį rumuną P. Sudureką. 

Suomijos Vantaa mieste vy
kusiame turnyre M. Ežerskis 
finale taškais (4:7) pralaimėjo 

bendrauti..." 
Toliau pasikalbėjime rašo

ma, kad lankantis Čikagoje jie 
buvo nuvažiavę ir prie Čika
gos „Bulis" arenos, kur yra ir 
Michael Jordano (išspausdin
ta jo) statula, viešėta jo ka
vinėje, pasivaikščiota po Čika
gos senamiestį... 

Ed. Šu l a i t i s 
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penktad. ir šeštad 9v.r.-12v.p.p. 

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave.. Suite 310 

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

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 436-0120 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tai. 773-585-7756 
Vatanctos pagal susitarirną 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055SRobertsRd., Hickory H«s, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave.. Hfckory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGBNE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 708-422-8260 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

Rusijos sportininkui A. Mal-
daševui ir buvo an t ras . 

Penktąsias vietas abiejuose 
turnyruose, kuriuose be lietu
vių dalyvavo Rusijos, JAV, 
Rumunijos. Danijos, Švedijos, 
Suomijos, Norvegijos, Latvijos 
bei Estijos imtyninkų rink
tinės, iškovojo Gintaras Bu
kauskas. 

SLIDINĖJIMO SAVAITĖ 
Slidinėjimo savaitę, 1999 m. 

kovo 27- balandžio 3 d. Snoss-
mos, Aspen, Colorado ruošia 
LAMA ( Lithuanian American 
Medical Assn.). Visi lietuviai 
slidinėtojai kviečiami. Infor
macijai ir registracijai kreip
tis; Rūta Dege3ienė, 550 S. At
lantic, Virginia Beach, VA, 
23451, tel. 757-428-7047, arba 
Elena Glavinskienė, tel. 877-
367-1933. 



HITLERIO LAIKOTARPIS 
TELEVIZIJOJE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Vokietijos televizijos pirmas 
kanalas tris dienas, po 45-kias 
minutes, paskyrė Hitlerio lai
kotarpiui, archyviniais fil
mais, perkeldamas milijonus 
žiūrovų į Antrojo pasaulinio 
karo laikus, Hitlerio kariuo
menės feldmaršalus, genero
lus, pabaigoje Berlyno žlugi
mą, taikos pasirašymą, atvy
kus tvarkingą uniformą dėvin
čiam feldm. W. Keiteliui. 

Kur reikia ieškoti Hitlerio 
įsigalėjimo šaknų? 

1964 m. Wiesbadene išleis
tame „Der Volks-Brockhaus" 
leidinyje, 538 psl. rašoma: 
„1919 m. Miunchene įsteigtas 
politinis vokiečių sąjūdis nuo 
1921 m. vedamas A. Hitlerio. 
Sąjūdis persiorganizavo į 
NSDAP partiją (Nationalso-
cialistische Deutsche Arbeiter-
partei), kuri nuo 1933 iki 1945 
m. vadovavo Vokietijos gyve
nimui. Hitleris, gimęs Austri
joje, laikė save aukštos germa
niškos rasės atstovu. Jis 1923 
m. Miunchene sieke nuversti 
valdžią. Pasikėsinimas nepa
vyko ir Hitleris buvo uždary
tas Landsbergo kalėjime, kur 
jis ir parašė garsiąją studiją 
„Mein KampF. Joje Hitleris 
iškėlė germaniškos rasės pir
maujantį vaidmenį, ne tik Eu
ropoje, bet visame pasaulyje, 
naikinant judaizmą slavų tau
tas. Tam tikslui buvo įsteigtos 
koncentracijos stovyklos bei 
policinė valstybė su gestapu 
(gestapo - Geheime Staatspoli-
zei, slaptoji valstybės policija). 
Negalima pamiršti, kad 
NSDAP ir slaptoji policija ko
vojo su Katalikų ir Evangelikų 
Bendrijom". Tiek iš leidinio. 

Po Versalio sutarties vokie
čiai jautėsi pažeminti. Parei-
nio kraštas buvo demilitari
zuotas, Vokietijai leista laikyti 
tik 100,000 kariuomenę, jokių 
lėktuvų, jokių tankų, sunkiųjų 
ginklų Be to, karo nuostolių 
— reparac 4 atlyginimas są
jungininkams visiškai su-
smukdė Vokietijos ekonominį 
gyvenimą. Prie viso to dar 
prisidėjo Vokietijos komunis
tinės partijos veikla. Tad na-
cionalsocializme vokiečiai ma
tė savo tautos išganymą, o 
Hitleris derlingą dirvą savo 
idėjų skelbimui. 

Filme parodyti NSDAP na
rių sueigos, vakarais uždegtus 
didelius laužus su SA (Sturan 
Abteilung — puolimo dalinys), 
kalbant vadui apie germa
nišką giminę, senos germanų 
tautos tikėjimą į gamtos reiš
kinius, aišku, vėl puolant 
krikščionybę ir užbaigiant to
kias prie laužų sueigas ei
tynėm su žibintais. Į šį germa
niškos dvasios skiepijimą bu

vo įjungtas ir j aun imas „Hit-
lerjugend". 

Tylioji kova t a rp SA vado ir 
H. Himmlerio baigėsi pastaro
jo laimėjimu, nes SA vadas 
Hitlerio įsakymu buvo nužu
dytas. SA dalinius pakeičia H. 
Himmlerio įsteigti SS (Schutz-
staffel). Iš jos išaugo Toten-
kopfverbaende (su kaukolėm), 
skirti koncentracijos stovyklų 
apsaugai bei Waffen SS (gink
lo), kurie kartu su Vermachtu 
kovojo fronte. Vienas ver
machto karys, kalbėdamas 
apie SS dalinius fronte, pa
sakė, kad SS daliniai jautėsi 
kaip elitas, bet pačių vermach
to karių buvo nemėgstami, ka
dangi SS dalinius jie laikė 
kaip policininkus, kaip ver
machto priežiūrą. Į SS dali
nius buvo priimami tik germa
niškos rasės, aukštaūgiai , 
šviesiaplaukiai, mėlynakiai 
jauni vyrai. 

Karas su Sov. Sąjunga. Įžy
giavusią kariuomenę į Baltijos 
kraštus, džiaugsmingai sutin
ka gyventojai. Taip sako kari
nis filmuotojas, rodydamas 
Rygos ar Talino aikštę, nes 
matomos moterys tautiniais 
rūbais, tik ne lietuviškais. Nu
stebau, išgirdęs karo kores
pondento žodžius, kad bal-
tiečiai savanoriškai tuoj pat 
jungėsi į SS eiles. Nesąmonė! 
Juk į SS dalinius priimami 
tik germaniškos rasės vyrai, o 
baltiečiai nėra germanai! Tie
sa, paskutinėje filmo dalyje 
nufilmuoti Danijos, Norvegi
jos, Prancūzijos, Olandijos, Es
tijos SS kariai. Svetimšaliai 
SS daliniai gynė Hitlerio bun
kerį Berlyne. Matydami rau
donosios armijos t ankus , dau
gumas jų nusišovė. 

Į rodytus filmus įjungti dar 
gyvi vermachto ir SS dalinių 
kariai. Pastarieji be jokios bai
mės pareiškė, kad j ie kovojo 
už savo tėvynę ir nesijaučia, 
padarę kokius nors nusikalti
mus. Argi? Štai prancūzas 
pasakoja, kad už prancūzų 
partizanų nušau tus kelius vo
kiečių karius, SS daliniai su
naikino visą kaimą. Buvęs SS 
kareivis ir dalyvavęs šiose 
žudynėse pasakojo, kad visi 
vyrai buvo sušaudyt i , o mote
rys su vaikais uždarytos baž
nyčioje, padegant ją. Nufil
muoti kaimo namų griuvėsiai, 
bažnyčia, pal iekant kaip vo
kiečių žiaurumų paminklą. 
Prie šio SS kario įrašyta ir 
pavardė. Taigi, j ie laisvėje, ir 
niekas jų ne t raukia teismo 
atsakomybėn, tačiau labai 
dažnai rašoma apie Lietuvos 
SS dalinių nusikal t imus. Tie
sa, nufilmuoti šiaurinėje Vo
kietijoje, be jokių ženklų į ne-

Parodą, skirtą tarptautinei žmonių su negalia dienai, ,,Litexpo" parodų rūmuose atidarė ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius (dešinėje), Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Irena Degutiene, finansų minis
tras Algirdas Šemeta (kairėje) ir ūkio ministras Vincas Babilius. Nuotr. Eltos 

laisvę paimti SS kariai, ang
lams keliant jų rankas ir tikri
nan t pažastyje pažymėtą 
kraujo grupę. Filmo komenta
torius sakė, kad aukšto laip
snio kariai buvo sušaudyti. 
Nufilmuoti šaudomi aukšti 
Norvegijos SS dalinių kariai 
(užrištos akys), o bendravu
sioms su vokiečiais prancū
zėms ir olandėms viešai aikš
tėje kerpami plaukai. Žila
plaukis norvegas sako: J s i -
jungiau į SS dalinius, nes ma
čiau bolševizmo pavojų visai 
Europai. Jeigu šiandieną rei
kėtų kovoti prieš bolševizmą, 
vėl įsijungčiau į SS dalinius". 
Po karo jis pergyvenęs sun
kias dienas, buvęs žeminamas 
norvegų, vadinant jį kvislingu 
(nuo bendradarbiavusio su vo
kiečiais ir „Nasjonal Samling" 
partijos steigėjo Quislingo pa
vardės), negaudavo niekur 
darbo. 

Niurnbergo teismas, kalti
namųjų suolai, amerikiečių 
MP kariai. Kalba feldmarša
las Vilhelmas Keitei, vyriau
sias karo vadovybės viršinin
kas. J i s sako teismui, primin
damas gautus karinius įsaky
mus iš Hitlerio ir kaip karys, 
turėjęs juos vykdyti. Prašęs 
teismą jį, kaip karį, sušaudyti. 
Deja, filmas parodo kartuves, 
prie jų amerikiečių karius, 
uždedant juodą maišą ant gal
vos ir kilpą, a t idarant grindų 
dangtį, j au lavoną dedant į 
karstą. W. Keitelis buvo pa
kartas 1946 m. 

Nežinau, ar vertėjo aštuntą 
vai. vakaro rodyti tokį žfaurų 
vaizdą, nes dar vaikai nemie
ga. 

Trijų vakarų filmai neaplen
kė Rytprūsių bunkeryje įvyku
sio pasikėsinimo prieš Hitlerį, 
nufilmuojant kambarį, vieną 
ranką laikantį Hitlerį (ji buvo 
sužeista), Olandijos (desan
tai), Belgijos, Prancūzijos puo
limų, kariuomenės paradų 
Varšuvoje, Paryžiuje, kovų su 

sovietiniais partizanais už
frontėje, pakartų partizanų, 
nuverstų traukinių ešalonų, 
SS dalinių deginamų kaimų, 
Stalingrado tragedijos. 

Šie trys filmai milijonus žiū
rovų ir, aišku, vyresnės kartos 
atstovus, nukėlė į tas , beveik 
prieš 59 m. nelaimingas die
nas, kada pokarinėje Vokieti
joje ir moterys turėjo tvarkyti 
griuvėsius ir, vėl su ašaromis 
akyse, laukiančių geležinkelių 
stotyse savo vyrų, sūnų, grįž
tančių be kojos a r rankos iš 
Sov. Sąjungos nelaisvės. 

Šiandieną, eidamas gatve, 
ar matydamas bažnyčioje žila
galvius, sunkiai einančius se
nukus, nenoriu tikėti, kad jie 
„kadaise" buvo karingos Vo
kietijos kariai. Bet juk tas bu
vo beveik prieš 60 metų!.. 

50 LITU MONETOS, 
SKIRTOS ALGIRDUI 

Gruodžio 7 d. į apyvartą iš
leidžiamos 'proginės 50 litų si
dabro monetos, skirtos Lietu
vos Didžiajam kunigaikščiui 
Algirdui. 

Tai trečioji moneta iš 
„Valdovų serijos". Anksčiau 
pasirodė monetos, skirtos ka

raliui Mindaugui, kunigaikš
čiui Gediminui. Algirdo atmi
nimą įamžinantis pinigas yra 
16-oji progine moneta, Lietu
vos banko išleista nuo 1993 
metų. 

Centrinio banko Kasos de
partamento direktorius Arū
nas Dulkys priminė, kad „Val
dovų serija" leidžiama pagal 
žinomo skulptoriaus Vytauto 
Kašubos medalius. Kitais me
tais serija bus tęsiama — pa
sirodys moneta, skirta kuni
gaikščiui Kęstučiui, 2000-
aisiais seriją baigs sidabrinė 
moneta, skirta kunigaikščiui 
Vytautui. Banke svarstoma, 
ar Didžiajam Kunigaikščiui 
Vytautui neskirti ir auksinės 
monetos, nes V. Kašubą šiam 
valdovui dedikavo du meda
lius. 

Monetos autoriai — Gie
drius Paulauskis ir Antanas 
Žukauskas. Ji yra iš sidabro 
925, skersmuo 34 mm, masė 
23,3 gramo, tiražas 4,000 vie
netų. 

Iki šiol Lietuvoje po Nepri
klausomybės atkūrimo buvo 
išleistos 1 aukso, 9 sidabro ir 
5 vario-nikelio proginės mone
tos. 

(Elta) 

Gruodžio 7 d. į apyvartą išleistos naujos proginės 50 litų sidabro monetos, 
skirtos Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Algirdui. Tai trečioji moneta iš 
„Valdovų serijos". Anksčiau pasirodė monetos, skirtos karaliui Mindau
gui, kunigaikščiui Gediminui Algirdo atminimą įamžinantis pinigas yra 
16-oji proginė moneta, Lietuvos banko išleista nuo 1993 metų. 

Nuotr Eltos 

Danutė Bindokienė 

Prezidentas kovoja 
dviem frontais 

Praėjusį trečiadienį pasi
baigė malonės laikas ir nuo
latiniai perspėjimai Bagdado 
vyriausybei, kad netrukdytų 
JT Saugumo komisijos inspek
toriams patikrinti ginklų san
dėlius ir dirbtuves. Iš ameri
kiečių ir anglų laivų į Irako 
teritoriją paleistos moder
niausios naikinimo priemonės 
— ilgų skrydžių raketos. Tie
sa, jos į Iraką buvo jau ne 
kartą nukreiptos, o prieš vos 
kelias savaites lėktuvai, pa
ruošti bombarduoti pavojin
guosius taikinius Irake, jau 
buvo pakilę nuo lėktuvnešių 
Persų įlankoje. Vis tik Sad-
dam Hussein mažai paisė gra
sinimų ir nesilaikė daug kar
tų duotų pažadų. 

Jis vakariečių erzinimo žai
dimą žaidžia jau kone aš
tuoneri metai, kai, pralai
mėjęs Persų įlankos karą, 
turėjo pasirašyti paliaubų su 
JT sąjungininkais sutartį, ku
rios pagrindinė sąlyga buvo 
kaip tik ginklų tikrinimai. Ir 
po pralaimėjimo Irakas tebe
laikomas pavojingu kaimynu 
Arabų pasaulyje, galbūt net 
toli už jo ribų. Saddam Hus
sein, tiesa, karą pralaimėjo, 
bet niekuomet nesijautė nu
galėtas. Priešingai, jis savo 
nugalėtojams nuolat rodė pa
nieką, juos apgaudinėjo ir. 
kaip sakoma, vedžiojo už no
sies, įvairios ekonominės 
sankcijos ir kiti spaudimai 
daugiausia kenkė skurstan
tiems gyventojams, o ne mili
taristiniam, totalitariniam 
režimui, kuris nestokojo lėšų 
ir galimybių įsigyti reikalingų 
dalių bei medžiagų iš už
sienio. Žinios, kad Hussein 
deda pastangas iš Rusijos pri
sivilioti buvusius Sovietų Są
jungos branduolinių ir chemi
nių ginklų gamyboje pa
garsėjusius mokslininkus (da
bar nebeturinčius darbo ir 
prestižo) ir derybas pirkti pa
vojingos technikos, nieko gero 
nežadėjo. Buvo net tvirtina
ma, kad Irakui nebereikės 
metų, pakaks mėnesių vėl pri
pildyti sandėlius masinio nai
kinimo ginklų. Neliko abe
jonės, kad vis tiek ateis 
laikas, kai reikės panaudoti 
vienintelį būdą, kurį diktato
riai supranta — karinę jėgą. 
Juo labiau, kad po paskutinio 
susirėmimo su Iraku, visi JT 
Saugumo komisijos nariai su
tiko panaudoti jėgą be kito 
perspėjimo, jeigu Hussein vėl 
sulaužys pažadus, tad ir tre
čiadienio puolimas nebuvo 
nesitikėtas. (Tiesa, su Ameri
ka šį kartą pasiliko tik Di
džioji Britanija, o Rusija ir Ki

nija, kaip paprastai, protes
tuoja.) 

JAV prezidento įsakymas 
pradėti puolimą, atėjęs balsa
vimo Atstovų rūmuose dėl to
limesnės jo pašalinimo iš pa
reigų išvakarėse, daugeliui 
atrodo kaip paskutinis mėgi
nimas nukreipti Kongreso 
dėmesį nuo užsibrėžto tikslo. 
Suprantama, kad toks balsavi
mas negalėjo įvykti, kai Ame
rikos karines pajėgos kovoja 
toli nuo savo valstybės sienų, 
tad ir Atstovų rūmų pirminin
kas trečiadienio vakare pa
reiškė, kad balsavimas atide
damas, o Atstovų rūmai — 
tiek respublikonai, tiek de
mokratai, paruoš rezoliuciją, 
užtikrinančią pritarimą kari
nėms pajėgoms. Jis taip pat 
tvirtino, kad prezidento 
sprendimas dėl Irako bombar
davimo buvo teisingas. Kon
gresas ir Senatas tam visiškai 
pritaria. Iš tikrųjų ketinimas 
perspėjimo žodžius Saddam 
Hussein paremti jėga padary
tas gerokai anksčiau, tik 
galbūt laikas nelabai tam pa
lankus: dabar taip ir lieka 
abejonė, ar prezidentas tą pa
darė prieš balsavimą Atstovų 
rūmuose, žinodamas, kad ne
daug galimybių tikėtis palan
kumo respublikonų daugumos 
Kongrese ir norėdamas lai
mėti šiek tiek laiko, ieškant 
išeities iš tos keblios padėties, 
ar t ikrai, kaip jis pats, kal
bėdamas į tautą trečiadienĮ. 
aiškino, noras visą reikalą 
sutvarkyti prieš didžiąją, visą 
mėnesį besitęsiančią musul
monų šventę — Ramadan (ji 
prasideda 12.20d.). O kad šiuo 
metu virš Bagdado nešviečia 
menulis ir puolimas atliktas 
be jokio išankstinio perspė
jimo, turi kaip tik pagreitinti 
laimėjimą. 

Reikia taip pat atsiminti, 
kad Atstovų rūmai negali per 
ilgai uždelsti balsavimo, nes 
po Naujų metų nemaža narių 
dalis baigia kadenciją, ateis 
paskutiniuose rinkimuose 
laimėję atstovai. Kongreso su
dėtis j au nebebus tokia viena-
partiška. tad ir numatyti bal
savimo rezultatai gali būti vi
sai kiti. 

Trečiadienio vakare Ameri
ka ' i r pasaulis ' vėl matė savo 
prezidentą, kokį buvo įpratusi 
matyti ir gerbti: nesvyruo
jantį, įtaigojanti. įsitikinusį 
savo sprendimo teisėtumu. 
Tai ne verkšlenančio, atsi
prašinėjančio, ,,susimovusio" 
ir politiškai, ir morališkai 
žmogaus įvaizdis.Clinton šiuo 
metu kovoja dviem frontais — 
Irake ir savo krašte. Kur jis 
laimes, kur pralaimės? 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
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JURGIS JANKUS 

ROMANAS 

(Tęsinys) 

Pasiėmiau sąsiuvinį, sušlaviau nuo stalo suplėšytą 
piešinėlį, pažiūrėjau į ant stalo sukrautus aplankus . 
Žinojau ką reikėjo tą dieną dar padaryti, bet mintimi 
nubraukiau į šalį: ką reiškia mūsų darbų ir darbelių 
lenktynės su laiku, kai kiti lenktyniauja kiek per tą 
patį laiką pajėgs sunaikinti žmonių. Ir tik ta ip sau, 
tik todėl, kad anie yra žmonės, o jie turi galią naikin
ti. 

Pietus paruošusi Aldona jau laukė, pasitiko švy
tinčiu veidu, lyg kartu ir visas pasaulis švytėtų. Pa
mėginau ir aš nusišypsoti, bet vargu ar galėjau tokia 
šypsena nuplauti nuo savo veido visą kitą bjaurastį . 
Kai pavalgėm, paduodama kavą paklausė: 

— Kas negerai? 
— O ne' Viskas buvo nuostabiai skanu. Nebeatsi

menu, kada tokius pietus buvau valgęs. 
— Ačiū, bet aš ne apie pietus. Kas nors negera 

darbe? 
Paprastai nesu greitas atsiverti, bet tą sykį atsi-

vėriau. Pasakiau viską apie tėvus, apie brolį, apie Ži

vilę ir apie netikėtą laišką, tik negalėjau prasižioti nei 
apie praeitą naktį, nei apie šios dienos popietę su pil
nu sąsiuviniu piešinėlių. Net nepajutau, kaip prasne-
kėjom beveik ligi dešimtos. J savo kambarius sugrįžęs 
perverčiau sąsiuvinį su tos popietės piešiniais, nuėjau 
į rūsį, užtepiau praėjusios nakties „šedevrą" ir pradė
jau Živilės portretą. Ne tokios, kokią atsiminiau, bet 
tokios, kokį įteigė iš namų keistu keliu atklydęs laiš
kas. Tokią, kokią mačiau tamsioje rūsio sienoje. Foną 
palikau tą patį dumbliną, o iš jo ėmė augti jos plati 
aukšta kakta, didelės jau iš anapus į čia žiūrinčios 
akys, labai įkritę žandai, negyvos lūpos, susidėjusios 
vos pastebimai nevilties, o gal atleidimo, šypsenėlei, 
smakrą bejėgiškai atremtą į sulenktos rankos viršų su 
bejėgiškai nuleistais plonyčiais vienų kauliukų pirš
tais. 

Dirbau greitai. Ju tau , kad ranka tvirta ir tiksli, 
lyg kas kitas ją vedžiotų. Ir spalvos iš karto buvo to
kios, kokias mačiau Sibiro atlapume. Paskutiniu 
brūkštelėjimu palietęs jos palaidus plaukus, padėjau 
teptuką, pasitraukiau atbulas ir atsisėdau. Šviesos 
nutviekstas veidas žiūrėjo į amžinybės gyvumo pilno
mis akimis, ir žinojau, kad jo gyvo niekada nepaliesiu 
savo pirštų galais kaip tada, kai šnekėdavau, kad nie
kas niekada mudviejų nuo vienas kito nebeatskirs. 
Tik tada nepajutau, kad veidu srūva ašaros. Žinojau, 
kad jos sruvo ir tada, kai tapiau tas iš anapus žvel
giančias akis, bet tada jų nejutau. 

Išgirdęs žadintuvo čirškimą pašokau. Ištiesiau 

ranką čirškimą sustabdyti, bet ranka griebė į tuštu
mą. Atsigodęs susivokiau, kad čirškimas ateina iš 
viršaus, kad aš guliu rūsy ant senos sofos, o priešais 
šviesų nutviekstas šiurpus iš anapus į mane tebe-
žiūrįs paveikslas. Kiek apsitvarkiau ir net kavos ne-
siviręs išėjau į darbą. 

Koridoriuje susitikau prezidentą. 
— Kaip kelionė? — jau iš tolo pašnekino. 
Su juo gerai sutarėm, beveik ne kaip su virši

ninku. Gal todėl, kad nei su manim, nei su mano sky
rium neturėjo jokių rūpesčių. 

Pasisveikinom. 
Po kelis žodžius pasikeitėm, o jis nenuleido akių 

nuo veido. 
— Ar tik dabar iš kelio0 

Dingtelėjo, kad išeidamas barzdos nenusiskutau. 
— Ne, užvakar vakare. Vakar jau buvau čia. tik 

nedaug ką tepadariau. 
— Atrodai, lyg per naktį būtum gėręs. Koks gripas 

kabinasi? 
— Neatrodo. 
Ir pasakiau jam kaip mirė mano draugas ir apie 

žinią, kad Sibire nukankinti mano tėvai, sužadėtinė ir 
sužadėtinės motina, kad jos tėvas ir kad brolis, grįžęs į 
Lietuvą taip pat negali namie gyventi. 

— Ar brolis negalėtų atvykti čia? — paklausė. 
— Ar kas gali pabėgti iš Alcatrazo? — šyptelėjau 

ir pridėjau: — o visa Sovietų Sąjunga nemenkiau sau
goma už Alcatrazą. 

Jis net nenusišypsojo. 
— Bet kai kas ištrunka. 
— Kai pasitaiko ypatingos sąlygos, bet jos tepasi

taiko vienam iš milijonų. 
— O pats eik pailsėti. Kokią savaitę, o kad ir dvi. 

atsigauk. Išvažiuok kur. I kalnus kur. Po tokios naštos 
užgulimo dar ir čionykščią naštą nešti. Ne, taip negali
ma. Ir ypatingai didelių rūpesčių čia juk neturim. Ap
sisuk ant kulnies ir drožk. Bent gerai išsimiegok. 

— Taigi, jeigu miegotųsi. — vėl šyptelėjau — Bet 
ant kulnies suktis tai negaliu. Patarimu gal ir pasi
naudosiu, bet juk žinai mane — turiu žinoti ką palie
ku. Rytoj pasakysiu. 

Taip ir persiskyrem. Jis nuėjo savo keliu, aš pasu
kau į savo gardą, bet darbas netraukė. Gal preziden
tas ir teisybę sakė. Pats savo veido nemačiau, bet 
mačiau vidų. o jame buvo susitelkę kažin kuriame pa
saulio gale išmarintieji. Gal niekada jų ne kapo nesu
rasiu. Ir brolis. Penkias klases pabaigęs sugrįžo į ūkį. 
Ne todėl, kad nebūtų galėjęs mokytis Iš klases į klasę 
ėjo visiškai padoriais pažymiais, o baigęs savo mokslą, 
galėjau ir aš litu kitu padėti Mokslo našta nebebuvo 
vien ant tėvų pečių, bet jam patiko ūkis. Patiko maty
ti, kaip kas dygsta, auga. bręsta. Ir gyvulius mylėjo. Iš 
pat mažens Buvo septynerių metų. kai tėvas jam davė 
augintis veršiuką. Jis ir miegoti kartu su juo norėjo. 
Amžinai su savo veršiuku šnekėdavosi. Ne tik su 
veršiuku, bet ir su viskuo. Su arkliais, žąsimis, net 
vištomis. B d I 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
SAN FRANCISCO, CA LOS ANGELES, CA 

SULAUKĖME N A U J O S , 
VEIKLIOS Š E I M O S 

San Francisco lietuvių tel
kinys nėra gausus, bet smagu. 
kad po truputį auga. Paskuti
niuoju laiku iš Vokietijos per
sikėlė j auna Ivinskiu šeima ir 
jau spėjo susipažinti su apy
linkės lietuviais, dalyvauja 
veikloje. Kęstutis Ivinskis ir 
Aida iBriedyte) Ivinskienė ge
gužes mėnesį iš Heidelbergo 
atvyko į Redwood City, šalia 
garsiojo „silikono slėnio". 
Ivinskiai augina du mažus 
vaikučius, ketvirtus metus ei
nantį Joną Gabrielių ir dvejų 
metukų Moną Margaritą. 

Kęstutis Ivinskis gimė Ro
moje, užaugo Vokietijoje. Jis 
studijavo Bonos universitete 
ir baigė matematikos ir kom
piuterių mokslus daktaro laip
sniu. Ketverius metus dirbo 
IBM tyrimų ir vystymo centre 
Vokietijoje, o dabar jau ketvir
ti metai , kai dirba SAP bend
rovėje, kuri pagal savo dydį 
t a rp software bendrovių už
ima ketvirtą vietą pasaulyje. 
Kęstutis yra Integration and 
Certification Center direkto
rius, kuris įsikūręs SAP labo
ratorijų vystymo centre Palo 
Alto mieste. Darbo reikalais 
j am tenka nemažai keliauti, 
neseniai pirmą kartą aplankė 
bendrovės padalinį Japonijoje. 

Ivinskiai aktyviai dalyvavo 
Vokietijos lietuvių gyvenime: 
Kęstutis buvo Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės tarybos 
bei Vasario 16-tos gimnazijos 
kuratorijos narys, anksčiau 
reiškėsi Vokietijos lietuvių 
jaunimo veikloje. Spalio mėne
sį Kęstut is vyko Lietuvon, da
lyvavo tėvelio, žymaus istori
ko prof. Zenono Ivinskio pa
laikų perlaidojimo apeigose. 

Aida Ivinskienė didesnę dalį 
laiko skiria vaikučių auklėji
mui, ta ip pat mokosi anglų 
kalbos Santa Cruz universite
to vakariniuose kursuose, do
misi teatru, muzikos koncer
ta is . Aidos brolis Laimonas 
Briedis šiuo metu irgi gyvena 
vakarų pakrantėje, tęsia geo
grafijos mokslus Vancouver 
universitete. Lapkričio 14 d.. 
Ivinskiu šeimoje įvyko džiugi 
šventė, buvo pakrikštyta duk
relė Mona. Krikšto mama Ži
vilė Grodbergienė atvyko iš 
Heidelbergo, o krikšto tėvas 
Romualdas Strimaitis gyvena 
netoli nuo Los Altos miesto. 

LIETUVIŠKOS MIŠIOS 
SAN FRANCISCO 

Nuo šių metų vasario mė
nesio kiekvieno mėnesio trečią 
sekmadienį San Francisco Im-
maculate Conception parapi
joje vyksta šv. Mišios lietuvių 
kalba. J a s aukoja kun. Alek
sas Avramenko. jaunas ukrai
niečių kilmes kunigas, užau
gęs Šiauliuose. Parapija pri
klauso ukraniečiams, kurių 
irgi šioje vietovėje nėra daug. 
Kitos Mišios bus gruodžio 20 
d.. 12:30 vai. p.p. Tai — nau
jas laikas, nes lig šiol Mišios 
vykdavo 11 vai. ryto. Po Mišių 
dalyviai dar valandėlę pabū
na, pabendrauja, pasivaišina. 

Po gruodžio 20 d. Mišių 
prieš pat Kalėdų šventes, ža
dama šventiškai padengti sta
lą, paruošti iškilmingesnes 
vaišes, užsiėmimus vaiku
čiams. N'ors dažnai į Mišias 
atvyksta nedidelis skaičius 
vietinių lietuvių, būtu smagu 
nors švenčių proga pamatyti 
gausesnį būrį. Bažnyčios adre
sas yra 215 Silliman Street, 
San Francisco. 94134 Brussels 
gatves kampas. Telefonas 415-
469-2601. 

D.J . 

KARIUOMENES 
ŠVENTĖ L O S ANGELES 

MIESTE 

Lapkričio 15 dieną Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje ir salėje gražiai pa
gerbta Lietuvos kariuomenė ir 
švęsta jos įsikūrimo 80-ties 
metų sukaktis. Šventę rengė 
šauliai, ramovėnai ir birutie-
tės. Po iškilmingų šv. Mišių 
akademija vyko atitinkamai 
papuoštoje salėje. Vedantysis 
— inž. Vytautas Vidugiris. 
Šaulių vadas Kazys Karuža, 
kaip ir visuomet patriotinėse 
šventėse, vadovavo vėliavų 
pakėlimui ir įnešimui į salę. 
Amerikos himną giedojo, salei 
pritariant, solistė Janina Če-
kanauskienė, invokaciją jaut
riai sukalbėjo kun. Stanislo
vas Anužis. 

Po ramovėnų pirmininko 
inž. Antano Mažeikos įvadinio 
žodžio ir mirusiųjų bei žuvu
sių už Lietuvos laisvę pagerbi
mo, susirinkusius pasveikino 
ir trumpą žodį tarė gen. gar
bes konsulas Vytautas Čeka
nauskas. Ta proga pristatytas 
ir atsistojimu pagerbtas mūsų 
viensėdijos gerbiamas gyven
tojas, neseniai Vilniuje apdo
vanotas naujausias Vyčio Kry
žiaus kavalierius Mykolas 
Naujokaitis. 

Pagrindinis šventės kalbėto
jas — Vytautas Černius, kuris 
su žmona tik prieš tris sa
vaites buvo grįžęs iš Lietuvos, 
kur Petrašiūnų kapinėse per
laidojo savo tėvus — nepri
klausomos Lietuvos brigados 
generolą, ministrą pirmininką 
Joną Černių ir jo žmoną Vero
niką. Turėjęs progos gerai su
sipažinti su šiuometinės Lie
tuvos kariuomenės santvarka, 
prelegentas apie tai ir kalbėjo 
(jo labai įdomią ir informuo
jančią kalbą siunčiu spaudai 
atskirai). 

Meninėje šventės progra
moje solistė Jan ina Čekanaus-
kienė, akompanuojant muz. 
Viktorui Raliui, padainavo vi
sų mėgstamas dainas: komp. 
St. Šimkaus „Oi greičiau, grei
čiau", „Gimtinės dangus" — 
komp. T. Makačinas, komp. J . 
Dambrausko „Jau žirgelis pa
balnotas" ir „Kampelis" — 
komp. V. Ramanausko. Solistė 
ir visi programoje dalyvavę bi-
rutiečių apdovanoti arba pa
puošti rožėmio. 

Sugiedojus Lietuvos himną, 
visi pakviesti prie gausių vai
šių stalų. 

R. S. 

„GIRIU AIDAS" ANGELU 
MIESTE 

Š.m. spalio mėn. 25 d., sek
madienį, tuoj po pamaldų, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
gausi publika klausėsi Lietu
vos partizanų koncerto. Parti
zanų atsilankymas čia buvo 

CLASSIFIED GUIDE 

Po sėkmingo konc-rto Los Angeles, CA, „Ginų aido" ir Los Angeles Vyrų kvarteto (be Polikaičio) dainininkai. Iš 
k.: Rimtautas Dabšys, Bronius Seliukas, Antanas Lukša, Vk-^ai, Siukšia. pianiste / akomp. Melita Kuprienė, op. 
soi Vincas Kuprvs. Vytautas Balsys. Emanuelis Jarašiūnas .- meno vad Antanas Paulavičius. 

ne pirmas. Prieš porą metų, 
susibūrę į vokalinį vienetą, 
jie stebino losangeliečius savo 
pajėgumu. Dabar, atvykę su 
nauju repertuaru ir profesio
nale pianiste/akompaniatore 
Melita Kuprienė, gerai pasi
ruošę ir visai nenuvargę. Los 
Angeles lietuviams suteikė 
dar didesnį džiaugsmą. Dviejų 
dalių programa, sudaryta vie
no autoriaus poezijos/muzikos 
kūrinių, prikaustė klausytojų 
dėmesį. Koncerto pradžia liko 
užantspauduota visų širdyse, 
kai koncerto rengėjas Jonas 
Matulaitis neilga prakalba 
atidarė renginį, pakviesdamas 
Kalifornijoje gyvenantį laisvės 
kovotoją Mykolą Naujokaitį 
priimti autentišką partizanų 
vėliavą. Didžiulė trispalvė sce
nos pakraštyje išeivijos lietu
vių pirmąkart regima tautos 
šventenybė, partizanų koncer
tą apgaubė ypatinga aureole. 

Koncertas vyko nustatyta 
tvarka. Penki santūrios iš
vaizdos vienodo amžiaus vy
rai puikiai akompanuojant M. 
Kuprienei, atliko dvidešimt 
dainų. Gerai paruošti buvo ne 
per ilgi gūdžios praeities par
tizaninio karo pasakojimai; 
miško žalumos iliuzija scenos 
gilumoje, partizanas su šau
tuvu šalia; partizanų relikvi
ja — Tr palvė... Daugelio nuo
mone, šis „Girių aido" pasiro
dymas buvo daug geresnis 
negu prieš dvejus metu?. Pub
lika kėlė ovacijas. Sent nenta-
li intonacija graudino ne vie
ną. Dainų lyrika vienodai gra
ži; melodinga gaida lydėjo Žit
kevičiaus, Aisčio, Brazdžionio, 
Bradūno, Vaitkevičiaus, Pui
šytės, Paulavičiaus poezijos 
žodžius, galėjo kiekvienas iš 
salės drauge su „Girių aido" 
partizanais dainuoti. Koncerto 
repertuarą praturtino A. Luk
šos ir V. Kuprio solo dainavi
mas. Savo dainomis jie tarsi 
stengėsi „išsakyti partizanų 
žygdarbius, tuo pačiu — opti
mistišką dvasią ir tikėjimą". 
Po koncerto Los Angeles Vyrų 
kvartetas ir pianistė Raimon
da Apeikytė įteikė kiekvienam 
„Girių aido" dalyviui dova
nėlę, koncerto rengėjai prisegė 
kiekvienam po gėlę atlape. 
Vėliau, prie užkandžių stalo 

žemutinėje parapijos salėje, 
žmonės vaišinosi, bendravo su 
svečiais partizanais, dalinosi 
įspūdžiais, gėrėjosi jų ištver
me. Visi daugmaž linkėjo dar 
sykį čia atvažiuoti; kad šį 
brangų atminimą būtų galima 
išsaugoti. Jaunoji karta turėtų 
tą istorinį laikotarpį įsisą
moninti, partizanų dainų bek
lausydami. 

„Girių aido" vyrai pabuvojo 
kurį laiką Angelų mieste, tu
rėjo progos pasivečiuoti, nu
vykti į teatrą, pasigrožėti 
Kalifornijos aplinka. Jie su
rengė dar du koncertus (Den
veryje ir Omahoje). Po to visų 
laukė kelionė atgal į namus. 
Koncertas Los Angeles lietu
viams labai gerai pavykęs, 
talkinant Jonui Matulaičiui, 
talkinant skulptoriui Kęstu
čiui Mikėnui su žmona (Milda 
Mikiniene sumaniai kooordi-
navo programą) ir Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles 
apylinkei. Išlydėdami bran
gius svečius, rengėjai linkėjo 
visiems geriausios kloties ir 
laikytis vienybėje, kaip dabar, 
puoselėjant žygdarbių šviesų 
atminimą. 

S tasė V. P a u t i e n i e n ė 

ST. PETERSBURG, FL 

4. 

„Lietuvos Vaikų viltis* Los Angeles skyriaus pirm. Danguolė Navickiene 
ir Dalilė Polikaitiene prie aukų stalo Californijos Lietuvių dienose, š.m. 
spalio 4 d. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvos Dukterų draugijos 
narių susirinkimas, vykęs 
spalio 8 d. sutraukė daugiau 
50 skyriaus narių. Dalyvės 
buvo supažindintos su atei
nančios metų veiklos planais. 

Pirm. Monika Andrejaus-
kienė savo žodyje išryškino dr-
jos pagrindinį tikslą — šalpą 
ir pagalbą vargstantiems tau
tiečiams. Skyriuje šia nuola
tine artimo globa ypač pasi
žymi narės: A. Balbatienė, E. 
Grigaliūnienė, R. Krivienė, M. 
Šaulienė. 

Šalpos ir artimo pagalbos 
įgyvendinimo lėšų telkimui 
LDD-jos skyrius 1999 m. sau
sio 20 d. rengia Madų parodą 
ir piniginę trijų laimėjimų lo
teriją: I laimėjimas — 500 
dol., II — 200 dol. ir III — 100 
dol., kurių suteikimui buvo 
įsteigtas atskiras fondas su 
darbuotojomis Dana Švediene 
ir Lile Bložiene. Jos sėkmingai 
savo uždavinį vykdo ir šio 
tikslo rėmėjų sąrašas bus pas
kelbtas spaudoje. 

Dr. Asta Grinis-Vaidilienė 
kalbėjo apie dantų priežiūrą ir 
higieną, pailiustruodama tai 
skaidrėmis. Pirm. M. Andre-
jauskienė ir susirinkimo da
lyvės gausiu plojimu išreiškė 
padėką dr. Astai už įdomią 
paskaita. 

Kitas draugijos narių ir sve
čių pabendravimas įvyko 
gruodžio 16 d.. 2 vai. p.p. Lie
tuvių klubo salėje, jo metu 
išgirdome Jadvygos Giedrai
tienės pašnekesį ir įspūdžius 
iš ilgesnio l.ink mosi Lietu
voje'. Meninėje pr įgramoje pa
siklausėme Moterų vieneto, 
vadovaujamo Reginos Ditkie-
nės. 

Kviečiame nares ir visus St. 
Petersburgo ir apylinkių lietu
vius atsilankyti į LDD-jos ren
ginius, įsigyti laimėjimo bilie
tus ir savo auka paremti sky
riaus labdaros darbą, už ką 
valdyba visų sušelptųjų vardu 
dėkoja. 

(L.Ž.) 

O M A H A , N E 

OMAHOS LIETUVIU 
ŽINIOS 

Omahos lietuvių apylinkės 
visuotinis susirinkimas išrin
ko naują LB valdybą. Tikimės, 
kad nauja valdyba toliau tęs 
mūsų apylinkės lietuvišką 
veiklą ir dirbs su visa apy
linkės bendruomene. Omahos 
lietuviai gali didžiuotis kad 
jaunesnė kar ta jungiasi į lie
tuvišką veiklą. Nesakykime, 
kad prarandame jaunąją kar
tą. Turime džiaugtis ir padė
kime jiems visuose lietuviš
kuose baruose. J ie supranta ir 
ateina užimti mūsų vietas. 
Linkime jiems sėkmės lietu
viškoje veikloje. 

Omahos choras „Rambynas" 
šiuo laiku yra stipriai išaugęs 
į gražų vienetą. Tikėkime, kad 
ir toliau toks pat tesis. Dė
kingi esame naujai atvyku
sioms iš Lietuvos dr. Rūtai 
Talzūnienei, Birutei Dubosai-
tei-Prišmantienei. Malonu 
matyti Daty Blažauskienę. 
Choras „Rambynas" • chorve
dys Algis Totilas kviečia visus, 
mėgstančius lietuvišką dainą, 
jungtis į chorą, kad ir toliau 
mūsų dainos ir giesmės 
skambėtų. 

Omahos lietuviai širdingai 
dėkoja moterų klubui, kurio 
dėka galėjome išgirsti mūsų 
lauktą laisvės kovotojų-par-
tizanų „Girių aido" koncertą. 
Jų dainos buvo klausomos su 
giliu širdies skausmu, nes 
daug kam priminė savų bro
lių ir sesių bei skausmingą 
mūsų tautos praeitį. Širdin
ga padėka šio vakaro organiz
atorei Aušrelei Sakalaitei. 

Omaha, nors ir nedidelis lie
tuvių telkinys, bet jo veikla 
įvairi ir veiklos baruose gali 
lygintis. Mes turime daug 
veiklių ir organizaciniame 
darbe gabių asmenų, kurie 
įvairiais būdais ir darbais 
puoselėj ir paįvairina telki
nio veiklą. 

Prieš pusantrų metų buvo 
įsteigta svetaine, kad Omahos 
lietuviai ir Šv. Antano bažny
čios lankytojai po pamaldų ga
lėtu sustoti ir pasivaišinti 
kava ir kepsniais. Gražiai pa
puoštoje svetainėje galima pa
bendrauti ir paskaityti 
lietuviška spaudą. Yra skelbi
mų lenta kurioje visada būna 
įvairus pranešimai. Svetainė 
yra iabai lankoma po lietu
viškų pamaldų. Širdinga pa
dėka steigėjoms ir vismn> 
talkin:;ikcms 

Omahos šalpos būrelis šir
dingai dėkoja ..Transpak" savi 
ninkui Romui l'ukšriin ir jo 
tarnautojams už labai malonų 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMCeiJO.NAMUSva<AT5Sr 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wsst95th Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)561-8654 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

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

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

Jankus kambarys, šviežias 
maistas, rūpestinga priežiūra ir 

šeimyniška bei draugiška aplinka. 
Visa tai jūs rasite Apolonijos 

namuose. 
Td. 708-387-2067 

Moteris ieško darbo 
prie vyresnio žmogaus 

arba ligonio, 
tel. 773-927-0245 

Naujai a tvažiavusių 
dant is tų dėmes iu i 

Darbui reikalingas dantistas 
su ne mažesne kaip 5 metų 

darbo patirtimi 
TeL 706-563-2550 

ir sąžiningą patarnavimą ne 
tik Amerikoje, bet ir Lietuvo
je. Siuntiniai Lietuvoje tvar
kingai pristatomi tiesiai į na
mus. Jei pasitaiko, kad gavėjo 
adresas pasikeitęs, tuoj prane
šama siuntėjui. „Transpak" 
Vilniuje laiko siuntinius iki 
gaunamas naujas adresas ir 
tik tada pristatoma adresatui. 
Dar nėra pasitaikę jokių ne
sklandumų, siunčiant per 
„Transpak" įstaigą gavėjas 
nėra gavęs atidaryto siunti
nio. Toks sąžiningas ir malo
nus patarnavimas Amerikoje, 
tiek ir Lietuvoje, įgalina ir to
liau siųsti per „Transpak" 
įstaigą. 

Sekdamas spaudą, radau 
aprašymus ir pasiūlymus dėl 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menes pertvarkymo. Tikrai 
įdomu, kad tokie pasiūlymai 
J.Iu buvo keliami prieš maž-

GREIT PARDUODA 

£ 9 ^ R E / M A X 
^ R E A L T O R S 

(70)585-5859 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

GnMB, KMEOKREALTOR8 
7922 S.PutasM Rd. 
4365 S-Arctor Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-28+1900 

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

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding". 
TeL 708-728-0208 

Vladas Home Improvement 
įrengiame rūsius, 

darome „plumbing" ir 
elektros darbus 

TeL 630-530-9099. 
Pirksiu namą, kuriam reikia 

remonto. Siūlyti Čikagoje 
arba priemiesčiuose. 
TeL 630-673-7700. 

Palikti žinutę 
arba savo tel. numerį. 

Jus sulaukėte garbingo am
žiaus, kuriame iSkyla daug 
problemų. Jums reikalinga slauga 
ir globa. Tai lengvai išspręsite, 
paskambinę Apolonijai. 

TeL 708-387-2067 

EAGLE TBUCK REBUILDERS 
I e škome da rb in inkų 
paruošt sunkvežimius 

dažymui 
Kreiptis: Steve, 

teL706-396-lS16 

daug 10 metų, bet niekas ki
taip nė negalvojo. Tikime, kad 
LB centro valdyba ras badų 
sustiprinti LB veiklą ir jos 
s t ruktūrą, kad atitiktų šiems 
laikams ir sustiprintų lietu
vybės ateitį ateinančioms kar
toms. Nesakykime, kad mes 
netur ime j aunos kartos. Ne
gailėkime j iems visokeriopos 
pagalbos, o j ie tikrai įsijungs į 
tėvų p ramin tus lietuvybės 
takus . J i ems bus garbė tęsti 
tą darbą. Ypač turime kreipti 
dėmesį į naujai atvykusius iš 
Lietuvos ir greičiau įtraukti į 
visuotinę veiklą. Tuo bus stip
resnė mūsų bendruomenė. 

Alg is A n t a n ė l i s 

m mm 

NAUJIEJI METAI 
FLORIDOJE arba 

NEW 0RLEAN 
Nuostabi turistinė kelionė patogiais 

autobusais. Nuo gruodžio 25 iki 
sausio 3 dlanos. Florida - $499 

New Orlean - $315 

630 212 5532 

( O I I I ( I l 'OM W.l s I \ \ I P s 
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We can supply all issues from 
1991-1998 

We are an official agency for the Lithuanian post office 
Write for items available and price 

• 
DELAWARE VALLEY STAMP C O 

6173 STRASBURG ROAD, ATGLEN, PA 19310 
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KADA BAIGSIS VISUOMENES 
KLAIDINIMAS DĖL DAIL. P. PUZINO 

PAVEIKSLŲ? 
Šių metų gruodžio 5 d. 

„Draugo"* kultūriniame priede 
Paulius Jurkus, rašydamas 
apie dail. Puzino parodą Vil
niuje, lyg iš mėnulio iškritęs, 
prisipažįsta, kad jis nežino, 
nei kada, nei kaip buvo įsteig
ta Čiurlionio galerija Čikago
je. Duodamas žinių, gautų 
turbūt iš buvusios dailininko 
žmonos apie jo kūrybos būdus, 
jis kartu papila skaudžių įžei
dimų Čiurlionio galerijos stei
gėjams bei tų paveikslų iš
gelbėtojams. 

Dail. Puzinas, atvažiavęs iš 
Vokietijos į JAV, rado savo 
žmoną Austrą, ištekėjusią už 
Currance, ir gyvenančią Kali
fornijoje. Gyvenęs New Yorke, 
vėliau Kalifornijoje, prieš mir
tį jis vėl grįžo į New Yorką ir 
čia mirė, nepalikęs testamen
to. Jo paveikslai ir turtas atsi
dūrė New Yorko miesto san
delyje. Beveik po trejų metų 
miestas paveikslus įkainavo 
parduoti viešose varžytinėse. 
Apie tai sužinojęs, gen. konsu
las A. Simutis tarėsi su konsu
lu dr. P. Daužvardžiu, kaip 
išgelbėti tuos paveikslus Lie
tuvai. Jų ir jų advokato dėka, 
varžytinių teisėjas sutiko pa
veikslus parduoti jų nurody
tam, teismui priimtinam pir
kėjui be varžytinių. Dr. Dauž-
vardis kreipėsi į dail. Zenoną 
Kolbą, Illinois valstijoje re
gistruotos Čiurl ionio galerijos 
pirmininką, prašydamas gel
bėti paveikslus. Per naktį bu
vo suskolinti keli tūkstančiai 
dolerių ir dail. Kolba išskubėjo 
į New Yorką, nes pirkimas tu
rėjo būti atliktas prieš netru
kus vyksiančias varžytines. 
Lietuvos konsulate susitarus 
au- buv. Puziniene, Čiurlionio 
galerija nupirko visus paveik
slus ir jie atsidūrė Lietuvos 
konsulate. Susitarimas, ku
riam pritarė ir jį suplanavo 
konsulai, buvo toks: kadangi 
dailininkas gimė ir mokslus 
baigė Latvijoje, buv. Puzinie
ne perima dalį paveikslų sau
goti nepriklausomai Latvijai, 
o visi kiti paveikslai saugomi 
nepriklausomai Lietuvai Čiur
lionio galerijoje. Ten pat kon
sulate paveikslai buvo pada
linti. 

Taip pat paveikslai buvo iš
saugoti ir atiduoti Lietuvai 
dailininkų Z. Kolbos, prof. A. 
Varno, M. Šileikio, J. Tričio ir 
kt. įsteigtoje Čiurlionio galeri
joje, kurią po užraktų pakeiti
mo Jaunimo centre, savo pa
talpose priglaudė lietuviškas 
Midland Federal Savings ban
kas, 4040 Archer Ave. Chica-
go, užleidęs šiems paveiks
lams laikyti vėsinamą banko 
seifą. 

Nežinoti apie Jaunimo cen
tre minėtų dailininkų įsteigtos 
galerijos nepateisinamą už
raktų pakeitimą ir vėliau už
sitęsusį ginčą dėl šių paveiks
lų, plunksną valdančiam kul
tūrininkui turėtų būti gėda. 
Bet jis rašo: „Tuo metu Čika
goje atsirado kita Čiurlionio 
vardo galerija. Dabar tiksliai 
nežinom, kaip ji buvo organi
zuota, kaip ji tiksliai vadinosi. 
Ta galerija savo patalpų ne
turėjo. Jos žinion patekę, pa
veikslai buvo padėti kažkokio 
banko rūsyje. Austrą turėjo 
nemažai vargo, kol atgavo pa
veikslus, kad galėtų išsiųsti į 
Lietuvą". Taigi, prie nežinoji
mo jis pridėjo ir melą. Lietu
vai išsaugotus paveikslus pati 
galerija perdavė konsului V. 
Kleizai, kuris, Lietuvių fondo 
padedamas, išsiuntė juos į 
Lietuvą. Austrą Currance, ku
ri dabar turbūt vėl yra Austrą 
Puziniene, galėjo rūpintis tik 
Latvijai saugotų darbų per
siuntimu. 

Dail. Puzino paveikslai 
Čiurlionio galerijos buvo ne 
tik atpirkti Lietuvai, bet ir 

įrėminti, sumokant beveik 
1,500 dolerių. Po to jie buvo 
išstatyti Čikagos centre, kartu 
su Genocido paroda. Lietuvių 
fondo pirmoji valdyba buvo 
pažadėjusi apmokėti pirkimo. 
parvežimo, įrėminimo išlai
das, kurių susidarė keli tūks
tančiai dolerių. Deja, tas paža
das nebuvo įvykdytas, užtat 
Čiurlionio galerija iš savo 
menkų pajamų, paskutinius 
500 dolerių skolos grąžino tik 
praeitais metais. Paveikslai 
pakartotinai buvo rodomi ga
lerijos salėse ir Lemonte, prieš 
išvežant juos į Lietuvą. Tokia 
yra dokumentais paremta 
dail. Puzino paveikslų istorija. 

Baikite šmeižtus ir puoli
mus paveikslų išsaugotojams, 
nes jie to tikrai neužsipelnė. 
Kodėl ir kaip atsirado Čika
goje dvi Čiurlionio galerijos, 
dabar registruotos Illinois 
valstijoje, yra per ilga istorija 
čia ją kartoti. 

Domas Adomaitis 
Art Gallery of Čiurlionis, 

Inc. pirmininkas 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

NORI IŠVYTI KALĖDŲ 
SENELĮ 

Naujų metų sutikimo Wi-
llowbrook Ballroom salėje ren
gėjai vakarinėse radijo laidose 
skelbia, kad be įprastinės to
kia proga programos bus ir... 
„Senelis Šaltis". Tai, žinoma, 
bus tas, „vyresniojo brolio" pa

gimdytas, „plačioje tėvynėje" 
užaugintas, ne tik tradicinio 
raudono rūbo, bet, svarbiau
sia, dar raudonesnės dvasios 
„tarptautinis" padaras per 
penkiasdešimt metų lietu
viams — ir ne tik jiems vie
niems — ir geruoju peršamas, 
ir klasta bei prievarta bruka
mas „Dieduška Moroz". 

Tikslas — išnaikinti dar vie
ną lietuvišką tradiciją. Ar tik 
„Senelio Šalčio" draugai nebus 
tie patys, kuriems ir Adventas 
ir Gavėnia, ir Aušros Vartai, 
ir Gedimino kalnas, ir visa, 
kas lietuviška ir tautiška, o 
dargi religiška, yra tik nuse
nusių žmonių atgyvenos. Kas 
jiems ta Lietuva tėvynė! Jiems 
tėvynė ten, kur, pagal jų pačių 
ne kartą girdėtus pasisaky
mus, galima greit ir lengvai 
pralobti — legaliai arba ir ki
taip. Jie, mat, sakosi esą ne 
Lietuvos tėvynės, bet... „pa
saulio piliečiai". Ačiū Dievui, 
kad tokių, raudonojo atraugų 
tvaiko apsvaigintų, yra ne
daug. 

Jonas Gradinskas 
Chicago, IL 

PRASTA „DRAUGYSTĖ" 

Su malonumu perskaičiau 
išsamų Aldonos Kamantienės 

straipsnį „Druskininkų sana
torijos spindesys ir skurdas" 
(„Draugas", 1998.12.01), ku
riame įdomiai ir įtikinamai 
atskleidžiama šios išaukštin
tos poilsiavietės nelabai pat
raukli tikrovė. Toks atšiau
rus sanatorijos tarnautojų el
gesys, kokį patyrė straipsnio 
autore ir jos 94 metų tėvelis, 
Vakaruose būtų visiškai ne
priimtinas. Jis visai neatspin
di šios vasarvietės kilnaus 
vardo „Draugystė". Visai aki
vaizdu, kad vykstant į šią sa
natoriją atsigauti, reikia tiek 
pat su savim pasiimti, kaip ir 
gulant į Lietuvos ligonines — 
viską. Nors pasakiški vaizdai 
tikrai gaivina ir kūną, ir sie
lą, jų vienų neužtenka. Šiuo 
atveju juos beveik visai už
temdo patarnautojų grubu
mas. Ar ne laikas pakeisti šios 
sanatorijos vardą? Pavadini
mas „Draugystė" stipriai at
siduoda nemaloniai kvepian
čia ir apgaulinta sovietine 
„družba". 

Vytautas Matulionis 
Cleveland Heights, OH 

KURIE YRA ANTRINIAI 
REDAKTORIAI" 

Skaitant Juozo Gailos rašinį 
„Draugo" nuomonių skyriuje, 
reikia sutikti su jo teigimu, 

kad daug „Draugo" skaitytojų 
domisi laiškų 'pasisakymais, 
apie kuriuos jis (J.G.) atsilie
pia neigiamai. Jis juos prilygi
no prie antrinių „Draugo" re
daktorių kolektyvo. 

Ar skaitytojai domisi Juozo 
Gailos rašiniais, neteko išgirs
ti? Palyginus laiškų rašytojus 
su J. Gailos puslapiniais ra
šiniais, jis visus nukonkuruoja 
ir kyla klausimas, kurie yra 
antriniai redaktoriai? 

Laiškų rašytojai taip pat 
skaito daugybę laikraščių, se
ka žinias iš Lietuvos inter
nete, klausosi lietuviškų radi
juje bei televizijoje pateiktų 
žinių ir, pasinaudoję išgirsto
mis bei skaitytomis žiniomis, 
pateikia savo nuomones. No
ras visus grupuoti pagal vieną 
kurpalį prilygtų diktatūri
niams valdymams. 

Visiems yra aišku, kad užsi
mojimai, planai gali keistis, 
keičiasi ir žinių perdavimas. 

Juozas Gaila pasisako išgy
venęs penkerius metus Lietu
voje turėjęs galimybę perskai
tyti daug Lietuvos laikraščių 
ir pastebėti žinių pasikeiti
mus. Yra lietuvių patarlė: 
„Nespjauk į vandenį, nes gali 
prireikti ir pačiam gerti". 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 18 d., penktadienis 

L E N D , B S 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

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

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

• 

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

kurie guli banko seife. 

l 

' š * 

$100,009 

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

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

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

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

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

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

VVESTERN MONEY 
U N I O N ! TRANSFER 

The fastest way to send money worldwlde TM 

- I I I Į I . I I I Trunrtlia'laiaaaaij linu lupiillilfMi 11Yin- inintnmif- - '>TĮn-"r lpir t -"- rf t l i t in nrli Ttir I T i i n i Vn1— * 1 - i n *— timli H I I Į — I I I I M I 1'a.tin Tfr1" *~T—j 
Q U K * ( a«hibclwtniNe*tiiib<rlal>alantDtctiTio*r311«»H from f -S. ar Parrto «k*> ta I) Caribbean. Latin Amartca [ndJo'aagMCTico). K a f c Į I Nlęiraa. i)T»p«rtlrt»wi i M i i i I l ų K M t f . 
f iwo wr.<m H—į įttmymrm—\M c—att O M O n d » * t i iaa H W I g f c 3 * i5 *pmt «f j y ą ttOmtt U» *an»«f Wamm Vtttm mm**, — C i r l U i n , L«a»<«iaHia. Eaatara E i a n y r 
Nia^aaiidai«ilMt«WaaianitJiiaiiiHyaataoff««t»»i»*SaM»al»*M,P^ 
a lipi " T I I ITIIMII i iMii i i lnl iaTii ini iai l i i l" f t - r - ' T *-•*•-•* " t - " f " " V " ' * * * " " " l 1 " ! — m — ' - - * * — - m H nr '— * T — " N M r t l — r t t l i I —*••»- ' " 
Graiaa'PrfciK(4)laa»iata»aii1ajWiĮi|^|fr««)Į»iica»iti,(Ia»a»a<wt«^ 
Prtoaaf1kip«WV»l«M*«.»lMWa«rGr»i«a'rrtt»aarMi^aMialah»am»»a*l«€a11<ib«aro^ 
tranl portjon of prttr. t l I M M Oddi of įlaaiaĮ wi» ttptni upnn Utt numbtr of ttiflble tramactaaaa and m.ikrf mlr." — I m t toc csck oyplicobll marfcaL A l fiakrą*. HM* ana) lx»l u « M< Mb 
i.l»o«ub<Wy(rflht*U»WI«miiE>t)»4twy:Swwp«ll«opCTtorwMCTU^ 
Official Raki. *m4 • mmaia1 •rir-aMinad (n«rios* i "S ASE") for rtcttp) by 2/2IV** to: Weiten< t n km " W allrt of FoHunc" ' u « . P.O. Sor ««M. (jntonrill*. CT MMI7-MM. Mrinam I M F«r ta* aaaat of tkt 
muatn. >m4 a S ASE Dar mi la i ka Vttm to WMn» l.'nion Wiiuatn. P.O. Bo. ««M. fnlotivllW. CT M M T . n M . Waltrt ii»l -naaaii offtr it vaKd aa Irnif M tit* «•?**> bjata. VaU artatra Į — — I ky •••>. 

Su liūdesiu pranešame, kad š.m. gruodžio men. 9 d. 
Salt Lake City, UT, sulaukęs 86 m., mirė 

A.fA. 
VINCAS SIMANAVIČIUS 
Po gedulingų šv. Mišių, buvo palaidotas Mount Cal-

vary katalikų kapinėse. 
Nuliūdime paliko žmoną Vandą Mališauskaitę, duk

ras Nijolę ir Aldoną su šeimomis, penkis anūkus, tris 
proanūkus, seseris Eugeniją Ragažinskienę ir Zuzaną 
Rajeckienę, brolius Petrą ir Algį su šeimomis ir pran
ciškoną T. Augustiną. 

Ilsėkis ramybėje! 
Nuliūdusi šeima. 

I 

P E N K E R I Ų METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Ateidama į šį pasaulį, 
gavau kūną 
Išeidama — 
palikau jį žemei, 
o išsinešiau viską, 
ką su tuo kūnu padariau... 

A.tA. 
ALBINA BUTVILIENĖ 

Minint mūsų mylimos Žmonos ir Mamytės, kurios 
netekome 1993 m. gruodžio mėn. 22 d., mirties sukaktį , 
šv. Mišios užjos sielą bus aukojamos 1998 m. gruodžio mėn. 
22 d. 8 vai. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už a.a. Albiną arba tą 
dieną prisiminti Velionę savo maldoje. 

Nuliūdusi šeima 

A.tA. 
MATUI JASINEVTČIUI 

Lietuvoje mirus, ilgamečiui Lygos nariui, broliui VYTAUTUI 
su žmona ELENUTE, seseriai GENUTEI bei visai šeimai ir 
giminėms reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Respublikonų. Lyga 

A.tA. 
STEPUI LEVECKIUI 

mirus, skausme pasilikusią brangią mūsų draugę 
žmoną PELAGIJĄ, dukrą DANUTĘ, sūnų ALGĮ ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

L Genovaitė ir Kazys Trečiokai 

PADĖKOS IR PRAŠYMO 
PAMALDOS 

ruošiamos iv. Kalėdų metu -
gruodžio 25 d., iki sausio 1 d. 
imtinai Marijonų koplyčioje 

prie „Draugo" 

Prašau įjungti mano atžymėtas 
intencijas į kalėdinės oktavos šv. Mišias ir maldas: 

ū Padėka Dievui už Šiuos metus 
ū Padėka Marijai už globa 
ū Padėka už gautas malones 
ū Padėka už taiką pasauly 
ū Už lietuvius Sibire, gyv. ir mir. 
D Už šeimos mirusius 
ū Už vaikus 

ū Prašant lairaing. ateinančių metu 
D Prašant sveikatos 
D Prašant ramybės šeimoje 
D Prašant santūrumo malones 
D Prašant Lietuvai apsaugos 
D Prašant pašaukimų į dvasini luomą 
D Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 
Vardas, pavardė 
Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. KILBOURN AVE. 
CHICAGO, IL 60629 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

„Labdaros vakare", kuris 
įvyko „Seklyčioje" gruodžio 12 
d., buvo laimėjimai, stengian
tis sukaupti lėšų JAV LB So
cialinių reikalų tarybos gau
siems darbams. Buvo išda
lintos 5 premijos, kurias 
laimėjo šie asmenys: 1 premiją 
— 500 dol., Emma Petraitis, 
Wiliow Springs, IL; 2 — 200 
dol. G. Kaufmanas, Spring-
field, VA; 3 - 100 dol. — A. R. 
Šlapkauskai, Glen Ellyn, IL; 4 
— 100 dol. — Eva Paulaus
kas, Chicago, IL, 5 — 100 dol. 
— R. Šlepetys, Brick, NJ. 

Mid-America Knights of 
Li thuania Insti tute, Palos 
Hts., IL., per R. VVertelką. 
Draugo fondą pasveikino su 
šv. Kalėdomis ir atsiuntė DF 
nario įnašą 200 dolerius. Dė
kodami už paramą Draugo 
fondui, sveikiname naują DF 
narį, linkėdami linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų 1999 me
tų. 

PATAISYMAS 
,.Draugo" Nr.234, gruodžio 3 

dienos išspausdintame mano 
straipsnyje yra įsibrovusi ko
rektūros klaida. Atspausdin
tas pavadinimas — APSDAU-
GOTI ĮKAITAI, o originale 
buvo „Apsaugoti" įkaitai". 
Taigi, praleistos kabutės, 
kurių nebuvimas pakeičia vi
siškai straipsnio pavadinimo 
mintį. 

Manyčiau, kad reikėtų įdėti 
pataisymą, nes jau keli as
menys, perskaitę straipsnį. 
skambino klausdami ir stebė
damiesi. 

Pilypas Narutis 

Marija Kriaučiūnienė. 

Marija Kriaučiūnienė, 
laimėjusi šįmet prel. dr. Juo
zo Prunskio metinę Vyresniojo 
lietuvio premiją, piniginę jos 
dalį paaukojo JAV LB Sociali
nių reikalų skyriaus darbams 
palengvinti. 

Esame nuoširdžiai dė
kingi Vandai ir Zenonui 
Petkams už dosnią 200 dol. 
auką „Draugui". Linkime 
jiems gausios Dievo palaimos 
šv. Kalėdose ir laimingų Nau
jųjų metų! 

39-tąsi s „Lietuvos prisimi
nimu" pokylis vyks 1999 m. 
vasario 7 d., 5 vai. p.p., Marti -
niąue pokylių salėje. Pokylį 
rengia Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygarda. Šiame 
pokylyje bus pagerbta Čikagos 
lituanistinė mokykla, kuriai 
vadovauja direktorė Jūratė 
Dovilienė. Meninę programą 
atliks Strolių šeima: Herkulis, 
Faustas, Povilas ir Tomas. Su
sidomėjimas šiuo renginiu vi
suomet yra tikrai didelis, 
todėl rengėjai kviečia iš ank
sto užsitikrinti vietą, apie da
lyvavimą pranešant šioms 
pokylio komiteto narėms: Eve-
lyn Oželis 773-254-7553 arba 
Mary Kinčius 773-927-4990. 

Irena Kriaučeliūnienė 
apdovanojo „Draugą" 100 dol. 
šventine dovana. Labai dėkui! 

J. Ruginienė, kurios pa
vardė po nuotrauka, spausdin
ta „Drauge" 12.08, buvo klai
dingai parašyta, maloniai 
atėjo į talką, kai reikėjo skai
tytojams išsiuntinėti „Drau
go" kalendorius. Atsiprašome 
už klaidą. 

Kauno neįgaliųjų vai
kučiu namams „Lopšeliui" 
Lietuvių Bendruomenės Mich-
iana apylinkė išsiuntė didelę 
siuntą vaikų drabužėlių. Di
džiausią tų rūbelių dalį pasiu
vo dr. Marija Holecek iš 
New Buffalo, MI. Ji per pas
kutinius kelis metus „Lop
šeliui" dovanojo apie 1,000 pa
čios megztų ir siūtų dra
bužėlių, įdėdama daug pasi
šventimo ir darbo. LB Michia-
na apylinkės pirm. Vytautas 
Šimkus „Lopšelio" ir apylin
kės vardu reiškia dr. Holecek 
padėką. 

V. ir P. Janušoniai, Dous-
man, WI, už kalėdines kor
teles atsiuntė „Draugui" 100 
dol. auką. Labai ačiū! Sveiki
nama esu šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais! 

Barbara Morkūnas, Oak 
Lawn, IL, kartu su prenume
ratos pratęsimu apdovanojo 
„Draugą" 105 dol. auką. Ačiū 
ir linksmų švenčių! 

Maria High School, 6727 
So. Califomia Ave., prane
ša, kad stojamieji egzaminai 
aštunto skyriaus mokinėms 
vyks šeštadienį, 1999 m., sau
sio 9 d., 8 vai. r. Mokinėms 
reikia atsinešti du nr. 2 pieš
tukus ir sumokėti 20 dol. mo
kesti. Iš anksto registruotis 
nereikia. Del informacijos 
skambinkite Scott VV'eaklev, 
tel. (773) 925 -8686. 

Pasaulio lietuvių centro ma
dų parodai „Rudens simfonija" 
nuskambėjus, norisi pasi
džiaugti matytais įdomiais 
rūbais, grakščiais modeliais. 
Noriu padėkoti už gražiai at
liktą modeliavimą, malonias 
šypsenas. Rūbus modeliavo 
merginos, moterys, vyrai ir 
berniukai. Štai jie: Dana Gy
lienė, Rūta Kirkuviene, Jūra 
Kredienė, Ingrida Latožaite, 
Viligailė Lendraitiene, Tania 
Mikaitytė, Aida Mikučauskai-
tė, Rima Polikaitytė, Alė Raz-
mienė, Lidija Ringienė, Rima 
Sėli, Dalia Trakienė, Gražina 
Vasienė, Vytas Kapačinskas, 
Julius Kasniūnas, Juozas 
Pranckevičius. Paulius Riš
kus, Matas Tamošiūnas, Ri
mas Griškelis. Erikas Mikaitis 
ir Antanas Kušeliauskas. 

Dėkoju pranešėjai-aiškinto-
jai Silvijai Radvilienei. Dėkoju 

Romui Kronui, Arūnui Klibui, 
Algiui Bakaičiui. Romanui 
Stropui, kurie, pastebėję tuš
čias viešnių taures, skubėjo 
jas papildyti. Padėka Aldonai 
Šoliūnienei už skaniai paga
mintą maistą ir jos patarnau
tojoms už greitą maisto išne
šiojimą. Skanius pyragaičius 
prie kavos parūpino „Racine" 
kepykla — Dana Kapačins-
kienė. 

Suruošti tokį didelį renginį 
reikia daug darbuotojų. Vien 
tik prie leidiniu paruošimo 
darbavosi Genė Rimkienė, Ire
na Draugelienė. Roma Nor
kienė, o leidinio maketą pa
ruošė Irena Kazlauskienė. 
Laimėjimams dovanas surin
ko ir laimėjimus pravedė 
Praurime Ragiene su Regina 
Griškeliene. Leidinio iždą 
tvarkė Dalia Dundzilienė. Sta
lų paskirstymu rūpinosi Žibu
te Pranckevičienė ir Daina Si-
liūnienė. Salės ir stalų papuo
šimu rūpinosi Daiia Šlenienė. 
Reklama rūpinos Brone Nai
nienė. Dėkoju ..Draugo" vyr. 
red. Danutei Bindokienei už 
pagalbą. Janina Ruibytė ir 
Dalia Januškienė padėjo mo
deliams ir prižiūrėjo, kad lai
ku išeitų į salę. Rengimo ko
mitetui dar talkino: Violeta 
Mikaitienė, Lile Juzėnienė, 
Nijolė Maskaliūnienė. Muzika 
rūpinosi Robertas Raudys. 

Žinoma, didžiausias rūpestis 
teko viso to didelio renginio 
pagrindinei vadovei Rimai 
Jokubauskienoi. Rima kvietė 
modelius, tarėsi su rūbų par
duotuvėmis. Tai labai didelis 
ir daug darbo valandų parei-

darbštumu visą lengvai pa
darė. Tiek modeliai, tiek ir 
visi kiti komiteto nariai rūpi
nosi, kad madų paroda būtų 
graži, įdomi. 

Dėkoju viešnioms ir sve
čiams už atsilankymą ir parė
mimą šio mūsų renginio. 
Kiekvienas doleris eina šio 
mūsų lietuviško centro išlai
kymui ir pagerinimui. Ma
tome, kad tik visų mūsų vie
ningas darbas ir susiklausy
mas atneša gerus rezultatus ir 
paskatina naujam renginiui. 
Tikiu, kad kitų metų madų 
parodai vėl atsiras vadovai, 
modeliai, padėjėjai. 

Bronė Nainienė 

jfcįj ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 
Irena Kriaučeliūnienė 

linki visiems geriems žmo
nėms maloniai praleisti šven
tes ir ateinančiais metais lai
mingai keliauti vingiuotu gy
venimo keliu. 

Danutė ir Vytautas Bin-
dokai, Chicago, IL, visiems 
savo artimiesiems ir pažįs
tamiems nuoširdžiai taria: 
„Sveiki, sulaukę šv. Kalėdų! 
Lai Gimusio Dievo Sūnaus 
dosni ranka laimina visus Jū
sų žingsnius ne tik per Ka
lėdas, ne tik Naujaisiais me
tais, bet visas Jūsų gyvenimo 
dienas!" 

Vytautas ir ViUja Mar-
chertai linki giminėms ir 
draugams linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų metų! 

Sveikinu visus draugus, gi
mines ir pažįstamus su šv. 
Kalėdom ir linkiu visiems 
laimingų Naujųjų metų. 

Dr. Romualdas Povilaitis 

Švenčiu proga savo gi
mines, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina Marytė 
Černiūtė. 

Stella ir Augustas Pas-
koniai sveikina mielus gi
mines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami palaimos šv. Ka
lėdose, sveikatos ir sėkmės 
per ištisus 1999 metus. 

Leonora Paketurienė ir 
duktė Genė sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus 
švenčių proga. Vietoj kalė
dinių kortelių skiria 50 dol. 
auką „Draugui". 

Jaunutis ir Antanina Da
giai, Beverly Shores, IN, svei
kina visus savo draugus ir 
pažįstamus švenčių proga! * 

Zenonas ir Vanda Petkai 
sveikina gimines ir draugus 
šventų Kalėdų proga ir linki 
visokeriopos Dievo palaimos 
1999-taisiais metais. 

Vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, šv. Kalėdų proga 
parėmė Draugo fondą su 100 
dolerių, padidindamas įnašus 
iki 400 dolerių. Dėkodami už 
paramą Draugo fondui linki
me gerb. mūsų vyskupui ge
riausių šv. Kalėdų ir 1999 
metų. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

LIETUVIŲ MIŠKININKŲ IŠEIVIJOJE 
SĄJUNGA, 

užskleisdama savo aktyvaus gyvavimo 
istorijos lapą, linki 

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGAI 
ir visiems Lietuvos miškų ir gamtosaugos 

darbuotojams 
jėgų, ištvermės ir Aukščiausiojo palaimos 

auginant, tvarkant ir saugojant nuo išnaikinimo 
šį egzistencijai būtiną elementą • mišką. 

Kol Lietuvoje girios žaliuos, 
pušys ir eglės oš, ąžuolai šlamės, 

tol lietuvis ir Lietuva bus laisvi ir sveiki. 
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• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Franci8CO, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
• Praleiskite vieną savai

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

(sk.) 
• Akcijų, bonu bei kitu 

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

(sk.) 
• Lithuanian Mercy Lift 

dėkoja Carl ir Eve Kasa-
kauakams, Philadelphia, PA, 
už dosnią $500 auką, jų sūnaus 
Paul atminimui. Auka skirta 
įvairiai pagalbai sunkiai 
sergantiems Lietuvoje. 

(sk.) 
• Pinigai, maisto siunti

niai Kalėdoms, TRAN8-
P AK, 4645 W. 63rd 8treet, 
Chicago, H, 60629. TeL 1-773-
838-1050. 

(sk.) 

• Edvardas ir Regina 
Bačanskai rašo: norėdami 
pagerbti EDVARDO mirusios 
mamos Aleksandros Bačans-
kienėa atminimą, taip pat 
REGINOS mirusio tėvelio 
Anupro Krinicko atminimą, 
siunčiame $1000 auką Lietu
vos Našlaičių Globai. Siun
čiame jums geriausius lin
kėjimus toliau dirbti Lietuvos ir 
jos vaikų naudai." Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame dos
niesiems aukotojams, o 
komiteto vardu dėkojame už 
gražius žodžius. „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago IL 

PLC madų parodoje modeliavę (ii kairės' Eril i 
Griškelis ir Antanas Kušeliauskas N'uotr V. Jasim-vi 

kuhauskifiie. pagrindinė parodos 
N'uotr V Jasinevičiau* 

(sk.) 
• Išnuomojamas 3 kamb. 

butas 66 St ir Kedzie Ave. 
Baldai ir šiluma, $380 mėn. 
Kreiptis teL 708-425-7160. 

(sk.) 
• Matilda Kurapka, 

Putnaro, CT, Walter ir Carol 
Kleponis, Broomall, PA, 
Genovaitė ir Algis Kiudulai, 
Chicago, dr. Henry Gailiūnas, 
Athol, MA, Ralph ir Regina 
Thomann, Virginia Beach, VA, 
Alphonae ir Bern ice 
Mikatavage, Minersville, PA 
Pranas ir Julija Zarankai, 
Redford, MI, Leo-Lucille ir 
Julia Smilgiai, Farmington 
Hills, MI, visi globoja po 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
globą našlaičiui kitiems 
metams, visi atsiuntė po $150. 
Iš viso $1000. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 8t., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 


