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Prezidento konsultantų 
„komandoje” — dar viena JAV 

lietuvė
Vilnius, sausio 7 d. (Elta) 

— Nuo ketvirtadienio prezi
dento Valdo Adamkaus kon
sultante socialiniais klausi
mais pradėjo dirbti užsienio 
lietuvijos atstovė, Vašingtono 
urbanistikos instituto vyres
nioji bendradarbė Skirmantė 
Kondratienė.

1969 metais istorijos magis
tro laipsnį Bostono universi
tete ir 1981 metais George 
Mason universitete verslo ad
ministravimo magistro laipsnį 
įgijusi S. Kondratienė yra pa
tyrusi socialinės politikos ži
novė ir programų vadybinin
kė, dirbanti socialinės rūpybos 
politikos, skurdo ir bendruo
menės plėtros srityse.

Anksčiau ji yra dalyvavusi 
techninės pagalbos valsty
bėms, formuojančioms socia
linės rūpybos politiką, projek
tuose. S. Kondratienė taip pat 
yra buvusi JAV Urbanistikos 
departamento viceministre bei 
vadovavo nacionalinės maisto 
programoms JAV Žemės ūkio 
departamente.

1992 metais už nuopelnus 
tobulinant benamių progra
mas S. Kondratienė pagerbta 
JAV Urbanistikos departa
mento „Auksinio erelio” apdo
vanojimu.

Šiuo metu S. Kondratienė
Lietuva

dirba Vašingtono urbanistikos 
instituto vyresniąja moksline 
bendradarbe projekte „Naujojo 
federalizmo vertinimas”, ku
riuo siekiama įvertinti JAV 
federalinės, valstijų ir vietos 
valdžios įsipareigojimų visuo
meninėms programoms kaitą 
ir jo įtaką mažas pajamas tu
rinčioms šeimoms.

Po Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo S. Kondra
tienė nemažai dirbo su Lietu
vos nevyriausybinėmis organi
zacijomis.

Neseniai pasirašytu dekretu 
prezidentas V. Adamkus yra 
paskyręs S. Kondratienę į Val
stybinį Kopenhagos socialinės 
deklaracįjos įgyvendinimo ko
mitetą, kuris, be kita ko, 
užsiims Valstybinės skurdo 
įveikimo programos parengi
mu. S. Kondratienė atliks tar
pininkės vaidmenį tarp šio 
komiteto ir Lietuvos prezi
dentūros. Ji taip pat konsul
tuos valstybės vadovą įvairiais 
socialinės rūpybos klausimais.

S. Kondratienė prezidento 
konsultante dirbs visuomeni
niais pagrindais, negaudama 
už tai atlyginimo. Tokiu pat 
būdu prezidento patarėjais 
dirba Raimundas Mieželis ir 
Elena Leontjeva, konsultantu 
— Julius Šmulkštys.

nėra tik

Nuotr.: Lietuvos ambasadoje Vašingtone apsilankė Annapolis Maryland Jūrų Karo akademijoje besimokantys 
kariai (iš kairės) lietuvis Andrius Kaikaris, amerikietis Ęattison, svečius priėmęs Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Stasys Sakalauskas ir lietuvis kariūnas Vytenis Benetis. (Elvyros Vodopalienės nuotr.)

Seimas Rusijos Dūmai nusiuntė 
„saldainį su pipiru”

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 
— Seimas ketvirtadienį pri
ėmė kreipimąsi į Rusijos val
stybės Dūmą, kuriame kai
mynų tauta sveikinama sta
čiatikių Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga, tačiau primenami 
ir abiejų valstybių santykius 
apkartinę dalykai.

Kreipimąsi parengė Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis.

singos informacijos, kuri pa
teikta spalio mėnesį priim
tame Valstybės Dūmos kreipi
mesi į Lietuvos Seimą”. Krei
pimesi buvo teigiama, kad 
Lietuvoje gyvenantys kovų su 
fašizmu dalyviai neteko dalies 
valstybės teikiamos socialinės 
apsaugos.

Seimas pabrėžė, kad „Lie
tuvoje visiems rusam buvo su
teikta teisė gauti Lietuvos pi-

Svarstymo išvakarėse vie- lietybę ir visos socialinės ga
nąs opozicijos atstovų doku- rantijos Lietuvoje buvo teikia-
mentą pavadino „saldainiu su 
pipiru”.

LDDP frakcijos narys Povi
las Gylys ketvirtadienį posė
dyje ragino „nesupliekti” vie-

mos nepriklausomai nuo as
mens tautybės ar politinių 
įsitikinimų”. Seimo kreipimesi 
apgailestaujama dėl „Rusijos 
diplomatijos nepagrįstai aštrė-

name dokumente dviejų skir- jančios linijos visada drau-

„buvusi sovietų respublika”
Vilnius, sausio 7 d. (Elta) 

— Ketvirtadienį Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
pateikė Seimui memorandu
mo Šiaurės Atlanto sąjungos 
valstybių parlamentams pro
jektą, kuriame pažymima, kad 
bet koks „buvusios sovietų 
respublikos” terminas Lietu
vai, tvirtai apsisprendusiai 
jungtis į Šiaurės Atlanto 
sąjungą, negali būti taikomas.

Memorandumo projekte sa
koma, kad, nepaisydama ne
nuneigiamų faktų apie ilgalai
kę Lietuvos okupaciją ir jos 
taikingą baigtį, Rusijos di
plomatija pastaruoju metu 
dažnai skelbia nesutinkanti, 
kad kuri nors „buvusi sovietų 
respublika” jungtųsi į NATO. 
Šiame kontekste pirmiausia 
minimos trys Baltijos val
stybės.

Tačiau Lietuva, kaip teigia
ma dokumente, tarptautinės 
teisės požiūriu „niekada nebu
vo Sovietų Sąjungą suda
rančia respublika, o tik 1940- 
1990 m. dviejų agresorių oku

puota valstybe. Ir 1920 m. va
sarą (ligi 1940 vasaros), ir 
1991 m. rudenį Lietuva buvo 
pripažinta Sovietų Sąjungos \ 
nepriklausoma valstybė, jokiu 
statusu neįeinanti į SSRS val
das”.

Seimo pirmininkas V. Lands
bergis atkreipė dėmesį, kad 
pateiktame projekte yra pri
menama istoriniais faktais pa
remta dalis iš visos Lietuvos 
valstybės statuso istorijos.

Lietuvos Seimas savo doku
mente ketina išreikšti viltį, 
kad visų Šiaurės Atlanto są
jungos valstybių parlamenta
rai nekintamai rems jame 
išdėstytą istorinę ir principinę 
Lietuvos nuostatą.

„Neįtikėtina, kad Vakarų 
valstybės atgaline data pa
keistų savo ilgametę nuosek
lią Lietuvos buvusios inkor
poracijos į SSRS nepripaži
nimo politiką. Politikai žino 
tiesą, bet ir tautos neturi būti 
klaidinamos”, teigiama V. 
Landsbergio parengtame me
morandumo projekte.

„Lietuvos aido” rėmėjai 
mitinguoja

Vilnius, sausio 6 d. (BNS) 
— Vilniaus sąjūdžio grupių 
susivienijimo „Labora” su
rengtas „Lietuvos aido” palai
kymo renginys virto mitingu.

Ketvirtadalį dienraščio „Lie
tuvos aidas” turintis Algirdas 
Pilvelis sakė, kad antradienį 
vykusiame renginyje nebuvo 
išsakyta jokių konkrečių pa
siūlymų. „Tai buvo mitingas 
kaip 1988 metais”, sakė A. Pil
velis. Jo teigimu, renginyje 
kalbėjo Lietuvos laisvės lygos 
vadovas Antanas Terleckas, 
kurį audringais šūkiais pa
laikė didelis būrys pagyvenu
sių žmonių.

Renginys vyko Vilniaus sa
vivaldybės Didžiojoje salėje, 
kuri buvo pilna žmonių. Pasak 
A. Pilvelio, kai buvo paklaus
ta, kiek iš salėje susirinkusių

žmonių yra „Lietuvos aido” 
skaitytojai, rankas pakėlė tik 
trečdalis.

Renginio dalyviai priėmė 
kreipimąsi į Lietuvos vadovus 
ir visuomenę, kuriame teigia
ma, jog akivaizdu, kad „Lie
tuvos aidas” artėja prie ban
kroto, didėja jo skolos, mažėja 
dienraščio prenumerata ir po
puliarumas.

Pareiškime sakoma, kad vie
na pagrindinių bankroto prie
žasčių yra blogas administra
vimas, neproduktyvi vadovų 
veikla, taip pat tai, kad de
šiniųjų jėgų politikai nesi
rūpina dienraščio likimu. „Ar
tėja rinkimai, o ‘Lietuvos aido’ 
skaitytojai gali likti be savo 
dienraščio. Tokioje situacijoje 
sunku tikėtis dešiniųjų per
galės busimuosiuose savival-

Lietuva pakeis užsienyje 
dirbančius diplomatus

Vilnius, sausio 7 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus su užsienio reikalų minis
tru Algirdu Saudargu aptarė 
kai kurių ambasadorių užsie
nio valstybėse ir tarptautinėse 
organizacijose pakeitimo pla
nus šiems metams.

Po susitikimo A. Saudargas 
sakė žurnalistams informavęs 
valstybės vadovą apie šių me
tų planus keisti ambasado
rius, kurie dirba jau daugiau 
kaip 3 metus. Tokių diploma
tinių atstovų užsienio valsty
bėse ir tarptautinėse organi
zacijose yra daugiau kaip de
šimt. Tai — ambasadorius Ru
sijoje Romualdas Kozyrovi- 
čius, Vokietijoje — Zenonas 
Namavičius, Lenkijoje — An
tanas Valionis, Ispanijoje — 
Giedrius Čekuolis, Danijoje — 
Raimundas Jasinevičius, Itali
joje — Romanas Podagėlis, 
Venezueloje — Vytautas Dam- 
brava, atstovas prie Jungtinių 
Tautų Oskaras Jusys ir prie 
Europos Tarybos — Aurimas 
Taurantas.

Daugiau kaip 3 metus dirba 
ir ambasadorius prie Šventojo 
Sosto Kazys Lozoraitis bei Lie
tuvos atstovė prie UNESCO 
organizacijos Ugnė Karvelis. 
Tačiau jie kol kas liks savo 
postuose, nes, pasak A. Sau
dargo, , jie turi ypatingus įga-

Ministras pripažino, kad kai 
kurių ambasadorių keitimo 
planai iš praėjusių metų per
kelti į šiuos. „Ambasadorius 
R. Kozyrovičius nepakeistas 
dėl to, kad šiuo metu rengia 
ministro pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus vizitą į Maskvą, o 
nuolatinis atstovas A. Tauran
tas — prezidento apsilankymą 
Strasbūre, Europos Taryboje, 
kuris vyks sausio 27 dieną”, 
teigė A. Saudargas.

Paklaustas, ar nesunku ieš-

koti patyrusių žmonių atsa
kingoms diplomatinėms parei
goms užimti, užsienio reikalų 
ministras sakė: „Reikia pripa
žinti, kad nėra labai lengva 
rasti žmonių į svarbias valsty
bes — Vokietiją, Rusiją, Len
kiją. Tačiau kas ieško, tas ran
da”.

Pagal galiojančius įstaty
mus, ambasadoriai skiriami ir 
atleidžiami prezidento dekre
tu vyriausybei pasiūlius. Be 
to, ambasadorių kandidatūros 
paprastai aptariamos Seimo 
Užsienio reikalų komitete.

tingų dalykų — Kalėdų sveiki
nimo ir problemų. „Įsivaiz
duokite, kad gaunate gražų 
atviruką su Kalėdų sveikini
mu, kurio pabaigoje išdėstomi 
rimti priekaištai”, sakė P. Gy
lys. „Tad arba sveikinimai, 
arba rimtas laiškas”, siūlė jis.

Seimo nariai ragino nesiųsti 
Kalėdų sveikinimo Rusijai,

giškos Lietuvos atžvilgiu, kaip 
ir dėl Rusijos karinių junginių 
grupuotės ‘Baltijos kryptimi’ 
sukūrimo”. „Bandymai sukur
ti iš mūsų dirbtinį priešo 
įvaizdį neturi jokio pagrindo. 
Tikimės, kad Dūma pataisys 
1993 metų įstatymą dėl rusų 
karių, dalyvausiančių gin
kluotuose konfliktuose Balti

nes Naujųjų metų ar Kalėdų jos šalyse, socialinių garan- 
proga nebuvo pasveikintos jo- tijų”, sakoma kreipimesi.

Seimas susirūpino kompiuterių 
„tūkstantmečio problema”

kios kitos tautos ar parlamen
tai.

V. Landsbergio nuomone, 
nėra nieko blogo, kai suderi
nami „tiek geros valios pa
reiškimas”, tiek „apgailestau
tinų dalykų priminimas”,

Anot kreipimosi, Seimas ap
gailestauja dėl „daug netei-

„Nereikia projektuoti tokių 
konfliktų. Mes galim padaryti 
ir padarysim viską, kad Tau
tos gyventų ir darbuotųsi 
draugiškumo ir saugumo at
mosferoje”, sakoma dokumen
te.

Ketvirtadienis yra stačia
tikių Kalėdų pirmoji diena.

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 
— Valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministras 
Kęstutis Skrebys ketvirtadie
nį bandė įtikinti Seimą, kad 
kompiuterių vadinamoji tūks
tantmečio problema Lietuvoje 
neturės „fatališkų pasekmių”.

Ministras kaltino žinia- 
sklaidą, kuri, jo vertinimu, 
vaikydamasi sensacijų, sklei
džia bauginančias istorijas. 
„Visuomenės dezinformacija 
gali sukelti didesnį poveikį, 
negu pati problema”, sakė 
konservatorių frakcijos narys
K. Skrebys.

Jo nuomone, 2000 metų da
tos informacinėse ir automati
zuotose sistemose problema 
gali turėti įtakos strategi-liojimus”.

Opozicija gina nuskriaustus 
konservatorių pareigūnus

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) las.
— Seimo opozicinė LDDP Pareiškime konservatoriai 
frakcija apkaltino valdančiąją taip pat kaltinami „susidoro- 
konservatorių daugumą susi- j imu” su „jų pačių paskirtais, 
dorojimu su „neįtikusiais” bu- bet vėliau neįtikusiais” Muiti- 
vusiais bendražygiais ir para- nės departamento direktoriu- 
gino atkurti „demokratiją ir mi Alvydu Budriu, Specialiųjų 
viešumą” konservatorių parti- tyrimų tarnybos vadovu Jonu 
joje. Gaudučiu ir Valstybinės mo-

Už konservatorių partijos kesčių inspekcijos viršininke 
vadovybės „kritiką ir siekį de- Nijole Pitrėniene. 
mokratizuoti šios partijos LDDP primena, kad „Lietu- 
veiklą” neseniai iš jos gretų vos Konstitucija bei įstatymai 
buvo pašalinti vieni partijos draudžia taikyti politinio susi

dorojimo metodus parlamenta
rams, politikams, turintiems 
kitokią nei vadovybės nuomo
nę”. LDDP vertina tai kaip 
„antikonstitucinę prievartą”.

Opozicinė LDDP buvo 
smarki V. Žiemelio ir L. And
rikienės kritikė, kai šie parla
mentarai dirbo vidaus reikalų 
ir Europos reikalų ministrais.

LDDP frakcijos vadovybė 
neseniai pareiškė, kad minė
tieji parlamentarai, netekę na-

kūrėjų, Kovo 11-osios Akto 
signatarai, „trissyk nepriklau
somos Lietuvos parlamento 
nariai” Laima Andrikienė ir 
Vidmantas Žiemelis, rašoma 
pareiškime, kurį LDDP frakci
jos vardu ketvirtadienį paskel
bė jos narys Gediminas Kirki-

dybių ir Seimo rinkimuose”, 
teigiama kreipimesi.

Pasak pareiškimo autorių, 
būtina išsaugoti „Lietuvos ai
dą”, kuo greičiau vėl jį padary
ti kryptingą, aktualų bei po
puliarų.

niams ir ūkio objektams, Igna
linos atominei elektrinei, 
energetikos sistemoms, aviaci
jai, geležinkeliams, informaci
jos sistemoms, susijusioms su 
valstybės valdymu, finansi
nėms institucijoms — ban
kams, draudimo bendrovėms, 
„Sodrai”.

Tačiau, K. Skrebio nuomo
ne, problema turi būti spren
džiama organizacinėmis, o ne 
technologinėmis priemonėmis. 
Jo teigimu, rengiantis pasitik
ti problemą, būtina pirmiau
sia įvertinti energetikos, van
dens ir dujų tiekimo, finansų, 
ryšių, transporto, maisto tieki
mo į parduotuves, medicinos 
įrangos kompiuterių būklę.

Pasak K. Skrebio, „situa
cija Lietuvoje dvejopa — dau
guma kompiuterių sistemų 
yra pakankamai naujos ir su 
2000 metų problema nesusi- 
durs”.Tačiau išsami šios prob
lemos analizė atlikta „tik kai 
kur”, apgailestavo ministras.

Seimas priėmė įpareigojantį 
nutarimą, kuriuo vyriausybei 
pavedama vasarį pateikti iš
vadas dėl problemos ir nuro
dyti sąrašą įstaigų bei įmonių, 
kurios delsia ištirti esamą pa
dėtį.

* Parengtame aukštojo 
mokslo įstatymo projekte 
numatyta, jog Lietuvoje veiks 
dviejų tipų aukštosios moky
klos — universitetai ir kolegi
jos. Mokslo ir studijų departa
mentas prie Švietimo ir mo
kslo ministerijos parengė Lie
tuvos Respublikos aukštojo 
mokslo įstatymo projektą, ku
riuo siūloma Lietuvoje įtei
sinti dvilypę aukštojo mokslo 
sistemą, kurią sudarytų uni
versitetinių ir neuniversiteti
nių studijų programos. Įgy
vendinus šį įstatyme, Lietu
voje turėtų veikti dviejų tipų 

uni-
rystės konservatorių partijoje 
ir frakcijoje, neras „politinio aukštosios mokyklos 
prieglobsčio” LDDP frakcijoje, versitetai ir kolegijos. (Elta)

NATO domisi, ar Lietuva mokės 
valdyti krizes

Vilnius, sausio 7 d. (Elta) 
— Lietuvoje kuriama krizių 
numatymo ir valdymo sistema 
bei šios srities NATO patirtis 
aptariama su ketvirtadienį į 
Vilnių iš Šiaurės Atlanto 
sąjungos būstinės atvykusiais 
žinovais.

Nacionalinės krizių preven
cijos ir valdymo sistemos pro
jektas Lietuvoje turi būti pa
rengtas iki balandžio 1 dienos. 
Kuriant šią sistemą, turėtų 
būti įsteigtas analizės ir koor
dinacijos centras, kuris na
grinėtų iš įvairių valstybinių 
institucijų, taip pat žinia- 
sklaidos gaunamą informaciją 
apie galimas ar esamas krizes, 
šiuo klausimu informuotų 
aukščiausius Lietuvos pa
reigūnus bei siūlytų būdus 
spręsti kylančias problemas.

Toks centras rengtų pro

gnozes, padėtų pasirengti val
dyti politines, ekonomikos, ka
rines, aplinkosaugos, organi
zuoto nusikalstamumo ir kitas 
regionines bei valstybės masto 
krizes.

Be klausimų, susijusių su
rengiamu sistemos projektu ir 
kuriamu centru, pokalbiuose 
daug dėmesio skiriama NATO 
patirčiai valdant krizes.

Vizito programoje — NATO 
Krizių valdymo ir užduočių 
direktorato skyriaus vadovo 
John Kriendler vadovaujamų 
specialistų susitikimai su vi
daus reikalų ministru Stasiu 
Šedbaru, Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto pirmininku 
Algirdu Katkumi, vyriausy
bės, krašto apsaugos, Vidaus 
bei Užsienio reikalų ministe
rijų, Valstybės saugumo de
partamento pareigūnais.

Tarp Lietuvos ir Latvijos iškilo 
nesutarimai dėl... kiaulių

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 
— Lietuvos užsienio reikalų 
viceministras Algimantas 
Rimkūnas ketvirtadienį susi
tiko su Latvijos laikinąja rei
kalų patikėtine Ilona Kirule, 
kuriai įteikė notą dėl Latvijos 
vyriausybės parlamentui 
įteikto projekto dėl kiaulienos 
įvežimo į Latviją ribojimo.

Latvijos vyriausybės įsta
tymo projekte siūloma įvesti 
42 proc. prekės vertės įkainį, 
praktiškai muitą, nustatytą 
kvotą viršijančiam importui. 
Numatyta kiaulienos įvežimo 
į Latviją iš Lietuvos kvota per 
mėnesį —7 tonos, gyvų kiau
lių — 22 tonos. Minėtąjį im
porto ribojimą latviai siūlo 
įvesti metams kaip laikiną 
rinkos apsaugos priemonę.

Lietuvos notoje pareiškia
ma, kad minėtasis siūlymas 
pažeidžia Estijos, Latvijos if 
Lietuvos sutarties dėl laisvo

sios prekybos žemės ūkio pro
duktais 3 straipsnio nuosta
tas.

Latvijos pusė nėra pateiku
si duomenų, kad minėtųjų 
prekių importas daro žalą Lat
vijos gamintojams, be to, dėl 
prekybos kiauliena nesureng
ta Lietuvos ir Latvijos konsul
tacijų laisvosios prekybos ir 
laisvosios prekybos žemės 
ūkio produktais sutarčių 
Jungtiniame Komitete, pabrė
žia Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija.

Notoje atkreipiamas dėme
sys, kad pasirašytų sutarčių 
nesilaikymas pakenktų toles
niam Baltijos valstybių ekono
miniam bendradarbiavimui.

KALENDORIU8 "
Sausio 8 d.: Apolinaras, Severi

nas, Teofilius, Nemira, Gintė.
Sausio 9 d.: Julijonaas, Bazilė,

Algis, Gabįja.
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Redaktorė Irena Regienė

NAUJOJI ŠALFASS-gos 
VADOVYBĖ

Visuotiniame ŠALFASS-gos 
suvažiavime, įvykusiame 1998 
m. lapkričio 21 d. Cleveland, 
Ohio, buvo išrinkti nauji ŠAL
FASS-gos administraciniai or
ganai: Centro valdyba, Revizi
jos komisija ir Garbės teis
mas.

ŠALFASS-gos Centro val
dyba, sudaryta išimtinai iš 
Toronto ir apylinkių sporto 
darbuotojų, buvo perrinkta 
dar vienai 3-jų metų kadenci
jai ir savo pirmame posėdyje, 
1998 m. gruodžio 1& d., taip 
pasiskirstė pareigomis:

Audrius Šileika — pirminin
kas,

Marįjus Gudinskas — vice
pirmininkas,

Algirdas Bielskus — gene
ralinis sekretorius (gyvena 
Cleveland, Ohio),

Arūnas Čygas — sekreto
rius,

. Linas Balaišis — iždininkas,
Rimas Miečius — žaidynių 

koordinatorius,
Sigitas Krašauskas — ar

chyvai ir lietuviška spauda,
' Mindaugas Leknickas ir Eu
genijus Krikščiūnas — nariai.

Oficialus Centro valdy
bos adresas:

ŠALFASS-gos Centro val
dyba arba Lithuanian Athle- 
tic Union of North America 
(sutrumpintai LAUNA). c/o 
Audrius Šileika, 150 Colbečk 
St., Toronto, Ont. M6S 1V7. 
Tel. 416-767-6520; Faksas: 
416-760-9843;

E-mail: hrc@idirect.com

Informacinių administraci
nių ir varžybinių aplinkraščių 
bei įvairių nuostatų leidimą ir 
narių registraciją atlieka gen. 
sekretorius Algirdas Bielskus, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. Tel. 216-486- 
0889; faksas 216-481-6064.

ŠALFASS-gos Revizijos 
komisija buvo išrinkta iš Či
kagos sporto darbuotojų:

Algis Tamošiūnas — pirmi
ninkas,

Rimantas Dirvoms ir
Aleksas Lauraitis — nariai.
Oficialus adresas: Algis Ta

mošiūnas, J.921 Bending Oaks 
Court, Dovvners Grove, IL 
60515. Tel. 630-435-0619; fak
sas 630-435-0621. E-mail: Li- 
tuanica@aol.com

ŠALFASS-gos Garbės 
teismas buvo išrinktas iš 
Nevv Yorko apylinkių sporto 
darbuotojų:

Pranas Gvildys,.Juozas Mi
lukas ir Algirdas Jankauskas. 
Oficialus adresas; Pranas 
Gvildys, 93 Whęeling Avė., 
Staten Island, NY 10309- 
3026. Tel.: 718-356:7871; fak
sas: 718-356-0974; Ė-mail:

INAPRA@AOL.ČOM -
Sporto apygardos, atskirų 

sporto šakų bei kitokie pagal
biniai komitetai yra perorga
nizavimo eigoje ir bus pas
kelbti vėliau. Iki to laiko, visi 
ligšioliniai pareigūnai prašomi 
tęsti savo pareigas.

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba

ARVYDAS SABONIS VĖL ŽAIS 
KAUNO „ŽALGIRYJE”

Visi juridiniai A.

ARTIMIAUSIOS ŠALFASS-gos VARŽYBOS
1999 m. Š. Au-. .jlietuvių 

šachmatų pirmenybės įvyks 
1996 m. kovo 6 ir 7 d. vyks

1999 m. Š. Amerikos lietu
viu kalnu slidinėjimo pir- 
nąenybės 1999 m. vasario 20. 
d. vyks Mont Sutton, Que., 
Kanadoje. Programoje — sla
lomas ir didysis slalomas įvai
riose klasėse pagal amžių. 
Ryšys — Rimas Kuliavas, tel. 
416-766-2996; faksas: 
766-5537.

II Floridos lietuviu kvies
tinis lauko teniso turnyras 
1999 m. vasario 27-28 d. vyks 
St. Petersburg, Florida. Bus 
žaidžiama vyrų, moterų, jau
nių (žemiau 19 m.) ir įvairiose

Cleveland, Ohio. Individuali
nės varžybos šveicarų siste
ma. Ryšys — Vytautas Nasvy
tytei. 216-631-0210.

1999 m. Š. A. lietuvių vy-
416-;lrų senjorų (daugiau negu 

34 m.) krepšinio pirmeny
bės numatomos 1999 m. kovo 
mėnesį, Čikagoje, IL. Ryšys — 
dr. Donatas Siliūnas,< tel. 630- 
852-3204; faksas: 63.0-852- 
9811. Tiksli data dar nenusta
tyta. ,

senjorų klasėse. Ryšys — EI- Aukščiau suminėtų varžybų 
vyra Vodopalienė, tel. 727- pilnesnės detalės pranešamos
344-1990.

1999 m. Š. A lietuviu sta
lo teniso pirmenybės 1999 
m. kovo 6 d. vyks Clevelande,, 
Ohio. Komandinės, vienetų ir 
dvejetų varžybos įvairiose kla
sėse pagal amžių. Ryšys — 
Pranas Gvildys, tel. 718-356- 
7871; faksas 716-356-0974.

sporto klubams ir suglaustai 
skelbiamos spaudoje, atskirai 
kiekvienoms varžyboms. Dau
giau informacijos apie visas 
varžybas galima gauti ir pas 
ŠALFASS gen. sekr. Algirdą 
Bielskų, tel. 216-486-0889; 
faksas: 216-481-6064.

ŠALFASS-gos Centro

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

1999 m. Š. A. Lietuvių kalnų 
(Alpinistinės) slidinėjimo pir
menybės š.m. vasario 20 d., 
šeštadienį, vyks Mount Sutz 
ton, Que. Kanadoje, maždaug 
60 mylių į pietų rytus nuo 
Montrealio. Varžybos vyks 
Montrealio lietuvių slidinėtojų 
tradicinės iškylos-karnavalo 
apimtyje. Pirmenybes tech
niškai vykdo ŠALFASS-gos 
Kanados Sporto apygarda, o 
globoja Montrealio lietuviai 
slidinėtojai.

Programa: Didysis slalo
mas ir slalomas. Klasės: ber
niukams ir mergaitėms — 9 
m. ir jaunesniems, 10-12 m. ir 
13-16 m., vyrams ir moterims

17-34 m., vyrams 35-49 m., 
moterims 35 m. ir vyresnėms, 
vyrams 50-64 m., vyrams 65 
m. ir vyresniems. Taipogi bus 
išvesta vyrų ir moterų abso
liutūs laimėtojai, nepaisant 
amžiaus.

Varžybų pradžia ^ — 11 
vai. ryto. Registracija nuo 9:30 
iki 10:30.

Dalyvių registracija atlie
kama iki 1998 m. vasario 13 
d. imtinai, pas varžybų va
dovą, ŠALFASS Slidinėjimo 
komiteto pirmininką Rimą 
Kuliavą, 297 Kennedy Avė., 
Toronto, Ont., M6P 3C4, Ca- 
nada. Tel. 416-766-2996; Fak
sas: 416-766-5537; E-mail:
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Kauno „Žalgirio" krepšinio centro vadovybė 1998 m. gruodžio 30 d. Kaune pasirašė sutartį su 34 metų Vidurio 
puolėju Arvydu Saboniu. Nuotraukoje — „Žalgirio” klubo valdybos nariai sveikina A. Sabonį, Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės ir „Portland Trail Blazers” klubo vidurio puolėją. Sabonis „Žalgiriui” atstovaus tol, kol pa
sibaigs NBA ir žaidėjų nesutarimai dėl sutarčių. (Eltos nuotrauka)

• v
tuose rungtyniaujantis „Žalgi
ris” apie sutartį su A. Saboniu 
buvo informuotas antradienį.

„Komanda labai sustiprėjo, 
prieš sezoną mes tokio dalyko 
net negalėjome tikėtis”, — 
spaudos konferencijoje kalbėjo 
Š. Kalmanovičius.

‘ Jo vertinimu, dabar „Žalgi
riui’ atsiveria galimybės žaisti 
Eurolygos finale — tarp ketu
rių pajėgiausių žemyno ko-

'•mandų.
NBA lygoje tęsiantis nesu

tarimui, 34-erių metų A. Sabo
nis jau kelis mėnesius daly- 

' vauja „Žalgirio” krepšininkų 
' treniruotėse Kaune bei žaidė 
trejas 1999 metų Europos vy- 

Kauno komandos vadovai ■ rų čempionato atrankos rung- 
dar praėjusią savaitę kreipėsi tynęs Lietuvos rinktinėje, 
į FIBA dėl leidimo A. Saboniui1 Kauno „Žalgiris” dėl sutar- 
žaisti „Žalgiryje” Eurolygos ties su A. Saboniu dar konku- 
tumyre. ravo su Italijos Bolonijos „Kin-

„Žalgirio” -Vadovai A. Sabo- der” bei Ispanijos „Barcelona” 
niui „Nike” firmoje jau užsakė klubais.

Baltic News Service

Sabonio
sutarties su.'.'„Žalgiriu” aspek
tai galutinai bus suderinti, ga
vus paleidžiamąjį „Trail Bla
zers” raštą bei sudarius žai
dėjo draudimo sutartį. Tai, pa
sak Š. Kalmahovičiaus, įpras
tinės procedūros, kurių reika
lauja kiekvieno krepšininko 
agentas. - '•

Nors panašu,' jog sausio pra
džioje NBA lygos vadovybė at
šauks visą šėzoną, sutartis 
numato, kad netikėtai atšau- 

Sabonis

Tris sezonus NBA lygoje 
rungtyniavęs vidurio puolėjas 
Arvydas Sabonis trečiadienį, 
gruodžio 30 d. Kaune pasirašė 
penkerių mėnesių sutartį su 
Kauno „Žalgirio” krepšinio 
klubu.

Oficialiai A. Sabonio sutar
ties suma neskelbiama, tačiau 
pasak vieno „Žalgirio” klubo 
savininkų, Šabtajaus Kalma- 
novičiaus — „sutarties suma 
25 proc. mažesnė nei siūlė Ma
drido „Real”. iv

Pasak spaudos, sutarties su-.- kus nesutariiAus, A 
ma svyruoja nuo 700,000 iki 2 sugrįš į Portlbmdą. 
mln. JAV dolerių. _ . i

Kaip spaudos konferencijoje 
teigė Š. Kalmanovičius, A.
Sabonį savo gretose pageidavo 
turėti ir Tel Avivo „Maccabi”
— „siūlęs pusantro karto dau
giau, nei Madrido ’Real’, bei 
vienas Turkijos klubų”.

Kauno klubo vadovai sutar
ties faksogramomis su San 
Marine esančiu A. Sabonio 
agentu Luciano Capicchioni 
apsikeitė antradienį.

Sutartimi numatyta, jog 
Portlando „Trail Blazers” klu-

aprangą-bei športinę avalynę. 
Vidurio puolėjas „Žalgiryje” 
pageidautų žaisti įprastiniu — 
11-uoju numeriu pažymėtais 
marškinėliais^ Šiuo numeriu 
pažymėtus marškinėlius Kau-

NEAIŠKU AR SABONIS 
ŽAIS BELGRADE

Ketvirtadienį, sausio 7 d. 
dar nebuvo aišku, ar Arvydas 
Sabonis žais Eurolygos rung-

no komandojet dabar dėvi če
kas Georgė Zidek, „Žalgirio’

be rungtyniavęs A. Sabonis sudėtyje rungtyniaujantis . tynėse Belgrade tarp „Crvena 
„Žalgirio komandoje žais ant- tarptautiniame turnyre Du- 

bajuje. Čekijos krepšininkui 
greičiausiai f$ks užsivilkti 8 
numeriu pažymėtus marški
nėlius^ . mr

Jungtiniuose Arabų Emyra-

rame Eurolygos turnyro rate 
Pirmąsias antrojo rato rung
tynes kauniečiai žais sausio ,7 
dieną Belgrade su „Crvena 
Zvezda” klubu. J JI

Zvezda” ir „Žalgirio”, tai gali 
paaiškėti tik prieš rungtynes, 
priklausomai nuo žinių, ku
rias Sabonis gaus iš savo 
agento.

Rungtynės Belgrado „Pio-

nir” sporto rūmuose prasidės 
20:30 vai. Lietuvos laiku.

„Žalgirio” krepšininkai į 
Belgradą atvyko trečiadienį. 
Tą dieną surengtoje spaudos 
konferencijoje dalyvavęs Sabo
nis ir į „Crvena Zvezda” tokio
mis pat sąlygomis atvykęs V. 
Divac, kalbėdami apie būsi
mas rungtynes dar nežinojo 
apie NBA ir žaidėjų pasita
rimų pabaigą.

Atėjus žiniai apie susita
rimą tarp NBA vadovybės ir 
žaidėjų, tapo aišku, kad pagal 
sutarčių sąlygas abu krepši
ninkai turės grįžti į NBA. Ta
čiau tai neturėtų būti kliūtis 
jiems dalyvauti ketvirtadienio 
rungtynėse, nes oficiali pasita
rimų pabaiga bus paskelbta 
ketvirtadienį.

Priežastis, dėl kurios Sabo
nis gali nežaisti Belgrade, yra 
rizika gauti traumą. Nors jis 
yra apdraustas, bet tai taptų 
kliūtimi sudarant naują su
tartį.

Krepšininko agentas yra pa
sakęs, jog Sabonis nebūtinai 
vėl žais Portlande, bus svar
stomi ir kiti pasiūlymai, 
tačiau tikėtina, kad jis pasi
rašys sutartį su „Trail Bla
zers”.

(Elta)

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

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

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt 1-3v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

ARASŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Suite 310

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

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

EDMUNDAS VIŽINAS, M&..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DĖMESIO TENISO ŽAIDĖJAMS!
i Po sėkmingai praėjusio 1998 

m. Pirmojo Floridos Lietuvių 
kviestinio teniso turnyro visi 
kviečiami į šių metų vasario 
27-28 ruošiamą Antrąjį Flo
ridos Lietuvių kviestinį te
niso turnyrą. Į šį turnyrą 
kviečiami visi JAV ir Kanados 
lietuviai teniso žaidėjai. Šis 
turnyras gali būti ypatingas 
tuo, kad jame gal dalyvaus ir 
Lietuvos tenisininkai, kuriuos 
pakvietė ŠALFASS-gos Rytų 
apygardos pirmininkas Pra
nas Gvildys. Po sėkmingų Te
niso žaidynių Lietuvoje, kur 
dalyvavo tenisininkai iš JAV, 
Kanados ir kitų kraštų, kilo

kuliavas@compuserve.com
Informacija nakvynių, rengi

nių, kt. reikalais: Alenas it 
Rasa Pavilanis, tel. 514-489- 
0410 arba Rytis ir Vilią Bulo
ta, tel. 514-344-8256. Iki sau
sio 19 d. — viskas papiginta 
kaina. Paskubėkite!

Išsami informacija praneša
ma ŠALFASS-gos klubams ir 
anksčiau dalyvavusiems slidi-* 
nėtojams. Susidomėję nepri
klausomi slidinėtojai prašomi 
neatidėliojant kreiptis varžy- 
biniais reikalais į R. Kuliavą, 
o visais kitais į Pavilanius 
ar Bulotus. , ■

Visi lietuviai slidinėtojai 
kviečiami dalyvauti.

ŠALFASS slidinėjimo 
komitetas

ŠALFASS centro valdyba

abipusis susidomėjimas turėti 
turnyrą Amerikoje. Tad, tiki
mės, kad šiame turnyre maty
sim ir keletą žaidėjų iš Lietu
vos, kurie išreiškė tą norą da
lyvauti.

Turnyras vyks, kaip ir per
nai, St. Petersburg Tennis 
Center, 650 18th Avė. S. St. 
Petersburg, FL 33705. Tel. 
727-344-1990, Aikštynas yra 
St. Petersburg miesto centre.

Turnyre bus žaidžiama jau
nių (18 m. ir jaunesni), vyrų ir 
moterų įvairiose klasėse. Se- 
niorų klasės bus nustatytos 
atsižvelgiant į dalyvių pagei
davimus. Registracijos mokes
tis 25 dol. Čekis rašomas: El
vyra Vodopalas. Registraciją 
vykdo Elvyra ir Jurgis Vodo- 
palai, 5822, 18th Avė. South, 
Gulfport, FL 33707. Telefonas: 
727-344-1990. Pageidaujama 
registraciją atlikti iki vasa
rio 20 d.

Dėl nakvynių — kreiptis tie
sioginiai į viešbutį Valley 
Forge Motei, 6825 Central 
Avė., St. Petersburg, FL 
33707. Viešbučio telefonas 
727-345-0135. Kaina — kam
bario su dviem dvigubom lo
vom tarp 46 - 64 dol. vienai 
nakčiai.

Tuo laiku Florida žavi visus 
turistus savo gražiu oru, tad 
lauksime visų tenisu susi
domėjusių ne tik žaidėjų, bet 
ir žiūrovų, vasario 27-28 d. St. 
Petersburg, Florida.

Rengėjai

ŠALFASS-gos žaidynių kalendorių aptaria ŠALFASS-gos gen. sekr. Al
girdas Bielskus ir „Lituanikos” krepšinio klubo vadovas Rimantas Dirvo
ms.

„LITUANICA” PRADEDA SALES
FUTBOLO PIRMENYBES

Sekmadienį, sausio 10 d., 6 negu I grupėje. Pernai
v.v. „Lituanicos” futbolo ko
manda, amerikiečių tarpe ži
noma „Liths” vardu, žais pir
mąsias 1999 m. salės futbolo 
pirmenybių rungtynes. „Litua
nicos” varžovu bus „United 
Serbs” futbolininkai.

Šį sezoną „Lituanica” rung
tyniaus „Metropolitan Soccer 
League” aukščiausioje („ma- 
jor”) divizijoje, į kurią buvo 
pakelta, kai pernai iškovojo 
čempionų vardą I divizijoje. 
Kartu su mūsiškiais į „mąjor” 
diviziją įėjo ir „Lions” koman
da, užėmusi II vietą. Iš „ma- 
jor” divizijos į I iškrito devintą 
ir dešimtą vietas užėmusios 
„Wings” ir „Vikings” koman
dos.

„Mąjor” divizijoje komandų 
lygis yra gerokai aukštesnis

Litua
nica" po aštuonių susitikimų 
nebuvo pralaimėjusi nei vieno. 
Tik paskutinėse rungtynėse, 
kai jau buvo užsitikrinusi pir
mąją vietą, patyrė pralai
mėjimą. „Lituanica” surinko 
22 taškus ir turėjo rekordinį 
61-25 įvarčių santykį. Trys 
„Lituanicos” žaidėjai — Rolan
das Urbonavičius, Virgis Žu- 
romskas ir Juan Tomayo buvo 
geriausieji įvarčių mušėjai iš 
visų divizijos futbolininkų tar
po.

Šiemet, žaidžiant „mąjor” di
vizijoje, būtų gera, kad mū
siškiai pasiektų bent pusę tiek 
taškų ir įvarčių. Norint išsi
laikyti aukščiausioje divizijoje 
reikia laimėti bent trejas 
rungtynes iš devynių. Daug 
priklausys nuo to, kokio pa-

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem 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 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

jėgumo komandą pavyks su
burti. Treneriai Gediminas 
Bielskus ir Albertas Glavins- 
kas šiemet turės daug dėme
sio skirti ne tiek įvarčių mu
šimui, kiek apsisaugojimui 
nuo varžovų „snaiperių”.

Šio sezono tvarkaraštis atro
do taip: sausio 17 d., 3 vai. 
p.p. prieš „Green-White”; 31 
d., 6 v.v. — „Lions”; vasario 7 
d., 4:30 v. p.p. — „Eagles”; 14 
d., 3:45 v.p.p. — „Panthers”; 
28 d., 4:30 v. p.p. — „Ki- 
ckers”; kovo 7 d., 3 v. p.p. — 
„Pegasus”; 14 d., 3:45 v. p.p. 
— „Maroons”, 21 d., 6 v.v. — 
„Schwaben”. Sausio 24 d. ir 
vasario 24 d. rungtynių nebus. 
Kaip jau minėta, pirmosios 
rungtynės bus žaidžiamos 
Odeum patalpose, 1033 Vilią 
Avenue, Vilią Park, IL.

E.S.
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DABARTINĖ LIETUVOS 
KARIUOMENĖ

VYTAUTAS ČERNIUS

Tik prieš keletą savaičių grį
žome iš Lietuvos, kur palaido
jau savo tėvus, Joną ir Vero
niką Černius Petrašiūnų ka
pinėse. Lietuvos Respublika 
surengė jiems tikrai gražias ir 
mums neužmirštamas laido
tuves. Dalyvavo daug kariuo
menės atstovų, turėjau progos 
susipažinti su daugeliu jos ka
rininkų. Tad kai pradėjau gal
voti apie šios dienos paskaitą 
ir savęs klausti, kas galėtų 
būti įdomu, kilo mintis, kad 
gal reikėtų pakalbėti apie da
bartinę Lietuvos kariuomenę. 
Mes žinome daug daugiau 
apie mūsų buvusią, mums 
taip brangią, kariuomenę, tar
navusią Lietuvai pirmuosius 
dvidešimt du nepriklausomy
bės metus. Turime šioje salėje 
ir jos atstovų, tačiau jau pasi
puošusių žilais plaukais.

Lietuvos karinės dalys šiuo 
metu sudaro maždaug 16,000 
karių, iš kurių 5,600 veikia 
aktyviai, tai yra sausumos, 
aviacijos ir laivyno daliniuose, 
o likusieji, apie 10,600 žmo
nių, yra Savanoriškos krašto 
apsaugos gynimo pajėgų,

; anksčiau vadinamos Savano
riškos krašto apsaugos tarny
bos arba trumpai — SKAT na
riai. SKAT organizacija pana
ši į pas mus esančią, taip vadi
namą „National Guard” orga
nizaciją.

Pagal Lietuvos Konstituciją, 
vyriausias ginkluotų pajėgų 
vadas yra Lietuvos preziden
tas, taip kaip ir Amerikoje. 
Šiuo metu, kaip mes visi žino
me ir džiaugiamės, kariuome
nės vadas yra prezidentas V. 
Adamkus. Jo patarėjas kari
niams reikalams yra Albinas 
Jąnuška, o A. Januškos padė- 

- '■•jėjaa yra pelkininkas leitenan
tas Algis Vaičeliūnas.

Valstybės gynimo taryba yra 
konsultacinė institucija, pata
rianti prezidentui. Šiame ko- 

•; . mitpfp yra: prezidentas, kuris 
yra komi te o pirmininkas, na
riai — ministras pirmininkas, 
Seimo pirmininkas, Krašto ap
saugos ministras ir kariuo
menės vadas. Tad šiuo metu 
šioje taryboje yra prezidentas 
V. Adamkus, G. Vagnorius, 
prof. V. Landsbergis, Č. Stan
kevičius ir generolas J. And
riškevičius. Pastarasis po pen
kių metų vadovavimo, jo ka
dencijai pasibaigus, pasi
trauks iš tų pareigų, kai tik 
bus paskirtas naujas kariuo
menės vadas. Tarybos sekre
torius yra pulk. Įeit. Algis Vai
čeliūnas. Kiti aukštieji val
džios nariai, kaip kad Vidaus 
reikalų ministras ir kiti, pri
reikus, gali būti kviečiami da
lyvauti tarybos susirinkimuo
se. Tad, nors šis komitetas ofi

cialiai yra tik konsultacinis 
prezidentui, aš sakyčiau, krei
piant dėmesį į jo narių svar
bumą, patarimai prezidentui 
turi daug reikšmės ir įtakos. 
Valstybės gynimo taryba susi
renka maždaug vieną kartą 
per mėnesį. JAV ši taryba 
galėtų būti palyginta su „Se
curity Council”.

Kariuomenės biudžetas yra 
patvirtinamas Seimo. Seimas 
gali padidinti biudžetą ar su
mažinti pagal visus valstybės 
reikalavimus. Tad, gal netie
siogiai, Seimas kontroliuoja 
kariuomenės dydį ir ginkluo
tę, nes gi viskas priklauso nuo 
pinigų, nuo biudžeto. Prieš po
rą metų man teko dirbti Ro
moje, Italijoje. Tuo metu ka
riuomenės vadas generolas J. 
Andriškevičius ten irgi buvo 
paskirtas lankyti NATO kole
giją. Teko artimiau susipa
žinti. Mano paklaustas, ko
kius svarbesnius darbus jis 
manytų atlikęs, pagalvojęs, 
mano nustebimui, atsakė — 
vienas pasiekimas būtų tas, 
kad kariuomenės biudžetas 
turėtų būti apie 2 procentus 
Bendro vidaus produkto 
(BVP) arba angliškai taip va
dinamo „Gross Domestic Pro- 
duct”. Tas parodo, kad prak
tiškai, biudžetas yra svarbus 
kariuomenės brendimui ir 
stiprumui. Šį kartą, kai buvau 
Lietuvoje, pasitikrinau. 1997- 
tais metais kariuomenės biu
džetas buvo 0,9 procentai 
Bendro vidaus produkto. 
Šiais, 1998-tais metais, biu
džetas yra 1.5 procento ir 
1999-tais numatomas būti 1.6 
procento. Planuojama, kad 
biudžetas pasiektų 2-jų pro
centų lygį 2001 metais. Šių 
metų biudžetas yra 310 mili
jonų litų, kasą sudaro apie 4 
procentai valdžios biudžeto. 
1939-tais metais Lietuvos ka
riuomenės biudžetas buvo 
apie 30 procentų valstybės 
biudžeto — žymiai didesnis, 
negu dabartinis.

Lietuvos Krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stanke
vičius mums, losangeliečiams, 
pažįstamas. Jis yra dalyvavęs 
bent dvejose Fronto Bičiulių 
studijose. Jo partinė priklau
somybė — krikščionys demok
ratai. Atsikūrus Lietuvos ne
priklausomybei, jis buvo V. 
Landsbergio padėjėjas Aukš
čiausioje taryboje. Po to jis 
vadovavo delegacijai, kuri de
rėjosi su Rusija apie jos ka
riuomenės išvedimą iš Lietu
vos.

Jo svarbiausi padėjėjai yra 
keturi: trys viceministrai — 
Jonas Kronkaitis, Povilas Ma
lakauskas, Edmundas Sima
naitis ir generalinis ginkluotų

Kariuomenės vadas b. gen. S. Rafitikis ir Vilniaus rinktinės vadas d. gen. V. Vitkauskas 1939 m. spalio 27-28 d 
Vilniaus žygio iškilmėse. Žygio vaizdai. Nuotr. J. Miežlaiškio

pajėgų inspektorius Algis Gar- 
sys. Jonas Kronkaitis ir Algis 
Garsys yra Amerikos lietuviai, 
pirmasis — kariuomenės pul
kininkas, antrasis — jūros 
pulkininkas. Žinoma, jie jau 
nebetamauja Amerikos ka
riuomenėje, nes dabar jie yra 
pensininkai, jų pareigos to
kios: E. Simanaitis tvarko dar
buotojų reikalus, J. Kronkaitis 
— kariuomenės gynybos ir 
saugumo vystymąsi, P. Mala
kauskas atsakingas už finan
sus, tyrimus, apmokymą ir 
tarptautinius ryšius Ypač 
svarbus yra pulkininko Garsio 
vaidmuo. Būdamas generali
niu inspektoriumi, jis turi 
daug įtakos Lietuvos kariuo
menės kario įvaizdžio pasikei
timui: iš sovietinio tipo kario, 
tikėkimės, karys taps daugiau 
galvojančiu, suprantančiu, 
patriotiškai nusiteikusiu Lie
tuvos gynėju.

Svarbesni Krašto apsaugos 
ministerijos uždaviniai yra:

• Vesti visą išorinę krašto 
vidinę ir tarptautinę karinę ir 
politinę veiklą.

• Rūpintis civiline apsauga.
• Administruoti šauktinių 

(naujokų) programą. Pagal 
įstatymą visi jauni vyrai turi 
atlikti karinę prievolę. Prak
tiškai nedaug kas tai atlieka. 
Viena priežasčių yra ta, kad 
Lietuvos kariuomenė yra per 
maža, kad galėtų priimti visus 
naujokus.

• Tvarkyti mobilizacinius 
planus.

• Atlikti žvalgybos veiklą.
• Administruoti identatūrą, 

biudžetą ir kariuomenės fi
nansus.

• Prižiūrėti Šaulių veiklą.
Generolas majoras Jonas

Andriškevičius, dviejų žvaigž
džių generolas, yra kariuome
nės vadas. Kaip jau minėjau, 
man yra tekę su juo geriau su
sipažinti. Jis man padarė la
bai gerą įspūdį. Santūrus, kal
ba apgalvotai. Jis tarnavo so

vietų kariuomenėje apie 20 
metų. Buvo pasiekęs pulkinin
ko laipsnį ir buvo vienos divi
zijos štabo viršininku. Taikos 
metu jis raportuoja Krašto ap
saugos ministrui. Karo atveju 
prezidentas specialiu dekretu 
paskiria kariuomenės vadą vi
sų Lietuvos pajėgų vadu. Ka
riuomenės vadas tada yra at
sakingas prezidentui už visą 
karo eigą ir kariuomenės 
veiksmus.

Taikos metu kariuomenės 
vadui priklauso sausumos ka
riuomenė, aviacija, laivynas ir 
SKAT. Kare atveju prijungia
mi sienų apsaugos daliniai, vi
daus tarnybos pulkai (pirmas 
ir antras pulkas), taikos metu 
priklausantys vidaus reikalų 
ministerijai, karo akademija 
ir šauliai. Taikos metu gink
luotų pąjėgų svarbiausios ro
lės yra:

• Apsaugoti valstybės terito
riją, oro erdvę, teritorinius 
vandenis, ekonominę zoną ir 
kariškas instaliacijas.

• Būti pilnai pasiruošus ka
ro atveju (be combat ready).

• Būti pasiruošus, Seimui
leidus, prisidėti prie tarptauti
nių veiksmų, kaip kad pvz. 
dalyvavimas Jungtinių Tautų 
misijoje buvusioje Jugoslavi
joje. »

• Pagelbėti civilinėms or
ganizacijoms', jeigu kraštas 
yra audrų nuniokotas ar civili
niai neramumai reikalauja ka
riuomenės pagalbos arba in
tervencijos.

Karo atveju, savaime aišku, 
kariuomenės rolė yra apginti 
kraštą nuo užpuolikų. Tas yra 
pasiekiama, sumušant priešą, 
kad jie tokiu būdu prarastų 
norą ir galimybes toliau pulti 
Lietuvą.

Kariuomenės vado pavaduo
tojas yra 37 metų pulkininkas 
Valdas Tutkus. Jis vadovavo 
kuopai Afganistane. Du kar
tus buvo sužeistas. 1988 m. 
įstojo į Frunzės karo akade

miją. Baigęs akademiją, 1991 
m. atsistatydino iš sovietų ka
riuomenės, grįžo į Lietuvą ir 
pradėjo tarnauti Lietuvos ka
riuomenėje. Kurį laiką buvo 
išėjęs iš kariuomenės, dirbo 
vienos bendros Didžiosios Bri
tanijos ir Lietuvos įmonių di
rektoriumi. Tačiau vėl, gen. J. 
Andriškevičiaus pakviestas, 
jis grįžo į kariuomenę kaip ka
riuomenės vado pavaduotojas. 
Laisvai kalba angliškai. 1998 
metais vadovavo „Baltic Cha- 
llenge” pratyboms ir buvo ge
rai įvertintas NATO ir JAV 
karinės vadovybės. Tad jis yra 
vienas iš kandidatų į kariuo
menės vadus.

Kiti du kandidatai į vadus 
yra pulk. B. Vizbaras ir pulk. 
A. Pocius. B. Vizbaras dabar 
yra generolo S. Raštikio pus
karininkių mokyklos viršinin
kas. Pulkininkas Vizbaras 
vertinamas dėl puskarininkių 
mokyklos pertvarkymo, re
miantis NATO reikalavimais. 
Teko susipažinti su pulkinin
ku B. Vizbaru. Įdomiai man 
paaiškino karininkų ir pus
karininkių vertę kariuomenė
je. Jis taip sakė: „Karininkai 
— tai kariuomenės galva, o 
puskarininkiai — tai kariuo
menės nugarkaulis”.

Trečias kandidatas, apie ku
rį aš žinau, yra pulkininkas 
Arvydas Pocius, SKAT vadas. 
Šis pulkininkas dar 1990-tais 
metais buvo sporto treneriu 
Kaune. 1990 metais prisidėjo 
prie Aukščiausios tarybos sau
gojimo. 1991 m. sausio 11 d. 
davė savanorio kario priesai
ką Lietuvos valstybei. Kurian
tis SKATui, tų pačių metų 
gruodžio mėnesį, buvo pakel
tas į majorus, buvo paskirtas 
SKATo štabo viršininku. Po to 
praleido pora metų Vokieti
joje, lankydamas vokiečių ka
riuomenės karininkų kursus. 
Grįžus, po kelių metų, tapo 
SKAT vadu.

(Bus daugiau)

Danutė Bindokienė

Apie vardus, pavardes 
ir lietuviškas tradicijas
Kartkartėmis mūsų skaity

tojai, kurie visuomet kreipia 
ypatingą dėmesį ne vien į tai, 
kas „Drauge” parašyta, bet ir 
kaip parašyta, redakciją paba
ra, kad lietuviškos moteriškos 
pavardės rašomos vyriška for
ma. Pastaba, deja, teisinga, 
bet vargiai iš šios problemos 
klampynių bus įmanoma iš
bristi.

Tiesa, kad lietuvių kalboje
— vienoje iš nedaugelio — ne
sunku atskirti, kuri pavardė 
priklauso vyrui, kuri ištekė
jusiai moteriai, ar merginai. 
Nereikia jokių pagalbinių žo
delyčių ar titulų, nes pavar
džių galūnės tai atlieka* Kai 
šiapus Atlanto kūrėsi, po An
trojo pasaulinio karo atvykę, 
lietuviai emigrantai, didelių 
problemų su lietuviškomis pa
vardėmis nebuvo, nebent tik 
tai, kad amerikiečiams jos su
darydavo nemažai keblumų, 
mėginant bent apytikriai tiks
liai ištarti. Netrukus išmoko
me prisitaikyti prie bendrų 
taisyklių (kurias jau buvo ge
rai įsisavinę anksčiau atvykę 
mūsų tautiečiai):angliškai kal
bančiųjų visuomenėje vartoti 
vyrišką pavardės formą, lietu
vių tarpe — grynai lietuvišką, 
su visomis -ytė, -aitė, -ūtė, - 
utė, -ienė, -uvienė ir kitomis 
atitinkamomis galūnėmis.

Ši sistema veikė neblogai. 
Tiesa, kai kas pavardes „su- 
amerikonino”, suprastino, su
trumpino, bet pagrindinė tai
syklė išliko. Tačiau atsirado ir 
išimčių. Kadangi moters pa
vardė šio krašto kasdienybėje
— dokumentuose, darbovietė
je, amerikiečių spaudoje, ad
resuose ir pan., buvo rašoma 
vyriška forma, kai kuriais at
vejais ir lietuvių spauda no
rom nenorom turėjo tai daryti, 
nes nebuvo aišku, ar tai ište
kėjusios moters, ar merginos 
pavardė (o kartais, kai palik
tas tik vardo inicialas — gal
būt ir vyriška)...

Kiek spėjome pastebėti, Lie
tuvoje nemažai moterų, pasi
žyminčių spaudos, literatūros, 
politikos bei kitokio visuome
ninio darbo dirvonuose, yra 
žinomos tik mergautinėmis 
pavardėmis, bet jau pradeda 
įsigalėti ir labai neigiama ma
da — vartoti vyrišką pavardės 
formą. Galbūt tai yra bendra
vimo su amerikiečių verslo, 
komunikacįjos bei kitomis to
lygiomis firmomis įtaka. Ta
čiau tą madą, kol dar nevirto 
visuotiniu įpročiu, reikėtų ne
delsiant „išrauti su šakni
mis”. Tai dar vienas nelengvas 
uždavinys Lietuvos kalbinin
kams.

Besikeičiančiame pasaulyje,

ypač kai tarptautinis bendra
vimas ir bendradarbiavimas 
vis labiau plečiasi, sunku 
išsaugoti savo tautinius pa
pročius, kalbą, gyveninio būdą 
nuo svetimos įtakos. Nebū
tinai visa ta įtaka yra neigia
ma — tačiau reikia stropiai 
peržiūrėti iš visų pusių plūs
tančias naujoves bei svetimy
bes ir atsargiai atskirti, kas 
priimtina, kas atmestina; kas 
gali praturtinti, kas nuskur
dinti tautos vertybes.

Kartais reikia ieškoti ir 
kompromisų. Geras pavyzdys 
yra lietuviškų vardų pasikeiti
mas, įvykęs per beveik pus
šimtį metų gyvenimo - sveti
muose kraštuose. Kai antroji 
lietuvių emigracijos banga iš 
pabėgėlių stovyklų Vokietijoje 
pasklido po visą pasaulį, kurį 
laiką naujagimiai buvo Įcrikš- 
tijami įprastaisiais lietuviš
kais vardais, taip gerai žino
mais tėvynėje. Lituanistinėse 
mokyklose, jaunimo organi
zacijose vyravo Danguolės, 
Jūratės, Birutės, Živilės, Nijo
lės, Aušrelės, Kęstučiai, Gedi
minai, Algimantai, Algirdai, 
Mindaugai, Sauliai ir t.t. Ta
čiau problemos, su kuriomis 
dėl savo sunkiai ištariamų ir 
„keistų” vardų amerikiečių 
mokyklose susidūrė mūsų vai
kai (kai kur jų vardai buvo pa
keičiami, suprastinami arba 
sugalvojamos pravardės), il
gainiui privertė tėvus prisitai
kyti prie aplinkos. Vaikai jau 
buvo krikštijami trumpes
niais, dažniausiai dviskieme
niais, lengvai amerikiečiams 
ištariamais ir prisimenamais 
vardais: Rūta, Rima, Asta, 
Rita, Kristina, Andrėja/Vida, 
Erika, Tomas, Algis, Vytas, 
Ritas, Andrius...

Iš tikrųjų Šiaurės Ameri
koje niekas nedraudė ir nepa- 
tarinėjo tėvams, kokį vardą 
vaikams parinkti, nors čia vy
rauja mada, kad tik įprastu, 
anglosaksiškos kilmės, vi
siems žinomu vardu pavadin
tas vaikas gyvenime turės 
mažiau problemų — jam ge
riau seksis ir darbovietėse, ir 
visuomenėje. Kai kuriuose ki
tuose kraštuose, pvz. Pietų 
Amerikoje, vardų parinkimas 
kur kas labiau ribojamas, tad 
ir lietuviukai, gimę Brazilijoje, 
Argentinoje ar kitur, jau turi 
kur kas „svetimesnės kilmės” 
vardus. ..21

Atvykstant vis daugiau tau
tiečių iš Lietuvos, džiaugia
mės jų gražiais, įdomiais lietu
viškais vardais. Kažin kiek il
gai užtruks, kol ir jų vardai 
supaprastės, sutrumpės, „su- 
amerikonės”...

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
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Nr. 99 (Tęsinys)
Atsiminiau tavo piešinius, pasižvalgiau į abu, o kai po
nas Bertašius pasirodė visoje savo dobermeniškoje di- 
dybėje, nebesusilaikiau. Juk negalėjau pasakyti. O ži
nai ką? pasuko kalbą kitur. — Vakar tą pakraštį ap
žiūrėjom, ką pasakytum, jeigu šiandien pasidairytu- 
mėm po aną pusę.

Man dviejų sykių sakyti nereikėjo. Jutau, kad tam 
gale pusiasalis platesnis, negu prie Provincetowno, bet 
nenujaučiau, kad pervažiavimas nežinančiam visų ke- 
lučių ne toks paprastas. Reikėjo rangytis per pušy
nėlius net pro ežeriukus. Kas galėjo pagalvoti, kad 
tam žemės ruožely net ežeriukų galėtų būti. Aldona 
buvo tyli. Kai žiūriu atgal buvo daug tylesnė negu ki
tais kartais. Per visą gal pusvalandį, o gal net ilgesnį, 
važiavimą tepratarė gal tik porą žodžių. Gerokai 
pavažiavę atsidūrėm į didesnį kelią. Spėjau, kad tai 
tas, kurį žemėlapy mačiau einantį šiaurine pusiasalio 
puse.

— Kur dabar? Į kairę ar į dešinę?
Aldona pažiūrėjo į abi puses, užsimerkė, pasuko 

pirštus, sudūrė.

- Į kairę. Taip rodo likimas, — dar pridėjo.
Pasukau į kairę. Kiek pavažiavę radom kelutį į de

šinę. Pasukau. Priešais sumėlynavo jūra. Gal todėl, 
kad tolyn nuo saulės, atrodė daug mėlynesnė negu 
anoje pusėje.

— Pataikėm, — pasakiau.
Aldona net neatsiliepė. Pagalvojau, kad ji vėl nu

lėkė į tolumas, apie kurias nė puse žodžio dar nėra 
prasitarusi, tai ir aš nieko nebesakiau. Kelučiu kiek 
pariedėję atsirėmėm į mašinom pastatyti aikštelę. Ša
lia užkandinėlė, o prie jos sunkvežimis. Matyti daug 
kelio matęs ir spalvą beveik praradęs fordas. Anapus 
užkandinėlės lango mergaitė alkūnėmis į palangę pa
sirėmusi laukė užkandžiautojų. Nuo aikštelės į pąjūrį 
bėgo smėlis. Tuščias.

— Ramybė, — pasakiau.
— Ne visiškai, — Aldona akimis parodė į dešinę.
Tolokai tamsokam jūros mėlynume buvo tamsus 

takšas.
— Ruonis?
Aldona nusijuokė.
— Kad būtų!
Geriau įsižiūrėjęs supratau, kad žmogus plaukia.
Nusimetę drabužius nuėjome ir mes į pąjūrį. Jūros 

dugnas čia buvo nejaukus, akmenuotas, o vanduo kaip 
iš ledainės. Pabridom ligi kelių.

— Nors ir sako, kad šaltas vanduo sveika, kažin ar 
verta kankintis, — pasakiau.

— Neatrodo, kad anas kankintųsi, — vėl parodė į

iš vandens kyščiojančią juodą galvą.
— Galim pamėginti, — ir žengiau tolyn, bet Aldo

na tik susijuokė.
— Gali pamėginti, bet jeigu imsi skęsti, traukti tai 

jau neisiu.
— Jeigu net ir šauksiu?
— Jeigu ir šauksi.
— Beširdė, — atsisukau atgal ir išbridom į krantą.
Porą žingsnių nuo vandens smėlis buvo smulkutis 

ir šiltas. Toliau buvo baltos kopos, padaigstytos pajū
rio smilgomis ir krūmų kuokšteliais. Ėmėm eiti pa
jūriu. Plaukikas atsistojo ir brido į krantą. Dabar jau 
galėjom matyti, kad apžėlęs juoda barzda, o pilvas net 
užvirtęs ant kelnaičių. Ir visas nežmoniškai stambus.

— Čia tai bent vyras! — mirktelėjau.
— Apsaugok Viešpatie! — nepasakė, bet pašnibž

dėjo Aldona.
— Tokiam plaukti gali būti lengva. Taukai patys 

plaukia.
— Bet vaikščioti! Bet dirbti, jeigu ką dar dirba.
— Ką žinai, gal koks milijonierius.
— Nemačiau nė vieno, bet man vis rodėsi, kad jie 

temėgsta tik vieną balastą — turtus. O vis tiek čia 
gera, — pasuko kalbą kitur. — Gali eiti ir eiti, kol tik 
akys veda ir kojos neša.

Ji ne sykį sakė, kad apie kitą žmogų, nors ir žino, 
kad jis negali suprasti, ką sakai, jam girdint negali 
kalbėti.

Tai ir aš ėmiau kalbėti apie kopas, vandens švarų

mėlynumą ir gausybę akmenėlių. Siūliau sukti arčiau 
vandens.

— Tik pažiūrėk! — sakiau. — Čia galėsi gerokai 
praturtinti savo rieduliukų rinkinį.

Lašinių gniužulas išbridęs iš vandens paėjo į tą 
pusę, kur ir mes, paskum atsisukęs sustojo.

— Žmogus būtų lyg ir kitas, bet balsas tas pats, — 
išgirdom.

Sustojom ir mes. Žiūrėjau, bet nieko negalėjau 
įžiūrėti, o jis:

— Juk Bajoras. Nedaryk žmogui gėdos, nesakyk, 
kad ne.

Mokykloje jie tikrai mane vadino Bajoru. Kažin 
kada prasitariau, kad mano senelis ar prosenelis tu
rėjo bajoro privilegijas, ir prilipo. Ilgainiu, nebesi- 
kračiau to pravardžiavimo nė aš, bet kas galėjo būti 
jis, niekaip negalėjau sumesti. Net balsas nieko ne
sakė.

— Jeigu išlįstum iš tų krūmų, gal ir pažinčiau. To
kio ir motina nepažintų, — nusijuokiau.

— Tai tau ir draugas. Kodėl aš tave ir nuluptą 
pažinčiau.

— Nuluptą, bet ne samanom apsiželdinusį.
— Kazeliuko! Kazeliuko nebeatsimeni? Juk rupū

žės, net Kazelėku iškreipdavot. Nebeatsimeni?
— Kazys! O kad tave devyniolika sudžiuvusių... 

Sausablauzdi, tu!
Apsikabinom. Jis buvo ne tik storulis ir pilvotas, 

bet ir replės kaip geležinės. (B.d.)
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BALFO METINIS 
SUSIRINKIMAS VAŠINGTONO 

MISIJOJE

CLASSIFIED GUIDE
-SK E L B I M /

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO

1998 metais lapkričio 29 d., 
po mėnesinių lietuviškų Mi
šių, Vašingtono misijoje įvyko 
metinis BALFo susirinkimas. 
Kaip įprasta po šv. Mišių, ku
rias aukojo misijos dvasios va
das kun. Antanas Lapė ir mi
sijos kapelionas kun. Sigitas 
Žilys, visi dalyviai susirinko į 
apatinę bažnyčios salę pasi
vaišinti, pasisvečiuoti ir kartu 
dalyvauti BALFo metiniame 
susirinkime.

Susirinkimui vadovauja Va
šingtono BALFo skyriaus ko- 
pirmininkė Gražina Narkus 
Kramer, o sekretoriavo Gra
žina Blekaitienė. Pirmininkė 
supažindino susirinkusius su 
BALFo valdyba ir paprašė An
taną Lapę sukalbėti maldą. 
Savo maldoje kun. Lapė prašė 
Aukščiausio, kad palaimintų 
čia susirinkusius, suteiktų 
stiprybės ir padėtų jiems šal
pos darbuose. Kunigo Lapės 
malda, kaip ir Mišių laiku 
pasakytas pamokslas apie at
likimą gerų darbų, labai tiko 
šio sekmadienio popietei. 
Ypač tiko BALFo darbuoto
jams, kurie per visus metus 
renka drabužius, perka, pa
kuoja, prašo aukų ir su pasi
šventimu bei meile tiesia pa
galbos ranką Lietuvoje į vargą 
patekusiems tautiečiams.

Pagal darbotvarkės eigą, 
Kazys Vasaitis, Vašingtono 
BALFo skyriaus vicepirminin
kas, perskaitė praeitų metų 
protokolą, kuris buvo priimtas 
be pataisymų. Toliau išgirdo
me pirmininkės metinį prane
šimą, kuriame ji papasakojo 
apie šių metų valdybos atlik
tus darbus. Buvo paruošta ir 
išsiųsta per Baltimorės lietu
vių ruošiamą talpintuvą dau
giau kaip 47 dėžės rūbų įvai
rioms Lietuvos vietovėms — 
nuo tremtinių, našlaičių, iki 
daugiavaikių šeimų. Visas pa
kavimas vyko nenuilstamos 
darbuotojos kopirmininkės 
Ramutės Aidienės namuose. 
Išsiųstos septynios dėžės Kri
zių centro draugijai. Paremta 
kunigų, išsiųsta vienai dau
giavaikių šeimai siunta, kurią 
kas metai suruošia Genė ir 
Kazys Vasaičiai. Pardavinėtos 
kortelės, iš kurių gautas pel
nas skiriamas šalpai. Šiuo 
metu dar renkamas nario mo
kestis ir aukos. Iždininkė 
Gražina Blekaitienė davė me
tinę apyskaitą. Ižde šiuo laiku 
yra 1,892.28 dol. Iždo knygos

TRUKDYMAI ŪKININKAMS LIETUVOJE
Štai keletas pavyzdžių apie 

„džiungles” Jurbarko rajone. 
Mano giminaitis atgavo mūsų 
tėviškės 63.5 ha žemės ūkį, 
bet be jokių pastatų. Buvę 8 
pastatai ir 3 šuliniai sulyginti 
su žeme. Jų vietoje pastatyti 2 
mūriniai namai, kur buvo 
Paskynų kolchozo centras.

Dabar kolchozo nėra. Šio 
buv. Giedraičių ūkio atgauta 
žemė 27 ha toli nuo buvusių 
nuosavų namų, 23 ha Labgi- 
rių dvare už 3 km ir už 1 km, 
13 ha mišku. Nepatogu, kad 
žemė atmatuota trijose vie
tose, o buvusioje sodyboje 2 
mūriniai namai „suprivati
zuoti” nežinomais keliais, nie
ko bendra neturinčiais su buv. 
savininkais.

Ūkininkauti pradėjo Egidi
jus Giedraitis su žmona ir 2 
mažais vaikais, pradžioje pa
dedant tėvui. Nesant jokio pa
stato Vadžgiryje išsinuomojo 
vieno kambario butą, be jokių 
patogumų. Traktorius, plūgas, 
purkštuvas ir kita technika — 
už pusės km gryname lauke. 
Nenuostabu, kad atėję vagys 
nuo traktoriaus nusiėmė visas

buvo kontrolės komisijos, su
sidedančios iš dr. Ramūno 
Kondrato, Algimanto Lands
bergio ir Aloyzo Aidžio, patik
rintos, rastos tvarkingai veda
mos.

Po šių pranešimų vyko di
rektorės Elvyros Vodopalienės 
pranešimas apie BALFo XXIV 
seimą ir direktorių suvažia
vimą lapkričio 14-15 d. Det
roit, MI. Direktorė paminėjo 
darbingą ir gražiai Detroito 
BALFo skyriaus suorganizuo
tą suvažiavimą, vykusį Šv. 
Antano parapijoje, svetingo 
kun. Alfonso Babono globoje, 
supažindino su naujais direk
toriais ir perrinkta nauja 
centro valdyba, kurios pirmi
ninkė ir toliau pasiliko Maria 
Rudienė, vicepirmininkai — 
Albinas Dzirvonas, kun. Jo
nas Kuzinskas, kun. Jonas 
Juozapaitis, Vytautas Kasniū- 
nas; protokolų sekretorė Vale
rija Čepaitienė, generalinis 
sekretorius Juozas Majaus
kas, iždininkas Faustas Stro
lia. Suvažiavime buvo iškelta 
Vytauto Kasniūno mintis, kad 
BALFas, kaip seniausia išei
vijoje šalpos organizacija, turi 
būti įamžintas, siūlė Lietu
voje įsigyti kokią patalpą ir iš 
ten toliau skleisti šalpos dar
bą. Vyko daug diskusijų ir 
centro valdyba apsiėmė šį rei
kalą toliau gvildenti. Suvažia
vimas praėjo glaudžiam ir ar- 
timamam bendradarbiavime, 
jautėsi visų nuoširdus sutiki
mas toliau dirbti šalpos darbą 
šioje kilnioje organizacijoje.

Po pranešimo vyko Vašing
tono skyriaus valdybos rinki
mai. Į naują valdybą sutiko 
įeiti ir toliau savo pareigas 
tęsti kopirmininkės Ramutė 
Aidienė, Gražina Narkus Kre- 
mer, vicepirmininkas Kazys 
Vasaitis, iždininkas Algiman
tas Landsbergis, sekretorė 
Gražina Blekaitienė. Revizijos 
komisiją sudarė: Aloyzas Ai- 
dis, dr. Ramūnas Kondratas, 
Tadas Mickus. Visi susirinku
sieji pasidžiaugė tokia šaunia 
ir darbinga valdyba, jai smar
kiai paplodami. Susirinkimas 
baigtas kun. Žilio sukalbėta 
malda. Buvo džiugu matyti 
tiek daug susirinkusių į šį 
metinį Vašingtono BALFo su
sirinkimą, kuriame galėjai 
jausti, su kokia meile sesėms 
ir broliams Lietuvoje stengia
si visi asmeniškai ar organi
zaciniu būdu padėti.

Elvyra Vodopalienė

judamas ir galimas atsukti 
dalis... Jas supirkti vėl kaina
vo apie 450 dol. Po 2 metų 
Egidijus pasistatė 6x6 metrų 
būstą — grūdams sandėlį ir 
ruselį bulvėms. Kadangi rei-

Liūdnas kaimo gamtovaizdis.

Po metinio Vašingtono BALFO skyriaus susirinkimo, lapkričio 29 d., 1998 m., naujai išrinkta BALFO valdyba 
su lietuvių Misijos dvasininkais stovi ( I eil. iš kairės) ko-pirmininkės Ramutė Aidienė ir Gražina Narkus Kra
mer, sekretorė Gražina Blekaitienė; (II eil. iš kairės) kun. Antanas Lapė, vice pirmininkas Kazys Vasaitis, 
iždininkas Algimantas Landsbergis, kun. Sigitas Žilys. Nuotr. E. Vadopalienės

kėjo iš Vadžgirio buto išsi
kelti, tai 4 asmenų šeima ap
sigyveno tame sandėly grū
dams ir jame tebegyvena jau 4 
metai. Egidijus įsigijo seną 
automobilį. Juo nuvažiavo į 
Kauną apsipirkti ir užsuko 
pas seserį. Po 2 valandų vieš
nagės automobilis buvo pavog
tas. Pranešus policijai, jie sa
kė, kad nėra galimybių surast 
ir patarė pasiskelbti laik
raštyje. Po kelių dienų Egidi
jui pranešė, kad automobilis 
yra ir nurodytu adresu gali 
išsipirkti. Vagys už 700 dol. 
išpirką grąžino automobilį su 
išdaužtu langu ir be pirkinių. 
Nuostolis — apie 1,000 dol.

Būtinai reikalingas pastatas 
technikai ir automobiliui lai
kyti, o namo statybą tenka 
atidėti dėl pinigų stygiaus. 
Statybai reikalinga 3 fazių 
elektra, kuri galėtų sukti va
riklius, cemento maišytuvus ir 
t.t. Energetikų paprašius, ga
na greit iki namo buvo atvesta 
3 fazių elektra ir pastatytas 
transformatorius. Tai buvo 
1997 m. liepcs mėnesį. Tačiau 
iki šiol, jau praėjus 17 mė
nesių, elektra neprijungiama 
namui, nepaisant daugkarti
nių prašymų.

1998 m. liepos 16 d. su Egi
dijaus tėvu nuvykome į Jur
barko rajono ūkio skyrių, kur 
tie reikalai tvarkomi. Nei rajo
no viršininko, nei padėjėjo nė
ra. Sekretorės nieko negalin
čios padėti — viršininkų rei
kalas. Garsiai padejavau, kad 
nepatinka tvarka, kai darbo 
dienomis ir darbo valandomis 
nėra kam tvarkyti ūkininkų 
reikalų. Iš gretimo kambario 
atsirado tarnautojas ir patarė 
nuvykti į elektros tinklus, kur 
jie tuos prijungimus daro, mat 
jis nieko negalįs padėti, kai 
nėra rajono viršininkų. Paga
liau kitame miesto krašte ra
dome tuos tinklus tvarkančią 
įstaigą.

Sėdi du ponai ir žiūri televi
zorių. Išdėsčius reikalą, kad 
šiomis dienomis norime staty
ti ūkinį pastatą, todėl prašo
me prijungti srovę. „Žinome, 
— sako vienas iš jų, — tai 
Vadžgiry prieš girininkiją. 
Mielai rytoj ryte prijungsime,

tik atneškite iš rajono popie
riuką, kad galime jungti”. Ir 
bariausi, ir siūliau kyšį — sa
kiau, gal reikia jums pinigų 
kelionės išlaidoms, nes elektra 
reikalinga dabar. Išsiskyrėme 
gana draugiškai, o jie sakė, 
kad jiems įaugusi tokia tary
binė tvarka į smegenis ir be 
popieriuko iš rajono nepri
jungs.

Kitą rytą, liepos 17 d., vėl 
nuvykau su Egidijum į Jur
barką (24, o geru keliu 38 
km), kur radome rajono virši
ninką Navicką. Jis mielai pri
ėmė, atsiprašydamas aiškino, 
kad tokių prijupgimų laukia 4 
ūkiai, bet nieko negalįs pada
ryti be Žemės, ūkio ministeri
jos sutikimo. Siūliau net pri
mokėti, jei tektų vykti minis- 
terijon, nes elektros srovė sta
tybai skubiai reikalinga. Na
vickas samprotavo, kad per 2- 
3 savaites elektrą tikrai pri
jungs, nes dabar esąs naujas 
Ž.Ū. ministras ir geriau sukal
bamas.

Deja, srovė nėra įjungta iki 
dabar, o jau gruodžio mėnuo. 
Pastatui statyti reikėjo sam
dyti generatorių, naudoti trak
toriaus variklį,' turėti daug ne
patogumų bėi papildomų 
išlaidų.

Štai kaip valdžia, o tikriau 
senoji nomenklatūra, „rūpina
si” ūkininkų reikalais. Nesun
ku suprasti nomenklatūros sa
vivaliavimą ir aplaidumą: per 
daug valdininkijos, tebėra so
vietiški formalhmų raizginiai, 
valdininkas nesuinteresuotas 
patarnauti, neš niekam neat
sakingas.

1918-1940 m. Lietuva greit 
kūrėsi, nes 1922 m. Lietuvos 
Konstitucijos 18 ir 1928 Lietu
vos Konstitucijos 20 straips
niuose buvo pasakyta: „Ei
nančio savo pareigas valdinin
ko nuskriaustas pilietis turi 
teisės įstatymo nurodyta tvar
ka traukti jį teisman be jo vy
resnybės leidimo ar sutikimo 
ir ieškoti nuostolių atlygini- 
mo .

Dabartinė Lietuvos konsti
tucija, iš dalies nurašyta nuo 
SSSR konstitucijos, straips
niais nenumato valdininkų at
sakomybės, įvedė niekam ne

reikalingą Konstitucinį teis
mą, paliko per daug valdinin
kų, kuriuos tvarko nežinoma 
ranka... O Vidaus reikalų mi
nisterija vis dar tebėra „komi
sariatas”, su policijos ir viso
kio rango „komisarais”, tai jie 
ir veikia, kaip buvę komisa
rai...

Juozas Giedraitis

KYBARTIEČLAI TURI SAVO LAIKRAŠTĮ —
„KYBARTU KRONIKĄ”

Jau antri metai Kybartuose 
yra leidžiamas savaitraštis, 
kuris vadinasi „Kybartų kro
nika”. Jis skirtas šio buvusio 
gana žinomo prieš karą miesto 
gyventojams, nes jie anksčiau 
neturėjo savo laikraščio.

Kaip žinome, prieš karą ir 
karo metu Kybartai buvo Vo
kietijos pašonėje ir čia buvo 
geležinkelio mazgas, didelė 
muitinė; čia vyko prekyba su 
kaimynais. Nors tuo metu Ky
bartuose buvusi geležinkelio 
stotis vadinosi Virbalio vardu, 
nes tas miestelis buvo įkurtas 
anksčiau už Kybartus. Per 
karą Virbalio vardu vadintas 
stoties pastatas buvo sugriau
tas, o dabar naujai pastatyta
sis jau vadinamas Kybartais.

Mes atsimename Kybartus 
ir dėl kitų įvykių. Vienas to
kių yra faktas, jog šiame 
mieste ilgą laiką buvo spaus
dinama „Lietuvos Katalikų 
bažnyčios kronika”. Šiame 
darbe reiškėsi buvęs Kybartų 
parapijos klebonas kun. Sigi
tas Tamkevičius (dabartinis 
Kauno arkivyskupas) ir po
grindžio seminariją baigęs 
kun. Virgilijus Jaugelis (dabar 
jau miręs ir palaidotas Ky
bartų bažnyčios šventoriuje).

Beje, „LKB kronika” trum
pai prisimenama 1998 m. lap
kričio 27 d. „Kybartų kroni
kos” numeryje, rašant apie bu
vusią kybartietę, foto meni
ninko Algimanto Kezio seserį, 
vienuolę Aldoną.

Čia skaitome: „Vienuolė Al
dona ilgus metus bendravo su 
Kybartų kunigu S. Tamke- 
vičiumi, į šį miestelį veždavo 
rašinius, kurie vėliau patek
davo į 'Katalikų bažnyčios 
kronikos’ puslapius”.

Neseniai šio savaitraščio 
puslapiuose bent pora kartų 
buvo rašoma apie Kybartuose 
savo vaikystę praleidusį čika- 
gietį Algimantą Kezį, kuris 
vėlyvą rudenį buvo surengęs 
savo darbų parodą gimtinėje 
— Vištytyje.

„Kybartų kronikoje” ran
dame ir daugiau aprašymų 
apie dabar JAV gyvenančius 
buvusius kybartiečius. Laik
raščio lapkričio 6 d. laidoje 
buvo išspausdintas vieno iš re
dakcijos narių — žurn. Anta
no Žilinsko rašinys — „Kybar
tus nuo Čikagos skiria vis ma
žesnis atstumas, kuriame pri
simenamas žurn. Edvardas 
Šulaitis.

Skautų organizacijos narius 
galėtų dominti lapkričio 18 d. 
laidoje pasirodęs straipsnis — 
„Pietų Lietuvos krašto skautų

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.

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.

DĖMESIO!
Pigiai, greitai ir kokybiškai (naudo
jame naujausią skaitmeninę apara
tūrą) perdarom VIDEO įrašus iš 
lietuviškų (PAL, SECAM) į amerikie
tišką (NTSC) sistemą arba atvirkš
čiai. Tel. 708-912-2239.

PIGIAU NERASITE!

COLLECT POSTAGE STAMPS 
EROM LITHUANIA

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 CO • - 

6173 STRASBURG ROAD, ATGLEN, PA 19310

sueiga Kybartuose”.
Atrodo, kad Kybartuose gra

žiai veikia ne vien tik skautai, 
bet ir kitos jaunimo organiza
cijos, gerai gyvuoja ir Kybartų 
parapija, Kybartų K. Done
laičio vidurinė mokykla (nors 
jos naujo pastato statyba kaž
kaip įstrigo) ir kt.

Šio kybartiečiams bei jų 
draugams įdomaus laikraščio 
redaktoriumi yra Viktoras Sa- 
bataitis. Redakcijos adresas — 
J. Basanavičiaus g. 54, Kybar
tai 4290, Lietuva.

E.Š.

LIŪTU SKULPTŪROMS 
KAUNE —

ŠEŠIASDEŠIMT METŲ

Jau kelios kauniečių bei 
miesto svečių kartos džiaugia
si, turėdamos galimybę įsiam
žinti prie vienintelės Lietuvoje 
liūtų poros, įsikūrusios šalia 
Vytauto Didžiojo Karo muzie
jaus Kaune. Gruodžio 26 die

Milda Arčikauskaitė džiaugiasi, jog liūtas prie Karo muziejaus Kaune per 
60 metų jau taip „prijaukintas”, kad galimąjį ir apsikabinti, ir pažaisti.

GREIT PARDUODA

REZMAX 
REALTORS

(773)586-5959
(708)425-7160

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

f* . KMIECIK REALTORS
7922 S.Pulaski Rd. 

*-^l- 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

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

ną, Kauno miesto savivaldy
bės Kultūros skyrius bei-mu
ziejaus darbuotojai suruošė ju
biliejinę liūtų šventę.

Prieš šešis dešimtmečius iš 
grafui J. Tiškevičiui priklau
siusio Astravos dvaro Biržų 
rajone į „laikinąją sostinę” bu
vo atvežta bei prie Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus pas
tatyta natūralaus dydžio liūtų 
skulptūrų pora. XIX amžiuje 
Rusijoje liūtais buvo mėgsta
ma puošti to meto valdiškų ir 
privačių namų fasadus. Gra
fas J. Tiškevičius, kopijuoda
mas praėjusio amžiaus aukš
tuomenės skonį, į savo dvarą 
iš Peterburgo atgabeno dvi 
liūtų skulptūras. 1938 metų 
pabaigoje jos buvo padovano
tos Vytauto Didžiojo karo mu
ziejui. (Elta)

• Kurti namai be šunų; akli 
langai be vaikų.

Lietuvių patarlė



,,Draugo” redakcijoje apsilankę svečiai. Iš kairės Ričardas Petersonas, Stasė Petersonienė, dr. Jūratė 
Sučylaitė,„Draugo” redaktorė Danutė Bindokienė, Edvardas Šulaitis, dr. Henrikas Šadžius.

RUOŠIAMA LIETUVOS SPORTO 
ENCIKLOPEDIJA

Daugiau negu prieš metus 
Lietuvoje buvo pradėta kalbėti 
apie Lietuvos Sporto enciklo
pediją. Apie ją papasakojo 
praėjusią žiemą Čikagoje vie
šėjęs jos vyr. redaktoriumi 
paskirtas dr. Henrikas Ša
džius. Vėliau apie tai kalbos 
aprimo, nes nebuvo susilaukta 
lėšų šiam darbui.

Vėlyvą rudenį darbai vėl pa
judėjo, kai buvo paskirta pi
nigų LSE reikalams. Prieš 5 
savaites Čikagoje lankėsi tas 
pats dr. H. Šadžius. Jis susi
siekė su žurn. Edvardu Šu- 
laičiu, įgaliodamas jį teikti 
Enciklopedijai medžiagą apie 
JAV gyvenusius ar gyvenan
čius sportininkus. Panašią 
medžiagą apie kanadiečius lie
tuvius parūpins Sigitas Kra- 
šauskas. H. Šadžius teigė, kad

medžiaga apie Lietuvos sporti
ninkus bei sporto veikėjus jau 
yra paruošta, o iš Š. Amerikos 
žemyno ji turėtų Lietuvą pa
siekti iki šių metų kovo 1 d. 
Laiko labai nedaug ir reikės 
gerokai paskubėti, norint iki 
nustatytos datos užsimojimą 
įvykdyti.

Be anksčiau nurodytų as
menų prie šio užsimojimo įgy
vendinimo taip pat pakviesti: 
Algirdas Bielskus, Kęstutis 
Čerkeliūnas, Pranas Mickevi
čius ir Petras Petrutis.

Paruošus biografijas apie 
žymesniuosius sportininkus 
bei sporto veikėjus, bus eina
ma prie lietuvių sporto orga
nizacijų ir sporto klubų apra
šymų. Apie šį svarbų reikalą 
dar bus ne kartą rašoma.

E.Š.

LIETUVOS DAILIOJO ČIUOŽIMO PORA 
PAKVIESTA J VARŽYBAS JAPONIJOJE
Lietuvos šokių ant ledo pora 

Margarita Drobiazko ir Povi
las Vanagas pakviesta į tarp
tautines profesionalų-mėgėjų 
(„PRO-AM”) dailiojo čiuožimo 
Varžybas Japonijos sostinėje, 
Tokio.

Dalyvauti sausio 8-11 d. 
vyksiančiose varžybose pa
kviestos tik trys šokių ant le
do, trys sportinės poros ir po 
šešis solistus ir solistes.

Lietuvos čiuožimo federaci
jos prezidentas Kazimieras 
Starkevičius pranešė, kad mū
sų šalies šokėjai į tokio rango 
varžybas pakviesti pirmą kar
tą ir varžysis su labai tituluo
tomis poromis: 1998 metų pa
saulio čempionais Anželika 
Krylova/Olegu Ovsianikovu ir 
pasaulio čempionais profesio
nalais Maja Usova/Jevgeni- 
jumi Platovu. Tai aukštas 
Margaritos ir Povilo, o tuo pa
čiu ir Lietuvos pripažinimas.

Nei praėjusių metų pasaulio 
čempionato Mineapolyje si
dabro medalio laimėtojai 
Prancūzijos atstovai Marina 
Anissina/Gwendal Peizerat, 
nei šių pirmenybių bronzą 
iškovoję kanadiečiai Shae- 
Lynn Bourne/Victor Kraatz į 
varžybas Tokio nebuvo pa
kviesti.

Šis sezonas Lietuvos šokė
jams ypač sėkmingas — tri
juose pasaulio taurės varžybų 
etapuose iškovotos prizinės 
vietos: „Skate Canada” — an
troji, „Trophee Laliąue” Pran
cūzijoje ir „NHK Trophy” Ja
ponijoje — trečiosios. M. Dro
biazko ir P. Vanagas, surinkę 
vienodai taškų su italais Bar
bara Fusar-Poli/Maurizio 
Margaglio, bendroje įskaitoje 
užėmė penktąją vietą ir pirmą 
kartą dalyvaus pasaulio tau
rės varžybų finale, kuris kovo 
4-7 d. vyks Sankt Peterburge.

ILIUSTRUOTA ŠEIMOS 
BIBLIJA

Gražia kalėdine dovana pir
mą kartą Lietuvoje išleistą 
iliustruotą Šeimos Bibliją pa
vadino Biblijos draugijos vyk
domasis direktorius Mykolas 
Mikalajūnas. Naujoji knyga 
gruodžio 8 dieną buvo prista
tyta Lietuvos Biblijos draugi
jos parodų centre.

Pagal 1997 metų Londono 
leidinį Šeimos Bibliją su daili
ninko Peter Dennis iliustraci
jomis, gavusi visas teises, lie
tuvių kalba išleido leidykla 
„Alma littera”. Kiekvieną Bib
lijos pasakojimą lydi komenta
rai: aiškinamos svarbiausios 
sąvokos, posakiai, kultūrinės 
ir istorinės realijos. Pateikta, 
spalvotų Biblijos vietovių, se
novinių miestų, archeologinių

Šeimos bibliją redagavo Bronė Balčienė. Pirmą kartą Lietuvoje išleista 
iliustruota šeimos biblija buvo pristatyta Lietuvos biblijos draugijos paro
dų centre. Nuotr. Eltos

Ieško giminių

VIENINTELĖ 
SOVIETMEČIU 

ĮSTEIGTA PARAPIJA 
ŠVENČIA SAVO 
DEŠIMTMETĮ

Lapkričio 8 d. Vilniaus p"al. 
J. Matulaičio parapija šventė 
savo dešimties metų sukaktį. 
Ta proga vysk. J. Tunaitis 
kartu su trimis šios parapijos 
kunigais aukojo šv. Mišias. 
Prisimindamas sudėtingą šios 
parapijos steigimo istoriją, 
vysk. J. Tunaitis dėkojo tikin
tiesiems už pasiryžimą anuo
met reikalauti bažnyčios nau
juose mikrorajonuose, sveiki
no kleboną Medardą Čeponį 
už ištvermę ir pasiaukojimą 
kurti ne tik gyvą bendruome
nę, bet ir statyti bažnyčią. 
„Mes, vyskupai, galime 
džiaugtis, kad taip aktyviai 
veikia jaunimas ir vyresnieji, 
žmonės prisiėmė atsakomybę 
dirbti parapijos taryboje”, — 
kalbėjo vyskupas, jis taip pat 
ragino supratingiau priimti 
tam tikrus vyskupų nurody
mus, neprieštarauti jiems ir 
nepykti, jei jie kartais atrodo 
nepriimtini, akino visus ben
dradarbiauti, nes „vienybė, 
meilė ir gerumas daro stebuk
lus”. Iš pradžių vyskupui baž
nyčia atrodė kiek didoka, bet, 
pamatęs vos sutelpančius joje 
tikinčiuosius, jis pakeitė savo 
nuomonę.

• Ieškau savo senelio 
Mykolo Bilinsko (gali būti 
Bielinskas, Belinskas), Izido
riaus sūnaus mirties liudiji
mo. Mano senelis gimė 1909 
m. Bingelių km., Merkinės 
vlsč., Alytaus apskr. Apie 
1939 m. vedė Oną Stanke
vičiūtę, Antano, tuokėsi Aly
taus bažnyčioje. Buvo Lietu
vos kariuomenės karininkas. 
Apie 1944 m. pasitraukė į 
Vakarus, 1948 m. atvyko į 
JAV (manoma, į Lowell, Mas- 
sachusetts, bet tiksliai neži
noma), vedė antrą kartą, mirė 
apie 1973-1976 m. Norėčiau 
sužinoti senelio mirties vietą 
ir laiką, taip pat surasti žmo
ną, vaikus, jei jų turėjo, jų ad
resus. Mano adresas: Vaidotas 
Belinskas, Architektų 196-40, 
Vilnius 2049, Lietuva.

• Ieškau savo močiutės 
Uršulės Kirkilienės-Šaltytės 
dėdžių vaikų. Močiutės dėdės 
Juozas ir Ignas Šalčiai (Vinco 
sūnūs) iš Zarasų apskr. 
Degučių valsč. į JAV išvyko 
apie 1920 m. ir gyveno Illino-

jaus valstijoje. Juozas turėjo 
tris sūnus ir 2 dukteris (Juliją 
ir Marytę). Ignas vaikų ne
turėjo. Julija susirašinėjo su 
močiutės seserimi' Snu- 
kiškiene. Rašykite adresu: Ilo
na Savulionienė, c/o Walter 
Vienažindis, 8655 Ferndale 
St., Philadelphia, PA 19115.

• Ieškau Ramono And
riaus, gim. 1920 m., adreso. 
Jis, būdamas maždaug 28-35 
metų, išvažiavo iš Lietuvos. 
Rašė, kad gyvena New Yorke, 
ir kad atsakymą rašyti Jurgio 
Juodelio pavarde. Mano adre
sas: Jolanta Uginčienė, Didvy
rių 25, Tauragė 5900, Lietuva.

• Ieškau Uršulės Deren- 
čiūtės-Samsonienės ir Juo
zo Derenčiaus (mano mamos 
sesers ir brolio, kurie jau 
mirę) vaikų ir anūkų. Pasku
tinį kartą iš jų žinių gavome 
1957 m., jų adresas tuomet 
buvo: 65 Str., Cleveland, Ohio. 
Mano adresas: Natalija Stoč- 
kaitė-Buraitienė, Kosmonautų 
29, Marijampolė, Lietuva.

radinių nuotraukų, žemėla
pių. Tai, leidėjų nuomone, pa
dės skaitytojams geriau su
prasti Biblijos laikų žmonių 
gyvenimą, istorinį ir geogra
finį kontekstą.

Leidykla „Alma littera”, 
kaip sakė jos direktorius Ar
vydas Andrijauskas, dėkinga 
Lietuvos Biblijos draugijai, 
leidusiai pasinaudoti Šventojo 
Rašto tekstais iš jos rengiamo 
ekumeninio Biblijos leidimo. 
Senąjį Testamentą ekumeni
niam Biblijos leidimui iš heb
rajų ir senosios graikų kalbų 
yra išvertęs kunigas profeso
rius Antanas Rubšys, Naująjį 
Testamentą — amžinybėn jau 
iškeliavęs prelatas Česlovas 
Kavaliauskas.

Iliustruotos Šeimos Biblijos 
komentarus iš anglų kalbos 
vertė Nijolė Skliutaitė, reda
gavo Bronė Balčienė.

Leidyklos „Alma littera” di
rektorius Arvydas Andrijaus
kas džiaugiasi, kad prabangią, 
beveik 400 puslapių iliust
ruotą Šeimos Bibliją spėjo iš
leisti iki Kalėdų. Tai — jau 
trečiasis leidyklos įnašas į lie
tuvišką biblistiką. Anksčiau 
„Alma littera” yra išleidusi 
„Biblijos enciklopediją” ir 
„Bibliją mažiems ir dide
liems”. (Elta)

LOS ANGELES LIETUVIAI AUKOJO LIETUVOS 
PARTIZANU GLOBOS FONDUI 

„GIRIU AIDO” KONCERTO METU.
Esame dėkingi mūsų atstovui Jonui Matulaičiui už įdėtas 

pastangas /ruošiant koncertą ir pasirūpinimą dainininkų 
apgyvendinimu. Dėkojame taip pat prelatui kun. Olšauskui, 
leidusiam naudoti salę veltui. Ačiū Rasai Annai Hendrickson 
už salės papuošimą ir $200 išlaidas, kurias ji paaukojo 
partizanų talpai. Ačiū visiems tautiečiams, kurie apsilankė į 
koncertą ir'aukojo jų šalpai. Išlaidų sutaupymui skelbiame 
tik stambiuosius aukotojus.

$500 Ęponė Jucėnienė. Lietuvių Bendruomenė, Los 
Angeles apylinkė; Lietuvių Tautiniai namai; Louis Bedarfas.

$200 Rasa Anna Hendrickson; Julius, Ingrida Jodelė; 
Juozo Daumanto šaulių kuopa; Vytautas Vidugiris; Lietuvių 
Kredito Unija.

$150 Juozas Kojelis, Romas Svainauskas.
$100 Jonė Sisas, a.a. Edvardo Siso atminimui; Rita, 

Vytautas Saliamonai; M. ir K. Pažemėnai; G. Vitkus; Vincas 
Anelauskas; Algis, Angelė Raulinavičiai; Albin Dvariškis, K. 
ir M. Mikėnai; Jonas Matulaitis Const.Co.V. Lopatauskas; 
G.V. Plūkąs; Marija Plukas; Stan, Evangelina Kungiai; 
Gražutė Sirutis fondas; dr. George Z. Brinkis; N. Laima 
Jarašūnas;; A. C. V. V. Mikuckiai; Romas, Angelė Nelsai; 
Janina Rąflvenis a.a. vyro, savanorio kūrėjo, aviacijos 
kapitono G-regoriaus atminimui; Marija Newsom, atminimui 
a.a. tėvelių Emilijos, Stasio Sandanavičių; Anna Litvinienė.

$60 Stąnley, Jane Sulos; Pranas, Salomėja Pakalniai; E.I. 
Vilkai. į j

$50 ir mažiau K. E. Prišmantai; A. A. Žemaitaičiai; A. A. 
Mitkevičiai; M. J. Leskiai; A. D. Basiuliai; V. Mikalonis; V. 
A. Variakojai; D. Baltutis; J. M. Pupiai; A. D. Polikaičiai: R. 
A. Kerr; Aušra Bagdonas; R. M. Newsom; Laima Ruigys; K. 
Barmus; M. D. Sodeikos; L. R. Ringys; Ed. B. StočkaijP. G. 
Šlapeliai; St. O. Daugėlos; J. R. Griciai; Alf. Pažiūra; A. A. 
Vosyliai; Vyt. J. Čekanauskai; V. C. Petrušiai; J. E. Pažėros; 
Lydia Dovidaitienė; B. M. Stančikai; M. Violeta Gedgaudai.

Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba dėkinga 
visiems, prisidėjusiems prie „Girių Aido” koncerto pasisekimo.

„GIRIŲ AIDO” KONCERTO METU DENVER, 
COLORADO LIETUVIAI AUKOJO PARTIZANŲ 

TREMTINIŲ ŠALPAI:
$200 Bruno, Filomena, Masiokai.
$150 Colorado Lietuvių Bendruomenės apylinkė.
$120 Albertas, Regina Vaitaičiai.
$90 Elena Sakas.
$70 Arvidas, Laima Jarašiai.
$60 George, Senkai.
$50 Julius, Antanina Bulotai; Stasys, Elena Mickai.
$40 Aldona Lataitis.
$30 Benius, Regina Urbonai; Tarasevičienė Laimutė. 
$20 B. Feliss.
$15 Elviną Stončius.
Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba dėkoja 

aukotojams ir taip pat asmenims, kurie priglaudė koncer
to dainininkus, jais rūpinosi ir sudarė malonias sąlygas 
pasisvečiavimui. Ačiū p. p. Vaitaičiams už apsiėmimą 
ruošti koncertą. Ačiū visiems, kurie prisidėjo bet kuo, 
kad koncertas pasisektų.

EQUAL HOUSING 
L.ENDER

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 
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

DRAUGAS, 1999 m. sausio 8 d., penktadienis 5
• Ieškau Vandos Ušins- 

kienės (mano tėvo giminai
tės) ir jos dukters Irutės Ušin- 
skaitės, gyvenančių JAV. Ank
sčiau jos gyveno Kaune. Mano 
tėvas Adolfas Klimanskas ir 
mama Marija Duchnauskienė- 
Klimanskienė turėjo dvarą 
prie Kėdainių. Mano adresas: 
Regina Gutauskienė, Tuopų 1- 
8, Vilainių gyv., Kėdainiai 
5048, Lietuva.

• Ieškau Jurgio ir Pran
ciškaus Mikšių vaikų ir anū
kų. Jurgis ir Pranciškus Mik
šiai buvo mano tėvo Kazio 
Mikšio broliai, gimę Beržuo- 
nių kaime, Rokiškio rajone. Į 
JAV išvyko dar prieš 1918 me
tus. 1941-1945 m. ryšiai su 
jais nutrūko. Rašykite adresu: 
Joana Čypienė, Taikos 10, 
Panemunėlio geležinkelio §t., 
Rokiškio raj., Lietuva.

A.IA.
EVA APANAVIČIUS 

Sindarevičiūtė
Gyveno Čikagoje. Mirė 1999 m. sausio 7 d. sulauku

si 77 metų.
Gimė Lietuvoje, 1922 m. gegužės 29 d.
Nuliūdę liko dukterys: Anne Hester, Nina Lucas, 

Betty Seyler, Ruth Breault, Rose Andrade, Rita Pasik; 
sūnūs: Frank Apanavičius, John Apanavičius ir Ed- 
ward Apanavičius; 24 anūkai ir šeši proanūkai.

Velionė buvo žmona a.a. Simon Apanavičiaus ir mo
tina a.a. Richard Apanavičiaus.

Priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai.
Velionė pašarvota penktadienį, sausio 8 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali- 
fornia Avė. Laidotuvės šeštadienį, sausio 9 d. Iš laidoji
mo namų 9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios uš jos sielą. Po Mišių Ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdę: dukterys, sūnūs, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523- 

0440.

A.tA.
Sesuo M. ANGELA 

BALCHUNAS
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 1999 m. 

sausio 5 d., sulaukusi 83 metų, . , ■
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Philadel

phia, PA. Vienuolyne įžaduose išgyveno 52 metus.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir pusseserė 

Lietuvoje.
A.a. Sesuo M. Angelą pašarvota Šv. Kazimiero vienuolyne, 

2061 W. Marąuette Rd., Chicago, sausio 10 d., sekmadienį, 
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Laidotuvių Šv. Mišios pirmadienį, sausio 11 d. 9:30 vai. 
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Laidotuvės 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse pirmadienį, sausio 11 d. po 
šv. Mišių.

Prašome dalyvauti Mišiose ir pasimelsti už Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir giminės .

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

Dažnai sapne lankai mane,
Sakai: „Nebijok, mirties nėra.
Aš su Tavim visada, o ypač tada,
Kai Tu maldoje viena..."

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
MARIUS KIELA

Minint brangaus Vyro, Tėvelio ir Tėveliuko mirties 
sukaktį, kurio netekome 1994 m. sausio mėn. 6 d., , šv. 
Mišios už jo sielą bus aukojamos 1999 m. sausio mėn. 10 d. 
10:30 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Parke.

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose ir pasimelsti už Mariaus sielą.

Nuliūdę: žmona, dukros, sūnūs su šeimomis

A.tA.
ARŪNUI VĖLAVIČIUI

mirus, liūdinčius tėvelius DANUTĘ ir ALFONSĄ, brolius 
DANGERUTĮ ir LINĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Buvę G.M. bendradarbiai: 
Danutė ir Juozas Doveiniai 
Erna ir Eugenijus Mičiūnai 

Janina ir Vacys Mitkai 
Vita ir Benediktas Neverauskai 

Liūda ir Algis Rugieniai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

1998 m. gruodžio 20 d. Gražinos ir Jim Liautaud namuose. Iš kairės: Do
vilė, Eglė, Živilė ir Miglė.

Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos lietuvių cho
ras,vadovaujamas Algimanto 
Barniškio, rengia šaunų links- 
mavakarį šeštadienį, sausio 
16 d., 6 vai., mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield Avė,. (Brigh- 
ton Parke). Karšta vakarienė 
6-8 vai. vak., po to programa, 
šokiai, dainavimas ir t.t. Visi,
pailsėję po švenčių šurmulio, 
galėsite su draugais paben
drauti ir pasilinksminti.

PRANCŪZU KALBOS
PAMOKOS BALZEKO 

MUZIEJUJE

Čikagos Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus švietimo 
skyrius, be kitų darbų, kasmet 
surengia lietuvių kalbos pa
mokas suaugusiems. Smagu, 
kad į šias pamokas susirenka 
nemažas būrys lietuvių kilmės 
amerikiečių, norinčių susipa
žinti su savo senelių ar pro
senelių kalba. Tačiau ne tik 
jie domisi mūsų senąja kalba. 
Į pamokas ateina ir amerikie
čių, nieko bendra neturinčių 
su Lietuva. Juos atveda noras 
susipažinti su kita, ne ameri
kietiška, kultūra. O juk kalba 
yra viena kultūros pažinimo 
priemonių.

Kitąmet, 1999-aįsiais, Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus, švietimo skyrius siūlo 
jums unikalią galimybę susi
pažinti ne tik su lietuvių, bet 
ir su prancūzų kalba bei kul
tūra. Sausio ir vasario mėne
sių šeštadieniais muziejuje 
vyks prancūzų kalbos pamo
kos, kurias dėstys Vilniaus 
universitetą baigusi patyrusi 
pedagogė iš Lietuvos. Visi, kas 
svajojote pramokti šios gražios 
ir skambios kalbos, tačiau ne
turėjote tam galimybių ar pa
kankamai laiko, galite tai pa
daryti dabar, atėję į Balzeko 
muziejų. Muziejus įsikūręs 
patogioje vietoje, Čikagos pie
tinėje pusėje. Už muziejaus
yra didelė nemokama aikštelė; 
pamokos kainuoja nebrangiai, 
o muziejaus nariams taikoma 
nuolaida.

Tiems, kurie dar neturėjo 
progos aplankyti Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus - di
džiausio lietuviško muziejaus 
Šiaurės Amerikoje - puiki pro
ga tai padaryti dabar. Ateiki
te ir susipažinkite su muzie
jaus ekspozicijomis ir veikla. 
Jūsų paslaugoms - parodų ir 
ekspozicijų salės, biblioteka, 
foto ir muzikos archyvai, gene
alogijos skyrius, įvairios pas
kaitos ir renginiai; jūsų vai
kams - vaikų muziejus, žaidi
mų kambarys, baleto pamo
kėlės.

Norėdami daugiau informa
cijos, skambinkite telefonu 
773-582-6500. Muziejus veikia 
septynias dienas per savaitę, 
nuo 10 vai. ryto iki 4 popiet.

Daumanto-Dlelininkaičio 
jaunųjų ateitininku kuo
pos susirinkimas sekmadie
nį, sausio 10 d. vyks Ateiti
ninkų namuose. Rinksimės 
tuoj po vaikams skirtų šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. Susirinkimo tema — 
„Inteligentiškumo principas”. 
Visi dėvime uniformomis.

Čikagos lit. mokyklos, vei
kiančios Jaunimo centre, va
dovybė praneša, kad šį šeš
tadienį, sausio 9 d., pamokos 
bus įprastu laiku. Mokiniai 
prašomi nevėluoti.

PAREMKIME MIESTO 
PASTANGAS

Šiuo metu Čikagos pietvaka
riuose (netoli Marųuette Par
ko) yra gana didelis susido
mėjimas vienu žemės plotu — 
prie 76-tos ir Albany gatvių. 
Ten stovi didžiulis šiukšlių 
kalnas — cementas, kurį gali
ma perdirbti, likučiai nuo su
daužytų mašinų — nepavojin
gos šiukšlės. Sutvarkyti šį 
kalną kainuotų tarp 4 ir iki 
18 mln. dolerių. Čikagos mies
tas labai norėtų nušluoti šį 
kalną ir atidaryti toje vietoje 
įmonei. Trukdo to sklypo savi
ninkai, kuriuos miestas pada
vė į teismą, nesutikus leisti iš
valyti. Čikagos miestas sko
lintų pinigus, kad išvalytų, o, 
atsiradus naujai įmonei, tie 
pinigai bus sugrąžinti per tos 
įmonės mokesčius. Viena plas
tikos gamybos bendrovė — 
„Stylemaster” — labai norėtų 
pasistatyti toje vietoje fabriką 
ir ten tuomet atsirastų apie 
400 naujų darbų.

Sausio 12 d., antradienį, 2 
vai. p.p., City Hali vyks viešas 
pasiaiškinimas šiuo reikalu. 
Visi, kas galite, labai kvie
čiami atvykti ir parodyti, kad 
remiame miesto pastangas pa
gerinti rajoną. Ten bus gali
ma nuvykti autobusais. Pra
šome ateiti į St. Adrian para
pijos kiemą (skersai gatvės 
nuo „Seklyčios”) 11:30 v. ryte. 
Autobuse gausite,,box lunch”. 
Sugrįšite apie 4:30 vai. p.p. 
Daugiau informacijų gali su
teikti Juozas Bagdžius tel. 
773-434-3713.

PRISIMINKIME IR 
PAGERBKIME

SAUSIO 13-TOSIOS 
ŽUVUSIUS VILNIUJE

ALTo Čikagos skyrius, ku
riam po trumpos ligos vėl va
dovauja Evelina Oželienė, ren
gia Sausio 13-tosios žuvusiųjų 
prisiminimą — pagerbimą. 
Prisiminimas rengiamas sau
sio 13 d., trečiadienį, Jaunimo 
centre. Minėjimas bus pradė
tas šv. Mišiomis 10 vai. ryte. t. 
jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų 
visi rinksis į Jaunimo centro 
kavinę, kurioje vyks minėji
mas. Pagrindinę kalbą pasa
kys buvęs politinis kalinys Po
vilas Vaičekauskas. Žuvusiųjų 
pavardės bus paskaitytos ir 
visi žuvusieji pagerbti. Visa

Prel. Jonas A. Kučingis,
Los Angeles, C A, ne tik 
Kalėdų laikotarpiu pasižymi 
savo dosnumu vieninteliam 
užsienio lietuvių dienraščiui 
„Draugui”. Gavęs kalėdinių 
sveikinimų korteles, jis at
siuntė 120 dol. auką. Labai 
dėkui!

Šį sekmadienį, sausio 10
d., 10:30 vai. r. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje lietuviškų Mišių metu, 
parapijos choras, vadovauja
mas nenuilstamo ilgamečio 
(net 25 metus šį kilnų darbą 
dirbančio) vadovo muz. Anta
no Lino, kartu su solistais pa
kartos Kalėdų vidurnakčio 
Mišių repertuarą. Tai bus la
bai prasmingas Kalėdų sezono 
užbaigimas, todėl visi, ypač 
kam neteko dalyvauti Pie
menėlių Mišiose Kalėdų naktį, 
maloniai kviečiami. Muz. Li
nas taip pat ragina visus bal
singus lietuvius įsijungti į 
parapijos chorą — juk sako
ma: kas gieda, dukart mel
džiasi.

Julius Šmulkštys, Lietu
vos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus patarėjas, šį 
sekmadienį, sausio 10 d., 12 
vai. (tuoj po Mišių), Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje sa
lėje kalbės tema: „Prez. Valdo 
Adamkaus pirmieji metai Vil
niuje”. Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama atvykti ir 
pasiklausyti įdomaus prane
šimo. Kviečia Prezidento V. 
Adamkaus komitetas.

„Dainavos” ansamblis 
nuoširdžiai kviečia visuo
menę dalyvauti religiniame kon
certe sausio 24 d., 3 vai. p.p., 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje. Kam teko laimė pasi
klausyti ankstesnių daina- 
viečių koncertų, ypač religi
nių, žino, kad tai neeilinė sie
los šventė, tad ir šį kartą 
„Dainava” publikos neapvils.

Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupė pasirodo Mokslo ir pramonės muziejuje. Nuotr. J. Tamulaičio

lietuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama dalyvauti. Po 
to bus kavutė. Šis Sausio 13- 
tosios įvykis niekada negali 
būti užmirštas.

Todėl visi stenkimės daly
vauti, kad galėtumėm pagar
biai prisiminti tuos, kurie ati
davė savo brangiausią turtą 
— gyvybę, gindami Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Jei
gu ne Sausio 13-tosios aukos, 
tai galbūt ir šiandieną Lietuva 
tebebūtų okupuota.

Ant. Repšienė

KŪČIOS „SEKLYČIOJE”

Kalėdos yra maldos, susi
kaupimo ir džiaugsmo išraiš
ka. Kūčios mena puotą, ka
daise vykusią paskutinės va
karienės metu. Mūsų Kūčios 
yra vienintelė grandis, sujun
gianti Paskutinės Vakarie
nės stalą su Betliejaus pra- 
kartėle. Kūčių centras — 
stalas su paplotėliu, šienu ir 
pasninkiškais valgiais. Čia 
vyrauja rimtis, paprastumas, 
pakili maldos ir giesmių dva
sia. Kūčios — šeimos šventė. 
Prie Kūčių stalo dėkojama 
Dievui už šeimos narių svei
katą ir prisimenami visi šei
mos mirusieji. Taip pat dali
jamasi kalėdaičiais, linkint 
Dievo palaimos gyvenime.

Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė 
kreipėsi į susirinkusius sve
čius, sakydama: „Susirinko
me ‘Seklyčion’ valgyti Kūčių 
vakarienę. Degsime žvake
les, prisiminsime praėjusius 
metus ir paminėsime min
tyse tuos, kurie jau iškeliavo 
amžinybėn. Esame laimingi, 

kad turime šią pastogę, kur 
gali susirinkti visi lietuviai. 
Gyvendami 50 metų šiame 
krašte išlaikėme savo tradici
jas, papročius, savo kalbą, 
kultūrą. Mes visi veikiame 
lietuvybės išlaikymo labui, 
padedame savo tautiečiams 
gyvenantiems išeivijoje ir 
taip pat neužmirštame Lietu
voje gyvenančių; kurie yra 
prispausti įvairių rūpesčių. 
Dėkoju jums visiems, kad re
miate šią įstaigą — ‘Sek
lyčią“”.

B. Jasaitienė pristatė pro
gramų organizatorę ir „Pen
sininko” žurnalo administra
torę Eleną Sirutienę, iškelda
ma gabumus atliekant visus 
jai pavestus darbus.

Elenutė Sirutienė padėkojo 
B. Jasaitienei, kad taip gra
žiai pristatė ją susirinku
siems svečiams, kurių buvo 
net 80. E. Sirutienė pristatė 

Milvydų šeimą, atvykusią iš 
tolimos Australijos, Zosę Gvil- 
dienę, atvykusią net iš šaltojo 
Sibiro ir keletą svečių iš Lietu
vos.

Buvo uždegtos 3 žvakės. 
Zosė Gvildienė uždegė žvakę 
kovoms už Lietuvos laisvę pri
siminti, Živilė Markauskaitė, 
atvykusi gydytis, — už visus 
sergančius, o trečią žvakę už
degė Marija Ročkųvienė už

Kolmar mokyklos, Oak Lawn, IL, mokiniai ir vėl per „Saulutę”, Lietuvos vaikų globos būrelį, pradžiugino vai
kučius Lietuvoje. Čia patys mažiausieji mokyklos mokiniai su savo specialios pedagogikos auklėtoja Ritone Ru- 
daitiene, kuri gerai susipažinusi su vaikų problemomis Lietuvoje, nes kelias vasaras praleido, dirbdama 
A.P.P.L.E. kursuose. Nuotr. Bonnie Shea

„Seklyčios” lankytojus ir miru
sius.

Prieš valgant dr. prof. Arvy
das Žygas sukalbėjo maldą. 
Štai ką jis sakė: „Gerasis Die
ve, pažvelki į savo vaikus, čia 
susirinkusius prie Kūčių sta
lų. Tu matai mūsų skausmus, 
peržvelgi mūsų širdis, kurios 
trokšta meilės, atlaidumo ir 
ramybės. Suteik mums, Gera
sis Viešpatie, šį vakarą angelų 
skelbiamą džiaugsmą ir ra
mybę. Šiuo metu prisimena
me savo tėvus, brolius ir sese
ris, vyrus ir žmonas, mokyto
jus, kunigus, visus, kurie jau 
prieš mus yra apleidę šį pa
saulį. Vienyk mūsų širdis šį 
šventą vakarą ir tegul jos bū
na visuomet tokios tyros kaip 
kūdikėlio Jėzaus. Laimink, 
Viešpatie, visus brolius ir sese
ris tėvynėje, kad ir jų Kalėdų 
džiaugsmas būtų tyras, ir kad 
sunki Lietuvos ekonominė pa
dėtis ir dvasinė tamsuma ne
sulaužytų jų širdžių. Suteik 
stiprybės tęsti sunkų gyveni
mą Lietuvoje, visiems bena
miams vaikams, našlaičiams, 
sergantiems. Mylimasis Dieve, 
šią valandą ypač prisimename 
visus brolius ir seseris, kurie 
prieš 50 metų laukė ir nesu
laukė kalėdų džiaugsmo — vi
sus, kurie žuvo Sibiro trem
tyje, visus partizanus, kurie 
kovojo už laisvės sugrįžimą, ir 
už ją paaukojo savo jaunas gy
vybes. Stiprink mus, Viešpa
tie, kad visada būtume taurūs, 
didžiadvasiški ir kilnūs Tavo 
vaikai. Palaimink ir tuos val
gius, kuriuos mes valgysime iš 
Tavo malonės, palaimink ir 
tuos, kurie ruošė šias Kūčias, 
to prašome per Kristų, mūsų
Viešpatį Tavo sūnų, Amen”. 

Pasivaišinę Kūčių valgiais,
kuriuos paruošė „Seklyčios” 
valgyklos šeimininkės, prisi
minėme Kūčių vakaro pap
ročius, kurie buvo atliekami 
senaisiais laikais. Apie pap
ročius ir jų reikšmę papasa
kojo Elena Sirutienė. Taip 
pat buvo traukiami po stal
tiesėmis pakišti šiaudai.

E. Sirutienė sakė, kad ne
išsigąstų, jeigu ištrauktų 
šiaudą su trumpu koteliu. 
Buvo žmonių, kurie traukda
vo ilgus šiaudus, o jų jau se
niai nebėra gyvųjų tarpe. E. 
Sirutienė patarė įsigyti Da
nutės Bindokienės išleistą 
knygą apie įvairius papro
čius ir jų reikšmę žmonių 
gyvenime. Šią įdomią knygą 
galite įsigyti „Draugo” admi
nistracijoje.

Kūčių vakaras buvo už
baigtas giesmėmis, vadovau
jant muzikui Faustui Stro- 
liai. Buvo sugiedotos kalė
dinės giesmės, paskirstytos 
dovanos. Laimingieji džiū
gavo savo laime, o nieko ne
laimėję taip pat džiaugėsi,

kad galėjo prisidėti prie
„Seklyčios” išlaikymo.

A Paužuolis

KŪČIOS

1998 m. gruodžio 19 dieną 
Brighton Parko Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo bažnyčios 
20-tos kuopos sąjungietės su
ruošė savo tradicines Kūčias.

Visos susirinkome švęsti tą 
brangią dieną, Išganytojo gim
tadienį. Mūsų sesės taip gra
žiai viską sutvarkė. Į Kūčias 
atsilankė ir mūsų dvasios va
dai.

Kuopos kapelionas kun. F. 
Kireilis sukalbėjo maldą. Po 
to dalinomės kalėdaičiais, pa
linkėdami vieni kitiems Dievo 
palaimos šv. Kalėdose, o taip 
pat sveikų ir ilgų Naujų metų!

Toliau Stasė Viščiuvienė pa
kvietė sesę Reginą Petrauskie
nę uždegti žvakę už Lietuvą, 
kad mūsų tėvynė būtų visados 
laisva ir tvirta.

Stasė Palekienė uždegė už 
visas gyvas sąjungietes, kad 
visados būtų sveikos ir dirbtų 
Dievui, tėvynei ir artimui. Mo
nika Sudaitienė — už visas mi
rusias seses. Visas, kurios jau 
yra iškeliavę į amžinus na
mus, pagerbėme minutės tyla. 
Taip pat kartu su kun. F. Ki- 
reiliu sukalbėjome maldą.

Pagaliau pradėjome ragauti

• Kviečiame visus Jono 
Damausko studentus, ben
dradarbius ir draugus į jo
95 metų Gimtadienio šventę 
sausio 2 d., penktadienį, 7:30 
v.v. Jaunimo Centro kavinėje. 
Rengia Akademinis Skautų 
Sąjūdis. Dėl rezervacijų 
skambinkite 773-229-9618 
arba 708-361-8831 iki sausio 
15 d. (sk.)

• Balys Kondratas,
Quaker Hill, CT, atsiuntė $50. 
Tai parama Tremtinių grįžimo 
fondui. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komi
tetas, 2711 West 71st St., 
Chicago IL 60629. (sk.)

• Ray ir Vita Strimaičiai,
Los Altos, CA, yra Lietuvos 
našlaičių globėjai. Pratęsdami 
globą kitiems metams, atsiuntė 
$300. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komi
tetas, 2711 West 71st St., 
Chicago IL 60629. (sk.)

• Frank Jomantas,
Fennville, MI, globojamos 
našlaitės paramai atsiuntė 
$160. Ačiū! „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas, 
2711 West 71st St., Chicago 
IL 60629. (sk.)

mūsų pačių paruoštas gėry
bes. Maistas buvo labai ska
nus!.

Toliau buvo giesmės. A. Bar- 
niškis, mūsų parapijos vargo
nininkas, mus džiugino gražio
mis šv. Kalėdų giesmėmis. 
Giedojo dalis choristų, o pas
kui visi kartu giedojome.

Nuotaika buvo labai gera ir 
visi jautėmės kaip viena šei
ma.

Salomėja Daulienė pravedė 
mūsų tolimesnę programą. 
Taip pat ragino daugiau na
rių prisijungti prie moterų są
jungos.

Pabaigai Stasė Viščiuvienė 
paskaitė Kūčių rašinį. Marija 
Radzevičienė padeklamavo 
savo pačios parašytą eilėraštį 
apie šv. Kalėdas.

Laikrodis taip greitai suko
si, kad nepajutome, kai atėjo 
laikas keliauti namo. Tačiau 
visos išsiskirstėme su smagia 
šventiška nuotaika.

Už visą tą malonumą sakau 
ačiū visoms sąjungietėms, mū
sų kunigams ir visiems sve
čiams. Ypatingai dėkui mūsų 
vyrams: Jonui Vyšniauskui, 
Pranui Rimeikiui, Mikutai- 
čiui, Majauskui, kurie nepa
tingėjo pastumdyti tuos sun
kius stalus.

Ačiū visiems ir laimingų 
Naujų metų!

Stasė Viščiuvienė

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 773-847- 
4903, adresas: 4459 S.Fran- 
cisco, Chicago, IL 60632. (sk.)

• Praleiskite vieną
savaitę šią žiemą plaukiant 
saulėtoje 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. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.)

• Brighton Parko Lie-tuvių 
namų savininkų draugijos 
metinis susirinkimas bus 
sekmadienį, sausio 17 d. 
Švč. M. Marijos Nekalto pra
sidėjimo mokyklos salėje, 44 St. 
ir S. Fairfield Avė., tuoj po 
lietuviškų mišių 11:30 v.r. Bus 
renkamas nario mokestis. Po 
susirinkimo — vaišės. Visi ma
loniai kviečiami. Valdyba.




