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Krikščionių demokratų partija ir 
sąjunga kalba apie susivienijimą 
Vilnius, sausio 21 d. (BNS) 

— Valdančiosios koalicijos 
bendrininkė Krikščionių de
mokratų partija ir vieninteli 
atstovą Seime turinti Krikš
čionių demokratų sąjunga ne
atmeta galimybės susijungti, 
tačiau nė viena neskuba ženg
ti pirmojo žingsnio. 

„Dėl to nėra priimta jokio 
politinio sprendimo. Tačiau ką 
gali žinoti, gyvenimas yra 
reliatyvus. Galbūt kažkada ir 
grįšime prie to klausimo", 
žurnalistams sakė Krikščionių 
demokratų partijos (KDP) val
dybos ir frakcijos Seime narys 
Vytautas Bogušis. 

„Jeigu ateis iš Krikščionių 
demokratų partijos iniciatyva, 
savaime aišku, kad mes disku
tuosime, ieškosime kompro
misų ir dėsime visas pastan
gas, kad galėtume susijungti 
ir bendrai dirbti", spaudos 
konferencijoje pareiškė Krikš
čionių demokratų sąjungos 
(KDS) valdybos pirmininkas 
Kazys Bobelis, kuris yra vie
nintelis KDS narys Seime ir 
priklauso Jungtinei frakcijai. 

Pasak V. Bogušio, minčių 
apie partijų susivienijimą kilo, 
svarstant galimybes šiemet 
vasarį paminėti KDP atkūri
mo dešimtmetį. K Bobelio 
teigimu, abi partijos yra „gi
miningos ir broliškos, jas vie
nija krikščioniškoji doktrina". 
Pasak jo, „nenaudinga, kad 
jos susikaldžiusios". „Mūsų 
ideologijos yra beveik identiš
kos, tik mes esame liberalesni, 
veikiantys pagal prancūzišką 
modelį", aiškino K Bobelis. 
„Nesame tokie religingai fa-

gali būti krikščionis, bet jis 
neturi būti davatka", sakė jis. 

Pasak K. Bobelio, jau 30 me
tų JAV veikianti Lietuvių 
kriščionių demokratų sąjunga 
„konkrečiai ir stipriai" pasisa
ko už partijų susivienijimų. 
Anot K. Bobelio, priešingu at
veju, užsienio lietuvija grasina 
atsisakyti teikti finansine pa
ramą Lietuvoje veikiantiems 
bendraminčiams. 

KDP iždininkė Seimo narė 
Marija Šerienė ketvirtadienį 
sakė, kad partija gauna finan
sinės paramos iš „atskirų lie
tuvių išeivių, tarp kurių yra ir 
krikščionių demokratų". Ta
čiau ji sakė neturinti žinių 
apie kurios nors Amerikoje 
veikiančios lietuvių krikščio
nių demokratų organizacijos 
paramą KDP pastaraisiais 
metais. 

V. Bogušis patvirtino, kad 
„išeiviai Amerikoje išties ne
supranta, kodėl dvi krikščio
niškos pakraipos partijos yra 
Lietuvoje ir deda dideles pas
tangas, kad ateityje būtų vie
na partija". Jo nuomone, teo
riškai svarstant, partijų su
sijungimas sustiprintų KDP. 

Rusija „suranda" naujų karo 
veteranų Lietuvoje 

Sausio 20 diena Druskininkuose į neformalu susitikimą sutinnko Baltijos ir Šiaurės valstybių kariuomenių va
dai, kurie pasidalino nuomonėmis apie gynybinį bendradarbiavimą ir jo perspektyvas Lietuvos kariuomenės va
das, generolas majoras Jonas Andriškevičius sakė, jog kolegos „atsivežė naujų pasiūlymų, nes bendradarbiavi
mas įgyja vis didesnį pagreitį". Lietuva, Latvija ir Estija, padedant Šiaurės valstybėms, dabar vykdo didelius 
gynybos stiprinimo projektus — bendro bataliono BALBAT, karinių laivų junginio BALTRON, diegia vietine oro 
erdvės kontrolės sistemą BALNET ir kuria bendrą gynybos kolegiją BALTDEFCOL. 

Nuotr : Lietuvos, Latvijos, Estijos, Danijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos kariuomenių vadai. Ketvirtas iž 
kairės — generolas majoras Jonas Andriškevičius. (Elta) 

V a r š u v a , sausio 21 d. 
(BNS) — Latvijos prezidentas 
Guntis Ulmanis, pasitelkęs 
vaizdingų palyginimų, Lenki-

Be to, „būtų mažiau sumaiš- jos spaudai komentavo Balti-
ties rinkėjams, kurie painioja- jos valstybių santykius. 
si ir nežino, kuo skiriasi są
junga nuo partijos". 

KDP yra maždaug 13,000 
narių. Per praėjusius Seimo 
rinkimus KDP gavo maždaug 
10 proc. rinkėjų balsų. Įvai
riais pranešimais, KDS yra 
nuo 500 iki 2,000 narių. Seimo 

Baltijos valstybės vieningos 
kaip niekada 

dradarbiavimu", sakė G. Ul
manis. 

Latvijos prezidentas tvirti
no, kad Rusijos spaudimo 
atžvilgiu visų trijų valstybių 

Ambasadoriui — aukščiausias 
Venezuelos apdovanojimas 

Caracas-Vilnius, sausio metais Venezueloje surengtų 

prezidentai kalba „vienu bal
su". „Kai tik lietuviai arba 
estai turi kokių nors prob
lemų, iš karto susisiekiame. 
Taip pat ir su Lenkijos prezi
dentu", lenkų laikraščiui sa
kė Latvijos prezidentas Gun
tis Ulmanis. 

rinkimuose ši partija neįveikė Ulmanis 

„Tai tiesa, kad estai yra 
santūresni už mus. Su lietu
viais bučiuojamės nuošir
džiai, mėgstame ilgus pokal
bius, tačiau galiausiai pasie
kiame tą patį rezultatą, kaip 
su estais", lenkų laikraščiui 
„Zycie" sakė prezidentas G. 

privalomos 5 proc. ribos, su
rinkusi maždaug 4 proc. 
balsų. natiškai nusiteikę. KDS narys 

I Europos Sąjungą 
Lietuvai dar ankstoka 

* Vilnius , sausio 21 d. (Elta) 
— Krikščionių demokratų są
jungos valdybos pirmininko 
Seimo nario Kazio Bobelio tei
gimu, Krikščionių demokratų 
sąjunga remia Lietuvos ėjimą 
į Vakarų demokratines struk
tūras. „Tačiau mes labai kri
tiškai vertiname mūsų vyriau
sybės elgesį, jos veiksmus ban
dant stoti ar per jėgą brautis į 
Europos Sąjungą", sakė jis 
ketvirtadienio spaudos konfe
rencijoje". 

Seimo pirmininkas 
saugumui neskundė 

bendraklasio 
Vilnius, sausio 20 d. 

(ELTA) — Generalinė proku
ratūra pranešė Seimui apie 
atliktą patikrinimą pagal Sei
mo pirmininko V. Landsber
gio pareiškimą dėl „Lietuvos 
ryto" dienraštyje 1998 spalio 
27 dieną išspausdinto Ramu
nės Sakalauskaitės ir Aloyzo 
Sakalo straipsnio „Mokyklos 
suolas priminė išdavystę". 

V. Landsbergis kreipėsi į 
Generalinę prokuratūrą, pra
šydamas ištirti šmeižikišką 
rašinį. 

Generalinės prokuratūros 
išvada yra tokia: „Žinios apie 
buvusių KGB darbuotojų pa
reiškimą, neva V. Landsbergis 
prisidėjęs prie A. Sakalo nu
teisimo, ir neva Nochmano 
Dušanskio ranka rašytą pa
reiškimą, kuriame užrašytas 
pokalbis su A. Sakalo klasės 
draugu V. L., paskleistos 
straipsnyje 'Mokyklos suolas 
priminė išdavystę', neatininka 
tikrovės, yra melagingos, že
minančios garbę ir orumą" . 

Pasak Kazio Bobelio, nese
niai atostogaujant Jungtinėse 
Amerikos Valstijose jam teko 
kalbėtis su įvairiais parei
gūnais. „Visų bendra nuomo
ne yra tokia, kad mums nėra 

21 d. (Elta) — Lietuvos am
basadoriaus Piety Amerikoje 
Vytauto Antano Dambravos 
nuopelnai buvo įvertinti gar
bingu Venezuelos valstybės 
apdovanojimu. 

Diplomatui buvo įteiktas 
aukščiausias Venezuelos gar
bės ženklas — Simono Boliva
ro pirmos klasės ordinas, pra
nešė Užsienio reikalų ministe
rijos Informacijos ir spaudos 
skyrius. 

Apdovanojimą įteikęs Vene
zuelos užsienio reikalų minis
tras Angel Burelh' Rivas padė
kojo ambasadoriui už jo veiklą 
plėtojant dvišalius Lietuvos ir 
Venezuelos santykius. Jis taip 
pat prisiminė pernai gegužės 
mėnesį vykusį savo vizitą Lie
tuvoje. Beje, po praėjusiais 

„Valstybės kontrolieriaus" ginče 
žmonės palaiko prezidentą 

Viln ius , sausio 20 d. (Elta) Adamkaus nuostatą valstybės 
— Dauguma savaitinio žur- kontrolieriaus paskyrimo 
nalo „Veidas" užsakymu atlik- klausimu. 60.9 proc. iš 500 
tos telefoninės apklausos daly- apklaustųjų parėmė valstybės 
vių remia prezidento Valdo vadovo nuomone, kad naujuo-

ju valstybės kontrolieriumi 

Pasak jo, Latvija visuomet 
turi balansuoti tarp šiau
riečių santūrumo ir pietiečių 
temperamento. „Latvija visa
da buvo grandinė, jungianti 
Lietuvą, kuri tradiciškai ieš
ko kontaktų Lenkijoje, su Es
tija, kuri laikosi arčiau suo
mių. Mums vienodai artimi ir 
estai, ir lietuviai", teigė Lat
vijos vadovas. 

Jis taip pat sakė, kad tarp 

prezidento rinkimų pertvarko
ma vyriausybė, o ministras A. 
Burelli Rivas netrukus palie
ka šias pareigas. 

Veikliausiu užsienio diplo
matinio korpuso Caracase na
riu pavadintas ambasadorius 
V. A, Dambrava padėkojo už 
Venezuelos paramą Lietuvai 
siekiant nepriklausomybės, 
apžvelgė valstybių ryšius bei 
praėjusiais metais įsteigtos Si
mono Bolivaro Lietuvos ir Ve
nezuelos draugystės sąjungos 
veiklą. 

M a s k v a , sausio 21 d. (In-
terfax-BNS) — Rusijos Užsie
nio reikalų ministerija (URM), 
t ę sdama pastarojo meto kalti
n imus Lietuvai dėl tar iamų 
žmogaus teisių pažeidimų, 51 
metų buvusį prosovietinį akty
vistą Valerijų Ivanovą prisky
rė II pasaulinio karo vetera
nams. 

Rusija „labai susirūpinusi 
dėl to, kad pastaruoju metu 
Lietuvoje vis dažniau t a rp 
teismo persekiojamų asmenų 
pasi taiko buvusių karių, Ant
rojo pasaul inio karo metais 
kar iavusių antihi t lerinės koa
licijos pusėje", ketvirtadienį 
pareiškė oficialus URM atsto
vas Vladimir Rachmanin. 

Spaudos konferencijoje 
Maskvoje URM pareigūnas 
teigė, jog iš Lietuvon vis gau
n a m a pranešimų apie Rusijos 
piliečių Valerijaus Ivanovo, 
Stanis lavo Mickevičiaus ir 
Aleksandro Smotkino likimą, 
nesibaigiančius jų teisminius 
persekiojimus, susijusius su 
„politiniu procesu" dėl 1991 
metų sausio įvykių. 

S. Mickevičius yra teisia
mas 1991 m. sausio 13-tosios 
prosovietinio perversmo orga
nizatorių byloje. A. Smotki-
nas , buvęs prosovietinių smo
gikų grupės narys, 1994 m. 
buvo Aukščiausiojo teismo nu
te i s tas kalėt i 8 metus už Lie

tuvos pasieniečių ginkluotą 
užpuolimą ir atlieka bausmę 
kalėjime. 

Paprašytas pakomentuoti 
savo pareiškimą. V. Rachma
nin sakė. kad karo veteranais 
Rusijos URM laiko V. Ivano
vą, S. Mickevičių ir A. Smotki-
ną. 

Drauge, kaip pažymėjo Ru
sijos URM atstovas, „negali
ma neatsižvelgti į tai, kad šių 
Rusijos piliečių sveikata smar
kiai pakirsta". Todėl, pasak 
diplomato, „akivaizdžiai ne
teisinga įsigalėjusi praktika, 
kai daugelis veteranų negali 
pasinaudoti valstybės sociali
ne apsauga, kuri Lietuvos įs
tatymais numatyta šios kate
gorijos gyventojams". 

Drauge, nurodė V. Rachma
nin. „mėginama išplėsti leng
vatas tiems, kurie bendradar
biavo su fašistais". 

Deja, j i s negalėjo paaiš
kinti, kuo skiriasi sovietų ir 
nacių kariuomenėse tarnavu
sių veteranų socialinė globa 
Lietuvoje. 

Kaip savo oficialiame pa
reiškime pabrėžė Rusijos ats
tovas, Rusija „labai tikisi, kad 
Lietuvos valdžia suras tokius 
sprendimus, kurie panaikins 
Rusijos visuomenės susirūpi
nimą ir neatsilieps mūsų ben
dradarbiavimo atmosferai". 

„rimtesnių antagonizmų . 
„Baltijos vienybė įėjo į tokią 
terpę, kurią vadiname ben-

jokių galimybių šiais ar kitais Baltijos valstybių nėra iškilę 
metais patekti ar pradėti rim
tesnes derybas dėl stojimo į 
ES", teigė parlamentaras. 

Jis atkreipė dėmesį į Vokie
tijos valdžios atstovų kalbas, 
kurios yra kategoriškai prieš 
bet kokį ES plėtimą šiuo me
tu. 

K. Bobelio nuomone, mūsų 
įvairių valdžios atstovų aiš
kinimai, jog jie vieną ar kitą 
klausimą sprendžia dėl to, 
kad to reikalauja ES, yra „vi- .,• „ 
siškai logiškai neparemti ir t l k r u s valstybės postus, tarp t u r ė t ų ^ ^ K ę , tu t i s Lapins 
mūsų valstybei jokios naudos ->u i r ? n t n > k a r t a s,lflvtl K e s : kas 

Europos žmogaus teisių teismas 
atmetė lietuvių skundus 

V i l n i u s , sausio 21 d. (BNS) 
— Europos žmogaus teisių 
te ismas St rasbūre atsisakė 
svars tyt i buvusios kandidatės 
į Lietuvos prezidentus Liuci
jos Baškauska i tės ir Kovo 11-
osios s ignataro Juozo Virgili
j a u s Čepaičio skundus dėl jų 
teisių pažeidimo. 

Lietuvos atstovas Žmogaus 
teisių komisijoje, teisingumo 
viceminis t ras Gintaras Švedas 
šią savai tę gavo oficialų Žmo
gaus teisių komisijos biule
tenį, ku r i ame pranešama, jog 
per komisijos sesiją pernai 
spalio-lapkričio mėnesiais nu
t a r t a a tmes t i L. Baškauskai
tės skundą. 

G. Švedas dienraščiui „Res
publ ika" teigė, kad apie tai , 
jog n u t a r t a atmesti J. V. Če-

Šalčininkų autonomijos kūrėjams 
gresia griežtos bausmės 

paičio skundą, jis turi tik žo
dinę informaciją. 

J Europos žmogaus teisių 
teismą Strasbūre L. Baškaus
kaite kreipėsi, kai Vyriausioji 
rinkimų komisija jos neregis
travo kandidate į prezidentus, 
o Vilniaus apygardos teismas 
paliko galioti šį sprendimą. L. 
Baškauskaitei nebuvo leista 
kandidatuoti į valstybės vado
vo postą, nes ji neatsisakė ki
tos valstybės pilietybės prie
saikos. 

J . V. Čepaitis Europos žmo
gaus teisių teismui skundėsi 
nesutinkąs su Aukščiausiojo 
teismo sprendimu, kuriuo jis 
buvo pripažintas kaip agentas 
„Juozas", bendradarbiavęs su 
KGB. 

neduoda". 
Todėl Krikščionių demokra

tų sąjunga kritiškai vertina 
Seimo labai staigų sprendimą 
del mirties bausmės panaiki
nimo, taip pat nepritaria da
bartinei akcizų politikai, kuri 
irgi lyg tai aiškinama ES rei
kalavimais". 

Sąjunga ketina pasiūlyti 
Lietuvos prezidentui arti
miausiu laiku paskelbti refe
rendumą dėl viceprezidento 
pareigybės įvedimo Lietuvoje. 

K. Bobelis sakė negalįs su
prasti, kaip Seimo pirminin
kas gali pavaduoti prezidentą. 
..įstatymų institucijos vadovas 
perima vykdomosios instituci
jos pareigas. Tokių dalykų nie
kur nėra, tik Lietuvoje", stebė
josi jis. 

Jo nuomone, turėtų būti sus
tiprinti prezidento įgaliojimai, 
negali būti varžoma preziden
to teisė teikti Konstitucijos 
numatytus kandidatus ir tam 

tučio Lapinsko kandidatūrą į 
valstybės kontrolieriaus postą. 

10.1 proc. apklaustųjų teigė 
palaikantys Tėvynes Sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
nuomonę, kad K. Lapinskas 
nėra tinkamiausias kandida
tas į šį postą. 10.7 proc. nepa
reiškė savo nuomonės šiuo 
klausimu, 8.3 proc. teigė ne-

* S e i m o narys i r gydyto
j a s c h i r u r g a s Kazys Bobe
lis ketvirtadienį griežtai su
kritikavo vyriausybės valdi
ninkus, paskyrusius 10,000 
litų baudą bendrovei .Anykš- sidomintys prezidento ir Sei 
čių vynas", gaminančiai span- mo daugumos nutarimais 
guolių trauktinę „Bobelinė" 
pagal jo sukurtą receptą. Už
rašas ant butelio skelbė, kad 
šis alkoholinis gėrimas pade
da atsipalaiduoti ir tinka var
toti prieš miegą. „Jie paskel-

Paprašyti atsakyti į klau
simą „Kodėl Konservatorių 
partija priešinasi prezidento 
siūlomoms va^tybės parei
gūnų kandidatūroms?", viešo
sios nuomonės ir rinkos studi-

bė, kad nubaudė todėl, kad jos „Spinter" atiiktos apklau-
Eu ropos Sąjunga nepripažįsta 
alkoholio kaip vaisto ir negali
ma niekur minėti, kad tai yra 
naudinga terapeutinė medžia
ga", sakė K. Bobelis. Pasak jo, 
maždaug 80 proc. skystų vais
tų pagaminti alkoholio pagrin
du. Sumokėjęs baudą, .Anyk
ščių vynas" pakeitė užrašą ant 
„Bobelinės". <BNS> 

sos dalyviai pasiskirstė taip: 
43.7 proc. atsake, kad konser
vatoriai nori įtvirtinti savo 
vienvaldystę, 27 8 proc. — ne
žinojo, kaip atsakyti. 19.2 
proc. mano, kad valdančioji 
partija nori sumenkinti prezi
dento autoritetą. 4.1 proc. įsi
tikinę, kad pn , dentas 'eikia 
netinkamas kandidatūras. 

Vytautas Antanas Dambrava 

Caracase reziduojantis 78 
metų diplomatas V. A. Damb
rava dabar Lietuvai atstovau
ja Venezueloje. Argentinoje, 
Brazilijoje, Kolumbijoje ir 
Urugvajuje. Jis, kaip ir dar 
dešimt Lietuvos diplomatijos 
atstovų, šiemet baigia kaden
ciją ir turėtų būti a tšauktas . 

* Treč iad ien į p o v i d u r 
d i en io v i r š Vi lkavišk io rajo
no nelegaliai kirtęs Rusijos ir 
Lietuvos valstybės sieną, 
sraigtasparnis „Mi-8" apie 
100-200 metrų įskrido į Lietu
vos teritoriją ir nuskrido Ku
dirkos Naumiesčio link. Net
rukus <--raigtasparnis vėl pasu
ko į Rusiją. Pažeidimą stebėję 
Lazdijų pasienio policijos rink
tinės Kybartų užkark •- parei
gūnai ant sraigtaspai uio matė 
raudoną žvaigždę. Praėjusiais 
metais Lictu\os ore erdvi bu
vo pažeista 16 kartų. O M 

V i l n i u s , sausio 21 d. (BNS) 
— General inė prokuratūra 
ketvir tadienį Vilniaus apygar
dos te ismui pasiūlė griežtomis 
bausmėmis nubaust i penkis 
Šalčininkų rajono prosovieti
nės autonomijos organizato
r ius . 

Už antivalstybinių organi
zacijų kūrimą 1990 metais, 
dalyvavimą jose ir kenkimą 
Lietuvos valstybei. Generali
nės prokuratūros prokuroras 
An tanas Milukas 7.5 metų ne
laisve pasiūlė nubausti buvusį 
LKP/SSKP CK sekretorių bei 
Šalčininkų rajono LKP/SSKP 
pirmąjį sekretorių Leoną Jan-
kelevičių. Buvusius Šalčinin
kų rajono tarybos prezidiumo 
nar ius Alfredą Aliuką. K.irlį 
Bilansą ir Janą Jurolaitą pro
kuroras siūlo įkalinti 7 me
t ams . Buvusį rajono tarybos 
prezidiumo narj Ivaną Karevi
čių siūloma įkalinti 5 metams. 

Visiems teisiamiesiems 
bausmę siūloma skirti atlikti 
griežtojo režimo pataisos dar 
bų kolonijoje. 

Kaltinamieji savo kaltę nei
gia. 

1990 m. teisiamieji Šalči
ninkų rajoną neteisėtai buvo 
paskelbę lenkų autonomine te
ritorija su 3 valstybinėmis 
kalbomis. Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos-Atkuriamojo 
Seimo aktus dėl Nepriklauso
mos valstybes atkūrimo auto
nomininkai paskelbė negalio
jančiais, kvietė jaunuolius j 
SSRS kariuomenę, 1991 metų 
kovo mėnesį organizavo refe
rendumą dėl „SSRS išsaugoji
mo". 

Anksčiau šioje byloje buvo 
daugiau kaltinamųjų, tačiau 
kai kurie jų, įskaitant buvusį 
Šalčininkų rajono tarybos pir
mininką Česlovą Visockį, da
bar gyvena Baltarusijoje arba 
Rusijoje ir Lietuvos teisėtvar
kai nepasiekiami. 

KALENDORIUS 
Sausio 22 d Šv. Vincenta-, 

kankinys: Anastazas. Gaudentas. 
Aušrys. Skaiste 

Sausio 23 d. Ildefonsas. Rai
mundas. Gailys. Gunde 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

REIKIA KELIŲ DOLERIŲ 
Kada finansininkui J. P. 

Morganui jo sekretorius pra
nešė, kad atėjo žinia, jog žmo
gus (Lindberghas), pats vienas 
pirmą kartą lėktuvu perskrido 
Atlantą, Morganas net galvos 
nuo darbo nepakėlė. Kai sek
retorius, manydamas, jog Mor
ganas gal neišgirdo, žinią dar 
kartą susijaudinęs pakartojo, 
Morganas Jam ramiai tarė: 
s m o g u s , pats vienas, gali ka
žin ką padaryti; jei komitetas 
kada lėktuvu perskris At
lantą, tada tai ateik ir man 
pasakyk". 

Nors turime daugelį visokių 
valdybų ir komitetų, konk
retūs ir skubūs darbai, deja, 
dažnai tenka vienam žmogui, 
tam, kuris jų ėmėsi. Trumpai, 
istorija tokia: 

Ingą Juodesk ienę , lietu
vaitę, ilgų nuotolių ir kroso 
bėgikę „atrado" lengvosios at
letikos entuziastas, pats kelių 
maratono bėgimų dalyvis, ne
toli Philadelphijos gyvenantis 
Amerikos lietuvis Rimas Ge-
deika. Šios, 27-rių metų lietu
vaitės pasiekti rezultatai rodė, 
jog ji gali varžytis tarp pasau
lio geriausių. Ir kodėl ne?! Tik 
reikėjo jai sudaryti galimybes 
pasitreniruoti ten, kur tie „pa
saulio geriausi" irgi treniruo
jasi. JAV Olimpinio komiteto 
trenerių skyriaus vicedirekto
rius Audrius Barzdukas 
mielai sutiko tarpininkauti, 
kad ją į savo treniruojamų 
sportininkų tarpą priimtų pa
saulinio lygio treneris Joe Vi-
gil (Lietuvoje skaitantiems: 
Džio Vaidžil). 

Joe Vigil yra Adams State 
kolegijos lengvosios atletikos 
treneris. Per 29-rius metus jo 
bėgikai yra laimėję daugiau 
negu tris tūkstančius kroso 
varžybų. Jis išugdė 425 „Ali 
American" sportininkus, 87 
Amerikos čempionus, kurie 
yra pasiekę dvylika JAV re
kordų. Bet svarbiausia, Vigil 
treniravimo bazė yra daugiau 
2,000 metrų virš jūros lygio, 
Alamosa, Colorado. Kaip tik 
tokioje aukštumoje šiais lai
kais treniruojasi viso pasaulio 
distancininkai, nes tokios tre
niruotės smarkiai pagerina 
kūno deguonies krūvio sutel
kimo galimybes. Taip pat, aiš
ku, svarbu ir pačios treniravi
mosi sąlygos, tad savo Alamo
sa kalnų bazėje Joe Vigil sėk
mingai treniruoja bėgikus net 
iš Kenijos, Nigerijos, Europos 
ir JAV. Į šią programą patekti 
labai sunku ir Juodeskienė 
yra pirmoji lietuvaitė, kurią, 
Audriaus Barzduko paprašy
tas, šis treneris sutiko priimti. 

Būdama tik 17-kos metų, 
Inga Juodeskienė 1988 m. So
vietų Sąjungos jaunių pirme
nybėse laimėjo 1,500 metrų 
bėgimą. Po poros metų ji ište
kėjo už Raimondo Juodeskio ir 
dabar augina tris vaikučius, 
bet, praėjusiais metais grįžusi 
prie savo „pirmosios meilės" 
— bėgimo, Lietuvos pirmeny
bėse laimėjo 1,500 ir 3,000 m 
bėgimo aukso medalius ir ke
lias kitas varžybas Europoje. 
Lietuvoje ją treniruoja žino
mas lengvaatletis Romas 
Sausaitis . 

Juodeskienė tarnauja Lietu
vos kariuomenės specialių pa
jėgų < .jėgerių*') dalinyje ir Lie
tuvos kariuomenė apmokėjo 
jos kelionę į Ameriką. Į Colo
rado ji atvyko sausio pirmąją 
savaitę U Alamosos ateina 
žinios, jog ji labai sėkmingai 

įsijungė į treniruočių prog
ramą. Vasario mėn. pabaigoj ji 
dalyvaus pasaulio karinių pa
jėgų kroso pirmenybėse Flori
doje. 1998 metais, vos pradė
jusi treniruotis Lietuvoj, tose 
pačiose pirmenybėse Airijoj ji 
laimėjo aštuntą vietą, todėl 
vėl buvo pakviesta jose daly
vauti. 

Tačiau į Ameriką atvykti 
neužtenka. Reikia dar ir pa
valgyti, turėti kur gyventi ir 
šiek tiek atsilyginti už treni
ravimosi išlaidas. Juodeskie-
nės pragyvenimo išlaidoms 
Amerikoje reikia maždaug 
tūkstančio dolerių. Būdamas 
nepataisomas optimistas Ri
mas Gedeika neabejojo, jog 
Amerikos lietuviai ir jų orga
nizacijos tokias minimalias 
sąlygas lietuvaitei sportinin
kei sudarys ir todėl ėmėsi ini
ciatyvos, kad ji galėtų į JAV 
atvykti ir čia pasitreniruoti, 
kaip treniruojasi viso pasaulio 
bėgikai. Deja, kreipimasis (o 
lėšų ieškoti jis pradėjo beveik 
prieš pusmetį) tiek į ŠALFĄ, 
tiek į kitas organizacijas, krito 
ant kurčių ausų. Tokiems rei
kalams mes pinigų neturime. 
Likęs „pats vienas", nors ir ne
būdamas turtingas, Rimas Ge
deika vis tik įsipareigojo šią 
iškilios lietuvaitės sportinin
kės kelionę kaip nors įgyven
dinti. 

Juodeskienė jau treniruojasi 
ir reikia tikėtis, jog Amerikos 
lietuviai sportininkai ir sporto 
bičiuliai šias Lietuvai atstova
vimo pastangas įvertins ir pa
rems. Norintieji Rimui Gedei-
kai padėti, nedelsiant auką 
gali pasiųsti Inga Juodeskis 
vardu, c/o Rimas Gedeika, 78 
Mark Twain Drive, Hamilton 
Sąuare, NJ 08690. Visos su
rinktos lėšos iki cento bus su
naudotos lietuvaitės sporti
ninkės išlaidoms padengti. Ti
kėkimės, jog jai Amerika pa
sirodys svetinga ir Rimui Ge-
deikai bei keliems jo pažįsta
miems nereikės visų šių išlai
dų patiems iš savų negilių 
kišenių užmokėti. 

Arvydas Barzdukas 

ARTIMIAUSIOS 
ŠALFASS-gos 
VARŽYBOS 

1999 m. Š. Amerikos l ietu
v i ų kalnų slidinėjimo pir
menybės 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: 416-
766-5537. 

II Floridos lietuvių kvies
t i n i s lauko teniso turnyras 
1999 m. vasario 27-28 d. vyks 
St. Petersburg, Florida. Bus 
žaidžiama vyrų, moterų, jau
nių (žemiau 19 m.) ir įvairiose 
senjorų klasėse. Ryšys — El
vyra Vodopalienė, tel. 727-
344-1990. 

1999 m. Š. A. l ietuvių vy
r ų senjorų (daugiau n e g u 
34 m.) krepšinio p irmeny
b ė s numatomos 1999 m. kovo 
mėnesį, Čikagoje, IL. Ryšys — 
dr. Donatas Siliūnas, tel. 630-
852-3204; faksas: 630-852-
9811. Tiksli data dar nenusta
tyta. 

ČIKAGON ATVYKSTA Š. MARČIULIONIO 
MOKYKLOS KREPŠININKAI 

VI PLS žaidynių, 1998 m. birželio 27-29 d. vykusių Lietuvoje, lauko teni
so medalistai . Iš k.: Gražina Aleksandravičienė, Jurgis Vodopalas ir Van
da Vebeliūnienė. 

DĖMESIO TENISO ŽAIDĖJAMS! 
Po sėkmingai praėjusio 1998 

m. Pirmojo Floridos Lietuvių 
kviestinio teniso turnyro visi 
kviečiami į š ių m e t ų vasar io 
27-28 ruošiamą Antrąjį Flo
r i d o s L i e t u v i ų kviestiną te
n i s o turnyrą . { 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 
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 Ave. S. St. 
Petersburg, FL 33705. Tel. 
727-344-1990. Aikštynas yra 
St. Petersburg miesto centre. 
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ŠALFASS-GOS JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

1999 m. Š. Amerikos Lietu
vių jaunučių krepšinio pirme
nybes š.m. gegužės 1 ir 2 d. 
vyks Cleveland, Ohio. Vykdo 
Clevelando LSK „Žaibas" 

Varžybas numatoma vykdy
ti šiose berniukų ir mergaičių 
klasėse: Jaunių B (1983 m. gi
mimo ir jaunesnių), Jaunučių 
C (1985 m. ir jaun.), Jaunučių 
D (1987 m. ir jaun.), Jaunučių 
E (1989 m. ir jaun.) ir Jau
nučių F — „molekulių" (1991 
m. ir jaun.). 

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių sporto klubams 
ar kitokiems sporto viene
tams, atlikusiems metinę 
1999 m. ŠALFASS-gos narių 
registraciją. Jaunesnių klasių 
žaidėjams yra iš principo lei
džiama žaisti kartu ir vyres
nėse klasėse. Mergaitėms yra 
leidžiama žaisti berniukų ko
mandose, tačiau ne atvirkš
čiai. Komandų skaičius neri
botas visose klasėse. 

Pradinė komandų regis
tracija privalo boti atlikta iki 
1999 m. vasario 15 d. imtinai, 
šiuo adresu: 

Vidas Tatarūnas, 8697 Har
vest Home Drive, Mentor, OH 

44060. Tel 440-209-0440; fak
sas: 216-481-6064; E-mail: vi-
das-tatarunas @keybank.com 

Papildomas ryšys: Algirdas 
Bielskus, tel. 216-486-0889. 

Pasibaigus pradinei regis
tracijai, bus paskelbta galu
tinė programa, formatas, galu
tinės registracijos data ir kitos 
tolimesnės detalės. 

Išsamesnę informaciją gau
na ŠALFASS-gos klubai. 
ŠALFASS-gai nepriklausan
tieji vienetai dėl informacijos 
prašomi kreiptis į V. Tatarūną 
ar A. Bielskų. 

Šios varžybos yra dalis 49-
ųjų Š.Amerikos Lietuvių spor
to žaidynių, šiais metais vyk

domų įvariomis sporto šakomis 
skirtingu laiku ir skirtingose 
vietovėse. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

1999 m. Š. A. l ie tuvių sta
lo t e n i s o p i rmenybės 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 718-356-0974 

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 Elvyrfi ir Jurgis Vodo-
palai, 5822,.t18th Ave. South, 
Gulfport, F l 33707. Telefonas: 
727-344-1990. Pageidaujama 
registraciją atlikti iki vasa
rio 2 0 d. 

Dėl nakvynių — kreiptis tie
sioginiai į viešbutį Valley 
Forge Motei, 6825 Central 
Ave., St. Petersburg, FL 
33707. Viešbučio telefonas 
727-345-0135. Kaina — kam
bario su dviem dvigubom lo
vom tarp 4 6 - 6 4 dol. vienai 
nakčiai. 

Tuo laiku Florida žavi visus 
turistus savo gražiu oru, tad 
lauksime visų tenisu susi
domėjusių ne tik žaidėjų, bet 
ir žiūrovų. 

PAGERBTA 
LEGENDINE 

LENGVAATLETĖ 
Vilniuje, š.m. sausio 19 d., 

Kūno kultūros ir sporto depar
tamente 80-mečio proga buvo 
pagerbta legendinė Lietuvos 
lengvaatletė, I Tautinės olim
piados (1938 m.) aštuonių me
dalių (1 aukso, 4 sidabro ir 3 
bronzos) laimėtoja Danutė Vi-
tartaitė. Departamento direk
torius Rimas Kurtinaitis ap
dovanojo sportininkę medaliu 
„Už nuopelnus Lietuvos spor
tui". 

Žvali ir pakiliai nusiteikusi 
jubiliatė užtikrino, jog rengia
si sportuoti iki šimto metų. 
„Reikėjo palinkėti ir gerų re
zultatų, ne tik sveikatos", — 
juokavo ji, apgailestavo, kad 
dėl finansinių problemų retai 
gali išvykti dalyvauti varžy
bose už Lietuvos ribų. 

Nepaisydama solidaus am
žiaus, D.Vitartaitė reguliariai 
mankštinasi Vilniaus lengvo
sios atletikos manieže, daly
vauja veteranų varžybose. Ją 
nudžiugino departamento va
dovų pažadas, kad netrukus 
maniežas bus šildomas. 

Garsią lengvaatletę taip pat 
pasveikino buvęs Lietuvos 
sporto komiteto vadovas Zig
mantas Motiekaitis, Vilniaus 
sporto mokyklos direktorė 
Elena Čegienė. (Elta) 

Į Čikagą kovo mėnesio pra
džioje atvyksta Vilniuje esan
čios Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklos jaunieji 
— 1985-jų metų gimimo krep
šininkai, dabartiniai tokio 
amžiaus jaunuolių Lietuvos 
čempionai. Juos treniruoja 
buvęs Vilniaus „Statybos" 
komandos krepšininkas Gedi
minas Ulys. 

Jaunieji Vilniaus krepši
ninkai (jų yra dvylika) su pa
lydovais, kurių tarpe bus ir 
mokyklos direktorė Zita Mar
čiulionytė bei administratorė 
Aldona Nausėdienė, į Čikagą 
turėtų atvykti kovo 6 d. ir čia 
būti iki kovo 16 dienos. Suras
ti rėmėjai, kurie finansuos 
jaunųjų krepšininkų kelionę 
per Atlantą, o Čikagoje išlai
kymą parūpins vietos lietu
viai. Jiems atvykimo sąlygas 
sudarė žinomi Čikagos lietu
vių visuomenininkai Indrė ir 
Donatas Tijūnėliai, o sportine 
programa rūpinasi krepši
ninkas Donatas Siliūnas, „Li-
tuanicos" krepšinio komandos 
narys. 

Netrukus paskelbsime pla
tesnę vilniečių lankymosi 

programą. Galvojama, kad 
svečiai iš Lietuvos galės su
žaisti mažiausiai 5 rungtynes 
prieš amerikiečių komandas, 
daugumoje prieš privačių klu
bų komandas. Š. Marčiulionio 
krepšinio mokykla buvo įs
teigta 1992 metais ir šiuo 
metu joje mokosi arti 600 vai
kinų nuo 8 iki 18 metų. Mo
kykla turi sudariusi 6 įvai
raus amžiaus berniukų ko
mandas, kurios žaidžia Lie
tuvoje, plačiai keliauja po pa
saulį. Jos yra rungtyniavusios 
Australijoje,Prancūzijoje, Bel
gijoje, Latvijoje, JAV, Kana
doje, Japonijoje ir kitur. 
Šiemet viena komanda vyk
sta rungtyniauti Australijoje. 

Šarūnas Marčiulionis, bu
vęs garsusis Lietuvos krep
šinio rinktinės ir NBA profe
sionalų lygos žaidėjas, yra 
šios mokyklos steigėjas ir jos 
siela, mokyklai teikiantis 
daug dėmesio. 

Jau dabar reikėtų pradėti 
rūpintis tinkamu krepšinin
kų priėmimu Čikagoje. Tokio 
dėmesio svečiams iš tėvynės 
niekad nebus per daug! 

E. Šulaitis 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 779471-3300 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Suits 310 

Napervitle, IL 60563 
Tat. (630) 527-0000 
3825 highland Ava.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tat. (630) 436-0120 

EDMUNDAS VONAS,MJ)^&C. 
Specalybė - vidaus Hgų gydytojas 

Kabame lietuviikai 
6187 S-Arct-er Ave. (prie Austin) 

Tat 773-586-7786 
Valandos P*fljj >u>*t>i1fną 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ ̂ GYDYTOJA 

9055 S.Rotoerts Rd., Hickory Hate, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Htetory HSto, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

„ L I T U A N I C A " — „ G E E E N — W H I T E * 4-4 

Po gana skaudaus pra
laimėjimo pirmose šių metų 
salės futbolo pirmenybių rung
tynėse, antrame bandyme, 
sausio 17 d., „Lituanica" su
žaidė lygiomis — 4-4. Kai da
bar už laimėjimą duodami 
trys taškai, o lygiosiomis įver
tinamos tik vienu, tai „Litua
nica" už jas nedaug uždirbo. 
Tačiau tai yra geriau negu 
niekas. 

Ir šį kartą mūsiškiai pir
mame kėlinyje neįmušė nė 
vieno įvarčio. Gerai, kad 
varžovai taip pat nebuvo labai 
rezultatyvūs ir pirmos rungty
nių dalies pasekmė rodė 1-0 
„Green — White" naudai. Ta
čiau po pertraukos per 20 
minučių krito 7 įvarčiai, iš ku
rių keturi į mūsiškių varžovų 
vartus. 

Tuoj pat Virgis Žuromskas 
išlygino, o varžovams pridėjus 
antrą, Danas Smulkys vėl juos 
pasivijo. Tada laimė labiau 
šypsojosi vokiečių komandos 
atstovams, kurie išėjo į priekį 
4-2. 

„Litunicai" nieko kito neliko 
kaip vytis. Čia to paties Smul
kio ir Žuromskio smūgiais re
zultatas išlygintas. Per pasku
tines tris minutes vyko arši 
kova ir mūsiškiai turėjo gra
žią progą rungtynes laimėti, 
tačiau laimė nuo jų nusigrę
žė. 

Šiaip buvo gana įtemptos ir 
įdomios rungtynės. Pirmuo

sius du įvarčius varžovai įmu
šė, kai už pražangas mū
siškiai turėjo vienu žaidėju 
mažiau. O tokiose situacijose 
„Lituanicos" vyrai nesugebė
davo apsiginti, nes kai kurie 
iŠ jų dar neturi patirties salės 
futbole, kuris gerokai skiriasi 
nuo lauke žaidžiamo. 

Kaip pareiškė Gediminas 
Bielskus, vienas iš komandos 
vadovų, „Lituanicai" trūksta 
pajėgesnės antrosios žaidėjų 
pamainos, kuri dar vis atsilie
ka nuo pagrindinės „linijos" 
vyrų. 

Šį sekmadienį, sausio 24 d. 
pirmenybėse yra pertrauka. O 
sausio 31d., 6 v.v. „Lituanica" 
išmėgins jėgas prieš kitą 
„major" lygos naujoką — uk
rainiečių „Lions". Ji ir an
trose rungtynėse gavo daug 

EUOENEC. DECKER, DOS, P.C. 
4847 W. 103 St, OeJc Lamn, IL 
Pirmas apyl. su Nortrnvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (katoėti angliSkai) 
T«i 708-422-8280 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba betuviskai 

„pylos" — šį kartą nuo „Pe-
gassus" futbolininkų. Todėl ir 
„Lituanicai" prieš juos žai
džiant turėtų būti proga už
sidirbti tris taškus. 

1999 m. Š. A. l i e tuv ių 
šachmatų p irmenybės įvyks 
1996 m. kovo 6 ir 7 d. vyks 
Cleveland, Ohio. Individuali
nės varžybos šveicarų siste
ma. Ryšys — Vytautas Nasvy-
tis, tel. 216-631-0210. 

LFK „Lituanicos" žaidėjas Danas Smulkys futbolo rungtynių pertraukos 
metu Nuotr Ed. S u l a t t i o 



LIETUVOS ŽEMĖS 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 

ŠEŠTAJAME SUVAŽIAVIME 
PRANAS ABELKIS 

Lietuvos žemės savininkų 
sąjungos (LZSS) suvažiavimas 
vyko Žemės ūkio rūmuose 
Kaune. Ankstesnis — penkta
sis suvažiavimas įvyko prieš 
trejus metus. Nuo 1997 m. 
sausio mėnesio, tuometiniam 
tarybos pirmininkui E. Rauga
lui išėjus dirbti į Žemės ūkio 
ministeriją, tarybos pirminin
ke išrinkta Antanina Venckū
nienė. 

Suvažiavime ataskaitini pra
nešimą skaičiusi LŽSS pirmi
ninkė A. Venckūnienė apžvel
gė tarybos darbą. Ji konstata
vo, kad šiuo metu sąjungos 
narių gretose — per 20,000 
narių. Kiekvienoje apskrityje 
dirba koordinatoriai, beveik 
visuose rajonuose veikia sky
riai, išskyrus du Žemaitijos, 
vieną Aukštaitijos ir tris Vil
niaus krašte. Per ataskaitinį 
laikotarpį įvyko 10 tarybos 
posėdžių aktualiais šiai orga
nizacijai ir žemės savinin
kams klausimais. Pravestas 
seminaras ūkininkų, grįžusių 
į savo tėviškes, ūkio kūrimosi 
klausimais. Surengta konfe
rencija „Pagrindines žemės su
sigrąžinimo nuostatos ir bū
dai". Dviejuose pasitarimuose 
aptarta teisinė asmeninio ūkio 
naudojimo padėtis ir tikrųjų 
žemės savininkų teisinė padė
tis, susigrąžinant savo žemes. 
Sąjunga dalyvavo, rengiant ir 
priimant įstatymų pataisas, 
aktyviai dalyvauta, ruošiant 
Ūkininko ūkio įstatymo pro
jektą. 

Pranešėja teigė, kad pasta
roji žemės reforma, priėmus 
Valstiečio ūkio kūrimo įsta
tymą 1989 m., buvo pradėta 
be jokio -pasiruošimo: nebuvo 
suformuoti ir pagrįsti žemės 
reformos tikslai, uždaviniai, 
finansavimo apimtys ir šal-

—tintai bei atlikimo terminai, 
šie būtini žemės reformai rei
kalavimai t ip ir nebuvo nu
statyti vėliau per devynerius 
žemės reformos metus. Atku
riamasis Seimas 1991 m. pri
ėmė žemės nekilnojamo turto 
grąžinimo įstatymą, kuris taip 
pat nereikalavo ir nenumatė 
atstatyti 1940 m. žemėvaldą. 
Paskutinieji Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos (1989-
1992 m.) ir vėlesni LR Seimai, 
skirtingai nei Latvijos, Estijos 
ar Lenkijos įstatymų leidėjai, 
prisiėmė sau dideles galias da
linti ir pardavinėti savininkų 
žemes. Politikai dalino žemes, 
malonindami savo rinkėjus, o 
žemesnė valdininkija, pajutusi 
įstatymų amoralumą, dalino 
žeme savo giminėms ir drau

gams. Pasak A. Venckūnienės, 
pabrėžta, kad visos Lietuvos 
politinės partijos ir jų vadai 
nesuvokė ar nenorėjo suvokti 
žemės reformos, kaip vienos 
svarbiausių valstybės atkūri
mo dalių, kai atkuriama ne 
tik valstybė su savo teritorija, 
bet ir jos piliečių teisės į savo 
teritoriją — savo žemę. Per 
žemės reformą nuo okupacijos 
nukentėję žmones patyrė bene 
daugiausia patyčių, reforma 
neskatino sąžiningumo, pilie
tiškumo, patriotizmo, kaip tai 
buvo anksčiau nepriklauso
mos Lietuvos žemes reformos 
metu. 

Pranešėja, sakiusi, kad liko 
sujaukta ir žemėtvarka, ir že
mėnauda, o tikros reformos 
pabaigos net negalima numa
tyti, klausė: „Nejaugi reforma 
baigsis dabartiniu žemės grą
žinimu ir privatizavimu, su
raižant į sklypus — sklype
lius, kurie kai kur yra vos 6 
arų. Tai ne miestuose skirti 
statybiniai sklypai, o ūkinės 
paskirties dirbama žemė. Jvy-
ko visiškas žmonių suprie
šinimas. Tai liudija skundai į 
visas valdžios instancijas". J 
LŽSS paskutiniu metu kas
dien kreipiasi bemaž po 20 ir 
daugiau žmonių, kurie prašo 
patarimų ar padėti su
sigrąžinti savas žemes, nes 
vietiniai valdininkai dažnai 
siuntinėja žmones į įvairias 
įstaigas, nesuteikia reikiamos 
informacijos ir nepadeda 
greičiau atstatyti nuosavybės. 

Po 1996 m. vykusių Seimo 
rinkimų pasikeitė politinių jė
gų pusiausvyra, teikianti daug 
vilčių. Sąjungos prašymu, su
stabdytas 2-3 ha žemės priva
tizavimas, priimtos kai kurios 
nuostatos naujai priimtuose 
įstatymuose: įstatymas į išli
kusį nekilnojamąjį turtą, že
mės nuomos įstatymas bei 
kompensacijos įstatymas už 
valstybės išperkamą žemę. Jie 
daug palankesni savininkams, 
bet neaiškumai tuose įstaty
muose ir poįstatyminiuose ak
tuose leidžia įstatymu vykdy
tojams žemės bei turto grą
žinimo ir žemės reformos 
klausimus spręsti ir traktuoti 
taip, kaip jie supranta atskirą 
įstatymo sakinį ar net žodį. 
LŽSS pirmininkė A. Venckū
nienė sakė: „Jeigu įstatymo 
vykdytojas sąmoningas ir są
žiningas, jis žiūrės tikrųjų 
žemės savininkų interesų. 
Bet, jei inžinierius, rengiantis 
vietovės projektą, dirbs klau
sydamas kurstytojiškų virši-

Danutė Bindokienė 

Plyšelis nematomoje 
užtvaroje 

Prezidentas Valdas Adamkus apziun kiekvienų metų rudenį rengiamą parodą ,,Lietuvos ugropanonima" 

ninku paliepimų, kuriems ne
svarbu, kokia bus žemėnauda, 
keliuose sklypeliuose bus as
meninio ūkio žemė, elgsis ne 
pagal sąžinę ir nežiūrės Lietu
vos gerovės, tai ir vėl bus 
raižoma Lietuva baudžiavos 
laikų sklypeliais". 

Pranešėjos nuomone, poli
tinės partijos turi prisiimti at
sakomybę už žemės reformos 
pasekmes, nes iki šiol nei vie
na nepasiūlė bent kiek iš
samesnės, ekonomiškai pa
grįstos, žemės reformos pro
gramos. Pateiktose išvadose 
sakoma, kad ir valstybė, ir 
politinės partijos neturi stra
tegijos kaimo pertvarkymo ir 
žemės reformos klausimais, 
priimti agrarinės reformos 
įstatymai nesuderinti, prieš
taringi tarpusavyje, neatitin
ka LR Konstitucijos ir tarp
tautinės teisės reikalavimų. 
Siūloma padidinti Žemės ūkio 
romų konsultantų skaičių, 
visi darbai, susiję su žemės ir 
miškų grąžinimu, turėtų būti 
vykdomi valstybės sąskaita, 
net įregistruojant turto regis
tro įmonėje. Už investicinius 
čekius perkama žemė, išsky
rus namų valdas ir kolekty
vinius sodus, negali būti par
duodama. Tik valstybė turėtų 
teisę supirkti ta pačia investi
cinių čekių kaina ir grąžinti 
tas žemes savininkams. Be to, 
„greičiau atsisakyti tautinės-
socialistinės žemės sklypų re
formos ir pereiti prie ekonomi
nių žemės reformos uždavinių 
sprendimo būdų — per žemės 
banką, žemės vertybinius po
pierius ir jų biržą". 

Suvažiavime ilgai ir triukš
mingai diskutuota. Kalbėju
sieji pabrėžė, kad žmonės, ne
rasdami teisybės savo val
stybėje, rašo skundus į Euro
pos Sąjungos institucijas, o 

nesutvarkyti žemės nuosavy
bės grąžinimo reikalai atitoli
na Lietuvos įstojimą į ES. Jų 
nuomone, nuosavybės grąžini
mo reikalai kitur greičiau ir 
efektyviau — per dvejus ar 
trejus metus, išspręsti, pvz., 
Estijoje ir Latvijoje. Buvo pri
minta, kad, dar V. Landsber
giui esant opozicijoje, jis esą 
rekomendavęs savininkams 
kreiptis pagalbos į Europos 
komisįją. Suvažiavimas buvo 
raginamas kreiptis į Lietuvos 
prezidentą, kad jų valdyba 
būtų priimta pokalbiui. Jeigu 
to neįvyktų, bus suprantama 
kaip valdžios atsiribojimas 
nuo šių problemų, tuomet bus 
kreipiamasi į JAV Kongresą... 

Seimo Kaimo reikalų komi
teto primininkas V. Lapė sa
kė, kad ui sėkmingas dalybas 
bet kurioje žemės vietovėje at
sako jos projekto autorius — 
matininkas. Jis turėtų iš
spręsti konfliktus tarp 2-3 ha 
žemės savininkų ir buvusių 
ankstesnių jos valdytojų. Sei-' 
mo narys teigė, kad jau pa
rengtas Ūkininko ūkio įstaty
mas, panaikinsiąs Valstiečių 
ūkio kūrimo įstatymą. Prele
gentas atsakė į žemės savi
ninkų klausimus. 

Suvažiavime taip pat kal
bėjo Seimo narys, Demokratų 
partįjos pirmininkas S. Peče
liūnas, Lietuvos Žemės savi
ninkų sąjungos tarybos narė 
O. Generauskienė, Vilniaus 
miesto ir Kauno rajono skyrių 
pirmininkai R. Lekas ir V. 
Dūda, buvę LŽSS pirmininkai 
A. Liaugaudas ir E. Raugalas, 
Žemės ūkio rūmų tarybos pir
mininkas A Stancevičius, Že
mėtvarkos ir teisės departa
mento prie Žemės ūkio mini
sterijos direktorius A. Rau
donius ir kiti. Beje, pastarasis 
sakė, kad kitąmet žemės re-

Eltos nuotr. 
formos reikmėms tikimasi 
gauti 100 mln. litų. Šių lėšų 
pakaktų reformą užbaigti iki 
2000 metų. 

Suvažiavimas priėmė tris 
rezoliucijas, kuriose išdėstyti 
reikalavimai. Siūloma pilie
čiams, kuriems žemę pama
tuota pakaitalu už užperkamą 
žemę ir ją dabar nuomoja, at
statyti nuosavybę kartu su at-
siimančiais natūra pirmoje ei
lėje. Nesugrąžintą žemę savi
ninkams reikia padengti val
stybės skoliniais-įsipareigoji-
mais. Turi būti išduoti verty
biniai lakštai ir, nuo to mo
mento iki jos grąžinimo, savi
ninkui skaičiuoti palūkanas 
už naudojimąsi žeme. Rezoliu
cijoje ,J3ėl nuosavybės teisių 
atkūrimo, žemės reformos ir 
kompensacijų įstatymų pakei
timo ir papildymo būtinumo", 
siūloma suvienodinti miesto ir 
kaimo žemės savininkų turto 
grąžinimo sąlygas, mieste na
tūra sugrąžinti laisvą žemę, 
nepaisant grąžintinų terito
rijų suplanavimo dokumentų. 
Nuo įstatymo pataisų įsiga
liojimo prašymų grąžinti žemę 
ir kitą išlikusį nekilnojamąjį 
turtą grąžinti terminą pratęs
ti bent trimis mėnesiais ir kt. 
Užuot dabartinio Žemės ūkio 
banko, siūloma steigti Žemės 
banką arba skelbti konkursą 
tarp bankų, kurie priimtų 
žemę kaip kreditinį ar depozi
tinį užstatą. Žemės savinin
kai, negalintys savarankiškai 
ūkininkauti, galėtų ją pavesti 
valdyti bankui ir tapti jo depo-
zitoriumi. 

Suvažiavimas išrinko naują 
tarybą, prezidiumą ir revizijos 
komisiją. Antrai kadencijai 
Lietuvos Žemės savininkų są
jungos tarybos pirmininke 
išrinkta Antanina Venckū
nienė. 

Sovietų Sąjunga pasižymėjo 
užtvaromis, kurių paskirtis 
buvo ne tik apsaugoti „savo 
paslaptis" nuo užsienio akių, 
bet ir užkirsti kelią sovietinės 
imperijos gyventojams, kad 
nesumanytų pabėgti iš raudo
nojo rojaus. 

Vienos užtvaros buvo regi
mos — kaip garsioji Berlyno 
siena; kitos nematomos, bet 
nemažiau tvirtos — kaip ge
ležinė uždanga ar sovietų oro 
erdvė. Jeigu tą erdvę tyčia ar 
netyčia pažeisdavo svetimos 
valstybės lėktuvai, jiems grė
sė mirtinas pavojus. Taip atsi
tiko dar palyginti neseniai — 
prieš šešiolika metų, kai 
Korėjos oro linijų keleivinis 
lėktuvas, skridęs iš Alaskos į 
Korėjos sostinę, netikėtai pa
teko į Sovietų Sąjungos oro 
erdvę. Nedelsiant MIG nai
kintuvai pasivijo paklydėlį ir 
keliais taikliais šūviais už
baigė jo skrydį. Žuvo daugiau 
kaip pustrečio šimto keleivių, 
kurių tarpe ir kelios dešimtys 
Amerikos piliečių. 

J visus protestus Maskva 
trumpai atsakė, kad Korėjos 
lėktuvas skridęs šnipinėjimo 
tikslais, kad tai buvo daroma 
su Amerikos žinia, todėl 
aiškintis ar atsiprašinėti nesi
ruošianti. Reikia prisiminti, 
kad incidentas įvyko pačiu 
šaltojo karo įtampos metu, dėl 
to ir Vašingtonas vengė per 
daug paspausti Kremlių. 

Žinome, kad ir sovietų oku
puotoje Lietuvoje buvo nema
žai tų „draudžiamų zonų", į 
kurias neturėjo galimybių pa
tekti ne vien tautiečiai iš 
užsienio, jeigu ir gaudavo lei
dimą apsilankyti tėvynėje, bet 
ir vietiniai, nebent jie prik
lausė patikimųjų kategorijai 
ir turėjo specialius leidimus. 
Lietuviai buvo taip pripratę 
prie tų „draudžiamų zonų", 
kad po nepriklausomybės at
kūrimo (ar net prieš tai, dar 
iš sovietų valdomo krašto) ap
silankę Amerikoje labai ste
bėdavosi, kai giminės nusi-
veždavo į branduolinę elek
tros jėgainę ar kitas .jautrias" 
vietas ir niekas prie vartų 
neklausdavo dokumentų, ne
buvo jokių varžymų. Dabar 
reikalai gerokai pasikeitė, bet 
vien dėl to, kad būtų apsisau
gota nuo galimų teroristų. 

Šios savaitės trečiadienį Ru
sija sutiko praverti plyšį dar 
tebebuvusioje užtvaroje: virš 
jos teritorijos buvo leista Ame
rikos oro linijos lėktuvui, pa
kilusiam iš Čikagos O'Hare 
tarptautinio oro uosto, atlikti 
bandomąjį skrydį. Netolimoje 

ateityje numatomi dar ir kitų 
oro linijų pirminiai skrydžiai. 
o netrukus jie vyks regulia
riai, sutaupydami ir laiko, ir 
kuro, taip pat nukirsdami 
nemažų kelio galą, skrendant 
virš Šiaurės ašigalio į Toli
muosius Rytus. 

Galima įsivaizduoti, kad 
United oro linijos pilotai keis
tai jaučiasi, kai po daugiau 
kaip 50 metų gali laisvai, ir 
dar su Kremliaus palaima 
skristi virš griežtai saugotos 
draudžiamosios Sibin; zonos. 
Juk prie Magadan miesto 
buvo sovietų atominiu povan
deninių laivų uostas ir kitos 
svarbios karinės įrangos. Tie
sa, Amerikos lėktuvams ir 
šaltojo kare metu vis tik pa
vykdavo pasimaišyti toje už
draustoje erdvėje, bet anuo
met tokie skrydžiai buvo 
būtinai reikalingi, kad su
rinktų kiek galima tikslesne 
informaciją apie didžiausio 
laisvojo pasaulio prieše ka
rines pajėgas, ypač branduo
linius ginklus. Lakūnai, atlik
dami tas pavojingas misijas, 
žinojo, kas jų laukia, jeigu so
vietų naikintuvai ar radaras 
juos pastebėtų ipasitaikė, kad 
ir pastebėjo, ir vieną tokj 
žvalgybinį lėktuvą nušovė;. 

Rusija dabar giriasi, kad, 
leisdama Amerikos lėktuvams 
naudotis savo oro erdve, 
žengia dar vieną žingsnį į ar
timesnį bendradarbiavimą su 
Vakarais ir parodo savo gerą 
valią. Žinoma, ta gera valia 
turi ir savo kainą. Kadangi 
Rusijai šiuo metu ypač reika
linga užsienio valiuta 'juo la
biau Amerikos doleriai — už 
kiekvieną skrydį reikės mo
kėti po 5.000 -dk>r.- 'dabar 
skrydžiai į Maskvą ar Sankt 
Peterburgą kainuoja 1.800 
dol.). Vis tik manoma, kad net 
ir šis mokestis kasmet sutau
pys lėktuvams kuro už milijo
nus dolerių, o Rulsijos-Ame-
rikos santykių pagerėjimas 
galbūt yra dar vertingesnis. 

Tai nereiškia, kad Rusija 
nejaučia tam tikro nejauku
mo, kai dar taip neseniai bu
vusio „priešo" lėktuvai laisvai 
— arba beveik laisvai, nes ju 
kelionę reguliuos Rusijos pa
reigūnai — skraidys wrš stra
teginių vietovių. Antra ver
tus, tiek Rusija, tiek Amerika 
ir kai kurie kiti kraštai, iš 
virš Žemės skriejančių sate
litų gali matyti ir fotografuoti 
bet kurią vietove bet kurioje 
mūsų planetos vietoje, tad 
slaptumo laikai jau galbūt yra 
praėję, ir nedaug ką galima 
nuo tų „akių"1 paslėpti. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

Nr. 109 (Tęsinys) 
O dabar, kai jau taip toli nulėkiau, vėl stu

mia atgal. Sako, ką užkalei, atiduok ausis zyziantiems 
nusmuktkelniams. 

— Nesuprantu, — pasakė ta. 
— Ir aš nesuprantu, — pritariau. 
— Tai ko širsti, kad nesuprantat? — sugriaudė. Ar 

todėl, kad ir aš nesuprantu, ir kad žinau, kad nieks 
man to vadinamo supratimo neįkals. Užmirškim. Ver
čiau sutarkim, ką čia dabar pat veiksim. Nemanau, 
kad eitumėm nusnūsti. Jeigu kas norėtų, prašau. Lo
vų yra daugiau negu reikia. Bet jeigu kas norėtų, ga
lim pasiirstyti po ežerą. Galim ir laimę išmėginti. 
Meškerių yra. Galim nuvažiuoti į pajūrį- Ne čia. Čia 
vanduo kaip geležis. J aną. Galim pasivažinėti. Ar Pro-
vinctowne judu buvote? Ten galėtumėm ir pavakarie
niauti. Žinai, Riva, kur ir tau patinka. Patiktų ir jiem. 
Galėtumėm pavalgyti ir Hajanis, bet kai privažiuoju 
Kennedžių, kad juos kur perkūnas, uždarytas gatves, 
vemti noriu. Tau ir laisvas kraštas! Tau laisvas tik 
ten, kur koks pasipūtėlis snobas dar nespėjo apžioti. 
Tai kaip? 

— Aš tai tik dėkoju už malonias vaišes, už jaukią 
(tą žodį pasakė ypatingai pabrėždama ir mesdama 

žvilgsnį į Kazį) popietę ir turiu atsisveikinti, — pakilo 
Aldona. 

— Nagi dabar čia, — nustebo Kazys. — Nespėjom 
nė pasišnekėti ir jau... 

— Laisvam krašte turėtų būti ir laisvi žmonės, ar 
ne ponas Kazimierai? 

— Nevaržau, nevaržau, — pakėlė rankas. — Kiek
vienas turim savo reikalų, bet su Bajorėliu dar šnekos 
net neprasidėjo, dar neparodžiau savo planų, savo už
manymų. Dar nepasiskunr'žiau, kad Riva nenori 
pažangos. 

— Kad neleidžiu palikti be duonos, — šyptelėjo 
Į jų beužsimezgančią šneką vėl įsiterpė Aldona. 
— Aš sau, tamstos bičiulis sau. Atsisukusi į mane, 

— paprašė. 
— Leisk tik man savo mašiną. Manau, kad ponui 

Kazimierui nebus sunku tave pavėžinti. 
Tokie buvo tik žodžiai, bet akys šaukte šaukė, kad 

nepalikčiau vienos. Pagalvojau, kad juodu bekepdami 
žuvį bus jau išsiaiškinę, kuris yra kuris, ir išsiaiškino 
taip, kad ji čia buvimą ištempė tik ligi čia ir nė aki
mirksnio ilgiau. 

— Ne, mašinos tai ne, — nujuokavau. — Kitiems 
vairuotojams ji kartais užsispiria ir nė ii vietos. Aldo
na jos net vairavusi nėra. O mudu, Kazeli, juk nei mir
ti rengiamės, nei kur iškeliauti. Aš žinau, kur rasti 
tave, tu kur mane. Iisišnekėsim ligi nusibodimo Ai 
gal irgi turėčiau ir ką pasakyti, ir ką parodyti. 

Ir Kazys, ir Riva nebuvo labai patenkinti, kad taip 
netikėtai pakilom. Bet kas gali žmogų išmatuoti. Gal 
nepasitenkinimas galėjo būti tik priedanga, bet atsi

sveikinom žadėdami tuoj vėl susitikti. Gal net tą pačią 
dieną. 

Kai jau pasukom iš kiemo. 
— Ačiū, — pasakė Aldona. 
Tam vieninteliam žodyje buvo labai daug. Ir visai 

kitokia artuma. 
— Kur? — tepaklausiau. 
— Kur tik nori, tik ne į aną skruzdėlyną. 
Pasukau tolyn. Netoli Provincetowno pačiam pajū

ry buvo trys "Vienišos vėjo nugairintos pušys. Mano 
širdy irgi nebuvo didelis džiaugsmas. Kazio niekada 
nebuvau tikrai pasiilgęs, kartais nubėgdavo mintis, 
kur jis galėtų būti, bet niekada nė galvon neatėjo, kad 
galėčiau jį tokį susitikti. Net, kad jis galėjo būti tas 
pats, į kurio krūtinę atsirėmusi Aldona važiavo į Ber
lyną. Nė kad mano vargšas dviratis savo dienas pa
baigė kažin kurioje Vokietijos stotelėje. Galvojau apie 
Kazį ir kartu jutau, kad Aldoną slegia sunkus slogtis, 
bet nedrįsau klausti. Važiavom tylėdami, lyg nebe
turėdami ką vienas kitam pasakyti. 

Pasiekęs galvoje įstrigusias tris pušis, ties kurio
mis vakar taškėmės jūroj, — aš mėginau plaukti, o ji 
nurodinėjo, ką dar negerai darau, — sustojau. Nieko 
nepasakęs pasirėmiau į vairą ir nuklydau į jūrą. Ban
gos tingiai ritosi į krantą. Atrodė daug didesnės negu 
buvo vakar ir pati jūra nebebuvo tokia lygi, bet kilo ir 
slūgo, lyg būtų ką ramiai miegantį užklojusi. Iš ana
pus horizonto pačiu paviršium driekėsi juodi dūmai. 
Pagalvojau, ar jų juodume ir mudviejų akys susitinka 
taip pat, kaip aną vakarą baltam laive. Norėjau pa
sukti galvą pažiūrėti, kur jos akys bėga ir pradėti 

šnekėti. Atrodė, kad užgulusią tylą praplėšti būtų 
gera pradėti ko toliausiai nuo jos. Geresnės progos, at
rodė, nebegalėtų būti. kaip šneka apie žvilgsnių susiti
kimą aną vakarą baltame laive, o dabar juoduose 
dūmuose, bet tą patį akimirksnį ji įsikniaupė man į 
petį ir pravirko. Ne verkė, bet pasikūkčiodama ėmė 
raudoti. Apkabinau per liemenį -Ji nesitraukė, bet ir 
nenustojo kūkčiojusi, kai aprimo, paėmus už smakro 
pakėliau nuo peties veidą. Akys tebeašarojo; bet vei
das ėmė šviestis šypsena. 

— Atsiprašau, - prašnibždėjo. 
Palinkau prie jos atvirų lūpų ir susiliejom ilgame 

pasibučiavime. 
Paskum nušluosčiau jai veidą, o ji papasakojo, kas 

atsitiko bekepant žuvį. Kai tik išėjau, Kazys ėme ją 
kvosti. Kur čia gyveno, kuo vertėsi, kur ir kaip su ma
nim susipažino. Ji papasakojo nieko nepridedama, nie
ko neatimdama. Ir kaip su pusbroliu užeigą tvarkė, ir 
kaip aš netyčia užsukęs, ir kaip su pusbroliu atnauji
nęs pažintį, ir visa kita. ir kaip aš ją pas save parsi
gabenęs, ir kaip savo name įkurdinęs. 

— Tai melagis, — net Šoktelėjęs. - ir jis man 
sako, kad esi tik kaimynė 

— Kodėl? Esu tik kaimyne. Koks čia galėtu būti 
melas? — nustebusi. 

— Ir parsivežė, ir įkūrė, speju. kad nė nuomos ar
imą. 

— Apie nuomą dar nešnekėjom. Žinoma.kud ims, 
— dar pridėjusi. 

— Ir po kurortus vežioja. 
'Bus daugiau) 
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BALFO LOS ANGELES SKYRIUS 
SĖKMINGAI VEIKIA 

Kai sugrįžti iš Lietuvos, 
draugai ir pažįstami, sutikę 
klausinėja, kaip atrodžiusi tė
vynė, ar jau daug pasikeitimų 
į gerąją pusę? Ir tenka pasa
koti apie švaresnes gatves ir 
kiemus sostinėje, atstatomas 
ir atidaromas bažnyčias, ir 
apie šviesesnius žmonių vei
dus. Bet tuoj pat po tų gerų 
įspūdžių prisimeni, kad gatvė
je matei prisiglaudusį seną 
žmogų, kuris lyg gėdydamasis 
ištiesia ranką, pagavęs praei
nančio žvilgsnį, kad jauna su
vargusi moteris su sergančiu 
kūdikiu ant rankų maldauja 
pirkti laukinių ramunių 
puokštę. O pačiame Vilniaus 
centre, prie pat savivaldybės, 
sėdi armonika grojąs pensi
ninkas. Visi paklausti liūdnai 
atsako, kad neužtenka pensi
jos išgyventi. 

Mes galime įvairiai galvoti 
apie tuos žmones, bet nei vie
nas nežinome, koks vargas 
juos privertė ištiesus ranką 
prašyti. Mūsų tėvynėje, be tų 
didžiulių ir gerų pokyčių, išli
ko daug vargo. Valstybė, tu
rinti didžiulius rūpesčius, dar 
nesugeba ateiti į pagalbą pen
sininkui arba ligonio šeimai. 
Nepaisant miestų ir miestelių 
savivaldybių pastangų, žmo
nėms trūksta pragyvenimui. 
Štai čia ir ateina į pagalbą 
labdaringosios organizacijos, 
kokiu vardu jos bebūtų pasi
vadinusios — BALFo, Lietu
vos Dukterų ar katalikiškųjų 
moterų, Šaulių ar Partizanų 
globos fondai. Nesvarbu jų 
pavadinimas — juose dirba 
pasišventę žmonės, kuriems 
vargas buvo gerai pažįstamas 
ir kurie širdyje išlaikė pareigą 
dirbti ir duoti neturinčiam. 

Viena tokių organizacijų yra 
BALFas, kurio 54-ių metų su
kaktis praėjusį rudenį buvo 
gražiai paminėta Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salė
je. Los Angeles generalinis 
garbės konsulas Vytautas Če
kanauskas savo nepaprastai 
gražioje kalboje suminėjo 
BALFo įvykdytus darbus, 
jautriais žodžiais kreipdama
sis į BALFo rėmėjus atidaryti 
širdis ir dosniai remti auko
mis. Vicedirektorė Alfonsą Pa
žiūrienė savo pranešime ap
žvelgė šiandieninę BALFo 
veiklą. Ji pabrėžė, kad ir šian
dien BALFas dirba Lietuvos 
žmonių gelbėjimui. Jo šelpia
mi yra: Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, ypač kai
muose ligoniai ir bedarbiai, 
Vilniuje „Betanijos" arkivys
kupo A. Bačkio išlaikoma val
gykla, kurioje karštus pietus 
gauna kasdien apie tūkstantį 
žmonių, šelpiama jaunimo sto
vykla Berčiūnuose, Laisvės 
kovos sąjūdis. Tremtinių grįži
mo fondas. Partizanų globos 
komitetas. „SOS vaikai" — 
našlaičiai ir apleisti vaikai, 
Šiaulių logopediniai namai, 
lietuviškos mokyklos — vidu
rine Šalčininkuose ir pradinės 
— Dieveniškėse ir Paškonyse. 

Švietimo ir globos namai Vil
niuje. 

Vicedirektorė Alfonsą Pa
žiūrienė savo kalboje priminė, 
kad BALFas savo veiklą Los 
Angeles pradėjo net 1944-ais 
metais. Labdaros darbo idėjos 
subrandintojas buvo Šv. Kazi
miero parapijos klebonas prel. 
Julius Maciejauskas. Į pirmą
ją valdybą buvo išrinkti prel. 
J. Maciejauskas, K. Lukšys, F. 
Mason, B. Starkienė, P. Ži
linskas ir J. Uždavinys. Šie 
darbštūs žmonės ir vėliau prie 
jų prisijungęs iš Vokietijos at
vykęs Vladas Pažiūra ragino 
padėti vargstantiems pabėgė
lių stovyklose, Sibiro kančių 
lageriuose. Per tiek metų sun
ku būtų suskaičiuoti, kiek bu
vo surinkta ir nusiųsta aukų 
okupuotai tėvynei, remiant jos 
patriotinę kovą su raudonuoju 
okupantu. 

Po įdomaus pranešimo vyko 
koncertas. Solistė Janina Če-
kanauskienė su Los Angeles 
Vyrų kvartetu, akompanuo
jant kompozitorei Raimondai 
Apeikytei, atliko puikių dainų 
pynes, kurių klausytojai klau
sė susižavėję. 

Los Angeles visuomenė 
BALFo veiklą labai vertina. 
Todėl nenuostabu, kad čia tu
rime didelių aukotojų. Nusi
lenkti reikia aukotojams Ade
lei ir Juliui Balsiams, kurie tą 
dieną paaukojo 2,000 dolerių, 
Alfonsai Pažiūrienei — už 
tūkstantį, Violetai ir Mindau
gui Gedgaudams už 200 dol., 
Vitai ir Albinui Markevičiams 
už 150 dol. ir visiems kitiems, 
kurie aukojo pagal savo šir
dies balsą ir galimybes. 

Kai paklausiau aukotojų, 
kas juos skatina būti labdarin
gu, išgirdau įvairių atsakymų. 
Vieni prisiminė patirtą 
džiaugsmą, kai pabėgėlių sto
vyklose juose BALFas gelbėjo 
maistu, drabužių siuntiniais 
ar galimybe susirgus gauti 
būtiniausių vaistų. Bet svar
biausia — jie visi tapo rėmė
jais, nes Dievas padėjo jiems 
išgyventi ir prasigyventi. To
dėl iki šiol BALFas turi didelį 
autoritetą, nes per jį surinkt^o 
aukos tikrai pasiekia tė*ynės 
vargstančiuosius. Nusilenkti 
reikia BALFo centro valdybai 
ir jos ilgalaikei vadovei Mariai 
Rudienei už tuos didelius, il
giau kaip pusę šimtmečio vyk
domus, darbus. Paspauskime 
iš pagarbos I os Angeles BAL
Fo pirmininko Rimtauto Dab-
šio, darbščiosios vicepirminin
kės Alfonsos Pažiūrienės ran
ką ir padėkokime visai valdy
bai, kurios dideliu rūpesčiu 
per 1998-uosius metus surink
ta 10,000 dolerių suma buvo 
pasiųsta į centrą. Prie tos su
mos bus pridėti dar 5,000 dol., 
kurie buvo gauti kaip testa
mentinis palikimas BALFui. 

Nepailskite dirbti visi ir to
liau, BALFo darbininkai ir rė
mėjai! 

Regina Gasparonienė 

S K E L B I M A I 

PAAIŠKINIMAS APIE ŽEMĖS ATGAVIMĄ 
LIETUVOJE 

„Draugo" 1999 m. sausio 9 
d., šeštadienio numerio pir
mame puslapyje buvo išspaus
dintas -traipsnis - „Norintys 
atgauti žemę dar gali pateikti 
prašymus". Straipsnio turinys 
teisingai apibūdino nustatyto 
termino pakeitimą, tačiau 
straipsnio pavadinimas kai 
kuriems „Draugo" skaityto
jams sukėlė neaiškumų. Tai-
gi pasiteiravau pas Lietuvos 
Respublikos generalinį kon
sulą Čikagoje Giedrių Apuoką, 
kuris taip paaiškino: 

Procedūra atgauti Lietuvoje 
žemę susideda iš dviejų dalių. 
I dalis: norintis atgauti Lietu-

Los Angeles BALFo skyriaus rudens susitikimo organizatoriai, koncerto atlikėjai ir svečiai. Nuotraukoje iš kai
res sėdi: Vita Markevičienė, Aušra Garbauskienė, generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas, Janina Čeka-
nauskienė ir Aldona Brazdžionienė. Stovi: kunigas Stanislovas Anužis, Antanas Polikaitis, Loa Angeles BALFo 
vicepirmininkė Alfonsą Pažiūrienė, Bronius Seliukas, pianistė ir kompozitorė Raimonda Apeikytė, Los Angeles 
BALFo pirmininkas Rimtautas Dabšys, prof. Emanuelis Jarašiūnai ir poetas Bernardas Brazdžionis. 

Lietuvos vyriausybė dabar 
pratęsė II dalies terminą 
iki 1999 m. gegužės 1 d., 
t.y., galima dar iki š.m. ge
gužės 1 d. sutvarkyti nuosa
vybės įrodymą. Tačiau nuo
savybės pareiškimas su mi
nėtais reikalavimais (I dalis) 
turėjo būti sutvarkytas 1997 
metų gale. 

Dėl įvairių klausimų, susiju
siais su Lietuva galima kreip
tis į Lietuvos konsulus arba 
ambasadą: 

Lietuvos Ambasada 
Amb. St. Sakalauskas 
2622 Sixteenth St., NW 
Washington, DC 20009 
Tel. 202- 234 -5860 
Fax: 202 - 328 - 0466 
Email: 
admin@ltembassyus.org 

Lietuvos Gen. konsulatas 
Gen. konsul. G. Apuokas 
211 East Ontario Street 
Chicago, IL 60611 
Tel. 312 - 397 - 0382 
Fax:312-397 0385 

Lietuvos Garbės konsule 
Ms. Ingrida Bublys 
18021 Marcella P-! 
Suite 101 
Cleveland, OH 44119 
Tel. 216 - 486 - 8692 
Fax: 216 - 486 - 8612 
Email: ibcommo@aol.com 

Lietuvos Gen. konsulatas 
Gen. konsul. P. Anusas 
420 Fifth Avenue 
New York, NY 10018 
Tel. 212 - 354 - 7849 
Fax:212-354-7911 
Email: lrgkn@>msn.com 

Lietuvos Garbės konsulas 
Mr. Vytautas Čekanauskas 

DĖMESIO VERTAS „RECEPTAS" 
Kiekvienas asmuo nori būti 

laimingas, bet retam pavyks
ta. Tačiau laimės jausmas pri
klauso ne vien nuo gyvenimo 
aplinkybių, bet ir vidinio nusi
teikimo. Štai kokį „receptą" 
pateikia moterims, kurios nori 
būti laimingos, žurnalas „Mo
teris", 1999 m. Nr. 1. 

• Kai jus apima graudžios 
mintys ir liūdesys — tiesiog 
meskite juos iŠ galvos. Su
praskite, būna situacijų, kurių 
jūs tiesiog negalite pakeisti, 
todėl pasistenkite ramiai rea
guoti į tai, kas vyksta. 

• Paverskite laimę savo 
tikslu. Pabandykite būti lai
minga netgi sunkioje situaci
joje, pav-zdžiui, prisiminkite, 
kokius aostabius jausmus 
sukėlė jums puikios aušros ir 
saulėlydžiai, matyti vaizdin
goje vietovėje, atsiminkite, 
koks palengvėjimas ir 
džiaugsmas apėmė jus, kai 
sėkmingai užbaigėte kokį di-

3236 North Sawtooth Court 
VVėstlake, Village, CA 91361 
Tel. 805 - 496 - 5324 
Fax: 805 - 496 - 7435 
Email: cglalith@gte.net 

Lietuvos Garbės konsulas 
Mr. W. Richard Bingham 
One Maritime Plaza 
Suite 2475 
San Francisco, CA 94111 
Tel. 415 - 788 - 7354 
Fax: 415 - 788 - 5302 
Ši informacija randama in

ternete šiuo adresu: 
http7/www.ltembassyus.org/ 
consuls.html 

Eglė Paulikienė 

voje žemę, privalėjo iki 1997 
m. gruodžio 31 d. pateikti pa
reiškimą nuosavybei atstatyti, 
ir tas asmuo privalėjo tuo 
metu arba jau turėti naują 
Lietuvos pasą, arba būti pra
dėjęs pasui tvarkyti dokumen
tus. Pirmosios dalies terminas 
Q997 m. gruodžio 31 d.) nepa
sikeitė. 

II dalis: atlikęs I dalį, asmuo 
privalėjo iki 1998 m. gruodžio 
31 d. pristatyti atitinkamoms 
valdžios įstaigoms nuosavybės 
teise įrodančius dokumentus, 
t.y., iki tos datos nuosavybės 
įrodymas turėjo boti sutvarky
tas. 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AuTOvtH^^NMUSVBKAlrjg; 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Aganta* Fianfc Zapofe ir Off. Mgr. Auksė 
S Kana kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Weat96th«reet 

Tai. (706) 4244654 
(773)581-8654 

Nuotr. Vytenio Statkau* 

delį darbą ar išlaikėte egza
miną, kaip džiaugėtės, kai ga
vote netikėtą dovaną. Na, jūs 
pačios žinote, kokie prisimini
mai ir mintys praskaidrina 
jūsų nuotaiką. 

• Pripraskite jaustis laimin
ga — tegu tai tampa jums 
pačiu svarbiausiu pratimu. 
Dažniau repetuokite šypseną, 
šypsokitės sau ir kitiems — 
tegu ir aplinkiniai supras, kad 
jūs — laimingas žmogus. 
Kiekvieną dieną, kiekvieną 
valandą dėkokite gyvenimui 
už tūkstantį patiriamų malo
nių smulkmenų. 

• Pasistenkite, kad ir jūsų 
artimieji taptų laimingesni. 
Pamačiusi, jog ką nors ištiko 
bėda, pasiūlykite savo pagal
bą, kad ir nelabai didelę. Pa
vyzdžiui, patarkite nosį į 
miesto žemėlapi įbedusiam tu
ristui, kaip greičiau ir pato
giau pasiekti reikiamą vietą 
— nuo jo džiaugsmo ir jūs pa
sijusite maloniau. Užmirškite 
patarlę „Bėda viena ne
vaikšto", prisiminkite kitą — 
„Laimė užkrečiama". 

• Stenkitės mažiau kritikuo
ti kitų žmonių veiksmus ir 
poelgius. Priimkite jtfoe to
kius, kokie jie yra, ir j o s iš
vengsite daugelio neigiamų 
emocijų, nuodijančių jūsų gy
venimą. 

• Neužmirškite žmogaus, 
padariusio jūsų gyvenimą įdo
mesnį ir turtingesnį. Skirkite 
jam daugiau dėmesio. 

• Nesistenkite iškart tapti 
visiškai laiminga. Geriau 
džiaugtis daugeliu nereikš
mingų epizodų, negu laukti 
kažko grandioziško. 

• Elkitės taip, tarytum jūsų 
dabartinė padėtis tokia, ko
kios jums reikia, ir jūs pa
siekėte to, ko norėjote! 

• Ir, svarbiausia, visiems 
laikams užmirškite pavydą. 
Jis tikrai gali užnuodyti visą 
gyvenimą. Kam ir ko pavy
dėti? Juk jūs pati — tiesiog 
stebuklas, ir viskas jums klos
tosi puikiai! 

Daugelis žmonių jaučiasi ne-
laiming , nes jų lūkesčiai vi
siškai nerealūs. Tai nereiškia, 
kad jie optimistai: tikras opti
mistas puikiai žino, kad laimė 
— sąlyginis dalykas. Neap
gaudinėkite savęs: jūs nega
lite būti laiminga visada, vi
sose situacijose. Nuolatos lai
mingas būna tiktai kvailys! 

Svarbu suprasti, kad gyveni
mas toks pat neteisingas, koks 
ir teisingas. Gyvenimas yra 
gyvenimas ir dažniausiai jis 
nėra žygdarbių grandinė, o 
kasdieninių smulkių poelgių 
ir kliūčių, kurias, deja, reikia 
įveikti, rikiuotė. Negalvokite, 
kad šios kliūtys pastatytos 
specialiai jums, ir nepykite 
ant aplinkinių dėl to, kas jums 
nutiko. Štai tada jūs ir įsigy
site įprotį būti laiminga. 

ALAMA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
įtikote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsi mokėjimu i; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tdL 773-205-7702. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

" (773)5*5851 
(708)425-7160 

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

KMIEOK REALTORS 

2 1 . 4365 SArcher Ava. 
7922 S.PutasM M 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

» % * * 

Home Heatth Care IntLAgcncy 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 H $120 J dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 
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We can supply all issues from 
1991-1998 

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

• 
DELAVVARE VALLEY STAMP CO 

6173 STRASBURG ROAD, ATGLEN, PA 19310 

KELIAS I VISUOTINĘ GEROVĘ 
DAR ILGAS 

Nors Lietuvos pasiekimai gi nuotaikos per pastaruosius 
nuo nepriklausomybės atgavi
mo yra gan akivaizdūs, jai dar 
teks daug atlikti kelyje į vi
suotinę gerove, lapkričio gale 
rašo įtakingas Didžiosios Bri
tanijos finansų dienraštis 
„Financial Times". 

Dramatiškai įveikusi Rusi
jos pasipriešinimą ir atgavusi 
nepriklausomybę, po septynių 
metų pertraukos Lietuva vėl 
susiduria su pavojumi iš Rytų. 

Rusijos krizės poveikis Lie
tuvai buvo didesnis nei dauge
liui Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių, rašo dienraštis. Lie
tuvos bankų sistemai krizės 
poveikis buvo ne toks pastebi
mas, o atskirų bankų nuosto
liai, palyginti su kaimyninių 
Estijos ir Latvijos bankais, bu
vo mažesni. 

Tačiau Lietuvos eksportuo
tojų patiriami nuostoliai yra 
žymiai didesni. Eksportas į 
Rytus sumažėjo 20-30 proc. 
Tai privertė vyriausybę suma
žinti ekonomikos plėtros viltis 
nuo 7 proc. iki 5.5 proc. Prekių 
eksportu, prekyba ir krovinių 
pervežimu besiverčiančioms 
bendrovėms gresia bankrotas. 

Vis dėlto, „Financial Ti
mes" siūlo pernelyg nesibai
minti Rusijos krizės pavojaus. 
Dienraštis pabrėžia, kad Lie
tuvos vyriausybė kategoriškai 
atmeta lito nuvertinimo gali
mybę. 

Be to, Rusijos krizė gali pa
spartinti Lietuvos ekonomikos 
persitvarkymą, kuris nuo 
1991 m. buvo lėtokas, rašo 
dienraštis. Todėl pagrindinis 
dėmesys turi būti skirtas už
sienio investicijoms. Jos šie
met jau sudarė 1 mlrd. JAV 
dolerių, iš kurių 510 mln. dol. 
teko telekomunikacijoms. 

„Financial Times" teigimu, 
nemažai Vakarų bendrovių 
domisi investicijomis Lietu
voje. Tačiau dienraštis per
spėja, kad pasikliauti užsienio 

6 mėnesius pasaulyje pasi
keitė ir investicijos j besivys
tančias rinkas dabar yra verti
namos žymiai atsargiau nei 
anksčiau. O ir Lietuvai dar 
reikia nemažai dirbti, norint 
sukurti valstybėje išties atvi
ros rinkos ekonomiką. 

Pasak „Financial Times", 
priešingai nei Latvijoje ir Esti
joje, verslo paslaugos Lietu
voje dažniausiai yra žymiai 
brangesnės, bet ne tokios veik
smingos, todėl užsienio versli
ninkų palankumas Lietuvai 
yra mažesnis nei jos kaimy
nėms. BNS 

29c per/min 
į LIETUVĄ 
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GERAŠIRDIŠKUMO 
PAVYZDYS 

Jūsų laikraštyje radau advo
kato Vytenio Lietuvninko ad
resą. Jis padėjo man sutvarky
ti, jokio užmokesčio, mano 
senelės Vandos Tumėnienės 
— vaikų gydytojos, profesorės 
testamentą. Testamentas bu
vo surašytas 1970 m. Čika
goje. Paliktas turtas — Lietu
voje, kurį ji valdė iki 1944 m. 
Originalas buvo dingęs, turė
jau atšviestą kopiją, notariš
kai nepatvirtintą. Lietuvos 
Teisingumo ministerija nu
kreipė mane į privačią firmą, 
kuri iš manės iš karto paprašė 
3,000 Lt ir 15% turto. Aišku, 
vėliau už paslaugas reikėtų 
mokėti dar ir dar. Kreipiausi į 
pažįstamą teisininką doc. 
Stasį Vėlyvį, kuris iš karto 
liepė nutraukti ryšius su fir
ma ir reikalus tvarkyti pri
vačiai. Likimo galia lėmė, o 
gal testatorės maldos, kad pa
sirinkau Vytenį Lietuvninką, 
kuris viską gražiai sutvarkė. 
Tai idealaus geraširdiškumo 
pavyzdys. Mano dėkingumui 
tiesiog trūksta žodžių! 

Marija Mingailaitė-
Kuodienė 

Vilnius 

LIETUVIAI REDAKTORIAI 
AMERIKOS RADIJO IR TV 

PROGRAMOSE 

Amerikos lietuvių spauda 
yra vietinė spauda lietuvių 
kalba. Nepaisant anglų kalbos 
pirmumo, kitakalbė spauda 
Amerikoje yra taip pat svar
bus amerikiečių balsas. Kai 
dabar yra populiarus pokal
biai per radiją ir TV visuome
niškais bei politiškais klausi
mais, yra netikslu neišgirsti 
kitakalbės spaudos atstovų. 
Danutė Bindokienė turėtų 
būti užversta prašymais pa
sirodyti tokiose programose. 
Bet taip neįvyksta ir mes tu
rime raginti savo Kongreso 
atstovus pravesti reikalingus 
papildymus komunikacijos įs
tatymuose. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit.MI 

APIE „DIPUKUS" 
m j A R Y B U K U S -

Visad klausau Anatolijaus 
Šluto balso per radiją ir retsy
kiais, būdamas akis į akį. Pa
tenkintas medžiagos gausumu 
ir įvairumu. Tik šį kartą, per 
paskutinę laidą jis leido sau 
suabejoti diskusijos „dipukai 
ir tarybukai" reikalingumu ir 
tikslumu. 

Dėl termino „dipukai" viskas 
aišku, o „tarybukais", mano 
galva, reikia vadinti tuos, ku
rie buvo parsidavę okupan
tams — tarybų valdžiai, o ne 
tuos, kurie buvo jos vergai. 
Mane titulas „tarybukas" žei
džia, nes aš niekada nebuvau 
tarybinis, tik antitarybinis, už 
ką teko pabuvoti saugumo 
požemiuose. Taigi, nenusileis
kime iki bobučių lygio, o mote
ris, diskutuojančias dėl šių 
terminų, gerbiu! 

Rimantas Jonas 
Sabataitis 
Chicago, IL 

LAIŠKAS 
GEDIMINENAMS 

juos stebėjęs liudininkas. O 
tai įvykdykite šiandien, .kad 
nebūtų per vėlu rytoj! 

Prie muziejaus yra įrengtas 
kariams knygynas, taigi isto
rinę medžiagą, muziejinius ek
sponatus, nuotraukas, knygas 
ir kt. siųskite: LDK Gedimino 
štabo batalionas, Kairiūkščio 
g-vė, Nr. 14, Vilnius 2021, Lie
tuva. 

sausio 13-ją žuvusius už Lie
tuvos laisvę. 

Mes, pasaulio platybėse gy
venantys gediminėnai, labai 
džiaugėmės ir didžiavomės, 
kad laisvėje gyvenanti mūsų 
tėvynė ir vėl atkūrė mums 
brangią Lietuvos kariuomenę, 
o kai kuriuos jos batalionus 
pavadino, kaip ir nepriklauso
mybės laikais, garbingais Lie-
tuivos karalių, didžiųjų kuni
gaikščių ir kunigaikštienės Bi
rutės vardais. Bet labai gaila, 
kad kariuomenės sudėtyje ilgą 
laiką mums brangaus Gedimi- , ,. 

J * • A „ r. c. — bedieviams. Dauguma 
no vardo neatsirado, o mes vis»- b -
laukėme ir viltingai tikėjome 

Dim. mjr. Jonas Abraitis 
Gediminėnas visa širdimi 

KUO PATS KVEP, TUO 
IR KITĄ TEP 

Sausio 13-osios minėjimo 
proga mes, buvusieji gedimi
nėnai, su meile ir pagarba 
širdyse dėkingai prisimename 
drąsiuosius patriotus lietuvius 
ir tėvynės meile spindėjusias 
lietuvaites, vykdžiusius Lietu
vos išlaisvinimą iš bolševiki
nės vergijos, atkuriant Lietu
vą, prisiekusius mirti ir paau
koti gyvybes užjos laisvę. 

Su liūdesiu širdyse pagar
biai prisimename ir naujuo
sius lietuvių tautos didvyrius 

pažadais... 
Kaip malonu ir džiugu, kad 

dar taip neseniai ta mūsų vil
tis ir svajonė išsipildė, nes 
Lietuvos kariuomenės sukak
tuvinio jubiliejaus 80-čio pro
ga, prie Vilniaus stovinčiam 
Atskirajam komendantiniam 
batalionui buvo suteiktas 
LDK Gedimino štabo batalio
no vardas ir jame labai sku
biai buvo įkurtas I-jo pėst. 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino pulko ir LDK Gedi
mino štabo bataliono muzie
jus. 

Šio muziejaus iškilmingasis 
atidarymas įvyko 1998 m. 
lapkričio 20 d. Maloniu sutapi
mu, pagal ilgametę bataliono 
tradiciją, tą pačią dieną jame 
buvo vykdoma naujokų prie
saika, kuri muziejaus atidary
mo šventei suteikė dar dau
giau iškilmingumo bei pras
mingumo. Tad ir šios įvyku
sios šventės proga mes sveiki
name ir naujai prisiekusiuo
sius, ir visus kitus Gedimino 
štabo bataliono karius, vi
siems linkėdami garbingai ir 
sąžiningai įvykdyti Krašto ap
saugos ministro įsakytus labai 
sunkius uždavinius ir pati
kėtus įpareigojimus — saugoti 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, perimti ir tęsti I-jo 
pėst. LDK Gedimino pulko 
garbingą istoriją, gražias jame 
puoselėtas tradicijas. 

Šio naujai atsiradusio mu
ziejaus pagrindinė įrengimo 
paskirtis yra sukaupti jame 
kuo daugiausia apie Gedimino 
pulką istorinės medžiagos, iš
saugoti ją ateičiai, kad galėtų 
pasinaudoti istorikai — būsi
mosios Gedimino pulko istori
jos autoriai. 

Nors mes beveik visi jau 
esame atsidūrę žmogiškojo gy
venimo saulėlydyje, kol dar 
nevėlu, sukruskime ir noriai 
atlikime Gedimino muziejaus 
mums nurodytą įpareigojimą 
— į jo lentynas perkelkime sa
vyje turimą istorinę medžiagą. 

Šiuo tikslu ir kreipiuosi į vi
sus, žydinčiosios jaunystės 
metais tarnavusius Gedimino 
pulko gretose ir įvykdžiusius 
šimtus pareigų; dalyvauta ne 
tik istorinėse akimirkose, bet 
ir labai reikšminguose įvy
kiuose, kurių vieni buvo didin
gi, o kiti — tragiški ir liūdni. 

Gedimino pulke tarnavome 
skirtingu laiku, todėl vieni ge
riau prisimename tas dienas, 
kai piktieji kaimynai ultima
tumais grasino Lietuvos lais
vei, o kiti, dainuodami žygia
vome į sostinę Vilnių ir žygio 
metu įvykdėme daugelį mums 
įsakytų istorinės vertės pa
reigų. 

Dar daugelis gediminėnų 
esame liudininkai baisiosios 
bolševikinės okupacijos, ku
rios metu buvo tragiškai su
naikinta Lietuvos kariuomenė 
ir mūsų Gedimino pulkas. 
Daugelis mūsų gediminėnų 
karo metu buvome įsijungę į 
Lietuvos išlaisvinimo kovas, o 
po karo — į Lietuvos partiza
ninio karo vienetus. 

Taigi, atsiraskite anų metų 
įvykiuose ir visa tai, kas turi 
istorinę vertę, aprašykite — 
kaip įvykių dalyvis, ar kaip 

Taip sako žemaičių patarlė. 
Ji daug kur tinka, bet šį kartą 
noriu ją taikyti komunistams 

šio 
krašto gyventojų yra tikintys. 
Aš manau, kad ir Lietuvoje 
panašiai, tačiau netikinčiųjų 
veikla yra aktyvesnė. Tą gali
ma pastebėti skaitant spaudą 
ar žiūrint TV. Kaip mažumos 
atstovai taip reikšdamiesi, no
ri pasirodyti, kad jie vaidina 
svarbiausią vaidmenį ir ieško 
daugiau jų sekėjų. Geras žmo
gus nori, kad visi būtų geri, o 
blogas — kad visi būtų blogi, 
nes jiems reikia bendramin
čių, kad neliktų vieniši ir ga
lėtų įgyvendinti savo planus, 
idėjas. Komunistai yra geri 
psichologai. Jie moka prieiti 
prie visokio išsilavinimo žmo
nių. Pažindami silpnybes, pa
naudoja savo tikslui pasiekti. 
Ypač jiems gerai sekasi tarp 
silpno tikėjimo žmonių, nes 
jie nėra pajėgūs atremti neti
kinčiųjų argumentus. 

Štai vienas pavyzdys. Ko
munistas susitikęs vieną iš to
kių sako: „Kas neranda poezi
joje malonumo, to negalima 
versti ja domėtis. Man religija 
yra nuobodi ir aš nerandu joje 
jokio malonumo". Silpno tikė
jimo žmogus nesugalvoja jam 
atsakymo ir sutinka su ta 
mintimi. Apsiskaitęs tikinty
sis tuojau paklaustų, kaip jūs 
suprantate religiją? Atrodo, 
kad nežinote, o apie ją savo
tiškai sprendžiate. Juk religi
ja yra žmogaus santykis su 
Dievu. Religija yra Dievo gar
binimas. Žmogus turi atlikti 
religines pareigas, kaip kiek
vienas atlieka visuomenines 
ir valdines pareigas. Juk ne
gali pasakyti, man nepatinka 
valstybės konstitucija, tegul 
man niekas nesiūlo jos laiky
tis. Toks greit įsitikintų, kuo 
skiriasi pareigos nuo patiki
mo. 
, Jei komunistai būtų tvirti 
savo argumentuose, jie ne
draustų religinės literatūros. 
Kaip žinote, Lietuvoje nebuvo 
leidžiama mokyklose laikyti 
jokios religinės knygos. Daug 
jų buvo sunaikinta. Ir Ameri
koje būna panašių atsitikimų. 
Skaičiau spaudoje, kad viena 
valdinės mokyklos mokytoja 
atsinešdavo į mokyklą Šv. 
Raštą, kad pertraukos metu 
pasiskaitytų pati sau viena. 
Sužinojęs mokyklos direkto
rius, ją atleido iš darbo. Esu 
girdėjęs, kad ir čia valdinių 
mokyklų bibliotekose nėra re
liginių knygų. JAV Konstitu
cija nedraudžia religijos, net į 
pinigus yra įspausti žodžiai, 
kad pasitikime Dievu. 

Komunizmas nėra miręs, 
kaip kas mėgina sakyti. Jis 
veikia viešai įvairiose valsty
bėse, o slaptai — daugelyje 
valstybių. Lietuvoje jie pasi
vadins kitais vardais. Nuo ko-

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 

A.tA. 
agronomas ANTANAS 

MATULIONIS 
Iškeliavo pas Aukščiausiąjį 1998 m. gruodžio mėn. 7 d., 

sulaukęs 91 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, gyveno 
Plattsburgh, N.Y. 

Giliai nuliūdę liko: žmona Onutė Celiešiūtė 
Matulionienė, dukterys S igutė 
Moore, Danutė Burton, anūkai , 
proanūkai ir žentai. 

LOS ANGELES „LIETUVOS VAIKŲ VILTIS*' 
SKYRIUI AUKOS 

nuo 1998 m. vasario mėn. iki 1998 m. gruodžio mėn . 

$2,600 Gasparas Kazlauskas; $350 A. I. Šėkai; 
$151.16 R. Vizgirdaitė; $100 L. Baltrėnaitė, m. Kristo-
vich, R. Švainauskas, A.A. Žemaitaičiai, Wm. A. Talūnas; 
$60 J. R. Jogos; $50 S. Brazauskienė, J. B. Dzenkaičiai, 
Lietuvos Vyčiai (L.A. skyrius), J. J. Šepikai, A. B. Viskan
tai, E. Zuniga; $30 E. J. Martinez; $25 M. C. Crugnale, 
A. A. Kiškis, J. Martins, A. Petrulienė, K. E. Prišmantai, 
V. V. Ruzgiai, A. Variakojis; $20 S. Balesch, I. E. Ban-
džiuliai, M. Banionis, E. Beeler, P. Egita, A. Jocas, R. 
Jonės, J. Kniuipys, K. Makauskas, P. Marciuška, D. Mc-
Ley, J. Patrone, D. Prasauskas, A. R. Raulinaičiai, L. 
Schaefer; $15 T. Kulbis; $12 J. Naser, Sh. Zukle; $10 N. 
Aleka, O. Alminaitė, M. Castillo, E. Černius, T. Chew, J. 
Dancy, M. Dolan, N. Gately, E. Giedraitis, A. Heri, J. 
Karvelis, L. Kulnienė, R. Novak, K. Pierson, N. Raila, N. 
Rice, L. Stadalninkienė, B. Varnienė, K. Kupcikevičius; 
$5 M. Burns, M. Huff. 

a.a. Sonia Paulionis atminimui — $100 R. R. Ane-
liauskai, A. Mikalauskas. 

a.a. Algirdo Jonyno atminimui — $100 T. G. 
Bauža, A. Katilius, V. I. Semogai; $50 J. R. Pikūnai, J. A. 
Valukoniai. 

a.a. Stanislovo Lisecko atminimui — $50 J. I. Jo-
delės; $35 A. O. Vaišniai; $10 V. Kazlauskienė, B. Tom-
pauskienė, B. Venckienė. 

a.a. Raimundo Ošlapo atminimui — $25 A. T. 
Gečiai. 

a.a. Juozo Paplausko atminimui — $50 E. I. Vil
kai; $35 V. E. Vidugiriai; $25 A. D. Polikaičiai; $20 E. 
Mattis, L. Ruigienė, L. Stadalninkienė, E. B. Stočkai; $10 
M. Lipienė, E. Matulaitienė, I. Medžiukas, M. Stanči
kienė, B. Tompauskienė, A.A. Vosyliai. 

a.a. Inos Užgirienės atminimui — $30 A. D. Poli
kaičiai. 

a.a. Kotrynos Bulotienės atminimui — $100 A. 
Bulota. 

a.a. Gedimino Rukšėno, mirusio 1978 m., atmini
mui — $100 J. Rukšėnienė. 

a.a. Česlovo Tumino atminimui — $50 R. G. Pet
raičiai; $40 St. Bajalienė; $35 D. Mamaitytė, G. Gustaitė; 
$25 R. D. Gričiai, I. Oksienė. 

a.a. Algio Avižienio atminimui — $250 Lithuanian 
Assistance Fund; $150 O. F. Polya; $120 P. Jurėnas; 
$100 B. D. Boice et ai., Z. B. Viskantai, Calif. Lithuanian 
Credit Union, J. D. Navickai, G. Venckienė, M. V. Ged
gaudai, A. B. Kliorės, M.I. Petokai; $50 E. I. Vilkai, V. D. 
Burokai, V. J. Kokliai, G. Sirutienė, G. R. Vitkai, A. A. 
Kudirkai, A. I. Šėkai; $35 V. C. Petrušiai; $30 J. Jurėnas, 
L. Jarašiūnienė, K M. Mikėnai, R. J. Saliamonai; $25 G. 
J. Jatuliai, J. J. Venckai, V. E. Nikštėnai, J. J. Petroniai, 
E. Jarašūnas, J. R. Žukai; $10 T. Petrušytė, A. D. Cooley. 

a.a. Romo Venckaus atminimui — $100 Calif. 
Lithuanian Credit Union. 

a.a. Melanijos Maskoliūnienės atminimui — $250 
Santa Monica Lietuvių klubas; $100 R. Baipšienė ir D. 
Grigaitienė, K J. Petrauskai; $50 M. I. Petokai, A. I. Šė
kai, V. E. Vidugiriai, R. G. Petraičiai, R. R. Kontrimai, A. 
V. Bruožai, V. A. Variakojai, A. A. Žemaičiai, L. A. Venc
kai, G. Sirutienė, S. R. Lisauskai, G. Venckienė, A. A. 
Kudirkai; $30 L. Jarašūnienė, M. J. Biknaičiai, R. R. 
Englade; $25 G. Mereckienė, P. L. Avižoniai, G. A. 
Schukstai; $20 Alė Rūta Arbienė; $100 A. Audronienė. 

Mirusiųjų šeimoms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir visiems aukotojams tariam nuoširdų ačiū! 

„Lietuvos Vaikų Viltis", Los Angeles s k y r i u s 
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munistų yra daug nukentė
jusių žmonių, tačiau jiems už 
tai nekeliamos teismuose by
los, net mėginama juos apgin
ti. 

Yra sakoma, kad tyla — ge
ra byla. Ai manau, kad ne vi
sada. Prieš netiesą reikia ko-

Lietuvos Part izanų globos fondui, a.a. Onos 
Ščastnienės atminimą pagerbdami, aukojo: 

$30 Algis, Roma Balčiūnai, Nancy, Angelo Velcich; 
$20 Julius, Zita Širkai, Irena Radienė, Vitas, Albina 

Gaižučiai, Stan, Iwona Strejc, Luigi Velcich; 
$50 Povilas, Nijolė Stelmokai, Juozas Kacilauskas; 
$40 Joseph Gertner; 
$10 Danguolė Cekanavičienė; 
$200 Martynas, Dalia Trakiai. 
1$ viso: $520. 
LPG fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja. 

voti tiesos argumentais. Reli
gija yra šventas dalykas, ne
galima jos laikyti pajuokos ob
jektu. Ne vien Bažnyčia, bet 
ir kiekvienas tikintysis turi 
atlikti savo pareigą. 

J u o z a s P l a č a s 
Chicago, IL 

• Gelmės nėra matomos, bet 
be jų išdžiūtų ir paviršius. 

Anonimas 

A.tA. 
JUZĖ VAITKIENĖ RAMIENĖ 

Mataitytė 
Gyveno Lemont, IL. anksčiau Čikagoje, Marųuette 

Parko apylinkėje. Mirė 1999 m. sausio 20 d. 5:30 vai. ryto 
sulaukusi 90 metų. 

Gimė Lietuvoje, Palangoj. 
Nuliūdę liko: sūnus — Vytas, marti Aldona, ir Rimas; 

anūkai: Tomas, Rūta, Linas ir Darius Vaitkai; proanūkai 
Ariukas ir Ailytė; taip pat kiti giminės Amerikoje ir Lietu
voje. 

Velionė buvo žmona a.a. Juozo Vaitkaus ir a.a. Stasio 
Ramaus. 

Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų ir klubų. 
Velionė pašarvota penktadienį, sausio 22 d. nuo 2 iki 8 

vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rdj 

Laidotuvės šeštadienį, sausio 23 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto a.a. Juzė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių Velione bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetui. 

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

Nul iūdę sūnūs su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-

7600. 

Čikagos Lituanistinės mokyklos mokytojai, mokiniai ir 
tėveliai užjaučia mokytoją LIGIJĄ TAUTKUVIENĘ 
jos brangiai 

A.tA. 
MAMYTEI 

mirus. 

Brangiai A.tA. 
MOTINAI 

mirus, jos dukrai LIGIJAITAUTKUVIENEI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupė 
ir vadovai 

A.tA. 
Dr. JANEI Žukaitei 
GLIAUDELIENEI 

išėjus i Amžinybe, Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjunga 
reiškia nuoširdžią užuojautą sesutei ALEKSANDRAI, 
giminėms ir artimiesiems. 

ALGS 

A.tA. 
Dr. Prof. JOANAI 
KIRVAITIENEI 

Skeivytei 
iškeliavus į Amžinybę, likusius Tėvą, Amerikos Lietuvių 
Pensininkų sąjungos garbės pirmininką JUOZĄ SKEIVĮ, 
vyrą KĘSTUTI, sūnus ROMĄ, EDVARDĄ ir TOMĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Amerikos Lietuvių Pensininkų sąjungos 
valdyba ir nariai 

A.tA. 
BRONIUI BAUKIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ALDONĄ 
BAUKIENĘ, dukteris ir visus artimuosius. 

Henrikas ir Laima i\'nvickai 
Jurgis ir Ale Daugvilai 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

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

(773) 847-7747 
Cas imir G. Oksas , President 

Patarnautam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

strz—' 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^ 

N e p a m i r š k i t e atvykti \ 
„ D a i n a v o s " ansamblio ren
giamą religinį koncertą .Au
kos keliu...grįžtu pas Tave" 
sausio 24 d. (sekmadienį) 3 
vai.p.p. Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje (Mar-
ąuette Parke). Jums dainuos 
solistė Lijana Kopūstaitė-Pau-
letti, „Dainavos" ansamblis, 
grieš orkestras. Bilietus gali
ma įsigyti ..Seklyčioje" (vai
kams iki 13 m. yra nuolaida). 

P a l . J u r g i o Ma tu l a i č io 
72-sios m i r t i e s m e t i n ė s bus 
paminėtos sekmadienį, sausio 
24 d., 10:30 vai. r. Mišiomis 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje. Po Mišių 
minėjimas tęsiamas parapijos 
salėje, kur apie pal. Jurgį Ma
tulaitį kalbės se se l ė s A u š r a 
i r L a i m a , neseniai atvykusios 
iš Lietuvos, gyvenančios Le
monte ir dėstančios tikybos 
pamokas Maironio ir Čikagos 
lit. mokykloje. Minėjimą ruo
šia ir visus kviečia Čikagos bei 
apylinkių Nekalto Prasidėjimo 
M. Marijos seserų rėmėjai. Po 
minėjimo visi raginami daly
vauti „Dainavos" ansamblio 
koncerte, kuris vyks šios para
pijos bažnyčioje 3 vai. popiet. 

K l a i p ė d o s d i e n o s me
t i n ė j ū r o s s k a u t ų i r skau
č ių i š k i l m i n g a s u e i g a ši 
sekmadienį, sausio 24 d., 10 
vai. ryto vyks Lemonte, PLC 
sporto salėje. Raginame visus 
brolius ir seses 9 v.r. dalyvau
ti šv. Mišiose Palaiminto J. 
Matulaičio misijoje, o negalint 
čia dalyvauti — sekmadienio 
pareigą Dievui atlikti savo 
parapijų bažnyčiose. Sueigoje 
dalyvavimas privalomas vi
siems „Lituanicos" tunto jūrų 
skautams ir „Nerijos" tunto 
jūrų skautėms. Dėvime pilno
mis išeiginėmis uniformomis. 
Tėveliai ir svečiai maloniai 
kviečiami. Po sueigos kavutė 
ir pabendravimas. 

S m u i k i n i n k a s V a l d a s Va-
sa i t i s atliko meninę progra
mą š.m. sausio 10 d. Jaunimo 
centre vykusiame Lietuvių ra
šytojų draugijos premijos poe
tui dr. Alfonsui Šešplaukiui-
Tyruoliui. Jaunajam smuiki
ninkui akomoanavo jo tėvas 
maestro Alv> las Vasaitis. 

Šešios M a r i a High 
School m o k i n ė s b u v o ap
d o v a n o t o s „Sheriffs Youth 
Service Medai of Honor" už 
savanorišką talką Švento Kry
žiaus ligoninėje. Apdovanotos: 
Laura Garza, Glenda Lane, 
Julissa Mendoza. Adelė 
Rocytė , Gabriela Vega, Jaime 
Wawrocki. Sheriff of Cook 
County Michael F. Sheahan 
lU'ike medalius ypatingų iškil
mių metu. Gimnazijos savano
rių talka ligoninei koordinuoja 
sr-selė EHzabeth Ann 

Lietuvos evangel ikų liute
ronų Bažnyčios v y s k u p a s 
J o n a s Kai v anas j a u n e s n y 
sis, sekmadienį, sausio 24 d. 
bus „Tėviškės" parapijos sve
čiu ir 10:30 vai. r. pamaldose 
sakys pamokslą. Iškilmingų 
pamaldų metu giedos parapi
jos choras,vadovaujamas muz. 
Arūno Kaminsko. Po pamaldų 
parapijos salėje bus kavutė ir 
pabendravimas su garbinguo
ju svečių. Visi parapijiečiai ir 
svečiai kviečiami. 

Lie tuvių k a r i ų v e t e r a n ų 
sąjunga „ R a m o v ė " Čikagos 
sky r i aus metinis narių susi
rinkimas vyks sausio 24 d., 
sekmadienį, 12 vai., Jaunimo 
centro patalpose. Kviečiami 
visi skyriaus nariai susirin
kime dalyvauti. 

Alg imanto Kezio fotogra
fijų p a r o d o s „Būt ies frag
m e n t a i " atidarymas yra sau
sio 23 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak., Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte. Paroda tęsis iki 
vasario 28 d. 

BALFo C i c e r o sky r i aus 
met in is s u s i r i n k i m a s šau
kiamas sausio 31 d., sekma
dienį, 11 vai., Šv. Antano baž
nyčioje, kun. dr. K. Trimakas 
atnašaus šv. Mišias už gyvus 
ir mirusius skyriaus aukoto
jus ir darbuotojus. Giedos sol. 
L. Stepaitienė ir choras, var
gonuos M. Prapuolenis. Tuo
jau po pamaldų (12 vai.) para
pijos salėje bus susirinkimas 
ir užkanda. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti pamaldo
se ir susirinkime. 

Inž. Algirdas Stepaitis 
skaitys paskaitą vasario 7 d., 
12 vai. (tuoj po 11 vai. r. lietu
viškų Mišių) Cicero Šv. Anta
no parapijos salėje. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
rengėjai yra Cicero LB apy
linkės ir ALTo valdybos na
riai. Visi kviečiami šioje šven
tėje dalyvauti. Taip pat pri
menama, kad vasario 6 d., 
šeštadienį, vidurdienį, bus 
Lietuvos trispalvės pakėlimo 
prie Cicero miesto rotušės 
(50th Ave ir 25th Str.) iš
kilmės, kurioms vadovauja Ci
cero ALTo skyrius. Vėliavą 
pakels „Klaipėdos" jūrų šaulių 
kuopa. 

Atvykusiej i į „Dainavos" 
ansambl io k o n c e r t ą sekma
dienį, sausio 24 d., 3 vai. p.p., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, galės pastaty
ti automobilius Maria aukš
tesniosios mokyklos aikštėje 
(įvažiavimas iš 67tos gatvės, 
tuoj j rytus nuo California Ave 
ir 67th sankryžos). 

Vasar io 7 d. 1 vai . popie t 
PLC Lemonte pianistė Sonata 
Deveikytė-Zubovienė gros ro
mantines fortepijonines mi
niatiūras. Koncertą rengia 
Lietuvių dailės muziejus. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

P r a š o m e a te i t i \ t a l k ą — 
šeštadienį, sausio 23 d., 10 
vai. ryto į talpintuvą bus 
kraunami JSaulutės", Lietu
vos Vaikų globos būrelio, siun
tiniai. Renkamės 9:45 v.r. apa
tinėje mašinų aikštelėje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Bus apie 300 dėžių. „Sau
lutė" yra dėkinga už pagalbą 
surenkantiems suaukotus 
daiktus, juos skirstantiems ir 
pakuojantiems bei padedan
tiems sukrauti išsiuntimui. 
Pakavimą tvarko Raminta 
Marchertienė, tel. (630) 243-
9488. 

Sol. Laimutė Stepai t ienė 
giedos lietuviškų pamaldų 
metu sausio 31 d., sekmadie
nį, 11 vai. r., Cicero Šv. Anta
no bažnyčioje. Mišias už gyvus 
ir mirusius Cicero BALFo sky
riaus aukotojus bei darbuoto
jus aukos kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, vargonuos ir baž
nytiniam chorui vadovaus M. 
Prapuolenis. Tuoj po pamaldų 
vyks metinis BALFo skyriaus 
susirinkimas parapijos salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti pa
maldose ir susirinkime. 

Ate i t in inkų n a m ų n a r i ų 
s u s i r i n k i m a s vyks sekmadie
nį, sausio 31 d. Ateitininkų 
namuose, tuoj po 11 vai. šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. Prieš susirinkimą bus už-
kandžiai.Vyks svarbūs prane
šimai ir naujos valdybos rinki
mai. Visi nariai, mecenatai ir 
rėmėjai kviečiami dalyvauti. 

ABITURIENTU 
PRISTATYMO 

POKYLIS 

Kai jau persiritam į sausio 
mėnesio antrą pusę, mintys 
krypsta į pavasarį, o mokslei
viams — į mokslo metų pabai
gą. Gimnazijos abiturientams 
tai ypatingai svarbus laikotar
pis, antro puslapio gyvenimo 
knygos užvertimas. Tai atsi
sveikinimas su gimnazijos 
draugais, mokytojais ir apsi
sprendimo laikotarpis apie at
eitį: ar tęsti studijas, ar eiti į 
darbą, ar mokytis amato ir t.t. 
Šią ypatingą progą pažymėti 
Lietuvių moterų klubų federa
cijos Čikagos klubas ruošia 
abiturientų pristatymo pokylį 
birželio 6 d., Willowbrook po
kylių salėje. Ši puota yra j au 
26-toji, kurią ruošia LMKF Či
kagos klubas. Kadangi perei
tais metais dėl susidėjusių 
aplinkybių, t.y. Dainų, šokių 
šventės Lietuvoje ir t.t., abi
turientų pristatymo pokylis 
nebuvo ruošiamas, tad šįmet 
kviečiame visus 1998 ir 1999 
metų abiturientus dalyvauti 
pristatymo pokylyje. Tai graži 
proga atsisveikinti su savo 
bendraklasiais, padėkoti tėve
liams ir mokytojams ir pa
sidžiaugti savo pasiekimais. 
Kviečiame plačiąją visuomenę 
kuo gausiau šiame pokylyje 
dalyvauti ir pasižiūrėti, koks 
šaunus mūsų jaunimas ir ko
kia graži yra mūsų ateitis. 

Svajonė R. K e r e l y t ė 

Prel . J u o z a s Prunskis , 
gyv. Lemont, 1L, jau nebe 
pirmą kartą savo dosnia ran
ka parėmė t. marijonų gimna
zijos Marijampolėje remonto 
darbus — per kun. Viktorą 
Rimšelį, MIC, paaukodamas 
2,000 dol. J a m priklauso 
nuoširdi padėka už rūpestį lie
tuviško j aun imo katalikišku 
švietimu. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės nar ių metinis susi
rinkimas šaukiamas sausio 31 
d. Marijos Nekalto Prasidėji
mo mokyklos salėje, 4420 S. 
Fairfield Ave., tuoj po 10:30 
vai. lietuviškų Mišių. Prieš su
sirinkimą bus renkama LB so
lidarumo įnašai ir aukos LB 
Krašto valdybos reikalams. 
Taip pat valdyba visus vaišins 
kavute ir pyragais. Nariai bei 
svečiai prašomi dalyvauti ir 
palengvinti iždininkės darbą, 
surenkant nar io solidarumo 
įnašus. 

Maria H i g h School s to
jamieji e g z a m i n a i pakarto-
t i n a i vyks šeštadienį, vasario 
6 d., 9 v. r. Kviečiamos aštun
to skyriaus mokinės, kurios 
negalėjo dalyvauti sausio 9 d. 
egzaminuose. Norintys dau
giau informacijos skambinkite 
tel. 773 - 925 - 8686. 

„ S o u t h w e s t Community 
Congress" praneša naujos 
būstinės adresą ir telefoną: 

Southwest Comm. Congress 
6400 South Kedzie 
Chicago, DL 60629 
tel. 773 - 436 - 6150. 

IŠARTIIRTOU 

JAV LB Socialinių reikalų tarybos įkurtoji „Seklyčia" yra daugelio Čikagos ir apylinkes lietuvių „kelio galas". 
Čia susitiko ir (iš kairės) žurn. Antanas Juodvalkis, JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė. Bronius 
Siliūnas. Nuotr. Džojos Gimdos Barysaitės 

Apdovanotos Maria High School moksleives. Iš kairės: Laura Garza. Jaime Wnwrocki. Gabriela Vega, Glenda 
Lane .J-.JII.-.S;I Mendozj. Adele Rocytė. 

KANADA 

Toronte saus io 13-osios 
paminėjimas įvyko Prisikė
limo parapijos salėje. Pagrin
dinis kalbėtojas buvo Vytau
tas Cinauskas , dabartinis 
Tremtinių grįžimo valdybos 
pirmininkas. Toronto lietu
viai, nepabijoję blogo oro, vis 
tiek gausiai susirinko į šį 
svarbų žuvusių už Lietuvos 
laisvę pr ie televizijos bokšto 
atminimą. 

J u o z a s Bacev ič ius , ilga
metis JDraugo" skaitytojas ir 
spaudos mėgėjas, staiga atsis
kyrė su šiuo pasauliu. Paliko 
žmoną Genę, kilusią iš Puns
ko, dukrą Zitą ir sūnų Tomą. 
Dalyvaujant gausiam būriui 
tautiečių, buvo palaidotas Šv. 
Jono kapinėse Mississaugoje. 

Stefanija Račickienė, 
prieš keletą metų atvykusi iš 
okupuotos Lietuvos pas vyrą, 
po ilgesnės ligos iškeliavo am
žinybėn. Paliko sūnų Liudą 
su šeima Toronte ir sūnų An
taną Lietuvoje. Abu jie atvyko 
palydėti mamytę į amžiną po
ilsio vietą. 

Toronte Naujųjų metų su
tikimai pradeda mažėti, dau
giausia žmonės susiburia pri
vačiuose namuose. Tačiau ne
seniai atvykusieji tautiečiai, 
pasivadinę „Naujakurių cen
tru", suruošė Naujų metų suti
kimą Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje. 

P r i s i k ė l i m o parapijos fi
nansų sekcija išleido jau 25-jį 
knygos formos kalendorių, ku
ris sėkmingai išsilaikė per 25 
metus vis padarydamas pelno 
parapijai. 

K a n a d o s Lietuvių Ben
d r u o m e n ė surengė išleistu
ves Ottavvoje Lietuvos minis
tro patarėjui Jonui Paslaus-
kui. Išleistuvėse dalyvavo 
daug įvairių mūsų organizaci
jų atstovų. 

S t a s y s Prakapas 

IŠRINKTA NAUJOJI 
VOKIETIJOS 

L B TARYBA 

Vokietijos LB taryba yra Vo
kietijos lietuvių seimas. Susi
dedanti iš 15 narių, ji yra ren
kama kas treji metai laisvu, 

visuotiniu, slaptu ir tiesiogi
niu balsavimu. Taryba nusta
to Bendruomenės veiklos gai
res, atsako už jos turtą ir ren
ka vykdomuosius organus, vi
sų pirmiausia Vokietijos LB 
valdybą. Naujosios tarybos 
rinkimai įvyko korespondenci-
niu būdu š.m. lapkričio 22 d. 
Balsavo 438 nariai (50,29 % iš 
871 pasiekiamo nario). Balsų 
dauguma į tarybą išrinkti: An
drius Šmitas, Tomas Bartuse
vičius, Dalia Baliulytė, Marija 
Šmitienė, Vincas Bartuse
vičius, Antanas Šiugždinis, 
Robertas Šneideris, dr.Vilius 
Lenertas , Edmundas Jankū
nas , Arminas Lipšys, Bronis-
lava Lipšienė, Petras Nevulis, 
Romas Žaliukas, Mečislovas 
Buivys, Valdas Jelis. Kandida
tais liko: Petras Odinis, Dalia 
Henke, Teresė Lipšienė. 

PITTSBURGHO 
LITHUANIAN C m Z E N S ' 

SOCIETY SKELBIA VAJU 

1998 m. gruodžio mėn. susi
rinkime Lithuanian Citizens' 
Society of Western Pennsylva-
nia išrinko naują valdybą: 
prez. - Ben Burdulis, viceprez. 
- Peter Stanley, sekr. - John 
McCloskey, ižd. - Agnės Ku-
zin, finansų sekr. - Gregory 
Baurnes. Į Direktorių tarybą 
buvo išrinkti: David Stanley, 
John Baltrus, Mathilda Mi-
lauskas, Nancy Binknejt, 
Brian Johnson, Jay McClos
key. Buvo nuspręsta organi
zuoti vajų, sušelpti Lietuvos 
gyventojus. Bus renkami rū
bai, batai, antram skyriui tin
kančios vaikiškos knygos 
anglų kalba, paklodės, antk
lodės. Šį kartą nebus priimti 
elektriniai reikmenys. Vajus 
tęsis nuo sausio mėn. pra
džios iki vasario vidurio. JAV 
labdaros draugija „Aid to 
Lithuania" parūpins persiun
timą. Suaukoti dalykai tur i 
būti pristatyti į organizacijos 
būstinę, 1725 Jane St., Pi t ts-
burgh, PA 15203. 

Lithuanian Citizens' Society 
radijo valandėlę galima girdė
ti kas sekmadienį, 12:30 v. 
p.p. - 1 vai. p.p. WEDO 810 
AM. 

JUBILIEJINIS 
SUVAŽIAVIMAS 
EICHSTAETTE 
(VOKIETIJOJE) 

Dėmesio: 
Datos pakeitimas 

Tėvas Augustinas Steigvila, 
MIC, dabar gyvenantis Argen
tinoje, kunigu buvo įšventin
tas 1949 metais Eichstaetto 
katedroje. J Eishstaettą žada 
atvykti 1999 m. liepos 18 d. 
kad atšvęstų auksinį savo ku
nigystės jubiliejų. Ta proga jis 
aukos šv. Mišias. Po Mišių 
vyks suvažiavimas. 

1949 m. buvo uždaryta Lie
tuvių gimnazija, veikusi Reb-
dorfe netoli Eichstaetto cent
ro. J i išleido keturias abitu
rientų laidas. Kunigystės jubi
liejaus metu planuojama pa
rengti ir gimnazijos veiklos 
paminėjimą. 

Lietuviškųjų studijų savaitė 
1999 metais vyks Huetten-
felde i r pasibaigs liepos 18 d. 
Tėvo Augustino aukojamos šv. 
Mišios ir kitos iškilmės numa
tomos po pietų, galbūt trečią 
valandą. Todėl visiškai įma
noma po Studijų savaitės 
uždarymo keliauti į Eich-
staettą ir dalyvauti Tėvo Au
gustino Mišiose. 

Data: 1999-ųjų metų liepos 
18-ąją dieną (sekmadienį). 

Alfred Bammesberger, 
Katholische Universitaet, D 

85071 Eichstaett, Vokietija. 

SKUBIAI REIKALINGOS 
ŽINIOS 

Sovietinio komunizmo ir 
vokiškojo nacizmo Lietuvoje 
vykdyto patriotų persekiojimo 
ir genocido aukų tarpe yra ir 
daug Lietuvos skautų organi
zacijos narių. J a u kelis metus 
kauptas žinias apie suimtus, 
kalintus, kankintus , nužudy
tus ir iš Tėvynės ištremtus 
skautus ir skautes ASS Vydū
no fondas ruošia leidinį, kurį 
netrukus ruošiamasi spaus
dinti. Turima žinių apie 512 
asmenų. Be abejo jų yra bent 
kelis kartus daugiau. Visi tu
rintieji žinių apie okupantų 
kalintus, nužudytus, ištrem
tus ir pasipriešinimo veikloje 
žuvusius brolius ir seses r pra
šome jas nedelsiant siųsti 
„Skautybės kelio" redaktorei 
jvs Irenai Regienei, „Draugo" 
redakcija, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL. 60629. 

VOHETIJOS LB 
VALDYBOS NARIU 

PASITARIMAS 

Vokietijos LB valdybos na
riai, atostogų lankydamiesi 
Lietuvoje, tarėsi įvairiais or
ganizaciniais reikalais su 
įvairiomis įstaigomis. 

VLB valdybos sekretorius 
Edmundas Jankūnas ir reika
lų vedėjas Tomas Bartusevi
čius atstovavo Vokietijos LB 
vykusiame Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkų 
suvažiavime. Ten kilo mintis, 
kad Vokietijoje galima būtų 
suruošti 50 metų PLB sukak
ties minėjimą (1949 metais 
Vokietijoje buvo paskelbta 
Lietuvių Charta). 

Valdybos pirmininkas Anta
nas Šiugždinis, vicepirminin
kas Vincas Bartusevičius, 
sekretorius Edmundas Jan
kūnas du kartus lankėsi Re
gioninių problemų ir tautinių 
mažumų departamente ir 
tarėsi dėl Lietuvos vyriausy
bės skiriamų lėšų išeiviams 
panaudojimo bei dėl kitais 
metais numatyto Vokietijoje 
ruošti PLB pirmininkų suva
žiavimo finansavimo. 

Valdybos narys ir vasario 
16 gimnazijos direktorius An
drius Šmitas tarėsi Regioni
nių problemų ir tautinių ma
žumų departamente, ar įma
noma gauti kiek paramos Va
sario 16 gimnazijai išlaikyti. 
J i s gimnazijos reikalais kal
bėjosi ir su LR prezidentu 
Valdu Adamkumi, kuris labai 
teigiamai vertino gimnazijos 
darbą ir pažadėjo stengtis, 
kad šioji mokykla galėtų gy
vuoti ir ateityje. 

Vokietijos LB valdybos 
„Informacijos" biuletenis 

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

• V y t a u t o D i d ž i o j o 
šaulių rinktinės metinis susi
rinkimas šaukiamas sausio 24 
d., sekmadienį 12 vai. Šaulių 
salėje, 2417 W. 43 St, Chicago, 
IL. Visiems šaul iams ir na
riams susir inkime dalyvavi
mas būtinas. Valdyba. 

• P r a l e i s k i t e v i e n ą 
savaitę šią žiemą plaukiant 
sau lė to je K a r i b ų j ū r o j e . 
Septynios dienos - 1999 m. 
saus io 31 d. - vasario 7 d. 
Kaina $1 ,339 . First Class 
TraveL teL 847-3924320 arba 
1-800-4704358. (sk.) 

• Prie 96 St ir Kedzie Ave 
išnuomojamas 3 kamb. butas. 
Kreiptis:teL708-425-7180. (sk.) 

• A s m e n y s , n e n o r ė j ę 
s k e l b t i savo p a v a r d ė s at
siuntė $1000 „Kaimo Vaikų 
Fondui", o kiti asmenys $750 -
metinę paramą penkiems Lie
tuvos našlaičiams. Dėkojame 
dosniems dėdėms ir te toms! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komi te tas , 2711 West 71st 
St., Chicago IL 60629. (sk.) 

• Akcijų, bonų be i k i tų 
v e r t y b i ų p i rk ime ir par
dav ime jums nuoširdžiai pa
ta rnaus , duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel . 
312-879-7750 arba jo s ū n u s 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
b a n y Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 


