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K o n s e r v a t o r i a i pr i tarė naujų 
m i n i s t r ų k a n d i d a t ū r o m s 

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Naujasis premjeras 
Andrius Kubilius ketvirta
dienį supažindino konservato
rių frakcijos narius su savo 
pasirinktais kandidatais į 
ūkio ir finansų ministrų pos
tus. 

I Ūkio ministerijos vadovo 
pareigas naujasis premjeras 
pasiūlė kompiuterių ir in
formacinių technologijų ben
drovės „Alna" generalinį di
rektorių Valentiną Milaknį, į 
finansų ministro — konserva
torių, Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininką Vytautą 
Dudėną. 

Valentinas Milaknis 
V. Milaknis, kuriam prieš 

mėnesį suėjo 52-eji, yra Aus
trijos garbes konsulas Lietu
voje, Vilniaus prekybos, pra
monės ir amatų rūmų vice
prezidentas, Vilniaus „Rotary" 
klubo narys. 

vykstant deryboms su bend
rove „Williams In terna t ionar , 
j a m teko susipažint i su dabar
tine F inansų ministerijos būk
le. „Ten iš t ikro reikia nema
žai reformų įvykdyti — valdy
mo reformas, s truktūrinius 
pakei t imus ir suteikti daugiau 
atsakomybės viceministrams 
už jų sritis", sakė V. Dudėnas. 

Pagr indinėmis finansų prob
lemomis j i s vadina nesurenka
mus mokesčius, vertybinių po
pierių plat inimo nesėkmes. 
„Reikės ka ip nors tai atstaty
ti, t a r ian t i s su Tarptautiniu 
valiutos fondu, pasirūpinti pa
skolomis", sakė V. Dudėnas. 

V. Milaknis, komentuoda
mas savo apsisprendimo prie
žastis, teigė sutikęs užimti 
šias pareigas ne todėl, kad j is 
yra „kamikadzė" ar turi asme
ninių tikslų, o vedinas „tikėji
mo, kad gal ima pakeisti situa
ciją, ir asmeninio iššūkio". 
Anot jo, t apęs ūkio ministru, 
jis pirmenybę skirtų „Lietuvos 
energijos" pertvarkai , „Lietu
vos dujų" privatizavimui, elek
tros energijos perdavimo tilto į 
Vakarus tiesimui, Ignalinos 
AE ateit ies klausimams. 

V. Milaknio teigimu, Ūkio 
ministerija turė tų atsisakyti 
kai kurių funkcijų, likti stra
teginių k laus imų sprendėja. 
Kandidatas į ūkio ministrus 
taip pat siektų pagerinti vers
lo sąlygas, garantuojant įsta
tymo pastovumą, investici
joms pa lankesnę situaciją, pa
ger inant eksporto sąlygas pa
gal a tski ras šakas, suteikiant 
vienodas verslo sąlygas, nebe-
remiant bankrutuojančių 
įmonių,. 

F inansų ir ūkio ministrų 
postai buvo laisvi, iš jų pasi
t r aukus Jonui Lionginui ir 
Eugenijui Maldeikiui dar iki 
Rolando Pakso atsistatydini
mo. Visi kiti R. Pakso kabine
to nariai liko eiti pareigas lai
kinojoje Irenos Degutienės vy
riausybėje ir daugelis iš jų su
t inka dirbti A. Kubiliaus kabi
nete. 

W)7*wšį}į> jmSkyttkpii žXx>o 

Žymaus XIX a Vilniaus .spaustuvininko ir leidėjo .losvf Za*adzki atminimą antradienį pagerbė sostines inteli
gentija. Pagerbimo iškilmėse dalyvavo į Lietuva atvykusi Lenkijos piw.idei.to žmona Jolanta Kwasniewska. Šv. 
Jonų gatvėje garbioji viešnia atidengė balto marmuro atminimo lentj spaustuves, kurioje buvo leidžiami vado
vėliai, kalendoriai, laikraščiai, knygos visomis Kuropos ir hebrajų, arabų kalbomis, savininkui. J. Zawadzki 
spaustuve knygomis aprūpindavo Vilniaus universitetą ori mokyklas, jis vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo 
mokėti autoriams honorarus ir pirkti rankra.ščius. pirmąkart Vilniau- spaudos istorijoje samdė korektorių. 
Nuotr . : Paminklinės lentos atidengimo iškilmės. J. Kwasniewska — prie pastato lango. (Eltai 

Signatarai ragina viešai 
paskelbti sutartis su „V/illiams" 

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo akto signa
tarų klubas kreipėsi į Seimą ir 
vyriausybę, ragindamas „Val
stybės žiniose" paskelbti pasi
rašytų Lietuvos vyriausybės 
sutarčių su JAV bendrove 
„Williams Internat ionar teks
tus . Klubo prezidento Zigmo 
Vaišvilos pasirašytame kreipi
mesi minimas „visuomenės su
sirūpinimas ir nerimas" dėl 
sutarčių su „Williams". kurio
mis amerikiečių bendrovei 
parduota 33 proc. „Mažeikių 
naftos" akcijų. 

„Tik viešumas gali padėti at
sakyti į visuomenės susirū
pinimą sukėlusius klausimus, 
kurie labai svarbūs Lietuvos 
ateičiai", rašoma Nepriklauso
mybės akto signatarų klubo 
pareiškime. 

Tuo tarpu Seimo Juridinio 
skyriaus vedėjos pareigas ei

nanti Onutė Buišienė sakė, 
jog aktuose, reglamentuo
jančiuose teisės aktų skelbimą 
„Valstybės žiniose", nėra nu
matyta galimybė paskelbti mi
nėtą sutartį . 

Pasak O. Buišienės. su
tartis su „Williams Ir.tena-

teisės aktas, todėl j is negali 
būti paskelbtas „Valstybės 
žiniose". 

Tačiau O. Buišienė teigė, jog 
minėti tekstai galėtų būti pa
skelbti „Valstybės žinių" prie
de, kur skelbiami informaci
niai pranešimai. 

Lietuvos vyriausybės ir 
„Williams" sutartys yra laiko
mos slaptomis ir visuomenei 
neskelbiamos. tional" yra tik sasidoru, o ne 

Korupciją ir neūkiškumą naftos 
ūkyje tirs prokuratūrą 

Vilnius , lapkričio 4 d. stybes kontrolės pateikti visą 

Vytautas Dudėnas 

V. Dudėnui teko skubiai nu
traukti komandiruotę į Bu
dapeštą, kur vyksta NATO 
parlamentinės sąjungos.politi-
nio komiteto išvažiuojamasis 
posėdis. Gimęs 1937 m. bir
želio 8 d. Kelmėje, V. Dudėnas 
išaugo išeivijoje, 1961 metais 
gavo Čikagos universiteto fi
nansų specialybės magistro 
laipsnį. Aštuntajame dešimt
metyje dirbo „American Mu-
nicipal Bond Assurance Cor
poration" (AMBAC), buvo vie
nas šios finansinių garantų 
korporacijos steigėjų, jos vyk
domasis viceprezidentas, di
rektorių tarybos narys. 1991 
m. su žmona Egle grįžo į Lie
tuvą. Buvo finansų ministro 
patarėjas, padėjo įkurti Lietu
vos investicijų banką, iki 1993 
m. buvo jo prezidentu, 1992 
m. — Centrinės privatizavimo 
komisijos narys. 1993 m. vie
nas iš Nacionalines vertybinių 
popierių biržos steigėjų ir pir
masis biržos tarybos pirminin
kas. 

Seimo konservatorių frak
cija be balsavimo pritarė kan
didatams į ūkio ir finansų mi
nistrų postus. 

Po posėdžio V. Dudėnas 
žurnalistams teigė apsispren
dęs užimti šias pareigas, nes 

Seimo demokratas suardė 
referendumo rengėjų planus 

V i l n i u s , lapkričio 4 d. 
(BNS) — Seimo demokratas 
Saulius Pečeliūnas netikėtai 
sugriovė referendumo dėl 
„Mažeikių naftos" privatizavi
mo sumanytojų planus, pa
reiškęs, jog atsiima savo 
parašą. 

Ketvirtadienį Seimas visuo
t iniame posėdyje ketino svar
styti nu ta r imo projektą „Dėl 
referendumo dėl valstybės val
dymo kontrolės ir sprendžia
mosios galios reorganizuotoje 
akcinėje bendrovėje 'Mažeikių 
nafta' ". 

Posėdyje par lamentaras S. 
Pečeliūnas netikėtai perskaitė 
pareiškimą, kur iame teigė, jog 
„tolesnis referendumo organi-

* P r i e p r a š a n č i ų j ų su 
t e i k t i m a l o n e k a l i n č i a m 
Seimo nar iui Audriui Butkevi
čiui spalio 28 d. prisijungė 
Lietuvos žmogaus teisių aso
ciacijos komiteto pirmininkas 
Vytautas Girdzijauskas bei at
sakingasis sekretorius Stasys 
Kaušinis . „Gerbiamas prezi
dente, prašome Jūsų dovanoti 
A. Butkevičiui laisvę, leisti 
j am grįžti į darbą ir visuome
nę bei sudaryt i galimybę Ka
lėdas švęsti artimųjų rate"', ra
šoma Valdui Adamkui adre
suotame laiške. (EIU> 

žavimas yra netikslingas", o jo 
parašas po Seimo narių siū
lymu surengti referendumą 
„netenka galios". 

Konstitucija numato, kad 
referendumą surengti būtinas 
mažiausiai 48 Seimo narių 
pritarimas. 

Pasak S. Pečeliūno, atšaukti 
savo parašą jis nusprendė, 
įvertinęs, kad referendumas 
teisiškai nesustabdo sutarčių 
su bendrove „Williams Inter
national" vykdymo, referendu
mo formuluotės „gali ir grei
čiausiai bus interpretuojamos 
nevienareikšmiškai". S. Peče
liūno teigimu, jo sprendimui 
įtakos turėjo ir tai, kad refe
rendumo įstatyme esančios 
balsavimo normos neleidžia 
gauti objektyvaus atsakymo į 
keliamą klausimą nes nedaly
vavę referendume yra priski
riami prie balsavusiųjų prieš, 
taip pat dideli referendumo 
organizavimo kaštai (Vyriau
siosios rinkimų komisijos 
skaičiavimais, referendumas 
kainuotų apie 10 mln. 500.000 
litų). 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas Arvydas Vidžiūnas krei
pėsi į Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisiją, Teisės depar
tamentą ir Seimo valdybą, 

(BNS) — Generalinio prokuro
ro Kazio Pėdnyčios įsakymu 
sudaryta prokurorų grupė, ku
ri ištirs, a r sudėtinga situacija 
Lietuvos valstybiniame naftos 
ūkyje nėra susijusi su finansi
niais pažeidimais. Taip pat 
bus tiriama, ar šios šakos įmo
nėse nebūta korupcijos ir pikt
naudžiavimo, pranešė Genera
linės prokuratūros atstovas 
spaudai. 

Ketvirtadienį Generalinėje 
prokuratūroje įvairių teisė
saugos ir kontroliuojančių ins
titucijų pareigūnai svarstė, 
kaip iki šiol buvo tiriamas nu
manomas piktnaudžiavimas 
pasitikėjimu finansinėje veik
loje bei aplaidumas ir kiti įta
riami nusikaltimai ūkininka
vimo tvarkai Lietuvos naftos 
įmonėse — AB „Mažeikių naf
ta", „Būtingės nafta" ir kitose. 

„Generalinis prokuroras 
pažymi, kad prokuratūros at
likta kai kurių tyrimo me
džiagų ir baudžiamųjų bylų 
analizė rodo, jog valstybės 
kontroliuojančios institucijos 
nepakankamai sekė. kaip naf
tos ūkyje buvo vykdomi įsta
tymų reikalavimai del valsty
bės garantuotų kreditu panau
dojimo, taip pat ar žaliava ir 
naftos produktai buvo perka
mi ir parduodami realiomis 
kainomis, ar nėra kitų požy
mių nusikaltimu ūkininkavi
mo tvarkai", rašoma praneši
me. 

K. Pėdnyčia paprašė Val-

prašydamas paaiškinti, ar Sei
mo narys turi teisę atšaukti 
savo parašą dėl referendumo 
surengimo. 

Seimo kancleris Jurgis Raz
ma pripažino, kad iki šiol 
nebūta tokio atvejo. Tačiau, jo 
teigimu, nutarimo dėl referen
dumo projektą, kaip ir kitą 
teisės aktą, rengėjai turi teisę 
atsiimti. 

dokumentaciją, susijusią su 
AB „Mažeikių nafta" susivie
nijimo įmonių ūkinę-finansine 
veikla. 

Gavus Valstybės kontrolės 
medžiagą bei kitų institucijų 
patikrinimo rezultatus ir ap
tikus naftos įmonėse nusikals
tamų pažeidimų, Generalinė 
prokuratūra spręs, a r kelti 
baudžiamąją bylą. 

Generalinio prokuroro su
daryta pareigūnų grupė taip 
pat išanalizuos t i r iamas, su
stabdytas, nutrauktas , per
duotas teismams ir išnagrinė
tas baudžiamąsias bylas, taip 
pat tyrimo, susijusio su finan
sinę-ūkine veikla, medžiagas, 
dėl kurių buvo atsisakyta kel
ti baudžiamąsias bylas. 

* Se imo Ž m o g a u s t e i s iu 
k o m i t e t o (ŽTK) p i r m i n i n k o 
pavaduotojas Algimantas Sa
lamakinas kreipėsi į laikinąją 
premjerę Ireną Degutienę, 
prašydamas išsiaiškinti, ar 
nebus panaikintos nuobaudos 
ankstesniojo premjero Rolan
do Pakso nubaustiems vyriau
sybės darbuotojams. Anonimi
niai „Vyriausybės aparato tar
nautojai" spalį išplatino „Vie
šą kreipimąsi", kuriame ap
kaltino R. Paksą ir jo arti
miausius patarėjus tesirūpi
nant vyriausybės vadovo 
įvaizdžiu, o ne rimtais reika
lais. Pareiškimas buvo paskel
btas po to, kai vyriausybė nu
baudė kelis tarnautojus, ren
gusius nutarimą, sukėlusį tur
gaviečių prekiautojų mėsa ne
pasitenkinimą. 

* P e r d e v y n i s m ė n e s i u s 
Mokesčiu pol ic i jos departa
mento prie VRM padaliniai 
įregistravo 561 finansinį nusi
kaltimą, susijusį su ūkio sub
jektų santykiais su valstybe. 
Už finansinius nusikaltimus 
iškeltos 397 baudžiamosios 
bylos BNS. 

* Iš Se imo p i r m i n i n k o 
p a v a d u o t o j u a t l e i s t a s cent
ristų vadas Romualdas Ozo
las. Už tai balsavo 62 parla
mentarai, prieš — 2, susilaikė 
— 7. Posėdyje dalyvavo 77 
Seimo nariai. Po balsavimo R. 
Ozolas padėkojo visiems, „su
pratusiems, kad daryti šį žing
snį buvo nelengva". Jis pritarė 
konservatores Rasos Jukne
vičienės nuomonei, kad dėl jo 
pasitraukimo neturi nukentėti 
parlamentarizmas. R. Jukne
vičienė teigė, kad parlamento 
pirmininko postas neturi būti 
siejamas „nei su meile, nei ne
meile parlamento pirmininkui 
ar parlamento daugumai". Ji 
sakė kategoriškai negalinti 
sutikti su opozicijos siūlymu 
nebeskirti kito pavaduotojo į 
R. Ozolo vietą. 'BNS> 

* Seimo B i u d ž e t o i r fi
n a n s ų k o m i t e t o p i rmin in 
kė Elvyra Kunevičienė ketvir
tadienį pareiškė atsistatydi
nanti, nes nusivylė valstybės 
finansų valdymu. E. Kunevi
čienė Seimo posėdyje perskai
tė pareiškimą, kad „Lietuvos 
valstybės finansų valdymas, 
sutrikęs šių metų antrąjį pus
metį, jau privedė prie rimtų 
biudžeto ir valstybės centrali
zuotų fondų finansinių lėšų 
surinkimo problemų". „Nema
tydama Tėvynės sąjungos pir
mininko Vytauto Landsbergio 
atitinkamo sprendimo gerinti 
valstybės finansų valdymą, at
sisakau Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto pirmininkės 
pareigų", pareiškė parlamen
tarė, i BNS. 

* Didžios ios Br i t an i jos 
k a r o spec ia l i s t a i pe r spė jo 
„Williams International" va
dovus dėl korupcijos „Mažei
kių naftoje" ir pasiūlė. įsigijus 
gamyklą, nedelsiant atleisti 
visus jos vadovus, rašo „Res
publika" (11.04). Tai paaiškė
jo, kai dienraščiui pavyko gau
ti specialią D. Britanijos Sand-
hersto karališkosios karo aka
demijos tyrimų centro studiją 
apie naftos verslo būklę buvu
sios Sovietų Sąjungos teritori
joje. Tyrimas atliktas specia
liai „Williams International" 
užsakymu, kai JAV verslovė 
susidomėjo „Mažeikių naftos" 
privatizavimu. Studijos auto
riai mini mažiausiai 7 faktus. 
kai „Mažeikių naftai" buvo 
pradėti tyrimai dėl neteisėtos 
veiklos. Nei vienas teisėsau
gos pareigūnų veiksmas nebu
vo sėkmingas. Eita. 

* S e i m a s n e p r i ė m ė Alko
hol io k o n t r o l ė s į s t a tymo 
pataisų, kurios būtų panaiki
nę draudimą prekiauti alkoho
liu ankstyvosiomis ryto valan
domis. Svarstant projektą, su
sidūrė dvi parlamentarų nuo
monių grupės. Vieni teigė, kad 
prekybos alkoholiu laiko apri
bojimo panaikinimai galėtų 
būti naudingi kovojant su 
„pilstuko" prekiautojais, kiti 
— jog toks sprendimas ,,dar 
labiau nugirdytų tautą". Da
bar alkoholiniais gėrimais lei
džiama prekiauti nuo 11 vai 
ryte iki kitos dienos 6 vai. ry
to. Taigi, prekyba draudžiama 
penkias ryto valandas nuo 6 
iki 11. 

* Lietuvoje po 2 mėnes ių 
p e r t r a u k o s vėl p a b r a n g o 
degalai. Pirmiausia kainas pa
didino bendroves ..Nešte" ir 
„Shell". A-95 benzino kaina 
šoktelėjo nuo 2.35 iki 2.45-
2.48 lito už litrą. Dar vieno 
kainų šuolio laukiama sausj. 
kai bus padidintas degalų ak
cizas. B\S> 

* Andrius Kubilius — j a u 
deš imtas is vyr iausybės va
dovas po nepriklausomybės 
atkūrimo. Pasak „Lietuvos 
ryto" (11.04), vyriausybes Lie
tuvoje vidutiniškai išsilaiko 
trumpiau nei metus — šiuo 
atžvilgiu pralenkta net vy
riausybių kaitomis garsėjanti 
Italija. Vien šiemet Lietuva 
turi jau trečiąją vyriausybę. 
Rolandas Paksas savo poste 
išbuvo viso labo 5 mėnesius — 
dar trumpiau ministrų kabi
netui vadovavo Bronislovas 
Lubys ir Aleksandras Abišala, 
jau nekalbant apie trijų dienų 
premjerą Albertą Šimėną. 

• E : - . . 

* Rusijos a m b a s a d a Vil
niuje pranešė gavusi Lietu
vos valdžios leidimą įsteigti 
keturias balsavimo apylinkes, 
kuriose savo valią rinkimuose 
į Dūmą galės pareikšti Lietu
voje gyvenantys Rusijos pilie
čiai. Balsavimo apylinkės 
veiks Vilniuje, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Visagine. Rinki
mai į Dūmą vyks gruodžio 19 
d., dalyvauti juose galės nuo
lat ar laikinai Lietuvos teri
torijoje esantys Rusijos pilie
čiai, ne jaunesni nei 18 metų. 

* Vilniaus 1-osios apyl in
kės teismas nu te i sė kalėti 
tarptautinių banko kortelių 
klastotojus iš Estijos ir Latvi
jos. Estijos pilietis Hannes 
Pajusalu ir Latvijos piliečiai 
Vitalijus Kulisas bei Valerijus 
Maksimovas pripažinti kaltais 
suklastoję tarptautines banko 
korteles „Visa" ir iš AB „Vil
niaus bankas" pagrobę per 
322,000 litų. Nors visi nuteis
tieji prisipažino kaltais, ban
kui padarytos žalos jie neatly
gino, todėl nuteisti laisvės 
atėmimu. Lietuvos Specialiųjų 
tyrimų tarnybos manymu, es
tas ir Latvijos piliečiai prik
lauso tarptautinei organizuo
tai nusikalstamai grupuotei, 
nuo kurios jau nukentėjo Esti
jos, Švedijos, Suomijos, JAV. 
Norvegijos. Vokietijos, iš viso 
—13-kos valstybių bankai. 

'BNS. 

* Iš „Mažeikiu na f tos" 
kasmet buvo p a v a g i a m a 
milijonai litų, rašo „Respub
lika" (11.04). Straipsnyje apie 
sandėrio su .AVilliams" aplin
kybes dienraščiui pasakoja 
buvęs ūkio ministras Vincas 
Babilius. Paklaustas, kodėl vi
suomenėje sudarytas toks nei
giamas sandėrio su .AVil
liams" jvaizdis. buvęs minist
ras teigė: „Noriu, kad kartu 
su jumis įsigilintumėme į šį 
klausimą. Visų derybų su 
'Wiiliams' metu tiek aš, tiek 
ministerija, tiek konservato
riai pabreždavome, kad prie 
valstybinių energetikos sekto
riaus įmonių, ypač naftos ša
koje, itin klesti šešėlinė ekono
mika". Anot V.Babiliaus, aiš
kiai buvo matyti ...Mažeikių 
naftos" tarpininkų finansiniai 
ryšiai su Rusijos firmomis. 
Jis teigė, jog minimalūs užsie
nio žinovų vertinimai apie pa
vogtus pinigus iš Mažeikių 
įmones yra stulbinantys. ..Ma
noma, kad tos šešėlinės struk
tūros kasmet iš 'Mažeikių naf
tos* nusiurbdavo nuo 250 mln. 
iki 500 mln. litų", sakė V Ba
bilius. Bu 

KALENDORIUS" 
Lapkričio 5 d.: Ašvydas, Audar-

gas. Elžbieta Elzei. Florijona>. Ged
vyde, Judro. Zacharijas. 

lapkričio 6 d.: Ašmantas. Kdvi-
na. I.eonardas, Melanijus, Vygaude 
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PRIEŠ 50 METŲ ĮSISTEIGĖ 
ČIKAGOS „GRANDIS' !» 
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Vėl vieną apvalią sukaktį 
turime paminėti. Jau buvome 
rašę apie Cicero „Tauro" spor
to klubą, kurio pradžia buvo 
1949 m. rugpjūčio 13 d. O 
lapkričio 5 d. sueina pusšim
tis metų nuo pirmojo Čikagos 
lietuvių sporto klubo — 
„Grandies" įkūrimo. 

£>ią atmintiną dieną prieš 50 
metų, įvyko sportininkų ir 
sporto mėgėjų susirinkimas, 
kur iam pirmininkavo iš Vo
kietijos atkeliavusio Vyr. 
FASK'o narys Valdas Adam-
kavičius (dabartinis Adamkus 
— Lietuvos prezidentas), o 
sekretoriavo Edmundas Ven-
gianskas. 

Pusiau slaptu balsavimu čia 
buvo išrinkta klubo valdyba, 
kuriai pavesta paruošti klubo 
įstatus. Vaidybon pateko V. 
Adamkavičius 'pirm.). E. Ven-
gianskas (sekr.i, V. Karpuška. 
Vėliau dar buvo pakviestas 
reikalų vedėjas, kuriuo tapo 
S. Zubkus. 

Steigiamajame susirinkime 
nu ta r tas ir pavadinimas Lie
tuvių Tremtinių sporto klubas 
„Grandis". Nuspręsta pradžio
je apsiriboti trimis sekcijomis: 
Krepšinio (vad. E. Yengians-
kas), Stalo teniso ivad. L. Kal
vaitis), Šachmatų (vad. L. 
Karpuška). Kiek vėliau — 
1950-siais buvo įsteigtos T mk-

'lrnio, Lengv. atletikos ir Fut
bolo sekcijos. 

1950 m. vasario 25 d. vyku
siame visuotiniame klubo na
rių susirinkime buvo patvir
t inta ir praplėsta valdyba. V. 
Adamkavičiui, E. Vengians-
kui, V. Karpuškai teko turėtos 
pareigos, o L. Kriaučiūnas iš
r inktas reikalų vedėju. V. Ra
gauskaitė — iždininke. 

Pirmieji pasireiškė krepši
ninkai, kurie 1949-1950 metų 
sezoną žaidė Davis Square 
parko pirmenybėse. Jose mū
siškiai iš 13 rungtynių lai
mėjo penkias. Komandoje žai
dė: G. Bliūdžius. L. Kalvaitis. 
A. Kikilas. S. Zubkus. Puo
džiūnas, Snarskis. Trauka. 
Antrąjį sezoną rungtyniauta 
McKinlėy parko pirmenybėse, 
tačiau ir čia pasekmės gran-
diečiams nelabai būdavo pa
lankios. Mūsiškiai neturėjo 
trenerių, lėšų ir salių treni
ruotėms. 

1951 m. gegužės 5 d. „Gran
dies" krepšininkai žaidė pir
mąsias rungtynes su Čikagos 
latvių krepšinio komanda, ku
rią įveikė 65-31. Lietuviu nau

dai šiame istoriniame susiti
kime daugiausia taškų pelne 
S. Zubkus (31), R. Dirvianskis 
'dabartinis Dirvonis 11), G. 
Bliūdžius (17). 

Klube kiek daugiau pasi
reiškė ir šachmatininkai, žai
dę „Chicago City Chess" ly
goje. Jų eilėse daugiau reiškė
si VI. Karpuška. S. Antanai
tis, R. Estka. J . Kaunas, K. 
Kaunas. Z. Stančius. K. Šal
kauskas. K. Ramašauskas, A. 
Zujus. K. Jakštas , o vėliau ir 
P. Tautvaiša. 

,Grandis" veikė iki 1951 m. 
gegužės 27 d., kai Tremtinių 
namuose vykusiame tuo metu 
keturių Čikagos ir apylinkių 
lietuvių sporto klubų vadovų 
ir narių susirinkime buvo nu
tar ta apsijungti — iš trijų ap
sijungusių klubų („Tauro", 
..Grandies'" ir „Lituanicos"^ ta
da kilo LSK „Perkūnas", o 
Čikagos „Ateitis" nusprendė ir 
toliau veikti atskirai. 

Tačiau ir „Ateitis" 'įsteigta 
1951 m.1 neilgai gyvavo — šis 
klubas 1952 m. vasarą pradėjo 
veikti ..Gintaro" vardu. O 
1955 m. spalio 23 d. vėl iš kito 
apsijungimo (šį kartą jungėsi 
„Gintaras" ir „Perkūnas") kilo 
vienas iš stipriausiųjų ir jau 
ilgai veikiantis sporto klubas 
„Neris", kuris, deja, šiuo metu 
jau retai kur su savo koman
domis pasirodo. 

Tokia yra „Grandies" klubo 
bei jo tikslus tęsusių vienetų 
istorija, ją trumpai papasako
jus. O žvelgiant į tas dienas 
prieš 50 metų, būtų daug ką 
galima pasakyti. Būnant tų 
darbų ir įvykių sūkuryje, apie 
juos dažnai rašant spaudoje 
bei kituose leidiniuose, susi
kaupė tomai medžiagos, kuri 
gal ras vietos kuriame nors 
archyve Lietuvoje. 

Daug iš tų sportininkų ar 
sporto veikėjų pradėjusių savo 
darbą Lietuvių Tremtinių 
sporto klube „Grandyje" ir ki
tais pavadinimais gyvavu
siuose junginiuose, jau iške
liavo amžinybėn. Tačiau jų 
žygiai ir darbai liko ir juos il
gai prisiminsime. 

Smagu, kad iš „Grandies" 
klubo kūrėjų ir narių tarpo 
išaugo didelis vyras Valdas 
Adamkus (buvęs Adamkavi
čius). kuris įeis į Lietuvos is
toriją nevien tik kaip geras 
sportininkas bei ryškus sporto 
darbuotojas, bet ir kaip suma
nus Lietuvos prezidentas. 

Ed. Šula i t i s 

ŠALFASS-gos centro valdyba po posėdžio, kuriame svarstė artėjančio metinio sąjungos suvažiavimo, š.m. lapk
ričio 13 d. vyksiančio Clevelande. darbotvarkes ir kitus organizacinius bei varžybinius reikalus. Iš k.: klupo — 
narys Mindaugas Leknickas ir kompiuterio specialistas Juozas Šileika. Stovi — iždininkas Linas Balaišis, na
rys ryšiams su spauda Sigitas Krasauskas, pirmininkas Audrius Šileika, vicepirm. Marius Gudinskas, sekre
torius Arūnas Cygas, žaidynių koordinatorius Rimas Miecius. Nuotraukoje nėra Clevelande gyvenančio gene
ralinio sekretoriaus Algirdo Bielskaus ir lauko teniso koordinatoriaus Eugenijaus Krikščiūno. 

J. VINČOS SPORTO KLUBO 
DEŠIMTMETIS 

Rugsėjo 24 dienos popietę. į 
J. Vinčos sporto klubo įreng
tas patalpas (Kalniečių g. 
bendrabučio pusrūsyje) pažy
mėti šio klubo įkūrimo dešimt
metį, atvyko miesto Kūno kul
tūros ir sporto skyriaus vedė
jas V.Grabnickas, švietimo 
skyriaus vedėja S. Šležiene, 
LŠS Centro valdybos narys -J. 
Skėrys, pirmasis klubo direk
toriaus A. Michailovo treneris 
kapitonas J. Boksas, klubo rė
mėjai, sportininkai, kolegos ir 
kt. 

Prieš dešimtį metų klubo di
rektoriaus A. Michailovo rū
pesčiu ir iniciatyva įsteigtas 
kuklus vaikų klubas, per šį 
laikotarpį įnešė savo indėlį ne 
tik miesto ir kauniečių gyve
nime, ir tai nemažas klubo va
dovų ir trenerių darbas auklė
jant Lietuvos jaunimą. 

1990 m. birželio 18 dieną 
jau įsteigtas klubas tampa pir
muoju Šaulių sąjungos sporto 
klubu ir būna įregistruotas 
LŠS Centro valdyboje kaip 
LŠS J. Vinčos bokso klubas. 
Klubo nariai tapo LŠS nariais. 
Netrukus klubas pasisiuvo vė
liavą, naujas aprangas su 
Šaulių sąjungos atributika. 
Klubui nuomojamajame Kau
no Politechnikumo bendrabu
čio pusrūsyje, klubo narių jė
gomis buvo atliktas remontas, 
įrengė ringus, treniruoklių sa
lę, padedant Šaulių sąjungai 
ir rėmėjams pavyko įsigyti rei

kiamą sportinę įrangą. Vis 
daugiau aplink gyvenančių 
vaikų pareiškė norą lankyti 
šiame klube treniruotes. Ir tai 
dauguma buvo vaikai iš dau
giavaikių ir socialiai remtinų 
šeimų, kuriems lankyti ap
mokamas treniruotes ir užsi
ėmimus buvo neįmanoma. 

Jau tų pačių metų lapkričio 
22-25 dienomis Kaune įvy
kusiame Lietuvos jaunių bok
so čempionate, kuriame po 50 
metų pertraukos dalyvavo Lie
tuvos Šaulių sąjungos koman
da, kurios nariai atstovavo 
Šaulių sąjungai su nauja, šau-
liškom emblemom papuošta, 
sport<ne-apranga. Šis čempio
natas Šaulių sąjungos koman
dai buvo sėkmingas. Klubo 
auklėtiniai V. Kilkus ir A, 
Pauliukevičius iškovojo bron
zos medalius. 

Gruodžio 5-9 dienomis atvi
ro Kėdainių miesto čempio-' 
nato nugalėtoju tapo J. Vinčos 
klubo sportininkas D. Čepulis. 

Tuo aaetu Danijoje vyko 
tarptautinis Anderseno taurės 
bokso turnyras, kuriame daly
vavo Lietuvos komanda, ku
rios sudėtyje buvo J. Vinčos 
klubo boksininkas supersun-
kiasvoris A. Pauliukevičius, 
kuris kovojo šauliška atributi
ka papuošta apranga. J is , nu
galėjęs Švedijos ir Norvegijos 
boksininkus, pelnė turnyro 
nugalėtojo vardą. 

Prasidėjus 1991 metų tra-

CROSS-COUNTRY VARŽYBŲ VIETA 
PAKEISTA 

9-osios kviestinės Clevelan-
do LSK „Žaibo" ..Cross-Coun-
try" (lauko/miško) bėgimo var
žybos vyks 1999 m.lapkričio 
13 d., šeštadienį. Edgevvater 
Park. tarp West Shoreway ir 
Lake Erie. į vakarus nuo 
VVest 49th St.. Cleveland. 
Ohio. Anksčiau buvo skelbta, 
kad vyks Medina. Ohio. 

Programa: berniukams ir 
mergaitėms „Bantam" (1989 

CikagM ..Grandies" krepšininkų grupe ir jų vadovas 1951 metais Iš k.. E Vengianskas. S. Zupkus, V. Kariys. 
L K Ivaitis. A Kikili*. Neatpažintas Priekyje futbolininkas K Bnltramonaitis v- " Ed. Šn l . i i č io 

m. gim. ir jaunesniems) — 
3.000 m; „Midget" (1987-1988 
m. gimimo) ir „Youth" (1.985-
1986 m. gim.) — 4,000 m; 
Jntermediate" (1983-1984 m. 
gim.). „Yo'ung Men & Women" 
(1981-1982 m. gim.), vyrams 
ir moterims bei visų klasių 
senjorams/ėms — 5,000 m. 
Senjorų klases: 30-34; 35-39; 
40-44; etc. kas 5 metai. 

Varžybų pradžia vyrams, 
moterims ir senjorams/ėms — 
9 vai. ryto. Registracija nuo 8 
iki 8:45 v.r. Prieauglio kla
sėms — pradžia 10 v.r., pra
dedant nuo ..Young Men's & 
Vv'omen's" ir palaipsniui ei
nant žemyn. Registruotis ne
vėliau kaip 10 min. prieš 
kiekvieną rungtį. 

Registruotis ir daugiau in
formacijų gauti pas Algirdą 
Rielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122. Tel. 
216-486-0889. Faksas: 216-
481-6064. Registruotis galima 
ir vietoje, prieš varžybų pra
džią. 

Varžybos vyks Lake Erie 
L'SATF 1999" m. pirmenybių 
rėmuose, atrenkant baltiečius 
bei lietuvius iš bendrų Lake 
Erie USATF pirmenybių pa
sekmių. 

Visi lietuviai ir kiti bal-
tiečiai. ilgesnių nuotolių bėgi
kai kviečiami dalyvauti. 

LSK „Žaibas" 

DRAUGAS 

giškiems sausio įvykiams Lie
tuvoje, klubo nariai, kaip ir 
kiti šauliai, budėjo Lietuvos 
Respublikos" Aukščiausiosios 
Tarybos rūmuose ir saugojo 
kitus valstybės svarbos objek
tus, už ką klubo treneris A. 
Michailovas. ir kiti klubo spor
tininkai buvo apdovanoti Sau
sio 13-osios atminimo meda
liais ir LŠS Garbės ženklais 
„Parlamento gynėjas". 

Lietuvos gyvenimui apri
mus, klubo sportininkai ir to
liau sėkmingai kovojo ne tik 
Lietuvos, bet ir tarptautiniuo
se ringuose, tapdavę nugalė
tojais bei prizininkais. Klubo 
narių skaičius augo ir teko or
ganizuoti rytines ir vakarines 
treniruotes. Klubo vadovų 
pastangomis klubo sportinin
kai, iš ypač remtinų šeimų, 
galėjo nemokamai pietauti 
klubą remiančioje kavinėje. 

1992 metais klubas užmez-
-gė-beodradarbiavimą su Dani
jos Horsenso miesto bokso klu
bu. Vyko abipusiai sportinin
kų vizitai, bokso turnyrai. 
Grįžtant iš vienos viešnagės 
Danijoje Kauno II vaikų inter
natui buvo atvežta 30 dėžių 
dėvėtų vaikiškų drabužių. 

Nuo 1993 metų buvo pradėti 
rengti kasmetiniai J . Vinčos 
taurės bokso, o vėliau kikbok-
so, turnyrai, kurių nugalėtojai 
ir prizininkai buvo apdovano
jami klubo ir LŠS Centro val
dybos įsteigtais vertingais pri
zais. 

Tuo tarpu klube buvo pra
dėtos kikbokso ir kovines sa-
vyginos treniruotės, todėl klu
bas tapo LŠS J. Vinčos sporto 
klubu ir jame nemokamas tre
niruotes lankė arti 40 vaikų. 
Tačiau, keičiantis sąlygoms ir 
Lietuvos įstatymams, vis sun
kiau darėsi rasti rėmėjų ir 
lėšų klubo reikmėms vykdyti. 
Šaulių sąjunga negalėjo pilnai 
išlaikyti klubo ir, besikeičian
tys Lietuvos labdaros įstaty
mai, mažino rėmėjų ir auko
tojų gretas. Patalpų remontas, 
įrangos ir aprangos įsigijimas, 
mokesčiai ir kt. reikalavo ne
mažai lėšų. Kitas jau būtų se
niai numojęs rankas ir užda
ręs klubą, tačiau A. Michailo
vas ir toliau liko ištikimas 
savo idėjai, ir toliau su trene
riais R. Zarausku ir A. Lavicku 
(neseniai mirė), ūkvedžiu V. 
Mikalajūnu kovojo su sunku
mais. Įveikiant įvairiausius 
trikdymus, pavyko išsikovoti, 
kad Vyriausybė perdavė klu
bui patalpas neatlygintinai 
naudotis 99 metus. 

Patalpose buvo padarytas 
naujas remontas, pakeista 
grindų danga, įruošta dailės 
klasė, kurioje vaikai galės 
piešti, tapyti ir lipdyti. 

Kiekvienais metais klubo 
auklėtiniams rengiama kalė
dinė vakaronė ir visi vaikai 
gauna klubo kalėdines dova
nas, kiekvienais metais jie 
poilsiauja Nidoje ar prie eže
rų, jiems rengiamos ekskursi
jos ir kt. Manau, kad A. Mi
chailovas, klubo auklėtiniais 
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rūpinasi daugiau negu kai ku
rie tėvai. J is minėjo, kad kas
dien susiduria, su daugybe 
problemų — t rūks ta lėšų, rei
kia mokėti mokesčius, reikia 
ieškoti galimybės įsigyti nau
jai aprangai ir įrangai, galvoti 
apie vaikų užsiėmimus, pas
taruoju metu ieško asmens, 
kuris visuomeniniais pagrin
dais, kadangi tiek A. Michailo
vas, tiek treneris ir ūkvedis 
atlyginimo negauna, galėtų 
pravesti dailės užsiėmimus ir 
kt. Kaskart reikia nurodinėti, 
kad klubo auklėtiniai socialiai 
remtinų, daugiavaikių ir aso
cialių šeimų vaikai, našlaičiai, 
jie užsiėmimus lanko nemoka
mai, kad klubas a t i t raukė juos 
nuo neigiamos gatvės įtakos, 
auklėja juos, ruošia gyveni
mui, ...Ir kas žino, gal ateityje 
iš šių vaikų kai kas taps gar
siu sportininku, pedagogu, gy
dytoju, menininku, mokslinin
ku ir kt. 

Atvykusius į klubo dešimt
mečio paminėjimą pasitiko 
klubo direktorius A. Michailo
vas. J is aprodė naudojamas 
patalpas, sporto įrangą ir in
ventorių, poilsio kambaryje 
svečiai galėjo apžiūrėti sten
dus su nuotraukomis iš klubo 
gyvenimo, spintose išdėstytais 
klubo narių apdovanojimais, 
ženkliukų apie boksą rinkinį 
ir kt. 

A Michailovas padėkojo su
sirinkusiems svečiams už at
vykimą, sveikinimus ir dova
nas, pareiškė, kad ir toliau 
stengsis klubo gyvavimui ir 
darbui su vaikais, padėkojo 
rėmėjams, kurie atsakingai 
žiūri į Lietuvos vaikų auklėji
mą ir jų ateitį. 

Šių eilučių autorius prisi
minė apie tas dienas, kuomet 
klubas tapo Šaulių sąjungos 
padaliniu, pirmuosius žings
nius, kar tu sprendžiamas pro
blemas. 

Miesto Kūno kultūros ir 
sporto skyriaus vedėjas V. 
Grabnickas įteikė A. Michailo-
vui savivaldybės dovaną ir 
pažadėjo pagal išgales remti 
klubą ir jo auklėtinius. Jis 
įteikė skyriaus padėkos raš-

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel . 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfckory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitanmą 

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

7722 S. Ketfžiė Ave 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S'.RobeTts'm; Hiekory Hills, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Jįja/lem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VtŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tat. 773-229-9985 

Valančios pagal susitarimą 

ARAŠUJOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

tus, skirtus J . Vinčos sporto 
klubo dešimtmečiui, klubo rė
mėjams — J . Skėriui, G. Bui-
nevičiui, V. Romanovui. R. 
Charževskiui. šių eilučių auto
riui ir kt. Tokie raštai už pa
ramą klubui buvo išsiųsti 
Tautos fondo tarybai ir niujor
kiečiui K. Miklui. 

Norisi palinkėti klubui ilgų 
veiklos metų, jo vadovams iš
tvermės, stiprybės ir pasise
kimų auklėjant vaikus, o klu
bo auklėtiniams — tapti są
moningais mūsų valstybės pi
liečiais. 

S t a s y s Ignatavičius 
LSS Garbės šaulys 
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BALTIEČIŲ-VOKIEČIŲ 
ŽINIARAŠTIS 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Vokiečių-baltiečių draugija 
jau 45-tus metus leidžia žinia
raštį „Pranešimai iš baltiečių 
gyvenimo". Prieš keletą metų 
žiniaraštis buvo spausdina
mas Miunchene, tačiau pa
brangus pašto ir spausdinimo 
išlaidoms Vokietijoje, jis per
keltas į Latvijos sostinę. 

Redaktoriaus pareigas eina 
estas dr. Algred Aule. Pilnai 
suprantama, kad žiniaraščio 
turiniu kartais daugiau dėme
sio skiriama estų gyvenimui. 
Tačiau rugsėjo mėn. laidoje, 
gan daug žinių randama iš lie
tuviško gyvenimo. 

Pradėsiu lietuvių-lenkų 
klausimu. Apie kaimynines 
valstybes rašo dr. B. Fisher, 
pavadindamas komentarą 
„Lenkija spaudžia Lietuvą val
dymo reformoms". Autorius 
pradeda istorine praeitim, kai 
1385-1795 m. abi valstybes 
jungė personalinė unija, vė
liau „dviguba" imperija, o 
Liublino unijos pasekmėse 
Lietuvos tautos lenkinimas, 
vėl valstybių dalybos tarp Ru
sijos, Prūsijos ir Austrijos. 

Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, ginčas dėl sostinės 
Vilniaus tęsėsi iki Antrojo pa
saulinio karo. Hitlerio-Stalino 
sutartimi Lietuva vėl pateko į 
Sov. Sąjungą, o Vilnius tapo 
tarybinės Lietuvos sostinė. 

Po 1991 m. Lietuvos-Lenki
jos santykiai vystėsi gera link
me. Lenkija remia Lietuvą jos 
siekiuose įsijungti ŠAS (NA
TO) valstybių eiles, 40 lietu
vių karių įjungti į lenkišką ba
talioną Kosovo provincijoje. 
Deja, paskutiniu metu santy
kiai gerokai pablogėję. Tai 
mažunra~"tautybių klausimas, 
kadangi Lietuvoje gyvena 7 
proc. lenkų, o Lenkijoje 0,7 
proc. lietuvių. Lenkijos min. 
pirm. Jurgis Buzek, susitikęs 
su Lietuvos min. pirm. Rolan
du Paksu reiHlavo lygių tei
sių brandos ; testato egzami
nuose, atliekant juos lenkų 
kalba. Atmestas lenkiško uni
versiteto įsteigimo klausimas 
Vilniuje, lietuviai to paties rei
kalauja Suvalkų trikampyje, 
ypač Punsko mieste. Taip pat 
lietuviai lenkų pusėje pastebi 
gan griežtą toną, o gal net aki
plėšiškumą (aroganciją), rei
kalaujant administracinių re
formų Vilniaus apylinkėse. 
Lietuviai tame mato kišimąsi 
į vidaus Lietuvos reikalus. 

Antras straipsnis „Nauji po
stūmiai (impulsai) Lietuvos 
Bažnyčios gyvenime, prade
dant persitvarkymo (perestroi-
kos) laikotarpiu" — tikrovėje 
yra paskaita, skaityta vokie-
čių-baltiečių suvažiavime Liu-
neburge 1998 m. Autorius R. 
Frank tuoj pat pažymi, kad 
Lietuvos tikybinis gyvenimas 
remiasi katalikų tikėjimu, 
nors ir kitos tikybinės bend
ruomenės, ypač nuo Gorba
čiovo pertvarkos, stipriai vys
to savo veiklą. Tai istorinės 
Lietuvos pasekmės, kai jos 
valdovai buvo tolerantiški ki
tų tautų tikėjimui. 

Šiandieną iš 3,715 min. gy
ventojų, lietuviai sudaro 81 
proc., rusai 9 proc., lenkai 7 
proc., gudai ir ukrainiečiai 1 
proc. Taigi, lietuviai su len
kais sudaro beveik 3 min. ka
talikų skaičių, 2 proc. gyven
tojų priklauso ortodoksų bend
rijai ir 1,2 proc. protestantų. 
Pastaroji dar skirstoma į liu
teronų, reformuotą bažnyčią ir 
baptistus. 

Autorius perkelia skaityto
jus į 1939 m., primindamas 
stiprią katalikų veiklą bei gy
venimą, gausias bažnyčias, 
keturias seminarijas, vienuo
lynus. Be to, KB-ja globojo 
našlaičių ir senelių prieglau
das, vaikų darželius, mokyk
las ir t.t. Okupavus sovietams 
Lietuvą, uždaryta spauda ir 
bažnyčios, palikus tik Kauno 
seminariją. Autorius plačiai 
aprašo mums žinomus įvy
kius, Katalikų Bendrijos sun
kų gyvenimą, pavadindamas jį 
katakombų gyvenimu. 

M. Gorbačiovui metus per
sitvarkymo šūkį, pagerėjo taip 
pat ir Katalikų Bažnyčios pa
dėtis: grąžintos šventovės, 
leistas katalikiškas laikraštis. 
Autorius, neduodamas šaltinio 
rašė, kad šiuo metu Lietuvoje 
veikia 675 Katalikiškos Bend
rijos su 686 kunigais, semina
rijos, vienuolynai ir t.t. V. 
Landsbergio laikotarpyje 
įtempimas tarp Bažnyčios ir 
valstybės gerokai sumažėjęs. 

Protestantai jungiami su re-
formine ir liuteronų Bažnyčia. 
1986 m. Jų skaičius siekė 20 
tūkst., šiandieną jau 32 tūkst. 
Skaitlingiausios liuteronų 
Bendrijos randamos Klaipėdos 
krašte ir Tauragėje. Jų skai
čius siekia 5 tūkst. Taip pat 
Vilniuje, Šilutėje ir Klaipėdoje 

Danutė Bindokienė 

Iš JAV LB XV tarybos trečiosios sesijos, vykusios š.m. spalio 8-10 d. Milwaukee, WI. Kalba JAV LB Tarybos 
narė ir JAV LB atstovų komisijos su LR Seimu pirmininkė Liuda Rugieniene. Sėdi iš kaires: Aušrele Sakalaite, 
tarybos prezidiumo pirm. Donatas SkuCas, PLB pirm. Vytautas Kamantas. Nuotr. Jono Urbono 

TOLSTA LITO SKYRYBOS SU JAV 
DOLERIU 

Litas iki kitą rudenį įvyk
siančių Seimo rinkimų ti
kriausiai liks susietas su JAV 
doleriu. Be to, litas vėliau gali 
būti siejamas ne su rekla
muotu JAV dolerio ir euro 
krepšeliu, bet tik su euru, — 
rašo „Lietuvos rytas". 

Lietuvos banko strategai lyg 
ir buvo sutarę, kad kitų metų 

liuteronų priskaitoma iki 1 
tūkst. „Sandora" stengiasi pa
dėti maistu, apavu, rūbais. 
Autorius sako, kad didelė liu
teronų Bažnyčios problema 
yra stiprus individualizmas, 
susiskaldymas paskirose ben
druomenėse. Taip pat, finansų 
stoka turi didelę reikšmę liu
teronų gyvenime. 

Atgijo ir ortodoksų Bažny
čia. Šiuo metu veikia 27 baž
nyčios, du vienuolynai Vil
niuje. Lietuvoje randama taip 
graikų-ortodoksų bažnyčia, ta
čiau paskaitos autorius apie ją 
žinių neturėjo. 

Neužmiršo autorius karai
mų, kuriuos Vytautas apgy
vendino Lietuvoje, paimdamas 
vyrus savo rūmų apsaugai. 

Autorius plačiai aprašo Lie
tuvos žydų gyvenimą, primin
damas jų prieškarinį 250 
tūkst. skaičių. Šiandieną Lie
tuvoje likę tik 40 tūkst. žydų. 
Jie turi visas teises, savas or
ganizacijas, žydų muziejų, 
gimnaziją. Vilniuje sekmadie
nines mokyklas Kaune ir 
Klaipėdoje. Vilniuje veikia 
sporto klubas „Macabi". Pas
kutiniu laiku žydai atgavo 
nuosavybių. Daug žydų sten
giasi emigruoti. Tam yra daug 
priežasčių: -žydai netiki lietu
viška demokratija, atstumian
ti lietuvių nuotaika žydams, 
primetant jiems bendradar
biavimą su sovietais. Be to, 
pastebimas stiprus antisemi
tizmas. 

pirmąjį pusmetį litas bus sie
jamas su valiutų krepšeliu, 
tačiau R. Pakso Vyriausybe 
1999-2000 metų veiklos pro
gramoje įrašė, kad Lito patiki
mumo įstatymo pataisos turės 
būti parengtos iki 2000 metų 
trečiojo ketvirčio. 

Ekspertai mano, kad litas 
gali būti siejamas tiesiogiai 
tik su euru, nes toks scenari
jus būtų artimesnis Tarptau
tiniam valiutos fondui, su ku
riuo Lietuva netrukus ketina 
pasirašyti bendradarbiavimo 
sutartį. 

Tarptautinis valiutos fondas 
tikriausiai primygtinai reko
menduos įšaldyti gyventojų 
santaupų atkūrimo programą, 
o antrąja sąlyga gali tapti va
liutų valdybos modelio išlai
kymas Ir ,;fo.siejimas su euru, 
apeinant krepšelio laikotarpį. 

Lietuvos banko valdybos pir
mininko pavaduotojas Arvy
das Kregždė sako, kad cen
triniam bankui yra žinoma 
Tarptautinio valiutos fondo di
rektorių nuomonė del lito su
siejimo su euru, tačiau Lietu
vos bankas įsitikinęs, kad 
reikia paisyti ne tik pasaulio 
nuomonės, bet ir vidaus reik
mių „Lietuvos banko pozicija 
nepasikeitė — mes už tai, kad 
litas būtų siejamas su valiutų 
krepšeliu. Manome, kad dabar 
krepšelis būtų geresnis vari
antas nei susiejimas su euru", 
— sakė A. Kregždė. 

Finansų analitikės Margari
tos Starkevičiūtės nuomone, 
tolesnę pinigų politikos strate
giją reikės derinti su Europos 
Sąjunga. Jos teigimu, sprendi
mo del lito susiejimo pakeiti
mo vilkinimas Lietuvos ūkiui 
kainuos labai brangiai. Anali
tike įsitikinusi, kad litą su va
liutų krepšeliu reikėjo sieti šių 
metų pradžioje. 

Ekspertai mano, jog bus ne

lengva suderinti nuomonių 
skirtumus su Tarptautiniu va
liutos fondu. Pasak finansų 
maklerio Kęstučio Kupšio, 
jeigu paaiškės, kad Tarptau
tinis valiutos fondas kartu su 
pinigais atsineš ir pinigų poli
tikos receptus, galima statyti 
kryžių Lietuvos banko norams 
tapti klasikiniu centriniu ban
ku. Lietuvos bankas taps val
stybės išlaidų mažinimo ban
gos nepaliesta ramybe besi
džiaugiančių biurokratų prie-
bėga". 

Užsitęsęs susiejimo mecha
nizmo keitimo laikotarpis lė
mė dešimtis pareiškimų apie 
galimą lito devalvavimą atsie
jimo nuo dolerio metu. Gan
dus dar sustiprina sunki eko
nominė padėtis ir pastarai
siais mėnesiais nuolat ma
žėjančios Lietuvos oficialiosios 
tarptautinės atsargos bei ek
sportas. 

R. Jaku ty tė 

* Lie tuvos bankas leido 
Vokietijos bankui „Nord-
deutsche Landesbank Giro-
zentrale" („Nord/LB") steigti 
Lietuvoje savo skyrių. Dabar 
sietuvoje veikia dviejų užsie
nio bankų — Lenkijos „Kredyt 
Bank S.A." ir Prancūzijos „So-
ciete Generale" — skyriai bei 
Estijos „Hansabank" priklau
santis antrinis bankas. Mano
ma, kad Vokietijos bankas 
įsikurs bankrutavusio „Litim-
peks" banko centrinėje būsti
nėje Vilniuje. BN'Si 

* Valstybinės ka inu ir 
energet ikos kontrolės ko
misijos pirmininkas Vidman
tas Jankauskas mano, kad 
elektros energija Lietuvoje 
brangs nuo sausio pradžios, 
tačiau nesiryžta spėlioti, kok
ia bus naujoji kaina. Ignalinos 
AE prašo padidinti įkainį nuo 
5.9 iki 7.848 cento, o „Lietu
vos energija" — vidutiniškai 
nuo 15.9 iki 20.25 cento už ki
lovatvalandę. (BNS. 

Juk nebuvo nutraukti 
Žinia gera: Vatikanas su 

Lietuva ruošiasi — arba bent 
tariasi — pasirašyti dvišales 
sutartis dėl santykių tarp Ka
talikų Bažnyčios ir Lietuvos 
bendradarbiavimo mokslo, 
teisės, kultūros bei kitose sri
tyse. Tik kyla klausimas: argi 
1927 metais tarp Vatikano ir 
Lietuvos vyriausybės pasi
rašyta sutartis, anuomet va
dinama konkordatu, nebega
lioja, kad reikia viską iš naujo 
atlikti? 

Pagal turimą informaciją, 
valstybių konkordatai su Vati
kanu yra dvejopi: laikinieji, 
sudaryti ribotam laikui, ir il
galaikiai, arba visam laikui 
skirti. Pastarajai grupei pri
klauso ir pasirašytieji su Lat
vija, Lenkija, Lietuva. Sovietų 
okupacijos pradžioje, 1940 m. 
birželio 26 d., konkordato 
nuostatos paskelbtos negalio
jančiomis. Tačiau verta pažy
mėti, kad tai ateistinių oku
pantų, o ne nepriklausomos 
Lietuvos valstybės nutarimas. 
Tos nuomonės laikantis, po 
nepriklausomybės atkūrimo 
1990 m. kovo 11 d., konkorda
tas turėjo vėl gauti savo 
teisėtą eigą. 

O gal čia kitas panašus at
vejis, kaip dėl Lietuvos pilie
tybės užsienyje Antrojo pasau
linio karo metu atsidūrusiems 
lietuviams? Okupantui pa
skelbus, kad visi lietuviai yra 
ne Lietuvos, o sovietų imperi
jos piliečiai, išskyrus, žinoma, 
„karo nusikaltėlius, pabėgu
sius iš tėvynės į Vakarus, kad 
nereikėtų atsakyti už liau
džiai padarytus nusikalti
mus". Tačiau, kaip ir aukščiau 
minėtu atveju, ta užtvara su
griuvo kartu su sovietija. 
Žinoma, kiekvienas užsienio 
lietuvis, arba kaip vis dar 
mėginama mus vadinti — 
išeivis — gali nesunkiai at
gauti Lietuvos pilietybę, atli
kęs nustatytas procedūras, 
pristatęs dokumentus, nuo
traukas ir t.t., ir t.t. Vis tik 
daugelis jaučiasi tų reikala
vimų įžeisti, nes, gimę, net 
augę Lietuvoje, save laiko tik
raisiais jos piliečiais. 

O grįžtant prie Lietuvos-
Vatikano konkordato, kaip 
BNS žinių agentūra iš Vil
niaus pranešė lapkričio 1 d., 
Užsienio reikalų ministerijos 
Vakarų Europos skyriaus ve
dėjas Audrius Brūzga pasa
kęs, kad „po Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo Vati

kanas nepareiškė pageidavi
mo atnaujinti konkordatą" 
Tačiau jis iš tikrųjų niekuo
met nebuvo nutrauktas, tik 
okupacijos dešimtmečiais lai
kinai sustabdytas, tai dėl ko 
turėjo būti atnaujintas? Atro
do, kad Vatikanui tas visiškai 
suprantama, tik Lietuvos pa
reigūnams neaišku... 

Tiesa, laikai nuo 1927 m. 
yra pasikeitę, o Lietuvoje prie 
tų pa.^keitimų ypač prisidėjo 
ateistinio komunizmo reži
mas ir jo auklėjimas, visokiais 
būdais neigiantis tikėjimą ir 
bet kokius ryšius su Katalikų 
Bažnyčios vadovybe Vatikane. 
Dabar svarbu „persiaukleti" ir 
valstybei vadovaujantiems as
menims, ir eiliniam piliečiui. 
Tad ir tartis su Vatikanu, de
rinant, pritaikant sutarties 
punktus esamoms sąlygoms, 
naujiems reikalavimams yra 
logiška. Kai kuriuos pakeiti
mus pasiūlė pats šv. Sostas, 
tad ir juos reikia suderinti su 
Lietuvos įstatymais bei porei-
kiais.Tereikia linkėti, kad tas 
procesas nesitęstų per ilgai, 
kaip buvo pirmosios (po 1918 
m.) nepriklausomybės laikais. 
Popiežius Jonas Paulius II 
rodo ypatingą palankumą lie
tuvių tautai, dėl to ir laikas 
vesti derybas su Vatikanu, ir 
pasirašyti abišales sutartis 
yra labai tinkamas. Svarbu, 
kad Lietuva, save te-belai-
kanti katalikiška valstybe, į 
būsimąjį tūkstantmetį žengtų 
jau su pasirašytu konkordatu. 
Juo labiau, kad Lietuvos 
Vyskupų taryba paskelbusi 
2000-sius metus Kristaus me
tais. Antra vertus, praėjusį 
sekmadienį 'spalio 31 d.) 
Augsburge pasirašyta Kata
likų Bažnyčios ir Liuteronų fe
deracijos deklaracija pašalino 
dar vieną kliūtį į Kristaus 
žadėtąjį krikščionių bendra
vimą, tad artimi Lietuvos 
ryšiai su Vatikanu yra dar 
prasmingesni. 

Europos valstybių ir Kata
likų Bažnyčios tarpusaviu 
santykių apibendrinimas ofi
cialiomis sutartimis, t.y. kon
kordatais, yra sena tradicija, 
prasidėjusi aštuntojo šimtme
čio viduryje. Amžiams slen
kant, ne visuomet toms sutar
tims buvo skiriama vienoda 
reikšmė, bet jau šiame 
šimtmetyje įgavusi tradicinę 
ir politinę svarbą, kurią pri
pažįsta kiekviena moderni 
valstybė, net nekatalikai. 

PRABĖGUSIO LAIKO 
BEIEŠKANT 
RIMVYDAS SIDRYS 

Nr.4 
Tęsinys O tie požeminiai rūmai buvo 

įdomūs. Atgaivinau prisiminimus iš pirmosios ke
lionės prieš 17 metų. Gilūs ir statūs laiptai, ankšti ko
ridoriai, milžiniškos bronzinės durys, imperatoriaus ir 
jo žmonų sarkofagai. Vadovas tada pasakojo, kad vie
noj salių archeologai surado daug šukių ir žmonių 
griaučių. Spėjama, kad per laidotuves tarnai, kurie 
nešė ritualinius indus, buvo staiga uždaryti mirusiųjų 
salėj. 

Palikę Mingų kapines ir jų švelnų vėją, važiavom 
prie didžiosios Kinų sienos. Trumpai pavažiavę, visi 
sužiurom pro autobuso langus, nes pradėjome matyti 
sienos segmentus. Kartkartėmis jie lydėjo mus kal
nagūbrio viršūnėj, kartais siena tik šmėkšteldavo ke
lio pasisukime. Reginys buvo įspūdingas, taip, sienos 
lydimi, važiavom keletą mylių. Pagalvojus, kiek darbo 
čia sudėjo daugybė Kinijos kartų, kiek kančių ir gyvy
bių ši siena pareikalavo, darėsi nejauku. Sieną pra
dėjo statyti imperatorius Quin Xi 200 metų prieš Kris
taus gimimą. Jau tada, kaip kad metraščiai rašo, prie 
sienos statymo dirbo 300,000 belaisvių ir kalinių, iš 
kurių tūkstančiai mirusiųjų buvo užmūryti toje pa
čioje sienoje. Laikas nuo laiko imperatoriai sukrusda
vo sieną didinti, sujungti jos dalis Paskutinis toks op
timistas buvo Ming dinastijos imperatorius 14 šimt
mety. Jo laikais siena buvo ištisinė ir tęsėsi nesuskai
tomas mylias. Kaip gynybos priemonė, siena buvo ir 
liko beverte. Priešai papirkdavo sargybinius ir pra
slinkdavo pro sieną, kada tik norėdavo. Nesulaikė ji 
Mandžiunjos mongolų, kurie nuvertė Ming dinastiją ir 
per šimtmečius valde Kiniją Ši siena, kaip ir kitos — 

Hadriano siena Škotijoje, Maginot linija Prancūzijoje, 
liko tik įspūdingi paminklai žmogaus baimės jausmui 
pažymėti. 

Bet paminklas tikrai įspūdingas. Tai vienintelis 
žmogaus statytas dirbinys, matomas iš erdvės sate
litų. Siena, kuria dabar vaikščiojom, buvo tokia plati, 
kad lygiagrečiai ja galėjo eiti. 10 kareivių. Apskai
čiuojama, kad į sieną buvo sukrauta tiek plytų ir ak
menų, kad jais būtų buvę galima apjuosti visą žemės 
rutulį ir ta siena būtų buvus 8 pėdų aukščio. Užuot 
kareivių, dabar sienos grindinį mindžiojo turistai, 
daugiausia kiniečiai ir vienas kitą fotografavo. Prisi
miniau, kad per pirmąjį apsilankymą nemačiau nei 
vieno foto aparato kiniečio rankose. Šiais laikais dalis 
sienos yra išgriuvusi, bet likusi dalis vis tiek dar tie
siasi 3,700 mylių. Mes apvaikščiojom gal dvi mylias. 
Palipus į aukščiausią vietą, buvo matyti, kaip siena 
driekiasi kalnagūbrių viršūnėmis iki pat horizonte. 
Protarpiais siena pavirsdavo į bokštelius, kuriuose gy
vendavo kareiviai. Juo aukščiau lipai, tuo mažiau lik
davo apie tave turistų, pagaliau būdavai vienas, ga
lėdavai fantazuoti apie besiartinančius mongolus, 
bokštų kuoruose degančius laužus, pranešančius pa
vojų... bet, prisiminus pirmąją kelionę, apimdavo nusi
vylimas. Tada buvo tkk pati siena ir lankytojo vaiz
duotė. Dabar prie sienos glaudėsi didžiulė automobilių 
aikštė, restoranas, dvi pagodos, išdažytos rėkiančia 
raudona spalva, niekur nevedantys dekoratyviniai 
vartai, kas keletas žingsnių įvairiaspalvės vėliavos. 
Čia jau buvo nebe istorinis paminklas, o turizmu cen
tras. Piršosi mintis, ar dar po poros metų nestovės čia 
raudonieji McDonald bromai. 

J Beidžingą grįžom jau sutemus ir buvom iš karto 
nuvežti [ restoraną. Šis vakaras Beidžinge mums buvo 
paskutinis, tad pažymėtas iškilminga vakariene — Pe
kino antimi, — Kinijos iškilmingiausiu valgiu. Peki
nas pakeitė savo vardą į Beidžingą, bet valgio pavadi 

nimas pasiliko tradicinis. Pokylis buvo tik iš vardo. 
Patekom į niūrią, šaltoką salę, susėdom prie įpras
tinių apskritų stalų. Iškilmingumas pasireiškė tuo, 
kad virėjas apėjo visus stalus, abiejose rankose už 
kaklo laikydamas po nusvilintą antį. Jas laikė aukštai 
iškėlęs, atseit, gėrėkitės! Antys buvo rausvos ir bliz
gėjo lyg nulakuotos. Paskui virėjas išnyko virtuvėje ir 
atnešė antis, supjaustytas labai plonom riekelėm. He-
len paaiškino valgymo taisykles: tas riekutes vyniojom 
į labai plonus miltinius blynelius ir valgėm, uždėję po 
svogūno laiškelį. Antiena buvo gardi, bet mes pasige-
dom įprastinės aštuonių patiekalų vakarienės. Aštuo
nių žmonių ir aštuonių patiekalų vakarienė prie apsk
rito stalo atrodo yra kinietiška tradicija. Taip mes 
būdavom vaišinami prieš 17 metų, taip buvo ir šitoj 
kelionėj. Vidury stalo būdavo didelis sukiojamas pa
dėklas, ant kurio patarnautoja kraudavo didelius ir 
mažus dubenis su įvairiais valgiais, sukamas padėklas 
aptarnaudavo visus pagal norą. Įdomu buvo, kad dau
gelis mūsų veteranų keliautojų bevelydavo vartoti 
šakaliukus, o ne šakutes. 

Rytojaus rytą Helen mus palydėjo į oro uostą ir at
sisveikino, jautriai dėkodama už mūsų pareikštą 
dėkingumą (doleriais). Jau pirmą kelionės dieną suži
nojom, kad yra „tradicija" vietinius vadovus apdovano
ti po dolerį- o autobuso šoferį po pusę dolerio už kiek
vieną su jais praleistą dieną. Mūsų pastovųjį palydovą 
Davė „tradicija" aprūpindavo penkiais doleriais už 
žmogų, už dieną. Užsisakant bilietą, kelionių agentūra 
apie šias išlaidas kažkaip užmiršo paminėti. 

Nuskridome į VVuhen miestą. Miestas kaip miestas, 
mažai ką gali parodyti, bet jis buvo uostamiestis, ir čia 
turėjo prasidėti mūsų kelionė Yangtze upe. Vis tiek, 
vietinis vadovas stengėsi savo miestą kuo geriau pri
statyti. Pietauti mus nuvežė į viešbutį, kuris savo 
ištaigingumu pralenkė Beidžingo „Capital" viešbutį. 
Čia mus vaišino, be kitų valgių, ir lotuso šaknelėmis. 

galėjom vaizduotis esą legendariniai „lotus eaters", 
nors ypatingu gardumu tas lotusas nepasižymėjo. Ap
rodė mums miestą, atseit, ir senamiestį, ir nauja
miestį, nuvežė į šilko gamyklą. Kiekviename mieste, 
kuriuos lankėme, turėdavom, nori ar nenori, apžiūrėti 
kokią nors įmonę. Išvažiavom iš Kinijos, gerai su jos 
pramone susipažinę, aplankę šilko audyklą, puošniąją 
keramiką, nefrito (jade1 dirbinius, spalvoto metalo 
(eloisone) gamyklą, perlų auginimo įmonę, šių netgi 
dvi. Šita kelionės dalis irgi nebuvo iš anksto pažy
mėta, deja, taip jau yra, keliaujant su grupe; gauni 
matyti ne tą, kas tau įdomu, bet tą, kas kelionių biu
rui įdomu. Kai mes del to pasiskundėm Davė, jis, nu
leidęs galvą, tyliai paaiškino, kad toks jau, deja, yra 
Kinijos vyriausybės reikalavimas, be fabrikų apžiū
rėjimo nebūtų ir visos kelionės. Tačiau ne visi fabrikus 
vertino, kaip turistinį nuostolį. Mūsų ponios taip įsi
gilindavo į kinietiška gamybą, taip ilgai kalbėdavosi 
su pardavėjom, kad beveik visuomet autobusas turė
davo jų laukti. Autobuse vykdavo gyvas pirkinių įver
tinimas, palyginimas ir stebėjimasis. Nežinau, kiek 
dolerių mūsų grupe paliks Kinijai, esu tikras, kad tai 
buvo per 100.000. 

Šilko verpimo raida yra gana įdomi. Kinijos ūki
ninkai leidžia šilko kirmėlaites maitintis šilkmedžio 
lapais. Kai jos, gerai prisivalgiusios. susisukę į koko
nus, ūkininkai juos nuraško, nuveža \ šilko gamyklą, 
kur kokonai būna negailestingai įmerkiami į verdantį 
vandenį. Kiekvienas kokonas yra vieno kilometro 
ištisinė gija. fmantrus šepetukas besisukdamas suran
da gijos galą ir įveria ją į verpstę, kuri susuka dešimt 
atskirų kokono gijų į vieną šilko siūlą. Mūsų lankoma 
gamykla darė tik šilko siūlus, audėjuos jau kiti fabri
kai. Prie verpyklų dirbo vien tik merginos. Iš esmės 
jos šiuo metu nieko nedirbo, buvo sutrikęs elektros tie
kimas, nebuvo net šviesos. Merginos stoviniavo, už
kandžiavo, šypsojosi mums. (Bus daugiau) 
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SEIMO PIRMININKAS 
APLANKĖ VILNIAUS į 

MOKYKLAS 
Seimo pirmininkas Vytautas 

Landsbergis spalio 13 d. „pa
bėgo" nuo nesuskaičiuojamų 
rūpesčių ir darbų Seime. „Jau
čiu pareigą pasidomėti mo
kyklų reikalais, susitikti su 
mokytojais ir mokiniais, iš
klausyti jų godų". — sakė Sei
mo pirmininkas. Ju- la; au, 
kad pasitaikė svai - proga: 
keturioms Vilniaus raj&:,o mo
kykloms Vytauto Landsuergio 
fondas paskyrė nemažai kom
piuterių, monitorių, prožekto
rių, spausdintuvų, faksų ir ki
tos įrangos, kurią įgijo už JAV 
lietuvių Julijos ir Emilio Sin-

didelė šachmatų lenta. V. 
Landsbergis pabrėžė, kad la
bai svarbu vaikus išmokyti 
žaisti šachmatais, kurie lavi
na numatančią ir atsakingą 
asmenybe i beje, pats profeso
rius yra puikus šachmatinin
kas). Bezdonių mokyklai įteik
ti du kompiuteriai ir du grafo-
prožektoriai, be to. ir paties V. 
Landsbergio dovana — (ranga 
mokyklos radiofonizavimui. 
Su mokyklos direktore Seimo 
pirmininkas aptarė itin aktua
lias šioje dvikalbėje gyven
vietėje esančios mokyklos toli
mesnio augimo problemas. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALfTOMOBDO. NAMLL SVSKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapois * Off. Mgr. Aukse 
S. Ifan* kaba katuvtsfcai. 

FRANK Z A P O U S 
3 2 0 6 1 / 2 W « a t 85(ti 8tnMt 

Tai. (708) 424-8854 
(773)581-6664 

kių Vytauto Landsbergio fon- Juk tai nėra normalu, kad ta 
dui paaukotus pinigus. Kaip pati mokykla priklauso 
sake Gražina Landsbergiene, dviems žinyboms: I-DC klases 
gerai apsvarsčius ir pasitarus, — rajono savivaldybei, o X-XII 
nutar ta naujutėlius kompiu- klases — Vilniaus apskrities 
t enus skirti Vilniaus rajono viršininko administracijai. Tai 

Kiiuno krikščioniškuose gimdymo namuose prie dovat.otų aparatų : :.;. :: ėdikų Vytauto Landsbergio fondo 
vaidybos pirm. Gražina Landsbergienė (viduryje';, greta jos stovi Vilniaus Banko vaidybos pirmininkas Julius 
.Niedvaras. 

DOVANOS NAŠLAIČIAMS, 

TMtfiti TflUft mmim mm hamii ii 
i n a m n o / 

I nepakartojamą Naujųjų mėty puoų 
Hickory Hills Country Club kviečia 

Eimk> ir Virjto Svabų 
koncertine programa! 

Bilietai staugusiems — $80. vaikams — 150 
lafcf—c^ kL: 7tS.lt7-l.t4S, 7ĮM74.»». 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

off c (773) S86-S9S9 
homc (70O 425-7160 
pacer (708) 886-4919 

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

NAUJAGIMIAMS, LIGONIAMS 

Marijampolio. Bezdonių „Sau
lėtekio". Riešės ir Pagirių vi
durinėms raoi. kloms. Kom
piuterius nupirko ir padėjo 
įrengti uždara akcinė bend
rove _Sontex kompiuteriai". 

neigiamai atsiliepia ir dirban
čių mokytojų atlyginimams. 

Iš Bezdonių Seimo pirminin
kas su žmona pasuko į jaukia 
ir šviesią Riešės vidurinę mo
kyklą. Ji neseniai pastatyta. 

Šios firmos atstovai taip pat moderni. Šiai mokyklai teko 
dalyvavo labdaros kelionėje po net keturi naujutėliai kompiu-
Vilmaus rajoną. 

Visose minėtose mokyklose 
buvo nekantriai laukiama Sei
mo pirmininko ir jo žmonos. 
Pirmieji svečius pasitiko Mari
jampolio vidurinės mokyklos 
mokiniai. Tai viena šviesiau
sių savo dvasia Lietuvos mo
kyklų. Ir sovietmečiu čia buvo 
ugdoma meilė lietuvių kalbai, 
papročiams, pagarba Lietuvos 
istorijai. Istorijos kabinete 
prof. V. Landsbergis susido
mėjęs klausėsi pasakojimo 
apie Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių portretus, kabančius 
ant sienos, kurie toje pat vie
toje kabėjo ir sovietmečiu, 
nors rajono valdžia buvo isa-

teriai ir dar kitų Vytauto 
Landsbergio fondo dovanų. Ir 
mokyklos direktorė Stasė Ci-
vinskiene turėjo ką parodyti ir 
kuo pasidžiaugti. Mokykloje 
veikia lėlių teatras . įsteigta 
choreografijos klasė, kuriai 
vadovauja profesionali choreo
grafė, buvusi ilgametė „Lietu
vos" ansamblio šokėja Gražina 
Vaitkevičienė. O su kokiu 
nuoširdumu V. Landsbergis 
kalbėjosi su mažaisiais lėktu
vų modelių kūrėjais! Mokiniai 
savo ruoštu demonstravo savo 
darbelius, parode jų sukurtą 
aviamodeli, tesveriatį vieną 
gramą... 

Visuose šios mokyklos kabi-
kiusi juos nuimti. Mokyklos netuose, klasėse, svečius supo 
direktorius nepakluso, nors puiki nuotaika, skambėjo dai-
buvo grasinama jį atleisti. To nos. sukosi šokėjai. Jauno-
nespėta padaryti — prasidėjo 
Sąjūdis. ^Jūs išgelbėjote mūsų 
direktorių!" — juokavo moky
tojai, o V. Landsbergis pasiūlė 
po tais portretais pritaisyti 
naujausios istorijos užrašą: 
„Buvo liepta pašalinti, tačiau 
direktorius pasipriešino". 

Nuoširdus buvo susitikimas. 
Gražina Landsbergiene, pabu
vojusi muzikos kabinete ir pa
sidomėjusi jo veikla, negalėjo 
atsidžiaugti: „Šaunuoliai, tik
rai kūrybiškai dirbate, mieli 
mokytojai!" Ją, kaip ir Seimo 
pirmininką, džiugino pačiu 
mokytojų įrengti turtingi mo
kymo kabinetai. Direktorius 
A. Masaitis dėkojo Seimo pir
mininkui už mokyklai atvežtą 
dar vieną papildomą dovaną 
— asmenines V. Landsbergio 
knygas, žemėlapius. „Mums 
jūsų asmeninės dovanos, tai 
tarsi įsipareigojimas dar ge
riau dirbti", — sake direkto
rius. 

Jaudinantis buvo atsisveiki
nimo momentas: susirinkę 
mokiniai ir mokytojai apspito 
Vytautą Landsbergį ir Graži
ną Landsbergienę. „Nepamirš
kite mūsų! Aplankykite!" — 
sake mokytoja Vilhelmina 
Pundiene. Jai visi nuošir
džiai pritarė. 

Bezdonių „Saulėtekio" mo
kyklos direktore Aušrelė Ša
tienė su mokytojais ir moki
niais su didele meile pasitiko 
svečius. „Kad Jūs žinotumėte, 
kokią didelę dovaną įteikėte 
mūsų varganai mokyklai' Die
vas tesaugo tuos geradarius 
Sinkius, kurių dėka jūs mums 
paaukojote tokius lobius", — 
kalbėjo mokyklos vadove. Šios 
mokyklos mokiniai naujuoju 
kompiutenu padarė ir pirmąjį 
įrašą: pasikalbėjimą su Seimo 
pirmininku. 

Šioje mokykloje svečio dė
mesį atkreipė ir pradžiugino 

šioms šokėjėlėms Seimo pirmi
ninkas įteikė po gėlę. Susiti
kime dalyvavo mokinių tėvai, 
Vilniaus apskrities atsakingi 
darbuotojai. Riešės skyriaus 
Tėvynės sąjungos nariai. 

Baigiamasis susitikimas — 
Pagiriuose. Ankštoje mokyk
loje po vienu stogu glaudžiasi 
lietuviškos, lenkiškos, rusiš
kos klasės. Mokyklos direk
torė Aušra Mažonienė del to 
nesiskundė: „Esame vienos 
valstybės vaidai. Dirbame su
tartinai, vieni kitiems padėda
mi. Jokios tautines nesantai
kos nepasitaiko niekada. Kai 
kurie rusiškų, lenkiškų klasių 
mokiniai savo noru paprašė, 
kad jiems informrtika. fizika, 
matematika būtų dėstomos 
valstybine kalba. Mus visus, 
kalbančius skirtingomis kal
bomis, sieja bendras gimtosios 
žemes meiles jausmas". — 

Tą rudens popietę Kauno 
krikščioniškuosiuose gimdymo 
namuose buvo j u n t a m a s šven
tiškas sujudimas. Vyriausiasis 
gydytojas Kęstut is S tankaras 
ir kiti medikai jaudindamiesi 
laukė brangią ir labai reika
lingą medicinos įrangą atve
žančių svečių: Vytauto Lands
bergio fondo valdybos pirmi
ninkės Gražinos Landsbergie
nės ir Vilniaus Banko valdy
bos pirmininko Ju l i aus Nied
varo. Toji dovana — tai inku
batorius naujagimiams ir kli
nikinis kraujo analizatorius, 
kainavę 68,000 iitų. 

Kaip sakė vyriausiasis gydy
tojas, tokia a p a r a t ū r a būtina 
maždaug penkiems naujag i 
miams iš šimto, o įsigyti ją 
patys gimdymo namai jokiu 
būdu neįstengtų. Todėl ir krei
pėsi su prašymu į Vytauto 
Landsbergio fondą. 

Šio fondo valdybos pirmi
ninkė Gražina Landsbergienė, 
perduodama dovanas linkėjo, 
kad jos pagelbėtų kiekvienam' 
naujagimiui, kur iam tai reika
linga. Prisiminė, kad šiuose 
gimdymo namuose grime ir jos 
dukra Birutė. 

Po dovanojimo iškilmių pa
prašiau Gražiną Landsbergie
ne atsakvfi į kelis klausimus 

sake direktorė. „Tai mane la
bai džiugina, ta i liudija apie 
aukšta šios mokyklos peda
gogų dvasinę kultūrą". — atsi
sveikindamas sakė V. Lands
bergis. 

Seimo pirmininkas šią dieną 
— kelionę po mokyklas — 
įvertino kaip vieną šviesiausių 
pastarojo meto dienu, nes iš
vydo, kokia graži ugdoma atei
ties Lietuva. Pirmininko žmo
na Gražina Landsbergienė 
pritarė vyro mint ims, patvir
t indama: „Šiandien susiti
kome su rytdienos Lietuva. Ji , 
tikimės, išaugs šviesi, nes ją 
ugdo j au t rūs ir kūrybingi 
mokytojai". 

B e r n a r d a s Š a k n v s 

apie fondo veiklą pastaruoju 
metu. 

— K a s l e m i a v is pla tė
j a n č i ą f o n d o l a b d a r o s pro
g r a m ą ? 

— Pirmiausia priminsiu, iš 
kur mūsų pagrindinės lėšos. 
Jos iš procentų, priaugančių 
nuo Oslo banke padėtos Lietu
vos Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkui Vytautui Lands
bergiui 1991 na kovo 11 d. 
įteiktos norvegų tautos Taikos 
premijos, kuri sudarė pusę mi
lijono dolerių. Kasmetinės pa
lūkanos — 30-32'tūkstančiai 
dolerių ir yra pagrindinės fon
do lėšos. Trys j J ketvirtadaliai 
kasmet skiriam-įi-Jikimo nu-

"šlcriaustiems, neįgaliems vai
kams, kiti — jaunųjų talentų' 
rėmimui. 

— S t e b i n t J ū s ų vadovau
j a m o f o n d o veifitą, susida
r o i s p ū d i s , kad e s a m a d a r 
i r k i t u p a j a m ų ša l t i n iu? 

— Fondo veikla plečiasi dar 
ir daugelio geranoriškų auko
tojų dėka. Ksip nepasi
džiaugti, kad t a r ė j ų atsiran
da tokių mecenattj, kaip Vil
niaus Bankas, su kuriu' <-sa-
Tne numato bendradarbiauti ir 
toliau. Šį '-. 'rtą b tikas Kauąb 
krikščioniškiesiems gimdymo 
iiamams nupirfcą^gu minėta 
naujagimių inkų Storių, kai
nuojantį 46.000, i i tų, o V. 
Landsbergio fohc:a*s — klini-
kinrį kraujo anahzat* rių už 
22.000 litu. Artirtriausiu metu 
mūsų fondu. fc>u«(; įmonės 
„Senukai" ir Maltos ordino 
tarnybos Lietuvo e berrflrorms 
lėšomis numatyca nupirkti 
daugiau kaip 40,000 litu kai
nuojantį bmmikroskopą Skuo
do.ligonines vaikų akių ligų 
skyriui. 

— A n t fondo b&stinės sie
nos k a b o ilgi auko to jų są
r a š a i , k u r i u o s e , ka ip ir Vv-
t a u t o L a n d s b e r g i o fondo 
le id inė ly je , s u r a š y t o s visos 
g a u t o s s u m o s : n u o dideliu 
iki pač ių m a ž i a u s i u aukų. 

— M.m- b r a ' g u s ^ t * . ie

nas aukotojas, nesvarbu, ko
kia jo auka Yra tokių, kurie 
net savo pavardžių neskelbia. 
Štai viena lietuvių šeima iš 
Los Angeles anonimiškai pa
dovanojo fondui ne t 10.000 do
lerių. Šios aukos dėka, Vil
niaus rajono mokykloms do
vanojami kompiuteriai, gra-
foprojektoriai, kita aparatūra. 
Dovanos skirtos Vilniaus 
krašto Riešės, Marijampolio, 
Bezdonių „Saulėtekio" mokyk
loms. Hedwig Stelzer iš Vokie
tijos, miesto Hamburgo asme
niškai paaukojo 2,100 Vokie
tijos markių, kurias pasky-
rėme Alytaus vaikų namams. 

Sulaukiame paramos iš Mal
tos ordino ir kitų organizacijų. 
Visa tai įgalina padėti pedago
gams, dirbantiems su neurolo
ginių sutrikimų turinčiais vai
kais, skirti keletą stipendijų 
muzikos besimokantiems stu
dentams. Dviem medicinos 
studentėms — našlaitėms sti
pendijos skirtos visam studijų 
laikotarpror: ' 

Kalbėjosi 
Jadvyga Godunav ič i enė 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai 

Kompiuteriniu sistemų surinkimai, 
pagal klicDto užsakymus 

Inter :iniai arba industriniai 
servenai Taisomos kompiutenu 
sistemos Programine pagalba. 

Interneto pajungimas. Internetiniai 
puslapiai. Kreiptis: Tel. 773-737-

6792; Fax. 815-461-8159; 
E-mail Loto20M<» Yahoo.com. 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobiliu. Kreiptis 
nuo 8 v. v. iki 10 v.v., 

tel. 847-808-9109. Kalbėti 
angliškai arba rusiškai 

Fufl time bousekeeper needed; 
mušt have good references and 

)cnow some English. Lake Shore 
Dr location Tel. 312-255-1919 

or 312-255-1197. 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau 
dabar! 

20 svarų statinaitė — $34.00 
8 svarų statinaitė — $20.00 

Skambinkite: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS. 
JBįHPgra=tn=Se^BS5Ert 

TARP MŪSŲ KALBANT 
LIETUVININKŲ RŪPESČIAI 

Man regis, kad pastaruoju 
'metu padidėjo Mažajai Lietu
vai rodomas dėmesys. Va, Lie
tuvoje nutarta Karaliaučių ne-
bevadinti Kaliningradu, Tilžę 
— Sovietsku ir 1.1. Netrūksta 
pragiedrulių ir lietuvių išeivi
joje. Pavyzdžiui, aiškiai mato
mos vis didėjančios pastangos 
paremti Karaliaučiaus krašto 
mokyklose besimokantį lietu
vių prieauglį. 0 patį didžiau
sią 
Liet 
pastangomis jau pasirodė Vi-

darbą atlieka Mažosios 
vos "fondas. Šio fondo 

Mažosios Lietuvos enciklope
diją. Parengiamieji darbai at
liekami abiejose Atlanto pu
sėse. Šio užmojo pradininkas 
yra Montrealio mieste gyve
nantis, neseniai 85-erių metų 
amžiaus sulaukęs, Vilius Pė-
teraitis. J i s iškėlė reikalą 
steigti Mažosios Lietuvos fon
dą, buvo šio fondo organizato
rius ir pirmasis vadovas. J is 
yra ir Mažosios Lietuvos en
ciklopedijos vyriausias orga
nizatorius ir tvarkytojas. 

Štai ištrauka iš enciklopedi-
haus Peteraicio „Mažoji Lietu- jos leidėjų atsišaukimo: „MLE 
va ir Tvankstą". Martyno Pur- turės neįkainojamą vertę tiek 

TiU*a miestas 

yino „Klaipėdos krašto mo
kyklų draugijos istorija", Mar
tyno Brako „Mažosios Lietu
vos politine ir diplomatinė is
torija"'. Martyno Gelžinio „Mū
sų gimtinė — Mažoji Lietuva", 
Danutės Petrauskaitės „Klai
pėdos Muzikos mokykla 
(1923-1939)' ir kitos vertin
gos, dailiai išleistos knygos. 
Rengiamasi išleisti Anso Ly-
manto ..Mūsų rūpestis — Ma
žoji Lietuva', M_ ir M. Pur
vinu ...Mažosios Lietuvos kai
mo architektūra" ir kitas kny
gas. 

Mažonus I.int.uvos fondo val
dybos žodžiais, fondo tikslas 
v m >katinti lietuvius ir lietu
vininkus domėtis ir rūpintis 
Mažąja Lietuva, jos kultūriniu 
bei istoriniu palikimu; leisti 
leidinius apie jos praeities is
torija, etnografiją, kalbą, dva
sine kuiturq ir politinius sie
kius; atitaisyti iškraipytus 
okupantų fnktus, susijusius su 
Mažąja Lietuva; iškelti Kara
liaučiaus srities nusiaubimą, 
m asų tėvų žemės niokojimą. 

Didžiausias ir įspūdingiau
sias Mažosios Lietuvos fondo 
užmojis yra parengti ir išleisti 

lietuvių, tiek ir europinei kul
tūrai, ji bus patikimiausias 
šaltinis lietuvių augančiam 
jaunimui, ieškančiam savo 
tautos praeities šaknų. Žvel
giant į Mažosios Lietuvos ir 
Tvankstos paverstos Kalinin
grado oblast, ateities perspek
tyvas, MLE išleidimas yra ir 
bus svarbus ne tik kultūriš
kai, bet ir politiškai". 

MLE neseniai išleistame 
aplinkraštyje rašoma, kad ne
paisant sunkiai įveikiamų 
kliūčių, sėkmingai vykdomi 
enciklopedijos leidimo darbai. 
Vėliausiomis žiniomis, jau yra 
parengti (sumaketuoti) J? 
raidės pirmieji puslapiai. Pir
muose puslapiuose yra pa
minėtas ir Adalbertas, pirma
sis krikščionis misijonierius 
prūsų žemėse. Kaip žinia, 
Adalbertą nužudė Prūsos gy
ventojai. Vėliau Romo8 Kata
likų Bažnyčia jį paskelbė 
šventuoju. 

MLE vyriausias redaktorius 
yra akad. prof. Z. Zinkevičius. 
Net ir bodamas ministru, ne
apleido jam patikėtų pareigų. 
Dr. Martynas Purvinas yra 
vyr. redaktoriaus ir vyr. orga-

KMtEOK REALTOR8 

2 1 . 4365 S-Arctiar Ave 
7922 S.PutaaM Rd. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

FOR SALE VILNIUS AKLA 
A beautiful modern 5 bedroom 300 
square meter home on Antakalnio St 
at the end of Saulėtekio Ave.. situated 
on a 16 arės sized lovely forested plot 
10 min. drive to the centre of Vilnius. 
Every modern convenience, including 
bath house. Gym, btsketball and bad-
minton courts and a spectacular 
barbeerue area. This home comes fur-
nished and with modern appliances. 
TV. w/d, d/w, rrucrowave. etc. The ask-
ing price is just $295,000. Plente call 
617-864-6914 for further details. (Tiuly 
a one of a kind property.) imt 

Vilnioj*, Antakalnyje, prie 
parko skabiai parduodamas 3 
kambarių,2 miegamųjų, 2 vonių 

butas rekonstruotas pagal 
vakarietiškus standartus, trečias 
aukštas. Nauja vokiška įranga 
virtuvėje bei vonioje, ir baldai; 
parketas, telefonas, elektroninė 

apsauga. Skambinti td. 703-528-
7760; fauc 703-528-7656. 

Vairuotojas jūsų 
paslaugoms! ̂ . 

Vežu į darbo agentūras, sutinku 
oro uoste. Tet. 773-3*38-435* 
arba 773-925-4984. Raimedas. 

•MM 

nizatorio bei tvarkytojo deši
nioji ranka. Vyr. enciklope
dijos organizatoriaus ir tvar
kytojo pareigas pasišventu
siai atlieka montrealietis prof. 
Vilius Pėteraitis. Taipgi re-
daktoriauja M. Purvinienė, V. 
Gocentas, N. Dundziliaus-
kienė, V. Kaltenis ir kiti. 

Vėliausiame MLE aplink
raštyje rašoma, kad tikimasi 
iki 2000 metų vasario 16 d. 
paruošti MLE I tomo maketą 
ir pateikti jį spaustuvei. 

MLE skiriamos labai kuk
lios lėšos. Aplinkraščio duo
menimis. 1998 m. iš Lietuvos 
biudžeto buvo gauta 11,000 
litų ištisų metų darbui. Encik
lopedijos leidimas išsilaiko tik 
MLF paramos dėka. MLE lei
dimą (per MLF) anksčiau tei
kėsi paremti Lietuvių tautos 
fondas (New Yorkas) ir šiemet 
Lietuvių fondas (Čikaga), to
kiu bodu abu fondai tapo en
ciklopedijos garbės leidėjais. 

MLF yra užsimojęs išleisti 
V. Pėteraičio, J. Reisgio, J. 
Stiklioriaus ir kitų paruoštą 
knygą ^Lietuvininkai kalbėjo, 
kalba, bet nebekalbės" Tenepa-
sitvirtina šios knygos pavadi
nimo gūdžiai skambantis „ne
bekalbės" žodis. 

MLF adresas: Ramūnas 
Buntinas, 908 Rob Roy Place, 
Downers Grove, IL 60515. 

P e t r a s P e t r u t i s 

* T a r p t a u t i n ė o r o t r a n s 
p o r t o asociaci ja aukščiausiu 
tašku įvertino Lietuvos civili
nės aviacijos kompiuterinių 
sistemų pasirengimą 2000 
metų kompiuterių problemai 
(Y2K). Tarptautinė civilinės 
aviacijos organizacija pasiūlė 
Vilniuje įkurti Baltijos valsty
bių centrą ateinančio tūks
tantmečio kompiuterinėms 
sistemoms oro transporto sri
tyje derinti. 

http://7tS.lt7-l.t4S
http://Yahoo.com


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
APIE BUTUS IR 

AUTOMOBILIUS SEIMO 
NARIAMS 

Štai spalio 12 d. skaitau 
laiške iš Oak Lawn „apie Sei
mo narių nusibalsuotas privi
legijas — sklypus, tarnybinius 
automobilius, valdiškus bu
tus". 

Skaitytojams reikėtų žinoti, 
kad 138 Seimo nariai nepasi
ėmė jokių „nusibalsuotų" skly
pų, taipgi „nusibalsuotų" tar
nybinių automobilių ir butų. 
Buvę 1990-1992 m. Atkuria
mojo Seimo nariai, kur jie 
šiandien bedirbtų ar pensinin-
kautų, iš tiesų turi A. Šleže
vičiaus Vyriausybės 1994 m. 
nustatytą teisę pirkti sklypus 
individualiems namams iš sa
vivaldybių pagal jose nusta
tytą kainą be aukciono. Nė 
vienam nei Atkuriamojo, nei 
vėlesnio Seimo nariui neteko 
už tą LDDP Vyriausybės nu
tarimą balsuoti parlamente 
(nebent kas balsavo atsidūręs 
LDDP Vyriausybėje). Dar ga
liu pasakyti, kad Seimo na
riai, kaip ir kiti piliečiai, jeigu 
jie Vyčio kryžiaus kavalieriai, 
gauna sklypus net nemokamai 
— tokį sklypą yra gavęs Seimo 
narys dr. K Bobelis, turbūt 
vienintelis. 

Automobiliai Seimo narių 
naudojimui skiriami kiekvie
noje parlamento kadencijoje; 
tie automobiliai priklauso Sei
mui, ir pabaigęs kadenciją 
Seimo narys išeina pėsčias. 
Tokius tarnybinius automobi
lius turi visos įstaigos visais 

i laikais. Kažin, ar tai turėtų 
būti uždrausta tik Seimo 
įstaigai. O gal administracijai 
galima, o atstovui ne? 

Vadinami „valdiški butai" 
yra specialiame Seimo viešbu

tyje^ kur jie suteikiami iš kitų 
I mjęstų laikinai (4 metams) į 
Vilnių atvykusiems dirbti par
lamentarams. Ar kas nors Či
kagoje ar Oak Lawn galvoja, 
kad iš kitur atvykęs Seimo na
rys privalo nusipirkti Vilniuje 
butą? Jis tam neturėtų pinigų 
ir negalėtų atlikti žmonių at
stovo pareigų. Vilniečiai gyve
na kur gyvenę. Seimo Pirmi
ninkas, jeigu kam įdomu, visą 
laiką gyvena savo privačiame 
bute be jokių norų persikelti į 
valdišką, net jei tai būtų gar
siose ir patogiose Turniškėse. 

Dėl tame laiške minimo Sei
mo narių ^toro kapšo litų al
gos" (kuris yra apie 1,000 dol. 
per mėnesį) būtų verta pir
miau palyginti su parlamen
tarų algomis kaimyninėse 
Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
nekalbant jau apie JAV kon-
gresūnus, ir tik po teisėjauti. 

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Respublikos Seimo 

pirmininkas 
Pastaba. Laiškų skyriuje 

skaitytojams suteikiama pro

ga pareikšti nuomonę, nors ji 
nesutinka su redakcijos, tad ir 
Seimo pirmininko minimas 
laiškas išspausdintas „be cen
zūros''. Dėkojame V. Lands
bergiui už paaiškinimą ir pa
tikslinimą. Redakcija. 

DĖL .ŽALGIRIO" 
KREPŠININKŲ 

Įdomu buvo skaityti Alfos 
Mykolėno pastabas, išsakytas 
laiškų ir nuomonių skyriuje, 
pavadintas JSiOlau referendu
mą" (J^raugas" , spalio 26 d.). 

Po daugeliu jo minčių ir aš 
pasirašyčiau. Tačiau niekaip 
negaliu sutikti su jo klausimo 
forma pateiktu teiginiu: „Kiek 
garbės ir džiaugsmo yra, jei 
„Žalgiris", pasisamdęs Ameri
kos negrų, laimėjo Europos 
krepšinio pirmenybes?" 

Aš turiu į tai atsakyti — kad 
labai daug! Tai buvo viena 
didžiausiųjų Lietuvos sporto 
pergalių krepšinyje nuo 1939 
metų. 

Čia reikia pridėti, kad „Žal
giris" nebuvo vienintelis klu
bas Eurolygoje, kurio eilėse 
žaidė kitų rasių ar tautų žmo
nės. Tai dabar praktikuoja be
veik visų valstybių komandos 
įvairiose sporto šakose. Išskir
tinas pabrėžimas apie Ameri
kos negrų pasisamdymą, ma
nau, turi net rasistinę gaidą 
(kadangi „Žalgiris" buvo pasi
samdęs ir baltųjų krepšinin
kų). 

Užsienio spaudą labiausiai 
intrigavo faktas, kad „Žal
giris" pergalę pasiekė su labai 
kukliu metiniu biudžetu (apie 
5 mln. dolerių), o tuo tarpu, 
kuomet kitų didelių valstybių, 
kai kurios komandos išleido 
bent 5 kartus daugiau ir nieko 
nelaimėjo. 

„Žalgirio", kaip Eurolygos 
debiutanto, pergalę Europos 
bei kitų kraštų žiniasklaida 
pristatė kaip sunkiai įtikėtiną 
dalyką ir iškėlė visos Lietuvos 
nuopelnus šioje sporto šakoje. 
Kauno „Žalgiris" šia pergale 
Lietuvą išgarsino daugiau ne
gu visų kitų sričių žmonių ar 
kolektyvų pasiekimai pasku
tiniame dešimtmetyje juos 
kartu paėmus (dabartiniu 
metu šioje srityje jau „Žalgi
rio" krešpininkų įkandin eina 
Lietuvos dviratininkės). 

Laimėjęs Eurolygos pirme
nybes, „Žalgiris" turėjo teisę 
dalyvauti neoficialiame pasau
lio klubinių komandų čempio
nate Milane, Italijoje. Čia įvai
riems pasaulio žemynams at
stovaujančių komandų tarpe 
„Žalgiris", nepaisant, kad jo 
pajėgumas šį sezoną gerokai 
nukritęs, įstengė - užimti III 
vietą iš 6 komandų. Pirmąją, 
aišku, iškovojo Amerikos — 
NBA lygos čempionai, San An-
tonio „Spurs" krepšininkai. 

„Žalgirio" rungtynes pusfi

nalyje rodė ne tik kitų konti
nentų, bet ir JAV televizijos 
stotys. Jų metu gal šimtą kar
tų nuskambėjo Lietuvos bei 
lietuvių vardas. Komentato
riai labai vaizdžiai iškėlė ne 
tik šių dienų Lietuvos krep
šininkų pasiekimus, bet daž
nai gritdavo ir į praeitį, kuo
met Lietuva buvo Europos 
krepšinio čempionė, prime
nant ir faktą, kad Korėjoje 
įvykusios olimpiados čempio
nų — SSSR rinktinės tarpe 
žaidė 4 lietuviai. 

Taigi Kauno „Žalgirio" krep
šininkų pergalė Eurolygoje at
nešė neįkainojamą naudą ne 
tik sportinėje, bet ir Lietuvos 
propagandinėje plotmėje. 

Edvardas Sulaitis 
Cicero, IL 

REALI PAGALBA 
LIETUVOS JAUNIMUI 

Š.m. buvo išleistas Lietuvos 
istorijos I tomas. Autorius: Ed
vardas Gudavičius. Leidėjas: 
Lietuvos rašytojų s-gos leidyk
la, spausdino „Spindulys", 
Kaune. Knyga skirta Lietuvos 
vidurinėm mokyklom, leidinio 
kaina neatžymėta. Du spalvoti 
žemėlapiai leidinio pabaigoje 
puošia ir liudija Lietuvos vals
tybės didingumą! Ši knyga 
turi 662 puslapius su puikio
mis iliustracijomis ir laukia 
Lietuvos istorikų įvertinimo. 
(Kiek teko patirti šią istoriją 
turi nusipirkti patys moki
niai.) 

Pabaigos žodyje autorius dė
koja „Vydūno fondui" už pa
ramą. Taip pat knygos pra
džioje pažymėtas Akademinis 
Skautų Sąjūdžio Vydūno fon
das Čikagoje kartu su Lietu
vos Rašytojų sąjungos leidyk
la. 

27-tam puslapyje „Pirmasis 
Lietuvos paminėjimas šalti
niuose" yra ši ištrauka: „Šal
tiniai, aprašantys-ėv. Brunono 
mirtį, vaizduoja genties vadą 
Netimerą, turintį 300 vyrų ka
riauną, paveldimą valdžią ir 
laikantį sargybą šalies pasie
nyje. Netimeras norėjo apsi
krikštyti, kas parodo gana 
platų jo politinį akiratį. Jis tai 
ir padarė, bet būta ir stiprios 

L i e t u v o s P a r t i z a n u Šalpai aukojo : 

$260 Lietuvių Union Pier draugia (iš viso aukojo $350); 
$200 Kurkulis Albinas (iš viso aukojo $400); Bartkai 

Eugenia, Danguolė. 
$150 x. x. aukotoja, atminimui a. a. Kosto ir Liongino 

Baliukevičių (iš viso aukojo $450). 
$100 Širkai Julius, Zita (iš viso aukojo $800). 
$50 Čepulis A. L. M. D. Kriščiūnai Felix, Mary, 

Lasauskienė Regina, Kačinskienė Sofija, 
atminimui a. a. Vinco Mamaičio; Urbanowicz 
Laimė, atminimui a. a. Romualdo Macionio; 
Venskūnai Aldona V.; Eidukoniai Kostas, Aldona; 
Dičpinigaičiai Zigmas, Paulius. 

$30 Rygertas Kalvėnas B. H. 
$25 Sakalienė Anelė, Adomaitienė Izabelė. 
$20 Noreikienė Maria; Setikienė Regina; Smilga J.; 

Regiai Algis, Irena. 
$15 Raslavičiai Leonas, Regina. 
$10 Litvinai J., Birutė; Steponavičiai A. P. 

Lietuvos Part izanu g l o b o s fondo v a l d y b a 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams, o mirusių šeimoms 
reiškia širdingą užuojautą, netekus brangiu asmenų. 
Aukos nurašomos nuo federaliniu mokesčiu. Aukas 
siusti: L. P. G. Fund, 2711 W. 71 St., Chicago, IL 00629. 

opozicijos, kuri misijonierių 
nužudė". 

Tenka pastebėti, kad šis 
krikštas pažymėtas garsaus 
italų menininko Michael Ar-
changelus Paloni Pažaislio 
bažnyčios freskoje (1675-1685 
m.) (žiūrėkite į Pažaislio spal
votus svetimomis kalbomis 
leidinukus ir Pažaislio atvi
rukų rinkinį — kunigaikščio 
Netimero krikštas 1009 m., 
1675-1685 Pažaislis, korido
rius prie zakristijos). 

Tikiuosi, kad ši knyga, iš
leista Lietuvos tūkstantmečio 
jubiliejui paminėti (1009-
2009), suteiks tautinį pag
rindą Lietuvos jaunimui pa
milti savo tėvynę, kurią taip 
narsiai gynė mūsų bočiai, pa
rodydami nepaprastą heroiz
mą ir pasiaukojimą! 

Šiuo metu Lietuvos jauni
mas, kuris įstengia tą leidinį 
nusipirkti, atidžiai jį skaito ir 
galbūt bus pradžia Lietuvos 
jaunimo tautinio bei patrioti
nio atgimimo. 

Lietuvos valstybiniai pa
minklai liudija didingą praei
tį, taip pat istoriniai archi

tektūros meno lobiai laukia 
specifinių istorinių aprašymų 
lietuvių bei svetimomis kalbo
mis (katalikų hierarchija šioje 
srityje pirmauja, o valstybė at
silikusi). Lietuvai bus leng
viau iškovoti politinį bei kul
tūrinį pripažinimą, kad išeisi
me iš riešuto kevalo, ir, pvz.. 
suderinsime Gedimino pilies 
istoriją su Vilniaus katedros 
požemiais, kuriuose ilsisi 800 
metų įrodymas Lietuvos vals
tybingumo, ir apie tai painfor
muokime pasaulį lietuvių bei 
svetimomis kalbomis. Gal tuo
met mūsų kaimynai neturės 
pretenzijų į Vilnių ir jo apylin
kes! 

Kodėl Šiuo reikalu nesirū
pina Lietuvos kultūros bei 
švietimo ministerijos? Visi lai
komi nuošaliai, lyg kas kitas 
už juos turi atlikti jų darbus... 

Ačiū autoriui, Lietuvos Ra
šytojų sąjungos leidyklai ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
„Vydūno fondui" už įnašą toje 
srityje, kurioje yra didžiausi 
trūkumai! 

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL 

DRAUGAS, 1999 m. lapkričio 5 d., penktadienis 

A. t A. 
Dr. NANCY MAŽEIKAITEI 

j Amžinuosius Dangiško Tėvo Namus išėjus, giliame 
liūdesyje likusiems — jos tėveliui VYTAUTUI 
MAŽEIKAI su žmona DANUTE, kitiems giminėms 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Jonas ir Vanda Stankui 

A. t A. 
BIRUTEI EIDUKONYTEI 

po sunkios auto avarijos mirus, reiškiame gilią 
užuojautą tėvams ALDONAI ir KOSTUI, broliui 
KĘSTUČIUI ir jo žmonai SIGAI, tetai GENEI 
ORLAUSKIENEI ir jų šeimoms. Mūsų mintys ir 
maldos yra su Jumis Jūsų liūdesio valandose. 

Elena ir Vytautas Vidugiriai 

k 

The Best to the Baltics! 
INTERNATIONAL 
9825 South 79a Avenue, Hickory Hills, IL 60457 
PHONE: (708)430-7272 

(800)462-2584 

=niH 

MILENIUMO 
SUTIKIMAS 
LIETUVOJE! fcr* 

ik 

1EČIAME PRALEISTI PASKUTINI ŠIO TŪKSTANTMEČIO VAKARĄ KARTU SU C. T. 
INTERNATIONAL IR LIETUVOS NACIONALINE FILHARMONIJA 

Didžiojoje filharmonijos salėje skambės pasaulines muzikos šedevrai, atliekami 
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, solistu bei baleto grupes. Koncerto 

dirigentas — Maestro Juozas Domarkas. Prieš koncertą, bosite vaišinami šampanu 
ir vynu, pertraukos metu — skanėstais ir gėrimais. 

Vakarą tesime puikiame baliuje „RADISSON" SAS ASTORIJA viešbutyje su 
vakariene griežiant orkestrui. 

I kelione taip pat ieina: skrydžiai su SAS, nakvynė „RADISSON" viešbutyje. 
Naujųjų metų dieną nepakartojamas — „brunch"! 

Smulkesnė Informacija mOsų raštinėje 
KELIONĖS DATOS:1999 m. GRUODŽIO 27 d. 
iki 2000 m. SAUSIO 5 d. 
KAINA IŠ ČIKAGOS: $1687.00 
KAINA IŠ NEYV YORKO: $1587.00 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
REZERVACIJOS SU PILNU APMOKĖJIMU IKI LAPKRIČIO 27 DIENOS 

m "d 
Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclation of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviam* Daugiau Kaip 91 Menat. 

A. t A. 
Dr. NANCY MAŽEIKAITEI 

mirus, mūsų artimą mielą draugą VYTAUTĄ 
MAŽEIKĄ su žmona DANA ir sūnus nuoširdžiai 
užjaučiame ir dalinamės netekties skausmu. 

Vladė ir Bronius Siliūnai su šeima 

„Žeme, tėvų numylėta, Tavęs užmiršt negaliu"! 

A. t A. 
v, s. VYTAUTUI 
JOKŪBAIČIUI, 

nenuilstančiam Lietuvių Skautų Brolijos vadovui mirus. 
nuoširdžią užuojautą reiškiu žmonai ONAI, dukroms 
MILDAI, RŪTAI ir sūnui LINUI, giminėms ir 
artimiesiems ir kartu liūdžiu. 

v. s. fil. Vytautas Vidugiris, 

būvąs LSB Vyriausias Skautininkas 

A. t A. 
POVILUI NORVILUI 

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame mūsų 
sąjūdžio narius — žmoną ONĄ, sūnų dr. ALGI, 
marčią JŪRATĘ, vaikaičius bei visus šeimos 
artimuosius. Dalinamės Jūsų liūdesiu ir meldžiamės 
už a. a. Povilo sielą. 

Čikagos ateitininkai 

Mylimam Vyrui, Tėvui, Seneliui, mūsų mielam 
bičiuliui 

A. t A. 
VACLOVUI DZENKAUSKUI 
ilgą tremties žemiškąją kelionę užbaigus ir iškeliavus 
į Amžinosios Tėvynės namus, jo mylimuosius — 
žmoną BIRUTĘ ir šeimos narius Amerikoje ir 
Lietuvoje giliai liūdinčius, šio skausmo valandose 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. O Tau. 
brangus tėvynės sūnau, Amžinybėje tešviečia amžinos 
ramybės ir laimės žiburiai. 

Stella ir Vytautas Abraičiai 

Elena ir Juozas Ambrozaičiai 

Juoze ir Jonas Daugėlai 

Pranas Damijonaitis 

Ona ir Stasys Darfinskiai 

Florence Dippel 

Jadvyga ir Juozas Bartkai 

Joana ir Vytautas Grybauskai 

Veronika ir Jurgis Janušaičiai 

Irena Kapčienė 

Ona ir Narimantas Karašos 

Vladė ir Gediminas Lapenai 

Aniceta ir Jurgis Mateikos 

Bronė Mažeikienė 

Jadvyga ir Juozas Paliuliai 

Janina ir Mečys Rumbaičiai 

Aldona Sandargienė 

Valė ir Antanas Skriduliai 

Natalija Subačienė 

Antanas Sprindy s 

Serafiną Sukarevičiene 

Lionė ir Donatas Stukai 

Marija Šarauskiene 

Valė Šileikiene 

Egle ir Jonas Vilučiai 

Ona ir Kostas Žolynai 

. 



DRAUGAS, 1999 m. lapkričio 5 d., penktadienis 

Žymusis Vilniaus styginių kvartetas v iš kaires I Arturas Šilale. Augusti
nas Vasiliauskas, Girdutis Jakaitis ir Audrone Vainiunaite po koncertų 
Kanadoje jau atskrido į Čikagą, kurioje koncertuos šiandien, lapkričio C 
d., 7:30 val.v. Jaunimo centre. Kartu su kvartetu skambins ir Sonata bei 
Rokas Zubovai. Antrasis muzikantų koncertas įvyks šį sekmadienį, lapk
ričio 7 d.. 1 vai p.p. Lietuvių dailės muziejuje. Lemonie. Koncertų prog
ramoje - Čiurlionio. Vainiūno. Schumann. Mozart kuriniai. Beje, Jauni
mo centre ir Lemonte bus galima įsigyti Vilniaus kvarteto ir pianistų So
natos ir Roko Zubovų muzikinių įrašų. Prie Jaunimo centro bus suorga
nizuota mašinų aikštelės apsauga. Atvykite i retą geros muzikos šventę! 

„Tėv i škė — tėvo suskilus 
klumpėj puodelis šilto pie
no vakare^ sesers maldak
nygė, pirma/ knyga ir obuo
lys nukritęs/ į dilgėles". 
Tai poeto Just ino Marcinke
vičiaus kūrybos fragmentas iš 
ilgesnio kūrinio „Tėviškės gie-
dojimar, kuriuo remiasi šie
metinė ..Draugo" jubiliejinio 
koncerto programa, atliekama 
..Dainavos" ansamblio. ..Exui-
tate" ir ..Volungės" chorų. Pro
grama pavadinta „Genties 
giesmė", susideda iš visai ne
girdėtų, tik šiam koncertui su
kurtų kūrinių ir kai kurių, jau 
žinomų lietuviškai publikai. 
Nepraleiskite progos pasiklau
syti šio ypatingo koncerto. 
Kviečiame Čikagos, apylinkių 
bei tolimesnių vietovių visuo
menę. Nesigailėsite! Koncer
tas vyks lapkričio 28 d., sek
madienį, 2 vai. popiet, Mother 
McAuley mokyklos auditori
joje Oak Lavvn, IL. Bilietai 
gaunami „Draugo" adminis
tracijoje ir „Seklyčioje". 

KVIEČIAMI 
MEDŽIOTOJAI IR 
MEŠKERIOTOJAI 

Kas tas Lietuvių medžiotojų 
ir žuvautojų klubas? Susipa
žinkite su mūsų veikla! Klu
bas jau veikia 40 metų. Klubo 
medžioklės laukai yra per 
1.000 akrų nuomojama žemė į 
pietus nuo Čikagos. Dalis šios 
žemės paskirta fazanų me
džiojimui, kuris leidžiamas 
nuo rugsėjo iki balandžio mė
nesio, esant specialiam valsti
jos leidimui. Pavasari klubas 
suruošia žuvavimo išvyką. 
Kas metai klubas paskiria pi
niginę auką įvairioms lietuviš
koms organizacijoms. 

Kas mėgsta išvykti į gamtą 
ir yra susidomėjęs fazanų me
džiokle ar žuvavimu. miela; 
kviečiami įstoti į klubą. Pra
šome kreiptis į valdybą: A. 
Didžbalis. pirm.; A. Buntinas. 
V.P.: S. Miknaitis. sekr.: V. 
Markevičius, ižd.: J. Papartis. 
narys. Tel. 219-981-9435. B.P. 

LB Social iniu r e ika lų ta
rybos skyr ius Lemonte ir jo 
pirmininkas Gediminas Kazė
nas pradėjo naujas. įdomias 
popietes. Popietėse skamba 
daina, muzika, poezija — sava 
ar mėgstamo poeto. įdomūs 
gyvenimo prisiminimai bei 
pergyvenimai. Tokia linksma 
popietė-pabendravimas vyks 
lapkričio 9 d., 2 vai. p.p. Pa
saulio lietuvių centre, Bočių 
menėje. Šios popietės dalyvius 
žadama pavaišinti ne tik kava 
bei pyragaičiais, bet ir karš
tais blynukais su namie virta 
obuolių koše. Kviečiame ir 
laukiame atvykti, pabendrau
ti, padainuoti, pasikalbėti. 

Sį sekmadienį , lapkričio 7 
d.. JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba ruošia pie
tus Marijos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje (4420 
S. Fairfield Avej tuoj po 10:30 
vai. lietuviškų Mišių — iki 
12:30 vai. Bus cepelinų, kuge
lio ir kitų skanėstų. Kavinė 
veiks nuo 8:30 iki 12:30 vai. 
Valdyba kviečia paremti jos 
pastangas sutelkti lėšų LB 
veiklai. 

Lemonto LB va ldyba 
lapkr ič io 7 d. tuoj pat po šv. 
Mišių 12 vai. PLC didžiojoje 
salėje rengia iškilmingus me
tinius pietus, kuriuos paruoš 
visiems gerai žinoma lemon-
tiškė A. šoiiūnienė. Bus graži 
trumpa programa, veiks ba
ras. Pietų metu bus traukiami 
didžiosios loterijos bilietai. 
Vietas galite užsisakyti sek
madienį prieš ir po šv. Mišių 
prie PLC įėjimo. 

Apolonija Vi tkuvienė , gy
venanti Vvest Hartford. Drau
go fondo p i rmojo l a ipsn io 
g a r b ė s narė , a.a. vyro J u o z o 
Vi tkaus , g a r b ė s na r io . 13 
metų mirties atminimui at
siuntė 500 dolerių, juos pridė
dama prie ankstesnių 4,500 
dolerių įnašų Draugo fonde. 
Už didelę paramą Draugo fon
dui jubiliejinio vajaus proga 
nuoširdžiai dėkojame. 

Č i k a g o s r a m o v ė n a i , talki
nant birutietėms ir šaul iams, 
rengia Kariuomenės a tkūr imo 
81 m. sukakties paminėjimą. 
J is įvyks lapkričio 21 d., sek
madienį, Šaulių namuose. Mi
nėjimas prasidės pakeliant vė
liavas Jaunimo centro sode
lyje. Iškilmingos pamaldos — 
10 vai. ryto jėzuitų koplyčioje. 
Mišias aukos ir pamokslą sa
kys kun. J . Vaišnys, SJ , gie
dos solistai Margar i ta ir Vac
lovas Momkai, vargonuojant 
muz. Manigirdui Motekaičiui. 
Po pamaldų — apeigos prie 
Laisves kovų paminklo, pager
biant kovojusius ir žuvusius, 
gynusius Lietuvos laisvę. Mi
nėjimas Šaulių salėje prasidės 
12 vai. Pagrindinis kalbėtojas 
— ALTo pirmininkas prof. dr. 
Jonas Račkauskas, o meninę 
dalį atliks Algimantas Bar-
niškis. Kviečiame organizaci
jas atsinešti vėliavas, o visuo
menę aktyviai minėjime daly
vauti. Po minėjimo — užkan
džiai ir kavutė. 

„Dovana L i e t u v a i " konfe 
renci jos , vykstančios š.m. 
lapkričio mėn. 5-7 d., Arling-
ton. VA, diskusiniams būre
liams vadovaus šie asmenys: 
Viligailė Lendrai t ienė (medici
ninė pagalba), Indre Tijūnė-
liene (pagalba vaikams) ir 
Jeanne Dorr įpagalba sene
liams). 

P a n e v ė ž i e č i ų k l u b o narių 
metinis susi r inkimas įvyks 
lapkričio 7 d., sekmadienį, 12 
vai. Jaunimo centro klasėje, 
pirmame aukšte . Prieš susi
rinkimą 10 vai.r. tėvų jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už mirusius panevėžie
čius. Kviečiame dalyvauti 
naujai atvykusius panevėžie
čius. Pirmais susipažinimo 
metais nereikės mokėti solida
rumo mokesčio. Atvykite! 

P r i s i m i n k i m e , p a g e r b k i 
me p r e z i d e n t ą A n t a n ą 
Smetoną . Prezidento Antano 
Smetonos 125 m. gimimo ir 55 
m. mirties sukakčių minėji
mas vyks lapkričio 21 d. 12:30 
v. p.p. Lietuvių fondo salėje, 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Minėjimo programa 
prasidės 11 vai. r. šv. Mišio-
mis Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Po šv. Mišių vyks 
akademija salėje — apie prezi
dentą kalbės „Draugo" vyr. 
red. Danutė Bindokienė ir inž. 
Jonas Ju rkūnas . Po to rengia
ma meninė programa ir pie
tūs. Vietas užsisakykite, 
skambindami Irenai Kazlaus
kienei tel. 630-257-8346 arba 
Danai Bazienei tel. 708-636-
6021. Minėjimą rengia iš vi
suomenės atstovų sudarytas 
komitetas, jo pi rmininkė — 
Irena Kriaučeliūnienė. 

N e p r a l e i s k i t e p r o g o s iš
girsti profesionaliai at l iekamų 
nesenstančių estradinių dai
nų. Paltinai (Vokietija) ir Iva
nauskas (Lietuva) lapkričio 7 
d„ šį sekmadienį, 3 vai. p.p. 
atliks įspūdingą koncertinę 
programą Jaun imo centre. Bi
lietų kasa veiks nuo 2 vai. p.p. Po 
koncerto bus bendros vaišės 
kavinėje. Rengia ir kviečia 
Amerikos lietuvių radijas. 

I'o vienos Cicero Lietuviu nud/iotojų ir žuvautojų klubo medžiokles. Iš k Vytas Markevičius, Antanas Lingis, 
Kazys Vabalaitis. Arūnas Buntinas. Adomas Didžbalis. Sigitas Miknaitis. Valentinas Krumplis, Jonas Papar
tis, Bronius Bikulčius 

Šių d i e n ų m o t e r i s gyvena 
aktyvų gyvenimą —ji ir namų 
šeimininke, ir profesionalė. 
Todėl ir jos rūbai tur i atitikti 
gyvenimo stilių. Tokius įdo
mius ir jums t inkamus rūbus 
pamatysite, atvykusios į Pa
saulio lietuvių centro tradici
nę Madų parodą „Rudens sim
fonija". Paroda vyks lapkričio 
14 d. 12 vai. centro didžiojoje 
salėje. Svečių laukia skanus 
maistas, maloni aplinka ir 
žavios madų demonstruotojos. 
Stalus ar vietas galite užsi
sakyti skambindami Žibutei 
Pranskevičienei, tel. 630-257-
0153 arba Dainai Siliūnienei 
tel. 630-852-3204. Kviečiame 
ir laukiame. Parodą rengia 
PLC renginių komitetas. 

KVIEČIAME I BLYNŲ 
PUOTĄ! 

Jaun imo centro moterų klu
bas visus kviečia lapkričio 14 
d., sekmadienį, atvykti į Jau
nimo centro kavinę, kur nuo 8 
val.r. galėsite pasivaišinti ska
niais mieliniais blynais (prie 
jų bus ir šių metų derliaus 
burnoj tirpstančios obuolinės 
košės). Savo atsilankymu pa-
remsite Jaunimo centrą! 

J C m o t e r ų k l u b a s 

„ U T U A N I C O S " 
FUTBOLININKŲ 

P O K Y L I S NE UŽ KALNŲ 
Sparčiai artėja „Lituanicos" 

futbolo klubo metinis pokylis, 
rengiamas Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centro./pokylių salėje 
šeštadienį, lapkričio 20 d.. 
6:30 v.v. Čia bus apdovanoja
mi šių metų pasižymėję fut
bolininkai: Gytis Kavaliaus
kas ir Danas _t5rnulkys. Bus 
puiki vakariene, o šokiams 
gros gerai žinomas „Nemuno" 
orkestras. Visa tai tik už 30 
dol. asmeniui. 

Visi kviečiami šiame klubo 
49-nių metų veiklos paminė
jimo pokylyje dalyvauti. 
Skambinkite ir apie dalyva
vimą praneškite Laimai Gla-
vinskienei tel. 630-323-6302 
arba Leonui Juraičiui, 708-
532-7526. ' Ę.Š. 

SKELBIMAI 
• S v e i k i , s l i d i n ė t o j a i ! 

LAMA 30-oji žiemos konfe
rencija ir lietuvių slidine tojų 
klubo išvyka 2000 m. k o v o 18-
2 5 d., T e l l u r i d e , C o l o r a d o 
Skambinkite tel. 800-291-2588, 
Ski the Rockies. Shari. E-mail : 
s k i p r o @ 8 k i t h e r o c k i e s . c o m . 
Medikų konferencijos registra
cija: V y t a s S a u l i s , 3755 N . 
P i n e G r o v e , #1N, C h i c a g o , 
I L 60617, t e l . 773-296-0146. 
Iki pasimatymo kalnuose! 

• Laimėjęs žalią kortelę, į 
Č i k a g ą iš K a u n o su š e i m a 
atvyko partizanų, tremtinių ir 
p r i e š komuni s tus da inų au
t o r i u s ir a t l ikė jas A r v y d a s 
B r o n i u s . Greitu laiku pradės 
p l a t i n t i savo k a s e t e s i r CD 
diskus Čikagoje. K r e i p t i s ad
r e s u : 4432 S. F r a n c i s c o Ave, 
C h i c a g o , BL 60632. am* 

• K a l ė d i n i a i s i u n t i n i a i , pi
n i g a i , m a i s t o s i u n t i n i a i į 
Lietuvą pe r T R A N S P A K ' ą . 
Šiuo metu oru ir laivu siun
čiam kas savaitę. Turime dau
giau pagalbininkų — aptarna
v imas greitas. Atvažiuosim į 
namus ir padėsime supakuoti. 
( Js ta iga , ,Draugo" pas ta te . ) 
Te l . 773-838-1050. 

• A m e r i k o s L i e t u v i ų ra 
d i jas , vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v . r . 
p e r W C E V 14.50 AM. Te l . 
773-847-4903. adresas: 4459 
S Francisco, Chicago. IL 60632. 

• Akci jų , b o n ų bei k i t ų 
v e r t y b i ų p i r k i m e i r p a r 
d a v i m e jums nuoSirdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, A lb inas K u r k u l i s , t e l . 
312-879-7750 a rba jo sūnus 
A n d r i u s K u r k u l i s , t e l . 312-
879-7751, dirbą su F i r s t Al-
b a n y C o r p . Čikagoje . Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (8k J 

ALRK Moterų s^jun^os Čikagon apylinkes suruoštose 85-erių metų gy
vavimo sukaktuvėse centro valdybos pirmininkė Dale Vaikutytė-Murray 
(kairėje) apibudino sėkmingą ir gražią sąjungos veiklą nuo jos įsikūrimo 
pradžios. Centro valdybos dvasios vadas kun. Anthony Markus sveikino 
sąjungietes ir ragino visus remti jų veiklą. Centro valdybos sekretorė Sa
bina Ručaite-Henson dėkojo jubiliejinės šventes svečiams ui aktyvų da
lyvavimą. 

GRAŽIOS MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUKAKTUVĖS 

Nors oro pranešėjai išgąsdi
no, sakydami, kad spalio 17-
oji bus lietinga ir šalta, visgi 
mums nusišypsojo labai graži 
ir saulėta diena. Nors tą dieną 
buvo ir daugiau gerai pasise
kusių renginių, kaip pvz., 
„Margučio H", mūsų Moterų 
sąjungos 85-erių metų jubilie
jus taip pat praėjo puikiai. Po
kylio stalus puošė labai gra
žios gėlės iš „Anelės Rama
nauskienės" darželio: jurginai, 
bijūnai, rūtos. Jos mums pri
minė žydinčius Lietuvos dar
želius. Susirinkusius pasveiki
no Vida Sakevičiūtė, pakvies-
dama Helen Alekną sugiedoti 
Lietuvos ir Amerikos himnus. 

Po to mūsų vyriausia pirmi
ninkė Dalė Murray palinkėjo 
visoms nepavargti ir toliau 
dirbti Dievo, tėvynes ir artimo 
labui. Ji taip pat pasidžiaugė, 
kad mūsų Moterų sąjunga su
laukė tokio gražaus 85-erių 
metų jubiliejaus. Kalbėtoja 
taip pat ragino nepamiršti ir 
Pažaislio. 

Mūsų Brighton Parko bend

ruomenės pirmininkė Salo
mėja Daulienė palinkėjo svei
katos ir energijos mūsų dar
buose. J i pradžiugino, pasaky
dama, kad mūsų 20-oji kuopa 
susilaukė dviejų naujų narių. 
Kaip gerai! Mūsų Sabina Hen-
son su dideliu džiaugsmu svei
kino visas nares. Ji taip pat 
įdėjo daug darbo, kad mūsų 
šventė būtų tikrai iškilminga. 
Po to mūsų 20 kuopos kapelio
nas Fabijonas Kireilis ir Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo kunigėlis sukal
bėjo maldą. Pradėjome vaišin
t is . Maistas buvo labai ska
nus. Ilgai netrukus tęsėme tos 
dienos programą toliau. 

Pirmininkei Dalei Murray 
už jos ilgą vadovavimą ir kil
nų darbą Mary Gerčius įteikė 
gražią raudonų rožių puokštę. 
Tada Stanley Balzekas tarė 
žodį. Jis šiltai mus pasveikino, 
džiaugdamasis tokia puikia 
puota. 

Kunigas Anthony Markus — 
mūsų dvasios kapelionas. J i s 
sveikino visas seses ir taip pat 

papasakojo apie Šiluvos Ma
riją. 

Mažai yra žinoma ta vieta, 
kurioje beveik prieš 250 metų, 
prieš Lurdą, 1608 metais Ši
luvoje pasirodė Marija. Vieną 
karštą vasaros dieną žaidžian
tys vaikai ant akmens pamatė 
bestovinčią labai gražią mo
terį ilgais plaukais. Ant rankų 
ji laikė kūdikį ir gailiai verkė. 
Vaikai labai išsigando. J i tada 
prašneko. J i verkianti todėl, 
kad žmonės yra nuklydę nuo 
tikėjimo. „Taigi Šiluvos Mari
ja, yra visų mūsų Motina", — 
kalbėjo kun. Anthony Markus. 

Mūsų tolimesnę programą 
papildė Linda Burba. J i labai 
gražias lietuviškas dainas dai
navo pritariant gitaros gar
sams. Dainos nuvedė mus į se
niai paliktą jaunystės pilį, 
priminė pirmą jaunystės mei
lę ir tokias širdžiai malonias 
ir nerūpestingas dienas. Gita
ros garsai mus svaiginančiai 
nešė tolyn nuo gyvenimo var
gų... Mūsų sesės taip įsisma
gino, kad visos pradėjome kar
tu dainuoti. 

Po to prasidėjo laimingoji 
dalis — loterija, kurią vedė 
Mary Gerčius. Turėjome daug 
gražių dovanų. Sulaukėme net 
piniginės dovanos, kurią pa
dovanojo Algis Liepinaitis. Jis, 
pagerbdamas mūsų darbus, 
besirūpinant Pažaislio vienuo
lynu, kreipėsi į mus labai gra
žiu laišku, gražiais žodžiais ir 
padidino mūsų kasą. A. Liepi
naitis labai rūpinasi Pažaislio 
vienuolyno atgaivinimu. Ačiū 
jam ir jo žmonai! 

Ačiū mūsų lietuviškai televi
zijai už tokį gražų pokylio 
išgarsinimą. Tik gaila, kad pa
miršo mus aplankyti. Vis tiek 
ačiū! Mes jūsų nepamiršime! 

Pasibaigus loterijai, baigėsi 
ir mūsų pokylis. Tačiau visos, 
puikios tos dienos nuotaikos 
apimtos grįžome į namus. 

Lai gyvuoja sąjungietes! 
Stasė Višciuvienė 

Kas nauįo 
.Draugo ' knygynėlyje 

Artėja Kalėdos , o kartu ir 
dovani; metas. Ar nemalonu 
būtų jūsų artimiesiems atsi
versti ką tik 1999 m. Kaune 

išleistą, Alfonso Tyruolio su
darytą ir išverstą J . W. Goe-
the poezijos tomelį? Kietu, 
blizgančiu, spalvotu viršeliu 
pasirodžiusioje knygoje „Goe-
thė: gyvenimas ir rinktinė po
ezija" - ne tik šio žymaus vo
kiečių poeto eilės, čia prie J . 
W. Goethe gyvenimo ir kūry
bos apžvalgos pridėti ir du pa
pildomi straipsniai: „Goethė ir 
lietuvių liaudies dainos" bei 
„Goethė lietuvių kalba". Dar 
1932 m. Kaune A. Šešplaukis-
Tyruolis buvo paruošęs ir iš
leidęs J . W. Goethe poezijos 
knygą. Šių metų leidinys - tai 
antroji, žymiai pataisyta ir pa
pildyta ankstesnės knygos lai
da. Jos kaina - 5 dol., su per
siuntimu - 8.95 dol. 

Knygele „Treasu res of Li-
t h u a n i a n Cooking" („Lietu
viškos virtuvės turtai") galite 
įsigyti už 12 dol. Persiuntimo 
mokestis - 3.95 dol. 

Dvylikos s p a l v o t u a t v i r u 
kų rinkinyje „Pažaislis* - gar
siojo Pažaislio vienuolyno, 
bažnyčios paveikslų, sienų 
vaizdai, įamžintas Kristupo 
Paco portretas, Nežinomojo 
Flandrijos dailininko pieštas 
Gražiosios Meilės motinos pa
veikslas, Kunigaikščio Neti-
mero krikštas 1009 metais ir 
kt. Parašai po atvirukais -
lietuvių, anglų ir vokiečių kal
bomis. Tokius atvirukus malo
nu siųsti savo vaikams, drau
gams įvairiomis progomis. 

„Draugo" knygynėlyje šis 
spalvotas rinkinys kainuoja 
12 dol. 

Žinomo fotografo Algi
man to Kezio naujuosiuose 
2000 metų kalendoriuose -
kompiuterine technika atlikti 
spalvoti Čikagos miesto įžy
mybių vaizdai. Kalendorių 
kaina - 12 dol., su persiunti
mu -15.95 dol. 

DRAUGO 90 metų sukakties proga ruošiame ypatingą koncertą 
ir istorini sveikinimų leidinį. 
Koncertą ,,Genties Giesmės" atliks Čikagos LMA Dainava, 
Toronto Volungė ir Clevelando Exultate šių metų lapkričio 28 
dieną Mother McAuley gimnazijos patalpose, 3737 West 99* 
Street, Chicago, Illinois. Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus 
pasveikinti DRAUGĄ šia ypatinga 90 metų sukakties proga. 

vardas -
Pavardė. 
Adresas. 

Sveikinimo tekstas • 

o Auksinis puslapis $500.00 o Puslapis $100.00 
• Puse psl. $50.00 aKetvirtadalis psl $25.00 

Sveikinimo auka $ _ — 

mailto:skipro@8kitherockies.com



