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Liūdnai pagarsėjęs ministras 
sieks panaikinti neteisėtą 

sandorį 
Vilnius, gruodžio 2 d. 

(BNS-Elta) — Ministras Sigi
tas Kaktys pareiškė sieksiąs, 
kad botų panaikintas sando
ris, pagal kurį jis pigiai, 
tačiau pažeidžiant įvairius tei
sinius aktus, įsigijo sklypą 
Vilniuje. 

S. Kaktys trečiadienį LNK 
televizijos vakaro žinių laidoje 
sakė manąs, kad sandorį su 
Vilniaus apskrities admini
stracija „galima naikinti abi
pusiu sutarimu''. „Apskrities 
viršininkas gali panaikinti 
Šitą įsakymą, o jei jis šito ne
padarys, tai aš galvoju, kad 
teiksiu vyriausybei siūlymą, 
sandoris bus panaikintas, ir 
mes grįšime į pirmaprade po
ziciją", sakė valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų mini
strai. 

Ketvirtadienį jis patvirtino, 
kad ketina siekti sandorio nai
kinimo, tačiau sklypą tebenori 
įsigyti, tinkamai nustačius jo 
kainą ir sutvarkius pirkimo 
dokumentus. 

Premjeras ragina ministrą 
Sigitą Kaktį viešai 

pasiaiškinti 
Ministras pirmininkas An

drius Kubilius tiki, kad Sigi
tas Kaktys ras bodų, kaip ga
lima greičiau ir garbingai 
užbaigti prieš jį nukreiptą kri

tikos srautą. 
Premjeras, pasak jo atstovo 

spaudai Audriaus Bačiulio, 
siūlo ministrui neatidėliojant 
viešai ir išsamiai, nepaliekant 
jokių neaiškumų, atsakyti į 
Seimo narių pateiktus klausi
mus, taip pat į spaudos rasi
niuose keliamus klausimus 
dėl ministro pajamų ir išlaidų. 

S. Kakčio veiksmus įsigyjant 
sklypą Vilniuje prašoma ištirti 
teisėsaugos institucijų, o 
sprendimus, priimtus dėl že
mes pardavimo, Vilniaus ap
skrities viršininkui pavesta 
pripažinti netekusiais galios ir 
iki gruodžio 8 d. informuoti 
apie tai vyriausybe. 

Tokių veiksmų premjeras 
paragino imtis susipažinęs su 
specialios komisįjos išvadomis 
dėl ministro S. Kakčio sklypo' 
įsigijimo aplinkybių. 

A. Kubilius išreiškė katego
rišką nepasitenkinimą žemės 
sklypo pardavimo tvarka Vil
niaus mieste. Kaip rodo komi
sįjos išvados, ši tvarka dainai 
neatitinka galiojančių teises 
normų ir kelia visuomenės su
sirūpinimą bei pasipiktinimą. 

Premjerui didelį susirūpini
mą kelia ilgas šios „istorijos" 
nagrinėjimas, dėl kurio visuo
menėje formuojasi vyriau
sybės veiklos ^įeskaidrumo" 
įspūdis, teigė A. Bačiulis. 

W'^/jAjy jnjsjšyuJįjJū^ 

Socialdemokratų partijoje — 
skilimas 

Trečiadienį uoste beveik 
nevyko krovos darbai, nes 
siaučiant vėjui, tai daryti pa
vojinga, galingi keltuvai turi 
būti pritvirtinti. Uosto vande
nyse neplaukiojo ir uostą ap
tarnaujantys pagalbiniai lai
vai. 

Uosto kontroles tarnybos 
viršininkas Arvydas Narmon-
tas sakė, jog vaizdo kamero
mis, kurios įrengtos įvai
riose uosto viatafc, ypač įdė-

Vilnius, gruodžio 2 d. 
(BNS) — Lietuvos socialde
mokratų partijos (LSDP) frak
cija „Socialdemokratija — 
2000-tieji" atsiriboja nuo da
bartinės partijos vadovybės. 

,Po to, kai partijos vado
vybė atmetė galimybę tartis, 
mes atsakingai pareiškiame, 
kad mes nebetikime jokiais 
partįjos vadovybės pažadais, 
jokiais žodžiais, nes jie ne 
kartą buvo sulaužyti", spau
dos konferencijoje ketvirta
dienį sakė frakcijos narys Ar
vydas Akstinavičius. „Tai yra 
aiškus atsiribojimas nuo da
bartinės partijos vadovybės 
propaguojamos politikos, nuo 
tos krypties, kuria ji bando 
eiti", teigė jis. 

Socialdemokratai „dutūks-
tantiūinkai" lapkričio pabai
goje pasiūlė partijos vadovybei 
pasirašyti susitarimą, kuria
me buvo raginama ieškoti 
dviejų partijos srovių susitari
mo. Tačiau Socialdemokratų 
partijos pirmininkas Vytenis 
Andriukaitis pareiškė, kad 
toks susitarimas nebus pasi
rašytas. 

A Akstinavičius teigė, kad 
susitarime pasiūlyti principai 
„nėra kažkas nauja". „Mes 
norėjome atkreipti partijos 

vadovybės dėmesį, kad botų 
laikomasi, kas yra parašyta 
partijos statute ir progra
mose", teigė jis. 

Pasak A. Akstinavičiaus, šis 
susitarimas „buvo alternatyva 
partijos vadovybės pradėtai 
kitaminčių išstūmimo ir parti
jos gretų valymo akcijai". „Du-
tūkstantininkas" apgailesta
vo, dabartinė partįjos vado
vybė stengiasi įvairiais būdais 
pasiekti norimą rezultatą — 
suskaldyti partiją. 

A. Akstinavičius dar kartą 
patvirtino, kad maždaug pu
santro tūkstančio narių vieni
janti frakcįja gruodžio vidu
ryje ketina įkurti naują par
tiją. 

Nuotr^ Kelias dienas Baltro* jttra nesvetingai pasitinka krvus. 
jiems įplaukti į uostą. 

Pajūryje siaučianti vėtra 
sutrikdė uosto darbą 

Fūa-pėda, gruodžio 2 d. 
<Elta-„Klaipėda") — Nuo pir
madienio Baltijos jūroje siau
čia galinga audra. Trečiadienį 
Klaipėdos uosto prieigose pūtė 
21-27 metrų per sekunde vė
jas. Naktį ii lapkričio 30 į 
gruodžio 1 d. jis buvo net 29 
metrų per sekundę. 

Esant didesniam nei 20 
metrų per sekundę vėjui, laivų 
eismas uoste pristabdomas, 
laivai įplaukti j uostą arba ii 
jo išplaukti gali tik su uosto 
kapitono leidimu. Trečiadienį 
uosto kapitono pareigas einan
tis uosto kapitono pavaduoto
jas Ričardas Lučka į uostą lei
do įplaukti tik ii Ahuso at
plaukusiam keltui „Panevė
žys* ir vienam žvejybos laive
liui, kuriam beveik baigėsi ku
ras. 

Klaipėdos uosto išoriniame 
sparne kol nurims audra lau
kia ii Vokietijos atplaukęs 
keltas „Petersburg" ir naftos 
produktus ii AB „Klaipėdos 
nafta" norintys paimti du tan
klaiviai. Jūroje siautėjant au
drai, prie pirmųjų Klaipėdos 
uosto krantinių (naftos pro
duktai kraunami prie pirmos 
ir antros krantinių) laivų ii vi
so negali būti. 

Beveik tryij metrų aukitio bangos neleidžia 
(Eltai 

miai sekama, ar nėra atsilais
vinę laivus laikantys lynai. 

Jau nuo pirmadienio prie 
Būtingės naftos terminalo plū
duro stovi ir pasikrauti naftos 
atplaukęs tanklaivis „Alma-
nama", plaukiojantis su Bah
reino vėliava. Jis prie plūduro 
turėjo prisirišti dar lapkričio 
27 dieną. Tačiau Baltija jį 
„pasitiko" 3.5 metro bango
mis. Priplukdyti tanklaivius 
prie atviroje jūroje įrengto 
naftos terminalo plūduro lei
džiama, kai bangų aukštis ne
viršija 2.5 metro. 

Lietuvos energetika pasiruošusi 
sutikti 2000-ųjų problemas 

Vilnius, gruodžio 1 d. metų problemos IAE yra pa-

Sustabdyta konservatorės 
N. Oželytės narystė partijoje 

Vilnius, gruodžio 2 d. (BNS) 
— Konservatorių partijos 
Naujamiesčio skyrius trečia
dienį nusprendė metams su
stabdyti Seimo narės Nįjolės 
Oželytės narystę partijoje. 

Spauda ketvirtadienį rašo, 
kad šį sprendimą N. Oželytė 
per 10 dienų gali apskųsti 
konservatorių partijos priežiū
ros komitetui. 

Pastaruoju metu N. Oželytė 
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Nuotr.: Seimo nare, konservatore Nijole Oželyte vienerius metus nepri
klausys Konservatorių partijai <Hu> 

neretai atsidurdavo žinia-
sklaidos dėmesio centre dėl 
savo skandalingų pareiškimų. 
Praėjusią savaitę ji sustabdė 
savo narystę Seimo konserva
torių frakrijoje, kol bus įver
tinta frakcijos nario valdymo 
reformų ir savivaldybių rei
kalų ministro Sigito Kakčio 
sklypo į8igįjimo istorija. N. 
Oželytė piktinosi dėl konser
vatorių partijos vadovybės ne-
reagavimo į ministrą kom
promituojančią medžiagą. 

Tačiau partijos skyriaus 
posėdyje trečiadienį daugiau
sia diskutuota dėl parlamen
tarės pareiškimo, kad ii kon
servatorių partįjos vadovo 
posto turi pasitraukti Vytau
tas Landsbergis. 

Partįjos skyrius gali nu
spręsti pasalinti savo narį, kai 
jo elgesys nesiderina su parti
jos įstatais ir programa arba 
už nusižengimus teisei ir doro
vei. 

Naujamiesčio skyriui pri
klauso daugiau kaip 300 
narių, įskaitant nemažai Sei
mo narių konservatorių. 

(BNS) — Lietuvos energeti
kos sistemoje dėl 2000* metų 
kompiuterių problemos įvyktų 
sutrikimų, gali būti su
stabdyta Ignalinos atominė 
elektrinė (IAE). 

Tai numatyta viename iš 
dviejų scenarijų, kuriuose su
kurtas energetikos sistemos 
darbas paskutinę šių metų ir 
pirmąją kitų metų dienomis. 

Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje pristatytas bendro
vių „Lietuvos energija", „Lie
tuvos telekomas" ir IAE pasi
ruošimas 2000 metų proble
mai. 

„Lietuvos energįįos" genera
linio direktoriaus pavaduoto
jas Vladas Paškevičius sakė, 
kad pagal pirmąjį „normalų" 
scenarijų metų kaitoje dirbs 
abu Ignalinos jėgainės blokai, 
o Elektrėnų ir Kauno elek
trinės veiks mažesne nei pa
prastai galia. Kruonio hidroa-
kumuliacinė elektrinė bus lai
koma atsargoje. 

Jei dėl įvairių sutrikimų 
dažnis nukris žemiau nei 49.5 
herco, bus stabdoma IAE ir di
dinama Elektrėnų elektrinės 
galia. 

Lietuvos energetinė sistema 
yra susijusi su kaimyninių 
šalių sistemomis. Su Latvija 
Lietuva sujungta keturiomis, 
su Baltarusija — penkiomis ir 
su Rusįjos Karaliaučiaus sriti
mi — trimis elektros linijomis. 
Baltįjos valstybių energetikų 
parengtame plane numatytos 
priemonės, kurios turi visiškai 
sumažinti galimą Rusijos ir 
Baltarusijos sistemų neigiamą 
įtaką. Jei dažnis kris žemiau 
nei 49.2 herco, Baltįjos val
stybės turėtų atsijungti nuo 
Rusįjos ir Baltarusįjoe energe
tinių sistemų. 

Valstybinės atominės sau
gos inspekcijos vadovas Sau
lius Kutas sakė. kad dėl 2000 

rengusi netikėtų situacijų val
dymo planą, kuriame numaty
tos įvairios galimos problemos 
ir jų sprendimo būdai. 

Pasak jo, paskutinę šių 
metų dieną Lietuva gaus in
formacijos iš Rytuose esančių 
valstybių, kur naujieji metai 
ateina anksčiau, ir pagal ją 
galės koreguoti savo veiks
mus. 

Lapkričio pradžioje Didžio
joje Britanijoje įsikūrusi tech
nologinių konsultacijų bendro
vė „International Monitoring" 
paskelbė, kad Lietuva, kaip ir 
daugelis kitų pasaulio valsty
bių, laikytina .vidutiniškai 
pasiruošusia" 2000 metų kom
piuterių problemai. Šiai gru
pei priklauso 79 valstybės. 

* Nedidelės Nacionalde-
mokratų partįjos (NDP) pir
mininkas Rimantas Smetona 
viliasi, kad buvęs premjeras 
Rolandas Paksas „nepraleis 
progos" sutelkti išsibarsčiu
sias dešiniąsias jėgas. R. Sme
tona pareiškė teigiamai verti
nąs „R. Pakso atėjimą pas li
beralus" ir sakė, jog tai „gera 
proga sutelkti smulkesnes de
šiniąsias jėgas". Pasak R. 
Smetonos, dešiniųjų partijų 
„sėkmė — R. Pakso rankose". 

* Čečėnijos nepriklauso
mybės rėmėjai ketvirtadienį 
išsiuntė raštus, smerkiančius 
Rusįjos karą prieš Čečėniją. 
Po antrašte „Europos civilizaci
jos gėda ir politikų nusikalsta
mas neveikimas čečėnų tautos 
atžvilgiu", pasirašė daugiau 
nei 5,000 Lietuvos gyventojų. 
Raštai išsiųsti Europos parla
mento prezidentei Nicole Fon-
taine, Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci
jos pirmininkui Knut Volle-
baek bei Europos Tarybos Par
lamentinės asamblėjos prezi
dentui Russel Johnston. ,BNS> 

* Prezidentas prisipaži
no neišgelbėjęs Lietuvos, 
teigia „Respublika" (12.02), 
kur spausdinamas Valdo 
Adamkaus interviu. Komen
tuodamas savo paskutines 
kalbos per TV teiginį, kad tie. 
kurie gamyklas išvogė, daoar 
norėtų jas privatizuoti, vals
tybės vadovas sake: „Tų, ku
rie taip elgiasi, logika papras
ta — išnaudok gamyklą, pri
vesk ją prie bankroto ir 
klausk valstybes: 'Ką jūs čia 
man parduodate? Skolas! Aš 
ateinu jūsų gelbėti'. O mes 
esame tokie naivūs, kad lei
džiame tokius dalykus". Pasak 
V. Adamkaus, visą laiką kal
bama, esą prezidentas blaš
kėsi, nežinojo, ką daro. ..Ta
čiau nuo pirmosios dienos-, kai 
sužinojau apie prieitą ribą. 
kai jau buvo padėti parašai ir 
derėtasi tik dėl smulkmenų, 
pasakiau, kad ši sutartis — 
tai Lietuvos prievartavimas". 
sakė V. Adamkus. Jis įsitiki
nęs, kad sutartis tokiomis są
lygomis Lietuvai nebuvo nau
dinga, rašo dienraštis. .,Tai 
pasakiau Valstybės gynimo 
taryboje, dalyvaujant visiems 
aukščiausiems valstybės pa
reigūnams. Tačiau reakcijos 
nebuvo. Jie 'neišgirdo' ", sake 
Lietuvos vadovas. 

* Vyriausybė leido Fi
nansų ministerijai pasirašy
ti paskolos sutartis su Užsie
nio reikalų ministerija dė! Lie
tuvos Respublikos ambasados 
pastato Berlyne statybos ir 
ambasados Maskvoje remonto 
bei saugos sistemos investici
nių projektų finansavimo. Am
basados pastato Vokietijos 
sostinėje statybos projekto 
rengimui suteikiama 340,000 
litų paskola, ambasados Rusi
jos sostinėje konsulinio sky
riaus psitalpų remontui bei 
ambasados saugos sistemos 
diegimo pirmojo rato darbų 
baigimui — 1 mln. litų pasko
la, aa . 

* Algirdas Šemeta. buvęs 
finansų ministras, trečiadie
nį paskirtas konservatoriaus 
Andriaus Kubiliaus vadovau
jamos vyriausybės sekretoriu
mi. 37 metų A. Šemeta dirbo 
ministru konservatoriaus Ge
dimino Vagnoriaus kabinete. 
A. Šemeta yra siejamas su 
opozicijos smarkiai kritikuoto
mis G. Vagnoriaus rengtomis 
„žiauriomis akcijomis" mokes
čių administravimo srityje. 
Balandį opozicija A. Šemetai 
pareiškė skundą, kuriame kal
tino ministrą netiksliu biudže
to planavimu, nepagrįstu mo
kesčių didinimu. Privatizavi
mo fondo lėšų naudojimu ne 
pagal paskirtį. Seimo dešinia-
jai daugumai ministro atsaky
mai patiko, ir jam nebuvo pa
reikštas nepasitikėjimas. 

* Atlikdamas finansines 
operacijas, „Snoro" bankas 
griežtai laikosi pinigų plovimo 
užkardymo ir kitu Lietuvos 
įstatymų. Nei bankui, nei jo 
darbuotojams nėra iškelta 
baudžiamųjų bylų, ketvirta
dienį pranešė banko atstovas 
ryšiams su visuomene. Tre
čiadienį Mokesčių policijos de
partamentas pranešė, kad 
1996-1997 metais per „Snoro" 
banką, remiantis fiktyvios 
įmonės sąskaita, išplauta dau
giau nei milijonas litų. „Snoro" 
bankas teigia, kad šie duo
menys nesusiję tiesiogiai su 
banku, o su įmonėmis, kurių 
veiklą tiria teisėsaugos insti
tucijos. lBNSi 

• Seimo centristai, ma
nantys. Kad valstybės biu
džeto lėšos naudoja 
efektyv.a:. prade 
kur jų sutaupyti. Ce-
cijos nariai kreipės: 
sybe. prezidentūra. 
jas bei departament. • :. 
darni informacijos apie va 
binių institucijų . jams 
mokamus atlyginimus, auto
mobilius, mobiliojo ryšio 
fonų naudojimą, išiaidas biu
džetiniu įstaigų darbuotojų 
atostogoms. Seimo nariai pra
šo pateikti konkrečius duome
nis apie etatų sąrašus ir dar
buotojų, užimančių konkrečias 
pareigas. darbo užmok 
įstaigos automobiliu šilaičių ;r 
jų naudojimo išlaidas. Jie dar 
klausia, kiek lesų išleidžiama 
poilsio namams išlaikyti ir 
darbuotojų bei jų šeimos narių 
pirktiems kelialapiams kom
pensuoti. 

* Žmogaus teisiu gynimo 
organizacija ..Lietuvos Hel
sinkio grupe" prašo prezidentą 
Valdą Adamkų 2000 metų 
proga paskelbti visuotine am
nestiją. Trečiadienį žinia-
sklaidai išplatintame Helsin
kio gn'.pės kreipimesi į prezi
dentą primenama, kad kitais 
metais visas krikščioniškasis 
pasaulis švęs ypatingą jubilie
jų — 2000 metus nuo Kristaus 
gimimo. ,,Manome ir prašome, 
kad kaliniams būtų paskelbta 
ne kokia nors ribota, bet vi
suotinė amnestija, kuri 
bent kiek paliestų visus be iš
imties kalinius', rašoma krei
pimesi. 

* Lietuvos teisininkų 
draugija <LTD> sunerimo 
dėl valdžios ketinimų kitais 
metais mažinti teisėjų atlygi
nimus. ..Tokie veiksmai teis
mo valdžios atžvilgiu ne tik 
šiurkščiai pažeistų Lietuvos 
Konstitucijos nuostatas, bet ir 
labai apribotų kiekvieno žmo
gaus teisę reikalauti, kad jo 
byla būtų išnagrinėta nešališ
ko teismo", sakoma pirmadie
nį išplatintame draugijos pa
reiškime. LTD yra įsitikinusi, 
kad ketinimai mažinti teisėjų 
atlyginimus ..nepadės didinti 
pasitikėjimo Lietuvos teis
mais, apskritai savo valstybe, 
jos teisine sistema". BNS> 

* Prie Klaipėdos uosto 
antradienį atplaukė NATO 
priešmininių laivų Šiaurės 
Vakarų Europoje eskadra. 

* „Skandalingas penkta
dienio mitingas prie Kauno 
savivaldybės rimtai paveikė jį 
organizavusio Lietuvos lais
vės sąjungos (LLS) vado Vy
tauto Šustausko sveikatą", ra
šo ..Lietuvos žinios" <12.01). 
Anot dienraščio, vėlu sekma
dienio vakarą į Kauno kliniki
nę ligoninę atvežtas V. Šus
tauskas skundėsi dideliais 
skausmais širdies plote, tad 
medikai jį paguldė į reanima
cijos ir intensyvios terapijos 
skyrių. Širdies ritmo sutriki
mai jį vargina jau senokai, o 
negalavimai ypač paūmėja sti
priai susijaudinus. Šį kartą, 
prisipažino V. Šustauskas, 
teks paklusti medikams, nes 
savijauta išties bloga: medikai 
nustatė pnCšinfarktinę būkle. 
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Ksaveras: Atalija, Gailintas. Girutis, 
Lapūne 

Gruodžio 4 d.: Sv Jonas Damas
kietis; Barbora. Vainotas. Čvaigidi 
kis 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

SALFASS VEIKLOS 
TĘSTINUMAS YRA 

SKATINANTIS... 
Su laiko tėkme gyvenime 

vyksta pokyčiai. Ši „taisyklė"' 
be išimčių lygiai liečia visuo-
meninę-organizacinę veiklą. 
Tai ryškiai jaučiame ir mes, 
sporto darbuotojai, suvažiavę į 
savo metinius suvažiavimus. 
ŠALFASS yra tąsa sporto or
ganizacijos (FASKAS), kurios 
pradžia laikoma 1947 metai 
pokario Vokietijoje. Per šį ilgą 
laiko tarpą keitėsi sąlygos, ku
riose darbuotasi; keitėsi žmo
nės — darbuotojai bei sporti
ninkai. Šiandien jau antrosios 
kartos atstovai vadovauja išei
vijos, Š. Amerikoje, sportui ir 
j ie žvalgosi kas bus toliau...!? 
J ų didžiausias dėmesys skiria
mas prieaugiui. 

Metinis darbuotojų suvažia-

ma spaudoje ir sporto klu
bams per ŠALFASS-gos vi
daus žiniasklaidą. Greta Eu
genijus Krikščiūnas, lauko te
niso vadovas, vaizdžiai pain
formavo apie pažangą lietuvių 
bei pabaltiečių varžybose. Či
kagos „Krantas" sporto klubo 
atstovė Bronė Saladžiuvierė, 
nušvietė veiklą ir naujos spor
to šakos mūsų sistemoje — 
rankų lenkimas, varžybinius 
reikalus. Aktyviai reiškėsi 
Baltimorės atstovas Vytautas 
Brazauskas, siūlydamas kai 
kurias varžybas organizuoti bei 
pravesti jų mieste. 

Einamųjų reikalų dalyje 
buvo pateikta nemažai klau
simų ir išsivystė rimtos disku
sijos. ŠALFASS-gos pirm. A. 

ŠALFASS-gos metinio atstovų suvažiavimo, C.evelande vykusio š.m. lapkričio 13 d , dalyviai. Iš k.: sėdi: 
suvažiavimui pirmininkavę Mindaugas Leknickas ir Marijus Gudinskas ŠALFASS-gos CV pirmininkas Aud
rius Šileika, generalinis sekretorius Algirdas Bieiskus, Bronė Saladžiuvienė ir R. Idzelienė. 

Nuotr Sigito K r a s a u s k o 

vimas vyko š.m. lapkričio 13 Šileika kalbėjo apie pastangas 
dieną Lietuvių namuose Cle-
velande, JAV-se. Dalyviais 
gausus , daug naujų, jaunų 
veidų su naujomis idėjomis. 
Aktyviai diskutuota veiklą 
liečiančiais klausimais. Džiu
giai nusiteikta, nes dalyvių 
ta rpe matėsi būrelis aktyvių 
veteranų: Pranas Gvildys iš 
New Yorko, Algirdas Bieiskus, 
Vytenis Čiurlionis ir Vytautas 
Nasvytis iš Clevelando. Ri
man ta s Dirvonis iš Čikagos ir 
šio rašinio autorius iš Toronto. 

Suvažiavimą pradėjo ŠAL
FASS-gos pirmininkas Aud
rius Šileika. Perskaitė sąrašą 
asmenų, atsiuntusių sveikini
mus šiam suvažiavimui, tai: 
Valdas Adamkus. Lietuvos 
Respublikos prezidentas, jo 
patarėjas sporto reikalams Re
migijus Gaška 'abu ŠAL
FASS-gos nariaij; Rimas Kur
tinaitis, Lietuvos kūno kul
tūros ir sporto departamento 
prie vyriausybės direktorius; 
LTO komitetas — A. Povi
l iūnas ir P. Statutą; PLB 
pirm. V. Kamantas; JAV 
Krašto valdybos pirm. R. Na-
rušienė ir KLB pirm. A. Vai
čiūnas. Pagerbtas minutės su
sikaupimu neseniai miręs il
gametis Clevelando „Žaibo" 
darbuotojas ir ŠALFASS-gos 
revizijos komisijos pirm. Vy
tau tas Jokūbaitis. 

Pagal darbotvarkę. visi 
klausimai buvo atidžiai nag
rinėjami ir, kur reikalinga, 
balsuojant tekdavo nuspręsti 
atsakymą. Dar galutinai ne
nustatytą 2000 m. varžybinę 
programą ir žaidynių kalendo
rių referavo gen. sekretorius 
Algirdas Bieiskus. Artimiau
siu ".aiku visa tai bus skelbia-

Kalbėta apie ŠALFASS-gos 
archyvinės medžiagos sutvar
kymą ir jos padėjimą j saugią 
vietą ateities išsaugojimui. Šis 
klausimas buvo kel tas j a u 
ankstesniuose suvažiavimuo
se, pavedant S. Krasauskui 
tuomi rūpintis. Taip buvo 
užmegzti ryšiai net su Maž
vydo biblioteka Vilniuje, ta
čiau šios medžiagos atr inki
mas, kas svarbu, jos sutvarky
mas yra labai sunkus darbas , 
reikalaujantis laiko ir planavi
mo. Šiame suvažiavime kilo 
siūlymai tokią medžiagą su-

SALFASS-gos metiniame suvažiavime pagerbiamas Clevelando „Žaibo* 
kiubo pirm. Vidas Tatarūnas, kaip daugiausiai šiais metais su su jau
naisiais sportininkais pasireiškęs vadovas. Žymenį įteikia ŠALFASS-gos 
pirm. Audrius ŠileiRa. 

vis daugiau j mūsų veiklą 
įjungti naujus ateivius iš Lie
tuvos. Kalbėta apie sportinės 
spaudos ir leidinių reikalus. 
Apžvalgą dariusiojo nusiskųs
ta trūkumu rašančiųjų. Jau
nieji nesiima to darbo, nes 
juos varžo nepakankamas lie
tuvių kalbos žinojimas, o vy
resniųjų, kurie galėtų rašyti, 
nėra daug. be abejo, ir jų veik
lumas „tirpsta" .įesulaiko-
mai... 

Apie moderniąją informaci
jos sitemą 'Internet ŠAL-
FASSvveb Page). Juozas Šilei
ka, naujasis centro valdybos 
narys, vaizdžiai pademonstra
vo naują technologiją. Cleve
lando „Žaibas"\ Čikagos „Li-
tuanica" jau veda savo klubų 
atskirą informaciją „Interne
te". 

Nuotr. Sig. Krasausko 

dėti į kompiuterinę sistemą, 
kas nebūtų sunku, tačiau jos 
paruošimas perrašinėjant išti
sai, kas tiktų kompiuteriui, la
bai sunku... Darbo imtis vis 
dėlto reikia,... ir suvažiavi
mas labai lengvu nuospren
džiu įgaliojo S. Krasauską ir 
A. Bielskų šį reikalą spręsti 
teigiama linkme!? 

Dar prieš suvažiavimą c.v. 
posėdyje Marijaus Gudinsko 
iškeltas klausimas dėl jau
nučiams, lygaus laiko žaisti 
rungtynėse taisyklės (Partici-
pation Rule), šiame suvažia
vime buvo rimtai svars tomas. 
Nustatyti taisyklę, kaip žaidė
jų keitimas turi būti vykdo
mas, paliktas krepšinio komi
tetui ir jo vadovui R. Miečiui. 
Taisyklės turi būti paruoštos 
ir paskelbtos prieš jaunių , 

SALFASS-g<,s metiniam suvažiavimui Clevelande, š.m lapkričio 13 d vadovavęs prezidiumas Iš k.: ŠALFASS-
go« pirm Audrius Šileika, suvažiavimo pirmininkai Mindaugas Leknickas ir Marijus Gudinskas, sekretorius 
Arūnas Čygas Nuotr Sijr. K r a s a u s k o 

ŠALFASS-gos pirmenybes, 
kurios vyks 2000 birželio 3-4 
d., Hamiltone, Ontario. 

Popietinė suvažiavimo dalis 
pradėta svarstant mūsų daly
vavimą III Lietuvos Tautinėje 
olimpiadoje 2002-siais metais. 
Kartu, Pasaulio lietuvių žai
dynės, jau būtų septintosios, 
VI PLSŽ metu forumo nuos
prendžiu, daugiau nebus vyk
domos. Pradėtos 1978 m. To
ronte, kada Lietuva dar ne
buvo laisva. Dabar jos tapę be
reikšmėmis politiniu ir varžy-
biniu atveju. Sportuojančiam 
jaunimui su Lietuva yra daug 
kitų galimybių pabendrauti. 
Dr. Dopatas Siliūnas papasa
kojo apie buvusią Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyk
los auklėtinių viešnagę Čika
goje. J iems buvo suorganizuo
ta nemažai rungtynių, praves
ta kultūrinė bei turistinės pro
gramos. Ruošiamasi „Lituani-
cos" jaunių grupę su tėvais 
nuvežti į Lietuvą. Taip vyksta 
bendravimas ir jis ant sėk
mingo kelio. Beje, būta ir.dau
giau atvejų, sakysim Hamil
tone viešėjusi 1999 sausio 
mėn. Lietuvos kuriama jaunių 
rinktinė, kuri žaidė ir bendra
vo su mūsų jaunimu. Dar VII 
PLSŽ ženkle (2001 m.), Vyte
nis Čiurlionis, sąjungos sli
dinėjimo vadovas, savo pra
nešime aiškino, kad slidinė
jimo pirmenybės vyks Kalifor
nijoje. 

ŠALFASS-gos krepšinio va
dovo, buvusio „Vėjo" išvykos 
1989 m. į Lietuvą organizato
riaus, pernykščiame suvažia
vime keltas klausimas ir pa
kartotinai c. valdybos' posė
džiuose dėl Pasaulio Lietuvių 
krepšinio pirmenybių 2001-
siais suorganizavimo Toronte, 
šiame suvažiavime susilaukė 
gyvų diskusijų ir sprendimų. 
Pagal R. Miečių, savaitės 
trukmės varžybose dalyvautų 
komandos, pradedant jaunu
čiais (molekulėmis") iki vyrų 
A ir senjorų klasių. Vyrų A 
klasėje ne daugiau 20 koman
dų. Visą organizacini darbą 
atliktų Toronto sporto klubas 
„Aušra". Šios varžybos ati
tiktų mūsų metinėms krepši
nio žaidynėms. Kilo daug 
klausimų liečiančių finansus, 
sportininkų išlaikymą ir kitas 
detales. Prieita išvados: kreip
tis į būsimuosius dalyvius, at-
siklausiant jų ar priimtinos 
bus rengėjų numatytos sąly
gos ir pan. Trijų mėnesių lai
kotarpyje c. valdybai suteikti 
informaciją kaip šis klausimas 
vystosi...!? 

Tolimesnėje posėdžio eigoje 
— ŠALFASS-gos pirm. A. Ši
leikos pranešimas, kuriame jis 
nušvietė šiais metais atliktų 
darbų kai kuriuos momentus. 
Pristatė Vidą Tatarūną, Cle
velando Ra ibas" pirmininką, 
kaip praėjusiais metais dau
giausiai nusipelniusį darbuo
toją, įteikdamas jam žymenį. 
Taip pat Joną Nešukaitį, ku
ris už nuopelnus išeivijos spor
tui suvažiavimo buvo pakeltas 
į garbės narius . Suvažiavimui 
pranešė ir apie Lietuvos Res

publikos prezidento Valdo 
Adamkaus Toronte lankymosi 
metu Sigitui Krasauskui įteik
tą Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino 5-ojo laips
nio ordiną. 

ŠALFASS-gos atstovas JAV 
Lietuvių Bendruomenėje A. 
Tamošiūnas išsamiai nušvietė 
bendradarbiavimo santykius. 
J ie esą geri ir sporto veiklai 
palankūs. JAV Lietuvių fon
das jaunių krepšininkų varžy
boms buvo paskyręs 3,000 dol. 
ŠALFASS-gos Sporto fondo pi
niginis stovis revizijos komisi
jos patikrintas (Fonde yra 
61,500 kan. dol.). Jo finansi
nių reikalų vedėjui Jonui Ne-
šukaičiui išreikšta padėka. 
Gen. sekretorius Algirdas 
Bieiskus statistiškai paremtą 
informaciją suteikė apie ŠAL
FASS-gos klubus ir juose re
gistruotus narius: Kanada —-
8 klubai su 295 sportininkais, 
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Rytų sporto apygarda (JAV) 
— 4 klubai su 88 ir Vidurio 
Vakarų — su 5 klubais ir 441 
nariu. Daugiausia narių turi 
Čikagos „Lituanica" — 185, 
Clevelando „Žaibas" — 140 ir 
Toronto „Aušra" — 122. Pra
nešimą ŠALFASS-gos finansų 
reikalais atliko iždininkas Li
nas Balaišis. Apie sportinę 
veiklą klubai ataskaitinius 
pranešimus pateikė raštu. 

Suvažiavimui sumaniai pir
mininkavo Mindaugas Lek
nickas ir Marijus Gudinskas, 
sekretoriavo Arūnas Čygas. 
Sugiedojus Tautos himną su
važiavimas baigtas. 

S ig i t a s K r a s a u s k a s 

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

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

Tel. 708-422-6260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GVDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 5968101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. KedziaAve. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rdr M&H&y HiBs, IL 
1 mylia į vakarus nuafetartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Algis Tamošiūnas, ŠALFASS-gos atstovas, metiniame suvažiavime patei
kia šių metų veiklos pranešimą. 

RANKŲ LENKIMO 
PIRMENYBĖS 

Lapkričio 20 d. Jaunimo 
centre įvyko ŠALFASS rankos 
lenkimo pirmenybės Šia nauja 
(lietuvių tarpe) sporto šaka 
susidomėjo tik Čikagos sporto 
klubas. 

Varžybos vyko sklandžiai ir 
įdomiai. Buvo rungtyniauta 3-
ose svorio kategorijose kaire ir 
dešine rankomis. Moterų gru
pėje buvo viena svorio katego
rija. 

Lengviausio svorio kategori
joje kaire ir dešine ranka nu
galėjo Remigijus Šorys. II vie
ta atiteko Domui Giedraičiui, 
III vietoje liko Tomas Juozai
tis. 

Antroje svorio kategorijoje 
tiek kaire, tiek dešine ranka 
nugalėjo Romanas Dubininkas 
(ką tik atvykęs iš Lietuvos). II 
vietą kaire ir dešine ranka 
užėmė Remigijus Šorys, III 
vietą kaire ranka užėmė Ar
tūras Norvaišas, dešine ranka 
— Dainius Močius. 

Sunkiausio svorio kategori
joje I vietą kaire ir dešine ran
ka — Dainius Močius. 

Sunkiausio svorio kategori
joje I vietą kaire ir dešine ran
ka nugalėjo Rolandas Jona-
vičius. 

II vietą kaire ranka užėmė 
Saulius Rakauskas. III vietą 
kaire ranka — Nerijus Mi-
čiulis. 

II vietą dešine ranka užėmė 
— Nerijus Mičiulis. III vietą 

Nuotr. S ig . K r a s a u s k o 

dešine ranka užėmė Viktoras 
Paulauskas. 

Moterų grupėje tiek kaire, 
tiek dešine ranka nugalėjo Ra
sa Ibianskienė. 

II vietą kaire ranka — Lore
ta Kapociutė. 

III vietą kaire ranka — Da
lia Turlaitė. 

II vietą dešine ranka — Vai
da Usaitė. 

III vietą dešine ranka — Lo
reta Kapočiūtė. 

Daug jėgų ir energijos paau
kojo Saulius Rakauskas, šių 
varžybų įkvėpėjas rr organiza
torius. Visi prizininkai buvo 
apdovanoti. I vietos laimėtojai 
gavo krištolines vazas, II ir III 
vietos laimėtojai — atitinka
mus prizus. Visi dalyviai ir 
net žiūrovai gavo sportinius 
marškinėlius su šioms varžy
boms skirtomis emblemomis. 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave Ste 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitartma. 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAmS,0.b. 
AKIŲ 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 

ŠALFASS-gos metiniame suvažia
vime kalba gen. sekr. A. Bieiskus. 

Rankų lenkimas yra pat
raukli sporto šaka ir tikimės, 
kad kitais metais ir daugiau 
sportininkų susidomės ir prisi
jungs prie šios sporto šakos. 

B.S. 

ŠALFASS-gos rankos lenkimo varžybose I-cnki.i veidu i priekį Dubins-
kas. nugara - N'orvai.šas Teisėjauja kairėje - Sipavičius dešinėje • Ra
kauskas 



IŠ LENKIJOS GYVENIMO 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Lech Walensa ir toliau sva
joja vėl atsisėsti į Lenkijos 
prezidento kėdę, kiekviename 
aplankytame mieste kartoda
mas tuos pačius žodžius; „Aš 
nesiekiu Lenkijos prezidento 
vietos, bet turiu ją užimti". Jo 
nuomone, tik jis galįs sujungti 
konservatyvųjį sparną ir atei
nančių metų rinkiniuose 
įveikti buvusį aukštą Lenkijos 
KP pareigūną, dabartinį prezi
dentą A. Kwasniewskį. Deja, 
dviejų partijų sudarytoje koa
licinėje vyriausybėje L. Walen-
sos svoris yra gerokai krites, 
ypač Solidamosc ir AWS. Taip 
pat gyventojų apklausoje jo 
populiarumas siekia žemiau
sią pakopą. Dabartinis Soli
damosc pirm. ir AWS seimo 
partijos pirm. M. Kšalevvski 
viešai nepareiškęs L.VValensos 
klausimu savo nuomonės, tik 
pažymėdamas, kad konserva
toriai turi būti vieningi vieno 
prezidento kandidatūrai. 

Prieš dvejetą metų M. Kša-
lewski sujungė konservatorių 
grupuotes į AWS partiją ir tuo 
laimėdamas seimo rinkimus. 
Paskutinėje spaudos konferen
cijoje pareiškęs, kad ateinan
čių metų profsąjungos suva
žiavime, jis pasisakys ar su
tiksiąs kandidatuoti į Lenkjos 
prezidento vietą. 

Bet kita medalio pusė. Pla
čiai Varšuvoje kalbama, kad 
prieš dabartinį prezidentą, jei
gu jis kandidatuotų, M. Kša-
lewski jokių laimėjimo vilčių 
neturi. Tiesa, M. Kšalevvski 
gali dar palaukti, nes jis yra 
tik 51 m., tačiau nesulaukda
mas daug paramos iš katalikų 
bloko. Kaip parodė paskuti
niai Seimo rinkimai, tik kas 
trečias gyventojas savo balsą 
atidavė katalikiško sparno 
kandidatui. 

Manding, ir dabartinio prez. 
A. Kwasniewskio populiaru
mas kritęs žemiau 50 proc. 
Lenkų spaud ieškojo priežas
čių ir jas s ..rado. Pasirodė, 
kad A. Kwasniewski, atvykęs į 
1940 m. sušaudytų Lenkijos 
karininkų pagerbimą, prie pa
minklo stovėjęs svyruojančiom 
kojom. Aišku, buvęs neblai
viame stovyje. Lenkijos spau
da rašė: „pasikartojus viešu
moje dar vieną kartą tokiam 
įvykiui, jo kandidatūra tikrai 
atpuls". 

Varšuvos-Maskvos santykiai 
yra apverktinoje padėtyje. 
Priežastis — Rusijos ambasa
da valdo eilę daugiaaukščių 
namų Lenkijos sostinėje. Tik
rovėje, jie priklauso Lenkijos 
vyriausybei arba Varšuvos sa
vivaldybei. Po Sov. Sąjungos 
lūžio lenkai mėgina iš rusų 
tuos pastatus perimti į savo 

rankas, nes jų vertė siekia 250 
mln. dolerių. 

Komunistinė Lenkijos vy
riausybė dėl nežinomų prie
žasčių daugiaaukščius pasta
tus perdavė Sov. Sąjungos 
žinion. Tačiau tiek pat namų 
turėjo būti perduota Maskvoje 
Lenkijos ambasadai. Dingus iš 
žemėlapių Sov. Sąjungos val
stybei, lenkai tikėjosi greito 
namų atgavimo, laikydami pa
sirašytą sutartį negaliojančia. 
Diplomatiniai pasitarimai ne
davė jokių vaisių. Prieš keletą 
savaičių Lenkijos spauda rašė, 
kad Varšuva greičiausiai pa
vartos prievartą, iškeldama iš 
daugiabučių gyventojus, kurie 
net ir nuomą moka Rusijos 
ambasadai. Neatsako rusai į 
Mokesčių inspekcijos laiškus, 
kadangi rusai taip pat nemo
ka pajamų mokesčio. J pasta
tus neįleidžiamas teismo ans-
tolis, lenkai policininkai. Ru
sai sargybiniai elgiasi kaip 
prie ambasados rūmų, laiky
dami daugiaaukščius namus 
kaip nepriklausoma svetimos 
valstybės eksteritorija. 

Lenkijos slaptosios tarnybos 
nuomone, pastatai tarnauja 
Rusijos užsienio špionažui. 
Lenkai apgailestauja, kad jie 
neturi pakankamai slaptosios 
tarnybos valdininkų, sekti 24 
vai. keletą šimtų rusų žvalgy
bos tarnautojų. Taip pat ir 
Vakarų pasaulio žvalgybos 
akyse, Varšuva tapo rusiškos 
tarnybos centru, ypač dabar, 
įstojus Lenkijai į ŠAS (NATO) 
narių eiles. Šaltojo karo metu 
tokiais centrais buvo Vakarų 
Berlynas ir Austrijos sostinė. 
Bet ne tik už rusiškų tvirtovių 
slepiasi agentai, bet taip pat ir 
Mafijos nariai, kuriuos „den
gia" pati ambasada. Kaip ki
taip galima aiškinti, važinė
jančius visus ambasados tar
nautojus, aukščiausios „Mer
cedes" klasės automašinom" 
— klausia lenkiški laikraščiai. 
Jeigu lenkai neatgauna savo 
pastatų pačioje Varšuvoje, tad 
didelis klaustukas, ar pavyks 
Lietuvai atgauti ambasados 
rūmus Paryžiuje ir Romoje. 

* Pasaulio bankas ant
radieni patvirtino 21.2 mln. 
JAV dol. paskolą paremti pro
jektą, kuriuo siekiama page
rinti Lietuvos sveikatos siste
mos efektyvumą ir prieinamu
mą. Lietuvos sveikatos pro
jektą sudaro dvi dalys: pirmoji 
numato sustiprinti valstybi
nių sveikatos institucijų pajė
gumą bei informacijos valdy
mą; antroji — Alytaus, Kauno, 
Utenos ir Vilniaus apskričių 
sveikatos apsaugos sistemų 
pertvarką. IBNSI 

Clevelando Lietuvių namuose po susitikimo su JAV Kongreso nariais, Baltic Caucus kopirmininkais. Iš k.: LB 
Clevelando apyl. vicepirm. dr. V. Stankus, LB Clevelando apyl. pirm. dr. R. Šilkaitis, Kongreso narys Dennis 
Kucinich, Dievo Motinos parapijos klebonas kun. G. Kijauskas, S.J., ir Kongreso narys John Shimkus. 

TILŽĖS AKTAS MAŽOSIOS LIETUVOS 
TRAGEDIJOJE 

Lapkričio 30 dieną sukako 
Sl-neri metai nuo Mažosios 
Lietuvos Tarybos Tilžėje pas
kelbto akto pasaulio dėmesiui, 
kad tas kraštas jungiasi prie 
naujai atsistatančius nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
ir kad ji pašvenčia visas savo 
pajėgas šio siekio vykdymui. 
Prūsų Lietuvos lietuvinin
kams Tilžės deklaracija yra 
tolygi Vasario 16-tosios nepri
klausomybės paskelbimui Vil
niuje. Abi tautos dalys, žiau
rių istorinių įvykių šimtme
čiams atskirtos, dabar tikėjosi 
pradėti naują gyvenimą naujo
joje tautinėje valstybėje. 

Tilžės aktas yra labai svar
bus istorinis dokumentas, 
deklaruojantis krašto pir
mykščių gyventojų laisvės sie
kius. Niekas negalėtų jo at
šaukti, lygiai kaip ir nepa
keičiamo fakto, kad šis Balti
jos kraštas daugitfcr kaip per 
1000 metų buvo apgyventas 
vien savos tautos žmonių. Jų 
mintyse buvo tragiški istori
niai įvykiai, nepatirti kitų 
tautų Europoje. 

Palestinoje Kryžiaus karus 
pralaimėję, kariniai verslinin
kai po ilgesnio bastymosi išsi
rūpino teisę platinti krikščio
nybę Baltijos kraštuose. Jie ir 
atvyko; tačiau ne puoselėti 
Kristaus taikos ir meilės 
Evangelijos, bet krikščionybės 
priedanga, „kardu ir ugnimi" 
vykdyti imperialistinius sie
kius. Jie žiauriausiomis prie
monėmis griovė vietinių žmo
nių gyvenimo būdą, naikino jų 
dvasinės kultūros tikybinius 
papročius, kalbą ir visa, kas 
buvo sukurta daugelio amžių 
slinktyje. Per dvejetą šimtme
čių neperstojančių karionių jie 
sunaikino labai didelę dalį gy
ventojų, bet užkariautose že
mėse nepastatė nei vienos 

bažnyčios krašto žmonėms, 
neparuošė nei vieno kunigo jų 
kalba, net nei paprasto kate
kizmo supažindinti su naujos 
tikybos pagrindais. Vytautui 
ir Jogailai Žalgirio pergale pa
vyko baigti tolimesnius kry
žiuočių vykdomus nukariavi
mų planus, tačiau lietuvių že
mės buvo priverstos pasilikti 
perskirtomis į Didžiąją ir Ma
žąją Lietuvą. 

Mažosios Lietuvos žmonėms 
naujų šimtmečių tėkmėje teko 
patirti karus, badmečius, ma
rą, dvasinę ir medžiaginę ne
laisvę, kol jie didele ištverme 
ir pakantumu pamažu prasi
veržė į gyvenimo priekį. Ne
paisant vargingų aplinkybių, 
jų tautiniai pasiekimai buvo 
stebinantys. Jie pirmieji išlei
do lietuvišką spaudą, pirmą 
lietuvių kalbos gramatiką, 
grožinę literatūrą, netgi Šv. 
Rašto vertimą" lietuvių kalba. 
Mažlietuviai stipriai reiškėsi 
organizuotoje veikloje ir net 
gelbėjo Didžiosios Lietuvos 
darbuotojams jų kovoje dėl 
spaudos laisvės ir tautinės 
ateities Rusijos okupacijoje. 
To krašto žmonės buvo stiprus 
veiksnys Lietuvos nepriklau
somybės atstatymui 1918-tai-
siais metais, įkandin Tilžėje 
paskelbdami Mažosios Lietu 
vos apsisprendimą jungtis į 
bendrą, naujai atsistatančią 
Lietuvos valstybę. 

Visiems yra žinoma baisioji 
katastrofa, ištikusi šį lietu
višką kraštą, Sovietų Sąjungai 
įsiveržus Antrajam pasauli
niam karui baigiantis, o taip 
pat ir demokratinių valstybių 
moralinį nepaslankumą, lei
dusį tokiai tragedijai įvykti. 
Banali karo baigmė ir genoci
do politika nusiaubė Mažosios 
Lietuvos žmonių likimą, ta
čiau be teisinės ir moralinės 

galios pakeisti krašto priklau
somybės lietuvių tautai. Ji 
tebėra gyva savo istorija, jos 
kovotojų kapais, darbuotojų 
paminklais ir ištikimybe bend
rai ateičiai. Dviejų tūkstant
mečių sandūra stato rimtą eg
zaminą tebesančiai gyvajai" 
tautai — ar ji pakankamai 
semiasi stiprybės iš šios tau
tos praeities, kad būtų verta 
garbės apginti ir vykdyti Til
žės akto testamentą ateities 
kartoms? 

Algis A. Regis 
Mažosios Lietuvos 

Rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas 

Danutė Bindokienė 

Kas yra tikrieji 
žmogžudžiai ? 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus lapkričio 24 d. 
įteikė Lietuvos pilietės pažy
mėjimą Lietuvoje apaštalau
jančiai vienuolei iš Belgijos. 
Seseriai Rozanai (Rose Anne 
Graulich) Lietuvos pilietybė 
suteikta išimties tvarka. Ji 
taip pat yra ir Belgijos pilietė. 
Sesuo Rozana misionierišką 
misiją Lietuvoje pradėjo 1991 
me. Vienuolė, kuriai dabar 58-
eri, įsijungė į evangelizacinį 
darbą. Jos surasti aukotojai 
Belgijoje ir Prancūzijoje parė
mė Dominikonų vienuolyno 
Vilniuje atidarymą. Sesers Ro-
zanos pastangomis Lietuvos 
gydymo įstaigos gavo dideles 
vaistų ir medikamentų labda
ros siuntas. <EIU> 

* Lietuvos pasieniečiai 
susibūrė į profesinę sąjungą, 
kuri gins jų profesines ir so
cialines teises valstybinės val
džios institucijose. Profesinė 
sąjunga kontroliuos, kaip darb
davys vykdo teisės aktus dar
bo, ekonominiais, socialiniais 
ir kitais klausimais, atstovaus 
ir gins savo narių siekius na
grinėjant ginčus, rūpinsis po
ilsio organizavimu. 

„Rusija neturi nutraukti 
karo, kol nebus sunaikintas 
paskutinis čečėnas. Visi jie 
yra žmogžudžiai..." Taip į 
klausimą apie karą Čečėnijoje 
JAV žurnalistui atsako jauna, 
į brangius kailius įsisupusi, 
rusė Maskvos gatvėje. Deja, 
tai ne jos vienos nuomonė: 
daugiau kaip 50 proc. rusų 
įsitikinę, kad čečėnai yra 
agresoriai, teroristai, bandi
tai, todėl jie turi būti nuslo
pinti, galbūt net sunaikinti. 
Tik apie 30 procentų mano, 
kad Rusija turėtų tą mažą 
Kaukazo kalnų kraštą palikti 
ramybėje ir leisti jam sava
rankiškai tvarkytis. 

Tą nuomonių persvarą če
čėnų nenaudai, be abejo, pa
skatino trys atvejai. Visų pir
ma — „rusiškoji savigarba", 
kuriai skaudų smūgį kirto pir
masis susirėmimas su Če
čėnija 1994-1996 metais, pasi
baigęs rusų pralaimėjimu. Ka
dangi Maskva, dėjusi tiek pas
tangų nepaklusnius čečėnus 
susigrąžinti „į bendrą avidę", 
praradusi ne tik daug savo 
žmonių gyvybių, bet ir užsie
nio valstybių pasitikėjimą jos 
pajėgumu, buvo tam tikra 
prasme priversta nusileisti, 
tartis su Čečėnijos partizanų 
vadais ir pasirašyti taikos su
tartį. To „pažeminimo" nei 
Kremlius, nei eilinis rusas 
čečėnams neatleido ir laukė 
patogios progos atsilyginti. 

Galbūt „atsilyginimo" troš
kimas įvedė ir į antrąjį šios 
dramos veiksmą, kai šią va
sarą Maskvoje ir kituose Rusi
jos miestuose įvyko sprogimai, 
sugriaudami pastatų ir už-

| mušdami žmonių. Nors nebu-
| vo įrodyta, kas yra sprogdi

nimų kaltininkai, kone nuo 
pat pradžios pasklido gandai, 
kad tai čečėnų teroristų dar
bas. Gyventojų baimes nuolat 
kurstė ir žiniasklaida, ir net 
valdžios atstovų prasitarimai, 
nepaisant, kad čečėnų, dages-
taniečių ar kitų Kaukazo sri
čių, nesutinkančių su Rusijos 
kėslais juos visiškai perimti į 
savo globą, vadai griežtai pa
neigė tuos kaltinimus. 

Trečioji atnaujintų karinių 
veiksmų Čečėnijoje priežastis 
yra grynai politinė. Kadangi 
Rusija stovi ant naujų parla
mento rinkimų slenksčio, kan
didatams bei partijoms, besi-
rungiančioms dėl balsų, svar
bu pataikauti balsuotojams ir 
siekti populiarumo bet kokio
mis priemonėmis. Kandidatai 
— ar norintieji kandidatuoti 
— gerai pažįsta savo tautą, 
supranta jos siekius, nuotai
kas ir ypač nori nukreipti bal

suotojų dėmesį nuo šiandie
ninių nepriteklių ir nesėk
mingų pastangų įgyvendinti 
demokratinės, laisvosios rin
kos ekonomiką. 

Karas Čečėnijoje yra geras 
būdas tai padaryti, kasdien 
U •vIz';os žinių laidas ir laik-
rasč.ų puslapius užpildant 
Čečėnijos sniegynuose išmė
tytais mūšiuose žuvusių rusų 
karių lavonais ir nuolatiniais 
pažadais baigti kovas visišku 
čečėnų sutriuškinimu, o Rusi
jos pergale. Vengiama kalbėti 
apie daugiau kaip 200,000 
čečėnų pabėgėlių, kurie, žie
mai pradedant sukaustyti 
Kaukazo kalnyno sritis, ne
randa sau vietos ne tik savoje, 
bet ir kaimyninėse valstybėse 
— visos jos neturtingos, ma
žos, jokiu būdu negalinčios 
priimti ir aprūpinti tokio skai
čiaus pabėgėlių. Nieko nekal
bama ir apie žuvusius civilius 
(nors Maskva skelbia bombar
duojanti, apšaudanti ir puo
lanti tik „banditų" slėptuves;, 
sugriautus ištisus sostinės 
Grozno rajonus, po paliaubų 
1996 m. pradėtus atstatyti; 
apie sustabdytą dujų. elektros 
tiekimą, užblokuotus pasie
nius, kad nebūtų galima į 
Čečėniją įvežti maisto ir kitų 
būtinų reikmenų. 

Rusijos prez. Boris Jelcin 
vėl ligoninėje, kur jis šios ka
dencijos metu praleidžia vis 
daugiau laiko, ministras pir
mininkas Putin stengiasi pa
rodyti „griežtą ranką" ir, ma
tyt, daugiau domisi sudaryti 
teigiamą tautos nuomonę apie 
jos „garbės ir teisių" gynimą, 
negu apie užsienio pažiūras ir 
čečėnams daromą skriaudą. O 
vakariečiai, kaip ypač žymu iš 
šio krašto žiniasklaidos ir val
džios pareigūnų pasisakymų, 
pradeda vis kiečiau pasmerkti 
rusų agresiją Čečėnijoje, bet 
yra bejėgiai ką nors' konkre
čiau tuo reikalu daryti. (Iš
skyrus galbūt sulaikyti Tarp
tautinio valiutos fondo skirtos 
paskolos išmokėjimą Rusijai.) 
Verta paminėti, kad pastaruo
ju metu tarytum atsibudo če
čėnų diaspora ir pradėjo agre
syviau reikalauti pagalbos sa
vo žudomai tautai. Tačiau če
čėnų šiame krašte nedaug, o 
Amerikos politikai girdi tik 
masės žmonių balsą, nes tai 
gali nulemti jų laimėjimą rin
kimuose. Nebent prie čečėnų 
prisijungų ir kitų tautų, buvu
sių sovietų imperijos okupaci
joje, žmonės, gyvenantys šia
me žemyne, vargiai jie pasieks 
didesnių laimėjimų savo tė
vynei. 

LIETUVA PRIEŠ 15 METŲ 
ANTANAS JUODVALKIS Tęsinys 
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žesnio masto, bet tokios pat 
išvaizdos (ar ne 5-tas savo 
aukštumu) yra ir Vilniaus TV 
bokštas. Ruošėmės pastara
jame vakarieniauti, bet dėl ki
tų reikalų šio užmojo neįvyk-
dėme. 

Rytojaus dieną (VII. 12. — 
ketvirtadieni) 11 vai. ryto lėk
tuvu pasiekėme ir Vilnių. 

Vilniuje 
Liepos 12 d. iš Maskvos 

išskridome po 9 valandos ryto 
ir Vilnių pasiekėme prieš 11 
vai. (skridome 1 vai. 10 min.). 
Ketvirtadienis buvo vienintelė 
graži, šalta ir saulėta diena. 
Susitikimas su giminėmis bu
vo šiltas, graudus, net skaus
mingas. Gėlių puokštes, svei
kinimai, tautinių juostų apri
šimas, upeliai ašarų, prarastų 
40 metų prisiminimai. 

Seserys, ypač vyresniosios, 
Ona, sibiriokė, Verutė, kurios 

nebuvo susitikime, nes ne
pajėgia vaikščioti, ir Elzė sun
kiai juda, tik Genutė ir brolis 
Balys, abu už mane jaunesni, 
dar tebėra judrūs ir stiprūs. 
Mano giminės sulėkė iš Kau
no, Utenos, Panevėžio, Za
rasų, Salako ir, žinoma, Vil
niaus. Jaunosios generacijos 
nepažinau — tebesipainioja 
vardai ir giminystes ryšiai. 

Žmonos giminių mažiau. Te
bėra gyvas brolis Vytė su 
atžalomis, gyvenantis Kaune, 
ir mirusios vyresnės sesers 
Kostusės sūnus Vitalis, gyve
nantis Vilniuje su žmona ir 
dviem dukrom, baigusiom uni
versitetus. Žmonos brolį ir, 
žinoma, visą giminę mačiau 
pirmą kartą. Vytę (taip šeimo
je buvo vadinamas Vytautas, 
taip ir pasiliko iki šių dienų), 
yra mano amžiaus, šviesia
plaukis, raudonveidis vyras, 
malonus pakalbėti, bet kietas 
žemaitis. Buvo ir dvi iŠ triiu io 

dukrų — Irena (su kuria visą 
susirašinėjimą veda mano 
žmona) su vyru Viktoru ir sū
numi Valdu, ir Dalia su sū
num. 

Vienu žodžiu, susitikimas 
buvo labai graudus ir įspū
dingas. Čia savųjų prisimini
mas, čia su naujaisiais gi
minėmis susipažinimas buvo 
labai malonus ir tuo pačiu 
liūdnas. 40 metų paliko savo 
pėdsakus. Praėjusiais metais 
netekome vienos jaunesniųjų 
seserų Elenos, gyvenusios su 
vyru Zarasuose. Jos neteki
mas sutraukė mūsų šeimos 
grandinę ir jau negalėjome 
didžiuotis esą visi vaikai gyvi. 
Tą jautėme kiekvieną kartą, 
kai tik susirinkdavome pas 
Genutę. 

Po susitikimo Inturisto auto
busas nuvežė į viešbutį „Lie
tuva", radome mums paskir
tame kambaryje lagaminus, 
papietavome, o vakare turė
jom bendrą vakarienę vieš
butyje. Dalyvavo apie 40 as
menų — giminių. Organiza
torius ir vedėjas buvo Genės 

sūnus Vytas. Be jų kalbų ir 
džiaugsmo sveikinimų, kad po 
40 metų galėjome vėl draugėje 
praleisti vakarą, aš, savo ir 
Uosio vardu, padėkojau už šil
tą sutikimą ir malonų šio va
karo praleidimą. Papasakojau 
apie lietuvių išeivių veiklą 
JAV, ypač Čikagoje, laisvojo 
pasaulio lietuvių sostinėje. Su
minėjau didžiuosius įgyven
dintus užmojus: Lietuvių en
ciklopedijos 36 tomų išleidi
mą, Lietuvių fondo 3 milijonų 
dolerių kapitalo sutelkimą lie
tuvių švietimo ir kultūros rė
mimui, Lituanistikos katedros 
įsteigimą Illinois universiteto 
skyriuje Čikagoje, šeštadie
nines lituanistines mokyklas, 
lietuviškus dienraščius, sa
vaitraščius, kultūros ir politi
kos žurnalus, knygas, mokslo 
veikalus ir visą kitą kultūrinį 
lietuvių gyvenimą. Suminėjau 
tautinių šokių ir dainų festi
valius, Pasaulio lietuvių die
nas, Čikagos Lietuvių operą, 
kitą kultūrinių ir politinių or
ganizacijų veiklą. Plačiau kal
bėjau apie Lietuvių Bendruo

menės veiklą, apimančią visus 
lietuvius plačiame pasaulyje. 
Informacija paliko gilų įspūdį, 
ką vėliau patyriau iš švie
sesnių to vakaro dalyvių. 

Penktadienis (VII. 13 d.) bu
vo skirtas pabendravimui su 
giminėmis. Pas Genę susirin
kę, Ona, Elzė, Balys ir aš su
darėme mūsų šeimos daugu
mą. Prieš pietus su broliu Ba
liu aplankėme seserį Verutę, 
gyvenančią netoliese pas sūnų 
Petrą ir jo šeimą penktame 
aukšte. Verutės sveikata men
ka. Po insulto truputį atsiga
vusi, bet juda tik kambaryje. 
Butas penktame aukšte, be lif
to, todėl į kiemą išeiti negali ir 
blaškosi kambaryje, lyg narve 
uždarytas žvėrelis. Juk ji yra 
laisvų Lietuvos ūkininkų pali-
kuonė, visą laiką gyvenusi 
kaime ir prižiūrėjusi savo gy
vulėlius. Tik ligos priblokšta, 
atsidavė sūnaus ir marčios 
globai ir persikėlė į miestą. 
Verutė niekada neprigis mies
te ir tik mirtis išvaduos iš 
miestiško gyvenimo vienatvės. 
(Man išvykus, už poros mėne

sių ir pasimirė). 
Popietę praleidome pas Ge

nę, pasakodami savo pergy
venimus ir patirtas skriaudas. 
Pirmieji pokario metai (1944-
1946) buvo ypač sunkūs ir 
pavojingi. Vyrai partizanavo 
— slapstėsi brolis Balys, Ge
nės vyras Petras ir Onos vyras 

Jonas. Stribai terorizavo šei
mas, plėšė, mušė ir visaip nie
kino. Ona. be vyro Jono, su 
šešiais mažamečiais vaikais ir 
laukiančią septinto (kiti du 
vaikai buvo pas gimines; buvo 
ištremta į Sibirą ir priskirta 
miško kirtimo darbams. 

(Bus daugiau) 

Brolio Balio kiemelyje Zarasuose 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
C A P E C O D . M A 

CAPE CODO LIETUVIAI 
P A S I R U O Š Ė NAUJAM 

ŠIMTMEČIUI 

Artėjant šimtmečio pabaigai 
ir naujo tūkstantmečio pra
džiai. Cape Codo apylinkės lie
tuviai nutarė pažvelgti atgal į 
praeitį ir prisiminti ką ji yra 
gero padare per teo pastaraa-
sius 25 savo veiklos metus. 
Pirmasis bandymas buvo spa
lio 23 d., kai valdyba sukvietė 
narius \ Centervileje esančią 
Masonų rūmų salę minėjimui-
pokyliui. Šiuo renginiu buvo 

•kukliai prisiminta 1974 metų 
rugsėjo 26 diena, kai įvyko 
Cape Codo lietuvių steigiama
sis susirinkimas. n u t a r ę 
įk-uFti Amerikos istorinėje vie
tovėje LB apylinkę. Tada aru 
30 dalyvių išsirinko savo va
dovybe, kurios pirmininku ta
po Mykolas Biliūnas. Lietuvos 
rašytojo Jono Biliūno giminai
tis. Po aštuonerių metų Bi
liūnas m;re. tačiau apylinkė 
veikė ir stiprėjo. Paskutinis 
steigiamojo susirinkimo na
rys, mokytojas Stasys- Mir.ei-
ka, mirė šiais metais. 

Pokylyje dalyvavo beveik 
šimtas asmenų, jų tarpe ir 
atstovų iš kitu etninių grupių. 

Kad dalyviu nevarginti ilgo
mis minėjimo kalbomis, valdy
ba sutarė, kad pokyliu bus tik 
išreikšta padėka tautiečiams, 
padėjusiems išlaikyti apylinkę 
gyvastingą ir kūrybingą. 

Ateinančių metų pradžioje 
valdyba yra užplanavusi iš
leisti sukaktuvinį leidinuką, 
kurio pagrindiniai autoriai 
bus trys buvę vadovai-pir-
mininkai: Ernestas Bliudni-
kas . garbės pirmininkas Ma
das Zidžiūnas ir pirm. Alfon
sas Petrutis. J ie prisimins 
svarbesnius veiklos momentas 
bei iškilius apylinkės veikėjus. 
Tikimasi, kad užrašyti atsimi
nimai taip pat atidengs sava
noriškas išeivijos tautiečių 
pastangas priartinti Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Tačiau dabar grįžkime į Ma
sonų rūmų salę. į sukaktuvinį 
minėjimą. Sales gale an t sie
nos" kabojo skydas su šoliuo-
jančiu Vyčiu. JAV ir Lietuvos 
vėliavos, o kiek toliau — ilgas, 
platus gobelenas su užrašu 
LITHUANIANS (Lietuviai). 
Tai suvenyras iš ankstesnių 
veiklos dienų, kai šį gobeleną 
lietuviai nešė tautinių grupių 
parade minint Barnstable 
miesto 350 metų sukaktį. 

Kai valdybos pirmininkė Re
gina Petnitienė išėjo prie mik
rofono pradėti minėjimą, sa
lėje, prie šventiškai paruoštų 
stalų, sėdėjo svečiai, kurių 
tarpe buvo 25 vokiečių, lenkų 
ir airių tautinių grupių atsto
vai. Pirmininkė, po sveikinimo 

žodžio, lietuviškai ir angliškai 
papasakojo apylinkės įsteigi
mo aplinkybes, pastebėdama, 
kad apylinkę sukūrė taut ie
čiai, jau buvę bendruomenės 
nariais kitose vietovėse. Dau
guma jų, būdami pensininkai, 
pasirinko Cape Codą savo 
nuolatine auksinio amžiaus 
gyvenviete. Pagal Petrutienę, 
ji pati neseniai sulaukusi pen
sininkės amžiaus buvo išrink
ta valdybos pirmininke, tas 
pareigas perėmė iš savo vyro. 
Apylinkę ji rado pasiturinčią, 
su dosniais ir pareigingais 
nariais. Pagerbdama buvusius 
pirmininkus, Petrutienė pri
segė gėles: Bliudninkui, Ži-
džiūnui. Petručiui. 

Apylinkes kuklią sukaktį 
prisiminė ir LB Krašto valdy
bos pirm. Regina N'arušienė. 
Jos "laišką visiems perskaitė 
R. Petrutienė. 

Svečių tarpe buvo LB Bosto
no apygardos pirm Gintaras 
Čepas. J i s savo kalboje pasi
džiaugė, kad jauniausia bend
ruomenės apylinkė — Cape 
Codas. — ne tik puikiai vei
kia, bet palaiko nuolatinius 
ryšius su kitomis tautinėmis 
grupėmis. Salėje buvę tauti
nių grupių atstovai: lenkas, 
vokietis ir airis, atėję prie 
mikrofono tarė savo sveikini
mo žodžius. 

Po ' rumpos oficialios 'minėji
mo dalies svečiai susitelkė 
prie vakarienės. Meninę vaka
ro programą atliko iš Hartfor
do atvykę: baritonas Alfonsas 
Zdanys, tenoras — Vytautas 
Zdanys ir tenoras — akompa-
niatorius Jurgis Petkaitis. Šis" 
trio, jau anksčiau gastroliavęs 
Cape Code, atliko visą eilę lie
tuviškų dainų, taip pat keletą 
latvių bei vokiečių kompozi
cijų. , , 

Minėjimas baigtas šokiais ir 
nuotaikingu pabendravimu. 

Alfa Petrut is 

PHILADELPHIA, PA 

PRISIMINTAS 
VYSKUPAS REINYS 

Š.m. lapkričio 8 d. suėjo ke
turiasdešimt šešeri metai nuo 
arkivyskupo Mečislovo Reinio 
mirties. Gimęs 1884 metais ir 
kunigu įšventintas 1907 me
tais, jis įsijungė į veiklą atgau-
Lietuvai nepriklausomybę. 
Pirmą kartą areštuotas 1919 
metais, kai ,Tilnių buvo užėmę 
rusai bolševikai, kalėjimuose 
išbuvo penkis mėnesius. 1926 
m. balandžio 5 d. buvo konsek
ruotas vyskupu pagalbininku 
Vilkaviškio vyskupijoje 1937 
metais aplankė daugiau kaip 
50 parapijų JAV ir Kanadoje. 

1940 mėtau? pakeltas arki
vyskupu ir paskirtas Vilniaus 
arkivyskupo pagalbininku, ga
vo sunkias pareigas vadovauti 

S K E L B I M A I 

LB Cape Codo apylinkės 25 metų veikios sukakties minėjime: garbės pirm. Viadas Zidžiūnas. buvę pirmininkai 
Alfonsas Petrutis ir Ernestas Bliudninkas, dabartinė pirmininkė Regina Petrutienė. 

JAV LB Bostono apygi"1. > 
apylinkės pirm Regina Petį 
LB apylinkės 25 metų ve:ki > 

,::..:::.•:./..is i;iiit.irriH (Vp.-i- ir <";ipe Codo 
i;:c:.i' -vf-iKir.n susinnKusius , C ape Codo 
-..k.1K*;«'v ;-lin»'Jima Nuotr Alf. Petrulio 

lietuviškai sielovadai Vilniaus 
arkivyskupijoje nacių ir so
vietų okupacijų metais. Apkal
tintas priešsovietine veikla ir 
ryšiais su pogrindžiu, 1947 
metais buvo areštuotas ir nu
teistas ypatingojo režimo Vla
dimiro kaiėjiman prie Mask
vos. Ten ir mirė lapkričio 8 d. 
1953 metais. 

Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos 75-to jubiliejaus proga, 
klebonas kun. Petras Bur-
kauskas įamžino arkivyskupo 
Remio atminimą užsakyda
mas jo portreto medalioną at
naujintame ir gražiai apšvies
tame bažnyčios kupole virš 
taip pat atnaujinto altoriaus. 
Kun. Burkauskas taip pareiš
kė: „Jei mes užmiršime Lietu
vos bažnyčios didvyrius, tai 
mes užmiršime kas esame ir 
mūsų lietuviškos parapijos 
liks nuskriaustos. Mūsų misi
ja yra ne vien tik išlaikyti 
savo kalbą, šokius ir receptus, 
bet ypač gerbti bei išsaugoti 
Lietuvos kankinių atminimą!" 
Dvasiškai įkvėpiantis arkivys
kupo Reinio apšviestas portre
tas yra virš kito didžiojo Lie
tuvos bažnyčios vado, Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
freskos. Romoje j au užvesta 
byla pakelti arkivyskupą Rei
nį šventuoju. Lietuvos ir išei
vijos lietuviškose bažnyčiose 
yra prašoma melstis, kad by
los eiga sėkmingai pasiektų 
savo tikslą. 

Iš anglų kalbos išvertė ir 
paruošė Teresė Gečienė 

CLEVELAND, OH 
SUSIKAUPIMO DIENA 

Gruodžio 4 d., šeštadienį, 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet 
Ateities" klubo Dievo Motinos 
parapijos svetainėje rengiama 
Advento susikaupimo diena. 

Susikaupimo dienų vedėjas 
kun. Sigitas Žilys iš Lietuvos, 
studijuojąs Washington. D.C., 
universitete. 

Prašoma registruotis pas 
Dalią Staniškienę telefonu 
(330-468-5465) arba Jadvygą 
Kliorienę (216-531-8029). 
Kaina išlaidoms padengti 15 
dol. asmeniui. 

Visi maloniai kviečiami da
lyvauti. 

ČIKAGOS TEATRO 
SPEKTAKLIS 

Neseniai Čikagoje įsikūręs 
teatras, pasivadinęs „Žalt
vykslės" vardu, gruodžio 4 d., 
šeštadienį. 6:30 vai. vak. Die
vo Motinos parapijos didžiojo
je salėje stato Petro Vaičiūno 
„Tuščias pastangas". Režisierė 
Audrė Budrytė. Rengia „Gija" 
-- nauja; ^įkūrusių lietuvių 

sambūris. Bilietai platinami 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje po sekmadienio lietu
viškų pamaldų ir „Gijos" būs
tinėje. Lietuvių namuose, 877 
E. 185 St., tel. 216-481-0011. 

Po vaidinimo vakarienė 
„Gintaro" restorane — pa
bendravimas su svečiais akto
riais. 

Lietuvių teatro spektaklis 

jau didelė retenybė Clevelan-
do telkinyje. Nepraleiskirr.e 
šios progos! 

PASIRUOŠIMAS 
2000 METU JUBILIEJUI 

Dievo Moti:.os parapija, 
žengiant į did..į jubiliejų — 
2000 metų nuo Kristaus gimi
mo rengia speciaiias Susikau
pimo dienas D;evo Motinos 
šventovėje gruedžio 13-15 d. 
(kasdien 9 vai. r. ir 7 v.v.». Su
sikaupimo dienoms vadovaus 
iš Lietuvos atvykęs kun. Sta
sys Kazėnas, SJ 

SKAUTU" VYČIŲ KŪČIOS 

Gruodžio 19 d . sekmadienį. 
5 vai. p.p. Dieve Motinos para
pijos svetainėje „Pilėnų" tunto 
skautai vyčiai kviečia visus — 
seses ir brolius paminėti 50 
metų „Neringes" ir „Pilėnų" 
tuntų CIevelande įsikūrimo 
sukaktį. 

Ypač kviečiami visi tie, ku
rie dalyvavo skautų vyčių kū-
čiose nuo pat jų įsikūrimo — 
1968 metais ir visi buvę 
„Pilėnų" - „Neringos" tuntų 
nariai ir jų šeimos. 

Prašoma visus dalyvius pri
sidėti prie bendro Kūčių stalo 
vienu Kūčių patiekalu ir au
ka. 

Apie dalyvavimą prašoma 
pranešti L inui Biliūnui, tel. 
440-974-5973. 

BENDROS KŪČIOS 

Gruodžio 24 d. 9:30 vai. vak. 
Šv. Jurgio parapijos salėje tra
dicinės Kūčios visiems. 

NAUJŲ J i ; 2000-ŲJŲ 
METŲSUTHOMAS 

Lietuvių namai nuotaikin
gai sutiks Naujuosius metus 
didžiojoje savo puikiai pa
ruoštoje salėje Svečiai nuo 8 
iki 9 vai. vakaro bus vaišina
mi užkandžiais ir kokteliais. 9 
vai. — vakarienė. Skambės 
populiari diskotekų muzika. 
Bilietus (staius) galima užsi
sakyti Lietuvių klube, skambi
nant tel. 216-531-2131, Algiui 
Penkauskui, tel. 440-944-4556 
ar Vytui Apanavičiui, tel. 216-
481-4614. 

NEPAMIRŠKIME: 

Clevelando „Draugo" skaity
tojai prašomi jungtis į „Drau
go" fondo narių eiles. Prisi
dėdami auka. kuri yra atlei
džiama nuo mokesčių, užtik
rinsime vienintelio lietuvių 
išeivijos dienraščio ateities 
dienas. Pasiekus milijoninį 
fondą, dienraštis sąžiningai 
nuolat lankys ir informuos 
savo skaitytojus. 

„EXULTATE" 

Minint Lietuvos kariuome
nes įsikūrimo sukaktį, lapkri
čio 21 d., Dievo Motinos šven
tovėje dalyvavo ir Ramovėnai 
su vėliava. Giedojo parapijos 
choras „Exuitate", diriguoja
mas muz. Ritos Čyvaitės-Klio-

rienes. Be kitų skambių gies
mių gausūs tikintieji pirmą 
kartą girdėjo ir „Haes est 
Deus", Jacubus Galius giesmę, 
kuri yra viena iš trijų chorų: 
Čikagos -Dainavos", Clevelan
do „Exuitate" ir Toronto „Vo
lungės"' chorų repertuaro kūri
nių. Ją girdėjo Čikagos „Drau
go" 90 metų jubiliejuje lap-
kričio 28 d., bus atlikta Toron
te balandžio mėn.. ir CIeve
lande birželio 10 d., Cieveland 
Institute of Music salėje. 

J A U IR 2000-JI! 

Kovo 19 d. Clevelando skau-
tijos tradicinė Kaziuko mugė 
Dievo Motinos parapijoje. 

MENO DARBŲ PARODA 

Balandžio 15-16 d., šešta
dienį ir sekmadienį Nijolės 
Palubinskienės ir dukros Li
nos Palubinskaitės tapybos ir 
meno darbų paroda Dievo Mo
tinos parapijos salėje. Rengia 
korp! „Giedra". 

SKAUTŲ SUKAKTIS 

Gegužės 27 d., šeštadienį 
Clevelando skautija minės 50 
metų veiklos sukaktį. 

KONCERTAS 

Birželio 10 d., Clevelando 
Muzikos instituto salėje trijų 
chorų: Čikagos „Dainavos", 
Clevelando „Exultate" ir To
ronto „Volungės" koncertas. 

VJt 

KANADA 

Išvažiuojant apsigyventi 
Lietuvoje, garbingo amžiaus 
94 metų, Antanui Tamošaičiui 
Lietuvių tautodailės institutas 
surengė iškilmingas išleistu
ves. Susirinkus lietuvių pensi
ninkų „Vilniaus Manor" salė
je, jo gerbėjų bei draugų tarpe, 
atsisveikinimui vadovavo I. 
Šernaitė-Miklejohn. Atsisvei
kinimo kalbą pasakė Tauto
dailės inst. tarybos valdybos 
pirm. A. Veselkienė, Kanados 
LB vardu lentelę su parašu 
įteikė Irena Ross, vėliau svei
kino E. Čiuplinskas, Nakro-

"šienė. Tarvydienė, dr. Kaz
lauskienė ir kt. 

Antanas Tamošaitis, vi
siems padėkodamas, kalbėjo 
apie savo praeitą kelią lietu
vybės darbuose. Vilniuje bus 
atidaryta A. ir A. Tamošaičių 
meno galerija, kur jis žada dar 
darbuotis. Pensininkų choras 
„Daina", vad. L. Turutaitei, 
padainavo i»- -pralinksmino su
sirinkusius. 

Sunku būtu aprašyti, kiek 
daug pasidarbavo jo žmona 
a.a. Anastazija ir pats Anta
nas Tamošaitis. Išleido nema
žai knygų, meniškų paveikslų, 
išaudė tautinių rūbų. kuriais 
vilki visos Toronto ..Gintaro" 
šokėjos. Linkėtina gerb. Anta
nui Tamošaičiui dar ilgai, grį
žus į tėvynę, būti sveikam ir 
toliau pasidarbuoti Lietuvos 
labui. 

Stasys Prakapas 

ELEKTROS 
JVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMOOLIO. NAMU, SVBKATO6. 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agsnlas Frar* Zapots ir Off. Mgr. Auto* 
S Kine kaba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3206 1/2 WMt06th Street 

Tel. (706) 424-6654 
(773) 561-6664 

50 metų vyras iš Lietuvos ieško 
darbą Gali slaugyb senyvo 

amžiaus žmogų Moka įvairius 
darbus, moka gaminti vaigį. 

Skambinti teL 773-776-3092 nuo 5 
v.v. iki 9 v. v Kviesti Suuiių. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
7 REALTORS 
offc (773) 5&6-59S9 
home (TOS) 42S-7160 
p«9«r (708) 886-491 

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

Skubiai reikalingi 
taksi vairuotojai. 

Tel. 847-774-6643. 

Gail. sesuo, turinti patyrimo 
ligonių slaugyme, ieško darbo 
prie vyr. amžiaus žmonių. Gali 
gyventi kartu ir atlikti namų 
ruošą. Tel. 773-927-3812. 

Vilniuje, „Žvėryne", iinaome-
jamas nedidelis, pilnai apstatytas 
dviejų miegamųjų namas. Pirtis, 
uždaras kiemas, aikštelė mątifiai, arti 
c-ntro Kreiptis telefonu: 

(011-3762)-7S-2»-2S. 

Prie Kedzie ir 66-tos g-vės 
išnuomojamas 

3 kambarių butas, $390. 
Te!. 708-425-7160. 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau 
dabar! 

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

Skambinkite: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS. 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Komp-.uterir.ių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Imemeriniai arba industriniai 
servenai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

intemeto pajungimas. Intemetiniai 
puslapiai Kreiptis: TeL 773-737-

6792; Fax. 815-461-8159; 
E-mail Loto2000@Yahooxom. 

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

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

Užsisakykite 
Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondo 
turimų knygų: 

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai 1971-1998. 1999 m., 
752 p., $30.00 -:. .: 

Aldona Vesčiūnaite. Medžiai ryto laisvėj. Eilėraščiai. 1999 m., 71 p. $10.00. 
Alfonsas Nyka-Niliūr.as. Dienoraščio fragmentai 1938-1970. 

1998 m, 544 p. $25.00. 
Julius Kaupas. Raštai. 1997 m., 728 p. $30.00. 
Artūras Tereškinas. Absonia. Eilėraščiai. 1995 m., 74 p. $10.00. 
Algirdai Landsbergis. Du utopiški vaidinimai. 1994 m., 144 p. $12.00. 
Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Eilėraščiai. 1994 m., 112 p. $10.00. 
Marius Katiliškis. Pirmadienis Emerald gatvėje. Romanas. 1993 m., 

208 p. $14.00. 
Kostas Ostrauskas. Ars amoris. Historiae sacrae et profanae. 

1991 m., 328 p. $15.00. 
Vytautas Kavolis. Epochų signatūros. Lietuvių kultūros istorijos problemos. 

1991 m, 216 p. $10.00. 
Sem Benelli. Apsiautalas. Vertė Balys Sruoga. 1988 m., 176 p. $8.00. 
RaineT Maria Rilke. Sakmė apie korneto Kristupe Rilkės meilę ir mirtį. Vertė 

Henrikas Nagys. Dailininkas Telesforas Valius. 1987 m., 
56 p. $12.00. 

Vytautas Kavolis. Sąmoningumo trajektorijos. Lietuvių kultūros 
modernėjimo aspektai. 1986 m., 240 p. $10.00. 

Algimantas Mackus. Augintinių žemė. Eilėraščiai. Dailininkas 
Pranas Lapė. 1984 m., 198 p. $15.00. 

Algimantas Mackus. Augintinių žeme. Numer. ir dai!. pasiraš. $50.00. 
KITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI: 
Algimantas Mackus. Ir mirtis nebus nugalėta Rinktiniai raštai. 1994 m., 

736 p. $10.00. 
OfGods and Holidays. Straipsniai apie senovės baltų religiją. (Anglų kalba) 

1999-m., 216 p. $5.06. -
„Skomanto" serijos apysakos; (3> Atpildo strėlė, (4) Jundos lemtis, 
(5) Plėšikų pilis, (6) Užkeiktas lobis, (7) Dievu* valia, (8) Mėlynojo varno 
paslaptis, (9) Ventės kalvis, (10) Polocko ranka, (11) Sarvai Naugardo 
kunigaikščiui, (12) Mindaugo sūnus, (13) Liepsnojantis bokštas. 
Taip pat pirmų keturių vertimai angliškai (1) The Captive, (2) The Fen 
VVolf, (3) Btood VVedding, (4) Blue Raverr. Kaina po $5.00 

Užsakymus siųsti: 
AM 4 M Pufetications. Gintautas Vėžys, 218 Bmokside Ln., #A. 

Willowbrook, Illinois 66514-2907 
Prie kainos pridėti $5.00 persiuntimo išlaidoms padengti. 

Knygų kiekis ribotas 

Michigan valstijos gubernatoriaus John Engler žmona Michelle Enfler 
viduryje -ir^nkn <>Ui,v\ ir J'.na Ononu? .vvykusius i gubernatoriau* 

rezidencijoje s m rugsėjo 12 d vykusi priėmimą Jonas Urbonas yru vie
nas i* gubernatoriau* John F.ngler perrinkimo komiteto vicepirmininkų. 

*? 



l+AIŠKAI IR NUOMONĖS 
PUIKUS KONCERTAS 

Sveikiname „Draugą" už 
pgikial suorganizuotą jo 90-čio 
koncertą. Tokios šventės lietu
viškoji visuomenė dar nėra 
patyrusi. Ne tik išimtinai geri 
muzikiniai, niekada dar neat
likti kūriniai, bet ir jų meninė 
interpretacija. O ką jau kal
bėti apie tris gerai pasiruo
šusius chorus — Clevelando 
^xultate" su rimta ir patyru
sia vadove Rita Čyvaite-Klio-
riene, Toronto „Volunge" su 
spalvingąja chorvede Dalia 
Skrinskaite-Viskontiene, na ir 
mūsų Čikagos „Dainava", su 
talentingu jaunuoju chorve
džiu Darium Polikaičiu. Jų 
visų pasiaukojimas dainai tik
rai unikalus, o chorų dalyviai! 
Jų skubėjimas po dienos dar
bų bei studijų į dažnas repeti
cijas, ogi paskutinę dieną 
prieš koncertą daugiau nei 
aštuonias valandas bendras 
chorų repetavimas scenoje? 
Sunku įsivaizduoti — todėl tu
rime juos visus gerbti ir 
džiaugtis pasiektais laimėji
mais. Šį išskirtinį koncertą 
turėtų išgirsti ne tik kiekvie
na lietuvių bendruomenė išei
vijoje, bet ir amerikiečių vi
suomenė. 

Julija Gylienė 
Lemont, IL 

PASIŪLYMAS LIETUVAI 
IR LIETUVIAMS 

Kad būtų lengviau panaikin
ti kyšius, korupciją Lietuvoje, 
siūlau kalboje ir raštuose pa
keisti valdininko pavadinimą į 
tarnautoją. Visose mokyklose 
įvesti pilietinės teisės pamo
kas, kad greičiau lietuvių tau
ta išsiaugintų toje srityje su
sipratusius tautiečius — pi
liečius ir visų sričių tarnau
tojus, kad piliečiai nustotų pa
pirkinėti tarnautojus, o tar
nautojai būtų gerai įsisąmoni
nę, kad jie ne valdo, bet patar
nauja savo piliečiams, nes tie 
patys piliečiai moka algas, o 
už kyšių ėmimą ir davimą bus 
baudžiami. Kol užsiauginsime 
tokio supratimo piliečius, vi
sose įstaigose turėtų būti iška
binti nurodymai, kad kyšių 
negalima duoti nei imti. 

Bronius Juška 
Kenosha, WI 

ARGI TAI DIKTATŪRA? 

J mano pasisakymą dėl tų 
pačių („kalkinių") rašinių pa
sirodančių keliuose laikraš
čiuose („Draugas" Nr. 201) at
siliepęs Antanas Paužuolis 

(.Draugas" Nr. 226) rašo: „... 
Kyla klausimas ar norima 
grįžti prie diktatūros (mano 
išryškinta) laikų, kada spauda 
ir žmonių pasisakymai buvo 
užgniaužiami?" Autorius taip 
tvirtindamas gerokai klysta. 
Ten aš rašiau ne apie „už
gniaužimą", o tik tų pačių ra
šinių išplatinimą keliuose 
laikraščiuose. Tad kurgi čia 
„diktatūra? — Toliau A Pau
žuolis samprotauja: „...todėl 
sužinoti, kokia veikla kitur, 
nieko nėra blogo, jeigu auto
rius nori pasidalinti ir su kitų 
vietovių laikraščiais". Man at
rodo, kad A Paužuolis, taip 
rašydamas, juokauja. Sunku 
botų patikėti, kad kas nors 
būtų patenkintas, tą patį ra
šinį rasdamas keliuose laik
raščiuose. Nebent jis turėtų 
gerokai sušlubavusią atmintį 
ir nebeprisimintų, jog aną ra
šinį jau buvo skaitęs. Paga
liau, jeigu tais pačiais, per 
„kalkę" padaugintais, raši
niais būtų užpildyti visi mūsų 
laikraščiai, kam bereikėtų dar 
leisti kitus? — užtektų vieno. 

O, kad A. Paužuoliui „dikta
tūra" būtų aiškesnė, pažvel
kime kaip apie „kalkinių" raši
nių reikalus, savo vedamaja
me, rašė „Draugas" 1990 m. 
Nr. 77: „...Kita šiuo metu 
spaudos kenkėjų rūšis yra va
dinami 'kalkiniai' rašytojai. 
Jie nesupranta, kad tegalima 
tik viename laikraštyje tuo 
pačiu reikalu bendradarbiau
ti. Pasikartojantieji rašiniai 
yra ne spaudos susinimas, 
kaip paprastai žmonės vadina, 
bet tiesiog jai kenkimas, noras 
ją greičiau sunaikinti, redak
torius ir skaitytojus apgauti... 
dažnai gerais save laiką bend
radarbiai užgauna kitų laik
raščių skaitytojus, nekalbant 
apie redaktorius, kai sugeba 
tik vienodus rašinius pasiųsti 
net keliems laikraščiams..." 

-PPalys 
Richmond HiU, NY 

STOMATOLOGIJA AR 
ODONTOLOGIJA? 

Visiškai sutinku su Aurelija 
Balašaitiene („Draugas", 1999. 
9.24), kad nereikalingų sve
timžodžių reikia vengti ten, 
kur yra tikslių, grynai lietu
viškų atitikmenų. Bet juk nei 
stomotologija, nei odontologija 
nėra lietuviškos kilmės žo
džiai. Taigi čia nėra joks ati
tikmenų klausimas. Atsakyda
mas A. Balašaitienei, dr. Ra
gas savo (1999.11.2) laiške pa
kankamai išsamiai paaiškino, 
kad dantų gydymas, priešin
gai jos tvirtinimui, tikrai turi 

daug bendra su burnos ligo
mis. Aš norėčiau čia tik dau
giau paaiškinti, kaip ir kodėl 
atsirado „stomatologas". 

Ir stoma (burna* ir odus 
(dantis) yra nelietuviški žo
džiai, vienas lotyniškas, kitas 
graikiškas. Kai Lietuvoje 1922 
m. įsikūrė Lietuvos universi
tetas, ten veikė medicinas fa
kulteto odontologijos skyrius 
su stomatologijos ir dentiatri-
jos katedromis. Buvo atlieka
mi komplikuoti dantų trauki
mai, burnos operacijos, tvar
komi lūžę žandikauliai, dantų 
plombavimai ir dantų Šaknų 
kanalų gydymas. Studentai 
buvo mokomi gaminti prote
zus ir pritaikyti juos burnoje. 

Ilgainiui nusistovėjo tvarka, 
kad, odontologijos skyrių bai
gęs, studentas,-ė gaudavo 
dantų gydytojo,-os diplomą. 
Suprantant, kad dantų gydy
tojai yra atsakingi ir gydo ne 
tik dantis, bet ir įvairius orga
nus burnos ertmėje, pvz., bur
nos gleivines, dantenas, seilių 
liaukas, ir taip pat gali užsi
imti žandikaulių chirurgija, 
pasenęs dantų gydytojo termi
nas buvo Lietuvoje pakeistas į 
stomatologo pavadinimą. Nuo 
1951 m. jau rengiami stomato
logai, o ne vien dantų gydyto
jai. 1968 m. Kauno medicinos 
institute įkurtas atskiras 
stomatologijos fakultetas. 

Žinant Amerikoje įprastą 
konservatyvumą, stomatologo 
vardas čia neprigijo, nors ir 
čia studentai yra mokomi ne 
vien dantų gydymo, bet ir bur
nos anatomijos, burnos medi
cinos bei įvairių burnos ert
mės organų diagnostikos, gy
dymo ir profilaktikos. O kituo
se kraštuose, kaip Prancūzi
joje, Italijoje, Rusijoje, Lietu
voje ir kitur, stomatologo ar 
stomatologijos terminai gerai 
žinomi ir vartojami. Nekriti
kuokime, o džiaukimės, kad ir 
lietuviai prisidėjo prie tiksles
nio šios profesijos pavadinimo. 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

DĖKUI! 

Nuoširdžiai dėkoju JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Mari
jai Remienei už atgaivinimą 
premijų JAV lietuvių kultūri
ninkų darbams įvertinti. Tai 
labai sveikintinas ir vertingas 
užmojis. Ne materialinė nau
da čia lemiantis veiksnys, taip 
pat premijos gal nėra nė kokių 
nors žmonių koks nors ypatin
gas išskyrimas iš lietuvybės 
išlaikymui dirbančios visuo
menes gretų, nes premijuotinų 
žmonių yra žymiai daugiau 
negu galimybių juos pagerbti 
premijomis, tačiau visgi paro-
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Prisimenant iškilmingą JAV LB KultOro* taryto* skirtų premijų (teikimo Šventę lapkričio 14 d. Jaunimo centre. 
tl kaires Aldona Braziene, Muzikos premijos laureatas Algirdas Brazis, JAV LB Krašto valdybos pirm Regina 
Narusienė ir Bernarda* Narušis. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Fedcral Savings and Loan 

Assoctatlon of Chicago 
2212 West Cemuk Road, Chfcago, IL 60608 

(773)847-7747 
Ca*mbG.OkMm.Prmident 

Patarnauto Čikagos k Apyurklų Ltotuvfcaas Daugiau Kaip 91 Metus 

dantis, kad bent po kelis dir
bančius raišų visų labui kas
met sugebame kiek iškilmin
giau prisiminti. 

Taip pat malonu pastebėti, 
kad tomis Kultūros tarybos 
pastangomis šiais metais buvo 
atsižvelgta ir į daugiau premi
juotinų kultūrinių darbų sri
čių, ir užmojo vykdymas buvo 
gerai organizuotas. Už visa 
tai, kaip vienas iš paliestųjų, 
nuoširdžiai dėkodamas, labai 

prašau ta darbą tęsti. O gal ir 
pagalvoti apie užmojo praplė
timą, pvz.. įsteigiant premiją 
ir kultūriniam-visuomeni-
niam, susietam su lietuvybės 
išlaikymu, darbui vertinti. Ta
čiau šią sritį jau labai skrupu
lingai reikėtų atriboti nuo bet 
kokios politinės veiklos. Ir ne 
dėl vienos, bet dėl daugelio 
priežasčių. 

Bronius Nainys 
Lemont, IL 
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A. t A. 
Dantų gydytoja 

STEFANIJA PAALKSNYTĖ 
MASIULIENĖ 

Mūsų Mamytė, Močiutė, Promočiutė mirė 1999 m. 
gruodžio 2 d. 6 vai. ryto, sulaukusi 89 metų. 

Gyveno Urbana, anksčiau Čikagoje. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškyje. Amerikoje išgyveno 36 

metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Juozas, marti Snieguolė; dukros 

— Onutė Jonas, žentas Jir i , Felicija Jaunienė, Alė 
Namikienė, žentas Vytas; brolis Vladas Paalksnis su 
šeima; seserys — Juzė Paalksnytė, Otilija Machertienė su 
šeima; šeši anūkai ir penki proanūkai. 

Velionė priklausė Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjungai. 
A. a. Stefanija pašarvota sekmadienį, gruodžio 5 d. nuo 

3 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės gruodžio 6 d, pirmadienį. B laidojimo namų 
9:30 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už Stefanijos vėle. Po šv. Mišių 
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: sunūs, dukros, anūkai, brolis i r 
seserys su šeimomis. 

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

A. t A. 
VYTAUTUI GEDGAUDUI 

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną, v.s.tn. STEFĄ 
GEDGAUDIENĘ, buvusią Lietuvių Skautų Sąjungos 
Seserijos Vyriausią Skautininke. 

vj.fil. Rita Penčylienė ir 

LSS Seserijos vadija 

A . t A 
ZIGMUI MOLIEJUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą Velionio žmonai 
HALINAI MOLIEnENEI. 

Čikagos skautininkų draugovė 

Veterinarijos daktarui, ateitininkų veikėjui, daugelį 
metų buvusiam Rytų JAV Ateitininkų studijų savaitės 
vadovui-komendantui, Kennebunkport, ME 

A. t A. 
ALFONSUI PRANUI 

STANKAIČIUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai OLGAI, 
dukterims REGINAI, JEAN ir jos vyrui dr. JONUI 
ZDANIAMS, sūnui dr. JUOZUI su žmona VICKJE, 
septynioms anūkėms — KRISTINAI ir JOANAI 
ZDANYTEMS ir EMJL Y, MARGARET, KATHR YN 
ir ELIZABETH STANKAITYTEMS bei Alfonso 
dviems broliams — dr. JONUI su žmona IZABELE, 
N. Y., dr. JUOZUI ir seseriai ANELEI STAN-
KAITYTEI KĖDAINIAI ir svainei IZABELEI 
LAUČKIENEI bei visiems artimiesiems. 

JAV Rytų pakraščio Ateitininkų studijų savaitės 
dalyviai ir valdyba 

SOFIJAI STANKŪNAITEI 
BUTKIENEI 

mirus, Velionės seseriai MAGDALENAI BIRUTEI 
STANKŪNIENEI reiškiu gilią užuojautą. 

Zuzana Juškevičienė 

A. t A. 
VINCENTINAI JURKŪNIENEI 

mirus, mylimos Žmonos ir Motinėlės netekusiems — 
inžinieriui JONUI, dukrai RAMUNEI, sūnui ALGIUI 
ir jų šeimoms mūsų širdinga užuojauta. 

St. Jokubauskas 

E. Lapes 

V. Sabiene 

A. ir V. Budrioniai 

Ir. ir A. Kusinskai 

A. ir Pr. Mateikai 

V. ir Z. Petkai 

G. ir R. Rimkai 

St. Petersburg, FL 

A . t A . 
SOFIJAI BUTKIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, kartu liūdėdami, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame Velionės seseriai MAGDALENAI 
STANKŪNIENEI ir kitiems artimiesiems. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro pirm. Jonas 
Račkauskas ir centro darbuotojai 

Mūsų mielai Draugei 

A. t A. 
GRAŽINAI PETRULIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms 
LAURAI ir DAIVAI su šeimomis, o taip pat visiems 
giminėms bei artimiesiems ir kartu liūdime. 

Dr. Petras Žemaitis 

Irena Šugalskienė 

Mūsų mielam Kaimynui 

A. t A. 
Inž. ANTANUI RIMAVIČIUI 
mirus, jo žmoną IRENĄ, dukteris EGLĘ ir MIRGĄ su 
šeimomis, seserį SOFUĄ su šeima ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Jadvyga Giedraitienė 

Jūratė ir Romas Gintautai 

Onutė ir Vytautas Gutauskai 

Angelė ir Albinas Karniai 

Danutė ir Stasys Liepai 

Vytautas Linartas 

Aldona ir Bronius Mačiukevičiui 

Irena ir Kazimieras Miecevičiai 

Jadzė ir Jonas Mockaičiai 

Birutė Sekmakienė 

Regina ir Balys Sriubai 

Izolda ir Vytautas Šimkai 

Regina ir Vincas Vaitkai 

Janina Vienuiienė 

Laima Vitkauskienė 

Mirus 

A. t A. 
VINCENTAI JURKŪNIENEI, 

reiškiame užuojautą ilgametei Los Angeles Dramos 
sambūrio aktorei RAMUNEI JURKŪNAITEI 
VITKIENEI, netekus mylimos Mamos. 
Su liūdesiu, 

IADS valdyba ir nariai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

J o n a s Pabedinskas, žino
mas ekonomistas ir tarptau-

Tradicinės Pasaulio lie
tuvių centro Kūčios vyks 

rinės prekybos konsultantas, gruodžio 19 d. 12 vai. centro 
penktadienį, gruodžio 10 d., didžiojoje salėje. Bus tradici 

„Draugo" administracija 
primena, kad jau laikas pa
galvoti apie sparčiai ar tė
jančias Kalėdų šventes: ge
riausias, lengviausias būdas 
pasveikinti savo artimuosius 
— per „Draugą". Atsiųskite 
savo tekstą ir jis bus iš
spausdintas dar gerokai prieš 

7:30 v.v. Balzeko lietuvių kul- nio Kūčių maisto, dalinsimės š v e n tes , kad spėtų pasiekti ir 
tūros muziejuje vyksiančiame kalėdaičiu. Pasikvieskime t o u a u gyvenančius. Adminis-
Amerikos Lietuvių inžinierių draugus, bičiulius ir net toli t r a cya prašo kart i su sveiki-
įr architektų sąjungos (ALI- nuo tėvynės sudarykime dide-
AS) Čikagos skyriaus kalėdi- lę lietuvišką šeimą. Prisimin-
niame susirinkime kalbės te- sime tuos, kurių jau nebėra s i u n c iania 15 dol.). Pasirū-
ma „Importas-eksportas. Lie- mūsų tarpe, bet kurie yra gyvi P ^ i t e jau dabar .: nereikės 
tuvos pozicija globalinėje rin- ir brangūs mūsų širdyse. Vie-
koje". Kviečiame atsilankyti tas užsisakykite, skambinda-
visus besidominčius, o ypač mi Aldonai Palekienei tel. 

708-448-7436. Kūčias rengia 
PLC renginių komitetas. 

Pasaulio lietuvių centras 
Lemonte rengiasi iškilmingai 
sutikti 2000 metus. Naujųjų 
Metų sutikimas vyks gruo
džio 31 d. centro didžiojoje 

vauja vis! „Nerijos" jūrų skau- s a l ė j e . D a u g i a u 1 ^ ™ ^ Elizaheth, N e w j g , 
čių tunto ir „Lituanicos skau- s k a m b i nan t Irenai Draugelie- Petro ir Povilo 
tų tunto jūrų seses ir broliai, n e i tej 630-322-9248. 
jų vadovai, tėveliai ir kiti šei- _ . _. 
mų nariai. Labai laukiami ir ^ t u v i a i supranta. 
visi ,,atsargon" pasitraukę jū-

neseniai iš Lietuvos atvyku
sius įvairių techniškų specia
lybių atstovus. 

J ū r ų skaučių ir skautų 
kalėdinis pobūvis — kū
čios, penktadienį, gruodžio 11 
d. vyks PLC, Lemonte. Daly-

nimo tekstu siųsti ir auką (pa
prastai už vieną pasveikinimą 

rūpintis sveikinimų siuntimu, 
galėsite ramiai laukti Kris
taus Gimimo dienos — juk tai 
paskutinė šį šimtmetį, šį tūks
tantmetį! 

Iš 7*r*i 
ir iš toli 

KVIEČIA Į KŪČIAS 

kimo nuotaikoje. Pradžia 7 
vai. vak. 

Bit ininko Kazio Laukai-

moje Kalėdinėje mugėje šį sa
vaitgalį, gruodžio 4-5 dieno
mis. 

gruodžio 4d., Clevelande, Die 
vo Motinos parapijos auditori
joje vaidins Petro Vaičiūno 
veikalą „Tuščios pastangos". 
Tikimasi, kad teatrinio spėk 

parapijos sve
tainėje, 216 Ripley Place, šeš-

Lietuviai supranta, ką tadienį, gruodžio 18 d., tuoj po 
reiškia kovoti su daug didės- 5:30 v.v. šv. Mišių, bus šven-

rų"'skL7inlnkės^~7klūtinin- m > , stipresniu agresoriumi, čiamos tradicinės lietuviškos 
kai. broliai ir sesės. Visi kartu t ° m *ah l v e r t m t l * * ? " * t a u ' K ū č l 0 S- R e n ^ i a bažnyčios Alto-
praleisime vakarą Kalėdų lau- • " *?** g^ti savo laisvę ir naus draugijos valdyba. Bus 

nepriklausomybę, nors pašau- pagaminti skanūs tradiciniai 
lis nedaug kreipia dėmesio į valgiai. Giedosime kalėdines 
mažos, žudomos tautos pagal- giesmes. Sužinosite daugiau 

». , bos šauksmą. Šiandien, penk- apie Kūčių dienos papročius ir 
cio skanaus ir gryno medaus ^ ^ ^ ^ 3 ± ^ l ė § i t e d a l t i būrimuose. 
bus galima gauti PLC ruošia- v a l . p.p., Čikagos vidurmies- kuriuos praves Sonata La-

tyje — Daley Plaza, Amerikoje zauskienė ir Eglė Sierkevi-
gyvenantys čečėnai ruošia de- čienė. Šv. Petro ir Povilo para-
monstracijas. Jeigu kas gali, pijos klebonas kun. Alfredas 

Čikagoje įsisteigęs „Žalt- nuvykite, parodykite savo soli- Žemeckis kviečia visus da-
vykslės" teat ras šeštadienį, darumą, kaip čečėnai jį pa- lyvauti ir kartu švęsti Kūčias. 

rodė lietuviams, prieš Lietu- Dalyvavimas asmeniui 12 doi.. 
vos nepriklausomybės atkūri- vaikams iki 12 metų — 6 dol. 
mą 1990 metais. Pasidarykite Bilietus galima įsigyti iki 
ir plakatų, pasiimkite trispal- gruodžio 12 d., tel. 908-352-
vėles. Gaila, kad taip vėlai 2271. Automobilius galima 

taklio pasiilgę Clevelando ir sužinojome apie šį įvykį, bet saugiai statyti parapijos kie-
apylinkių lietuviai sklidinai čečėnai bus dėkingi už kiek- me. Visi laukiami! Švęskime 
pripildys erdvią auditoriją. vieną prisijungusį. Kūčias drauge. 

ŠVENTINIAI MENO MOKYKLĖLĖS RENGINIAI 
Gruodžio 5 d. 2:45 vai. Šiame koncerte dalyvaus ir tytojos Daivos Kimtytės, kuri 

p.p. Meno mokyklėlės daino- Meno mokyklėlės dainoreliai, pakeitė .gyvenamąją vietą 
rėliai, balerinos ir kanklinin- šokėjai, kanklininkės. Tai di-
kes papildys sietuvos vyčių" dėlė garbė mūsų jaunai mo-
tautinių šokių grupės kalėdinį kyklėlei. 
vaidinimą-koncertą Mokslo ir Gruodžio 19 d. 2 vai. p.p. 
pramones muziejaus progra- Čikagos Jaunimo centre Šei
moje „Viso pasaulio kalėdinės mos klube įvyks atviroji pa- pramoginukai kviečiami daly-
eglutės". Tos pačios dienos pa- mokėlė-koncertas. Čia daly- vauti kartu su „Lietuvos vy-
vakaryje pramoginukai šoks vaus visi Meno mokyklėlės čių" tautinių šokių grupės stu-
kartu su „Lietuvos vyčių" stu- moksleiviai (šiuo metu mokyk- dentais ir jauniais Čikagos 
dentais Balzeko lietuvių kul- lėlę lanko 54 moksleiviai!). Vi- miesto „Millenium"' renginiuo-
tūros muziejuje ambasado- suomenė kviečiama pažiū- se. Koncertas įvyks Chicago 
riaus S. Sakalausko pagerbi- rėti dailės skyriaus mokslei- Historical Society (1601 N 
mo vakare. . vių darbų parodą, pažiūrėti ką Clark Street, Lincoln Park). 

Gruodžio 6 d. Illinois valsti- nuveikė per tris mokslo mė- Bus puiki proga atsisveikin-
jos gubernatoriaus G. Ryan nesius dramos skyriaus „artis- ti su šiuo amžiumi ir*pasitikti 
žmona lankysis Shriner's ligo- tės". šoks balerinos, pramogi- naująjį. Visuomenė maloniai 
ninėje — ligoniukams bus įtei- nių šokių šokėjai, dainuos kviečiama dalyvauti šiuose 
kiamos kalėdinės dovanėlės, dainoreliai, kankliuos kankli- renginiuose, 
jiems rengiamas koncertas, ninkės, deja, jau be savo dės- Ligija Tautkuvienė 

VĖLINI V MINĖJIMAS MAIRONIO 
MOKYKLOJE 

Lapkričio 6 d. visi Maironio džiuose nuskambėjo 

(kanklininkes „prižiūrės' 
Aušra Bužėnaitė), skambins 
fortepijono klasės pianistės. 

Gruodžio 31 d. 2:15-2:45 vai. 
p.p. balerinos, kanklininkes. 

•,<»•/ ", d Mokslo ir pramr.nes muziejuje 57 gatvp ir Lake Shore Drive) 2:45 vai p p. tautinių šokių grupė 
• . - . \C .:\\~ ;r Meru; mokyklėles mokiniai atliks programą „Tradicinės lietuviškos kalėdos" ..Lietuvon V v 

čiams" atstovaus studentu, jauniu ir vaikų šokių rateliai, o paU „Vyčių" steigėjas Frank Zapolis šioje šventėje 
be pertraukos dalyvauja 32 metu* Studentų grupės mokytoja - choreografė Ligija Tautkuvienė Meno mo
kyklėlės steigėja ir direktorėj, jaunių grupės mokytoja - Lidija Ringienė, vaikų grupės padėjėjos - Daiva K.im-
. • r..- ..- i,razina Jonavičiene. Programoje taip pat dalyvaus Meno mokyklėles kanklininkes, vaikų chorelis, va
dovaujamas Birutės Mockienės, ir vaikų baleto klasės šokėjai 'mok Angelė Paulaitienė). Ilgametis ..Vyčių" 
K • •••: , --iTiiVis John Radavich Šiemet vėl vaidins Nuotraukoje - „Lietuvos Vyčiai" su mokytoja Lidija Ringienė 
'dešinejej. 

lituanistinės mokyklos moki
niai buvo pasipuošę tautiniais 
rūbais. Ir ne vien todėl, kad tą 
dieną moksleiviai buvo fotog
rafuojami. Tai buvo diena, kai 
prisiminėme savo mirusius ar
timuosius, draugus ar tiesiog 
mums brangius žmones 

Visiems susirinkus Pal. Jur
gio Matulaiči: misijos bažny
čioje, klasių a*stovai prie alto
riaus atnešė žvakutes, kurių 
liepsnelės mums priminė tuos, 
kurių šiandien nebėra šalia 
mūsų, bet mes juos prisime
name, ir jų atminimas švyti 
mūsų širdyse, kaip ta žva
kučių šviesa prie altoriaus. 

Minėjimą pradėjo seselė Lai
mutė, priminusi mums gyve
nimo, tikėjimo ir prisikėlimo 
prasmę, išreikštą Kristaus 
žodžiais: „kas tiki mane, nors 
ir numirtų — bus gyvas". 
Ištraukas iš Sv. Rašto per
skaitė dešimtos klasės moki
niai Sandra Gedrimaitė, Au-
rytė Sušinskaitė, Kęstutis 
Daugirdas ir Aras Galinaitis. 
Įvadinę minėjimo dalį seselė 
Laimute užbaigė žodžiais: 
„Mirusiųjų šviesa tešviečia 
mums. Jų gyvenimas tebūna 
pavyzdys. Jų atminimas telie
ka amžinai gyvas". 

Po to klasių atstovai atnešė 
ir prie altoriaus sudėjo savo 
maldelių"gėlytes, padarytas iš 
spalvoto popieriaus juostelių, 
ant kurių kiekvienas mokslei
vis parašė vardus tų žmonių, 
už kuriuos norėtų pasimelsti. 
Mokiniai perskaitė trumpas 
maldeles tų, kurie yra amži
nosios šviesos šalyje — jų žo-

prašy-
mas, kad gyvieji jų neužmirš
tų, prisimintų juos savo mal
dose. Visi kartu sukalbėjome 
Marijos maldą, po kurios žodį 
tarė prelatas Ignas Urbonas, 
SJ. Jis pasakė, kad visas 
krikščioniškasis pasaulis, 
ypač Europoje, Vėlinių metu 
lanko kapus, uždega žvakutes, 
atneša gėlių ant kapų. Tai 
meilės ženklas mirusiems. 
Vaikų atneštos gėlytės ir žva
kutės prie altoriaus — taip 
pat yra meilės įrodymas. Šv. 
Raštas moko, kad kilnu yra 
melstis už mirusius. Tad mo
kiniai atliko gražų ir kilnų 
darbą. 

Minėjimą užbaigėme malda 
ir tradicine Vėlinių giesme — 
ne liūdesio, bet susimąstymo 
ir šviesos giesme. 

Rūta Kuncienė 
Vėlinių minėjimo dalyves - klasių atstoves - laike maldelių gėlytes. 

Pal. J . Matulaičio misijos bažnyčioje Vėlinių minėjimo metu aukštesniosios mokyklos moksleiviai prie altoriaus 
nešė žvakutes. 

2000 METAI IR KOMPIUTERIS 
Yra žmonių, kurie skai

čiuoja šių, senųjų metų die
nas. ,.Seklyčios" programų 
vedėja Elena Sirutienė, nu
jausdama, kad popietės lanky
tojai norėtų sužinoti, kas jų 
laukia 2000 metais, pakvietė 
kompiuterių žinovę Aldoną 
Vaitienę, kad ši papasakotų 
apie tuos paslaptį keliančius 
kompiuterius. 

Ji taip pat pabrėžė, kad pati 
yra girdėjusi įvairių kalbų, o 
sensacijas rašantieji laikraš
čiai nepagailėjo įvairių gąs
dinimų, kad ateis šio šimt
mečio pabaiga. Aldona Vaitie-
nė kompiuteriais dirbo dau
giau kaip 40 metų — dar tais 
laikais, kada kompiuteriai 
buvo mažai žinomi plačiajai 
visuomenei. Paskutiniuosius 
15 metų A.Vaitienė buvo kom
piuterių skyriaus viršininkė 
ir labai aukštai vertinama 
įstaigos vadovybės darbuotoja. 

Šiuo metu A. Vaitienė — 
pensininkė. Jai teko ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje, todėl 
ji pažadėjo ką nors papasakoti 
ir apie Lietuvos gyvenimą. 

Aldona Vaitienė, prieš pra
dėdama kalbą, dėkojo Elenai 
Sirutienei už gražų pristaty
mą ir pabrėžė, kad savo 
pašnekesį pavadino ..Pasiruo
šimas 2000 metams". Kompiu
teriai nėra tokie paslaptingi 
kaip daugelis įsivaizduoja. 
Kompiuteris yra toks, kokį jį 
padaro žmogus. Jie nieko ne
sukuria, bet naudoja gautas 
žinias, kurias sukuria progra
mų sudarinėtojai. Ankstesnie
ji kompiuteriai buvo gana 
dideli ir atrodė gremėzdiški. 
Technikai tobulėjant jie ma
žėjo ir ..darėsi gudresni". 
Ankstyvųjų kompiuterių kūrė
jai, taupydami užimama vie
tą, įrašė tik 1900 metus, nepa
galvodami apie šimtmečio pa
baigą. Laikas greitai prabėgo 
betobulinant „smegenis", bet 
vis palikdavo tų pačių metų 
pradžios datą „00". 2000-ųjų 
metų skaičiaus kompiuteris 
neturi ir visas operacijas pra
dės nuo ..00", tai yra „1900". 
Skaičiaus „20" neturėjimas 
privedė vartotojus prie rimtos 

problemos. Atsirado įvairios 
pranašystės apie pasaulio pa
baigą, lėktuvų kritimą ir 
įprastinio gyvenimo sustoji
mą. Aldona Vaitienė užtikri
no, kad tų įvykių tikrai ne
bus, nes Amerikos vyriausybė, 
bankai, lėktuvų, dujų ir elek
tros kompanijos yra visiškai 
pasiruošusios. Gali būti trum
pų sutrikimų tik tose valsty
bėse, kurių technika yra ma
žai pažengusi. Problemos gali 
paliesti tik mažas įmones ar 
pavienius kompiuterių varto
tojus. A. Vaitienė patarė neti
kėti žmonių skelbiamomis 
pranašystėmis. Ji taip pat pa
tarė netikėti ir tais, kurie 
skambina, prisistatydami 
bankų vardu ir nori „apsau
goti" jūsų pinigus. 

Aldona Vaitienė pabrėžė, 
kad niekas negarantuoja 100 
proc. pasisekimo pereinant į 
kitą šimtmetį. Net ir moder
nioje technikoje visada gali at
sirasti gedimų bei mažų trū
kumų. 

A. Vaitienė patarė sukaupti 
mažas atsargas. Ji priminė 
laikus, kada Čikaga buvo už
versta sniego kalnais, ir žmo
nės negalėjo nueiti į krau
tuves, o pristatytojai pristaty
ti maisto. Yra sakoma, kad at
sarga gėdos nedaro. Kalbėtoja 
patarė turėti vandens, žvakių, 
elektrinių žiebtuvėlių, šiltes
nių antklodžių, maisto atsar
gų ir net šildymo priemonių, 
naudojančių suspaustas du
jas. Ateina žiema, galime tu
rėti daug šlapdribų, sniego, 
kuris gali nutraukti telefono 
ir elektros laidus. Tačiau šie 
patarimai dar nereiškia, kad 
ateina kompiuterių krizė. 

Užbaigusi pranešimą apie 
kompiuterius, A. Vaitienė 
trumpai papasakojo apie Lie
tuvos žmonių gyvenimą, jų 
nuotaikas, sakydama, kad 
daug kas yra buvęs Ljetuvoje, 
ir kiekvienas mato ja kitaip. 
Ji pastebėjo, kad Lietuvoje 
žmonės gražiai apsirengę, 
nors nėra turtuoliai. Krautu
vėse yra visko, ten daug pasi
turinčių asmenų perka bran
gias prekes. Pensininkai, 

tremtiniai ir žmonės, neturin
tys pastovaus darbo, perka tik 
būtiniausius daiktus ir maisto 
produktus. Krautuvės pilnos 
užsienietiškų prekių, Lietu
vos gamyklos negali konku
ruoti ksu užsienio gaminiais. 
Atrodo, kad valdžia daugiau 
remia užsienio prekybinin
kus, nepalaikydama savųjų, 
primokant gaminio priedus 
kaip daro daugelis valstybių, 
kurios nori sumažinti gami
nių kainas. Didieji miestai 
gražėja, taisomi keliai. A. Vai
tienė sakė, kad kiekvienas 
atvažiuojantis į Lietuvą lietu
vis, pagyvenęs ten ilgesnį lai
ką, pastebės nusivylimą au
kštaisiais valdžios pareigū
nais. Prieš rinkimus visi ža
dėjo pagerinti žmonių gyve
nimą, sustabdyti korupciją, 
kuri yra labai įsišaknijusi. 
Daugelis iš jų nedrįsta griež
tai pasisakyti. Politinis gyve
nimas verda, ir kaltinimai 

visoms partijoms plaukia 
„upėmis". Aukštieji valdžios 
pareigūnai važinėja po užsie
nį, leisdami pinigus, kurių 
daug reikia Lietuvos ufcio ir 
žmonių gyvenimo pakėlimui. 

A. Vaitienė, baigusi savo 
pasakojimus, atsakė į dalyvių 
klausimus. J klausimus buvo 
atsakyta nuoširdžiai, pakarto
jant net anksčiau pateiktas 
mintis. 

Atsidėkodama E. Sirutienė 
įteikė pranešėjai gėlių puokš
tę. Taip pat dėkojo gausiai susi
rinkusiems lankytojams ir pa
kvietė pasivaišinti garsių 
„Seklyčios" virėjų pagamintu 
maistu. 

Popietėje dalyvavo ir JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė, 
kuri taip pat neseniai grįžo iš 
Lietuvos. Ji savo mintimis 
parėmė Aldonos Vaitienės 
pranešimą apie Lietuvos gyve
nimą. Antanas Paužuolis 

• Noriu pirkti Lietuvių 
Enciklopediją (Kapočiaus 
leidimas). Siųsiu vienai Lie
tuvos mokyklai. Skambinti 
Griniui, tol. 815-838-2111. 

• Firma „Archeonas" tiria 
bajoriškos kilmės šeimų ir as
menų istoriją, ruošia „geneo-
loginius medžius" bei apžval
gas; atlieka Lietuvos dvarų, 
bažnyčių, vienuolynų, senųjų 
pramonės įmonių ir jų terito
rijų, atskirų pastatų ir sklypų 
istorijos bei architektūros ap
žvalgas ir teikia trumpas pa
žymas su senaisiais brėžiniais 
ir ikonografija. „Archeonas" 
taip pat atlieka informacijos 
paiešką Lietuvos archyvuose 
apie pastatų juridinę priklau
somybę iki 1940 m. Kreipki
tės tel. 3702-62-69-05, 3702-
61-64-37, fax 3702-22-44-45 
arba rašykite: .Archeonas", 
Kauno g. 10-5, 2006 Vilnius, 
Lietuva. 

FRANSCAK' 
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• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulie, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulia, teL 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. B JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 

• „Sidabro varpelis", 
tradicinis labdaros koncertas 
bus jau šį sekmadieni, gruo
džio 5 d., po 11 vai. iv. Mišių, 
Lietuvių dailės mnsiejųje, 
Lemont, IL Programoje mu
ziko Ričardo Šoko vadovau
jamas moterų ansamblis ir 
pianistė Gintė Čepinskaitė. 
Kviečiame praleisti malonią 
valandėlę ir savo atsilankymu 
paremti vargingai gyvenančius 
Lietuvos vaikučius ir studen
tus, visu 

• Amerikos Lietuviai ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
SFrancisco, Chicago, IL 60632. 
(»k.) 




