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Praūžus i vėtra i š Lietuvos 
pas ig lemžė 30 milijonų litų 

Vilniue-Būtingė-Palan-
fa-Ryga, gruodžio 8 d. (BNS) 
— Uraganas „Anatolijus", 
siautęs Lietuvoje gruodžio 4 
d., padarė Lietuvai apie 30 
mln. litų nuostolių. Tokius 
pirminius duomenis trečia
dienį vyriausybes posėdyje pa
teikė Civilinės saugos depar
tamento direktorius Antanas 
Paulikas. 

Be to, du žmonės žuvo ir 12 
buvo sužeisti per uraganą, ku
ris daugiausiai žalos padarė 
pajūryje. 

Siekdama tiksliai įvertinti 
uragano padarytą žalą, vy
riausybė sudarė komisiją, ku
rioje yra Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų, Finansų, 
Susisiekimo, Krašto apsaugos, 
Aplinkos ir Ūkio ministerijų 
atstovai. * 

Naftos dėmių pr ie 
Būt ingės neras ta 

Susivienijimo Mažeikių 
nafta" ir aplinkosaugos tar
nybų atstovams iki trečia
dienio pavakario nepavyko 
rasti naftos dėmių jūroje nei 
Lietuvos, nei Latvijos teritori
joje. 

Sraigtasparnis, kuriuo skri
do Jdateikių naftos" generali
nis direktorius Steve Hunkus, 
Būtingės terminalo vyriausia
sis inžinierius Vilius Aksina-
vieius ir aplinkosaugos specia
listai, trečiadienį porą va
landų žvalgė jūrą ir pajūrį. 
Sraigtasparnis buvo nuskridęs 
iki Liepojos Latvijoje, tačiau 
naftos dėmių po avarinio 
išsiliejimo Būtingės terminale 
pirmadienio vakarą nepavyko 
rasti nei jūroje, nei krante. 

Be rezultatų baigėsi ir lat
vių surengtos paieškos. 

Trečiadienį į Būtingę atvyko 
komisija, vadovaujama susi
siekimo viceministro Ričardo 
Malkevičiaus. Komisijoje yra 
įvairių Klaipėdos uosto ir 
aplinkosaugos tarnybos spe
cialistų. 

Manoma, kad maždaug pus
ketvirtos tonos naftos išsiliejo 
į Baltijos jūrą, pirmadienio 
vakarą plyšus terminalo plū
duro žarnai, kai buvo bebai
giama pripildyti tanklaivį 
„Almanama", plaukiojantį su 
Bahreino vėliava. 

Trečiadienį remonto darbai 
terminale dar nebuvo pradėti, 
laukiant palankesnių oro są
lygų jūroje. 

Prie terminalo plūduro da
bar laukia du tanklaiviai — 
„Almanama" ir italų „Almare 
Ottava", kuris turi pasiimti 
naftos krovinį. „Almanama" 
negali išplaukti, nes joje te
bėra atitrūkusi plūduro žar
nos dalis, kuri remontinin
kams nepasiekiama del blogo 
oro. 

Norvegų laivas tebėra 
įstrigęs Palangos 

paplūdimyje 
Tuščias Norvegų laivas 

JSeines", savaitgalį uragano 
nublokštas į Palangos paplū
dimį, jau keturias paras stovi 
seklumoje moterų paplūdimio 
teritorijoje, už poros šimtų 
metrų nuo tilto į jūrą. 

Penkių žmonių laivo įgula 
sekmadienį buvo iškelta į 
krantą ir apgyvendinta „Klai
pėdos" viešbutyje. 

Iki šiol laivo draudėjai ne
atvyko į Lietuvą ir jSeines" 
nutempimu atgal į jūrą laivo 
agentai Klaipėdoje dar ne
pradėjo rūpintis. 

Praėjusį penktadienį laivas 
„Seines" plaukė į Klaipėdą, 
kur jūrų krovinių firmoje 
„Klasco" turėjo pasiimti meta
lo krovinį. Pakeliui į uostą su
gedo laivo variklis, ir stiprus 
vėjas bei didelės bangos nu
nešė laivą į krantą. 

Latvijos pakrantėje 
teršalų nerasta 

Jūros apsaugos valdybos 
specialistai, antrą kartą pati
krinę Latvijos pakrantę tre
čiadienį, nerado naftos žymių. 
Specialistai mano, kad naftos 
produktai ištirpo, nuskendo 
arba buvo nunešti nuo Latvi
jos krantų, sakė valdybos 
Jūros kontrolės skyriaus vado
vas Feliksas Klagišas. 

Jeigu naftos produktai nu
skęs, į krantą jie gali būti 
išmesti ir po kelių mėnesių. 
Todėl Jūros apsaugos valdyba 
prašys Lietuvos atstovus pa
teikti naftos, kuri išsiliejo Bū
tingėje, mėginius, kad vėliau 
juos būtų galima palyginti su 
išneštaisiais į krantą. 

naujienos 
(Ftmianos BNS. Rrtiier 
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Nuotr.: Chanukos šventėje Vilniuje <iš kaires.; Lietuvos Seimo narys Emanuelis Zingeris, prezidento konsultan
tas Julius Šmulkštys, Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir rabinas Sholom B. Krinsky. (Elui 

Seimo pirmininkas Vilniuje 
uždegė chanukiją 

Vilnius, gruodžio 8 d. 
(BNS) — Antradienio vakarą 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis vienoje centrinių 
Vilniaus aikščių uždegė žydų 
šventės Chanukos septynių 
metrų žvakidę — aštuonšakę 
chanukiją. 

Uždegęs žvakidę, Seimo pir
mininkas sakė, kad Chanuką 
yra šviesos ir džiaugsmo 
šventė, ji mena sukilusios tau
tos pergalę prieš kur kas ga
lingesnius pavergėjus, laisvės 
ištroškusių žmonių dvasios 
stiprybę, ištikimybę tikėjimui. 

„Netrukus švęsime šventas 
Kalėdas, taip pat užgimusias 
žydų žemėje", sakė V. Lands-

Stačiatikių arkivyskupas 
Chrizostomas neslepia kartėlio 

Vilnius, gruodžio 8 d. Paskutinį kartą plačioji vi-
(BNS) — Vilniaus ir Lietuvos suomenė dėmesį į arkiv. Chri-
Stačiatikių Bažnyčios arkivys- zostomą atkreipė 1998 m., kai 
kupas Chrizostomas pareiškė, jis viešai atsiprašė V. Lands-
jog Lietuvos piliečiai pažemi- bergio už savo poelgį. Tada 

bergis. 
Su Chanuką gausiai susirin

kusius pasveikino ir po žva
kutę uždegė prezidento pa
tarėjas Julius Šmulkštys, vy
riausybės kancleris Petras 
Austre vičius. 

Chabad Lubavitch Lietuvos 
centro vadovas rabinas Sho
lom Ber Krinsky pasidžiaugė, 
kad Lietuvai Atgavus nepri
klausomybę, laisvi tapo ir čia 
gyvenantys žydai, „žydai gali 
viešai švęsti savo šventes, kas 
sovietmečiu buvo neįmano
ma", sakė S. Ber Krinsky. 

Savivaldybės aikštėje vilnie
čiai galėjo pasiklausyti Vi
daus reikalų ministerijos pu-

Buvusi kultūros atašė JAV 
laimėjo bylą prieš ministeriją 
Vilnius, gruodžio 8 d. 

(BNS) — Aukštesnysis admi
nistracinis teismas trečiadienį 
i i dalies patenkino buvusios 
Lietuvos kultūros atašė JAV 
Vidos Pabarškaitės Gražie
nės skundą grąžinti ją į anks
tesnes pareigas. 

Kultūros ministerija V. Pa-
barikaitei Gražienei turės su
mokėti atlyginimo skirtumą, 
13,741 litą, kuris susidarė, kai 
i i atašė pareigų ji buvo atleis
ta ir perkelta į mažiau apmo
kamą darbą Kultūros mini
sterijoje. 

Per dvi savaites Kultūros 
ministerija Aukštesniojo ad
ministracinio teismo spren
dimą gali apskųsti Apeliacinio 
teismo administracinių bylų 
skyriui. 

Lapkritį vyriausybė panaiki
no kultūros atašė postą JAV, 
tačiau sprendimas nebuvo pa
skelbtas „Valstybės žiniose", 
todėl teismas jį laiko neįsi
galiojusiu. 

Grąžinimas į darbą yra for
malus — V. PabarSkaitė Gra

žienė negalės būti kultūros 
atašė, kadangi šis postas yra 
panaikintas. 

„Aš kaip jaunas žmogus, 
kaip ir dauguma mano ben
draamžių, dar nėra nusivylę 
teisingumu. Visada turėjau 
vilties ir tikėjau, kad įsta
tymai yra aukščiau už aukštų 
pareigūnų nuomonę ir ne
teisėtus veiksmus. Neabejojau 
teisingumu", po teismo spren
dimo žurnalistams sakė V. Pa-
barškaitė. Ji teigė, kad, jeigu 
kultūros atašė postas nebūtų 
panaikintas, „dar tą pačią die
ną" grįžtų į JAV. Ką darys su 
daugiau nei 13,000 litų. V. Pa-
barškaitė sakė dar nenuspren
dusi. 

V. Pabarškaitę Gražienę į 
pareigas JAV paskyrė buvęs 
kultūros ministras Saulius 
Šaltenis, ignoruodamas prezi
dentūros ir kai kurių Seimo 
narių pastabas, kad kultūros 
atašė postas JAV Lietuvai kol 
kas per brangus ir nėra 
būtinas. Žiniasklaidoje būta 
svarstymų, jog V. Pabarš-

no save, prezidentu išrinkę 
„amerikietį" Valdą Adamkų. 

„Šalies vadovas — ameri
kietis, ir mes patys jį išrin
kome. Tik pagalvokite: ar tai 
nežemina Lietuvos piliečių?", 
trečiadienį interviu dienraš
čiui „Echo Litvy" sako arki
vyskupas Chrizostomas. Jis 
teigia, kad „prezidento visai 
kita mąstysena, jis nepažįsta 
ir nesupranta buvusio tarybi
nio žmogaus mąstysenos. Jis 
lyg iš šalies mus stebi". 

Arkiv. Chrizostomas labai 
pagarsėjo, kai 1991 m. ryžtin
gai pasmerkė sovietų aktyvis
tų ir kariuomenės puolimą 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę. Dėl to jam teko atlaikyti 
nemažą jo priešininkų spaudi
mą, o vėliau šventikas lyg ir 
pasitraukė į šešėlį. 

Interviu „Echo Litvy" arkiv. 
Chrizostomas neigia nusišali
nęs nuo politikos. „Beje, mane 
iki šiol kaltina prolietuviško-
mis pažiūromis. Yra ne taip, 
aš — rusų žmogus. Tačiau vi
sada buvau ir būsiu prispaus
tųjų pusėje, visada kalbėsiu 
tai, ką galvoju", sako jis. 

Interviu jis daugiausia kal
ba apie Bažnyčios reikalus, ta
čiau nevengia ir didžiosios po
litikos. Be kita ko, šventikas 
kaltina Seimo pirmininką Vy
tautą Landsbergį netolygiai 
vertinant padėtį Čečėnijoje. 

kaitės karjerą paspartino jos 
draugys t ė su tuomet in io mini
s t ro S. Šal tenio duk te r imi . 

šventikas neatsisveikinęs išėjo 
iš Seimo pirmininko kabineto, 
kur buvo svarstomos rusiškų 
mokyklų problemos. „Giliai 
apgailestauju, kad jūsų aki
vaizdoje buvau priverstas taip 
nemandagiai ir netaktiškai 
pasielgti. Priimkite, prašau, 
mano tikrai nuoširdų atsipra
šymą. Prašau jus didžiadva
siškai mane suprasti", tuomet 
rašė Chrizostomas. 

Tada V. Landsbergis parašė 
atsakymą, dėkodamas už laiš
ką, „be kurio mūsų širdyse ga
lėjo likti nuosėdų". 

.čiamųjų orkestro, atlikusio ir 
žydų kūrinius. 

Chanuką švenčiama aštuo
nias dienas, šiemet — gruo
džio 3-10 dienomis. Ši šventė 
mena daugiau kaip prieš du 
tūkstančius metų Jehudos 
Makabiečio vadovaujamų su
kilėlių iškovotą pergalę prieš 
žydų žemę okupavusius grai
kus, išniekinusius ir didžiąją 
Jeruzalės šventyklą. Žydams 
naujai šventinant bei tvar
kant šventyklą, jie teturėjo 
vos vieną graikų nepaliestą 
ąsotėlį alyvų aliejaus, kurio 
galėjo užtekti tik vienam va
karui, tačiau jis degė aš
tuonias dienas. 

Prisimenant šį stebuklą, 
chanukijoje kasdien uždega
mos žvakutės — pradedant 
viena pirmąją šventės dieną ir 
baigiant aštuoniomis paskuti
nę. 

* Klaipėdos valstybinis 
j ū rų uostas nepasiruošęs, 
kad per jį būtų gabenami pa
vojingi kroviniai. Specialistų 
teigimu, būtina kuo skubiau 
išspręsti šią problemą, nes ky
la pavojus žmonių gyvybei. 
Įvertinus dabartines uosto 
galimybes ir saugumą, nusta
tyta, kad šiuo metu Klaipėdos 
uoste trūksta visapusiškos in
formacijos apie atgabentus ir 
išgabentus pavojingus krovi
nius, ne visi darbininkai yra 
aprūpinti moderniomis asme
ninėmis ir kolektyvinėmis ap
saugos priemonėmis, ne visur 
tinkamai įrengtos specialios 
aikštelės su valymo įrengi
niais, o kai kurios įmonės ne
turi net žmonių evakuacijos 
bei veiksmų plano. <EIU> 

Rusijos ir Baltarusijos sutartis 
— iššūkis tarptautinei bendrijai 

Vilnius, LTuodžio 8 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis pareiškė, ;og Rusijos ir 
Baltarusijos prezidentų pasi
rašyta valstybių sąjungos su
tartis yra „iššūkis ir tarptau
tinės padėties aštrinimas". 

Trečiadienį Maskvoje pasi
rašyta sutartis, pasak V. 
Landsbergio pareiškimo, vi
soms demokratinėms val
stybėms, visų pirma Europos 
Tarybos narėms, iškels Bal
tarusijos prezidento Alek-
sandr Lukašenka konstituci
nių įgaliojimu taip pat ir 
pačios sutarties teisinės ver
tės klausimą. 

Kaip žinoma, rinkimais gau
tieji A. Lukašenka prezidenti
niai įgaliojimą; pasibaigė šią 

vasarą. 
„Būtent ta prasme pasira

šymas tampa iššūkiu ir tarp
tautinės padėties aštrinimu", 
teigia V. Landsbergis. Pasak 
jo pareiškimo, Juta vertus, 
kai Rusija atvirai prisiima at
sakomybę už padėtį Baltarusi
joje, tai situacija tik aiškesnė". 

„Lietuvai, kuri stengiasi pa
laikyti normalius darbinius 
santykius su Baltarusijos fak
tine valdžia, tai bus nelengvas 
išmėginimas", teigia V. Lands
bergis. Kaip žinoma, Lietuvos 
valdžios institurijos neslepia 
savo paramos Baltarusijos 
opozicijai, kurios vadas Se-
mion Šareckij nuo vasaros yra 
apsistojęs Vilniuje. 

V. Landsbergio nuomone, 
„valstybės požiūris" į RUSUOS 

Maskva. Rusijos ir Baltarusijos 
prezidentai — Boris Jelcin ir Aiek-
sandr Lukašenka — trečiadieni pasi
rašė sutartį, kuria šios dvi buvusios 
sovietines respublikos susijungė i 
konfederaciją. B. Jelcin, kalbėdamas 
per iškilmingą dokumentu, p.is.r -.-y-
mą, pabrėžė, kad tai „svarbi daugia
amžes broliškų tautų istorijos die
na*. „Uždaviniai, kuriuos mes su 
Aleksadr Lukašenka užsibrėžėme prieš metus, įvykdyti. XXI amžių mušu 
šalys pradeda, kurdamos naują valstybe", sake B Jeicin, pabrėždamas, 
kad tai padiktavo „mūsų istorijos logika". „Mes neturime jokių savanau-
diškų politinių sumetimų. Sąjungine valstybe kuriama jos narių suvere
numo ir nepriklausomybes pagrindu ir nenukreipta pneš nieką, aet prieš 
Clinton", sake Rusijos prezidentas. Savo ruožtu A. Lukašenka patikino 
Rusijos gyventojus, kad Baltarusijos liaudis svariu indeliu prisidės prie 
sąjungines valstybes raidos. „Vakaruose jūs turite patikimą, stiprią 
drauge, kuri niekada neišdavė Rusijos gyventojų, visada buvo su jais 
drauge", sake Baltarusijos prezidentas. Rusijos vadovo nuomone, Rusijos 
ir Baltarusijos vienijimosi reiškiniai veda į aukščiausio lygio integraciją ir 
yra pavyzdys „tiems, kurie stovi greta ir žiūri" 

Paryžius . Ukrainos prezidentas Leonid Kučma interviu Prancūzijos 
dienraščiui kritikavo Rusijos ir Baltarusijos sąjungos sutartį bei numatė 
didelius nuostolius Maskvai. „Mes šito žaidime nežaidžiame Rusijos ir 

Baltarusijos žmones turi teisę susivienyti, bet aš ma
nau, kad Rusija del šios sąjurigos patirs didelių nuos
tolių". Paryžiaus laikraščiui „Le Monde" sakė L, 
Kučma. Pasak prezidento. Ukraina yra įsipareigoju
si ..kurti nepriklausomą ir demokratinę valstybe" ir 
šio įsipareigojimo nežada atsisakyti. 

Groznas. Čečėnijos karine vadovybe trečia
dienį patvirtino informaciją, kad kovotojų būriai pa
sitraukė iš Urus Martano rajono centro, kurio 
gynėjai „iki galo įvykdė jiems skirtus uždavinius, — 
gynėsi ir puolė, nors buvo sunkiausioje padėtyje" 

Vadavietes duomenimis, dalis čečėnų būrių, lauko keiiais ir takais jie iš
ėjo į kalnų pusę „Modzahedai pali
ko pozicijas, kai tapo aišku, kad iš
laikyti jas, ištisą parą bombarduo
jant ir apšaudant, praktiškai ne
įmanoma", sakė štabo atstovas. Tuo 
tarpu Rusijos pajėgos pamažu juda į 
Grozno centrą, priešakinės žvalgų 
grupės ir šarvuotoji technika paste
bėti kelyje į Grozną. Vakarų gru
puotės daliniams pavyko užimti ša
lia sostinės esančią vieną Sunžens-

kojės kalnagūbrio aukštumą, iš kurios intensyviai apšaudomi Grozno 
pramoniniai rajonai ir centrines miesto dalys. Pasak čečėnų, rusai, „už
ėmė Grozno apylinkes, kol kas nepradeda tiesioginių mūšių". 

Je ruza lė . Izraelis ir Sirija ..gerokai pasistūmėjo" taikos derybų atnau
jinimo link, trečiadienį sakė JAV valstybes sekretore Madeleine Aibnght. 
atskirai susitikusi su abiejų valstybių vadovais. Taikos derybos tarp Iz

raelio ir Sirijos buvo sustabdytos 
1996 metais. M. Aibright sake nu-
jaučianti. kad tiek Izraelio premjeras 
Ehud Earak, tiek Sirijos prezidentas 
Hafez Assad ..troKšta pasinaudoti 
proga" Bendroje spaudos konferenci
joje su E. Barak M. Aibnght taip pat 
sveikino Izraelio sprendimą neteikti 
naujų siūlymų statyboms žydų nau
sėdijose, kol del galutines taikos su
tarties vyksta žydų ir palestiniečių 

derybos. Palestiniečiai iš taikos derybų pasitraukė anksčiau šią savaite, 
pareikalavę Izraelio sustabdyti statybas Palestiniečių derybininkai tre
čiadienį sake, kad Izraelio pažado nepakanka 

Varšuva. „Europoje yra tik dvi šalys, kuriose atvirai veikia neofašis-
tinės organizacijos ir partijos Tai — Danija, kur iu veikla legali, ir Lenki
ja, kur tokio pobūdžio organizacijos griežtai draudžiamos", rašo Lenkijos 
savaitraitis „NVprost" Jo duomenimis, per pastarąjį dešimtmete neofa-
šistai ir skustagalviai Lenkijoje nužudė 19 žmonių Lenkijos knygynuose, 
žaidimų salonuose ir laikraščių kioskuose galima nesunkiai nusipirkti ra
sistinio ir antisemitinio pobūdžio literatūros, organizacijos, propaguojan
čios antisemitinio ir nacistinio pobūdžio idėjas, veikia atvirai ir net daly
vauja rinkimų kampanijose, ragindamos susidoroti su žydais, čigonais ir 
kitais jiems neįtinkančiais kitataučiais". 

Araia, Tanzanija. Vienas liūdnai pagarsėjusios hutų milicijos vadų 
pirmadienį buvo nuteistas kalėti iki gyvos gaivos J2 Ruandoje vykdytą 
genocidą, kurio metu žuvo per 800.000 žmonių JT karo nusikaltimų tri
bunolas Šiaurės Tanzanijos Arušos mieste pripažino verslininką ir 
„Interahamwe" ginkluotos grupuotes viceprezidentą Georgės Rutaganda 
kaltu dėl vieno genocido atvejo, vieno nusikaltimų prieš žmoniją atvejo ir 
vienos žmogžudystes „Interahamwe" buvo ekstremistine hutų grupuote, 
kuri bandė sunaikinti tutsių mažumą vėzdais Jie kurstė tai daryti ir pa
prastus hutų gyventojus 

ir Baltarusijos sąjungą turėtų 
būti apsvarstytas specialiame 
pasitarime pas prezidentą. 
taip pat turėtų būti konsul
tuojamasi su kaimyninėmis 
demokratinėmis valstybėmis. 
Europos Taryba ir ESBO. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 9 d.i §v Juan Diego. 

Delfiną, Gedene. Leokadija. Vakans. 
Valerija. 

Gruodžio 10 d.: Angelina, Eidin-
tas. Kulanja. Įima. Loreta. Meichija-
das, Spinduoie. Žydre 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
S E A T T L E , W A 

R E N G I N I Ų 
KAUENDORIUS 

G r u o d ž i o 11 d. — „Lanko" 
vaikų ratelio metinė kalėdinė 
„Eglutė" vyks šešt., 3 vai. p.p. 
Audriaus ir Aušros Vaštakų 
namuose, 29302 61st Ave 
South, Auburn. Žada atvykti 
Kalėdų senelis. Malonėkite 
pranešti šeimininkams apie 
dalyvavimą Uel. 253-529-
8483). Infomacijai skambinkit 
Ingai Gaurienei (tel. 425-774-
7065). 

S a u s i o 3 - k o v o 17 d. — 
Bus dėstomas kursas apie bal
tų kul tūras , an t r Aetv. , 7-9:20 
vai. vak., University of Wash-
ington, Smith salėje, kamba
rys 311. Registruotis SCAND 
345YA/SISRE 345YA. Bus 
kalbama apie Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos literatūrą, mu
ziką, meną ir t.t., socialiniais 
ir istoriniais ryšiais. Dėsto 
prof. Guntis Smidchens. Penki 
kreditai. Daugiau gali praneš
ti universitetas (tel. 206-543-
0645). 

V a s a r i o 12 d . — Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimas vyks Latvių salėje, 
11710-3rd NE, Seattle. Prade
dame punktualiai , 5:30 vai. 
vak. Kalbės Vaclovas Kleiza, 
buvęs Lietuvos garbės konsu
las. Žiūrovus linksmins „Lie
tučio" tautinių šokių šokėjai, 
vaikų šokių grupės ir „Ūka
nos" ansamblis. Po minėjimo 
bus suneštinė vakarienė. Ruo
šos darbus tvarko Silvija Fabi-
jonaitė Comeaux (tel. 425-259-
4251). 

Kovo 10 d . — Dėka Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros komisijos, į Seattle 
ateinančių metų kovo mėn. at
vyksta garsieji Lietuvos ope
ros solistai Vladimiras Prud
nikovas ir Judi ta Leitaitė. 
Koncertas rengiamas kovo 10 
d. (penkt.), University of Wa-
shington patalpose. Laikas 
dar nenustatytas . 

Kovo 12 d. — Devintoji me
tinė „Mano kelionė į Lietuvą" 
žinių pasidalinimo popietė 
vyks sekm., 1-4 vai. p.p. Belle-
vue Community College, „L" 
pastate. Šį keleiviams nau
dingą renginį kas metai orga
nizuoja Valerija Sparkytė (tel. 
425-865-0078). Visi neseniai 
viešėję Lietuvoje kviečiami at
vykti ir pasidalinti patyrimais 
su žadančiais vykti į Lietuvą. 
Su Valerija galima susisiekti 
e-paštu: valyte @aol.com. 

Ž INIOS IŠ 
UNIVERSITETO 

Šiais metais lietuvių kalbos 
kursams užsiregistravo trys 
studentai. Be to, Henry Jack-
son tarptaut inių mokslų mo
kykloje magistrą ruošiantis 
studentas. J i m Kleinschmit, 
studijuoja santykius tarp Lie
tuvos ir Kaliningrado. 

Šį trimestrą J ū r a Avižienytė 
dėsto literatūros kursus. Jūra 
laimėjo Fulbright stipendiją ir 
po Naujųjų metų vyksta į Lie
tuvą tęsti studijas. 

Baltistikos Studijų progra
mos fondas pastiprintas 750 
dol. auka, iš „Baltica" festiva
lio, vykusio spalio 16 d., lėšų. 
Daugiau apie festivalį parašy
ta atskirai. 

Fondas žengia pirmyn, jau 
surinkta netoli 600,000 dol. 
Ačiū visiems aukotojams! Fon
do tikslas: surinkti 775,000 
dol. Laukiame aukų. Čekius 
rašyti: University of Washing-
ton, Baltic Studies Program, ir 
siųsti: Scandinavian Depart
ment, P.O. Box 353420, Seatt
le WA 98195-3420. Aukos nu
rašomos nuo mokesčių. 

^BALTICA" FESTIVALIS 

.Gintaro kelio" komitetas, 

bendradarbiaujant su Wa-
shington valstijos latvių drau
gija, spalio 16 d. latvių salėje 
surengė šaunų „Baltica" festi
valį, kuriame atsilankiusius 
svečius linksmino latvių, lie
tuvių ir estų muzikantai. Is 
Minneapoiis miesto atskrido 
latviai; iš Portlando atvažiavo 
estų puiki_muzikantų grupe; o 
mūsų „Ūkana", prisidėjus 
smuikininkei iš Denverio, at
stovavo lietuviams ir smagiai 
grojo polkutes visą vakarą. 
Žmonės šoko ir bendravo, vai
šinosi, dalyvavo mįslių kon
kurse ir laimėjimuose. 

Vakaro eigoje buvo sužinota, 
kad svečių tarpe yra ir dalyvių 
švenčiančių gimtadienį, jų tar
pe Violeta Kuprėnaitė. Visi ju
biliatai buvo pagerbti „Ilgiau
sių metų" dainele, ne tik lietu
viškai, bet taip pat ir latviškai 
ir estiškai. 

Mįslių konkurso laimėtojas 
sėkmingai atspėjo šešias mįs
les: dvi lietuviškas, dvi latviš
kas ir dvi estiškas. 

Festivalis buvo organizuotas 
tikslu ne tiek rinkti lėšas, 
kiek platinti universitete vei
kiančią Baltistikos studijų 
programą. Bilietai buvo po 5 
dol. suaugusiems, vaikams 
įėjimas nemokamas, taigi, at
silankė žymiai daugiau žmo
nių negu buvo numatyta. Uni
versitetui buvo skirta 750 dol. 
auka iš vakaronės lėšų. 

Seattit!. \Va.sh::.„ito:i valstijoje. „Lanko" .kiautojai džiaugiasi pažymėjimais 

BENDRUOMENĖS 
T E L E F O N O NUMERIS 
I R E-PAŠTO ADRESAS 

Š.m. rugsėjo mėn. Lietuvių 
Bendruomenė Seattle įsigijo 
savo telefono numerį- 206-528-
2500. Iki šiol, naujai į Seattle 
atvykusieji neturėjo priemo
nės susisiekti su vietiniais lie
tuviais, nebent jau žinojo kie
no nors pavardę. Išsukus šį 
numerį, girdimas anglų ir lie
tuvių kalbomis įrašytas svei
kinimas, kuriame duodama 
daug informacijos apie l ie tu- . 
vių veiklą. Po sveikinimo gali
ma kalbėti savo pavarde, ad
resą, telefono numerį, bei 
klausimus ar komentarus. Šia 
paslauga gali naudotis visi. 
Galima skambinti dienos ar 
nakties metu. 

Įrašymą tikrina bendruome
nės valdybos narys ne rečiau 
kaip sykį per savaite, ir besi
teiraujantiems greit atsako
ma. Bendruomenės telefono 
numeris yra skelbiamas tele
fonų knygoje, „Lithuanian 
Community" pavadinimu. 

Nuoširdžiai dėkojama bend
ruomenės narei Mary Bardon 
už dosnią 200 dol. auką skirtą 
šiam tikslui. Jos auka pa
dengs išlaidas pirmiems me
tams. Taip pat ačiū bendruo
menės sekretorei Silvijai Fa-
bijonaitei Comeaux, už nuo
dugnų įvertinimą įvairių tele
fono bendrovių. Silvija parin
ko pačią tinkamiausią bend
rovę šioms paslaugoms. 

Džiaugiamės įžengę į tech
nologijos amžių: lietuvių bend
ruomenė Seattle taip pat įsi
gijo savą elektroninio pašto 
adresą: 

lithseattle@hotmail.com. 
Ačiū Silvijai už bendruomenės 
elektroninio pašto organiza
vimą. 

PAŽYMĖTINI ĮVYKIAI 

Sve ik iname n a u j a v e d ž i u s 
Leoną ir Coleen G a b a l i u s . 
Jų vestuves įvyko šeštadienį, 
spalio 2 d., Šv. Monikos baž
nyčioje, Mercer Island. Penk
tadienį į priešvestuvinius iš
kilmingus pietus nuvyko 
bendruomenės pirmininkė ir 
kitos lietuvių šeimos, paįvai
rinti vakarą lietuviškomis dai
nomis. Taip pat pianistas Dai
nius Vaičekonis linksmino 

svečius. Pagal senas tradicijas 
Leonas turėjo „išpirkti" nuo
taką. Leonas svečiams parodė 
vaizdajuostę apie prezidentą 
Valdą Adamkų ir jo pasieki
mus Lietuvoje. Sugrįžę iš po
vestuvinės kelionės, jaunieji 
apsigyveno Issaquah mieste
lyje. 

Nuoš i rdž ia i sveikiname 
Helen (Leponis) ir Ernie Jen-
sen jų 60-to vedybinio gyveni
mo sukaktyje, kuri bus š.m. 
gruodžio 2 d. 

TRUMPAI 

A n t a n a s Minelga, visų my
limas geraširdis, š.m. spalio 
mėn. buvo pagerbtas Kiwanis 
tarptautinės organizacijos už 
jo pasišventimą visuomenės 
labui. Vertinant jo 35 metų 
talką šiai labdaros organizaci
jai, Antanui buvo įteiktas Ki-
wanis International pats 
aukščiausias apdovanojimas, 
vadinamas George F. Hbcon 
Award. Šis pažymėjimas yra 

• suteikiamas retais atvejais. Jį 
Antanui įteikė Kiwanis rajono 
pirmininkas. Pagerbimas bu
vo staigmena Antanui. 

Dal ios Lapa t inska i t ė s -
H a g a n pr iež iūro je rugsėjo 
mėn. prasidėjo statyba naujos 
St. Martin College bibliotekos, 
kainuojančios 10 milijonų do
lerių. 

P i a n i s t a s Dainius Vaiče
kon i s skambino Beethoveno 
ir Čaikovskio kūrinius rečita
lyje, lapkričio 2 d., University 
of VVashington. Dainius siekia 
muzikos daktarato. 

I n a B e r t u l y t ė Bray spalio 
1 d. sulaukė netikėto pagerbi
mo. Šv. Juozapo mokyklos 
prezidento metiniame poky
lyje, Sheraton viešbutyje, da
lyvaujant 300 svečių, Iną pas
kelbė „metų asmenybe". Jos 
pavardė buvo įrašyta į mokyk
los garbės sąrašą. Inai nebuvo 
iš anksto pranešta apie šį pa
gerbimą, ir ji buvo labai nu
stebinta. Ina Bertulytė Bray 
yra Šv. Juozapo mokyklos bib
liotekos direktorė. 

A u d r i u s i r Aušra Vašta-
ka i suruošė šaunias įkurtuves 
spalio 9 d. Linkime geros klo
ties naujoje pastogėje, Auburn 
miestelyje. 

Men in ink ių Loretos Wer-
n e r i r N o m e d o s Lukoševi
č ienės dacbų paroda ruošia
ma gruodžio mėn. pirmą sa
vaitgalį. 

R imas i r D i a n a Palč iaus-
kai grįžo namo iš kelionės 
aplink pasaulį. Jie svečiuojasi 
pas dukrą Dina, Whidbey sa
loje, ir džiaugiasi savo trimis 
anūkais. Savo burlaivį, „Sąjū
dį", Palčiauskai paliko Singa
pūre, kur jie žada grįžti po 
Naujųjų metų. 

Zita Petkienė 

ŠAUNIAI P R A Ė J O 
„LANKO" STOVYKLA 

Sių metu .gpjūčio 16-22 
Olympic pusiasalyje įvyko 
VVashington valstijos lietuvių 
bendruomenes vaikų ratelio 
Xanko" stovykla. „Lankas" 
naudojosi latvių stovyklaviete 
„Kursą", esančia netoli Shel-
ton miestelio. .Kursą" yra pa
naši į lietuvių Dainavą, Michi-
gane — gražus ežerėlis, miš
kelis, laužavietės, sporto aikš
tė, virtuve, bendrabučiai. 
„Kursoje" yra ir maudymosi 
baseinas, ir galimybė išky
lauti, netoli esančiuose Olym
pic kalnuose. 

Vaikai buvo paskirstyti pa
gal amžių \ tris stovyklautojų 
grupes. Mažesniųjų grupėje 
dalyvavo septyni vaikučiai 
nuo 2-5 metų amžiaus. J ie 
pasižymėjo spalvingais, įdo
miais rankdarbiais ir dalyva
vo kituose užsiėmimuose, va
dovaujant Silvijai Fabijonaitei 
Comeaux ir Aušrai Vaštakie-
nei. 

Antrojoje grupėje buvo 12 
vaikų, 6-10 metų amžiaus. J ie 
lankė meno, kalbos, virimo, 
dainų bei tautinių šokių pa
mokas, iškylavo kalnuose, net 
turėjo progą joti arkliais. Šie 
stovyklautojai tikrai smagiai 
stovyklavo. 

Vyriausi stovyklautojai, nuo 
12-16 metų amžiaus, plaukė 
baidarėmis. J ie lankė istorijos, 
meno ir uetuviškų dainų pa
mokas, sportavo, iškylavo. 
Jiems vadovavo Eglė Weiss. 

Nuoširdžiai ačiū visiems pri
sidėjusiems prie stovyklos 

ruošos ir vadovavimo. Rasa 
Matienė buvo adjutante ir va
karų programos organizatore. 
Jos padėjėja buvo Jeanet te 
Norris. Kartu su savo vyru 
Sti've Buck, J eane t t e vykdė 
iždininkes pareigas. Edita 
Lengertienė tvarkė virtuvę ir 
pravedė virimo pamokas . Asta 
ir Dainius Vaičekoniai prave
dė dainavimo pamokas . Viole
ta Kuprėnaitė ir Vida Farler 
mokė taut inių šokių. Arūnas 
Gaurys dėstė Lietuvos istoriją. 
I rena Blekytė kalbėjo apie 
šiandieninę Lietuvos istoriją 
ir pravedė rankdarbių pamo
kas . Ona Johnson vadovavo 
vyresniems vaikams. 

Atvyko latviai svečiai, Gun
t is ir Zinta Smidcher»."Guntis 
profesoriauja Baltistikos stu
dijų programoje universitete 
ir puikiai kalba lietuviškai. 
J i s kalbėjo stovyklautojams 
tema „Kaip nelietuvis pamilo 
Lietuvą". Vytautas Švagždys 
kalbėjo Lietuvos istorijos pa
mokoje apie gyvenimą Sibiro 
gulage. Klausytojai buvo labai 
paveikti, nes j is kalbėjo iš as
meninio patyrimo. 

Labai ačiū tėvų komitetui 
suruošusiam stovyklą. Komi
tetui vadovavo Inga Gaurienė. 
Stovyklą pra tur t ino Ingos tė
velio Povilo Rimšos dalyva
vimas, ir laužavedės Danutės 
Musteikytės-Rankienės prisi
dėjimas. Visiems labai ačiū! 
„Lanko" stovykla buvo labai 
puiki, nekantriai laukiame 
ateinančią vasarą! 

J ū r a t ė M a ž e i k a i t ė 
H a r r i s o n 
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C L E V E L A N D , O H 

PABALTIJO RESPUBLIKŲ NATO 
NARYSTĖS PROBLEMŲ APTARIMAS 

Clevelando baltiečių glau
dus bendradarbiavimas pasi
reiškia re vien tarpusavio 
d raugavau ir istorinių įvykių 
bendru paminėjimu, bet ir 
konkreti' mis pastangomis ieš
koti būdu savo tėvynių gerovei 
ir s augu- j i užtikrinti. J au se
nokai L: :uva, Latvija ir Esti
ja deda pastangas įstoti į 
NATO. kad būtų užtikrintas 
jų saugumas ir kad jos būtų 
apsaugotos nuo agresijos. Iki 
šiol toji -arystė buvo nepriei
nama, nea įtakingosios de
mokratijos, jų tarpe ir JAV, 
dėl ne visai aiškių priežasčių 
neremia Baltijos respublikų 
narystes Iš netolimos praei
ties žinome, kad Rusija griež
tai protestavo prieš Baltijos 
respublikų NATO narystę, vis 
dar tebepuoselėdama grobuo
nišką viltį kada nors per jas 
pasiekti Baltijos jūrą, o per ją 
Atlanta ir tolimus, viliojančius 
Vakarus Savaime supranta
ma, kad jų NATO narystė to

kioms svajonėms užkirstų ke-
lią. 

Š.m. lapkričio 14 dieną Cle-
velando Lietuvių namuose 
įvyko labai reikšmingas ren
ginys, kur iame ekspertai ap
tarė Baltijos respublikų inte
gravimo į NATO problemas. 
Lietuvių, latvių ir estų ben
druomenių vadovai ir nariai 
susirinko išklausyti iš Čikagos 
atvykusio Kongreso atstovo 
John M. Shimkus, kuris yra 
lietuvių kilmės ir tai su pasi
didžiavimu pabrėžia. Jis yra 
tvirtai pasiryžęs Kongrese kel
ti Baltijos respublikų NATO 
narystės klausimo rėmimą. 
Garbusis svečias, prieš atvyk
damas į Lietuvių namus, lydi
mas dr. S t ankaus ir dr. 
Šilkaičio, lankėsi seniausioje 
Clevelando lietuvių Šv. Jurgio 
parapijoje, kurioje vyko tradi
cinis rudens festivalis. Parapi
jos klebonas kun. Juozas Ba
cevičius pakvietė garbųjį sve
čią į sceną ir jį pasveikino vi

sos parapijos vardu. Po trum
po pasisvečiavimo abu palydo
vai svečią nuvežė į Lietuvių 
namus, kuriuose jau buvo su
sirinkę visų trijų Baltijos val
stybių kilmės atstovai. Pro
gramoje taip pat dalyvavo 
populiarus lietuvių draugas, 
Kongreso atstovas Dennis J . 
Kucinich, kurį nuolatos ma
tome visuose lietuviškuose mi
nėjimuose. Didžiojoje Lietuvių 
namų salėje ant podiumo 
stovėjo prezidiumo garbės sta
las, už kurio susėdo dr. Vikto
ras S tankus , dr. Raimundas 
Šilkaitis, Kongreso atstovas 
Dennis J . Kucinich, Dievo Mo
tinos parapijos klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas, Kongre
so ats tovas John. M. Shimkus, 
Clevelando Baltiečių sąjungos 
pirmininkas Maris Manie-
nieks, dr. Rimvydas Čepulis, 
estų bendruomenės atstovas 
Andreas Traks ir Gražina Ku-
dukienė, kuri susirinkusiems 
pristatė svečius ir vadovavo 
programai. Kun. Gediminas 
Kijauskas perskaitė invoka-
ciją, o LR garbės konsule In
grida Bublienė, tarusi t rumpą 
sveikinimo žodį, abu Kongreso 
atstovus apjuosė tautinėmis 
juostomis. Renginio progra
mose yra nurodyta, kad John 
Shimkus ir Dennis Kucinich 
yra Baltijos reikalų tarybos 
kopifmininkai JAV Kongrese. ' 
Maris Mantenieks latvių ben
druomenės vardu pasveikino 
garbės svečius, o po jo kalbėjo 
Kongreso atstovas Kucinich, 
išsamiai nupasakodamas Bal
tijos respublikų pastangas 
įstoti į NATO bei būtiną rei
kalą tas pastangas visomis 
išgalėmis remti. Pakaitomis il
gokai ir tdr iningai ' kalbėjo 
John Shimkus, su pasidi
džiavimu pabrėždamas savo 
lietuvišką kilmę ir aiškin
damas susirinkusiems, kaip 
Amerikos baltiečiai gali pri
sidėti prie savo tėvynių 
įstojimo į NATO. J is taip pat 
išsamiai ir plačiai atsakinėjo į 
dalyvių klausimus. 

Oficialiai programos daliai 
pasibaigus visi vaišinosi ska
niais pietumis, kava ir pyra
gaičiais, o bare buvo galima 
gauti vyno ir alaus. Papieta
vus, dr. Viktoras Stankus 
padėkojo susirinkusiems ir 
garbes svečiams, o Dennis Ku
cinich prisipažino, kad labai 
didžiuojasi artima pažintimi ir 
draugyste su Shimkum ir kad 
jų abiejų šeimos savo sudėtimi 
yra labai panašios. Svarbu pa
minėti ir tai, kad Shimkus yra 
respublikonas, o Kucinich — 
demokratas , tai tos gyvybiškai 
svarbios problemos sprendime 
galima tikėtis abiejų partijų 
paramos. Kucinich pakartoti
nai pabrėžė būtinumą padėti 
Baltijos respublikoms stipri
nan t jų ekonominę būklę. Po 
jo John Shimkus labai nuotai-

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR.X>VITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8T01 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedz»Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DKL. PETREIKIS 
DrtNTLĮ GYDYTOJA" 

.9055 S.Robe/ls RcL, Hįckfjry Hills, IL 
1 myRa į vakarus nuo'rtanem Ave. 

Tel. (708) 598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS W2rVAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9866 

Valandos pągąj susitarimą 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tai . (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

UNASSIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

kingai pasisakė esąs ketvirtos 
kartos Amerikos lietuvis ir au
ginąs tris sūnelius, kurių jau
niausias yra vos penkerių mė
nesių. 

Programai pasibaigus, susi
rinkusieji ilgokai nesiskirstė, 
diskutuodami aptartas proble
mas ir pasiryžę visokeriopai 
remti bei propaguoti Baltijos 
respublikų įstojimo į NATO 
klausimą. Dauguma pareiškė 
padėką Clevelando LB apy
linkės valdybos nariams, prie 
renginio suorganizavimo dau
giausia prisidėjus valdybos 
pirmininkui dr. Raimundui 
Šilkaičiui ir vicepirm. dr. Vik
torui * Stankui, kurie garbųjį 
svečią globojo ir vežiojo. Rei
kia turėti viltį, kad gerbiamų 
Kongreso atstovų pastangos 
susilauks konkrečių rezultatų, 
kurių išdavoje Amerikos bal
tiečių tėvynės taps NATO na
rėmis. 

Aurelija M. Balaša i t i enė 

• Neretai pageidaujama, 
kad degtum iš meiles kaip 
žvakė, bet... brangioje žvaki
dėje. 
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PRIEŠŠVENTINĖS 
NUOTAIKOS VOKIETIJOJE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

• 

Keturias savaites prieš Kris
taus gimimo šventę, Vokietijos 
krautuvių langai pasipuošė 
įvairiaspalvėm lemputėm ir 
blizgučiais, girdimos kalėdi
nės giesmės. Prie durų Kalėdų 
senelis varpeliu kviečia tėvus 
su vaikais užsukti į žaislų 
skyrių, kiek toliau JSalvation 
Army" groja kalėdines gies
mes, renka pinigus į vargą pa
tekusioms šeimoms. 

Nepaisant 4 mln. bedarbių, 
didelių Hollzmano statybos 
įmonių bankroto (tuo pačiu ir 
rangovų), parduotuvės yra pil
nos, ypač prie vaikų žaislų, 
technikinių įrengimų, papuo
šalų ir deimantų, brangios 
kosmetikos. Tačiau, atrodo, 
kad šiemet bus pasiektas re
kordas „Kandy" ir kompiuterių 
prekyboje. Nėra ko stebėtis, 
nes paskutines keturias sa
vaites prieš Kalėdas krau
tuvės šeštadieniais atidarytos 
iki 6 v.v. (šiaip tik iki 4 vai. 
p.p.). Tad šeimos, apsitvar
kiusios namuose, skuba pirkti 
dovanas, kadangi lapkričio 
mėn. pabaigoje, darbdaviai iš
moka ne tik normalią algą už 
atidirbtą lapkričio mėnesį, 
pridėdami dar tryliktą — „ka
lėdinę" algą. Jos dydis pri
klauso nuo apyvartos — pel
no. Didelės įmonės, pvz., Opel, 
Ford, BMW, Porsche, plieno 
ar cheminės įmones išmoka 
100 proc., mažesnės, priskaito 
prie lapkričio algos dar 50-75 
proc. paskutinio uždirbto mė
nesio priedą. Susidaro graži 
suma, kuri ir leidžia kiek „pla
čiau" pagyventi kalėdinę sa
vaitę. Deja, nukenčia viengun
giai,- kadangi^'Jiems ir taip 
atskaitomas lukštas pajamų 
mokestis: socialinis draudi
mas, parama atgautoms že
mėms, darbo įstaigai, įnašas 
Katalikų ar Evangelikų Bend
rijai ir kt. 

Kalėdų ir Naujųjų metų lai
kotarpyje dauguma įmonių 
nedirba. Dar toliau eina kata
likiška Bavarija, kuri „atosto
gauja" iki Trijų karalių. Bava
rijos gyventojams nereikia toli 
ieškoti žiemos sportui vieto
vių. Jos yra čia pat, prie Alpių 
kalnų. Kiek blogiau su šiauri
ne Vokietija, kurios gyventojai 
turi keliauti geležinkeliu. Tik 
nesuprantu, kodėl jie ant at
virų geležinkelių vagonų veža
si automašinas. Juk daug kur 
su mašina negalima pajudėti, 
ypač gerokai pasnigus. Tokį 
„malonumą" pergyvenau vie
nais metais prie Alpių, po 

nakties nematydamas sniego 
klodu uždengtos automašinos. 

Negalima užmiršti taip pat 
mugių miestų ir miestelių 
aikštėse. Čia, be įvairių ska
nėstų, parduodami rankdar
biai, vaikų žaislai — meškiu
kai, traukinėliai ir kt. 

Ir kituose senutės Europos 
kraštuose krautuvių savinin
kai džiaugiasi gražia apyvar
ta. Deja, Šveicarijos Ciuriche 
šeštadienį, lapkričio 27 d., įvy
ko trumpas sujungimas. Vi
same mieste 2.5 vai. nebuvo 
elektros srovės. Savininkai pa
naudojo žvakes. Bet tokia 
„šviesa" pasinaudojo ir vagi
šiai... 

Ne visus pinigus vokiečiai 
išleidžia pirkiniams, palikda
mi dalį Naujų metų sutikimui, 
jų mėgstamoms įvairiaspal
vėms raketoms, šampanui, dė
žei alaus ir t.t. Apskaičiuoja
ma, kad ir šiemet vokiečiai 
Silvestro naktį raketoms išleis 
150 mln. markių (apie 80 mln. 
dol.). Nepadeda įvairių šalpos 
organizacijų atsišaukimai ir 
prašymai šiuos pinigus skirti 
vaikų ir senelių ar trečiojo pa
saulio šalpai. Jų balsas lieka 
tyruose šaukiančio, nes leng
vu gyvenimu džiaugiasi antro
ji ir trečioji pokarinė karta, 
nepažinusi Antrojo pasaulinio 
karo pasekmių, nežinodama, 
kas yra badas, bombos, var
gas. 

Gyvenu netoli dviejų gim
nazijų, čia pat maisto krau
tuvė, kepykla. Didžiosios per
traukos metu mokiniai skuba 
nusipirkti „cocą", skanesnę 
bandelę, cigaretes, motinos 
įdėtą sumuštinį... įmesdami į 
krepšį. Kepykloje nupirktas 
sumuštinis ar šokoladas, ir 
kiek įkąstas, labai dažnai me
tamas ant šaligatvio, spardo
mas kaip kamuolys. Kodėl? 
Pasirodė, kad sumuštinis ne
tinka jaunuolio-ės skoniui. Vy
resnės kartos žmonėms skau
du žiūrėti, matant spardomą 
bandelę. Tačiau, geriau tylėti, 
nes atsiliepus, tuoj pat pasi
girs balsai — seni, uždaryk 
savo snukį (Maul). Kitoks vo
kiškas jaunimas buvo po karo, 
užleisdamas vyresnės kartos 
atstovui vietą tramvajuje, 
traukinyje. Šiandieną, jis sė
dėdamas, dar uždeda kojas 
ant kito suolo, visiškai nek
reipdamas dėmesio į čia pat 
stovinčią senutę. 

Kaip atrodo Naujųjų metų 
sutikimas? Iš anksto turiu pa
sakyti, kad beveik* 65 proc. vo-

Danute Birul/jkiene 

Prasideda ___t 
a tsisveikinimas 

Lietuvos Užsienio reikalų ministrui Algirdui Saudargui lankantis VVaahington. DC. Lš kaires: ministras A. Sau
dargas, buvęs NATO ambasadorius Robert Hunter, atstovaa John Shimkus ir Lietuvos ambasadorius Stasys 
Sakalauskas. 

kiečių Naujus metus sutiks 
namuose. Tai kelių dienraščių 
apklausos duomenys, 17 proc. 
eis pas bičiulius ir tik 11 proc. 
linksminsis salėse, viešbučių 
rengiamuose sutikimuose. Ko
dėl? Pereitais metais gerame 
viešbutyje sutikti 1999 m. ga
lima buvo su 200-250 dol., 
įskaitant vakarienę (gėrimai 
atskirai) ir šokius prie žinomo 
orkestro. Šiemet iškeltos ast
ronominės kainos, nes orkest
rai pareikalavo penkeriopai 
aukštesnio atlyginimo, tas 
pats su patarnautojais. Iš 
anksto užsisakę vietas, jų atsi
sako. Matomi spaudoje prane
šimai, kad „Silvesterabend" 
atšaukiamas. 

Tik Berlynas užpildytas. 
Spauda rašė, kad Vokietijos 
sostinės viešbučiai užimti 92-
98 proc. Ir tai tik nakvynei, 
paliekant virtuvę „šaltą". Vie
nam asmeniui kambarys kai
nuoja tarp 150 ir 250 dol. Bet 
viešbutyje reikia išbūti tris 
naktis. Žiniasklaida pranešė, 
kad prie Brandenburgo vartų 
apie 1 milijonas vokiečių ir 
svetimšalių sutiks 2-tūkstan-
tuosius metus. Suplanuota 
įvairių muzikinių grupių pa
sirodymai, raketos, karuselės. 
O pavalgyti ir išgerti galima 
bus pigiai prie Jmbiss" — 
kioskų užeigų. Tad, „Prosit". 
Vokietija! 

Ir „Draugo" Europos kores
pondentas, Švenčių proga, 
siunčia visiems skaitytojams 
ir redakcijai nuoširdžius svei
kinimus, linkėdamas daug 
džiaugsmo bei visų vilčių išsi
pildymo 2000 metais! 

KONGRESO NARIAI TIKISI JAV 
LIETUVIŲ AKTYVUMO 

1999 m. spalio mėn. pabai
goje Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone Stasys Sakalaus
kas susitiko su įtakingais JAV 
Kongreso nariais — Atstovų 
rūmų Žvalgybos komiteto pir
mininku, antruoju pagal ran
gą respublikonų atstovu Tai
syklių komitete, Porter Gross 
bei Senato Užsienio reikalų 
komiteto Tarptautinių opera
cijų pakomitečio pirmininku, 
respublikonu iš Minnesota 
valstijos. Rod Gram. Abu Kon
greso nariai pasisako už 
NATO plėtros tęstinumą bei 
remia Lietuvos narystę sąjun
goje. 

Atstovų rūmų Žvalgybos ko
miteto pirmininko nuomone, 
bent vieną Baltijos valstybę 
buvo galima į NATO pakvies
ti jau pirmajame plėtros tarp
snyje. P. Gross mano, kad Lie
tuva darbar yra geriausiai 
pasirengusi narystei NATO. 
Kongreso narys 1996 m. lan
kėsi Lietuvoje ir vėl žada ap
silankyti kitais metais, Lietu
vai švenčiant 10 metų neprik
lausomybes atgavimo jubilie
jų. Žvalgybos komiteto pirmi
ninkas P. Gross pastebėjo, 
kad jis pažįsta ir bendrauja su 
iš Baltijos valstybių kilusiais 
amerikiečiais, kurie, anot jo, 
atlieka svarbų vaidmenį, pro
paguojant Baltijos šalių inte
resus JAV. Senatorius R. 
Gram susitikimo metu teigė, 
kad jis gera: žino apie JAV 
gyvenančių lietuvių aktyvu
mą ir labai džiaugtųsi, jei Mi
nnesota valstijoje gyvenantys 
lietuviai aplankytų jį Vašing

tone arba jo būstinėje Minne-
sotoje. Pasak senatoriaus, jis 
su malonumu prisijungs prie 
Baltų sambūno Senate ir ti
kisi apsilankyti Lietuvoje 
2001 m. 

PAMINĖTA 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

Lapkričio 21 d. R. Kalantos 
šaulių kuopa surengė tradicinį 
kariuomenės šventės minėji
mą. Jis pradėtas pamaldomis 
Šv. Vardo bažnyčioje, kuriose 
šauliai dalyvavo su savo vė
liavomis. Minėjimas buvo tę
siamas klubo salėje popietės 
metu, kur kuopos vadas A. 
Gudonis paskaitai pakvietė 
Antaną Jonaiti. A. Jonaitis. 
savo įdomioje paskaitoje iškė
lė naujų, plačiai nežinomų da
lykų, kuriant mūsų kariuome
nę. Paskaita buvo išklausyta 
atidžiai, ir prelegentas susi
laukė užtarnautų plojimų. Vė
liau Janina Lauriene paskai
tė ilgoką poemą apie šaulius 
(autorius nenurodytas1. Minė
jimas užbaigtas Lietuvos him
nu, po kurio norintieji, buvo 
pakviesti pasilikti pažiūrėti 
Lietuvos televizijos sukurtos 
vaizdajuostės „Lietuvos kari
ninkų likimas okupavus Lie
tuvą 1939 m.". Pasilikusieji su 
įdomumu pažiūrėjo rodomą 
vaizdajuostę ir išklausė gyvu 
liudininkų kalbų, nors patys 
vaizdai buvo gana blankūs — 
matyta perfotografuojant buvo 
nustota dalies ryškumo. 

.lietuvių žinios" 

Paprastai, kai .-vetimi jkeiia 
koją į kitos valstybes terito
riją, labai sunku juos iš
prašyti. Žinoma, jeigu tie sve
timieji yra Amerika. garsia; 
tvirtinanti pasauliui, kad sto
vi už tautų nepriklausomybę 
ir laisvą apsisprendimą, yra 
daugiau vilčių tokiais ..sve
čiai.-"' ilgainiui atsikratyti. 
Štai paskutinę šių metų dieną 
— gruodžio 31 — Amerika sa
ko galutini ,,sudiev" Panama; 
ir garsųjį Panamos kanaią. 
kurio -tatyba ji rūpinosi ir 
kurį administravo nuo pat 
atidarymo 1914 metais, per
leidžia vietines vyriausybes 
globos. 

Atsisveikinimas su Panama 
jau vyksta kun laiką ir beliko 
sutvarkyti paskutinius for
malumus. Dabar tik svaido-
masi klausimais, į kuriuos 
vargiai galima atsakyti, ir 
reiškiamas susirūpinimas — 
ar Amerika nepadarė dideles 
klaidos, sutikusi kanalą per
leisti Panamai0 Ar juo nepasi
naudos Amerikai nedraugiš
kos valstybes, pvz.. komunis
tinė Kinija, kurios ..provin
cija"' Kong Hongas turi tvir
tai ..nagus įkišęs" į kanalo ad
ministravimą0 Pagaliau — ar 
Panama. 2.8 mln. gyventojų 
turinti valstybėle, galės išsi
versti be 350 milijonų dolerių, 
kuriuos Amerika nuolat pyle į 
jos ekonomikos aruodus? Taip 
pat abejojama, ar Panama 
apskritai sugebės vairuoti 
tarp ,nuosavų biurokratų ko
rupcijos, narkotikų pirkjių. 
plūstančių iš Vidurio bei Pietų 
Amerikos ir pasinaudojančių 
patogiu kanalo patarnavi
mu... 

Verta pastebėti, kad Pana
ma per savo egzistencijos lai
kotarpį niekuomet nebuvo 
laisva nuo Amerikos įtakos ir 
laba: akivaizdžios amerikiečiu 
..globos". Tikima, kad ši vals
tybėlė 1903 m. atsiskyrė nuo 
Kolumbijos su Amerikos pa
galba bei skatinimu 'tuomet 
JAV prezidentu buvo Teddy 
Roosevelt >. Amerikiečiai pa
sirūpino kanalo iškasimu. jo 
administravimu ir naudojosi 
10 mylių ilgio pakanalės zona. 
kaip ..neutralia juosta", ku
rioje buvo įruošta 10 karinių 
JAV bazių ir gyveno tūks
tančiai karių. 

Be to. Panamoje nuolat 
maišėsi arba pastoviai gyveno 
nemažai civilių amerikiečių, 
įvairių pirkim, patarėjų, tech
ninio personalo ir jų šeimų. 
Dabar kone visi jau išvyko į 
Ameriką. Tuščios ir karir.es 

oaze.̂  kucujbfc i.^aouui pla
nuojama įkurti ekologini par
ką ir prisivilioti tunstCė iš 
viso pasaulio. Tai laiduotų Pa
namai įplaukas, kuno= gaibūt 
užpildytų tuštumą, paliktą 
Amerikos doleriu. Tačiau da
bar Panamos vyriausybe Jtait.-
na Amerika kac nepakanka
mai išvalė bazių tentonją. ;• .-į 
likę daug kenksminga ehemi-
kalų ir šaudmenų Keir pana
miečiai, nepaisar.: perspėjimų, 
oazėje sutiko mirti Sv paka
nalės juosta yra gy-.-yįiška: 
svarbi kanalo egastotadjai 
nes padeda suteikt, •aaideni, 
būtiną jo veikimui: kiekvieno 
laivo kanalu perpiaukun... rei
kia apie 52 milijonus-ga.. i . 
gėlo vandens, taa Fūpestis 
kad i.gainiui bus „papjauta 
žąsis, dedanti ausinrcs kiau
šinius", yra labai aktualus. 
Mat. spaudimas Kanalo zor.o..e 
statyt: v.ešbuč:us _r c.est: 
gyvenamųjų namu statyba yra 
kaskart stipresnis, o toks civi
lizacijos stūmimasis i tą zoną 
būtų kanalui tikra pražūtis 

Nėra abejones, kad Pana
mos kanalas, net ir šiais lai
kais, ka: daug keleivių ir pre
kių pervežama lėktuvais, vis 
tik yra gausia: naudojamas, 
gaibūt nedaug mažiau.- - kaip 
Kadaise, kai kanalas buvo tik
ra palaima: sutaupęs laivams 
maždaug 68 dienų kelionę 
Milžiniškas Panamos kanalo 
kasimo planavimas ir.darias 
tikrai apsimoxejc. nes jau 
pačiais pirmaisiais savo veiki
mo metais gauta ap.e 4 jcilijo-
nus dolerių pelno. Pirmasis 
garlavis. pavadintas .Ancor." 
kanalu praplaukė 1914 m. 
rugpjūčio 15 d., ir tai buvo ofi
cialus Panamos kanalo atida
rymas, nes ere* PirtE0j©-flfesau
linio karo pradžios 'iškilmin
gesnio atidarymo atsisakyta. 

Sutartis perleisti kana.a Pa
namos žiniai pasirašyta 1977 
m. rugsėjo 7 d. tarp JAV prez. 
Jimmy Carter ir PanaaODs va
dovo, brig. ger.. Omar Tbrrijos 
Herrera. Tačiau anuomet 
1999 m. gruodžio 31 d. atrodė 
labai toli ir niekas oėr daug 
negalvojo, kad tą diena Ameri
kai teks visiška: išsikraustyti 
:š Panamos. Vis tik verta 
pažymėti, kad kažkur sutar
ties punktuose palikta vietos 
..grižti atgal": jeigu atsitiktų. 
kad Panamos kana.o adir.mis-
tracija stipriai pasikeisiu arba 
Panamoje įsivyrautų Ameri
kai pavojinga ir nedraugiška 
valdžia, tuomet. . Bet tai atei
tyje, o dabar tebevyksta grau
dus abipusis atsisveiktrttrr.as 

LIETUVA PRIEŠ 15 METŲ 
ANTANAS JUODVALKIS — . . 

Nr.7 (Tęsinys) 
Pasikeitę dovanomis, na amerikiete (į Lietuvą buvo 

atsisveikinome. Atėjęs Uosis atvežta 11 metų ir gerai kal-
padarė kelias nuotraukas. bėjo angliškai), o dukra turi 

Po pusryčių su broliu ir Ge- sukūrusi savo seimą. Žmogus 
nės žentu, nuvažiavom į dole- domisi lietuvių veikla užsie-
rinę, o Uosis su Vytu pasirū
pinti leidimu knygoms — al
bumams išvežti. Iš dolerinės 
nuvykome pas Genę ir čia ga-

nX)e, gerai informuotas apie 
pasaulinius ir lietuvių gyveni
mo įvykius. Klausosi „Ameri
kos balso" ir .Laisvosios Euro-

vome šviežių voveruškų pie- pos" radįjo, nors pastarąjį la-
tus. Bebendraujant Uosis pas- bai trukdo. Kartu buvo ir jo 
kambino iš viešbučio pasakyti, Svainis Bromus su žmona Ami-
kad yra atvykę svečių iš Kau- liūte, kuriuos taip pat labai 
no, seni mokslo draugai. Mane 
nuvežė į viešbutį, o Balys iš
važiavo namo, kad šeštadienį 
vėl su šeima grįžtų atsisvei
kinti. 

Su senais draugais susitiki
mas buvo nuoširdus ir grau
dus. Agronomas Petras atpylė 
15 metų šachtose ir suardė 
sveikatą. Be jokių amnestijų 
grįžęs Lietuvon, negavo savo 
profesijoje darbo. Duoną pel-

gerai pažinojau. Jie, karui 
pasibaigus, persikėlė iš Salako 
į Kauną ir liko nenukentėję. 
Turi dvi dukras, sukūrusias 
šeimas, o patys yra pensinin
kai, bet dar dirba. 

Kalbos nesirišo, šokinėjome 
nuo vieno įvykio į kitą. Resto
ranuose nenorėjom atvirai 
kalbėtis, o lauke oras buvo lie
tingas ir vėsus. Laikas buvo 
ribotas, po trijų valandų jie 

nesi dirbtuvėse. Dabar yra išskubėjo į autobusą grįžti 
pensininkas ir gyvena su žmo- namo. Šis susitikimas paliko 

ir liūdną, ir viltingą įspūdį. 
Yra žmonių, kurie dar tiki 
Lietuvos ateitimi ir stengiasi 
neatitrūkti nuo pasaulinių 
įvykių eigos. 

Vakare ir vel tas pats še
šetukas nuvykome į kitą res
toraną — „Šaltinėlį". Be nuo
tykių ir laukimo gavome ge
roje vietoje stalą. Už įėjimą 
reikėjo mokėti po tris rublius. 
bet tuos reikalus sutvarkė Vy
tas. Kadangi buvome po va
karienės, tai pasiteinkinome ka
va ir ledais. Programa truko 
porą valandų. Šoko ir dainavo 
pavieniai ir grupėmis. Atidavė 
ir vyr. broliui duoklę — porą 
dainų rusiškai ir taip pat len
kiškai. Artistų vienetas, išlai
komas „Šaltinėlio", yra nuola
tinis. Po programos prasidėjo 
šokiai. Šokančių daug ir šva
rūs. Į viešbutį grįžome antrą 
valandą nakties. Tokiu būdu 
teko būti dviejuose restora
nuose ir pajusti jaunimo nuo
taikas. Buvo ir vienas kitas 
įkaušęs. Įkaušusių į salę ne
įleidžia. 

Penktadienis, liepos 20 d. 
Du kartus buvau dolerinėje 

parduotuvėje Apdovanojau gi
minaičius. Popietę praleidau 
pas Genę su giminėmis. Atsi
rado ir Onos sūnus Stasys, 
grįžęs iš gastrolių po kolūkius 
su vaidintoja būreliu. Uosis 
buvo išvykęs antrą kartą į 
Kauną, kur turėjo susitikti su 
fotografais. Belaukdami su
grįžtančio Uosio su Stasiu 
vaikščiojome prie viešbučio ir 
aš peršalau nes oras buvo 
žvarbus. Uosis grįžo tik man 
atsigulus. 

Šeštadienis liepos 21 d. Pas
kutinė diena Vilniuje. Nuo pat 
ryto Uosis tvarkė kelionės į 
Leningradą reikalus, o aš. pa
ėmęs būrį g. minių, atvykusių 
iš Panevėžn ir Zarasų, nu
sivežiau į dolerinę. Visi gimi
naičiai puolė prie batų. nes 
krautuvėse gerų nėra, o vieti
nių neperka, nes jie su defek
tais. 

Po pietų suvažiavo giminės 
iš Kauno ir Utenos. Buvo su
tarta daryti bendrus pietus 
Žirmūnų restorane. Susirinko 
apie 40 giminaičių, norinčių 
atsisveikinti su mumis. Tos
tai, padėkos už apsilankymą. 

dovanos, linkėjimai grįžti ir 
neužmiršti vel atsilankyti. Pa
vėlavusius po pietų nusive
žiau į dolerinę ir išleidau pas
kutinius dolerius. Beliko tik 
30 rublių, kuriuos, iškeitęs Le
ningrade į dolerius, turėjau 
užsimokėti už taksi. 

Trumpą valandėle dar pabu
vojome pas Gene. nes čia buvo 
daugiau vietos ir privatumo. 
Gyvena pirmame aukšte, yra 
kiemelis ir bene 3-4 kambarių 
butas su garažu. Nuotaikos 
liūdnos, nes seseris ir mane 
skiria metų našta, ir vilčių vi
siems dar kartą pasimatyti 
yra labai mažai 

Traukinys į Leningradą 
išėjo 9:50 vai. vakaro, todėl 
visi susirinko geležinkelio sto
tyje — perone, o Inturisto li
muzinas mudu su Uosiu ir la
gaminais atvežė į stotį atski
rai. 

Paskutinis atsisveikinimas, 
apsikabinimai, ašarų upeliai. 
tostai ir rankų pamojavimai. 
Liūdnas vaizdas ir prisimi
nimų nuotrupos. Sudiev. Vil
niau, sudiev, gimtoji šalele. 
sudiev mieli giminaičiai Ar 

dar pasi matysime kada nors ir 
kur0 

Traukinys pajudėjo ir per 
Švenčionėlius. Ignalina. Dūkš
tą, Daugpilį riedėjo Leningra
do link. L'žgule naktis. Ma
tomumas sumažėjo ir nuovar
gis palenkė galvas poilsiui. 
Kupė buvome keturi — mes 
du ir kiti du keleiviai lietu
viai, kurių vienas, kalbus 
žmogus, važiavo iki pat Lenin
grado ir mus švietė apie esa
mą tvarką Iš traukinio paly
dovės gavome dvi paklodes, 
užklotą ir užvalkalą, o čiuži
nys su pagalve jau buvo ant 
suolo. Pakenčiamai išsitiesę, 
pnsnūdome iki aušros, o at
sibudę pro langą stebėjome be
sikeičiančią aplinka. Matomu
mas menkas, nes šalia gele
žinkelio yra užauginta plati 
medžių ir krūmų juosta. Tar
puose švysteli kolūkių lauka: 
ir poroje vietų gyvulių bandos 
Pakelės trobesiai dar lab au 
apšepę už Lietuvoje matytus 
Vietomis pne geležinkelio 
įdirbti žemes sklypeliai, užso
dinti bulvėmis, vietomis nu
pjauto šieno pradalgehai pūs

t a Pagaliau traukinys pasiekė 
priemiesčius su daugybe 
šiltnamių, kuriuose' augina
mos daržoves milijoniniam 
miestu: aprūpinti Dar arčiau 
— eiles mažu. privačiai nuo
mojamų garažiukąi automobi
liams pastatyti. 

Sekmadienis, hepos- 22 d. 
Stotyje mus pasitiko Inturisto 
žmogus ir stoties vežikas, pa
krovęs lagaminus, nuvežė pne 
Inturisto automobilio, o šis 
nugabeno į Leningrado vardo 
viešbut;. kur jau lankė- mūsų 
vilniškė vadove. Traukinio ke
lione truko v:enuoirka~valan-
dų. Papusryčiavę truput; paii-
sejom ir po pietų jsijungem į 
numatytą ekskursija \. Ermi
tažą. Meno turtai iaban gau
sūs ir. vietines vadoves teigi
mu, jei pne kiekvieno -ekspo
nato sustojama viena nv.r.utę 
tai viską apžiūrėti reikėtų de
vynerių metų 

Po vakarienes nuv^fe ; et
nografinį gruzinų pasirodymą 
Abchazija". Vyrai labai iš
miklinti, daugiausia šoko ka-
začioką. Parodv \osTuvrų apei
gas ir kitą tautini mrr.a B d 

http://karir.es
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KONFERENCIJA VIENYBĖS 
PALAIKYMUI 
BRONIUS JUODELIS 

Kai Lietuvoje vis labiau 
skaidosi partijos ir jų vadai 
reiškia skirtingas nuomones, 
JAV LB taryba ir kraš to val
dyba nusprendė sušaukti visų 
JAV lietuvių organizacijų pir
mininkų, atstovų konferenciją 
Čikagoje, norint pat ir t i , a r 
išeivija vieninga, siekiant lie
tuvybės išlaikymo užsienyje ir 
Lietuvos valstybės, jos žmonių 
gerovės stiprinime savame 

redaktorės Danutes Bindo-
kienes. pateiktas raštu, jai as
meniškai negalint dalyvauti. 
J į perskaitė dr. P. Kisielius. 
Mažėjantis organizacijų narių 
skaičius ir didėjantis jų am
žius, jų išėjimas į amžinybe 
mažina ir mūsų spaudos 
apimtį, jos atliekamą informa
cijos bei koordinavimo darbą. 
Reikalingas bendro vardiklio 
suradimas mūsų renginių 

krašte. Šios konferencijos pas- koordinacijai. Kvietė remti ir 
kirtį Vytautas Biel iauskas 
plačiai apibūdino straipsnyje 
„Amerikos lietuvių organiza
cijų konferencija" (.„Draugas" 
š. m. gruodžio 1 d. laidoje). 

„Mums reikia geresnės ko
munikacijos savo darbuose, 
savo kontaktuose su Amerikos 
vyriausybe ir čionykštėmis or
ganizacijomis, mūsų kontak
tuose su Lietuva bei organi
zacijomis tenai", — rašė dr. 
Vytautas Bieliauskas. 

Su konferencijos rengėjų: 
Pauliaus Guobužio, Birutės 
Jasaitienės, Aušrelės Sakalai-
tės, Birutės Vindašienės ir Vy-

rašyti į „Draugo" dienraštį, jį 
prenumeruoti, ypač naujos 
bangos tautiečius. 

PLB pirm. V. Kamantas , pa
dalinęs PLB veiklos informa
ciją, visus kvietė laikytis ir 
veiklą suderinti su Lietuvių 
Chartos principais išeivijoje ir 
Lietuvoje. J i išlaikys mūsų 
vienybę. 

ALTo pirm. dr. Jonas Rač
kauskas, visus pasveikinęs, 
primine, kad ALTo politinė 
veikla Washington, D.C, atlie
kama labiau su latviais ir es
tais, negu su JAV LB, su ku
ria t rūks ta bendradarbiavimo, 

S K E L B I M A I 

tauto Bieliausko (pirmininko) buvusio prieš 30-40 metų. AL-
kvietimais, gal ir be jų, gruo- Tas pasiruošęs bendradar-
džio 4 d. „Seklyčioje", Čikago- biauti, nors konkretaus plano 
je, susirinko apie 50 organiza- nenurodė. 
cijų pirmininkų bei atstovų 
aptarti organizacijų veiklos 
koordinavimą, siekiant minė
tų dviejų pagrindinių tikslų 
išeivijoje ir toliau pa la ikant 
vienybę įvairių organizacijų 
veiklos plotuose. 

Dalyvių pas i sakymai 

Konferencijos programoje 
buvo suminėti trylikos organi
zacijų vardai ir jų atstovai. 
Popietinėje „Bendradarbiavi
mo'' sesijoje savo mintis reiškė 
trys prelegentai. Po jų buvo 
kitų dalyvių pasisakymai ir 
diskusijos. 

Dėl rūko pavėlavus V. Bie
liausko lėktuvui, konferenciją 
pradėjo ir pirmąją dalį vedė 
JAV LB k. v. pirm. Regina Na-
rušienė. Prezidiumą sudarė : 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Stasys Sakalauskas, garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza, ge
neralinis konsulas Giedrius 
Apuokas, PLB pirm. Vytautas 
Kamantas, ALTo pirm. dr. Jo
nas Račkauskas, JAV LB tary
bos prez. pirm. Donatas Sku
čas, JAV LB k.v. pirm. Regina 
Narušienė. dr. Antanas Raz
ma. R. Martin, j r . ir vėliau dr. 
Vytautas Bieliauskas. 

Konfrenciją raš tu sveikino 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus, Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir Užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas. Žodžiu sveikino Biru
tė Jasaitienė „Seklyčios" var
du. 

Konferenciją pradėjus mal
da, buvo ambasadoriaus St. 
Sakalausko sveikinimo žodis. 
Jis kvietė išeivijos lietuvių pa
tirtį ir pavyzdį perduoti Lietu
vai. Išeivijos pagalba Lietuvai 
reikalinga. 

— Lietuvai t rūks ta investi
cijų ir vakarietiško patyr imo. 
Su JAV valdžios r ink imais 
ateis nauji žmonės. J i ems rei
kės informacijos, paraginimo 
ir prašymo, jų paramos, kad 
Lietuva būtų priimta į NATO. 
Jūsų pastangos čia labai rei
kalingos. — baigė ambasa
dorius, linkėdamas sėkmingo 
darbo viso pasaulio lietuvių 
labui. Kartu pakvietė tokią 
konferenciją suruošti Vašin
gtone. Lietuvos ambasadoje. 
T;k nepaminėjo, ar į ;a bus 
pakviesti ir Lietuvos organiza-
c.ju pirmininkai, kuriems la
biau rrūk.>ta vienybes negu 
.še. .įjai. 

Vyk; konferencijos dalyviu 
— oreanizacjų prisistatymai. 
Pirma.-..- pasisakymas spau
dos vardu buvo „Draugo" vyr 

..Lietuvos avialinijų" darbuotojai apsilanką „Draug«* - itairės. Vilija Paskauskitnė, pajamų sk. viršininke, 
Aleksejus Ivenkovas. regiono vadybininkas, Diana A :::ančienė, veiklos užsienyje sk viršininke. Jolanta 
Šimkiene, komercijos departamento dir pavaduotoja p.". Ainiui. Nuotr. Jono Kuprio 

Lietuvių fondo vardu kalbėjo 
dr. Antanas Razma. Jo pra
nešimas ribojosi LF sėkmin
gos veiklos ir finansinės para
mos mūsų organizacijoms, lie
tuvybės išlaikymui išeivijoje 
nušvietimu. 

Lietuvos Vyčių atstovas R. 
Martin, jr . anglų kalba papa
sakojo apie jų organizacijos 
veiklą ir darbus Lietuvos ne
priklausomybei bei Vyčių eko
nominę paramą Lietuvai. 

Ateitininkų federacijos var
du kalbėjo dr. Petras Kisie
lius. Vieningumas yra ateiti
ninkų veiklos pagrindas, ne
paisant kai kurių nuomonių 
skirtumų. Anksčiau ir dabar 
ateitininkai daug davė Lietu
vai ir išeivijai. Dabar Lietu
voje t rūksta tautinio auklėji
mo, ypač mokyklose. Kvietė 
remti ir išlaikyti jaunimo or
ganizacijas, atliekančias tau
tinį auklėjimą Lietuvoje ir 
išeivijoje. 

Skautų vardu kalbėjo Sese
rijos vyriausia skautininke 
Rita Penčylienė. Jos ilgas 
skautų organizacijos struktū
ros ir veiklos aptarimas var
giai ar buvo reikalingas, nes 
paprašius buvusiems skau
tams pakelti rankas, — pasi
rodė rankų miškas. Pasakė, 
kad skautai savo duoklę 
išeivijos veiklai ir Lietuvai ati
davė, paminėdama ir prezi
dentą Valdą Adamkų. Skautų 
veiklai reikalinga finansinė 
parama. Ypač Lietuvoje, nors 
vienybės ten nėra, veikiant 
trims skirtingoms skautų or
ganizacijoms. 

Vienybė į v a i r u m e 

Konferencijos vadovo dr. V. 
Bieliausko primintą prof. Vy
tauto Vardžio kadaise pasiūly
tą charakteristiką „Vienybė 
įvairume" mūsų organizaci
joms, gal labiausiai atitiko 
Santaros — Šviesos atstovas 
Vytautas Vepštas, pranešęs, 
kad Santara - Šviesa neturi 
narių sąrašo, nei nario mo
kesčio. Nepaminėjo, ar yra 
valdyba, tačiau buvęs vadovas 
ir padėjėjai šiandien sėdi Lie
tuvos prezidentūroje, atlieka 
didelį ir sunkų darbą. Iš 
išeivijos Santara — Šviesa jau 
perkelta į Lietuvą. Jos kul
tūr inė veikla vyksta abiejose 
Atlanto pusėse. Labai įvairios 
narių nuomonės ar įsitiki
nimai netrukdo Šviesos — 
Santaros veiklai, kuri savotiš
kai panaši į Lietuvos bendruo
menę. 

Tautininkų atstovas P Bu-
chas del laidotuvių negalėjo 

dalyvauti. 
Socialdemokratų atstovas 

dr. Jonas Valaitis stipriai pa
brėžė lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje ir glaudų visų ben
dradarbiavimą, ginant, stipri
nant Lietuvos valstybingumą. 
Savo tarptautinės organizaci
jos plotmėje Vilniuje atliktą 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir jų 
padalinių išeivijoje vadovų 
konferenciją š. m. lapkričio 
mėn. gale jis nurodė geru pa
vyzdžiu mūsų organizacijoms, 
kaip reikia jungtis į vieningą 
darbą. 

Krikščionių demokratų at
stovas Vladas Šoliūnas minėjo 
savo organizacijos veiklą ir 
ryšius su Lietuva. Jis primi
nė, kad bendradarbiavimas 
su JAV LB yra geras. 

Lietuvių fronto bičiulių var
du kalbėjo dr. Kazys Ambro-
zaitis, atstovaudamas jų kul
tūriniam sektoriui. Paminėjo, 
kad jaunų narių stoka, kaip ir 
daug kur organizacijų veik
loje, sudaro problemas toli
mesniam progresui. LFB pa
laiko glaudžius ryšius su JAV 
LB ir kartu dirba Lietuvos la
bui. Nusiskundė, kad Lietu
voje ignoruojamas 1941 m. su
kilimas ir Lietuvos, kaip 
nepriklausomos valstybės at
statymas su sava vyriausybe. 
Kvietė labiau rūpintis išeivijos 
kultūra. 

B.A.F.L. pirmininkės A. Nel-
sienės pranešimą, jai negalint 
atvykti iš Kalifornijos, per
skaitė A. Sakalaitė. 

B e n d r a d a r b i a v i m a s 
išeivijoje 

Padėkojus JAV LB krašto 
valdybai už gerus pietus, pra
sidėjo konferencijos antroji se
sija. Jos programoje - bendra
darbiavimas įvairioje organi
zacinėje plotmėje. Bendradar
biavimą galima matyti daug 
kur mūsų veikloje. Geras pa
vyzdys — Pasaulio lietuvių 
centras. Vasaros metu centro, 
respublikonų, tautininkų, ben
druomenės gegužinėse kugelį 
ir dešras su kopūstais perka ir 
valgo vis tie patys sekmadie
nių centro lankytojai, ben-
druomenininkai, baltininkai, 
ir ALTo gerbėjai. Į pasimaty
mus VVashingtone a r Vilniuje 
su valdžios žmonėmis važiuo
ja, skrenda PLB, JAV LB ar 
ALTo vadovai. Vasario 16 ir 
Kovo 11 d. švenčių minėjimus 
rengia Lietuvių Bendruome
nės padaliniai su ALTu ar be 
jo. kaip patogiau tos vietovės 
lietuviams. Tų minėjimų nie
kad nebus per daug, jei juos 
suruoš ir lituanistinės mokyk
los, skautai, ateitininkai bei 
šauliai. Remiame Lietuvą vi
sais būdais, jos žmones remti 
pradėję maisto, rūbų, batų 
siuntiniais Lietuvoje, Lenki
joje ir Sibire nuo 1955 metų ar 
anksčiau. Kas suskaičiuos 
tuos milijonus dolerių, išleistų 
siuntinių įstaigose, BALFe, 
„Dovana Lietuvai", „Mercy 
Liff, našlaitiams, seneliams, 
ligoniams ir kitur? 

Mūsų tarpusavio santykius 
apibūdino advokatas Rimas 
Domanskis. Skirtumą sudaro 

amžius, išsila% :. ;nas, auklėji-
ir.as bei sočia • padėtis. Tas 
yra visur ir visada. 

— Bukime ; .'.enkinti. kad 
mūsų žmones -:ur nors daly
vauja mūsų ."ganizacinėje 
veikloje, ir nenorėkime visur 
dalyvauti, — baigė pranešimą 
R. Domansk:;. susirūpinęs 
naujos lietuvių bangos iš Lie
tuvos įtraukimu į mūsų orga
nizacinę veiklą 

Dėl bendradarbiavimo poli
tinės veiklos plotmėje platų 
pranešimą padarė Algis Ri
mas, ALTo atstovas VVashing-
ton, DC. Pranešimas paruoš
tas raštu. JJ atskirai paskelb
sime „Draugo" skaitytojams. 
Jo pagrindinė mintis — žvilgs
nis į ateitį, o ne į praeities gin
čus. 

Bendradarbiavimą su Lietu
va apžvelgė Juozas Ardys, 
JAV LB ir Lietuvos Seimo ko
misijos narys Jis nušvietė 
šios komisijos paskirtį, atlie
kamus darbus ir sesijas du 
kartus per .metus. Jos yra 
naudingos i šg i ja i ir Lietuvai. 

Dėl musę. organizacinės 
veiklos vienybės įvairume, dėl 
bendradarbiavimo tarpusavy
je, politinėje veikloje, kultūri
nėje plotmėje ir su Lietuva 
pasisakė: Arvydas Reneckis, 
Pilypas Narutis, Marija Re
inienė, Vadovas Kleiza, Alber
tas Kerelis. Tadas Bukavec-
kas, Donatas Skučas, Romas 
Kronas, Vytautas Vilimas, Jū
ratė Budrienė, Bronius Juo
delis, Paulius Guobužis", Biru
tė. Jasaitienė, Birutė Vinda-
šienė, V. Janušonis ir kiti, kal
bėtojams papildant savo pra
nešimus. 

Ambasadoriaus St. Saka-

TURIZMO ŽINIOS 
Nesunku išvardinti dabarti

nius JAV lietuvių kalba lei
džiamus laikraščius. Tačiau 
visų sakykime XX amžiuje, 
leistų laikraščiu išvardinimas 
jau dabar būtų sunkiau įvei
kiama užduotis. 

Neseniai buvau maloniai 
nustebintas netikėtai užtikęs 
nematytas „Turizmo žinias". 
Tai keturių puslapių penkių 
skilčių, iliustruotas, nemažo 
formato laikraštis. Tai laivi
ninkystes bendrovės J5wedish 
American Line" organas. At
rodo (nors n ė r a pažymėta), 
kad šį leid.nį redagavo Švedų-
Amerikos linijos lietuvių sky
riaus vedėjas Vladas Mučins-
kas. Šio laikraščio 1939 m. 
vasario <Xr. 4) laidoje V. Mu-
činskas rašo: 

„Turizmo propagandai Ame
rikoje išleidžiama daug pini
gų. Kiekviena valstybė ir jos 
žmonės kviečia turistus pas 
save, nes žįno, kad tuo būdu 
išrėkiamu->$ šalies papročius, 
kultūrą ir kita. Tuo pat turiz
mas duoda ir materialės nau
dos". 

Keliaujant Švedų - Ameri
kos linijos laivais į Lietuvą, 
kelionė prasideda ir baigiasi 
Švedų Amerikos linijos laivais 
iki Klaipėdos. 

1939 m vasario „T.ž." lai
doje yra perspausdintas JAV' 
Kimusi')- Joanos Makauskai-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 
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AOTOMOaUO. NAMŲ, SVBKAT08. 
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Agentas Frarfc Zapota ir Ofl Mgr AukM 
S Kane kalba lietuviukai 

FRANKZAPOUS 
32061/2 W « * 9Sth Streat 

Tai. (706) 424-6054 
(773)661-6664 

lausko kvietimu ir pirminin
kaujančio dr. V. Bieliausko bei 
kitų pasiūlymu nuspręsta vel 
suruošti, jau su konkretes
niais pasiūlymais, Amerikos 
lietuvių organizacijų bendra
darbiavimo antrąją konferen
ciją 2000 metų pavasarį. Tam 
buvo sudarytas rengimo komi
tetas iš dr. Vytauto Bieliaus
ko, dr. Jono Račkausko, Algio 
Rimo, Jono Mankaus, Pau
liaus Guobužio ir Audronės 
Pakštienės. Jiems teks nus
pręsti, ar konferencija bus 
Washingtone, ar Čikagoje. 

Konferencija užbaigta Lietu
vos himnu. 

Ar išeivija v ien inga? 

Iš pranešimų ir pasisakymų 
galima padaryti išvadą, kad 
mūsų išeivija vieninga lietu
vybės išlaikymo darbuose ir 
ryšių su Lietuva, jai visokios 
paramos teikimo pastangose. 
Vienybė yra. Jos ieškoti ne
reikia. Reikia tik ją išlaikyti. 
Yra ir tarpusavio, ir dėl Lietu
vos bendradarbiavimas. Tad 
kam reikalinga ši konferenci
ja, kurią kai kas iš dalyvių 
pavadino pilstymu iš tuščio į 
kiaurą? Tokia konferencija la
biau reikalinga Lietuvos or
ganizacijų, partijų pirminin
kams, kur vyksta vis didesnis 

. susiskaHynsas ir bendros vie
nybės stoka geresnei Lietuvos 
dabarčiai ir ateičiai. 

Vis dėlto tokios konferenci
jos — pasikalbėjimai naudin
gi ir mums išeivijoje. Gal kaip 
„skiepai" nuo susiskaldymo 
bacilų, plintančių iš Lietuvos, 
bet daugiau kaip „vitaminai" 

. duodantys naujos energijos 
veikloje. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
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H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

•BMP 
REALTORS 

oHc (773) $a*S959 
home (TOS) 42S-71M] 
•aaji (701) Mf r4Mf 

RIMAS LSTANKUS 
• Gretas ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimas vsltut 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ka tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėrn pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst u i vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

KMHEOKACALTOHB 
V*H 7922 S.PiiasU Rd 
- Z l . 4365 S.Archer Ava. 

O O T M ) £ w 7922 S.PulasM M . 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
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veltui. 

Išnuomojamas 1 kamb. prie 
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v.r. ir nuo 12 v. dienos iki 2 v.p.p. 
arba palikti žinute lietuviškai, teL 
708-594-1472 

Prie Kedzie ir 66-tos g-vės 
išnuomojamas 

3 kambarių butas, $390. 
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Teiraut is telefonu: 

1-888-606-3427 VA 
centa i 

tės „Drauge/ dienraštyje bu
vęs straipsnis „Ne ten tėvynė, 
kur skaniausias valgis". Štai 
pora ištraukų: 

„Kultūriniu atžvilgiu kaimo 
jaunimas yra apsišvietęs. 
Daug ūkininkaičių yra baigu
sieji žemės ūkio mokyklas ir 
po kelias klases gimnazijos. O 
pradžios mokyklą, keturius 
skyrius (o dabar šešis) beveik 
kiekvienas yra baigęs. Kiek
vienas kiemas skaito kelis 
laikraščius, jaunimas savo, 
tėvai savo. Bendru išsimoks
linimu, apsiskaitymu, Ameri
kos lietuvių jaunimas žemiau 
stovi. Išvaizdos ir manierų 
atžvilgiu Lietuvos inteligen
tas viršija amerikoną". 

AL Kumskis iš Čikagos (lie
tuvių sportininkų vadas): 

„Turiu pasakyti, kad Kau
nas yra tikrai moderniškas 
miestas ir daug moderniškes-
nis už kai iur iuos Amerikos 
miestus. įsteigtus prieš 100 
metų". 

„Mes, sportininkai, atvyko
me i Lietuvą dalyvauti Pir
moje Lietuvos Tautinėje olim
piadoje... aš neabejoju, kad šis 
atsilankymas Lietuvoje mano 
gyvenime bus labai svarbus. 
Aš daugiau pažinau Lietuvą, 
jos darbus ir sunkumus. Tas 
mane padarys geresniu lietu
viu visam mano gyvenimui". 

Charles Laukaitis i.š Balti-

A u k o j o L i e t u v o s p a r t i z a n ų ša lpa i : 

$1,000 Balsiai (iš viso $1,200). 
$300 Kun. Čyvas Matas (iš viso $500). 
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Vincas; Mišelis Vytas; Mauručiai V., A.; 
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$100 Arbai, Edmund, Elene; Lietuvių 
Bendruomenės New Britain apylinkė; 
Sirutienė Gražutė (iš viso $550); Umbrasai 
Vitalis, Modesta. 

$50 Budraitis Juozas; Dovydaitienė Ona; Gričiai 
Stasė, Kazys; Graužinis Vytautas; 
Skladaitis Juozas. 

$25 Karuža Donata atminimui partizano, Sibiro 
tremtinio Vytauto Krikščiūno; Plenienė 
Sofija; Laniauskas Rimas; Matusevičius 
Jurgis; Ostrogarsky Hedy; Tamkutonis G. 

$20 Skardienė Ona; Leska.uskai Gerda; J. 
Sulskienė Elina; Šalčiunas Vincas. 

$10 ŠilgalisE.;Toti lasAl. ;VerikaiA.E.; 
Mikulioniai J.M. 

L i e t u v o s P a r t i z a n u G l o b o s f o n d o v a l d y b a 
n u o š i r d ž i a i d ė k o j a a u k o t o j a m s , p a r ė m u s i e m s 
partizanus. A u k a s siusti: L.P.G. Fund, 2711 West 71 
St., Chicago, IL 60629. 

more, MD, sako: 
„Beveik visą savo gyvenimą 

Amerikoje dirbau lietuvių ir 
Lietuvos naudai.. . atsilankęs į 
Lietuvą nenusivyliau. Radau 
Lietuvą tikrai atgimstančią ir 
progresuojančią valstybę su 
moderniškais miestais ir kul-
tūrėjančiu kaimu"... 

„Grįžęs į Ameriką, raginsiu 
savo draugus ir pažįstamus 
būtinai aplankyti Lietuvą, 
ypač Amerikoje gimusius ir 
augusius lietuvius". 

John Tenzis, sportininkas, 
sako: 

„Grįžęs į Ameriką, aš kelsiu 
Lietuvos vardą karščiau ir 
nuoširdžiau, negu bet kada, 
nes dabar aš tikrai jaučiuosi 
lietuviu ir didžiuojuosi savo 
protėviais". 

Kadaise sakydavome — 
gražu mūs Lietuvoje. Tai pa
tvirtino JAV gimęs ir augęs 
lietuvių jaunimas . Tai paste

bėjo ir Švedijos baronas 
Klingporas, kuris 1938 m. 
lankėsi Lietuvoje. Jis, kalbė
damas su „Stokholm Tidin-
gen" korespondentu pasakė: 

„Lietuva — rytojaus turistų 
šalis. Neringoje, Europos Sa-
haroje, nėra automobilių 
triukšmo. Kas nori ramiai ir 
sveikai praleisti vasarą, užsie
niuose, ras ideališką vietą Ne
ringos žvejų kaimuose". 

Ilgainiui daug kas pakito. 
Dabar turistai Neringoje važi
nėja automobiliais ir skraido 
lėktuvais. Kažin ar švedai 
šiais laikais lankosi Europos 
Saharoje? 

Petras Petrutis 
(Naudotasi Pasaulio Lietuvių ar

chyve saugojamose .Turistų žinio
mis"! 

• Saulė akių nenorintiems 
pakelti gyvenimo šešėlius prie 
kojų patiesia. 
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DOVANA LIETUVAI" 
KONFERENCIJA 

JŪRATE BUDRIENE 
JAV Lietuvių Bendruome

nės (.LB) Socialinių reikalų ta
rybos, Lietuvos ambasados 
Vašingtone ir JAV LB Wa-
shington, D.C, apylinkes su
kviesta. „Dovana Lietuvai" 
konferencija įvyko š.m. lap
kričio 5-7 d..-Key Brid^ Mar
riott viešbučio pr .Ipose, Ar-
lington, Virginia. 

Tai buvo trečioji toKio pobū
džio konferencija. Pirmoji „Pa
galba Lietuvai" konferencija 
įvyko 1993 m. rudenį VVa-
shington, D.C. Šią konferen
ciją sukvietė JAV LB Sociali
nių reikalų taryba su JAV LB 
Visuomeninių reikalų taryba 
ir ambasadorius St. Lozorai
tis. Šios pirmosios konferenci
jos tikslas buvo susipažinti su 
JAV veikiančiom organizaci
jom, teikiančiom pagalbą Lie
tuvos žmogui. 

Antroji „Pagalba Lietuvai" 
konferencija buvo 1995 m. pa
vasarį, Čikagoje. Konferenciją 
rengė JAV LB Socialinių rei
kalų taryba. Antrosios konfe
rencijos tikslas buvo susipa
žinti su JAV veikiančių labda
ros organizacijų, teikiančių 
tiesioginę humanitarinę pa
galbą Lietuvos žmogui veikla. 

Šios trečios „Dovana Lietu
vai" konferencijos tikslas buvo 
susumuoti JAV veikiančių 
labdaros organizacijų bei pa
vienių asmenų, teikiančių hu
manitarinę pagalbą Lietuvos 
žmogui, atliktus darbus, susi
pažinti ir tiesiogiai išgirsti iš 
asmenų, dirbusių ir dirbančių 
Lietuvoje, kaip ši pagalba yra 
prisidėjusi prie Lietuvos žmo
gaus gyvenimo palengvinimo 
ir kokios humanitarines pa
galbos Lietuvos žmogui dar 
yra reikalinga. 

Konferencija neoficialiai 
prasidėjo penktadienio, lapk
ričio 5 d., vakaro. Dailiai pa
puoštoje salėje prie užkan
džių, konferencijos dalyviams 
buvo sudaryta proga atnaujin
ti pažintis ir užmegzti naujus 
ryšius. Susipažinimo vakare 
dalyvavo ir nemažai JAV LB 
Washington, D.C, apylinkės 
narių, ypač jaunimo. 

Konferencijos oficialiame 
atidaryme, kuris įvyko šešta
dienio, lapkričio 6 d. rytą, da
lyvavo Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininkas prof. Vy
tautas Landsbergis. Savo tar
tame žodyje jis dėkojo susirin
kusiems už teikiamą pagalbą 
Lietuvos žmonėms. Priminė, 
kad apčiuopiamoji pagalba yra 
labai reikalinga; tačiau nema
žiau reikalinga ir, gal net 
reikšmingesnė yra ta neap
čiuopiamoji, žmoniškųjų ver
tybių teikimo pagalba, kurios 
Lietuvoje trūksta. Seimo pir
mininkas apibūdino ir tuolai
kinius Lietuvoje vykstančius 
įvykius — tiek valdžios pasi
keitimus, tiek įvykius, kurie 
prie to privedė. Baigdamas 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkas įteikė valstybinį 
apdovanojimą buvusiam JAV 
Gynybos departamento Euro
pos ir NATO politikos direkto
riui Maj. Gen. Henry A. Kieve-
naar už nuopelnus ir pagalbą 
Lietuvai, kuriant ginkluotą
sias pajėgas. Konferenciją 
sveikino ir darbingos nuotai
kos dalyviams linkėjo Lietu
vos ambasadorius Stasys Sa
kalauskas, JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė Bi
rute Jasaitienė ir JAV LB 
VVashington, D.C. apylinkes 
pirmininke Rūta Kalvaityte-
Skučienė. 

Pirmajame bendrame konfe
rencijos posėdyje Lietuvos 
Respublikos garbes generali
nis konsulas Vaclovas Kleiza 
apibūdino JAV lietu-- ;ų visuo
menes pagalbos teik-.ma Lietu
von jmogu'. ik; 1940 metu 

vKon. V. Kleizos pranešimas 
buvo išspausdintas šio dien
raščio puslapiuose). Lietuvos 
Respublikos Socialinių reikalų 
ir Darbo ministrės pranešimą 
apie JAV lietuvių pagalbos 
teikimą Lietuvos žmogui per
skaitė Lietuvos ambasados 
pirmoji sekretore ir konferen
cijos rengimo komiteto narė 
Rita Kazragienė (.Lietuvoje 
vykstančios valdžios permai
nos neleido ministrei asme
niškai konferencijoje dalyvau
ti). 

Ministrė pranešime rašo: 
.Didžiąją dalį labdaros ir pa
ramos, gautos iš užsienio ša
lių, sudaro įvairios materia
lines vertybės... Tai daugiau
sia medicininės ir ortopedinės 
prekės, vaistai, dažai, radijo, 
televizijos ir ryšių įrengimai 
bei aparatūra, vaizdajuostės, 
nealkoholiniai gėrimai, dėvėti 
drabužiai, kompiuteriai ir 
kompiuterinė įranga". Toliau 
ministrė teigia, kad „...šiuo 
metu pastebima labdaros ir 
paramos, gaunamos iš užsie
nio šalių, mažėjimo tendenci
ja. Daugiausia labdaros ir pa
ramos iš užsienio buvo suteik
ta 1996 metais, po to stebimas 
jos nuoseklus mažėjimas... Ak
tyviausią labdarą ir paramą 
Lietuvai teikia Jungtinės 
Amerikos Valstijos ir Vokieti
ja, kurių suteikta labdaros ir 
paramos suma sudaro beveik 
70 procentų bendros labdaros 
ir paramos sumos". Įdomus 
ministrės patarimas: „Norė
čiau pakviesti visas organiza
cijas ir asmenis, besistengian
čius padėti Lietuvos žmonėms, 
aktyviau keistis informacija 
su miesto (rajono) savivaldy
be, kurios teritorijoje esančias 
institucijas norėtų paremti. 
Kitas kelias būtų pasirinkti 
vieną ar dvi institucijas (svei
katos priežiūros, mokymo, so
cialinės globos) ir pradėti tie
siogiai bendradarbiauti su jo
mis, o ne per tarpininkus ar 
sandėlius. Tokiu būdu rėmė
jas galėtų turėti didesnę įtaką 
tos įstaigos vystymuisi, efek
tyviai naudoti savo brangų 
laiką ir surinktas lėšas bei 
turėti informaciją apie labda
ros ir paramos panaudojimą". 
Užbaigdama pranešimą, mi
nistrė dėkojo už suteiktą ga
limybę išdėstyti savas mintis, 
dėkojo už lig šiol suteiktą pa
galbą: „Jūs padėjote mūsų 
sveikatos, socialinės apsaugos, 
švietimo sistemoms išgyventi 
sunkų laikotarpį ir dabar gali
te padėti pasiekti aukštesnį 
lygį. Prašytume jūsų padėti 
mums ne tik materialine para
ma, bet ;r geromis idėjomis, 
konsultacijomis. specialistų 
mokymais. Mūsų visų bendras 
tikslas, matyti Lietuvą tokią 
stiprią ir pasiekusią tokį išsi
vystymo lygi, kad jai neberei
kėtų užsienio labdaros ir para
mos. Ta diena su jūsų pagalba 
gali ateiti dar greičiau". Kon
ferencijos dalyviams buvo iš
dalintas pranešimo tekstas. 

„Dovana Lietuvai" konferencijos organizacini* ko:. 
Linas Sidrys, Gražina Liautaud. Birute Jasaitiene 
Sakalauskas, Algis Augaitis ir Jurgis Lendraitis 

Dalyviai raštu buvo kviečiami bo įspūdžia -
pristatyti savo klausimus, į 
kuriuos R. Kazragienė paža
dėjo pasirūpinti gauti atsaky
mus. 

Nuoširdžiai ir šiltai kalbėjo 
„Kaimo vaikų" fondo reikalų 
vedėja Reginą Švobienė, api
būdindama kaip tik teikiamos 
pagalbos gavėjos įspūdžius. 
Dėkodama organizacijoms bei 
asmenims tiesiogiai dirban
tiems su minėtu fondu, R. 
Švobienė įteikė padėkos do
vanėles, o visiems konferenci
jos dalyviams, specialia iškep
tos ir iš Lietuvos atvežtos ru
ginės duonos. 

Po pietų konferencijos rengi
mo komiteto narys adv. Sau
lius Kuprys moderavo simpo
ziumui „JAV lietuvių visuome
nės pagalba suteikta Lietuvos 
žmogui nuo 1990 m. iki da
bar". Simpoziume dalyvavo: 
Jonas Mankus — Lietuvos Vy
čiai, Regina Juškaitė Švobienė 
— „Pagalba Lietuvai" Inc., Bi
rutė Jasaitienė — JAV LB so
cialinių reikalų taryba, Rita 
Jankauskienė — Lietuvių ka
talikų religinė šalpa ir Romas 
Veitas — Lietuvos Vaikų glo
ba. Simpoziumui užsibaigus, 
konferencijos dalyviai skirs
tėsi į tris diskusinius būrelius: 
Pagalba vaikams, kuriam va
dovavo Indrė Tijūnėlienė, Me
dicininė pagalba — vadovavo 
Viligailė Lendraitienė ir Pa
galba seneliams, kuriam vado
vavo Jeanne Dorr. Būrelių dis
kusijos tęsėsi iki pat vakaro. 
Ši konferencijos diena užbaig
ta Lietuvos ambasadoje, kur 
buvo konferencijos dalyviams 
ir apylinkių lietuviams su
ruoštas ambasadoriaus ir Jū
ratės Sakalauskienės specia
lus priėmimas. 

Sekmadienį po šv. Mišių 
žvilgsnis nukreiptas į asmenų, 
gyvenančių JAV ir dirbusių 
Lietuvoje, įspūdžius. Dr. Re
nata Variakojytė-Staniškienė 
apibūdino (su skaidrių pagal
ba) savą darbą skausmo maži
nimo srityje. Su humoru, vaiz
džiai savus įspūdžius, sutelk
tus per devynias darbo kelio
nes Vilniaus universitetinėje 
vaikų ligoninėje „Lietuvos 
Vaikų vilties" ortopedinėje 
operacinėje dirbęs, Chicago 
Shriners vaikų ligoninės vyr. 
chirurgas dr. John P. Lubicky. 
Vilniaus universitetinės vaikų 
ligoninės ortopedinio skyriaus 
vyr. gyd. dr. Kęstutis Saniu-
kas, su kuriuo dr. Lubicky dir
bo ir dirba, papildė dr. Lu
bicky kalbą savais bendro dar-

uis su sveciais-kalbetojais Iš kaires Saulius Kuprys, dr. 
ir. John Lubicky, Jūrate Budriene, Lietuvos amb Stanys 

Lietuvos Respublikos prezi
dento patarė-i, socialines poli
tikos žinove Skirmantė Kon-
dratienė susumavo konferen
cijoje pristatytas vadovaujan
čias mintis, primindama, kad 
ypatingą dėmesį yra svarbu 
skirti Lietuvos kaimui, kuris 
tikrai skursta ir kurio pro
švaistės yra sunkios. 

Konferencijos rengimo komi
teto narys Algis Augaitis api
būdino pravestų anketų duo
menis. Organizacijos, kurios 
atsiliepė į renginio komiteto 
sustatytą organizacinę anketą 
ir pristatė savo veiklos apžval
gas, buvo apibūdinamos kon
ferencijos proga išleistame ži
nyne. 

Žinynas buvo įteiktas kiek
vienam užsiregistravusiam 
konferencijos dalyviui. Žinyno 
puslapiuose randama suves
tinė. Skaičiai įdomūs. Per 
praėjusių dvylika metų 18 or
ganizacijų suteikė Lietuvos 
žmogui per 153 milijonų dole
rių pagalbos, arba, vidurkis 
beveik 13 mln. dol. kasmet. 
Antrosios, grynai asmenims 
taikomos, anketos rezultatai 
atrodo tatp: iš 5,000 išsiųstų 
anketų, grąžinta 153. Iš šių, 
140 remia ne tiktai savo gi
mines, bet aukoja ir per orga
nizacijas. 58 siunčia siunti
nius tiesiogiai, asmeniškai į 
našlaitynus, senelių namus ar 
kitur. 72 siunčia tiesiogiai, as-

lity and Kuhabilitation Ex-
change Program, A.P.P.L.E., 
BALFas — Vašingtono sky
rius, Books for Lithuania, 
Dental Assistance Foundation 
of Lithuania, Institute of In
ternational Connect.ion, JAV -
Baltijos fondas, JAV LB Socia
linių reikalų taryba, Lietuvių 
katalikų religinė šalpa, Lietu
vių moterų federacija — Pietų 
Connecticut skyrius, Lietuvos 
Našlaičių fondas, Lietuvos 
Našlaičių globa, Lietuvos Vai
kų globa, Lietuvos Vaikų vil
tis, Lietuvos Vyčiai, Lithua-
nian Citizens' Society of Wes-
tern Pennsylvania, Lithua-
nian Mercy Lift, National Ins
titute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism, Loyola University, 
Ona Kutkaitė Durbin Memo-
rial Project, Pagalba Lietuvai 
Inc., „Sniego gniūžtė", SOS-
Lithuania Inc., „Saulutė" (Či
kagos ir Floridos skyriai), Vai
ko vartai į mokslą, University 
of Chicago, Vašingtono Židi
nys, Vydūno fondas. Dalyvių 
tarpe buvo ir JAV LB XV tary
bos prezidiumo ir tarybos na
riai, krašto valdybos nariai, 
Lietuvos ambasados darbuoto
jai, JAV LB Was£n | |pųD.C. , 
apylinkės vaizbas nariai. Pa-
stebetfffa,'JHHr%e tik ffemažas 
dalyvių skaičius nekalbėjo lie
tuviškai, bet ir net nebuvo lie
tuvių kilmės. 

„Dovana Lietuvai" konferen-
meniška, pinigus į našlaite rf°*-™&™> komitetą su 

- ,. i- ~_ «! u* darė: Jūrate Budriene — pir 
-»..<-. r.,,,. [. + + n rinito «•• tririiv* • _ » r 

..Lithu.mi.m Citizens Society »f VVestern Pennsylvania" nares 'ia kaires) 
Jos.pl,.r,.- M: •r;,,vkcy .r Mathiida Milauska* su JAV LB Soc reikalų tary
bos pirm H-.r-.'f J.-iva'.ti»Ti»' v įdnrvv-

nus, senelių.namus ar kitur.. 
(„Kitur" buvo apibūdinamai 
kaip seminarijos, vienuolynai 
ar mokyklos.) Per labdaros or
ganizacijas daugumas remia 
visų pirma našlaičius, tada 
sergančius vaikus, tremtinius/ 
partizanus, medicininių reik
menų teikėjus ir šeimas. Pusė 
aukoja ne tik pinigai!, bet ir 
daiktais. Dažniausiai minimos 
organizacijos, kurioms aukoja
ma, paeiliui yra: .Lietuvos 
Vaikų viltis" Lithuanian Mer
cy Lift. Lietuvių katalikų reli
ginė šaipą, BALFas, Pagalba 
Lietuvai. Inc„ Lietuvos Naš
laičių globa ir saulutė". Su
minėtos vieną kartą 34 kitos 
organizacijos. Svarba paminė
ti, kad rengimo komitetas ne
siryžo pravesti mokslinės stu
dijos, bet tik norėjo susidaryti 
labai bendrą JAV visuomenės 
aukojimo vaizdą. Būtų gal 
kam kada nors įdomu pravesti 
tikrą mokslinę studiją, kuri iš
studijuotų JAV lietuviškosios 
visuomenės aukojimo bruožus 
ir gal ne: kaip ir kur šios au
kos yra tiksliai panaudojamos. 

Lithuanian Mercy Lift pir
mininkas ir konferencijos ren
gimo komiteto narys pristatė 
diskusinių būrelių išvadas, 
nutarimus (spausdinamas šio 
aprašymo gale). « 

Konferenciją oficialiai užda
rė, taip ,caip ir atidarė, trum
pu ž«džiu rengimo komiteto 
pirmininkė Jūratė Budrienė. 
Paskutinį žodį, konferencijos 
rengėjų vardu tarė Lietuvos 
ambasadorius Stasys Saka
lauskas. 

Konferencijos 80 dalyvių 
tarpe buvo atstovaujamos 
šioms JAV veikiančioms orga
nizacijoms: Amerikos Lietuvių 
Romo:- Katalikų federacija; 
American Lithuanian Disabi-

3. Svarbus yra dvipusiško 
•dialogu — tarp JAV pagalbos 
teikėjų ir Lietuvos pagalbos 
gavėjų — išvystymas. Lietu
vos gydytojai ne visuomet jau
čiasi pakankamai jaukiai, pri
statant savus pageidavimas. 
Aiškus supratimas tai ko tik
rai reikia, yra svarbus. 

4 Kur yra įmanoma ir gali
ma, reiktų medicininius reik
menis supirkti ir/ar telkti per 
pačios Lietuvos įmones, bend
ravęs. Tai sutaupytų lėšų bei 
prisidėtų prie Lietuvos ekono
mines geroves. Svarbu yra su
daryti tokių Lietuvoje esančią, 
išbandytų patikimų įmonių 
sąrašą. 

5. Svarbu atkreipti dėmesį į 
siunčiamų Lietuvon vaistų ir/ 
ar reikmenų galiojimo datas. 
Tos datos turėtų būti veiklios 
bent metus nuo siuntimo da
tos. Siųsti yra svarbu tik tai, 
kas yra reikalinga, tai ko ga
vėjai prašo. 

B. Ugalaikiai siekiai, ku
r i e pr is idėtu prie Lietuvos 
sveikatos sistemos tobuli
n i m o 

1. Koordinuoti JAV tarpor-
ganizacines medicininės pa
galbos teikėjų pastangas, pa
sidalinant turimom, gauna-
mom žiniom, įtraukiant Lietu
vos Respublikos Socialinės ap
saugos ir Darbo ministeriją. 
Žinių pasidalinimui įsteigti e-
banką. 

2. Skirti ypatingą dėmesį ne 
tik medicininio personalo ap
mokymui, bet ir visuomenės 
sveikatingumo, higieniniam 
auklėjimui — per spaudą ir 
ypač mokyklose. Pvz.: pernai 
University of Illinois sustatė 
ir įvedė sveikatingumo pamo
kas Klaipėdos kai kuriose vi
durinėse mokyklose. Šiemet 
panaši programa pradėta ir 
Šiauliuose. Svarbu tokias ar 
panašias programas plėsti vi
soje Lietuvoje, mokytojų pa
ruošimai {traukiant A.P.P.-
L.E. 

3. Programų sustatymui ir 
įgyvendinimui ieškoti lėšų 
fonduose, fundacijose. Svarbu 
surasti specialistus, kurie rei
kalą supranta ir moka, kaip 
prie fondų, fundacijų prieiti. 

mininkė, Algis Augaitis, Biru
tė Jasaitienė, Rita Kazragie-
*aė, Ramunė Kligytė, Saulius 
Kuprys, Jurgis Lendraitis, dr. 
Vyžautas Narutis ir dr. Linas 
Sidrys. 

Konferencijos dalyviai, dėko
dami Lietuvių fondui už su
teiktą paramą konferencijos 
ruošos darbams, pasirašė gar
bės gen. specialią padėką, kuri 
buvo kon. V. Kleizos pervežta 
ir įteikta Lietuvių fondo vado
vybei kaip tik tą vakarą vyks
tančios fondo vakarienės me
tu. Konferencijos rengėjai ir 
rengimo komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems konferencijos 
dalyviams už paskirtą laiką ir 
tiesiogį įsijungimą į konferen
cijos eigą. 
Konferencijos diskusiniu 

būrel iu išvados/ 
nutar imai 

L MEDICININĖ 
PAGALBA 

A. Kas buvo diskutuota 
1 Medicininė pagalba, kuri 

yra suteikiama/pristatoma tie
siogiai pasirinktai ligoninei, 
institucijai, yra vykdoma sėk
mingiausiai. Pastangų reikia, 
ieškant JAV ir Lietuvos ligoni
nių suporavimo („sister-hos-
pital" sąvoka). Tuo būdu gali 
būti sudaromos palankesnės 
sąlygos medicininiam auklėji
mui, Lietuvos persnalo apmo
kymui Lietuvoje ir čia. 

2. Lietuvos gydytojai ir spe
cialistai (įtraukiant ir dantis
tus) pageidauja mokslinės lite
ratūros, knygų, vaizdinių 
mokslo priemonių. Dažniau ir 
daugiau ruošiamos mokslinės 
konferencijos, seminarai suda
rytų galimybes didesniam 
skaičiui Lietuvos med. perso
nalui, specialistams' pasitobu
linti. 

D. PAGALBA 
SENELIAMS 

A. Dabartinė padėtis (in
formacija gauta iš Lietuvos 
Respublikos Sja*katos apsau
gos ir Dartrirmlnisteryos) 

1., 2ft^rdc". Lietuvos gyven
tojų 'yra senyvo amžiaus, ku
rių didesnė dauguma gyvena 
kaimuose. 

2. Miestuose vargan pateku
sieji seneliai turi galimybe su
silaukti didesnės pagalbos iš 
veikiančių maitinimo centrų 
(„soup kitchens") bei medicini
nės pagalbos teikėjų. Tokių 
paslaugų kaime nėra. 

3. Pradeda skirti dėmesį į 
kaimo vienišus gyventojus, 
kurių didesnė dauguma alksta 
ir skursta. 

4. Yra jaučiama stoka me
dicininės pagalbos ir sociali
nių darbuotojų, kurių dėmesys 
būtų skirtas grynai seneliams. 

B. Ateities siekiai 
1. Skirti dėmesį j keliaujan

čių, senelius kas savaitė lan
kančiųjų darbuotojų kadrų 
sudarymą, ypač kaimuose. 

2. Įsteigti, JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos žinioje, 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komiteto pavyzdžiu bandomąjį 
„Lietuvos senelių draugai" ko
mitetą. Sponsoriai aukotų 150 
dol. per mėnesį, remtų vieną 
senelį, ši parama būtų admi
nistruojama patikimų asmenų 
Lietuvoje, pasinaudojant .Lie
tuvos Našlaičių globa" turi
mais kontaktais. 

3. Svarbu prisiminti, kad 
nuomonė apie kraštą sudaro
ma iš to, kaip yra elgiamasi su 
vaikais ir su seneliais. 

III. PAGALBA VAIKAMS 

A. Kas veikia? 
1. Turime daug profesionalų 

gu gerom mintim ir progra
mom taikomom Lietuvai. 

2. Ligoninių personalas nau
dojasi gaunama pagalba. 

3. Suteikiamos pagalbos 
sprendimai yra daromi apgal
votai, pagal reikalingumo 
svarbą — tiek gavėjų Lietu
voje, tiek siuntėjų JAV. 

4. JAV lietuviškoji visuome
nė yra dosni, atkreipianti ir 
skirianti dėmesį bei pagarbą 
savom šaknim. 

5. Tiesioginiai ryšiai tarp pa
ramos teikėjų ir gavėjų. 

6. Mokslinių priemonių pa
ramos prašymai, kreipiantis į 
parduotuves ir pavienius as
menis. > 

?. Tiesiogis suporavimas 
(„mentoring"), grupinis darbas 
kovoje prieš rūkymą, narkoti
kus ir alkoholį. 

8. Skyrimas išskirtinio dė
mesio specifinei grupei, o ne 
tik apskritai bet kam paramos 
suteikimas: ar tai būtų vaikui, 
institucijai, studentui. 

C . Kas neveikia? Sunku
mai 

1. Lėšų telkimas. 
2. Kartais neaišku, kam ko

kios pagalbos reikia. 
3. Pagalbą gavusiųjų lėtas 

atsiskaitymas. 
4. Lietuvos įstatymai, susiję 

su aukų nurašymu nuo mo
kesčių. 

5. "Darbas su įvairiom val
džios instancijomis. 

6. Sunku surasti darbuotojų, 
organizacijų valdybos narių 
pakaitus; naujų darbuotojų, 
savanorių verbavimas. 

7. Sunkiai gaunama parama 
iš fondų ar palikimų nevieti
nei vaikų labdarai. 

D. Ką reiktų pakeisti? 
1. Pravesti taiklią pagalbos 

reikalingumo anketą/apklausą 
(„needs analysis"). 

2. Tarporganizacinio žinių, 
informacijos pasidalinimo. 

3. Paramos teikimas turi eiti 
tiesiogiaf, ne per valdžios ins
tancijas. v 

4. Skleisti savišalpos idėją. 
5. Daugiau dėmesio atkreip

ti ten, kur pašalpa yra sutei
kiama, kad būtų aišku, jog pa
rama yra pasiekusi tuos, kam 
taikoma. 

6. Ieškoti aukų iš JAV kor
poracijų, įmonių, fondų. 
* 7. Keletas bendrų minčių. 

8. Yra svarbu turėti Lietu
voje patikimų asmenų kadrus. 

9. Tiesioginis kontaktas tarp 
teikėjų ir gavėjų yra reikalią-
gas ir abipusiškai reikšmin
gas. 

10. Perduoti finansinę para
mą tik tada, kai numatytas 
darbas yra atliktas (pvz. pas
tato remontas). 

11. Svarstyti įvaikinimo 
klausimą. 

12. Nors darbo yra daug, ta
čiau dabartinės jėgos pradeda 
išsekti. Svarbu plėsti darbuo
tojų, savanorių gretas. 

Suvestinė — Ko reikia, 
kad labdaros teikimas to
bulėtų? 

• Tik tiesioginis, abipusiš
kas dialogas — tarp teikėjų ir 
gavėjų — bendras JAV-Lie-
tuvos darbas su organizacijo
mis, ligoninėmis, globos na
mais ir pan. išryškins, kokios 
pagalbos reikia ir kad sutei
kiama pagalba pasiekia tuos, 
kam yra taikoma ir kuriem jos 
svarbiausiai reikia; 

• Žinių perdavimas, dalini
masis, apmokymas (medicini
nio personalo, mokytojų, so
cialinės gerovės darbuotojų) 
yra svarbus ir reikšmingas, 
siekiant ir norint, kad Lietu
vos žmonės galėtų viens kitam 
padėti; 

• Lėšos — jų visuomet rei
kia, ir vis daugiau. Dėti dides
nes pastangas telkti lėšas, 
kreipiantis į gyvuojančius 
JAV fondus; 

• Reikalinga tarporganiza-
cinė koordinacija. 

• Daugiau žmonių, savano
rių, kurie padėtų spręsti Lie
tuvoje kylančias problemas — 
tiek pačioje Lietuvoje, tiek čia. 

http://Jos.pl


Senelio P. Griniaus šeima 1929 m. Pirmoj eil. ii kaires: Ani» (Anicetas), 
Aleksandra; II eil : Izabelė Grinienė, P. Grinius ir Alfonsas. 

PRISIMENANT SENELĮ 
Šiemet sueina 50 m., kai 

mūsų senelis, Pranas Grinius, 
tragiškai žuvo. Nei aš, nei ma
no broliai Ričardas ir Edvar
das, jo niekuomet nematėme. 
Kaip gaila, kad neteko sene
liui džiaugtis savo anūkais, o 
mums džiaugtis seneliu. Aš jį 
matau tik nuotraukose ir gir
džiu pasakojimus apie jį iš 
mano tėvelio Anio (Aniceto). 

Senelį ši tragiška mirtis išti
ko, netikėtai. Vos atvažiavus į 
šį kraštą 1949 metais, už 
šešių mėnesių, gruodžio 10 
dieną, einant per gatvę, užga
vo jį neatsargaus jaunuolio 
vairuojamas automobilis. Sun
kiai sužeistas senelis, nuvež
tas į ligoninę neatsigavo. Po 
tiek daug metų, mums 
anūkams (ir visiems kitiems 
artimiesiems), nieko daugiau 
nebeliko kaip prisiminti jį ir 
karts nuo karto lankyti jo 
kapą. 

Dabar nors trumpai: kas jis 
buyq£ Jis buvo savanoris kū
rėjas, dr. V. Kudirkos gerbė
jas. Jam dr. V. Kudirka buvo 
idealas. Pagal Kudirkos pa
mokymus, jis gyveno visą savo 
gyvenimą, ir savo vaikus su-
gejbėjb vesti tuo keliu. Jau
nystėje senelis buvo statybi
ninkas. 1918 m. susitvėrus 
Lietuvos vyriausybei, išgirdęs 
šauksmą, kvietimą ginti kraš
tą nuo įsibrovėlių, savanoriu 
stojo į kariuomenę. Pateko į 
artilerįjos dalinį, kovėsi įvai
riuose frontuose, daugiausia 
prieš bolševikus. Atlikęs kari
nę tarnybą, už poros metų bu
vo apdovanotas, ne tik meda
liais, bet ir dideliu žemės skly

pu, ant kurio pradėjo kurtis. 
Nieko nelaukiamas, vedė sa
vo pamiltą kaimynę Izabelę 
Griūnaitę, su kuria susilaukė 
keleto vaikų, trejeto pameti
nukų: Alfonso, Aleksandros 
(dukrą) ir Aniceto. Po šešerių 
metų gimė dar vienas, vardu 
Juozas. 

Taigi, nebuvo taip lengva 
kurti viską kartu ir auginti 
būrelį vaikų. O iš kur jis sė
mėsi tos energijos, tų jėgų? 
Tai buvo įkvėptas tų tautos 
šviesuolių (kaip kad tėvelis 
pasakojo): dr. V. Kudirkos, J. 
Basanavičiaus, Maironio ir 
kitų. Ir su tom idėjom jis 
išbuvo iki tragiškos mirties. 

Kalbant apie senelio tragiš
ką mirtį, noriu paminėti, kad 

ir mūsų močiutė, tėvelio ma
mytė, tragiškai mirė. Ji tapo 
žmogžudžio auka Lietuvoje, 
dėl pinigų. Jai buvo vos 48-ri 
metai. Jai atminti mano tėve
lis jau suspėjo pastatyti pa
minklą Lietuvoje, labai pana
šų, kaip ir mūsų seneliui. 
Kaip matome, mūsų seneliai 
per anksti iškeliavo amžiny
bėn, o jie troško gyventi, 
džiaugtis gyvenimu ir anū
kais. 

Iš mano tėvelio pasakojimų 
sužinojau, kaip jis mylėjo savo 
kraštą, už jį net ginklu stojo 
kovoti, rizikuodamas savo gy
vybe. Jam Lietuva buvo vis
kas. O, sukūręs savo šeimos 
židinį, dar daugiau įgavo at
sakomybės jausmo. Ir kaip 
skaudu buvo jam, kada bol
ševikai artėjo prie namų ir 
gaisruose paskendusį kraštą 
jau nebuvo kaip gelbėti, tik, 
susigriebus šeimos narius, 
trauktis į nežinią. Fronto sū
kuriuose teko prarasti net 
pusę savo šeimos. Ar gali būti 
sunkiau? 

Karo audroms pasibaigus, 
už kelių metų senelis Pranas, 
atvykęs į šį išsvajotą kraštą, 
vėl bandė kurti gyvenimą iš 
naujo. Deja, tragiška mirtis 
nusinešė visus jo sumanymus. 
Likę du sūnūs: dr. Alfonsas 
(kurį netikėta liga ir mirtis 
nusinešė kapuosna 1968 me
tais) ir Anis (Anicetas), kuris 
žmonos Aldonos ir šeimos pri
tarimu, rūpinasi tėvelio įamži
nimu. Jo 50 metų mirties pro
ga sūnus Anis (Anicetas) ski
ria kudirkaičiatns 1,000 dol. 
Tuo pačiu remia savo apy

linkės mokyklą, nors ji sunai
kinta, bet jos vietoje pastatyta 
kita, pavadinta „Klampučių" 
devynmete mokykla. Šiai mo
kyklai kuria fondą savo I 
atminimui. Juom bus skatina
mi mokinių gabumai ir ski
riamos premijos. O jeigu vis
kas vystysis gerąja linkme, tai 
(J&l ir stipendijos. 

Lietuvoje, Marijampolės 
miesto katedroje užprašyto* 
šv. Mišios velionio atminimui. 
O minėjimą atliks senoviškom 
apeigom . Jomis rūpinasi (Si
biro tremtiniai) senelio dukra 
Aleksandra ir sūnus Juozas. 

Ilsėkis ramybėje, mielasis 
Seneli. 

Anūkė 
Christina Gr in iū tė 

Čia ilsisi senelis Pranas Grinius 
pinese, Čikagoje. 

lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

eacter and more coMSlcnt 

than SAS. From Chtcago, we 

offer dalry servtce to Vilnius wtth 

just one hassle-free connectlon 

through Stockhotm. Our 4:30 p.m 

departure gfces you a nJbM mom-

mg antai for buslness or pleasure. 

When you're ready to return, youl 

enjoy • — aaylravel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy Oass, you can be 

sure our servfce wtK be vnorld-dass, 

and * • atow you to arrtve rested and 

ref reshed - aH for a reasonabic f are. 

Ftnd out what a worW of difference 

SAS i * i .neką 'x your next trip. 

Just caH your Travel Agcnt or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

matlon and special offers, visit 

our website at www.ftysas.com. 
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Paminklas šv. Kazimiero lietuvių ka-

' Kuunus. Rugsėjo A d 
Kauno arkivyskupijos jaunimo 
centre, įvyko jaunimo grupių, 
katalikišku ia'jnimo organiza
cijų \adovu susitikimas tema 
Jj kitą karta', kuriam', daly
vavo, apie 90 asmenų. Susiti
kime kalbėta apie laika, *er-
tyb<-̂  ir Dievo karalyste. 
Atskiroms grupelėms vadova
vo Kauno arkivyskupijos Jau
nimo centro referentai ir A. C. 
Patria jaunimo darbuotojai. 
Po to Kauno Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje kun. K. Rugevioius 
ir salezietis kun. A. Barelli su
sitikimo dalyviams aukojo šv. 
Mišias. Vakare visi rinkosi i 
agape. kurios metu koncerta
vo Kėdainių šv. Jurgio parapi
jos jaunimo muzikine grupe. 

DRAUGAS. 1999 m gruodžio 9 d., ketvirtadienis 

Veterinarijos daktarui, Lietuvių Katalikų mokslo 
akademijos ir Amerikos Lietuvių kultūros archyvų 
veikėjui 

A . t A . 
ALFONSUI PRANUI 

STANKAIČIUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai OLGAI, 
dukterims REGINAI ir Jean su jos vyru JONU ir 
dukterims KRISTINAI ir JOANNAI ZDANIAMS, 
sūnui dr. JUOZUI su žmona VICKIE ir jų dukterims 
EMILIJAI, MARGARETAI, CAROLINE, 
KATHRYNAI IR ELIZABETAISTANKAITYTEMS 
ir Alfonso broliams: dr. JONUI su žmona IZABELE 
Amerikoje, dr. JUOZUI ir se»eriai ANELEI 
STANKAJTYTEI Lietuvoje bei svainei IZABELEI 
LAUČKJENEI ir visiems artimiesiems. 

Amerikos Katalikų mokslo akademijos JAV 
valdyba 

Amerikos Lietuvių kultūros archyvų (A.LK.A) 
direktorijatas 

A. t A. 
VLADA STASE 

PETRl LIONIENĖ 
TVTERJANAVIČIŪTĖ 

Gyveno bndgeview, 1L, a:.k_-cv;u Brighton Parko ir 
\iarquette Parko apylinkes'.-

Mirė 1999 m. gruodžio 8 d 12:50 vai. ryto, sulaukusi 
82 metų. 

Gimė Lietuvoje, Zarasų apskrityje. Amerikoje 
išgyveno 50 metų 

Nuliūdę liko: sūnūs Eugenijus., marti Vida, Rimas, 
marti Karen; anūkai Michael, Jenny Daniel. Taip pat 
k:*.i giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velione pašarvota šeštadienį, gruodžio 11d. nuo 8 v. 
r. iki 9 v.r. Petkus Lemom laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. ^netoli Derby Rd ,. 

Laidotuves šeštadieny gruodžio 11 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai ryto a. a. Vlada bus atlydėta į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus 
aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių Velione bus 
paiaidota Šv. Kazimiero hetuviu kaDinese. 

Vietoje gelių prašoma aukoti .Lietuvos Vaikų vilčiai". 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs, marčios, aniikni i r gimines. 

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

A. t A. 
VINCENTINAIJURKUNIENEI 

mirus, kartu liūdime ir reiškiame giliausią užuojautą 
vyrui JONUI, DUKRAI ir SŪNUI su šeimomis. 

Aldona ir Vytautas Dabrilos 

Bronė ir Jonas Vašiai 

„DRAUGĄ' atminkime savo testamente. 

14911 127th Street • Lemont. 60439»(630) 2 5 7 - 1 6 1 5 
Fax (630) 257-1547 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = 
aukotojas, įm = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš 
viso. 

1999 m. rugsėjo mėn. 

lz$10 Janušauskaite Ingrida, $10. 
4x$25 Bražėnas Algimantas atm. įn.: Rugienius Algis, $25; 

Brazis Algirdas ir Aldona, $2,525; CepuHonis Harvey ir Janice, 
$25; Basutis Andrius ir Alice, $25. 

lx$40 Kojelytė Daina, $640. 
2x$50 Cukuras Antanas (miręs) ir Janina $1.100; Smilga 

Aleksas, $750. 
lx$80 Fabyonas Romas ir Rita, $80. 
19z$100 Baranauskas Juozas ir Aldona. $500: Baras 

Stasys ir Elena, $400; Baukys Vytautas, $130; Buczek I^ester 
ir Nora, $135; Cinkus Jonas ir Regina, $600; Damašius 
Gediminas ir Sigita, $200; Grigaliūnas Raimundas, $1,100; 
Jūraitis Leonas ir Ann Marie, $200; X, $400; Kilius Povilas ir 
ROta, $2,003.71; Rimas Šarūnas ir Vida, $800; Saulis Algirdas 
ir Aušra, $2.600; Šaulys Aras Juozas, $200, Šaulys Linas 
Matas, $200: Sužiedėlis Remigijus ir Vilija, $250; Vaitkus 
Thomas, $100; Valaitis dr. Jonas ir Joana, $7,730: Valaitis 
Jonas ir Irena, $292; Žemaitis Alexis, $200. 

0x$9OO Antanaitis Faustas ir Onute, $330; Černius Rimas, 
$2,700; Grybauskas dr. Vytenis ir dr. Loreta, $3,650; Karas 
Arvydas ir Rita, $1,000; Rušėnas Audrius ir Rita, $600; 
Vaitkus Vytas ir Aldona, $1,200 

lx$600 Lieponis Algis, $1,000. 
lx$l,000 Evelinos Kolupailaitės Masiokienės lituanistų 

studentų šalpos fondas. įm. Masiokas inž. Bronius, $6,000. 
I i viso $4^30.00. 

1999 m. spalio mėn. 

lz$6 Kmtaitienė Marcelė atm. įn., $205. 
2x$10 Bartkus Tadas P., $110; Grybauskas Vytautas ir 

Joana, $610 
Sx$20 Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Joana, $2,345: 

Verbila Albinas atm. įn.: Verbilienė Melanija, $1,090: Zailskas 
Antanas ir Teodora, $1,185. 

Ux$36 Bublys Vladas (miręs) ir Stasė, $1,215; Chainas 
Viktoras, $1.475; Giedraitis dr. Domas atm.: Kaunas dr. F. 
V. ir Vanda, $1,125; grinis dr. Gedas $185; Klosi Walter. $875; 
Palubinskas kun. Vytautas, $195; Paužuolis Antanas ir 
Emilija, $170; Sakadolskis Romas ir Emilija. $360. 
Sieczkovrski William ir Elytė, $150; Vailokaitis Domas ir 

Antanina, $500; Vaitkus Jonas ir Maria, $125. 
lx$30 Varnelis Edmundas ir Gražina, $430. 
lx$47 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bemotavičius 

Petras, $809. 
6x$60 Banevičius Mykolas ir Danguolė, $350; Česnavičius 

Algirdas ir Ramutė, $350; Kiliulis Česlovas ir Laima. $275: 
Krasauskas kun. Rapolas, $300; Pellett Judy, $275: Puzinas 
dail. Povilas atm. įn.: Puzinas Austrą, $1,750. 

17x$100 Čyvas kun Matas. $2.600; Džiugas Stasys ir 
Sofija, $1,500: Goodman Musonytė Dalia, $300; Jansonas dr. 
Eduardas (miręs' ir Irena. $3.000: Joga Eugenija atm. įn.: 
Empakens Donatas ir Viktorija. $300: Kazėnas Kęstutis atm 
įn.: Kazėnas Gediminas ir Leonidą. $650; Kirkus Bromus ir 
Stasė atm. in.: Kazėnas Gediminas ir Leonidą. $1.000: 
Kubiliūnas gen Petras ir Irena atm. įn.: Jansonier.e Irena. 
$2.400: Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudiene Eugenija. 
$1,600; Liaukus Sigitas ir Milda. $700: Osmolskis Povilas atm 
įn.: Osmolskis Ona, $1,200; Petrulis Preikštas dr Birute. $200: 
X. $100; Urbutis Algimantas ir Dalia. $1.050: Vanagūnas dr 
Arvydas. $825; Varneckas Vladas ir Adele mirus. . $1.200: 
Vilkas Eugenijus ir Irena. $720. 

6x$200 Biskis Indreika dr. Meilute. $800: Guobužis Jonas 
ir Marija atm. įn.: Guobužis Paulius, $750; Jecius Kęstutis ir 
Dalia, $1,600; Kaunas dr. F. V ir Vanda $1S500; Ostis 
Algirdas ir Regina. $2,700; Vai Vito ir Regina $1.265. 

lx$250 Tender Budreikaitė Bronė. $3.250 
1x1,000 Sabas Juozas P. ir Jurgita. $2.000. 
2x$ 1,556 Urbaitis Jonas atm. įn L'rbaitis Vincas ir 

Teresė, $1.556; Urbaitis Viktoras atm ;r. L'rbaitis Vincas ir 
Teresė, $1.556. 

lx$5,000 Bražėnas Algimantas testamentinis palikimas. 
$5.000. 

I i viso $12,999.00. 

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
1999X.31 $9,689.971. 

Gautomis palūkanomis parėmė lietuviška švietimą. 
kultūrą, jaunimą $6,607.073 

Palikimais gauta $4.912.444 
Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 

Lietuvių fondui: LTTHUANIAN FOUNDATION. INC . A 
NOT-FOR PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių 
fondas remia lietuvybę. 

• 

http://www.ftysas.com
file:///adovu
file:///iarquette
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

„Draugo** admin i s t r ac i jo 
j e galima gauti tradicinių lie
tuviškų Kūčių kalėdaičių 
(„plotkelių*">. 

T rad i c inė s P a s a u l i o l ie
tuvių c e n t r o Kūč ios vyks 
gruodžio 19 d. 12 vai. centro 
didžiojoje salėje. Bus tradici
nio Kūčių maisto, dalinsimės 
kalėdaičiu. Pasikvieskime 
draugus, bičiulius ir net toli 
nuo tėvynės sudarykime dide
lę lietuvišką šeimą. Prisimin
sime tuos, kurių jau nebėra 
mūsų tarpe, bet kurie yra gyvi 
ir brangūs mūsų širdyse. Vie
tas užsisakykite, skambinda
mi Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436. Kūčias rengia 
PLC renginių komitetas. 

L ie tuvos Vyčių 112 kuo
p a r eng i a k a l ė d i n e s va išes 
ir susirinkimą -antradienį, 
gruodžio 14 d., 7 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje Marųuette Park . 
Po trumpo susirinkimo pra
sidės kalėdinis pabendravi
mas, vaišės ir kalėdinių gies
mių giedojimas, kuriam vado
vaus Denise Zakarka. Kuopos 
nariai ir jų svečiai prašomi re
zervuoti vietą į pobūvį iki 
gruodžio 10 d., skambinant 
šiais telefonais: Maria Deks-
nis 773-476-5896 arba Alvina 
Giedraitis 773-737-2421. 

CNN p r a n e š ė , kad per dvi 
savaites JAV Kongresas 
svarstys nutarimą, ar leisti 
telefono kompanijoms apmo
kestinti kiekvieną ilgais atstu
mais (long distance) „Interne
te" siunčiamą elektroninio 
pašto (e-mail) žinią. Jei tam 
prieštaraujate, apsilankykite 
..Internete*' ir praneškite apie 
tai savo Kongreso atstovui: 

http://www. house.gov/ 
vvriterep 

„Saulutė" , Lietuvos vaikų 
globos būrelis, nuoširdžiai dė
koja pianistei Gintei Čepins-
kaitei ir muziko Ričardo Šoko 
„Moterų vokaliniam ansamb
liui" už gruodžio 5 d. labdaros 
koncerto „Sidabro varpelis" 
programos atlikimą neimant 
honoraro, aukojant savo laiką 
ir talentą Lietuvos vaikų pa
ramai. 

A.a, j ū r ų k a p i t o n u i Bro
niui Kr i š topa ič iu i mirus 
1999 m. rugsėjo 28 d., laido
tuvėse dalyvių sudėtas aukas 
šeima paskyrė taip: Mišioms 
— 60 dol.. Lietuvos našlaičių 
fondui — 130 dol.. Tautos fon
dui — 200 dol., Lietuvių fon
dui — 200 dol., šauliams — 
100 dol. ir Draugo fondui — 
100 dolerių. Šeima labai dėko
ja visiems laidotuvėse daly
vavusiems artimiesiems, au
komis prisiminusiems a.a. 
Bronių Knštopaitį. Draugo 
fondas dėkoja šeimai už do
vaną, ją pridedami prie anks
tyvesnių 200 dol.. ir šeimai 
reiškia gilią užuojautą. 

LABDARINGAME ŠAMPANO VAKARE 

L e n g v i a u s i a s b ū d a s p a s 
v e i k i n t i savo artimuosius ir 
draugus su artėjančiomis Ka
lėdų šventėmis - išspausdinti 
savo sveikinimą ..Drauge"". At
siųskite savo tekstą ir jis bus 
išspausdintas dar gerokai 
prieš šventes, kad spėtų pa
siekti ir toliau gyvenančius. 
Administracija prašo kar tu su 
sveikinimo tekstu siųsti ir au
ką (.paprastai už vieną pasvei
kinimą siunčiama 15 dol.). 

A n t r a s „Ža l tvyks lės" mė
gėjų teatro spektaklis „Tuščios 
pastangos" įvyko gruodžio 4 d. 
Clevelande. Mūsų visa savi
veikla remiasi savanorišku 
pasiaukojančiu darbu. Akto
riams tenka ne tik vaidinti , 
bet atlikti visus paruošia
muosius darbus, kuriuos j ie 
puikiai ir šį kar tą atliko. 

Vaika i N a u j u o s i u s m e t u s 
gali švęsti gruodžio 30 d. nuo 
4 iki 8 val.v. Čikagos Shedd 
Aąuarium (1200 S. Lake 
Shore Drive). Vaikus pral inks
mins įvairūs vandens gyvūnai. 
Vaikai privalo atvykti su savo 
tėvais. Informacija tel. 312-
692-3333 arba „Internete": 

www.shedd.org 
JAV LB K r a š t o v a l d y b a 

yra paruošusi 2000 metų jubi
liejinį kalendorių, kuris j au 
spausdinamas „Draugo" 
spaustuvėje. Jame rasime in
formacijos apie religinį ir tau
tinį švietimą, kultūrinį ir so
cialinį darbų planą bei žymių 
tautinių įvykių datas . Kalen
dorių bus galima įsigyti 
„Drauge", ats iuntus 5 dol. ir 
pridėjus persiuntimo išlaidas 
— 3.95 dol. 

„ L i t u a n i c o s " s k a u t u t u n 
to i šk i lminga s u e i g a šį sek
madienį, gruodžio 12 d. vyks 
Čikagoje. Sueigą pradėsime 
10 vai. r. dalyvavimu šv. Mi
šiose Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Po Mišių — 11 vai. r. iškil
minga sueiga Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Visi skautai 
dėvi išeiginėmis uniformomis. 
Dalyvavimas privalomas. Tė
veliai ir svečiai kviečiami. 
Laukiami visi buvę skautai ir 
vadovai. Turint klausimų, 
kreipiamasi į savo drauginin
kus ir laivų vadus. 

A u d r ė B u d r y t ė — žinoma 
aktorė ir režisierė bus skaity
toja Pal. J. Matulaičio misijos 
choro kalėdinio koncerto me
tu. Choro ruošiami pietūs ir 
koncertas įvyks gruodžio 12 
d., tuojau po pamaldų. Bilietai 
gaunami sekmadieniais po šv. 
Mišių prie bažnyčios arba už
sisakomi tel. 815-836-1845. 

P a s a u l i o l i e t u v i u c e n t r a s 
L e m o n t e rengiasi iškilmingai 
sutikti 2000 metus. Naujųjų 
Metų sutikimas vyks gruo
džio 31 d. centro didžiojoje 
salėje. Daugiau informacijos 
skambinant Irenai Draugelie-
nei tel. 630-322-9248. 

Jau devintus metus iš eilės 
pirmą gruodžio penktadienį 
Lietuvos Vaikų vilties komite
to pirmininke Gražina Liau-
taud savo namuose rengia lab
daros vakarą, pavadintą Šam
pano vakaru. Šio vakaro tiks
las — sukelti lėšas, kad gali
ma būtų atvežti vaikus iš Lie
tuvos gydymui Amerikoje, kad 
galima būtų pagerinti opera
cines Lietuvoje, kad galima 
būtų atvežti Amerikon Lietu
vos daktarus, kad šie įsigytų 
Amerikoje paskutinių mokslo 
žinių. 

.Šiais metais toks vakaras 
įvyko gruodžio 3 d., penktadie
nį. Tą vakarą per šventiškai 
pasipuošusią Čikagos miesto 
šiaurinę dalį, į Bloomingdale 
pastato 66 aukštą rinkosi apie 
150 svečių. Šiame pastate la
bai gražu. Ateini, durininkas 
atidaro duris, koridoriuje — 
gyvų gėlių didžiules puokštės, 
įžengi į atviras keltuvo duris 
ir per minutę esi 66 aukšte. 
Atsidarius keltuvo durims ta
ve pasitinka orkestras ir šven
tiška muzika, dvi didžiulės 
išpuoštos kalėdinės eglutės. 
Toliau — blizga ilgas išpuoš
tas koridorius. Tai — lyg miš
kas, šakos, lemputės, žaislai 
— viskas lyg pasakoje. Prie 
buto durų kažkas paima pal
tą, žengus per slenkstį sveiki
na šeimininkai Gražina ir Jim 
Liautaud. Rankose atsiranda 
šampano taurė, užkandėliai. 
Didžiulio buto svečių kamba
rys, kuriame lengvai ir pato
giai telpa 150 svečių, papuoš
tas didžiulėmis kalėdinėmis 
gėlėmis, stovi didžiulė išpuoš
ta eglutė. Pro stiklines sienas 
apačioje matai toii besitęsian
čią lemputėmis pasipuošusią 
Čicagą. Svečiams susirinkus, 
orkestras persikelia į svečių 
kambarį. Vakaro tėkmėje Jim 
Liautaud pristato keturių ak
torių — solistų grupę, kuri at
lieka įvairių kalėdinių pasta
tymų ištraukas. Vakare sve
čiai — įvairaus amžiaus. įvai
rių tautybių šeimininkų drau
gai. Čia žmonės susitinka se
niai matytus draugus, susi
pažįsta su naujais, kaUtesi, 
aptaria įvairius reikalus, vai
šinasi. Stalai apkraut i vaišė
mis, baras pilnas taurių gėri
mų. 

Į šį vakarą atėję svečiai ne 
tik maloniai praleidžia laiką, 
bet tuo pačiu paremia Lietu

vos vaikus :r.validus. Kiekvie
nas svečias plieka nemažą au
ką, o svecu: negalėję šį va
karą priėrr.::'ie dalyvauti, au
ką atsiunč:. paštu. Visos šio 
vakaro pro;::: surinktos aukos 
eina Lietums Vaikų vilties 
komiteto darbų p a r a m a * — 
padėti Lii t ^ os invalidams 
vaikams. 

Šampano < ataras yra vie
nas iš trijų . udų surinkti au
kas padėti Lietuvos vaikams. 
Antras j ų cudas — vajus — 
tai prieš šv Kalėdas išsiunti
nėjama atvirutė - laiškas 
10.000 žm .;-! įtiek turime 
lietuvių adresų Amerikoje sa
vo sąrašuos, kad jie švenčių 
proga galėtu prisidėti prie Lie
tuvos Vaik- vilties komiteto 
darbo. Trec:..- vajus būna Mo
tinos diem> proga. Tada iš-
siuntinejam. aiškai ir žmo
nes Motinos a;enos proga turi 
progą šiam reikalai aukoti. 

Lietuvos Vaikų vilties komi
tetas, įsteifras 1991 metais, 
šiuo metu be Čikagos, turi 
skyrius Los Ar.geles, CA, ir St. 
Pete Beach FL. Komitetas 
bendradarbiauja su Shriner's 
ligoninėmis, gurios teikia me
dicininį patarnavimą nemoka
mai, reikia padengti tik vaiko 
ir vieno iš :evų kelionės ir 
išlaikymo išlaidas. Iki šiol per 
tuos 9 metu- : Ameriką buvo 
atvežta ir pagydyta 140 vaikų. 
Įsteigtos dvi -.odernios opera
cinės Lietuvoje, universiteti
nėje . Santarskių ligoninėje 
Vilniuje. J Ameriką stažuotei 
atvežti 7 dak:arai ir 3 gailes
tingos sesele? Padedant Shri
ner's vyriausiajam chirurgui 
dr. John Luoicky, surengtos 
devynios daktarų — specialis
tų — chirurpu mokomos kelio
nės Lietuvo:. Dešimtoji įvyks 
2000 metų vasario mėnesį. 
Lietuvos Va kų vilties komite
tas be pertraukos dirba, kad 
Lietuvos vaikų ortopedinė me
dicina ir chirurgija Lietuvoje 
pasiektų šių laikų laisvojo pa
saulio standartus. 

Lietuvos Vaikų vilties komi
tetas tiek daug padėti Lietu
vos vaikams gali todėl, kad tu
ri labai sumanią ir darbščią 
pirmininke Gražiną Liautaud, 
šio projekto didelį rėmėją jos 
vyrą J im Liautaud, ir komi
tetą remiantį didelį Amerikos 
lietuvių būrį. 

Birutė J a s a i t i e n ė 

> * * * / « / * * -

P e n s i n i n k a s (1999 m. Nr. 
7) aptaria sveikatos proble
mas - mitybos ypatumus, 
pankreatito - kasos uždegimo 
ligą, nuovargio, spuogų prob
lemas. Spausdinami sveika
tos patarimai bei atsakymai į 
skaitytojų klausimus. No
rėdami šį žurnalą užsisakyta 
rašykite: „Pensininkas". 2711 
W. 71 Str., Chicago, IL 60629. 

„Pasau l i o l i e tuv i s " (1999 
m. spalio mėn.) rašo ir apie 
mus, „Draugą". Spaudinamas 
Leono Narbučio pokalbis su 
„Draugo" vyr. redaktore Da
nute Bindokiene. Žurnalas pa
sakoja, kaip Punsko lietuviai 
statė „Mindaugą", kaip Aust
ralijos lietuvei T. Bliokaitei-

PADĖKOS DIENA „SEKLYČIOJE" 

Vingilienei Anglijos karalienė 
įteikė Australijos ordiną už 
nuopelnus Lietuvių Bendruo
menei, kaip Karaliaučiaus lie
tuvaičiai stovyklavo Ragainėje 
ir kt. „Pasaulio lietuvio" adre
sas: 14911 127th Str., Lemont, 
IL 60439. 

Kas naujo 
Draugo knygynėlyje 
„Dainavos" ansamblio vyrų 

oktetas, susibūręs 1995 m. ru
denį, ką tik išleido savo kom
paktinę plokštelę. Plokštelėje 
- 18 dainų, tarp jų jau seniai 
pamėgtos dainos - „Ant kalno 
karklai". „Žygis į Vilnių", 
„Kur gimta padangė" ir kt. 
Naujoji k mpaktinė plokštelė 
- puiki kalėdinė dovana arti
miesiems ir draugams. Jos 
kaina - 15 dol., su persiunti
mu - 18.95 dol. 

.„Seklyčioj*;" tarnautojų ir talkininkų Padėkos vakarienėje, vykusioje lapkričio 19 d., dalyvavo kun. Rimas Gu-
di-lis, socialinių reikalų skyriaus vedėja Birute Podiene ir viešnia iš Panevėžio - Ona Gudelienė, kun. R. Gude
lio mama. 

joms. „Seklyčioje" valgantieji 
turi savo „numylėtines**, nes 
kai Elenutė ar Laima išva
žiuoja atostogų, tai jie tuoj 
klausia, kada jos grįš, o Pal
myrai išvykus — tuoj pasigen
da skaniųjų koldūnų. Patar
nautojos - padavėjos labai 
dailios, greitos, mandagios ir 
apsirengusios kaip geriausių 
Čikagos restoranų padavėjos. 
Visus tuos gyvenimiškus ir su 
mityba susijusius reikalus 
tvarko nepailstanti ir visad 
naujų idėjų pilna Rasa Quatt-
rocki. 

Baigusi ilgą ir įdomią kalbą, 
B. Jasaitienė visus tarnauto
jus, savanorius ir pobūvyje da
lyvavusius apdovanojo „Sekly
čioje" „slaptai išaugintomis" 
rožėmis, o renginių vadovė E. 
Sirutienė atsidėkodama B. Ja
saitienei taip pat įteikė „slap
tai" „Seklyčioje" išaugintų ro
žių puokštę. E. Sirutienė pri
statė mielą viešnią — kun. R. 
Gudelio mamytę — OnąiJude-
lienę, atvykusią iš Panevėžio 
sūnaus aplankyti. Viešnia 
džiaugėsi, kad pasijuto „Sek
lyčioje" esanti kaip namie, o 
mes j a i ' palinkėjome geros 
viešnagės. Kunigas Gudelis 
prieš vakarienę pasimeldė, 
primindamas Viešpaties žo
džius: „Ką padarėte vienam iš 
mažutėlių — man padarėte". 
Taigi „Seklyčia" ir yra tam, 
kad padėtų — pavalgydintų, 
aprengtų, apautų ir ašaras 
nušluostytų. Besivaišinant 
skania vakariene, B. Rasimas 
mums pianinu paskambino 
savo kelis romantiškus kūri
nius. Po to žaidėme loteriją, 
daug kas bandė „ištraukti lai
mę iš šulinio*' ir kai kam net 
pavyko tai padaryti. Pabaigai 
maestro F. Strolios vadovauja
mi sudainavome „Palankėj, 
palankėj saulelė tekėjo", „Ty
kus buvo vakarėlis" ir sugie
dojome „Lietuva brangi". 

Visus ir viską fotografavo ir 
įamžino A. Malinauskas. 

Emil i ja J . Valant in ienė 

:•••.•• . - • :i;.rv.<-i mvlima veiklioji mokytoja Rasa Soliunaite-PoRkoc 
. ,.. .. . , . . , . , . ;„. t.,k darbuojasi Maironio 'lituanistinėje mokykloje, v,.-

.r - . ... .,. vr i . .Sp;r.-lj'.io" tautiniu Jokiu (Trupes v.irir.ve vargom-
ninke ir chorvede Pal. J. Matulaičio misijoje, v*•• ji taip pal atranda kriko 
dalyvauti madų parodose. N'JOtr Indrės Tijūnėlienės 

SKELB I MAi 
• G a u n a m e a u k ų p a 

l engv in t i s k u r d u L i e t u v o s 
va iku gyvenimą: $100 Ed-
ward Zunaris. Vv'ollaston. MA. 
$66 - žmogaus iš Philadelphia. 
PA. $25 Grand Rapids Domi
nikonų sesele Diana Mlynas 
chek. Thomas ir Jacquel inc 
Collins, Media, PA, $20 - Mana 
McAllister, Philadelphia, PA. 
Visiems geriesiems dėdėms ir 
tetoms, aukojusiems Lietuvos 
vaikams, dėkojame' „Lie tuvos 
Našlaičių g lobos" k o m i t e t a s 
2711 Wes t71 St., Chicago, IL 
60629. . *w* 

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė Birutė Ja
saitienė lapkričio 19 d. „Sekly
čios" tarnautojams ir talkinin
kams suruošė Padėkos ir pa
gerbimo pobūvį. 

Tą malonų susitikimą pra
dėdama, renginių vadovė E. 
Sirutienė pareiškė, kad būda
mi lietuviais vis stengiamės 
pirmauti, tai ir Padėkos dieną 
švenčiame savaitę anksčiau — 
užbėgome už akių indėnams ir 
piligrimams. Žodį tar t i ji pa
kvietė B. Jasait ienę, kuri pa
pasakojo įdomią istoriją — 
1989 per LB tarybos sesiją St. 
Petersburge Antanas Razma 
jos paprašė „Seklyčioje" pa
dirbėti bent 3 mėnesius, nes 
ten esą daug nesklandumų ir 
netvarkos (netvarkos buvo net 
ir rojuje, tad nenuostabu, kad 
ir paprasti mirtingieji „pra
šauna pro šalį"). Iš pradžių 
bandžiusi atsikalbėti, po to B. 
Jasaitienė sutiko dirbti tuos 3 
mėnesius, kurie nepasibaigia 
jau dešimtį metų (mes tiki
mės, kad nesibaigs dar ir 
kitą dešimtmetį — E.3.V.). 

Buvo sakomi padėkos žo
džiai. Pirmiausiai — E. Siru
tienei vyr. lietuvių popiečių, 
kurios vyksta trečiadieniais, 
vadovei ir žurnalo „Pensinin
kas" administratorei ir B. Po-
dienei, kuri visad labai užim
ta, nes dirba socialinių reikalų 
raštinėje, sprendžia a r padeda 
išspręsti tautiečių problemas 
ir suteikia įvairiausių infor
macijų, ypač naujai atvyku
siems. Abi su E. Sirutiene pa
laiko labai art imą ryšį su 
„Seklyčios" savanoriais. 

Savanorių talkininkių ir 
talkininkų yra gražus būrys, 
kuriuos B. Jasai t ienė išvar
dino. Tai: A. Juozevičienė (iš
vežiojanti maistą), B. Zeikie-
nė, J. Gaigalienė, O. Lukienė, 
V. Ringutė, V. Gudienė, D. Lu-
kauskienė, S. Januškienė, A. 
Pankienė, E. Valantinienė, S. 

Naujokas (išvežiojantis maistą), 
V. Stanevičius ir kiekvienu 
reikalu padedantis A. Paužuo-
lis, L. Vaičiūnienė — trečia
dienių popiečių kasininkė, žiū
rinti, kad kas nors neliktų 
skolingas. B. Jasai t ienė atski
rai padėkojo visur suspėjan-
tiems geradariams Viktorijai 
ir Antanui Valavičiams. A. 
Valavičius ne tik per rengi
nius vyną parūpina ir pilsto, 
bet ir apie paštą labai daug 
žino: pasirūpina ir sutvarko 
„Pensininko" išsiuntimą pre
numeratoriams. B. Jasait ienė 
sakė ačiū medicinos seseriai 
S. Plenienei, kuri ketvirtadie
niais t ikr ina sveikata besi-. 
rūpinančių klientų kraujos
pūdį, ir jei j is aukštas , tuoj lie
pia kreiptis į gydytoją, ir taip 
padeda išvengti didelių prob
lemų. 

Kalbėtoja džiaugėsi, mūsų 
tarpe matydama muziką 
Faustą Strolią, nes tik baž
nyčioje ir „Seklyčioje" (per 
paskutinį mėnesio trečiadienį) 
yra giedama ir dainuojama. 
Padėkojo Teresei Strolienei, 
kad ši mums Faustą „paskoli
na". Padėkojo ir Boleslovui 
Rašimui, kur is dažnai mums 
pianinu paskambina ne tik 
valsus ir polkutes, bet ir savo 
dailios kūrybos. „Seklyčios" 
gyvavimui labai daug padeda 
Aldona Šmulkštienė, prireikus 
pavaduodama atostogaujan
čias a r susirgusias B. Podienę, 
E. Sirutienę ir B. Jasait ienę. 
Taip pa t ji vertėjauja, kai at
vyksta kokie nors Čikagos So
cialinių įstaigų tarnautojai 
skaityti paskaitų vyresnie
siems Kėtuviams, „Seklyčioje". 

Pagerbime taip pat dalyvavo 
LB Socialinių reikalų tarybos 
nariai: J . Žygas, S. Daulienė ir 
anksčiau minėtieji A. Paužuo-
lis bei A. Šmulkštienė. Labai 
nuoširdžiai buvo padėkota už 
skanų ir puikiai paruoštą 
maistą virėjoms ir jų padėjė-

• Namams p i r k t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a ' F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W. st C e r m a k R o a d . 
Tel. (773 847-7747. * • * * > 

•Ta lman D e l i c a t e s s e n , 
2624 W\ fJ9 St. , Chicago, IL, 
pmma užsakymus kūčių — 
Kliedu .'alui- įvairūs mėsos 
patiekalai; žuvis: lydeka, un-
gurys, kelių rūšių silkės; kol
dūnai r ._-fhs, mišraines; sal
dumynai tortai, napoleonai, 
-ausairIM; Skambin t i nuo 8 
v.r. iki 5 v.p.p- Tel. 773-434-
9786. *"» 

PAMINĖTA KARIUOMENĖS SUKAKTIS 
Šįmet sukako 81 metai nuo tuojant Sofijai Ferro ir T. Bal-

Lietuvos kariuomenės įsteigi- čiūnienei, gėlių vainiką padė-
rr.o. Lietuvos kariuomenė jo Edmundas Vengianskas, 
įsteigta 1918 m. lapkričio 23 asistuojant Zuzanai Juškevi-
d. Lietuvos kariuomenei pra- čienei ir Irenai Petrauskienei, 
džią davė savanoriai-kūrėjai. Ilgesnį žodį ta rė Lietuvos 
Ši kariuomenės įsikūrimo da- Šaulių sąjungos atstovas Sta
ta prisimenama išeivijoje ir sys Ignatavičius. Po šių apei-
taip pat Lietuvoje, niekas jos gų visi nuvyko į Šaulių na-
negali pakeisti. mus, -kur vyko minėjimo ant-

„Ramovės" Čikagos skyriaus roji dalis . Minėjimą atidarė 
valdyba, vadovaujama pirmi- „Ramovės" skyriaus pirm. 
ninko Juo2o Mikulio, talki- Juozas Mikulis. Įnešus vėlia-
nant birutietėmg i r šauliams, vas buvo sugiedotas himnas, 
surengė Lietuvos Kariuome- invokaciją sukalbėjo Vytauto 
nės įsikūrimo sukakties pa
minėjimą lapkričio 21 d., sek
madienį. Minėjimas pradėtas 
Mišiomis 10 vai. ryto tėvų jė
zuitų koplyčioje, Jaunimo 
centre. Mišias aukojo kun. 
Juozas Vaišnys, SJ . Pamaldų 
metu giedojo solistai Margari
ta ir Vaclovas Momkai, Mišių 
auka nešė Juze Ivašauskienė 
ir Juozas Mikulis. 

Didžioje šaulių rinktinės ka
pelionas F. Kireilis. 

Sveikinimo žodžius ta rė Al
gis Regis — Mažosios Lietu
vos Rezistencijos vardu. Visi 
žinome jo taiklią kalbą dėl 
Mažosios Lietuvos prijungimo 
prie Didžiosios Lietuvos. Dar 
žodį t a rė Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštienės Birutės drau
gijos pirmininkė Zuzana Juš -

Po pamaldų visi nuėjo prie kevičienė. Pagrindinį žodį ta-
Laisvės kovų paminklo, esan- re ALTo centro valdybos pirm. 
čio Jaunimo centro sodelyje, dr. Jonas Račkauskas. Prele-
Apeigas atidarė ir pravedė ąentas savo kalboje priminė 
Juozas Mikulis. Aukurą užde- kariuomenės svarbumą val
gė Just inas Šidlauskas, ašis- stybei. Taip pat priminė ir 

1918 metus, kada buvo for
muojama kariuomenė, jaunuo
liai veržte veržėsi patekti į 
kariuomenę ir, reikalui esant, 
ginti kraštą nuo priešų. Da
bartiniais laikais yra daug 
sunkiau, nes nėra to patriotiz
mo, koks buvo seniau. Baigda
mas kalbą, padėkojo rengė
jams už šių tradicijų tęsimą. 

Išnešus vėliavas, vyko me
ninė programa, kurią atliko 
Algimantas Barniškis, padai
nuodamas keletą patriotinių, 
šiai progai pritaikytų dainų. 
Baigiant visi sugiedojo R ie t a 
vą brangi". v 

Buvo ir kavutė su aikan-
džiais. Pirmininkas J. Miku
lis išreiškė padėką visiems: 
kun. Vaišniui, Momkama, da* 
lyvavusiems prie paminklo, 
uždegusiems aukurą, padėju
siems gėles, ir salėje: AL Re
giui, Z. Juškevičienei, kun. 
Kireiliui, dr. J . Račkauskui, 
A. Barniškiui, šeimininkėms 
ir visiems, taip gausiai daly
vavusiems šiame tradiciniame 
minėjime. 

Padėka „Draugui", „Lietu
vių balsui" ir „Margučiui II" 
už skelbimus. 

Ant . Repšienė 

http://www
http://house.gov/
http://www.shedd.org



