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Amerikos Baltų Laisvės lyga —
už karinių pajėgų išvedimą
iš Karaliaučiaus srities

Pasaulio

naujienos

(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BelaPAN,
RiA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais!

B u r b a n k , C a l i f o r n i a , jama Karaliaučiaus srities degruodžio 10 d. ( Baltic Ameri militarizacijos ir ekologinio iš
can Freedom League — BAFL valymo. Šis nutarimas buvo
— Amerikos Baltų Laisvės ly priimtas Atstovų Rūmuose ir
Senato Užsienio reikalų komi
ga).
Rusijos prezidentas Boris tete. BAFL pastangomis, pa
Jelcin, 1997 m. gruodžio 2 d. našus tekstas buvo įtrauktas
lankydamasis Švedijos parla ir į Europos Saugumo įstaty
mente, pareiškė, kad Rusija mą, priimtą JAV Kongrese
žymiai sumažins savo karines (PL 105-118) ir prezidento Bill
pajėgas. „Rusija vienašališkai Clinton pasirašytą 1997 m.
sumažins, ir tai sakau pirmą lapkričio 26 dieną.
kartą, daugiau kaip 40 pro
Nors JAV Užsienio reikalų
centų savo sausumos ir laivy departamentas palankiai atsi
no dalinius, ypač šiaurės va liepė į pasiūlymą sumažinti
karų Rusijoje", sakė Rusijos Rusijos karines pajėgas, ta Lietuvos ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius"4*;gia, kad netrukus Lietuvos valstybė pradės skinti pir
muosius ekonominės reformos „vaisius". Numatoma, kad infliacija šiemet bus 8.6 proc. Vidutinė pensija padidės
prezidentas.
čiau stipriai priešinosi demili- 25 procentais, vidutinis darbo užmokestis — maždaug trečdaliu. Visos socialinės išmokos 1997 metais išaugs
Šį teiginį patvirtino ir Ru tarizacijos nutarimui. Laiške 18-25 proc., o valstybinis biudžetas gaus maždaug 2 milijardus litų pajamų daugiau nei 1996 metais.
sijos užsienio reikalų minist Kongreso atstovui Benjamin
Nuotr.: Gruodžio 11d. premjeras Gediminas Vagnorius (dešinėje) susitikime su Lietuvos pramonininku
A Gilman, Atstovų Rūmų konfederacijos vadovais.
;Elta;
ras Jevgenij Primakov.
Tarptautinių
santykių
komite
Rusijos gynybos ministras,
viena bataliono kuopa bus
maršalas Igor Sergejev, vėliau to pirmininkui, Įstatymdanusiųsta į Bosniją, kur tar
dalyvaudamas
pirmajame vystės reikalų sekretoriaus
T a l i n a s , gruodžio 10 d. Baltijos valstybių gynybos mi naus tarptautinių taikos pa
NATO-Rusijos Pastovios jung pavaduotojas pareiškė, kad
tinės tarybos susitikime Briu nutarimas nepasieks tikslo, (BNS) — Lietuvos. Latvijos ir nistrų komitetas. Karinė ba laikymo pajėgų (SFOR; su
selyje, pritarė, kad 1999 me nes departamentas „stipriai Estijos gynybos ministrai tre taliono vadovybe yra karinis dėtyje.
7
čiadienį Taline vyriausybių komitetas, į k u r ; įeina Estijos.
Įsteigti Baltijos taikos palai
tais įvyks drastiški karinių prieštarauja ' jo pravedimui.
pajėgų sumažinimai „Kalinin
1995 ir 1996 metais Rusijos vardu pasirašė sutartį įsteigti Latvijos ir Lietuvos gynybos kymo pajėgų batalioną Estija.
Latvija ir Lietuva nusprendė
grado (Karaliaučiaus) ir St. užsienio reikalų ministerija Baltijos taikos palaikymo ba pajėgų vadai.
Bataliono vadas, jo pavaduo 1994 metais. 1995 metų ru
Peterburgo srityse".
kritikavo JAV Kongreso narį talioną (BALTBAT.', kurį ver
Remiantis Londone esančio Christopher Cox ir visą Kon tina kaip būdą vystyti savo tojas ir štabo viršininkas paei denį tarptautinės bataliono
pagal liui bus skiriami iš trijų vals pėstininkų kuopos pradėjo mo
Tarptautinio Strateginių stu gresą už Rusijai „nepalankių nacionalines pajėgas
NATO
reikalavimus.
kymo kursą.
tybių atstovų.
dijų instituto duomenimis, ir priešiškų" nutarimų priė
Klausimus
dė!
bataliono
da
Trijų Baltijos šalių gynybos
Ministrai sveikino NATO
šiuo metu apie 19,000 sausu mimą.
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nau
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mos kariuomenės kariškių,
operacijose
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jiems
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nes
laiko
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priklausančių Rusijos 11-ajai ir BAFL patariamosios tary
spręs
drauge.
įsteigti
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Europos
saugumo
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rudenį
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(BALTRON).
veiksniu.
tyje. Rusijos Šiaurės laivynas, dsbergis visada aktyviai rėmė
NATO narystės siekiančios
kurio vadavietė yra Kara pareiškimą, reikalaujantį Ka
Baltijos
valstybės pareiškė
liaučiuje, turi papildomas lai raliaučiaus srities demilitarisieksiančios
kuo geresnio su
vyno pajėgas, 32 pagrindinius zavimo.
derinamumo
su NATO valsty
BAFL su atsargiu optimiz
laivus ir apie 100 karinių lėk
bių
pajėgomis.
V i l n i u s , gruodžio 10 d. n ų emocijų.
mu sutiko siūlymą sumažinti
tuvų.
„Ministrai
tikisi
vis
intensy
Šiandieninis gelbėtojų ir jų
(BNS)
— „Tas, kuris išgelbėjo
Baltijos valstybės palankiai Karines pajėgas, ir prisimin
vesnio
dialogo
su
NATO
visais
išgelbėtų
žmonių susitikimas
vieną
sielą,
išgelbėjo
visą
pa
reagavo \ Rusijos prezidento dama, jog Rusijos prezidentas
saugumo klausimais, ypač su saulį", šie Biblijos žodžiai iš —
geriausias
atsakymas
pasižymi
drastiškais
pažadais,
pareiškimą. „Latvija sveikina
sijusiais su gynyba", sakoma kalti Pasaulio t a u t ų teisuolių tiems, kurie skleidžia antise
kurie
nevisada
vykdomi.
Spa
ir remia tokius nutarimus",
bendrame ministrų Česlovo medaliuose, kuriuos trečiadie mitizmą, tautų nesantaiką,
pareiškė Latvijos užsienio rei lio mėnesį dalyvaudamas Eu
viršūnių
susitikime Stankevičiaus. Talavo Jundzio nį Vilniuje grupei žydų gelbė sakė O. Ben Hur.
kalų ministerijos atstovas A. ropos
ir Adrus Oovel pareiškime, tojų arba jų palikuonių įteikė
Atsiimdamas savo jau miru
Pildegovics Baltic News Servi Strasbourge, Boris Jelcin pa
paskelbtame po susitikimo.
Izraelio
ambasadorius
Baltijos
siems
tėvams Stasiui ir Stasei
skelbė, kad Rusija patvirtins
ce žinių agentūrai.
valstybėms
Odedas
Ben
Hur.
Naviams
skirtą apdovanojimą,
Susitikime
pasirašyta
sutar
sutartį,
BAFL jau seniai reiškia su minų uždraudimo
Padėkojęs „kilniems ir nar Vilniaus universiteto Botani
tis
numato,
kad
batalionas
sirūpinimą dėl per didelio ir tačiau Ottavvoje šios sutarties
žmonėms,
rizikavu kos sodo direktorius Evaldas
bus pasirengęs vykdyti taikos siems
grasinančio karinių pajėgų su Rusija nepasirašė.
palaikymo užduotis nuo 1998 siems savo gyvybe, kad išgel Navys pasakė, kad tai, jog
V. Pavlovskis pažymėjo, kad
sibūrimo Karaliaučiaus sri
bėtų kitus", ambasadorius pa žydai pagerbia savo gelbėto
metų sausio 1 dienos.
tyje, kurios demilitarizacija vi Rusijos atstovai jau bando at
Pasak sutarties, aukščiausia reiškė, kad šią garbingą už- jus, rodo šios tautos humaniz
sada buvo ir lieka vienu iš mesti karinių pajėgų suma
BALTBAT vadovybė yra trijų duotį jis atlieka, apimtas stip- mą.
pagrindinių BAFL uždavinių, žinimo pasiūlymą, vadinant
Iš viso Izraelio valstybė Pa
sakė BAFL pirmininkas Val tai nesusipratimu ir Rusijos
saulio tautų teisuolių meda
neapsižiūrėjimu.
dis
Pavlovskis („Laiks", prezidento
liais yra apdovanojusi apie
Tačiau tai buvo oficialus Rusi
1997.11.08).
250 Lietuvos žmonių.
Amerikos Baltų Laisvės ly jos Federacijos prezidento pa
Prieš savaitę valstybinis žy
Vilnius, gruodžio 11 d. raelio santykius.
gos pastangomis, JAV Atstovų reiškimas ir pažadas, kurį pa
dų muziejus išleido Lietuvoje
Jeigu
ambasadorius
kalbėjo
'
BNS
j
—
Septynios
mažai
įta
Rūmams buvo pasiūlytas ir tvirtino užsienio ir gynybos
kingos Lietuvos partijos krei savarankiškai, reikia įvertinti pirmąją knygą apie gelbėtojus
vienbalsiai priimtas „HCR 10" ministrai. Vakarai turi spaus
pėsi į Lietuvos ir Izraelio pre jo elgesį, kuris žymiai pablogi „Gyvybę ir duoną nešančios
nutarimas, kuriame reikalau- ti Rusijos prezidentą, sakė V.
rankos".
Pavlovskis, laikytis savo žo zidentus, prašydamos įvertinti no atmosferą, siūlo laiško au
Izraelio ambasadoriaus Oded toriai.
Lietuvos diplomatai džio, o baltų pareiga — užtik Ben Hur kalbą, Lietuvos Sei Vienas laiško autorių, De
rinti, kad Jungtinės Valstijos
* P a g a l Socialinės apsau
me minint Vilniaus Gaono mokratų partijos pirmininkas
rūpinsis užsienio
padėtų tai daryti.
g o s ir darbo ministerijos pro
Eiijahu 200-asias mirties me Saulius Pečeliūnas spaudos
V. Pavlovskis nurodė, kad
jektą, viešuosius darbus Lie
lietuviais
konferencijoje sakė, kad laišką
tines.
tuvoje galės dirbti ne tik ofi
Karaliaučiaus
srities
demiliV i l n i u s , gruodžio 9 d. (Elta)
Tąsyk kalbėdamas Seime, pasirašyti siūlė visoms Lietu
cialūs bedarbiai, bet ir visi,
tarizavimas
sustiprintų
Balti
— Antradienį Lietuvos Respu
ambasadorius apkaltino visą vos partijom.-, tačiau jį pabūgo darbo biržoje užsiregistravę
blikos Seimas, papildydamas jos regiono saugumą ir paša lietuvių tautą žydų žudymu pasirašyti parlamentinės par
asmenys. Iki šiol viešuosius
Konsulinio statuto 27 straips lintų svarbią kliūtį Baltijos per karą. o dabartinę valdžią tijos.
darbus Lietuvoje galėjo dirbti
valstybių
kelyje
į
NATO.
Vie
nį, praplėtė konsulinių pa
„Tokia jau ta Lietuvos vals
— vangumu, tiriant šiuos nu
tik bedarbio statusą turintys
reigūnų funkcijas. Naujasis nas iš argumentų, kuriuo nau sikaltimus.
tybės politika — tegul mus asmenys. Tačiau viešuosius
dokumentas įpareigoja Lietu dojasi Baltijos valstybių na
Lietuvos demokratų partija. juodina, o mes nuolankiai pri darbus pageidauja dirbti ir
vos diplomatus rūpintis, kad rystės NATO priešininkai yra Lietuvos tautininkų sąjunga, tarkime", ironizavo jis.
kiti asmenys, susidūrę su ma
būtų palaikomi ir stiprinami tas, kad Rusija niekada nesu Lietuvos nacionaline partija
„Jaunosios Lietuvos" vadas terialinėmis
problemomis,
tiks
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netoleruos
NATO
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tarp
Rusijos
ir
jos
kari
tuvių ir Lietuvos ryšiai.
politinių kalinių ir tremtinių brėžė, kad Lietuvoje žydų gel bankrutavusių ir bankrutuo
Tokį konsulinio statuto pa nių pajėgų Karaliaučiuje. Jei sąjunga. Lietuvos politinių ka bėtojų buvo kur kas daugiau, jančių įmonių darbuotojai, ne
pildymą pateikė Seimo pirmi gu B. Jelcin pažadas būtų įgy linių partija. Lietuvos Neprik nei žydų žudytojų, ir „lietu gaunantys darbo užmokesčio,
ninkas Vytautas Landsbergis. vendintas, šis argumentas at lausomybės partija ir Lietuvos viams reik.a pasimokyti iš bei kiti neprašantys bedarbio
Ši konsulinė veikla turi at kristų.
krikščionių demokratų sąjun žydų atkakliai kelti savo pozi pašalpos asmenys.
BAFL piimininkas Valdis ga reikalauja Izraelio vadovus ciją".
spindėti, jo nuomone, val
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* Nenaudojami traukinių
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v
a
g o n a i per žiemos šalčius
nuoširdžią
padėką
JAV
Ats
džiant jų problemas, ir pade
valstybės vyriausybės, ir, jei dvi savaites, tačiau autoriai
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Pasirašyta BALTBAT sutartis

Žydus gelbėję lietuviai
apdovanoti teisuolio medaliais

Izraelio valdžia turi atsakyti dėl
ambasadoriaus elgesio Lietuvoje

Kyoto, Japonija.
Visuotinei sutarčiai del šiluminį efektą
sukeliančių dujų mažinimo trečiadienį iškilo grėsmė, kai besi
vystančios valstybės, t a r p jų ir Kinija, nesutiko su pasiūlymu
pardavinėti dujų kvotas. Nors sutarčiai pagaliau pritarė JAV,
Europos Sąjunga ir Japonija, panašu, kad dėl naujų nesutari
mų Jungtinių Tautų konfe r encija Kyoto bus pratęsta dar vieną
dieną. Autoritetingi šaltiniai pranešė, kad trečiadienį buvo pa
siektas susitarimas, jog, lyginant su 1990 metų mastais, JAV
išmetamų dujų kiekį sumažins 7. ES — 8, Japonija — 6 pro
centais. Tačiau n e a t m e t a m a galimybė, kad šie skaičiai nežy
miai pasikeis toliau vykstant deryboms. JAV pareigūnai neiš
vardijo besivystančių valstybių, kurios trukdo pasirašyti sutar
tį, tačiau sakė, kad jų pritarimas yra labai svarbus.
Maskva. Rusijos prezidento Boris Jelcin sveikatos proble
mos nesusijusios su širdies operacija, kuri j a m buvo padaryta
pernai, ketvirtadienį pareiškė operaciją atlikęs chirurgas Renat Akčiurin.Trečiadienį prezidento sekretorius spaudai Sergej
Jastržemb.skij pranešė, jog B. Jelcin „del peršalimo ir virusinės
infekcijos" paguldytas į Barvichos sanato iją netoli Maskvos ir
ten išbus 10-12 dienų. Ketvirtadienį Kremlius paneigė Vaka
ruose pasirodžiusius pranešimus, kad 66 metų B. Jelcin vėl su
triko širdies darbas.
Jeruzalė.
Izraelis ketvirtadieni pareiškė, jog nepažada lai
kytis JAV valstybės sekretorės Madeleine Aibright pasiūlyto
kitos savaitės galutinio laiko priimti svarbius nutarimus dėl
taikos su palestiniečiais. Premjeras Benjamin Netanyahu susi
tiks su M. Aibright, tačiau, pasak Reuters, j a m gali prireikti
daugiau laiko aptarti su savo kabinetu nuostatą dėl galutinio
taikos susitarimo su palestiniečiais, pareiškė premjero padėjė
jas Danny Naveh. M. Aibright, kuri praėjusią savaitę Europoje
atskirai susitiko su B. Netanyahu ir palestiniečių vadovu Yasser Arafat, pareiškė, kad iki naujų susitikimų jie abu turi pa
daryti svarbių sprendimų. M. Aibright reikalavo iš Izraelio
„patikimo" naujo dalinio kariuomenės išvedimo iš Vakaru
Kranto ir žydų naujakurių statybų palestiniečių teritorijose
įšaldymo.
Teheranas.
Musulmonų valstybės ketvirtadienį pasmer
kė terorizmą, vykdomą Islamo vardu, ir pareikalavo, kad Izrae
lis sustabdytų gyvenviečių statybas arabų žemėse ir Jeruzalė
je. Deklaracijoje, kurią planuojama perskaityti baigiant tris
dienas trukusį Islamo konferencijos organizacijos (IKO) viršū
nių pasitarimą, valstybės raginamos neteikti prieglobsčio tero
ristams, aštriai kritikuojamas Izraelis už vadinamąjį „valsty
binį terorizmą" ir pritariama tam, kad būtų įkurta Palestinos
valstybė su sostine Jeruzalėje.
Akmola. Mažai žinomas Akmolos miestas šiaurės Kazachs
tane trečiadienį buvo oficialiai paskelbtas naująja valstybės
sostine. Kazachijos prezidentas Nursultan Nazarbajev, iš seno
sios sostinės Alma Atos \ Akmola persikėlęs antradienį, prana
šavo didelę ateitį naujai Vidurio Azijos valstybės sostinei. At
sisveikindamas su Alma Atos gyventojais, antradienį preziden
tas sakė: „Alma Ata visada bus pati svarbiausia. Ji liks auksi
niu Kazachstano nepriklausomybės ir valstybingumo lopšiu".
Jis taip pat sakė. kad Alma Ata liks valstybės finansų, kul
tūros ir mokslo centru. Kazachstaną nuo sovietų laikų tvirtai
valdantis N. Nazarbajev nusprendė sostinę perkelti 1995 me
tais.
Bona.Vokietijos Bertelsmann fondo išplatintoje studijoje sa
koma, jog ES valstybės, siekdamos apginti teisėtus ekonomi
nius bei darbo tikslus, stabdo pastangas priimti naujas nares
iš Rytu Europos. Vis labiau akivaizdu, jog dauguma Vakaru
Europos vyriausybių, nepaisant to, kad jos pasisako priešingai,
paprasčiausiai nenori didesnės Europos Sąjungos arba tik nori,
kad tai atitiktų tik jų pačių taisykles, teigiama studijoje.
Maskva. Rusija paleido šnipinėjimu apkaltintą JAV telefo
nų firmos darbuotoją Richard Bliss. Pranešama, jog Rusijos
prokurorai atmetė amerikiečių pasiūlymą paleisti Bliss už 5
mln. dolerių užstatą ir pasitenkino rašytiniu pasižadėjimu ne
išvykti. R. Bliss lapkričio 25 d. buvo sulaikytas Rostove prie
Dono, kur įrenginėjo telefoninio ryšio sistemą. Jis buvo apkalti
nas, jog, naudodamasis nelegalia palydovinio ryšio įranga, rin
ko ir perdavinėjo siaptą informaciją. Amerikiečiai teigia, jog jų
darbuotojo sulaikymas yra nesusipratimas, įvykęs dėl to, kad
jų bendradarbiai Rusijoje nesugebėjo laiku gauti leidimo nau
doti iš JAV atvežtą aparatūrą.
P r a h a . Garsiame Čekijos Sudetų krašto mineralinių vande
nų kurorte Karlovi Vary Adolf Hitler tebėra garbės pilietis. Šią
tankiai vokiečiu apgyvendinta sritį 1938 metais buvo aneksa
vusi Vokietija. Laikraščio „Mlada Frontą Dnes" pranešimu,
miesto savivaldybės pareigūnas Zdenek Muši] teigia, kad ko!
kas neplanuojama atšaukti garbės piliečių vardų nei Hitler,
nei „Sudetų Vokietijos" vadovui Konrad Henlein. „Jie abu yra
miesto XX amžiaus istorijos dalis", sakė pareigūnas. „Pamink
lų naikinimas yra negarbingas, o be to, tokio vardo atėmimas
būtų tik formalumas".

* Šiemet per vienuolika
mėnesių daugiausia padidėjo
ryšių paslaugų-kainos — 28.7
procento.
Būsto,
vandens,
elektros, duju. kito kuro kai
nos išaugo 21 procentu, švie
timo — 18.2 procento, alkoho
linių gėrimų ir tabako gami
nių — 16.8 procento.
lEka
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G r u o d ž i o 12 d.: Švč. M.
Marija Gaudalupeje, Šv. Joa
na Pranciška de Chantal, vie
nuolė (mirė 1641 m.); Gilmintas. Vainė, Gaiva.
G r u o d ž i o 13 d.: Šv. Liucija,
mergele, kankine I283 303 m
Sicilijoje); Odilija. Kastytis.
Šviesi>

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. gruodžio mėn. 12 d.
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LIETUVOS TAUTINE
OLIMPIADA IR PASAULIO
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

„Lituanicos" valdybos pirmininkas Alberto Glavinskas, ft.m lapkričio 22 d. PLC, Lemonte, vykusiame me
1938 m. liepos 17-31 d., varžybos jau įvyko Australi LFK
tiniame klubo pokylyje taure apdovanoja klubui nusipelniusį narį Joną Žukauską. Kairėje — klubo iždininkas
švenčiant Lietuvos Nepriklau joje (1997.08.10-17).
Leonas Jūraitis, dešinėje — treneris Gediminas Bielskus.
somybės 20-metį, Kaune įvyko
Varžybos bus vykdomos ge
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
I Lietuvos tautinė olimpiada. riausiose Vilniaus, Kauno,
LFK
„LITUANICA"
SMAGIAI
PANEVĖŽIO
Administratorius - Valentinu Krumplis
Globojant Lietuvos Respubli Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio,
Moderatorius - kurt. Viktoras Rimšelis
UŽBAIGĖ SEZONĄ
„KALNAPILIS*
kos prezidentui A. Smetonai, Telšių, Elektrėnų, Palangos,
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 430. šeštadieniais nedirba.
vadovaujant ministro pirmi Trakų ir Alytaus sporto
• Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
JLituanicos" futbolo klubo jungęs
Bronius
Mikėnas.
FLORIDOJE
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
ninko VI. Mirono garbės prezi bazėse.
žaidėjus ir rėmėjus daugiau Buvo pristatyti ir klubo valdy
gavus prašymą ką nors skebti.
diumui, dalyvaujant Ameri
II Lietuvos tautinė olimpia sia matydavome futbolo aikš bos talkininkai: Jonas Rudai
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neraudotų straipsniu
Kalnapilio alus Lietuvoje be
nesaugo. Prakune siunčiant pasilikti kopija..
kos, Anglijos, Latvijos, Vil da ir VI Pasaulio lietuvių tėse žaidžiant ar stebint rung tis, Laima Glavinskienė, An ne pats geriausias — taip sa
niaus krašto ir Lietuvos spor sporto žaidynės rengiamos tynes. Tačiau lapkričio 22 d. tanas Lingis, Birutė Zaksienė. koma. Tačiau jo globojama "
to organizacijų sportininkams bendromis Kūno kultūros ir juos sutikome PLC didžiojoje Po vakarienės, įpusėjus šo krepšinio komanda Panevėžio prieš Bocca Raton u-tą 80:76;
VlbASJ.riŠMtČkAŠ,M.D.
vyko 16-os sporto šakų var sporto departamento prie Lie salėje kartu su rečiau pastebi kiams (grojo Roberto Raudžio „Kalnapilis" praėjusį sezoną Winter Park Rollins kolegiją KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
žybos.
tuvos Respublikos vyriau mais draugais ir bičiuliais vadovaujamas „Nemuno" or Lietuvos krepšinio lygoje bai
65:61 ir Daytona Bethune
Chicago, IL 60652
Vėliau, pusšimtį metų tru sybės, įvairių ministerijų, Lie linksminantis. O jų buvo arti kestras), buvo ištraukti lai gė priešpaskutinėje vietoje.
kolegiją — 83:60,
Kab. tel. (773) 471-3300
kusi sovietinė okupacija ir tuvos tautinio olimpinio ko 150 — gražiai pasipuošusių, mingieji klubo laimėjimų bi
Prieš rungtynes laikraš
Ta komanda neseniai lankė
aneksija, neleido įvykti eili miteto, federacijų, ŠALFASS, kaip ir kiekviename čia vyk lietai. Didžiausias laimėjimas
čiuose
skambėjo: UTHUANIA
(250 dol.) teko R. Sukviečiui. si Floridoje ir sužaidė 9 rung National, LITHUANIA Select,
nei Tautinei olimpiadai.
ALFAS, kitų šalių lietuvių stančiame pokylyje.
M. A.Š. ėLĖVEčkAŠ |
Išeivijos tautiečių iniciatyva sporto organizacijų, savivaldy
Tai buvo 47-jo klubo veiklos Antrąją premiją (150 dol.) nu tynes. Pralaimėjo prieš Troy prie viešbučio Daytonoje di GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1978 m. Toronte (Kanada) bių bei rėmėjų bendromis pa sezono užbaigimo pokylis, nu sinešė B. Zaksienė, III - (100 State u-tą 92:89; Lakeland džiulis plakatas: LITHUANIA
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3800 VV.96 St Tat. 706-422-0101
įvyko I Pasaulio lietuvių spor stangomis, kurių veiksmus sipelniusių asmenų pažy dol.) — A. Tiškus ir IV — (50 Southern kolegiją — 89:61; basketball. Po rungtynių; LI
Tampa South Florida u-tą —
Valandos pagal susitarimą
to žaidynės, skirtos Lietuvos koordinuoja Organizacinis ko mėjimas, draugiškas suėjimas dol.) — H. Gavėnia.
THUANIA TOPS DBC 83:60. Pirmad. 3v.p.p.:7v.v.. antr.l2:30-3v.p.p.
94:66;
De
Land
Stetson
u-tą
— po ilgo pirmenybių sezono Visai programai vadovavo
Nepriklausomybės 60-mečiui mitetas.
treč. uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p.p.
— 90:65; Orlando Central Atrodė, lyg žaidė Lietuvos
ir I Lietuvių tautinės olimpia
penktad. ir seštad. 9 v.r. - 12 v.p.p.
Numatoma, kad šioms prie savotiškas atsikvėpimas. Čia Irena Žukauskienė, jau ne Florida u-tą — 88:67 ir Jack- olimpinė rinktinė ir iškovojo
dos 40-mečiui pažymėti. Deja, monėms i | valstybės biudžeto pagrindinį pažymėjimo ženklą pirmą kartą tai atlikusi. Reipuikią pergalę... Ypač, dar kai
ARASZUOBA, U.D.
Lietuvos sportininkai jose da bus skirta apie 3.6 mln. litų. — taurę gavo daug klubui nu- kia pažymėti, kad pokyliui sonville u-tą (prižadėjo pas salėje kabojo trispalvė ir buvo
kambinti, jei laimės). Laimėjo
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
lyvauti negalėjo.
sipelnęs
Jonas
Žukauskas,
nemokamai
gėrimus
parūpino
Planuojama apmokėti Olim
sugrotas Lietuvos himnas.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Po penkerių metų (1983 m.) piados ir Žaidynių dalyvių apie kurio darbus jau anks- stambus prekybininkas, buvęs
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310
Tarp
kelių
šimtų
žiūrovų
II Žaidynės surengtos Čika maitinimo (25 Lt.) ir nakvynės čiau yra tekę rašyti. Pokylio klubo pirmininkas, Vytas Mi- Jis yra tikras krepšininkas,
NapennHe. IL 60563
T e i (630)527-0090
goje (JAV), trečiosios — Ade (30 Lt.) išlaidas, aprūpinti metu apie J. Žukauską kai- ceika. Pokyho svečiai gavo 32 kuris supranta krepšinio žai Daytonoje rungtynes stebėjo ir
3825 Highland Ave.,
laidėje (Australija). Pastaro transportu varžybų dienomis, bėjo klubo pirmininkas Alber- puslapių „Lituanicos" veiklą dimą. Galiu kiekvieną vakarą 8 vietos lietuviai. Pirmąjį kėli
Tower 1. Suite 3C
nį
jauni
ir
aukšti
„Kalnapilio"
Downeis Grave. IL 60515
siose Žaidynėse jau dalyvavo apmokėti varžybų vykdymo to Glavinskas, prisimindamas pažymint; leidinėlį (red. E. stebėti jį žaidžiant".
žaidėjai kovojo gerai ir kėlinį
Tat (630)435-0120
Lietuvos sportininkų delegaci bei propagavimo išlaidas, pa šio nuoširdaus klubo nario Šulaitis), kuris pasirodo paDetroito apylinkėje, Arvydas baigė 31:30. Tačiau galutinai
paramą
ir
jam,
atvykus
į
našiomis
progomis
jau
septinja.
tik antrą kartą žaidė prieš
gal galimybes finansuoti spor
EDMUNDAS VIZMAS, U.D..3.C.
1991 ir 1995 m. į IV ir V pa to bazių einamąjį remontą, Čikagą iš Argentinos. Jono ti metai. Jame, be istorinės „Pistons", tačiau, stebint jo pergalei kažin ar to būtų už Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
tekę,
jei
ne
du
skolinti
ameri
saulio lietuvių sporto žaidynes nuomą bei sporto inventoriaus globą patyrė ir dauguma iš medžiagos ir nuotraukų, yra laikyseną, matėsi, kad šiais
Kalbame lietuviškai
Lietuvos atvykusiųjų futboli ir sveikinimų bei reklamų, metais Arvydas turi didesnį kiečiai J. Alexander ir F. En- 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
pakvietė atgimusi ir laisva ir įrangos įsigijimą.
tenman.
Tamsiaodis
Alexankurios ne tik padėjo apmokėti pasitikėjimą ne tik aikštėje,
T e i 773-565-7755
mūsų protėvių žemė — Lietu
Atskirų sporto šakų var ninkų.
der pasirodė ypač puikus žai
Valandos pagal susitarimą
va.
Gražiu pažymėjimo ženklu spausdinimo išlaidas, bet dar bet ir bendravime žaidėjų tar
žybos vykdomos pagal tarp
dėjas, vienas pats per vieną
pe, kur dominuoja tamsia kėlinį surinko 28 taškus ir — b k L
Lietuvos Respublikos vy tautines varžybų taisykles bei buvo apdovanotas vėliau į davė klubui pelno.
tmiiKiš—
E . Š . odžiai žaidėjai ir jų kultūra.
riausybė 1997 m. lapkričio 13 II Lietuvos tautinės olimpia klubo darbuotojų eiles įsiDANTŲ GYDYTOJA
užtikrino „Kalnapiliui" puikią
Žiūrovams sunku įsivaizduoti, pergalę. Jo dėka, aišku, buvo 9055S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
d. nutarimu Nr. 1250 pritarė dos ir VI Pasaulio lietuvių
kad prieš ir po rungtynių Ar laimėtos ir kitos dvejos rung 1 mylia (vakarus nuo Hartem Ave.
Lietuvos Respublikos Seimo ir sporto žaidynių nuostatus, su
Tei (708)566-4055
vydas Sabonis šaldo savo ko tynės.
JAV Lietuvių Bendruomenės darytus pagal Lietuvos sporto
Valandos
pagal susitarimą
jas lediniame vandenyje, kad
atstovų komisijos bei Kūno šakų federacijų ir užsienio
Šnektelėję su vadovais pa
kultūros ir sporto departa sporto organizacijų rekomen
Š.m. lapkričio 20 dieną Det- baudos metimu. 1 kartą bloka- sumažinti skausmą. Tuo metu
tyrėme,
kad kelionę jiems ap
ir
buvo
įrašyta
šis
„Lietuviškų
DR. JOVTTA KERELIS
mento prie Lietuvos Respubli dacijas. Nugalėtojai, prizinin roite vykusiose
krepšinio vo, dukart perėmė kamuolį,
mokėjo
viena
įmonė, o kartu
kos vyriausybės ir Lietuvos kai ir dalyviai bus apdovano rungtynėse tarp Detroito „Pis- triskart suklydo ir 4 kartus melodijų" radijo valandėlės
DANTŲ GYDYTOJA
tautinio olimpinio komiteto jami specialia šiems rengi tons" ir Portland „Trailbla- prasižengė. Laimėtojams dau pasikalbėjimas, kuris buvo keliavę trys sponsoriai pa 9625 S.7M1 Ave.. Htetory Hfc, IL
siūlymui 1998 m. birželio 23- niams skirta atributika.
zers", Portlandas laimėjo 93- giausiai taškų sumetė Isaiah perduotas Detroito lietuvių dengė kitas išlaidas ir davė
T e i (708) 5984101
kiekvienam dienpinigių. Su
Manome, kad II Lietuvos 87 santykiu. Rungtynes stebė Rider — 28. Pralaimėtojams telkiniui š.m. lapkričio 22 d.
30 d. Lietuvoje vykdyti II Lie
Valandos
pagal susitarimą
J klausimą: Portlando ko prantama, kad jie buvo paten
tuvos tautinę olimpiadą ir VI tautinė olimpiada ir VI Pasau jo 16,205 žiūrovai ir Detroito — Detroit „Pistons" Grant Hill
manda yra laimėjusi 9 žai kinti, galėję pamatyti Ame EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
pasaulio lietuvių sporto žai lio lietuvių sporto žaidynės ne bei Portlando apylinkių televi ir Malik Sealy po 17. Detroi
tik
prisidės
propaguojant
zijos žiūrovai. Rungtynės buvo tas išlygino Portlando 17 taš dimus ir pralaimėjusi tik 3. riką, išbandyti jėgas krepšinio 4647 VV. 103 S t , Oak Lawn, IL
dynes, patvirtino Organizacinį
sportą,
ruošiant
Lietuvos
spor
transliuojamos į visą pasaulį kų skirtumą, tačiau, likus 6 Kaip vertini komandos pra aikštėje ir dar pamatyti New Pirmas apyl. su Northwestern un-to
komitetą. Šie renginiai, kurių
tininkus
XXVII
Olimpinėms
per Armed Forces Radio Net- minutėms, Detroitas negalėjo džią, kuri atnešė 9 laimėjimus Yorke NBA rungtynes. Nusi diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
Organizaciniam
komitetui
skundė tik, kad niekur nesuti
už prieinamą kainą. Pacientai
vadovauja Lietuvos Respubli žaidynėms, bet ir sutelks „visų work.
įveikti sustiprintos Portlando ir naują sezoną?" Sabonis pa- ko lietuvių, neturėjo progos
priimami absoliučiai punktualiai.
»
reiškė:
„Trečią
sezoną
žaidžiu
lietuvių
širdis
į
vieną
pasiau
kos Seimo pirmininko pava
Rungtynėse antrą kartą De gynybos. Čia, ypač paskutines
pabendrauti ar pamatyti, kaip
Susitarimui (kalbėti angliškai)
duotojas Arvydas Vidžiūnas, kojamai mylimą Tėvynę" (iš I troite dalyvavo ir Lietuvos minutes gerai pasirodė Sabo su Portlandu. Labiau apsipra gyvena. Po rungtynių parsiTet708-422-8260
skirti Lietuvos Nepriklauso tautinės olimpiados akto).
krepšinio žvaigždė Arvydas nio sugebėjimas perduoti ka tau. Komanda jauna. Naujas vežėm visus, pavaišinome ir
Kūno kultūros ir sporto Sabonis, 32 m. amžiaus, 7 pė muolį, atkovoti kamuolį ir va treneris leidžia daugiau paro pabendravome. Iškeliavo pa
mybės paskelbimo 80-mečiui
dyti savo pajėgumą. Žaidėjai
departamentas prie dų 3 colių ūgio, 292 svarų pir dovauti gynybai.
ir I Lietuvos tautinės olimpia
tenkinti.
dos 60-mečiui. Olimpiada ir
mojo penketo centras, kuris
Portlando komandos vyriau turi daugiau laisvės improvi
Lietuvos Respublikos
Manyčiau, kad Lietuvos
Rezultatyviausias krepši
Žaidynės vyks Pasaulio lietu
vyriausybės pradėjo savo 3-čiąjį sezoną sias treneris Mike Dunleavy, zuoti aikštėje ir to rezultatai krepšinio federacija turėtų at
ninkas — Vilniaus „Sakalų"
vių dainų ir šokių šventės
Portlando komandoje. Žaidė kuriam pirmi metai tenka va matosi mūsų sezono pradžios
kreipti dėmesį, kad spaudoje gynėjas Andrius Giedraitis.
išvakarėse. Numatoma, kad
35 minutes, pelnė 13 taškų ir dovauti „Trailblazers" koman laimėjimuose".
LIETUVOS
Arvydas taip pat pastebėjo, komandos būtų vadinamos jų Jis žaisdamas Lietuvos krep
šioje šventėje, kurios oficiali
atkovojo 14 kamuolių (tris dai, atsakydamas „Lietuviškų
kad
nors komanda jauna, tikrais vardais, o ne „rink šinio lygos čempionato rung
dalis įvyks 1998 m. birželio 27
puolime). Pataikė 4 iš 11 dvi melodijų" radijo valandėlės
RESPUBLIKOS
tačiau
esanti talentinga ir jei tine". Taip pat ir žaidėjų sko tynėse savo komandai pelnė
d. Kaune, Dariaus ir Girėno
taškių, 1 iš 2 tritaškių ir 2 iš 4 vedėjui Algiui Zaparackui, pa
jai
leis
susižaisti, tai bus vie linimas kažkaip negirdėtas ir 55 taškus.
VYRIAUSYBĖ
komplekso stadione, dalyvaus:
reiškė: „Sabonis yra puikus
na
stipresnių
komandų, kuri neįprastas triukas...
1. — 800 Olimpiados ir 2. —
šaulio lietuvių VI sporto žai žaidėjas, kuris pasuoja, meta,
Masiškiausios krepšinio
V.G.
NUTARIMAS Nr. 1250
500 Žaidynių dalyvių iš
dynes 1998 m. birželio 23-30 gina ir puola inteligentiškai. nepasitenkins pirmu „playvaržybos,
kuriose dalyvavo
įvairių pasaulio kraštų, var
1997 m. lapkričio 13 d.
d. Lietuvoje.
Nors man yra pirmi metai su offs" nugalėjimu. Sabonis apie
1,026
komandos
įvyko 1952 m.
žysis atitinkamai 14 ir 18
Sabonis džiaugėsi, kad Lie
Vilnius
2. Patvirtinti Lietuvos II juo, esu patenkintas io su „playoffs" pareiškė, kad: „pa
Tai
—
IV
Lietuvos
krepšinio
sporto šakų varžybose.
tautinės olimpiados ir Pasau gebėjimu ir talentu vadovauti tekti į 'playoffs' kalbos nesą", tuvos rinktinė yra pakviesta taurės varžybos.
II Lietuvos tautinėje olim
lio lietuvių VI sporto žaidynių žaidimo metu. Jis yra nuosta- nori ne tik laimėti pirmuti dalyvauti „Geros valios" žaidy
Dėl Lietuvos II tautinės
Masiškiausios vaikų krep
piadoje galės dalyvauti geriau
olimpiados ir Pasaulio
organizacinį komitetą (prideda- bus žaidėjas. Visi mėgsta ir niame rate, bet pasiekti ir nėse, vyksiančiose 1998 metų
aukštesnį „playofT laimėjimą. liepos mėn. New Yorko Madi- šinio varžybos, kurių pirma
sieji pasaulio sportininkai lie
lietuvių VI sporto žaidynių
stebisi
jo
žaidimu".
Paklaus
ma).
Su dabartinės komandos ta son Gardens, tačiau priminė, jame rate dalyvavo 1,062 ko
tuviai, atrinkti pagal Lietuvos
surengimo
3. Pavesti šiuo nutarimu tas apie žaidėjų ir trenerių lentu, Sabonis tiki, kad ko
kad dėmesys turi būti skiria mandos, įvyko 1970 m.
pasikeitimo
įtaką,
Dunleavy
sporto šakų federacijų sudary
patvirtintam organizaciniam
mandos
ateitis
yra
gera.
mas Europos čempionatui,
atsakė:
„Aš
taip
pat
esu
naujo
tas atrankos sistemas ir rei
Lietuvos Respublikos vy komitetui parengti ir įgyven
Masiškiausios gatvės krep
Portlando pirmasis penketu vyksiančiam Graikijoje.
kas šioje komandoje, kaip ir
tingus bei tautiečių iš užsienio riausybė nutaria:
dinti Lietuvos II tautinės
šinio
varžybos, kuriose run
Sabonis patenkintas Clevepusė žaidėjų, tačiau Arvydas kas: Rasheed Wallace, Briant
sporto organizacijų siūlymus.
olimpiados ir Pasaulio lietuvių
gėsi
526
komandos, 1,931 žai
1. Pritarti Kūno kultūros ir VI sporto žaidynių organizavi jau treti metai žaidžia šioje Grant, Arvydas Sabonis, Ken- lande žaidžiančio Žydrūno IIVI Pasaulio lietuvių sporto
dėjas
iš
37
miestų bei ra-jonų
komandoje ir yra pripratęs ny Anderson ir Isaiah Rider gausko pasiekimais ir pra
žaidynėse galės dalyvauti bet sporto departamento prie Lie mo ir vykdymo priemones.
ir
daugiau
kaip 40 miestelių
prie visų jos narių. Jie visi yra įtraukti į 1998 m. visų našauja jam gerą ateitį. Port
kurio amžiaus ir sportinio tuvos Respublikos vyriausy
—
tai
„Pirmasis
'Adidas' gat
Gediminas Vagnorius myli jį. Esu įsitikinęs, kad ir žvaigždžių kandidatų sąrašą. lando komanda žais Clevemeistriškumo lietuviai, mišrių bės, Lietuvos tautinio olimpi
vės
krepšinio
turnyras".
Var
Viso
yra
pasiūlyta
100
žaidėjų
Ministras pirmininkas jis yra patenkintas". „Pistons'
lande sausio 20 d., 7:30 v.v.
seimų atstovai, sugebą pasi nio komiteto, Lietuvos Respu
išrinkta
komanda
žybos
vyko
16-oje
įrengtų
žai
Tai bus pirmutinės varžybos,
reikšti vienos ar kitos, pagal blikos Seimo ir JAV lietuvių
Kęstutis Skrebys vyriausias treneris Doug Col- iš kurių
dimo
aikštelių
1994
m.
gegu
žaidynių programą numaty bendruomenės atstovų komisi
Valdymo reformų ir lins pareiškė: „Aš mėgstu ste- žais vasario 8 dieną New Yor kur abiejų komandų centrai
žės 14 d. Nepriklausomybės
tos, sporto šakos varžybose. jos pasiūlymui surengti Lietu
savivaldybių reikalų bėti Sabonį žaidžiant. Jis pa- ke, 48-tame „Visų žvaigždžių' bus lietuviai žaidėjai.
aikštėje
Vilniuje.
Žaidynių kalnų slidinėjimo vos II tautinę olimpiadą ir PaIm
ministras suoia. meta, gina ir atkovoja. žaidynėse.

SABONIO PASIRODYMAS
DETROITE

NE KERŠTAS, BET
TEISINGUMAS

Danutė Bindokienė

Laiškai: kurių laukiam
ir kurių nelaukiam

IGNAS M E D Ž I U K A S
Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba, kitaip vadinama Atku
riamuoju Seimu, 1992 m. ba
landžio 29 d. priėmė įstatymą
„Dėl atsakomybės už Lietuvos
gyventojų
genocidą".
Šiuo
įstatymu Lietuva prisijungė
prie 1948 m. gruodžio 9 d.
Konvencijos,
kuria
užker
tamas nusikaltimui kelias ir
numatomos už jį bausmės.
Taip pat buvo prisijungta prie
1968 m. lapkričio 26 d. Kon
vencijos dėl senaties termino
netaikymo už karinius nusi
kaltimus
ir
nusikaltimus
žmonijai. T a m e įstatyme įtvir
tinta t a r p t a u t i n ė s bendrijos
pripažinta genocido samprata,
atsakomybė ir bausmės taiky
mo tvarka.

tikas,
Stasė
Astikaitė-Barauskienė, Zabarauskas ir Pa
liulytė Janina.
Apie tai liudija AstikienėJanukaitytė: „Rytą j Magūnų
kaimą atėjo būrys skrebų. Pa
matėme, kaip išvedė kaimyną
Zabarauską, po to užėjo į
mano uošvio Antano Astiko
sodybą. Jo sūnus Antanas
slapstėsi nuo armijos. Išsivarė
aštuoniasdešimtmetį
senuką
Astiką ir jo dukrą Stasę. Ves
dami mušė šautuvų buožėmis,
spardė. Pakeliui sutiko kai
mynų
mergaitę,
aštuonio
likmetę J a n e Paliulytę. J ą
taip pat nusivarė kartu. J i
verkė, maldavo paleisti. Juos
nuvarė į miškelį ir visus
nušovė.

Tų konvencijų ir įstatymo
Suveikiu kaime aštuonios
normos
įpareigoja
vykdyti aukos.
genocidu įtariamųjų asmenų
Liudija Michnevičiūtė-Minbaudžiamąjį persekiojimą, ne kauskienė: „Gruodžio septin
taikant senaties termino. Šie tosios vidurdienį dviem ve
teisės aktai taip pat įpareigoja žimais atvažiavo būrys skre
kompententingas valstybės in bų, apsupo Zarankos Antano
stitucijas peržiūrėti, dar iki sodybą. Girdime — j a u šaudo,
nepriklausomybės
atkūrimo j a u liepsnoja visa sodyba. Kai
pradėto reabilitacijos proceso skrebai išvažiavo, aš su broliu
metu išnagrinėtas bylas, kai nubėgau pasižiūrėti. N u š a u t a
kyla pagrįstas įtarimas, jog guli
Teklė
Michnevičienė.
kai kurios jų buvo išna Kieme kraujo klane ir du vai
grinėtos skubotai, neišnau kinai iš Miežionių kaimo: J o 
dojus visų galimybių ištirti by nas Minkauskas ir Juozas Lalai turinčias reikšmės aplin mauskas. Juos skrebai prieš
kybes. Premjeras G. Vagno dieną paėmė tiesiai iš laidotu
rius sakė: „Nei šalies viduje, vių, kur jie buvo pakviesti gie
neilužsienyje niekam neturi doti. Toliau pievoje gulėjo
kilti abejonių dėl lietuvių tau kulkų
suvarstytas
trylika
tos apsisprendimo kurti teisi mečio Teklės sūnaus Česlovo
nę valstybę". Genocido bylų Michnevičiaus kūnas. Namo
tyrimo praktika rodo, kad pelenuose radome sudegusius
įtariamieji
tokiose
bylose Juozo Zarankos ir kaimynės
dažnai yra senyvo amžiaus ir Elenos Lamauskienės kaulus.
neretai ligoti, todėl tokiais at
Skrebai išskerdė gyvulius ir
vejais užbaigti
parengiamą
išsivežė mėsą.
j į , rjtyrftną
būna sudėtinga
Tą patt kruvinąjį gruodį sep
tyni
žmonės nužudyti TarauAtsižvelgiant į tai, siūloma pa
pildyti Baudžiamojo
proce tiškių kaime. Liudija Ona Sa
so kodeksą nuostatomis, lei baliauskienė: „Kaimynų ber
džiančiomis genocido bylose niokas išdavė skrebams, kad
su pareiškiamu kaltinimu su Vytauto Kazlausko sodyboje
sipažinti n e r ' įvaizdžiai raštu nuo armijos slapstosi jo gimi
naičiai Vladas Dievenis iš Gie
arba per gyr ią.
Bent iki šiol genocido nusi draičių ir Jonas Venclovas iš
mano
brolis.
kaltimai beveik neliečiami, Tarautiškių,
Naktį
atėjo
skrebai.
Joną
juos vykdžiusios organizacijos
Venclovą
užmušė
šautuvo
ir asmenys netraukiami bau
džiamojon atsakomybėn. Ko buože per galvą, po to peršovė.
dėl šitaip vyksta, sunku su Į bulvių duobę, kur slėpėsi
prasti. Ar čia taikomas krikš Vladas Dievenis, įmetė gra
čioniškas dėsnis: jei tau davė natą. Sodybos šeimininką Vy
kaimyną
per ausį, atsuk savo užpuo tautą Kazlauską,
Blažį ir
Antaną
lėjui ir antrą? Čia juk ne Viktorą
Vaišutį
iš
Pabediškių
vienkie
kerštas, bet teisingumas rei
mio nusivarė į Verbylų kaimą,
kalauja.
o
rytą juos rado nušautus po
„Gimtojo krašto" Nr. 39
trimis
ąžuolais. Tą pačią naktį
(1989.09.28) rašoma, kad vien
nušovė
ir brolius Aleknas iš
tik 1944 m. gruodyje Gie
Tarautiškių
kaimo.
draičių ir Dubingių apylinkėse
buvo įvykdytos penkios ma
Ir kitur toje pat apylinkėje
sinės žudynės.
Kulundžių kaime gruodžio 1
Gruodžio 5 d. Magūnų d. buvo nužudyti šeši vyrai, o
kaime nužudyti Antanas As- gruodžio 17 d. prie Miežonių

KUDIRKOS
(VINCAS - ALEKSANDRAS - ALGIRDAS)
8

Zanavykų krašto kultūrinė iškarpa
ALEKSANDRAS KUDIRKA
'(Tęsinys)

Klebonui pritariant, vietoje rais ir šnipais suiminėjo įtar
rusų švento paveikslo („iko tinus ir sodino į kalėjimą.
na") pakabinau mokykloje ka Apie kratą mane įspėjo U t e 
talikų paveikslą 'Motina Švenč.) nos mokyklos vedėjas rusas,
auksiniais rėmais, o rusų (pra liberalių pažiūrų ir geras žmo
voslavų) sudeginau. Jeigu su gus, kuris puotaudavo su „prižinotų žandarai, būtų man riesta. stavu" (policijos viršininku) i r
Visas dėmesys laisvomis va žinojo jų planus. Aš spėjau
landomis buvo nukreiptas į paslėpti literatūrą.
Tauragnuose darbo sąlygos
jaunimą, kuriam aš iš Vil
niaus atveždavau didelius ry buvo be galo sunkios ir j a u 
šulius nelegalios literatūros čiau, kad galiu gauti džiovą.
(nuo Mykolo Biržiškos). Vieną Be to, dar ruošiau seserį eg
kartą vos nepakliuvau į žan zaminams — įsigyti mokytojos
darų r a n k a s Utenos gelež. sto teises, turėjau ir privačių pa
ty. Tik greito susiorientavimo mokų. Pats ruošiausi egzami
ir drąsos dėka. išvengiau nams į Mokytojų institutą.
Raštiškus egzaminus išlaikiau
bausmės.
gerai,
bet laike egzaminų žo
Mat prasidėjo Stolypino re
džiu
iš
rusų kalbos neatsaki
akcijos laikai. Visur buvo ka
nėjau
cerkvės
kalba, nes n e 
zokų būriai, kurie su žanda

Ir Lietuvoje stengiamasi kovoti su gamtos elementais, kad susisiekimas keliais būtų saugesnis Nuotraukoje
gruodžio 4 d. Kauno kelių policijos akcija „Šaltukas", surengta kartu su valstybine įmone ..Švara" ir kelininkais.
Nuotr. Eltos

ŠAULIAI PADĖS APSAUGOTI
VALSTYBĖS SIENĄ
Pirmosios nepriklausomy
bės metais Lietuvos šauliai
buvo neblogi pasienio polici
ninkų talkininkai. N e vieną
nusikaltimą ar sienos pažei
dimą padėjo šauliai išaiškinti.
Nereikia užmiršti, kad nema
žai tuometinių šaulių tarnavo
pasienio policijos struktūrose,
o, t a p ę s vadu, pik. P. Saladžius 1935 m. spalio 11 d.
pasienio apskričių rinktinių
vadams išleidžia įsakymą dėl
pagalbos teikimo pasienio po
licijai.
A t k ū r u s Lietuvos valstybin
gumą, vienas pirmųjų užda
vinių Vyriausybei buvo užti
krinti valstybės sienų apsau
gą, . todėl n e t r u k u s
buvo
įsteigta Pasienio ir muitinės
tarnyba, į kurią vieni pirmųjų
įstojo šauliai S. Averka, A.
Laučius, E. Jocys, S. Kriš-

- trylika vyrų. Tai žiaurūs
nusikaltimai, įvykdyti vien
šioje apylinkėje. O k a s vyko,
kiek nekalto kraujo buvo pra
lieta visoje Lietuvoje!
„Karas y r a karas", — d a b a r
teisinsis vietos veteranas Setaionovas, buvęs skrebas. Bet
kuo čia dėti skrebų nužudyti
vyrai ir moterys, nedavę jokio
pasipriešinimo,
beginkliai,
vengę karinės prievolės, ir j ų
giminės? N e vienoje šeimoje li
kęs skausmas, prisimenant
artimųjų netektį.
Hagos konvencija draudžia
užkariauto krašto vyrus mobi
lizuoti į kariuomenę a r kitaip
panaudoti užgrobtos šalies gy
ventojus karo reikalams. So
vietiniai rusai peržengė šios
konvencijos nuostatus prievar
ta mobilizuodami Lietuvos vy
ras, žudydami jos gyventojus,
yra karo nusikaltėliai, o vieti
niai skrebai, nusikaltimų ben
drininkai, turi būti įvertinti ir
teisiami pagal baudžiamus
įstatymus, kuriems senaties
nėra.
žinojau, kad reikės laikyti
cerkvės kalba egzaminus. To
liau manęs neprileido.
Tauragnuose išbuvau n u o
1907 iki 1908 m . Prašiau duo
ti padėjėją. Žadėjo, bet neda
vė. Tuomet p e r s i k ė l i a u , į
Onuškio mokyklą večėju, Za
rasų apskr. prie Latvijos sie
nos, už Rokiškio, kuris tuomet
nebuvo apskr. miestas. Vėl už
kampis, n u o Rokiškio apie 18
km, vieškeliu, išbrist negali
ma Onuškio miestelis prie Ko
maro dvaro, bažnytkaimis su
keletą krautuvių. Gerai, kad
davė padėjėją mokytoją Sloveckį rusą. Atsiuntė pas mane
jį p a t a i s y t i . Nieko iš jo nepa
taisiau, tik apsivedė su ruse
mokytoja, peršalo ir j a u kitoje
vietoje mirė. Teko dirbti už jį
ir save. Skųstis nenorėjau.
Baisiai n u v a r g a u nuo darbo.
Gydytojai p a t a r ė pakeisti pro
fesiją, nes gali prikibt džiova.
Galutinai paruošiau seserį ir
nuvežiau į Latviją, Jakobštad
miestą laikyti egzaminus. Lai

topaitis, S. Jokubauskas, K.
Maksimavičius, A. J. Sagat a u s k a s ir kt., o Vilniaus
šaulių rinktinės narys G. Žagunis tapo visiems pavyzdžiu
— žinodamas, kad bus užpul
t a s jo vadovaujamas postas,
jis nepaliko jo ir, vykdydamas
savo pareigas, žuvo 1991 m.
gegužės 19 d., už ką buvo po
mirties apdovanotas Vyčio Kry
žiaus ordinu.
Tęsiant nepriklausomos Lie
tuvoje susiklosčiusias bendra
darbiavimo tarp šaulių ir pa
sienio policininkų tradicijas,
bene reikšmingiausias žings
nis buvo žengtas 1996 m. kovo
25 d., kuomet t a r p Šaulių
sąjungos, Savanoriškosios kraš
to apsaugos tarnybos, Lietu
vos atsargos karininkų sąjun
gos ir LR VRM Pasienio polici
jos departamento buvo pasi
rašyta
kultūrinio-sportinio
bendradarbiavimo sutartis. Po
jos pasirašymo veteranai ir
pasižymėję šauliai lankėsi pa
sienio užkardose, pasienie
čiams vedė patriotinio-propagandinio auklėjimo užsiėmi
m u s , pasakojo apie tarpukario
Lietuvos šaulių istoriją ir pa
r a m ą saugant valstybės pa
sienį, stebėjo pasieniečių gyve
nimą, buitį ir kovinį pasi
ruošimą.
Šių metų liepos 2 d. Seime
priėmus Lietuvos Respublikos
Saulių sąjungos įstatymą, at
sivėrė didesnės
galimybės
glaudžiai
bendradarbiauti
t a r p Saulių sąjungos ir pasie
nio policijos ir teikti jai pa
galbą, nes šis įstatymas nu
m a t o šaulių pagalbos teikimą,
a p s a u g a n t valstybės sieną pa
sienio policijai. Norint įgyven
dinti šiuos klausimus lap
kričio 12 d. šių eilučių auto
rius ir štabo narys L. Trumpulis Pasienio policijos departa
m e n t e susitiko su P P vyriau
siuoju komisaru A. Beisiu,
vyriausiojo komisaro pirmuoju
pavaduotoju A. Stanšaičiu, vy
k ė per 20 žmonių, o išlaikė 8.
Direktorius jai padavė ranką
ir klausė, kas ją t a i p gerai pa
ruošė. Atsakė: brolis-mokytoj a s . „Akivaizdu, kad specialis
t a s paruošė", — pasakė direk
torius. Pamokytojavusi Ostrove keletą metų, ištekėjo už
mokytojo ir išvyko į Lenkiją.
Pasiryžau nuvykti į Pskovą
laikyti egzaminus į žemėtvar
kos specialistų mokyklą. Ne
prileido, nes nespėjo atsiųsti
iš policijos pažymėjimo apie
mano ištikimybę. Tuomet at
vyko apie 300 žmonių, vietų
buvo 25. Reikėjo galvot apie
profesijos pakeitimą. Petrog
rado laikraštv perskaičiau mi
nisterijos skelbimą, kad, ry
šium su Stolypino žemės refor
ma, yra atidaromas matavimo
specialistų parengimas. Net
r u k u s gavau atsakymą, kad
esu priimtas ir tuojau išvykau i
Petrogradą 11910 m. pava
sarį).
Bus daugiau

riausiojo komisaro pavaduotoju-intendantu A. Linkumi ir
PPD Operatyvinės tarnybos
viršininke V. Plotnikoviene.
Susitikimo metu buvo apkar
tos bendradarbiavimo ir pa
galbos teikimo apsaugant val
stybes sieną klausimai. Pasie
nio rajonuose gyvenantys šau
liai galėtų rimtai įsijungti į šį
valstybei naudingą darbą, nes
nuo šio darbo teigiamų rezul
tatų augs ir stiprės valstybes
gerovė, juk valstybės sieną ne
legaliai pervežami daug kai
nuojantys
kontrabandiniai
kroviniai ir įvežami valstybei
nuostolingi nelegaiai iš Rytų
valstybių. Pasienio policijos
departamento vadovybe paža
dėjo materialiai bei techniškai
padėti kauliams už teikiamą
pagalbą, o t a i p pat pagal gali
mybes užkardose organizuoti
šaulių kovinio
parengimo
užsiėmimus. Netrukus bus pa
sirašyta tarpusavio bendra
darbiavimo sutartis, prie ku
rios projekto dirba abiejų
struktūrų darbinės grupės. Ti
kimės, kad šauliai įneš savo
indėlį apsaugant mūsų val
stybės sieną nuo blogybių.
S. I g n a t a v i č i u s
LŠS vado pavaduotojas

Kaip matyti iš atsilie
piančiųjų skaičiaus, vis dėlto
šis pardavinėjimo ar aukų
rinkimo būdas yra veiksmin
gas. Sakoma, jeigu vienas iš
šimto teigiamai į laišką atsi
liepia, tikslas pasiektas. Prie*
didžiąsias šventes, kai pa
gausėja paštu siunčiamų pa
siūlų kiekis, padaugėja ir jo
mis susigundančių skaičius.
Deja, dažniausiai tai „katės
maiše pirkimas", tad pirkėjai
jaučiasi nepatenkinti savo pir
kiniais, o aukotojai nėra tikri,
kad jų pasiųstas čekis tikrai
Nors labai daug neprašytų eina labdarai, bet ne į kaž
laiškų išmetama net neat- kieno kišenę.
plėšus, bet vis dėlto kasmet
Įvairios vartotojų apsaugos
vartotojai atsiliepia į pasiū įstaigos perspėja, kad reikia
lymus ar prašymus su 244 ypatingo apdairumo, atsilie
milijardais dolerių, o iš at piant į laišku siūlomus daik
siųstųjų katalogų nuperkama tus ar prašymus. Apie tai ne
prekių už 48 milijardus dol. kartą buvo rašyta ir mūsų
Tai labai pelningas verslas, dienraščio Socialinių reikalu
todėl įvairios bendrovės, įmo tarybos skiltyse. Geriausia
nės, gamyklos, parduotuvės taisyklė: jei abejoji, mesk tą
deda daug pastangų privilioti voką į atmatų dėžę (todėl ir
kuo gausesnį pirkėjų bei au amerikiečiai tokius laiškus
kotojų skaičių.
vadina ,junk mail".1.

*Kaip a t r o d y t ų r i k i u o t ė ,
jeigu joje būtų rikiuojama ne
pagal ūgį, o pagal protą?
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Kompiuterių amžius suteikė
daug patogumų adresų me
džiotojams. Sąrašų sudarinė
tojai gali nesunkiai žmones
suskirstyti pagal tautybes, už
darbio dydį, dosnumą, amžių,
pomėgius ir 1.1. Gaii net nu
statyti, ar asmuo šiame krašte
gyvena seniai, ar naujas imi
grantas, ir pagal tai pritaikyti
į jį kreipimąsi, kad laiškas
būtų veiksmingas. Svarbiau
sias tų pardavėjų tikslas
kad vokas būtų atidarytas ir
tekstas viduje perskaitytas.
Tam imamasi visokių priemo
nių ir žodžių derinių, daž
niausiai vartojant išsireiški
mus „skubiai", „svarbu", „do
vana", „nereikia nieko mokė
ti" ir pan.

Jeigu daugelis ir nemėgsta
laiškų rašyti, tačiau juos labai
noriai skaito. Dėl to ir laik
raščiuose (įskaitant „Drauge")
spausdinami skaitytojų laiš
kai visuomet yra populiarūs
— tai gera dirva pasiginčyti,
nuomonę pareikšti arba pa
matyti išspausdintą savo pa
vardę, kuri kitaip galbūt į
spaudą nepatektų.
Dėl retesnio laiškų rašymo.
be abejo, kaltas ir paštas, nes
labai nenuosekliai išskirsto
mas, vėluoja arba kažkur pra
puola. Nepaisant žmonių ne
pasitenkinimo ir vyriausybės
pastangų pašto veiklą sureguliutoti, nesklandumai yra ne
išimtys, o kasdienybė. Vienok
viena siuntų rūšis niekuomet
neprapuola. Tai neprašyti ir
nelaukiami laiškai, kuriais
kasdien užverčiamos šio kraš
to gyventojų pašto dėžutės.
Apskaičiuota, kad kiekvienas
žmogus per metus gauna dau
giau kaip 500 įvairių ne
prašytų laiškų, katalogų, žur
nalų, mažų siuntinėlių ir lei
dinių, kas sudaro per pus
penkto milijono tonų krūvį.
Didžioji dalis šių siuntų ką
nors siūlo pirkti arba prašo
aukų.

Kaunas. „Raudonojo kry
žiaus" klinikinėje ligoninėje
spalio 6 d. iškrauta medici
ninė labdara iš Vokietijos.
Dešimt Vokietijos Lipės srities
verslininkų,
finansiškai
re
miančių „Kinder in not" labda
ros organizaciją, į Kauną
atvežė 27 tonas įvairių medi
kamentų, žaislų ir drabužių
vaikams, praustuvų bei baldų.
Daugiau nei 200.000 Vokieti
jos markių vertės labdara taip
pat bus išdalyta keliems vaikų
namams ir nuvežta į Kaune
veikiančią liuteronų bažnyčią.
(LR)

yif

Žmones stebisi, kaip jų pa
vardės ir adresai taip plačiai
pasklinda, kad neprašyti laiš
kai staiga pasipila lyg iš gau
sybės rago. J i e nežino, kad
prekyba adresais yra labai ge
rai išvystyta: jeigu kartą kas
užsisakė žurnalą, pirko iš ka
talogu prekę, išraše net ir
nedidelį čekį labdaros orga
nizacijai, jų adresas jau pate
ko į specialų sąrašą, kurį gali
nusipirkti arba išsinuomoti
bet kas. Net keliantis į kitą
vietą ir užpildžius kortelę,
kad paštas laikinai persiųstu
laiškus nauju adresu, neap
saugo nuo to adreso paskleidi
mo, {vairios bendrovės, už
siimančios reklaminių laiškų
siuntimu, kasmet
sumoka
JAV centrinei pašto įstaigai
daugiau kaip 80.000 dolerių,
už naujai
persikrausčiusių
žmonių adresus.

Smagu gauti laiškus. Dau
gelio, ypač vyresniųjų, malo
niausia dienos dalis yra, kai
laiškininkas pasirodo prie du
rų ir į pašto dėžutę įkiša bent
vieną laiškelį. Tačiau malonų
jausmą dažniausiai lydi nusi
vylimas, nes atneštasis laiš
kas yra tik reklama, dar vie
nas aukų prašymas, arba vokan įkištas koks niekutis.
Laiškų rašymas dvidešimto
jo amžiaus pabaigoje baigia
išslysti iš mados, bent šiapus
Atlanto. Džiaugiamės paste
bėję, kad mūsų tautiečiai Lie
tuvoje dar neatpratę laiškų
rašyt, bet čia žmonės teisinasi
nebeturį laiko mintis dėstyti
popieriuje, daug greičiau lin
kę griebtis telefono, kai nori
susisiekti su kitais, o dabar
vis labiau šaknis įleidžia elek
troninis paštas, kuris žaibo
greitumu gali pasiekti adre
satą kitoje mūsų planetos
pusėje.

Al.-k-.m.li
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLASSIFIED G U I D E

-

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AURELIJA M. BALASAITIENĖ
Š.m. gruodžio 6 dienos mili
joninio tiražo Clevelando dien
raštis „The Plain Dealer" pas
kyrė ištisą puslapį lietuviams
su lituanistinės mokyklos mo
kinių grupių Tarptautinių pa
tarnavimų centro direktoriaus
Algio Rukšėno ir Nepriklauso
mos Lietuvos prezidento Anta
no Smetonos nuotraukomis.
Straipsnio pradžioje stambio
mis raidėmis rašoma: „Šeimos
deda ypatingas
pastangas
išlaikyti tradicijas,
kurios
buvo beveik sunaikintos jų
tėvynėje". Puslapio apačioje
nurodyta Clevelande ir apy
linkėse gyvenančių lietuvių
kilmės asmenų statistika ir
kas įdomiausia, kad tarp 1970
ir 1990 metų tas skaičius pa
didėjęs beveik penkiais tūks
tančiais, dabar virš septynioli
kos tūkstančių ir Lietuvoje, ir
Amerikoje gimusių asmenų.
Straipsnyje yra pokalbių
santraukos su vietiniais lietu
viais, net lietuviškai išrašant
tokius charakteringus posa
kius, kaip skautų
šūkis
„Budėk" ir atsakas „Vis
budžiu", „Labas rytas", „Kaip
jums
sekasi",
„Ačiū"
ir
„Sudie", skliausteliuose nuro
dant lietuvišką tarimą.
Daug dėmesio skiriama Die
vo Motinos Nuolatinės Pagal
bos ir Šv. Jurgio parapijoms,
taip pat pozityviai minima li
tuanistinė mokykla, paste
bint, kad jaunoji karta yra
mokoma gimtosios kalbos vi
suose Amerikos miestuose,
kuriuose yra susikaupęs dido
k a s lietuvių skaičius. Nuste
bau, jog straipsnyje taip pat
rašoma, kad į Dievo Motinos
parapijos skautus ir tautinių
šokių pamokas iš Lietuvos
kilę žydai siunčia savo vaikus.
Svarbu, kad straipsnyje mini
ma viena seniausių rabinų
kolegijų, kuri buvo įsteigta
Telšiuose 1875 metais. Nacių
okupacijos metu ji buvo už
daryta, bet vėliau persikėlė į
Clevelando priemiestį Willowick ir tebesivadina „Telshe
Yeshiwa".
Straipsnio paraštėje iškelia
mas susidomėjimas Clevelan
do „Cavaliers" krepšinio ko
mandos žaidėju lietuviu Hgausku ir Portlando „Blazers"
krepšininku Saboniu, pabrė
žiant jų nepaprastai aukštą
ūgį (abu yra 7 pėdų ir 3 colių
aukščio). Taip pat gražiai re
klamuojamas Lietuvių namų
„Gintaro" restoranas „su lietu
viško maisto skoniu".
Paraštėje yra Antano Smeto
nos nuotrauka su trumpa jo
gyvenimo tragedijos santrau
ka.
Atskirai plačiai rašoma apie
Algį Rukšėną, kelių populia
rių knygų autorių, jų tarpe
„Šuolis į laisvę"; apie Simo
Kudirkos pabėgimą iš sovieti
nio laivo. Už tą knygą jam
buvo suteikta premija. Jo taip
pat labai sąmojinga knyga su
sovietiniu humoru „Is ThatYou Laughing, Comrade?",
tapo labai populiari. Straips
nyje iškeliamos Rukšėno pas
tangos padėti įsikurti tūks
tančiams imigrantų. Deja,
žurnalistė dar nepaminėjo vie
no reikšmingo Clevelando lie
tuvių gyvenimo fakto — „Dir
vos" savaitraščio, kuris Cleve
lande leidžiamas nuo 1916
metų, prieš metus šventęs
savo 80 metų jubiliejų.
Džiugu buvo skaityti tą
straipsnį, kuriame labai po
zityviai išryškėja Clevelando
lietuvių veikla, siekiai ir, šalia
ištikimybės savo kilmei, jų
įnašas į Amerikos gyvenimą.
Didžiojoje spaudoje paprastai

skaitant apie nusikaltimus,
žudynes, susišaudymus, toks
straipsnis turėtų maloniai nu
teikti ir nelietuvių kilmės
skaitytoją.

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (landseaping/maintenartee) bendroves savi
ninkas, VVaartingion, D.C., ieeko darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros
darbus. Pradinis mokestis $6 i valandą
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su
viršvalandžiais. Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130
mėnesiui. Kreiptis tet. (202)244 2373.

CLEVELAND, OH
DAINAVIEČIAI
DAINUOJA „DAINAVAI"
„Dainava" — vien žodžio iš
tarimas sukelia mumyse aibę
malonių prisiminimų, jausmų.
Kažin ar kas prieš 40 metų
būtų tikėję, kad ši paprasta
ūkininko sodyba, apimanti
224 akrus žemės, pirkta už 20
tūkstančių dolerių, taps dide
lės dalies lietuvių išeivijos jau
nimo mylimiausiu ir bran
giausiu žemės plotu.
Dainavos steigėjams, gimu
siems, augusiems Lietuvoje
„Dainava" — tautinio išsilai
kymo ženklas
svetimame
krašte. Mums, gimusiems ir
augusiems svetimame krašte,
bet kurių širdyse dega tėvų
meilės kibirkštis savo tėvynei,
mums, kurie tiek daug dienų,
savaičių, vasarų ten esame
praleidę — Dainava — mūsų
namai. Kol Lietuva mums il
gai rodėsi tolima, nepasiekia
ma pasakų šalis, Dainava
mums tapo artima, prieinama
tikrovė. O ir tik vėliau gyve
nime susipažinusiems su Dai
nava, arba tik vieną ar kitą
sykį jon užsukusiems, netgi
nebūtinai lietuviams, lengva
pajusti, kad čia ypatinga ir
nuostabi vieta. Jiems ir
mums, nuo kūdikystės dienų
augusiems Dainavos globoje,
gal sunkiau suvokti, kiek ne
apsakomai daug darbo, rūpes
čio ir meilės įdėta į šios sto
vyklos steigimą".
Tai Tauros Zarankaitės-Underienės, detroitietės, me
nininkės, Čikagos „Dainavos"
ansamblio vyrų okteto koncer
to pranešėjos puikaus įvadinio
žodžio ištrauka, tarta Daina
vos jaunimo stovyklos 40-ją
sukaktį švenčiant š.m. spalio
25 d., Dievo Motinos parapijos
auditorijoje, Clevelande. Erdvi
parapijos salė pilna klausytojų
ir Dainavos stovyklos gerada
rių, kurie su dėmesiu išklausė
Tauros širdies padiktuotas ir
jautrias perduotas mintis, iš
sakančias jos meilę Dainavai.
Ir tolimesnėje koncerto eigoje
jos poetinės žodžio įtarpos la
bai derinosi su Okteto skam
biomis dainomis ir sukaktu
vine nuotaika.
Ir kai Dainavos stovyklos
globos komitetas pasiuntė
6,500 dol. Detroite esančiai
stovyklos tarybai, džiaugėsi ir
stovyklos administracija ir šio
koncerto rengėjai, dėkodami
mecenatams, garbės rėmė
jams, aukotojams, skelbu
siems savo įstaigas ar preky
bos įmones, bei gausiems kon
certo dalyviams. Jų dėka su
lauktas šio gražaus sukaktu
vinio renginio finansinis rezul
tatas.
Su pagarba ir dėkingumu
Dainavos Globos komitetas
prisimena „Dainavos" ansam
blio vyrų oktetą ir jo vadovą
Darių' Polikaitį, koncerto ho
norarą padovanojusį Daina
vai. Jaunimas, užaugęs ir tiek
gražių dienų praleidęs Daina
voje, šio koncerto proga ypač
jautė norą parodyti Dainavai
savo dėkingumą.
Be pačio okteto narių, Vidas
Neverauskas, jų akompaniatorius, atskridęs į koncertą iš
savo darbovietes San Francisco, kelionės išlaidas paaukojo
Dainavai. Clevelando lituanis
tinių kursų jSvyturio" moks-
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V A L O M E
KIUMUS, BALDUS
IR GRINDIS
j. BUBNYS
773-737-5168

Dainavos stovyklos globos komitetas Clevelande. Iš k.: sėdi Vacys Rociunas, Nijolė Balčiūnienė, Vladas Čyvas.
Stovi — Albertas Sušinskas, Regina Šilgalienė ir dr. Marius Laniauskas. Trūksta dr. Birutes Kasperavičienės
ir Aldonos Zorskienės.
Nuotr. VL Bacevičiaus

leiviai prisidėjo koncerto ruo vičiai, Rita ir Vytas Klioriai, mos, aukotojų sąrašo ir skel
šos darbais ir paaukojo su Eglė ir dr. Marius Laniauskai, bimų, įdėta ir koncerto ren
rinktus pinigus iš rūbinės. Rimantas Laniauskas, Danutė gėjų padėka, kur sakoma:
Jaunas studentas Tadas Bart ir dr. Rimas Liaubai, Lithua- „Dainava jungiasi į visų mūsų
kus paaukojo savo uždarbį nian Citizen's Society of West- pastangų grandinę, trokšda
(salės kėdžių sustatymą bei ern PA, Marija ir Juozas Mi- ma užtikrinti mūsų išeivijos
scenos apšvietimą) Dainavai. koniai, „Neringos" tuntas, Zel- tautos su stipriais krikščio
Tai tik keli pavyzdžiai iš jau ma ir Vytautas Pliodžinskai, niškais, tautiniais ir morali
nimo pagalbos koncerto metu. Ona ir Vacys Rociūnai, Nijolė niais pagrindais pratęsimą į
Nuoširdi padėka Dievo Moti ir Algis Rukšėnai, Regina ir ateinančias kartas..."
nos parapjos klebonui kun. dr. Eugenijus Šilgaliai, Da
Gediminui Kijauskui, SJ, lei nius Šilgalis, Gidonė ir Kęstu
Dainavos stovyklos globos
dusiam nemokamai šiam kon tis Steponavičiai, Ada ir Au komitetą Clevelande sudaro:
certui naudotis parapijos pa gustinas Stungiai, Zita ir Pet dr. Marius Laniauskas — pir
talpomis.
ras Stungiai, Kristina ir Al mininkas, Albertas Sušinskas
Visiems talkinusiems, besi bertas Sušinskai, Irena Su- — iždininkas, Regina Šilga
ruošiant koncertui ir po jo, šinskienė, Rasa ir Kęstutis lienė — sekretorė. Vacys Ro
prisidėjusiems prie vaišių sta Valaičiai. Daugiau 50 asmenų ciunas — korespondentas, Ni
lo, mūsų spaudai: „Draugui", aukojo po 50 dol. ar mažiau. jolė Balčiūnienė, Vladas Čy
„Dirvai", „Darbininkui, „Tėvy Visų aukų gauta — 6,500 dol. vas, dr. Birutė Kasperavičienė
nės garsų" radijo programai — Sukaktuvinio koncerto pro — „Ateities" klubo pirmi
visiems didelis ačiū.
ga išleistas ir 16 psl. leidi ninkė, naujai įsijungusi į ko
Gili padėka koncerto mece nėlis. Viršelį puošia Tauros mitetą, ir Aldona Zorskienė.
Vacys Rociunas
natams: dr. Birutei Balčiū piešinys. Be koncerto progra
naitei — 250 dol., Vidui Bliz
giui — 200 dol., dr. Živilei ir
dr. Linui Vaitkams — 200
dol., Danutei ir Kaziui Paškoniams — 150 dol., Onai
Žilionienei — 130 dol, Rasai ir
dr. Raimundui Šilkaičiams —
125 dol.
Su 100 dolerių dovana Dai
navai jungėsi 30 asmenų ir 3
organizacijos: dr. Danutė ir
Jerry Abriani, „Ateities" klu
bas, dr. Vita ir Rinr.-s Aukš
tuoliai, Aušra Babickienė,
Agnės Balas, Aurelija Balašaitienė, Jonas Balbotas, Ro
mas Bridžius, Ingrida ir Kęs
tutis Civinskai, Birutė ir Vla
das Čyvai, Vitas Čyvas, dr. Dažnas „Draugo" korespondentas iš St. Petersburg, FL, buvęs PLB val
Roma ir dr. Dainius Degėsiai, dybos vicepirmininkas Mečys Šilkaitis (kairėje) su žmona Irena ir juos
dr. Birutė ir Juozas Kaspera aplankiusiu PLB pirm. Vytautu Kamantų.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

GREIT
PARDUODA
RE/MAX
REALTORS

(773)586-5959
(708) 425-7161

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

> Pensininkams nuolaida
KMKGK K A I T O M
m i S. Pateški M .
4M3 S. Archer AtM.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

TOOLROOM MACHINIST
Faucet manufacturer located in city
needs experienced toolroom
machinist. Mušt be familiar with
form tools, jigs, fixtures, etc. Top
pay, all benefits. Call 312-942-0730

Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute. Mayer. J professionsliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
vaitui.

Free Cash Grante!
College. Scholarships.
Business. Medical bills.
Never Repay. To* Free
1-800-218-9000 ExL G- 2415

DRAUGO REKLAMA
Išnuomojamas
5 kamb. butas
Marquette Pk apylinkėje.
Nerūkantiems.

MISCELLANEOUS
Prie Miami Beach, Bay Harbor
Isiand, FL išnuomojam pilnai
apstatytą 2 mieg. 2 prausyklų
butą žiemos sezonui.
Skambinti po gruodžio 17 d.,
tai Tfw rmr nnrt
Reikalingas sunkvežimio
vairuotojas. Turi turėti CDL-A
leidimą. Uždarbis nuo $500 i
sav. ir daugiau. Teirautis:
Leonid arba VasSj,
tel.1-847-670-7130 ~

Parduodu Toyota Camry
DX-1991 melų. Gerame
stovyje. Kaina $4,800.

Tel. 773-436-9401

Tel. 630-966-5214

TRANSPAK
Nuoširdžiausi sveikinimai ir geriausi
linkėjimai
visiems geros valios
lietuviams
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga
nuo Transpako
darbuotojų.
Kūčių dieną dirbame iki 1 vai.
Įstaiga b u s uždaryta nuo šv. Kalėdų iki
1998 m. sausio 2 d.
Siuntiniai, pinigai \ Lietuvą.
T R A N S P A K , 4 5 4 5 W. 6 3 St. C h i c a g o , H . 60629,
t e l . 773-838-1050.

SKAITYKITE

f**-

DRAUGAI
- e e e -

Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chicago
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Casimir G. Oksas, President
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

£ 3 midlcind Federal
^^^^^

Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400

ESLTC
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A.a.Vet. Gyd. BRONIAUS KRAKAIČIO,
mirusio 1997 m. lapkričio 15 d., Čikagoje,
atminimą pagerbiant, giminių ir draugų paskirtos aukos
„Dainavos" jaunimo stovyklai:
$150 - Kazys ir Kazytė, Juozas ir Elenutė, Jurgis ir Lionė
Bradunai su šeimomis.
$50 - Juozas ir Giedrė Končiai; Julius ir Irena Gelažiai;
Maria Ročkuvienė.
$40 - Aldona Stropienė.
$30 - Petras ir Laima Aleksai; Vincas ir Genė Ankai;
Kęstutis ir Teresė Mickai; Pleiniai, Hamilton,
Canada.
$25 - Ramutė ir Vidas Kazlauskai; Alfonsas Pargauskas;
Kazys ir Teresė Kazlauskai; Vytas ir Stella
Paulioniai; Stasys Žilevičius; dr. Vacys Šaulys;
Bronius ir Aurelija Polikaičiai.
$20 - T. ir V. Valaičiai.; Ona Ruiėnienė; Loreta
Meistininkienė; Juozas ir Ona Baužiai; Juozas ir
Irena Polikaičiai; E. ir A.Karaliūnai; Br.Nainienė; dr.
Petras ir Stefa Kisieliai; Vladas ir Raminta Sinkai;
Vytas ir Regina Kazlauskai; Bronė Kizlauskienė;
Antanas ir Marytė Končiai; V. ir M.Jonusai; Jonas
Kemeža.
$10 - Domas ir Ada Misiuliai; Astrauskai; J a n i n a
i išauskienė.
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"DRAUGAS"- vieninteli*
užsienio lietuvių dienrašti*

<*

A.a. Brolio atminimui $1,000 aukojo „Dainavos" jaunimo
stovyklai Marytė, Vacys, Danutė, Rota, ir Edmondas Salikliai.

Laiškai

ir

nuomonės

DRAUGAS, penktadienis. 1997 m. gruodžio men. 12 d.
pos valstybėse yra daugiausia
prezidentai, savo partijų pir
mininkai. Lietuvos Konstituci
ja nepasisako prieš politinių
partijų kandidatus, bet išrink
tas partinis prezidentas savo
terminui suspenduoja partinę
priklausomybę.
Kiekvienas
nepartinis politikas, siekda
mas prezidentinio arba parla
mentinio posto, yra dažniau
siai remiamas nepartinių poli
tikų, sudariusių dar vieną ne
partinių politikų partiją ir tuo
būdu nesumažinamas, bet pa
didinamas politinių partijų

TIESA IR PROPAGANDA

Prokuroras, nepabaigęs savo
darbo prieš sukčiausius banki
n i n k u s , kurių n e m a ž a s skai
čius remia j ū s ų k a n d i d a t ū r ą .
J ū s atstovaujate Lietuvos
nomenklatūrai, kuri sudaro
LDDP partijos pagrindą ir. ne
paisant, J ū s ų neigiamo nusis- \
tatymo politinių partijų atžvil
giu, priimate tos partijos indorsavimą.
J ū s ų prezidentinis modelis
y r a n e s u d e r i n a m a s su Lietu
vos Konstitucija, nes esate už
prezidentinį režimą, o Lietu
vos Konstitucija y r a parla
mentinio pobūdžio.
J ū s ų ekonomine programa
yra pagrįsta socialliberalinė
pažiūra, p a s i s a k a n č i a už pri
vačią iniciatyvą be visuome
nines atsakomybės ir, nepasi
s a k y d a m a s už progresyvius
mokesčius, r e m i a t ė s nekontro
liuojamu k a p i t a l i z m u .
Švietimo ir k u l t ū r o s srityje
pasisakote už p a r a m ą moksli
n i n k a m s , n e p a m i n ė d a m a s mo
kytojų,
dirbančių
švietimo
darbą. Pasisakote už t a r p t a u 
tinį kosmopolitinį
švietimą,
antroje vietoje p a s t a t y d a m a s
tautinį švietimą, t a i p reika
lingą sovietų n u t a u t i n t a i j a u 
najai Lietuvos k a r t a i .
Užsienio politikoje, pasisa
kydamas už Rytų Europos
pastovumo išlaikymą, tuo pa
čiu pasisakote už Rusijos
imperiją
su jos
satelitais
(NVS) ir politinius bei teisi
nius ryšius su d a b a r t i n e , poli
tiškai nenusistovejusia, Rusi
j a , norinčia plėsti savo įtakų
sferas Baltijos valstybėse ir
Karaliaučiaus krašte.
J ū s ų socialliberalinė pažiū
ra į šeimą yra n e s u d e r i n a m a
su tradiciniais lietuviškos šei
mos principais ir yra blogas
pavyzdys jaunajai
Lietuvos
kartai.
Tikiu, kad m a n o atviras
laiškas sulauks J ū s ų reikiamo
dėmesio.
Dr. J o n a s Valaitis
Gydytojas - patologas
Politikas - socialdemokratas

Lietuvoje rengiamasi prezi E. {galiotam ministrui prie šv.
dento rinkimams. Yra daug Sosto Stasiui Girdvainiui, kai
kandidatų, kurie pretenduoja jis juos įteikė J ū s ų Pirmtakui
į prezidentus. T a r p jų ran a.a. Pijui XII1939 metais. Šio
dame ir Valdą Adamkų. Čika prašome, remdamiesi tokiais
gos lietuviams jis gerai žino motyvais:
mas. Bačiūno įsūnis ir jo pa
1. Įvairios didvalstybės —
veldėtinis, atsisėdęs į buvusią JAV, Didžioji Britanija, Brazi
Olio
kėdę
savivaldybinėje lija, Urugvajus, Kolumbija ir
gamtos apsaugos tarnyboje Kanada — pripažįsta neprik
(Olis buvo Bačiūno švogeris). lausomos Lietuvos diplomati
Valdas Adamkus, kaip Bačiū- nius atstovus. Tai daro rody
skaičius.
nas ir Olis, tapo Amerikos dami, kaip pabrėžė JAV sek
ištikimas tarnautojas ir pilie retorius Foster Dulles, kadan
Savo ekonominėje progra
moje remiatės principu, kad
tis, bet tuo pačiu metu preten gi nepripažįsta prievarta įvyk
esate socialliberalas, t.y. libe
duoja į Lietuvos prezidentus, dyto Lietuvos įjungimo į So
ralas, pasisakantis už privatų
nors Lietuvos Konstitucija ne vietų Sąjungą. Iš tikrųjų, pa
ūkį, be visuomeninės atsako
numato, kad svetur gyvenąs ir naikinimas Lietuvos atsto
mybes, kuri demokratijoje su
svetimo krašto pilietis galėtų vybės prie šv. Sosto reikštų
sideda iš atsakomybės prieš
statyti save kandidatu į prezi bei būtų aiškinama, kaip ne
rinkėjus, politines partijas ir
dentus.
tiesioginis Lietuvos užgrobimo
profesines
organizacijas. Šita
Pastaruoju metu „Lietuvos ir jėga įjungimo į Sovietų
Jūsų
pažiūra
veda prie nekon
rytas" spausdino plačią ištrau Sąjungą pripažinimas.
troliuojamo
radikalaus
kapita
ką iš rengiamos V. Adamkaus
2. Nė viena valstybė, išsky Lietuvos Respublikos Seimo pirm. Vytauto Landsbergio žmona Gražina lapkričio 8-11 d. lankėsi Čikagoje ir
atsiminimų knygos. Tarp kitų rus Švediją ir Olandiją, su ku turėjo progos susitikti su vietiniais lietuviais, remiančiais V. Landsbergio kandidatūrą Lietuvos prezidento rin lizmo. Jūs, vadovaudamasis
pasiektų laimėjimų nurodymų riomis Lietuva turėjo diploma kimuose. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, iš kairės: Gražina Landsbergienė, Olimpija Baukienė ir Algirdas principu, jog „mokesčiais ne
galima bausti žmogaus, kad
kalbama ir apie „spaudimą tinius
Nuotr. Jono Urbono
santykius, Lietuvos Stepai tis.
jam sekasi", tuo pačiu pasisa
Vatikanui", protestuojant dėl okupacijos ir įjungimo į So
galimo Lietuvos atstovybės vietų Sąjungą nepripažino ir kai kuriuos gal atitolintų net ir jam pasakyk, kad šv. Sostas nis buvo paliktas vadovauti kote prieš progresyvius mo
nuo tikėjimo, o Maskvai duotų neišdavė ir neišduos Lietu atstovybei „Gerente Affari" ti kesčius, kuriais vadovaujasi
prie šv. Sosto uždarymo. Tei nepripažįsta.
visos pažangios demokratijos,
stiprų pretekstą pulti šv. vos". Supratau, ką šiais žo tulu.
giama, jog jo iniciatyva suor
3. Lietuvos atstovybės prie
Sostą
kaip
k
r
a
š
t
e
,
taip
ir
džiais
šv.
Tėvas
norėjo
pasa
Būdami užtikrinti,kad atsto norint įgyvendinti socialinį
ganizuoti protestai privertė šv. Sosto eventualus panaiki
kyti.
Turėjau
nuraminti
mi
išeivijoje.
Visa
tai
neabejotinai
vybė lieka veikti, pasirūpino teisingumą. Jūsų švietimo sis
Vatikaną palikti veikiančią nimas skaudžiai paliestų visų
nistrą
Girdvainį,
kad
Lietuvos
apsunkintų
Bažnyčios
padėtį
me padėkoti šv. Tėvui ir Vals temoje yra daugiau remiami
mūsų diplomatinę įstaigą.
lietuvių katalikų j a u s m u s . Jie
atstovybė
nebus
uždaryta,
nes
Lietuvoje,
o
taip
pat
lietuvišką
tybės
sekretoriui kard. D. Tar mokslininkai, negu pagrindinį
Tiesa, atėjo į Vatikaną pro to nenusipelnė, nes šimtmečių
atliekantys
šv.
Sostas
nieku
būdu
nepri
sielovadą
išeivijoje.
dini.
Užtikrinome,
kad lietu švietimo darbą
testų ir net užgauliojimų, bet eigoje didelių a u k ų dėka rodė
mokytojai.
Jūsų
švietimo
prin
5. Yra pagrįstos baimės, kad pažins Lietuvos įjungimo į So viai stengsis būti verti šv. Sos
tai tik žemino lietuvių vardą ir įrodė savo ištikimybę Kris
cipuose
yra
daugiau
propaguo
vietų Sąjungą.
to rodomo prielankumo mūsų
ir galėjo pasunkinti mūsų rei taus Bažnyčiai ir šv. Sostui. O išeivijoje lietuviai jautriai iš
Grįžęs
iš
Sv.
Petro
bazilikos,
pavergtai tautai, ypač šiuo jamas tarptautinis kosmopo
kalą. Atstovybę išgelbėjo ne pastaruoju laiku heroiškai pa gyventų ir aštriai reaguotų
litinis profilis, kuris į Lietuvą
protestai, o prašymai, kuriuos kelia žiaurius persekiojimus prieš eventualų mūsų atsto tuojau nuvykau į atstovybę. didelių bandymų metu.
yra
atkeliavęs iš Sovietų Są
Taigi ne protestai, kuo
mes rašėme ir raginome mūsų dėl tikėjimo, kentėdami ir vybės panaikinimą. Juo la Priėmė ministras Girdvainis,
jungos,
ir mažiau dėmesio at
katalikišką išeiviją siųsti šv. kankinių mirtimi mirdami tė biau, kad daugelis mūsų išei bet pokalbyje dalyvavo ir mi Adamkus didžiuojasi ir savo kreipiama į tautinį jaunimo
nistras
S.
Lozoraitis,
sen.
Per
nuopelnu laiko, o prašymai ir
Tėvui prašymus.
vynėje ir žiauriuose gulaguose vių yra buvę rusiško komuniz
auklėjimą.
Plačiau šiuo klausimu ra Sibire. Mūsų tikintieji skau mo aukos, dėl to pernelyg daviau popiežiaus žodžius: už mūsų asmeniniai kontaktai
tikrinimą, kad šv. Sostas ne
Užsienio politikoje sutinkate
šiau savo atsiminimų pirma džiai išgyventų
atstovybės jautrūs, kai mato Lietuvai išduos Lietuvos, vadinasi, ne Vatikane išgelbėjo mūsų at
stovybę prie šv. Sosto. Vėliau su koncepcija, kad Rusija su
me tome. Čia duosiu tik sinte prie šv. Sosto panaikinimą, daromą beveik mirtiną skriau
darys nieko, kas reikštų Lietu
zę.
nes t a m e , kaip j a u minėjome, dą ne tik iš Kremliaus pusės, vos įjungimo į Sovietų Sąjun būtų buvę galima net ministro savo satelitais NVS; sudaro
titulą atgauti, kai jau „Ge Rytų Europos pastovumo ba
Vatikanas turėjo sunkumų įžiūrėtų netiesioginį Lietuvos bet taip pat iš laisvo pasaulio
gą pripažinusią, tad atstovybė rente Affari" pareigose buvo zę. Deja, Rusija, neatsisakyda
su lenkų ambasadoriumi pro. įjungimo į Sovietų Sąjungą kraštų dėl jų tylėjimo; tuo la
prie šv. Sos.tjLIiebus. uždaryta. St. Lozoraitis, jr., bet tai su ma savo imperialistinių tiksiu
Poppee. J i s buvo Vatikano pripažinimą, k a s buvo įvyk biau, jei tai įžiūrėtų Vatikano
Neilgai laukus Vatikano Vals trukdė kai kurie asmeniško ir Karaliaučiaus krašto demipolitikoje.
Kremliaus
vadovai
diplomatinio korpuso deka dyta prievarta
pažeidžiant
tybės
sekretoriatas patvarkė, pobūdžio neaiškumai.
litarizacijos, yra
nuolatinė
nas, bet atstovavo tik laisvai tarptautinę teisę. Lietuviai ir komunistų nukrikščioninti
kad
atstovybė
buvo pripažinta
lietuviai
mūsų
atstovybės
už
grėsmė
ne
tik
Lietuvai,
bet ir
Lenkijai, kurios provizorinė katalikai, ypač dabar, žiūri į
toliau veikianti, tik atstovo
darymą
ne
tik
sveikintų,
bet
ir
visai
Europai.
Su
Rusija,
kaip
M
o
n
s
i
n
j
o
r
a
s
vyriausybė rezidavo Londone. šv. Sostą kaip į pagrindinę at
kvalifikacija* buvo pakeista,
gudriai
panaudotų
kovai
prieš
ir
su
kitais
kaimyniniais
kraš
L
a
d
a
s
T
u
l
a
b
a
Dauguma įvairių kraštų vy sparą prieš pasaulio galiūnų
Bažnyčią ir tikėjimą Lietuvoje būtent, ministras St. GirdvaiRoma tais, turi būti palaikomi geri
BENDRO VARDIKLIO
riausybių palaikė diplomati vykdomą neteisingumą
ir
ir
išeivijoje.
santykiai, tiek kultūrinėje,
STOKA
nius santykius su komunis smurtą. Uždarant mūsų at
tiek ekonominėje srityje.
6. Visa tai turėdami prieš
tine Lenkija. Buvo t a d nepasi stovybę, gautųsi įspūdis, nors
akis, drįstame prašyti palikti
Jūs tvirtinate, kad, būda
Rašinyje apie informacinį
tenkinimo, kai Vatikano dip
mas jaunesnės kartos atsto Lietuvos Seimo leidinį „Seimo
lomatiniam korpusui vadova ir subjektyvus, kad ir šv. Sos veikiančią mūsų atstovybę.
vo prieškomunistinės Lenkijos to šviesus tiesos ir teisingumo Esame tikri, kad tai nesuda
Priešrinkiminei kompanijai bankininkų piniginę korup vas, visų pirma atstovausite kronika" („Draugas", 9 7 X 2 8 ) ,
ambasadorius, kai tuo tarpu žiburys ima išblėsti. O tai pas rys šv. Sostui kokių nors di įpusėjus, noriu j u m s pasiūlyti ciją, dėl kurios tūkstančiai tiems, kurie yra jaunesni negu kartojama i š t r a u k a iš vieno to
dauguma valstybių buvo pri tumtų daugelį į pavojingą pa plomatinių sunkumų. Tai drą nors ir vėlu pasitraukti ir iš Lietuvos piliečių neteko savo 40 metų. Tuo būdu, šalia ne leidinio straipsnio, k u r sako
siai teigiame, nes gerai pažįs traukti savo kandidatūrą iš santaupų. Užuot tęsęs sėk partinių partijos, sukursite ma: „Prieš dvejus metus su
pažinusios ir palaikiusios dip simetimą ir neviltį.
lomatinius santykius su ko
4. Priverstinas Lietuvos At tame mūsų ministerio S. Gird prezidentinio sąrašo, tuo pasi mingą prokuroro darbą prieš dar vieną jaunesnės kartos k u r t a Seimo ir bendruomenės
komisija siekia stiprinti Ame
korupciją,
pasirinkote būti partiją.
munistų valdoma Lenkija. J u o stovybės prie šv. Sosto uždary vainio, prityrusio diplomato ir tarnausite Lietuvai.
giliai
tikinčio
Bažnyčios
sū
rikos lietuvių ryšius su gim
Lietuvos
žurnalistų
paklaus
labiau, kad ir Lenkijos epi mas žiaurių Kremliaus val
Viena pagrindinių priežas kandidatu į Lietuvos prezi
naus,
asmenį.
tine bei panaudoti jų patirtį,
tas,
kaip
jaučiatės,
būdamas
skopatas, vadovaujamas kard. dovų būtų sutiktas su trium
čių, dėl kurių prezidentas Al dento vietą. Jūsų prokuroro
ryšius bei galimybes gimtojo
prezidentiniu
kandidatu,
atsa
Šventasis Tėve, šiame ilga girdas Brazauskas atsisakė darbas pasitarnautų Lietuvai
S. Wishinskio, ieškojo rasti fu, kaip didelis laimėjimas
krašto gerovei. Joje (Lietuvos
kote,
kad
Jums
patinka
juo
tarptautinėje
politikoje
komu
me rašte stengėmės išdėstyti būti a n t r u kartu renkamas, daugiau.negu būti išrinktam
modus vivendi su komunistine
Seimo ir -JAV LB Komisijoje
būti
ir
tai
esą
lyg
azartinis
nizmo
naudai.
Iš
kitos
gi
motyvus,
kurie
realiai
kelia
vyriausybe, valdant Gomulbuvo jo praeitis: t.y. Lietuvos Lietuvos prezidentu.
—
VM) y r a 5 Amerikos lietu
lošimas;
jeigu
išlošiu
—
gerai,
pusės
Maskva
gudriai
panau
mums
baimę,
kad
atstovybės
kai. Varšuvos vyriausybė, ži
Jūsų programoje „Nusipel
Komunistų partijos sekreto
viai
ir po vieną parlamentarą
arba
pralošiu
—
irgi
gerai.
dotų
kovai
prieš
tikėjimą
ka
uždarymas
gali
turėti
tokių
noma, siekiant modus vivendi
rius, taip jis nuolat buvo pris nėme gyventi geriau", ir Jūsų
Gera neigiamų pasėkų, kokių mes tatomas ne tik Lietuvos, bet ir pareiškimuose spaudai yra ei Jūsų pažiūra į savo šeimą taip iš kiekvienos Seimo frakci
su Bažnyčia, reikalavo, kad talikiškoje Lietuvoje.
ambasadorius Poppee neatsto proga pulti Vatikaną. Komu net pramatyti negalime. Esa užsienio žurnalistų. Šitoks už lė tvirtinimų, kurie neįgyven pat socialliberalinė. Jūs esate jos..."
Pagal šią ištrauką galima
vautų Lenkijai Vatikane. Ši nistinėje spaudoje pavergtoje me įsitikinę, kad ir šv. Sostas sienio žurnalistų pristatymas dinami, arba nesuderinami su už privačią šeimą su antrąja
skaitome yra nusiteikęs eventualių nei ne tik buvo nenaudingas jam, parlamentinio, bet ne prezi žmona ir, būdamas socialiai spręsti, kad minima komisija
buvo priežastis, kodėl Vatika Lietuvoje nuolat
pasėkų
kenčiančiai kaip Lietuvos prezidentui, bet dentinio tipo konstitucija, ne liberalus, neatsisakote tęsti sudaryta ne pagal ištraukoje
no diplomatija, mirus popie puolimus prieš šv. Sostą. Vati giamų
kanas
nurodomas
pagrindiniu
Bažnyčiai
Lietuvoje
išvengti. taip pat nepriklausomybę at kalbant jau apie Jūsų paties savo šeimyninių ryšių su minėtus siekius. Būtų tikslin
žiui Pijui XII ir tapus po
pirmąja žmona. Tokia socialiai giau, jei šios komisijos atsto
Sovietų
Sąjungos
ir
komuniz
Todėl
drįstame
kreiptis
kaip stačiusiai Lietuvai.
piežiumi Jonui XXIII, pasiūlė
asmens iškėlimą: „Tai rodo
liberali pažiūra į šeimą yra
mo
priešu.
Mūsų
atstovybės
vaikai
į
Tėvą
ir
meldžiame
naujam šv. Tėvui pareikalau
J ū s ų politinė praeitis tikrai mano didelį organizacinį ta lietuviškai tradicinei šeimai vai ir Lietuvos, ir JAV lietu
uždarymas
duotų
gerą
progą
malonės
mūsų
Tautai,
kuri
ti, kad visi, prie Vatikano ak
nėra geresnė, nes J ū s Lietu lentą! ir kad aš galiu sukurti nepriimtina ir blogas pavyz vių, savo politine pažiūra bei
patirtimi tam tikroje gyveni
redituoti, diplomatai atnaujin Kremliaus propagandistams buvo ir yra, nežiūrint žiaurių vos ir užsienio žurnalistų bū ir padaryti didelius darbus".
dys jaunajai Lietuvos kartai.
kviesti
lietuvius
nusigręžti
persekiojimų,
ištikima
šv.
Sos
mo srityje atitiktų bendriems
tų kredencialus. To negalėjo
site pristatomas kaip Lietuvos Šitoks tvirtinimas išplaukia iš
nuo
Romos,
n
u
o
šv.
Sosto,
o
tui
ir
Kristaus
Vietininkui.
komisijos siekiams.
Baigdamas
noriu
sutrum
padaryti Poppee, bet to ne
prezidentas, buvęs Lietuvos jūsų jaunatviško nepatyrimo
tuo
pačiu
ir
n
u
o
tikėjimo.
Bū
Suklupę
prie
J
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s
ų
Švente
pintai
pakartoti
priežastis,
Lietuvių Bendruomene neat
galėjo padaryti nei mūsų mi
Komunistų partijos Marksisti arba politinės arogancijos.
tų naujas argumentas kviesti nybės kojų, prašome apaštali
nistras S. Girdvainis. Štai ko
Išrinktas prezidentu, Jūs kodėl Jums būtų geriausia ir stovauja nei ideologinėms, nei
nės
ideologijos
skyriaus
narys,
steigti Tautinę Katalikų Baž nio palaiminimo mums ir
dėl atsirado pavojus, kad mū
bet taip pat kaip sovietinės norite sustiprinti prezidentinę tuo pačiu pasitarnautumėte profesinėms grupėms. Todėl
nyčią Lietuvoje. Tokių ban mūsų katalikiškai Lietuvai".
sų atstovybė prie Vatikano
Lietuvos
KGB
pulkininko instituciją, nes pagal jūsų pro Lietuvai, jeigu atsisakytumėte jos atstovų bendradarbiavi
dymų jau buvo. Ačiū Dievui
būti kandidatu į Lietuvos pre mas su Lietuvos Seimo politi
Pasirašėme:
vysk.
V.
Brizgali būti uždaryta, kaip tapo
sūnus. Suprantama, kad bū gramą: „Prezidentas yra atsa
jie buvo nesėkmingi, nors tai
nių frakcijų žmonėmis yra ne
gys, vysk. V. Padolskis. tėv. P. damas jo sūnus, negalite pa kingas už visą vidaus ir už zidentus:
uždaryta Lenkijos ambasada.
pareikalavo nemaža aukų. Iki
Jūsų prezidentinis įvaizdis siderinantis poreiškis.
Brazys, MIC, tėv. J . Vaišnora, neigti tėvo šeimyninio vaid sienio politiką". Šio tikslo įgy
Kai tik patyrėme grėsmę,
šiolei lietuviai visomis jėgomis
MIC, kun. V. Balčiūnas ir mens, bet turėjote viešai pa vendinimui J u m s reikės pa užsienyje bus: Lietuvos prezi
kad mūsų atstovybė gali būti
priešinosi bedieviškai propa
Viktoras Motušis
uždaryta, pasitarę tarpe savęs gandai ir griežtai atmetė ra prel. L. Tulaba. Pasiuntėme neigti jūsų
tėvo
politinį leisti parlamentą ir pasisteng dentas, buvęs komunistas ir
Cicero. IL
su lydimu raštu per Vatikano vaidmenį, kuris prisidėjo ne ti, kad būtų išrinkti neparti KGB sūnus.
ir padrąsinti aukštų Vatikano ginimus
ir
grasinimus
Valstybės sekretorių kard. D. tik prie lietuvių tautos genoci niai parlamento atstovai, su
pareigūnų,
apsisprendėme nusigręžti n u o Romos
ir
Tardini 1959 sausio 3 d.
parašyti raštą šv. Tėvui, pra organizuoti
do, bet taip pat prie Lietuvos kurių pagalba būtų pakeista
savistovią
Į mūsų raštą šv. Tėvui nega okupacijos parėmimo. Deja, to konstitucija. įvedant preziden
šant, kad išimtinu būdu Lietu
vos atstovybė liktų veikianti. Bažnyčią. Visa eilė kunigų vome atsakymo raštu. Jo dar nepadarėte, kaip padarė tinį režimą.
gulaguose Šventenybė buvo apsisprendęs J u s t o Paleckio ir Antano Ven
Pasiuntėme Kristaus Vietinin bevelijo kentėti
Jūs savo programoje tvirti
kui tokio turinio raštą: „Šven negu priimti su grasymais pasakyti žodžiu. Tai įvyko va clovos sūnūs.
nate, kad neatstovaujate jo
siūlymą dėtis prie įsteigimo sario 2 d. Turėjau progą įteikti
tas Tėve,
Noriu atkreipti dėmesį į jū kiems partiniams interesams
m i r u s , r e i š k i a m e gilią u ž u o j a u t ą ž m o n a i I R E N A I ,
Tautinės
Bažnyčios Lietuvoje. popiežiui šventės proga žvake. sų, kaip prokuroro, darbą, ku ir kad nebūsite, kurios poli
Puolę prie J ū s ų Šventenybės
dukroms VIDAI ir J O L I T A I su š e i m o m i s .
kojų, nuolankiai prašome pri Bet va yra rimtas pavojus, Kristaus Vietininkas, priėmęs ris buvo sėkmingas kovoje tines partijos statytinis. Ar
pažinti galiojančiais kreden kad eventualus atstovybės žvakę, paėmė mano rankas į prieš organizuotą nusikalsta yra įmanoma politinė demok
Angelė ir Albinas
Karniai
jei
daugumą savąsias ir tarė: „Vaikeli, nu- mumą, bet, deja, nebuvo sėk- ratija be politinių partijų 9
cialais išduotus nepriklauso uždarymas,
mos Lietuvos vyriausybės J. nuliūdintų ir įskaudintų, tai eik pas ministrą S. Girdvainį mingas kovoje prieš Lietuvos JAV ir demokratinėse Euro-

ATVIRAS LAIŠKAS ARTŪRUI
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DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. gruodžio mėn. 12 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Jeigu reikia Kūčioms ka
lėdaičių (plotketių), galite
įsigyti „Draugo" administraci
joje.

ŠVENČIAM
TRISDEŠIMT METŲ

Beverly Montessori mokyk
la
lapkričio 9 d. Hilton of Oak
„Sietuvos" skautininkių
Lavvn
iškilmingai šventė 30ir vyr. s k a u č i ų dr-vės ka
ties
metų
gyvavimą. Renginio
lėdinė sueiga
šeštadienį,
tema
buvo
60-70-tieji metai,
gruodžio 13 d., 2 vai. p.p. vyks
kai
organizavom
šią mokyklą.
sesės Jolandos Kerelienės na
Mokyklą
pradėję
su 50
muose. Dalyvauti kviečiamos
vaikų,
kurių
pusė
buvo
direk
visos seses ir jų vyrai.
torių vaikai, nuomotose patal
Akademikių
skaučių pose, po dvejų metų persikė
draugovės Čikagoje tradi lėm į nuosavą pastatą, išau
cinė arbatėlė gruodžio 21 d., gom iki 150 vaikų. 15-17 tar
2 vai. p.p. vyks pas fil. Jūratę nautojų.
Metų laikotarpyje mokykloje
Jankauskaitę. 12-B Kingery
praktiką
atliko apie 70 stu
Quarter #207. Hinsdale. IL.
denčių.
Nemažas
skaičius lie
Kviečiamos visos tikrosios na
tuvaičių
jų
tarpe
praktiką
atli
rės ir studentės, norinčios įsi
ko
ar
dirbo.
Tai
Dana
Dirjungti draugovėn kandidatė
vonienė,
vėliau
„Žiburėlio",
mis į tikrąsias nares.
Lemont, organizatorė R a m u t ė
Baltuškienė, Sofija Blažienė,
Kalėdiniai š o k i a i jauni dabartinė mokyklos direktorė
mui (nuo 17-kos metų), gruo Virginija Mačiuliene, Danutė
Karužaitė,
džio 25 d. — Kalėdų vakare Bruškytė, Jonė
Taura
Underiene,
Daiva
Balvyks PLC, Lemonte. Pobūvis
zaraitė,
Liuda
Germaniene,
vyks nuo 8:30 iki 12 vai. vak.
Dalyviai privalo turėti amžių J a n i n a Juknevičienė.
Mokyklos direktoriai tie pa
įrodantį ID. Vakarą rengia
tys
nuo pat mokyklos įkūrimo.
Čikagos skautai akademikai
ir kviečia visus šventiškoje Pamatę, kad mokykla tvarkosi
nuotaikoje maloniai praleisti gerai, po poros metų visą va
dovavimą perleido man. Tai
laiką draugų tarpe.
šešios profesionalų poros, į ku
riuos kreipiamės reikalui iški
Moksleivių
ateitininkų lus, jie tebegyvena Beverly
Žiemos kursai
Dainavoje apylinkėje, visų vaikai baigė
vyks š.m. gruodžio 26-31 d. aukštuosius mokslus, d a b a r
j a u leidžia savo vaikus į Mon
Kviečiami visi 8-13 skyrių
tessori mokyklas.
moksleiviai. Ideologinės pro
Į šventę atsilankė kai kurie
gramos bus atskiros 8-10 skyr.
pirmųjų
metų buvę mano mo
ir 11-13 skyr. moksleiviams.
kiniai.
Progos
niekad nepra
Prašoma nedelsiant registruo
leidžia
viena
mergaitė su
tis. Informaciją teikia ir regis
„Dovvn
Syndrome"
liga. Lan
traciją priima Monika Vygankydama
Beverly
ketverius
me
taitė tel. 708-366-3808. Tėvai,
seneliai ir kuopų globėjos,-ai tus, ji išmoko skaityti, rašyti,
pradinę
prašomi paaiškinti jūsų mok skaičiuoti. Baigusi
mokyklą,
įstojo
į
gimnaziją,
sleiviams šių kursų svarbą.
MAS vadovybė kursus vesti bet po dvejų metų pasidarė
per sunku. Dirba krautuvėje.
yra sutelkusi būrį išskirtinų
Šis Beverly mokyklos ren
asmenų, aukojančių savo lai
ginys
k a r t u buvo ir lėšų telki
ką moksleivių labui. Rengė
mas.
Energingas
tėvų komite
jams labai svarbu žinoti daly
tas
surinko
daug
skelbimų,
vių skaičių, tad ilgiau nelauk
laimėjimams
dovanų,
varžyti
dami skambinkite Monikai
nėm daiktų, tad mokykla pra
Vygantaitei.
turtėjo keliolika tūkstančių
dolerių, tuo palaikydama že
Lietuvos Vyčių choro me miausią mokestį t a r p kitų
tinis pokylis, su choro atlie Montessori mokyklų.
kama programa, vakariene ir
Šios šventės proga tėvų ko
šokiais vyks sausio 11 d., 3 v.
mitetas pasamdęs dailininką
p.p. Jaunimo centro maž. sa
Jack Simmerling padarė mo
lėje. Visi kviečiami. Informa
kyklos škicą, kurį įteikė direk
cijai tel. 630-910-5045.
toriams. Virginijai Mačiulie
LB a p y l i n k ė s „Krantas" nei ir Stasei Vaišvilienei.
Stebint
mokyklos
darbą,
valdyba kviečia visus šeš
tenka
tik
džiaugtis,
kad
jau
tadienio vakarus praleisti pa
nos
kartos
mokytoja.
V.
Ma
stoviai vykstančiose vakaro
čiulienė,
sugeba
be
konfliktų
nėse Vytauto Didžiojo šaulių
namuose, 2417 W. 43rd Str.. dirbti su dideliu būriu tarnau
Chicago. Šį šeštadienį bus ce tojų, vadovauti dideliam skai
pelinai ^ didžkukuliai). Atei čiui vaikų ir gražiai bendrauti
kite visi, nes yra daug naujos su tėvais.
Stasė Vaišvilienė
informacijos, o taip pat laukia
Beverly Montessori
ma įdomių pasiūlymų ir iš
mokyklos įkūrėja
lankytojų.

Spalio 19 d. Pasaulio lietu
vių centro konferencijų salėje
aukštesnioji Maironio litua
nistinė mokykla atsisveikino su
Lietuvon išvykstančiu kun.
Antanu Saulaičių, SJ, žmo
gumi, kuris yra pasiekęs ne
vieno jauno lietuvaičio širdį,
protą ir jausmus.
Įžanginį žodį tarė DC klasės
mokinė Giedrė Kazlauskaitė,
atsiminusi smagiai praleistas
akimirkas, bendraujant
su
kun. Antanu skautų stovyklo
se. Savo atsisveikinimą ji už
baigė žodžiais: „Ačiū, ačiū,
ačiū — už viską, ką man ir vi
siems kitiems esi padaręs".
Istorijos būrelio „Geležinis
vilkas" vardu kalbėjo būrelio
pirmininkė, LX klasės moks
leivė Ugnė Adikevičiūtė. Pa
dėkojusi svečiui už atvykimą,
ji pabrėžė, kad vis tiek viena
kuri Antano Saulaičio pusė
lieka čia, nors kita pusė bus
Lietuvoje.
Būrelio vadovė mokyt. Gra
žina Sturonienė perdavė sve
čiui voką su mokinių laiškais
ir palinkėjimais, paprašiusi jį
atplėšti ir perskaityti, skren
dant virš Atlanto vandenyno.

Kun. Antanas Saulaitis, SJ

Kun. Antanas
Saulaitis
trumpai apibūdino savo pla
nus Lietuvoje. Gyvens Vil
niuje, gražioje Šv. Kazimiero
bažnyčioje senamiestyje, kur
choro vietoje yra kambarys, iš
kurio matyti visas altorius.
Lankysis jis ir Kaune, Šiau
liuose, Klaipėdoje, Biržuose.
Svečias sakė, kad Lietuvoje
yra daug darbo su jaunimu ir
vaikais, ir jo tikslas bus pri
sidėti prie šios veiklos.
Kun. Saulaitis papasakojo,
kad apie Lietuvą daugiausia
sužinojo iš savo tėvelių, kitų
žmonių pasakojimų, knygų. O
žino jis tikrai daug. Vasarą,
turėdamas svečią Lietuvoje,
kartu su juo keliavo, daug ap
rodė ir pasakojo. Klausydami
apie įdomią kelionę, mes taip
pat apsilankėme gražiausiose
Lietuvos vietose.
Paklaustas apie skautus,
kun. Saulaitis sakė. kad jie
turi sueigas Šv. Kazimiero
bažnyčioje. Be to, skautai ren
gia stovyklas kaimo vietovėse
ir vietos gyventojai juos palai
ko, paremdami maistu. Jis
prisiminė gražias skautų ves
tuves Kernavėje, jų dainuotas
dainas, ir mokytoja-padcjėja
Kristina Jonušaitė tyliai už
traukė: „Toli toli mano žeme
brangi, vardas jos Lietuva..."
Ko kun. Saulaitis pasiges,
k.i prisimins, būdamas Lietu
voje? Žinomu, su kuriais ben
dravo čia, moliūgo pyrago su
ledais ir grietinėle, kukurūzu'
0 mokiniams svečias pa
linkėjo gerai mokytis, nes. ką
išmoksti — tik į naudą. O jei
kas norės su juo pasikalbėti
— jis. nors ir bus toli, bet

INŽINIERIAI DOMISI EKONOMIKA
Rytietiška išmintis rodo,
kaip sunku akliesiems apibū
dinti dramblį. Prisilietęs prie
ausies skelbia — „Dramblys
kaip lotoso lapas". Pačiupi
nėjęs straublį — „Dramblys
panašus į lijaną". Trečias ap
kabinęs koją, tvirtina — „O
ne, dramblys kaip baobabas".
Panašiai yra ir su Lietuva.
Girdime įvairiausių nuomo
nių, įspūdžių, ir prognozių.
Nelygu kas, kur ir ką matė ar,
pagaliau, norėjo matyti. Todėl
labai įdomu buvo, ką pasakys
apie Lietuvą ir jos ekonomiką
Antanas Grina — garsus pa
saulio finansų žinovas, jau ne
pirmus metus aktyviai daly
vaujantis Lietuvos gyvenime.
Jį į savo susiraminimą, vykusį
š.m. spalio 31 d. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje, pre
legentu pasikvietė ALIAS Či
kagos skyriaus valdyba.
Pranešėjas ir jo paskaita pa
liko gerą įspūdį. Antanas Gri
na ekonomiką stengėsi nusa
kyti visais galimais aspektais,
kiekvienas teiginys buvo pa
remtas skaičiais, palyginimui
naudojami kitų šalių atitinka
mi rodikliai. Taigi, Lietuvos
ekonominė būklė buvo apibū
dinta gan objektyviai.
Lietuvos dabartinei ekono
minei situacijai daug įtakos
turėjo jos sovietinis palikimas.
Nors, palyginus su kaimyni
nėmis Baltijos šalimis, Lietu
voje buvo mažesnis rusakalbių
procentas, ji turėjo daugiau
stambių
pramonės įmonių
stipriais ekonominiais saitais
surištų su Rusija. Atgavus ne
priklausomybę tai sukėlė žy
mesnį ekonominį nuosmukį
negu Latvijoje ir Estijoje. Jei
gu 1989 metų ekonominį lygį
laikysime 100%, tai 1995 me
tais Lietuvoje jis tesiekė 44%
buvusiojo. Tuo tarpu Latvijoje
— 59%, Estiioie — net 67%.
Dar mažiau nuo Rusijos prik
lausiusių šalių ties patys ro
dikliai: Lenkijoje — 82%, Če
kijoje — 80%. Pačios Rusijos
nuosmukis — 50%
Vėlavo Lietuva ir su pini
gine reforma. To padarinius
iliustruoja 1993-94 metų inf
liacija: Latvijoje ji buvo 73%,
Estijoje — 69%, Čekijoje —
16%, Lenkijoje — 34%. Tuo
tarpu Lietuvoje ji siekė 231%.
Galima tik guostis, kad inflia
cija tais metais Ukrainoje bu
vo 278%, o Rusijoje — net
558%.
Palyginus su kitom šalim
Lietuvoje labai mažai užsienio
kapitalo investicijų, gana di
delė ekonominių investicijų ri
zika, lėčiau vyksta privatizaci
ja.
Nedžiugina užsienio preky
ba: nuo 1993-94 metų jos
apimtis mažėjo. Prekybos defi
citas 1995 m. buvo 3,7 mlrd..
1996 — 4,0 mlrd., o 1997 m
pirmą ketvirtį jis jau sieke 1.5
mlrd. Tai labai pavojinga ten
dencija. Nėra prekybos balan

so — importas viršija ek
sportą. Tas pats ir su turizmu:
daugiau važiuojama į užsie
nius, negu priimama turistų
Lietuvoje.
Paskutiniu metu kai kurie
rodikliai stabilizuojasi. Inflia
cija 1996 m. Lietuvoje buvo
19,8%, o šiemet iki birželio
mėn. — 4,0%. Metų pabaigai
numatoma 6%. Infliacija šiuo
metu didesnė už Latvijos, bet
mažesnė už Estijos, kur nu
matoma šių metų infliacija —
10%. Kyla darbo užmokestis.
Š.m. ketvirti jis pakilo 9,2%.
Mažėja ir bedarbių skaičius:
1996 m. j ų buvo 8,2%, o š.m.
kovo mėn. — 6,2%. Birželio
mėn. užregistruota 93,000 be
darbių (5,5%).
1992 m. piniginė reforma
(Vagnoriaus talonai) atskyrė
Lietuvos pinigų sistemą nuo
Rusijos rublio, o 1993 m. įves
tas litas. Nuo 1994 m. politi
niais sumetimais pinigų siste
ma buvo tvarkoma p a g a l va
liutos valdybos modelį. Pinigų
kiekis
priklausydavo
nuo
įplaukiančios valiutos kiekio.
Š.m. spalio 3 1 d . pasibaigė va
liutos valdybos modelio galioji
mo laikas. Pinigų cirkuliacija
vėl bus Centrinio b a n k o ran
kose. Tai y r a saugiau Lietuvos
ekonomikai. Dabartinį lito ir
JAV dolerio santykį (4:1) pla
nuojama išlaikyti iki 1999 m.
Prie teigiamų poslinkių gali
ma priskirti ir šiuo m e t u ky
lančias gamybos (15%), staty
bos (25%) ir prekybos 42%)
apimtis.
Po išgyventų krizių normalėja bankų veikla. Iki šiol buvo
mokamos nepateisinamai di
delės palūkanos už valstybi
nius popierius. Valstybė kon
kuravo su bankais, tokiu būdu
papildydama savo biudžetą.
Šiuo metu sumažėjo valstybi
nių popierių palūkanos, sunor
malėjo, lyginant su užsieniu,
ir bankų palūkanos. Pranešė
jas parodė labai kultūringai,
dviejomis kalbomis leidžiamus
Lietuvos banko Mėnesinį biu
letenį ir metinį banko biule
tenį.
Atsigauna ir pramonės įmo
nės. Sovietų Sąjunga Lietu
voje išvystė tekstilės pramonę,
kuri po nepriklausomybės at
kūrimo prarado žaliavų tie
kėjus. Šiuo metu atsiranda
užsakovai iš užsienio, kurie
pristato ir žaliavą. Užsienio
verslininkai susidomėjo Rokiš
kio sūrio gamykla. Olandija
urmu perka čia g a m i n a m ą sū
rį ir jį perpakavusi parduoda
kaip savo prekę.
Nors kai kurie žemės ūkio
rodikliai gerėja, dabartinis že
mės ūkis, deja, nepajėgus kon
kuruoti su užsieniu.
Kad butų išlaikytas ekono
minis stabilumas, pranešėjo
Antano Grinos nuomone, bū
tina peržiūrėti biudžeto išlai
das, kai kurias iš jų sumažinti

tarės elektroninį paštą. I tai
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VIII klasės mokinys Kęstutis
Uauirird.i:- atsake, kad kuni
gas Antanas Saulaitis negali
būti toli, jis visada yra arti.
Taigi. Maironio lituanistines
mokyklos mokiniai neatsisvei
kina, jie taria — iki pasimaty Kun A. Saulaitis. SJ. susitikimo su Maironio lit. mokyklos mokiniais
motu Mokytoja (Įrakina Sturoniene, „Geležiniu vilko" būrelio vadovė,
mo, kunige Antanai Saulaiti'
Rūta Kuncienė įteikia svečiui -oka>'i mokinu) iškaiš ir linkėjimais.

(pvz. socialines). Svarbu išlai
kyti finansinį stabilumą, pas
partinti privatizaciją. Būtina
peržiūrėti įstatymus, liečian
čius užsienio investicijas, ska
tinti konkurenciją, tvarkyti
muito sistemą. Reikia tobulin
ti įstatymus saugančius dva
sinius turtus.

Antanas Grina.

{stodama į Europos sąjungą
Lietuva tarsi įgytų politinį
skėtį. Bet toji prabanga reika
lautų didelių ekonominių kaš
tų. Dingus muitams pablogėtų
prekybos balansas.
Antanas Grina optimistiškai
užbaigė savo pranešimą ir
išsamiai atsakė į pateiktus
klausimus. Jis tiki Lietuvos
bankų ir visos ekonomikos
ateitimi. Lietuvoje yra pakan
kamai veiklių bei gabių žmo
nių ir tik politinė padėtis
sąlygos jų darbo sėkmę.
Apie įsteigtą Dariaus ir Gi
rėno paminklo atnaujinimo
fondą informavo ALIAS Čika
gos skyriaus vicepirmininkas
ir naujojo fondo pirmininkas
Albertas Kerelis jr. Fondo
adresas: Darius & Girėnas
monument restoration fund
SFB 3960 W. 95th St., Evergreen Park, IL 60805-1988.
ALIAS Čikagos skyriaus pir
mininkas Teodoras Rudaitis,
užbaigdamas akademinę dalį,
pakvietė dalyvius pasivaišinti
valdybos moterų paruoštais
užkandėliais ir pratęsti disku
sijas jaunesnėje aplinkoje.
Aurely a D o b r o v o l s k i e n ė

SKELBIMAI
x Akcąjų, b o n ų b e i k i t ų
x L i e t u v i ų Dailės muzie
v
e
r
tybių pirkime ir par
j u s kviečia į Naujųjų Metų
d
a
v
i m e jums nuoširdžiai pa
sutikimą „Tebūnie tarytum
tarnaus,
duodami komiso nuo
pasakoje" Pasaulio lietuvių
laidą,
Albinas
Kurkulis, teL
centre. Pradžia 8 v.v. šokiams
312-879-7750
arba
jo sūnus
gros „Nemuno" orkestras, A.Šoliūnienės vakarienė, „Open Andrius Kurkulis, teL 312Bar". Rezervacijas priima Ni 879-7751, dirbą su F i r s t Aljolė Maskaliūnienė 708-361- b a n y Corp. Čikagoje. Iš JAV
5128, Aldona Vaitienė, 847- ir Kanados skambinkite veltui:
831-2813, Dalia Šlenienė, 630- tel. 1-888-879-7730.
(sk.)
257-2034
(sk.)
x A a . Stasio V i r p š o s at
x „Maironio" mokykla
minimui
dr. Birutė Kasakaii e š k o asmens mokytojo /padė
tienė paaukojo $100 Lithuajėjo vietai užimti. Pageidauja
nian Mercy Lift. LML nuo
me su pedagoginiu išsilavini
širdžiai dėkoja už auką.
mu, gerai mokančiu lietuvių
(sk.)
kalbą, turintį patyrimą Ameri
kos mokykloje arba dirbantį su
x Amerikos L i e t u v i ų radi
jaunimu. Prašome kreiptis į jas, vad. Anatolijus Siutas —
mokyklos direktorę Eglę No- kiekvieną sekmadienį 7 VJT.
vak; namų tel. (630) 257-5918. p e r WCEV 14.50 AM. TeL
„Maironio" mokyklos tel. (630) 773-847-4903, adresas: 4459
257-0888. Mokyklos adresas: S. Francisco, Chicago, IL 60632.
14911-127th S t , Lemont, IL
(sk)
60439, Pasaulio Lietuvių
x Pal. J u r g i o Matulaičio
c e n t r e . Mokykla veikia šešta
misąjos choro p i e t u s ir kon
dieniais nuo 9 - 1 v.p.p.
(sk.) c e r t a s gruodžio 14 d., sek
x C h a r l e s P.Satkewich, madienį. Pietūs 12 vai. didžio
Naperville IL, globoja našlaitį joje salėje, koncertas 1 vai. p.p.
Lietuvoje. Prie metinio naš misijos koplyčioje. Kviečiame
laičio globos mokesčio dar visus. Rezervacijoms skambinti
pridėjo $ 1 0 0 - švenčių proga R.Stropui, 815436-1845.
(sk.)
dovaną. Iš viso $200. Dėko
jame! „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų
x Dėmesio, lietuviai! Nau
globos" k o m i t e t a s , 2711 W.
j
a
s JAV imigracijos vizų tik
71 St. Chicago, IL 60629.
rinimas
prasidės b a l a n d ž i o
(sk.)
m
ė
n
.
Pasibaigusias
vizas ga
x V y t a u t a s Raibikis, Poli
liu
pratęsti.
Žmonės
iš kitų
tinių kalinių ir tremtinių Mari
valstijų
gali
pasiųsti
man
duo
jampolės sk. pirm., ieško dėdės
menis paštu. E d Š u m a n a s ,
J u o z o Kirieliaus (Joseph
5701 Linden, La Grange, IL
Karroll), gyvenusio Čikagoje,
60525, tel. 1-708-246-8241.
ir jo vaikų; taip pat tetų (Anelė
(sk)
K a m a n t a u s k a s ir Ona Ste
p o n a i t i s ) , gyvenusių Grand
x TRANSPAK įstaiga Le
Rapids, MI. Žinantieji apie juos
m o n t e švenčių metu bus ati
prašome pranešti šiuo adresu:
daryta tik sekmadieniais - 8:30
J u o z a s Kojelis, 747 23rd S t ,
- 1 v . p.p. Tel. Lemonte 1-630Santa Monica, CA 90402, tel.
257-0497.
310-395-8355.
(sk.)
(sk.)
x TRANSPAK įstaiga Kū
x DĖMESIO visiems, kurie
čių dieną dirbs iki 1 vai. Nuo šv.
nori iškilmingai sutikti besi
Kalėdų iki 1998 m. sausio 2 d.
baigiančio XX-ojo amžiaus
įstaiga bus uždaryta. Tel. 773Naujuosius Metus, o taip pat
palydėti praeinančius gerus 838-1050
(sk.)
metus L.B. apylinkė „KRAN
x
NERINGOS
r
e
s
t
o
r
a
nas
TAS" kviečia visus sutikti
kviečia
atvykti!
Skanus
maistas
Naujus 1998 Metus iškilmingo
je ir jaukioje aplinkoje WIL- ir gėrimai: likeriai, kokteiliai,
LOWBROOK BALLROOM, vynas, lietuviškas alus, degtinė.
8900 S.Archer Rd., Willow Linksma muzika ir malonus
S p r i n g s , IL. Pradžia 8 vai. bendravimas. Apsilankykite!
vakaro. Bufeto tipo užkandžiai, N e r i n g a , 2 6 3 2 W. 7 1 S t . ,
turtingas baras, papuošalai Chicago, IL 60629, teL 773s u t i k i m u i , muzika, šokiai, 476-9026.
(sk.)
privati aplinka. Informacijai
skambinkite vakarais, tel. 773C
A R A . ROOFING
737-6792 R i t a arba tel. 773A. •! . r . K : . - l . |
8 6 3 4 8 6 1 Bronė, taip pat šeš
• ><""!' i
tadienį vakaronėje Šaulių Na
muose. Paskubėkite - laiko
'.<• / • • • •
n.
nedaug!
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