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Europos Sąjungos plėtra gali 
sustoti 

Vilnius, sausio 29 d. (BNS) 
— Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius nerimauja, kad Europos 
Sąjungos plėtros procesas gali 
neįtraukti dabar nepakvies
tųjų valstybių. 

Komentuodamas Jungtinio 
Europos Sąjungos ir Lietuvos 
parlamentinio komiteto posėdį 
Briuselyje, Lietuvos delegaci
jos vadovas A. Kubilius spau
dos konferencijoje ketvirta
dienį teigė, kad jį neramina 
Europos Komisijos ketinimas 
įstatymų peržiūrėjimo procesą 
pradėti t ik su pakviestosiomis 
šešiomis valstybėmis. 

Pasak A. Kubiliaus, Europos 
parlamentarai dėl likusių val
stybių šiuo klausimu nieko 
konkretaus negali pasakyti. 

„Europos Sąjungai būtų 
naudinga įrodyti, kad plėtros 
procesas yra lankstus", pažy
mėjo Seimo vicepirmininkas, 

pridurdamas, kad tik nuo pa
čių valstybių pasirengimo turi 
priklausyti derybų su Europos 
Sąjunga pradžia. 

A. Kubilius pasidžiaugė Eu
ropos Komisijos išvadomis, 
kad Lietuvos ekonominiai ro
dikliai šiais ir kitais metais 
bus geriausi ta rp narystės 
siekiančių valstybių. Tačiau 
tai, anot jo, nereiškia, kad Lie
tuva bus automatiškai pak
viesta deryboms. 

Pasak A. Kubiliaus, posė
dyje daugiausia buvo kalbėta 
apie sienų apsaugos, Ignalinos 
atominės elektrinės saugumo 
ir stojimo bendradarbiavimo 
programos įgyvendinimo rei
kalus. 

Pasak jo, Europos Komisiją 
labiausiai neramina nelegalių 
migrantų problema, tačiau Lie
tuvos atstovams pavyko įro
dyti, kad Lietuvos pasienis 
nėra „kiauras". 

„Visi su pilietybes atsisakymu susiję reikalai bus sutvarkyt: Iki prisaikdinimo ceremonijos", sake žurnalistams 
Vilniaus oro uoste iš Čikagos su žmona Alma (kairėje; parskr;<ies busimasis Lietuvos prezidentas Valdas Adam
kus. 

Švarių rankų" komisija 
nori tęsti darbą 

Vilnius , sausio 28 d. (BNS) 
— Valstybinės „Švarių rankų" 
programos įgyvendinimo ko
misijos pirmininkas Vytautas 
Pakalniškis trečiadienį atsis
kaitė vyriausybės posėdyje. 

Komisijos darbo ataskaitos 
išvadose teigiama, kad komisi
jos tikslas — tirti pareigūnų 
piktnaudžiavimą tarnyba — 
nevisiškai pasiteisino, tačiau 
siūloma komisijos darbą tęsti. 
Komisijos pirmininkas skun

dėsi, kad komisija neturi gali
mybės patikrinti ir nustatyti, 
ar visos institucijos joms per
siųstą medžiagą ir pateiktą in
formaciją išnagrinėjo iš esmės. 

Komisija pasiūlė įpareigoti 
Sveikatos apsaugos, Švietimo 
ir mokslo bei Žemės ir miškų 
ūkio ministerijas griežčiau 
reaguoti į nustatytus pažeidi
mus, operatyviau taikyti rei

kiamas poveikio priemones. 
Per 11 mėnesių komisija iš 

viso gavo 1,742 gyventojų 
skundus, tarp jų nemažai ano
niminių. Anot komisijos, dau
geliu atveju pasitvirtino infor
macija apie finansinius pažei
dimus individualiose įmonėse, 
policijos pareigūnų netinka
mus veiksmus. 

Ataskaitos išvadose teigia
ma, kad ne vienu atveju gy
ventojai kreipėsi pakartotinai, 
nes manė, kad jų nurodytos 
problemos nebuvo išspręstos. 

Vyriausybė komisiją nutarė 
sudaryti praėjusių metų sausį, 
kad suaktyvintų gyventojų ko
vą su korupcija, biurokratiz
mu ir kitais neigiamais reiški
niais. 

Gyventojai savo skundus 
galėjo pateikti raštu arba pas
kambinę telefonu. 

Seimo pirmininkas nekaltina 
pirmosios vyriausybės 

Vilnius, sausio 29 d. (BNS) 
— Vytautas Landsbergis ne
mano, kad 1990 metų Lietu
vos vyriausybė „sąmoningai 
sinchronizavo" su agresijos 

Liberalai nori dirbti 
su konservatoriais 

ir centristais 
Vilnius, sausio 29 d. (BNS) 

— Liberalai pasiryžę tapti 
konservatorių ir centristų tar
pininkais formuojant vyriau
sybę, pareiškė Liberalų sąjun
gos valdybos pirmininkas Al
vydas Medalinskas. 

Pasak jo, liberalai n e k e t i n a 
stovėti nuošalyje ir žiūrėti, 
kaip konservatoriai, krik
demai ir centristai nepasida
lina portfelių naujojoje vyriau
sybėje". 

„Vardan santarvės Lietuvoje 
galėtume tarpininkauti šiame 
procese", spaudos konferenci
joje ketvirtadienį teigė jis. 

Pakeitimai konservatorių 
premjero Gedimino Vagno
riaus ministrų kabinete nu
matomi po išrinktojo preziden
to Valdo Adamkaus inaugura
cijos vasario 26 dieną. 

Liberalai mano, kad kultū
ros ministru tiktų paskirti 
Centro sąjungos pirmininką 
Romualdą Ozolą, o vidaus 
reikalų ministru — centristų 
vicepirmininką Egidijų Bič
kauską. 

Naujasis prezidentas paneigė 
bereikalingus gandus 

Vi ln ius , sausio 29 d. (BNS) tybės. 
— Išrinktasis Lietuvos prezi- Tuo tarpu prezidento žmona 
dentas Valdas Adamkus dar Alma Adamkienė teigė neketi-
kartą patvirtino, kad iki inau- nanti atsisakyti JAV pilie-
guracijos atsisakys JAV pilie- tybės. „Man ji netrukdo", sakė 
tybės. 

J is mano, kad tai yra jo 
„moralinis klausimas", nes nei 
JAV, nei Lietuvos konstituci
jose tuo klausimu nieko ne
sakoma. 

„Tačiau aš savo poziciją esu 
išsakęs, aš jos nekeičiu, sa
kiau, kad aš grąžinsiu pasą, ir 
aš to laikausi", sakė naujasis 
prezidentas Vilniaus oro uoste 
surengtoje spaudos konferen
cijoje ketvirtadienį. 

Pastarosiomis dienomis Lie
tuvos žiniasklaidoje pasirodė 
pranešimų, neva V. Adamkus 
neatsisakys dvigubos pilie-

V. Adamkus dešimt dienų 
viešėjęs JAV, kur tvarkė pri
vačius reikalus, .susitiko su 
keliais senatoriais. Illinois 
valstijos bei Čikagos miesto 

(Eka) 

vadovais, užsienio iietuvija. 
Vienu iš svarbiausių susi
tikimų įvardijo pokalbį su se
natoriumi Richard Durbin. V. 
Adamkus paprašė jo perduoti 
kvietimą JAV komercijos sek
retoriui VVilliam Daily atvykti 
į Lietuvą ir taip atkreipti Am
erikos verslininkų dėmesį į in
vesticijų Lietuvoje galimybes. 

V. Adamkus teigė kol kas 
nežinąs savo darbotvarkės, 
nei inauguracijos iškilmių sce
narijaus. 

Lietuvoje legaliai dirbs 
tūkstantis užsieniečių 

Vilnius, sausio 28 d..(BNS) 
— Trečiadienį vyriausybės po
sėdyje buvo patvirtinta užsie
niečių laikino įdarbinimo kvo
ta, pagal kurią, Lietuvoje leis
ta šiemet laikinai įdarbinti 
1,000 užsieniečių. 

Tuskulėnų aukų atminimas bus 
deramai įamžintas 

centru Maskvoje, ir teigia nie
kada tokio priekaišto neiš
sakęs. 

Anot trečiadienį paskelbto 
Seimo pirmininko atstovės 
spaudai pareiškimo, V. Lands
bergis iškilmingame sausio 
13-osios Seimo posėdyje sakė. 
kad tereikia ištirti, ar tais vy
riausybės veiksmais ir dato
mis negalėjo būti kaip nors 
manipuliuojama. 

Pasak pareiškimo, vien tik 
tai Seimo pirmininkas ir yra 
pasakęs, kad „ligi šiol neturim 
atsakymo, kodėl buvo toks su
tapimas, toks faktas". 

Faktu Seimo pirmininko at
stovės pareiškime įvardijami 
1991 m. sausio 4-8 dienų 
įvykiai, kai buvo perdislokuo
jama SSRS smogiamoji ka
riuomenė ir kartu Lietuvoje 
triskart didinamos produktų 
kainos. Anot V. Landsbergio, 
to neneigia ir buvusios vyriau
sybės nariai. 

Jo atstovės pareiškime tei
giama, kad V. Landsbergiui 
suprantamas buvusios vyriau
sybės narių paskelbtasis „Vie
šas apgailestavimas", nes jie, 
„be abejo, nesijaučia kalti dėl 
1991 m. sausio tragedijos". 
Anot spaudos atstovės, V. 
Landsbergis savo, kalboje ,jų 
nė nekaltino", o dabar yra kal
t inamas pats. 

Kaip skelbta, centro ir kai
rieji politikai, buvusieji Kazi-

Vi ln ius , sausio 28 d. (BNS) 
— Vyriausybė trečiadienį nu
tarė sudaryti valstybinę Tus
kulėnų aukų atminimo įamži
nimo komisiją. 

Komisijos pirmininku pa
skirtas Kultūros ministras 
Saulius Šaltenis, joje taip pat 
yra vyskupas Jonas Boruta, 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro ge
neralinė direktorė Dalia Kuo
dytė, Seimo Pasipriešinimo 
okupaciniams režimams da
lyvių ir nuo okupacijos nu
kentėjusių asmenų teisių ir 
reikalų komisijos pirmininkas 
Antanas Stasiškis, Vilniaus 
meras Rolandas Paksas bei 
dar aštuoni visuomenės ir po
litikos veikėjai. 

Vyriausybė įpareigojo komi
siją parengti Tuskulėnų aukų 
atminimo įamžinimo pro
gramą ir kontroliuoti jos vyk
dymą. 

Praėjusiais metais Vilniaus 
mero R. Pakso įsakymu buvo 
sudaryta panaši savivaldybės 
komisija, tačiau ji nepajėgė 
t inkamai pasirūpinti Tusku
lėnų aukų įamžinimu. 

Buvusioje Tuskulėnų dvaro 
teritorijoje Vilniuje 1944-1947 

mieros Prunskienės kabineto 
nariai ir prezidentas Algirdas 
Brazauskas, kaip buvęs tos 
vyriausybės vicepremjeras, la
bai kritiškai įvertino V. 
Landsbergio spėliojimus, 
išsakytus per iškilmingą Sei
mo posėdį Sausio 13-tajai 
pažymėti. 

metais KGB užkasė 706 repre
suotų žmonių palaikus. Di
džiausiąją nužudytųjų dalį su
darė lietuviai. Ten palaidota ir 
keliolika lenkų, vokiečių, rusų 
tautybės asmenų. 

Lietuva laidos 
pe r karą žuvusius 

vokiečių kar ius 
Vilnius, sausio 29 d. (BNS) 

— Netrukus V. niaus karių 
kapinėse bus perlaidoti kelių 
dešimčių vokiečiu karių, žu
vusių per Antrąjį pasaulinį 
karą, palaikai. 

Pasak Kultūros ministeri
jos pranešimo, šiu karių palai
kai buvo rasti V ilniuje prie 
vieno M. K. Čiu':ionio gatvės 
namo. 

Karo metais ^iame name 
buvo įsikūrę v kiečių štabo 
kariai, kurie nu^-ovė. sovietų 
armijai įžengus \ Vilnių. 

Kultūros vert} oių apsaugos 
tarnyba prie Kultūros minis
terijos Antrojo pasaulinio karo 
aukų palaidojime vietą rado. 
kai profesorė Ina Meiksinaite 
papasakojo apie profesoriaus 
Zigmo Žemaičio .944 metais 
palaidotus vokiečių karius. 

Netrukus ketinama perlai
doti dar šešių v Kiečių kariu 
palaikus, kurie ;".ksčiau buvo 
rasti Alytuje. 

Šių karių pai ikai penkis 
mėnesius gulėjo Alytaus rajo
no policijos komisariato gara
že, ir tik po .-p:: idos rašinių 
buvo susirūpinta jų deramu 
perlaidojimu. 

Tokia pati kvota buvo nusta
tyta ir praėjusiais metais, ta
čiau ji nebuvo visa išnaudota. 

1997 metais Lietuvos darbo 
birža gavo prašymus laikinai 
įdarbinti 811 užsieniečių, tarp 
jų 47-iems — pratęsti leidi
mus. 

Pernai buvo išduoti 754 lei
dimai dirbti, 47 leidimai pra
tęsti, 12 leidimų darbdavių 
prašymu panaikinti. Daugiau
siai prašymų gauta iš Vilniaus 
(192). Klaipėdos (60) ir Kauno 
(42) darbdavių. 

Laikinai dirbti Lietuvoje 
pernai leista 148 Ukrainos pi
liečiams, taip pat 122 Rusijos. 
65 Kinijos. 55 JAV, 53 D. Bri
tanijos. 50 Baltarusijos, 38 Vo
kietijos, 24 Danijos piliečiams 
ir dar kelių valstybių gyvento
jams. 

Daugiausia leidimų dirbti 
gavo pedagogai (167). laivų 
suvirintojai (88). inžinieriai 
(73), vadybininkai (53), taip 
pat virėjai, vertėjai, ekonomis
tai. 136 užsieniečiai įdarbinti 
valstybinėse sveikatos priežiū
ros, socialinės apsaugos, mok
slo ir studijų bei kultūros 
įstaigose. 

* Lietuvoje ateityje bus 
r e m i a m a s ne kiekvienas ūki
ninkas, o tik galintys konku
ruoti. Europos Sąjungos ūkių 
reikalavimus atitinkantys, 
specializuoti ūkiai, antradienį 
vykusiame Europos reikalu 
komiteto posėdyje pareiškė 
Lietuvos žemės ūkio politiką 
su Europos Sąjungos direkty
vomis derinančios vyriausybi
nes komisijos vadovė Natalija 
Kazlauskienė. 

* Švietimo ir mokslo mi
n i s t r a s Zigmas Zinkevičius 
sėkmingai baigia pasveikti ir 
jau kitą savaitę galės grįžti j 
darbą. 72 metų Z. Zii ::us 
prieš savaitę dėi aštrių 
skausmų širdies plote buvo 
paguldytas į Santariškių šir-

Pasaulio naujienos 
(Rermantis BNS, Reuter, DPA, AP, Inter<ax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų granešimdis; 

Vatikanas Popiežius Jonas Paulius II trečiadienį išreiškė 
viltį, kad jo vizitas į Kubą atneš panašių vaisių, kaip ir jo kelio
nė į Lenkiją 1979 metais , kuri padrąsino imtis žygių, vėliau 
nuvertusių komunistinę santvarką jo tėvynėje. .Viliuosi už sa
vo brolius ir seseris toje nuostabioje saloje, kad mano kelionės 
vaisiai bus panašūs į tuos, kuriuos atnešė mano kelionė į Len
kiją", sake jis. Per istorinę penkių dienų kelionę, kuri baigėsi 
sekmadienį, popiežius vizitas atnešė neregėtos laisves dvelks
mą į Kubą. Popiežius gynė žmogaus teises, kritikavo vienparti
nę sistemą Kuboje, paragino suteikti daugiau laisves Katalikų 
Bažnyčiai ir atkreipė dėmesį į politinių kalinių padėtį. 

Jeruzalė. Amerikiečių karinis puolimas prieš Bagdadą 
greičiausiai neišprovokuos Irako raketų antpuolio prieš Izraelį, 
ketvirtadienį sakė pareigūnai ir politikos apžvalgininkai. Ta
čiau gerai prisimindamas 1991 m. Persijos įlankos karą, Izrae
lis nori apsisaugoti nuo netikėtumų. Galimam pavojui ruošiasi 
medicinos įstaigos, o kariniuose centruose, kur dalijamos dujo
kaukes, vyksta intensyvūs parengiamieji darbai. Irakas 1991 
m. į Izraelį paleido 39 raketas , tačiau jam nepavyko žydų vals
tybes įtraukti į JAV vadovaujamą karą, per kurį Irako armija 
buvo išvaryta iŠ Kuvvaito. Šį kartą, sako Izraelio vadovai. Bag
dadas brangiai užmokės už bet kokią agresiją. 

Vašingtonas. Trečiadienį JAV prezidentas Bill Clinton pa
darė naują gestą Irano vyriausybei ir tautai , sakydamas šven
tinę kalbą viso pasaulio musulmonams. Per .^Amerikos balsą" 
ir „VVorldnet" televiziją prezidentas sakė laukiąs greito susitai
kymo su Iranu po beveik dviejų dešimtmečių nepasitikėjimo. 
,,Jungtinės Valstijos apgailestauja dėl mūsų dviejų valstybių 
susvetimėjimo. I ranas y ra svarbi valstybė su turtingu ir senu 
kultūros paveldu, kuriuo iraniečiai teisėtai didžiuojasi". „Mes 
turime tikrų nesutar imų dėl kai kurių Irano politinių pozicijų, 
bet aš tikiu, kad jie nėra neįveikiami. Tikiuosi, kad tarp mūsų 
tautų bus daugiau mainų, ir greitai ateis diena, kai mes dar 
kartą galėsime džiaugtis gerais santykiais su Iranu", sakė B. 
Clinton. 

Londonas. Rengdamos užnugarį naujiems kariniams veik
smams prieš Bagdadą, Jungt inės Valstijos susiduria su sunkiu 
uždaviniu — atgaivinti Persijos įlankos karo koaliciją, kuri iš
vijo Irako kariuomenę iš Kuwaito, sako diplomatai. „Persijos 
įlankos karo sąjunga, kuri , nepaisant visų pesimistinių spėlio
nių, pasirodė esanti gyvybinga, nebeegzistuoja", šią savaitę ra
šė Britanijos žurnalas „Economist". JAV valstybės sekretorė 
Madeleine Albright ketvirtadienį pradėjo kelionę į Europos ir 
Vidurio Rytu valstybes, kad prikalbėtų jas paremti „tvirtą 
tarptautinį atsakymą", kuris nepaklusnų Iraką priverstų nusi
leisti Jungtinėms Tautoms, reikalaujančioms įsileisti ginkluo
tės tikrintojus į visus karinius objektus. Nepaisant šių diplo
matinių pastangų, ir Vašingtonas, ir Londonas yra nedvipras
miškai pareiškę, jog esant reikalui veiks vieni. 

Belgradas. Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko 
mano, kad prie Rusijos ir Baltarusijos Sąjungos gaii prisijungti 
Jugoslavijos Sąjunginė Respublika. „Jeigu mes susitarsime su 
Rusija dėl susivienijimo principų, mes, jugoslavai ir rusai, gali
me apie daug ką pasikalbėti", Belgrade pareiškė jis. 

Maskva. Rusija ketvirtadienį už „netinkamas" pastabas aš
triai kritikavo Jungtinių Tautų vyriausiąjį ginklų inspektorių 
Richard Butler, pareiškusį, kad Irakas turi pakankamai biolo
ginio ginklo, kad galėtu ..nušluoti Tel Avivą". „Taip vadinama 
visuomenine Richard Butler diplomatija ir jo pamąstymai apie 
galimas naujas priemones, kurių galėtų imtis Saugumo Tary
ba, viršija JT Specialiosios komisijos įgaliojimo ribas", spaudos 
konferencijoje sakė URM atstovas spaudai Valerij Nesteruškin. 
Dienraštis „New York Tikies" ketvirtadienį išspausdino inter
viu su R. Butler. kur iame jis kalba, kad JT Saugumo Taryba 
galėtų Irakui taikyti naujas sankcijas. Tai galėtų būti „ne-
skraidymo zonos išplėtimas virš Šiaurės Irako ir Basros uosto, 
per kurį gabenama naftos kontrabanda, uždarymas", sakė jis. 

Rendsburgas. NATO plėtimasis į Rytus „niekam, išskyrus 
Rusiją, grėsmės nekelia", ketvirtadienį spaudos konferencijoje 
Vokietijos Rendsburgo mieste pareiškė Rusijos gynybos minis
tras maršalas Igor Sergejev. Pasak jo, prie Rusijos artėjanti są
junga — tai „mažai reformuotas ir iš esmės karinis blokas". At
sakydamas į klausimus. I. Sergejev neatmetė galimybės atei
tyje sukurti bendras Rusijos ir Baltarusijos karines struktūras 
ir jas dislokuoti vakarinėse Baltarusijos srityse. Tokios situaci
jos raida, pasak jo, ...sudarys nauju sunkumų", nes gali prasi
dėti dviejų karinių sąjungų konfrontacija. I. Sergejev mano, 
kad tokia situacija gali turėti nenuspėjamų padarinių. „Ši sri
tis neištirta, o mes artėjame į ją. neturėdami priemonių jai iš
spręsti", sake jis. 

Punamaiis, Indija. Indijos teisėjas nurodė tą pačią dieną 
nubausti mirtimi 26 tamilus. kurie pripažinti kaltais del 1991 
metais įvykdyto premjero Rajiv Gandhi nužudymo. Teisėjas sa
kė tuo norįs įspėti galimus būsimuosius teroristus. Mirties 
bausmė Indijoj' s_rana reta. tačiau „velniškas sąmokslas" prieš 
R. Gandhi ją pateisina, sake teisėjas V. Navaneetham. R. Gan
dhi buvo nužudytas per rinkimų kampaniją, ir balsavimą po jo 
mirties teko atidėti. Šis išpuolis laikinai sustabdė Indijos de
mokratijos proce>ą. sakė teisėjas. Teismas prasidėjo prieš šeše
rius metus, ir jame buvo apklausta beveik 300 liudininkų. 

dies kliniką. Jam buvo diag
nozuota užsitęsusi stenokardi
ja. Kitos savaites pradžioje Z. 
Zinkevičius gaies grįžti į na
mus. Gydytojai siūle ministrui 
pailsėti sanatorijoje, tačiau jis 
tai daryti atsisakė. R«s 

KALENDORIUS 
S a u s i o 30 d : Martyna. 

Jacintą. Ipolitas. Nikodemas. 
Banguolė. 

S a u s i o 31 d. Jonas. Mar
celė. Liudvika. Liuda. Jaunė . 

m m m m m 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

1998 M. ŠALFASS-GOS 
VARŽYBINIS KALENDORIUS 

Pateikiame 1998 m. ŠAL-
FASS-gos varžybinį kalendo
rių, pagal Visuotinio ŠAL-
FASS-gos suvažiavimo, įvy
kusio 1997 m. lapkričio 22 d. 
Toronte, nutarimus bei vė
lesnius papildymus. Dalis var
žybų dar tebėra planavimo 
stovyje ir jų datos bei vietos 
dar nepatvirtintos. Visų var
žybų smulkios detalės, pri
brendus laikui, bus praneša
mos klubams ir sutraukta for
ma, skelbiamos spaudoje. Šis 
kalendorius apima tik metines 
ŠALFASS-gos ir Baltiečių 
Sporto federacijos pirmeny
bes bei kitokias platesnės 
apimties varžybas. Apygardi-
nės pirmenybės ir kitos ma
žesnės varžybos neįtrauktos. 

Floridos lietuvių dienų 
atviras lietuvių Teniso tur
nyras, 1998 m. vasario 19 ir 
20 d., St. Petersburg, FL, LB-
nės Floridos apygardos ren
ginys. Dėl informacijos: Elvy
ra Vodopalienė, tel. 813-344-
1990. 

Floridos lietuvių dienų 
atviras Golfo turnyras, 
1998 m. vasario 20 d., St. Pe
tersburg , FL. Rengia — LB-
nės Floridos apygarda. Infor
macija: Ed Lapas, tel. 813-
866-0845. 

1998 m. Š. A. lietuvių Kal
nų slidinėjimo pirmenybės 
vyks 1998 m. vasario 28 d., 
Mount Sutton, Que., Kana
doje. Vykdo — ŠALFASS Ka
nados Sporto apygarda. Globo
ja — Montrealio lietuviai 
slidinėtojai. Kontaktas: Rimas 
Kuliavas, 297 Kennedy Ave., 
Toronto, Ont. M6P 3C4; tel. 
416-766-2996; faksas 416-766-
5537; E-mail: 

kuliavas@compuserve.com 
1998 m. Š. A- lietuvių 

Kėgliavimo pirmenybės 
vyks 1998 m. vasario 28 d., 
Clevelando, Ohio. Rengia Cle-
velando LSK „Žaibas". Varžy
bos vyks suderintai su 13-ju 
LSK „Žaibo'' „Draugystės tur
nyru". Kontaktas: Algis Nage
vičius, 10200 Ridgewood Dr. 
#617-2, Parma, OH 44130; tel. 
216-845-8848. 

1998 m. Š. A. lietuvių Vy
rų senjorų (35 m. ir vyres
nių) Krepšinio pirmenybes 
vykdo Clevelando LSK 'Žai
bas", 1998 m. kovo 28 - 29 d., 
Clevelande, Ohio. Informacija: 
Vidas Tatarūnas, 8697 Har
vest Home Dr.. Mentor, OH 
44060; tel. 440-209-0440; fak
sas 216-481-6064; E-mail: 

vidas-tatarunas@keybank.com 
1998 m. Š. A. lietuvių Ra-

ketbolo pirmenybes vykdo 
Clevelando LSK „Žaibas" 1998 
m. kovo 28 d., Clevelande, 
Ohio. Informacija: Algis Pen-
kauskas. 31817 Glenhurst 
Rd., Willowick, OH 44095: tel. 
216-944-4556; faksas: 216-
481-6064. 

1998 m. Š. A. lietuvių Sta
lo teniso pirmenybės vyks 
1998 m. kovo 28 d.. Cleve
lande. Ohio. Rengia — ŠAL
FASS-gos Stalo teniso komite
tas. Informuoja: Pranas Gvil
dys, 93 VVheeling Ave., Staten 
išland. NY 10309 — tel. 718-
356-7871; faksas 718-356-
0974. 

1998 m. ŠA. lietuvių 
Šachmatų pirmenybės vyks 
1998 m. gegužės 2 ir 3 d. Pa
saulio lietuvių centre, Lemont, 

IL. Informacija: Antanas Vilu-
tis, 1143 So. View Dr., Sche-
rerville, IN 46375-1533. Tel. 
219-322-4533. 

Clevelando LSK „Žaibo" 
6-sis kviestinis mišrių ko
mandų Tinklinio turnyras 
numatomas š.m. balandžio pa
baigoje ar gegužės pradžioje, 
Clevelande, Ohio. Tiksli data 
dar nenustatyta. Tai yra etni
nio pobūdžio turnyras, iš ku
rio bus išvesta ir lietuvių pir
menybės. Pradinis kontaktas: 
Algirdas Bielskus, 3000 Had-
den Rd., Euclid, OH 44117-
2122. Tel. 216-486-0889; fax 
216-481-6064. 

1998 m. Š. a. lietuvių Jau
nučių Krepšinio pirmeny
bės vyks 1998 m. gegužės 9 ir 
10 d., Detroit, Mich. Vykdo — 
Detroito LSK „Kovas". Varžy
bos vyks berniukams ir mer
gaitėms šiose klasėse: B 
(1982-83 m. gimimo), C (1984-
85 m.), D (1986-87 m.), E 
(1988-89 m.) ir „molekulių" 
(1990 m. gim. ir jaunesnių). 
Informacija: Algis Rugienius, 
3620 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, MI 48302-
1511. Tel. ir faksas: 248-642-
7049. 

1998 m. Š. A. lietuvių 
Stendinio (Trap) Sportinio 
šaudymo pirmenybės vyks 
1998 m. gegužės 9 d., šešta
dienį, Hamiltono LMŽK 
„Giedraitis" šaudykloje. Vykdo 
ŠALFASS -gos Sportinio šau
dymo komitetas. Informacija: 
Kazys Deksnys, 1257 Ro-yal 
Dr., Burlington, Ont. L7P 
2G2, Canada. Tel. 905-332-
6006; faksas 905-332-7696. 

1998 m. Š. A. Vyrų, mote
rų ir jaunių bei mergaičių 
A (1979 m. gimimo ir jau
nesnių) Krepšinio pirme
nybės vyks 1998 m. gegužės 
22-24 d., Toronto, Ont. Vykdo 
— Toronto LSK „Vytis", savo 
50 metų jubiliejaus proga. In
formacija: Andrius Klimas, 21 
Lamont Ave., Weston, Ont. 
M9N 2J9, Canada. Tel. 416-
245-7210. 

Tradicinės kviestinės 
Clevelando LSK „Žaibo" 
Lengvosios atletikos varžy
bos, vykdomos USATF Lake 
Erie Assoc. 1998 m. pirmeny
bių rėmuose, vyks š.m. bir
želio mėn., Clevelande, Ohio. 
Tiksli data ir vieta dar ne
žinoma. Dėl informacijos — 
kreiptis į Algirdą Bielskų, tel. 
216-486-0889. 

II — Lietuvos Tautinė 
olimpiada ir VI PLS Žai
dynės vyks 1998 m. birželio 
23-30 d., Lietuvoje. Informaci
ja: amerikiečiams — pas Al
girdą Bielskų, kanadiečiams 
— pas Rimą Kuliavą. (Dėl 

Toronto LSK „Jungties" 
13-sis 3-Pitch Softbolo tur
nyras vyks 1998 m. rugpjūčio 
29-30 d., Wasaga Beach, Ont. 
Šis turnyras skaitomas kartu 
kaip ŠALFASS-gos pirmeny
bės. Informacija: Rimas Kulia
vas 'žiūr. aukščiau). 

1998 m. Š. A. lietuvių Gol
fo pirmenybes vykdo Toron
to lietuvių Golfo klubas, 1998 
m. rugsėjo 5 ir 6 d., Kanadoje. 
Informacija: Darius Vaičiū
nas, 54 Hillvievv Cresc, RR 
#1, Midhurst, Ont. LOL 1X0, 
Canada. Tel. 705-722-1127. 
Fax 705-445-0791. 

Po sėkmingų krepšinio rungtynių Clevelande, Arvydą Sabonį sve ik ina 
Lietuvos Respublikos gen. garbes konsule Ingr ida Bublienė. 

Nuotr. V. B a c e v i č i a u s 

APIE 1998 METŲ VASAROS 
SPORTO ĮVYKIUS 

LIETUVOJE (3) 
Kai kam gali atrodyti, kad II 

Lietuvos Tautinė olimpiada 
(vyks birželio 23-26 d.) ir VI 
Pasaulio Lietuvių Sporto žai
dynės (birželio 27-30 d.) yra 
dar labai toli, todėl yra labai 
daug laiko tais įvykiais pa
sirūpinti. Iš tikrųjų taip nėra. 
Gal tik sporto mėgėjai, kurie 
ten vyks kaip žiūrovai, dar 
gali nesijaudinti, bet patiems 
jų dalyviams — sportinin-
kams, jau reikia tuoj pat su-

ko Teniso pirmenybės vyks 
1998 m. rugsėjo 5 ir 6 d., Co-
lumbus, Ohio. Rengia latviai. 
Informacija: Eugenijus Krikš
čiūnas, ŠALFASS-gos lauko 
Teniso vadovas, 105 Anndale 
Dr., North York, Ont. M2N 
2X3. Tel. 416-225-4385. 

1998 m. ŠA. Baltiečių ir 
lietuvių Lengvosios atleti
kos pirmenybės numatomos 
1998 m. rugsėjo 12 ir 13 d., 
Kanadoje, Ontario. Tiksli data 
ir vieta dar nenustatyta. Kon
taktas; Irena Wilkinson, 2783 
Kinnerton Cres., Mississauga, 
Ont. L5K 2B3, Canada. Tel. 

knisti ir registruotis. 
Kaip atsimename, prelimi

narinė registracijos data buvo 
iki 1998 m. vasario 1 d. Dabar 
ji pratęsta iki vasario 28 d. 
Tačiau ir ji netruks ateiti, nes 
laikas tikrai greitai bėga ir 
reikia pasistengti paisyti šios, 
turbūt, paskutinės prelimina
rinės registracijos datos (jos 
terminas jau du kartus buvo 
nukeltas vėlesniam laikui). 

Reikia pažymėti, kad ne 
vien tik preliminarinės regist
racijos data yra pratęsta, ta
čiau LTO ir PLSŽ organizaci
nio komiteto direktoriatas (di
rektorius A. Raslanas) gana 
teigiamai atsakė į ŠALFASS 
pirm. A. Šileikos pasiūlymus 
įvairiais reikalais. Jau gau
tuose dvejose A. Raslano laiš
kuose (rašyti-sausio 15 ir sau
sio 25 d.), atsakoma į mūsiš
kių sportininkų pageidavi
mus. 

Kai kurie mūsų siūlymai bu
vo priimti dėmesin, o kiti liko 
nepatenkinti. Vienas nepaten
kintų prašymų buvo neleidi
mas LTO dalyvaujantiems 905-822-0302. , .. . . . 

1998 m. Š A Baltiečių į S ^ T J & T ^ ^ ^ T 
Sportinio šaudymo pirme 
nybės numatomos rugsėjo 
mėnesį Kanadoje, trijomis 
skirtingomis datomis. Rengia 
latviai. Programoje: stendinio 
(Trap), smulkaus kalibro šau
tuvų ir pistoletų varžybos. 
Smulkaus kalibro šautuvų ir 

kartu atstovauti savo klu
binėms komandoms VI PLSŽ. 
Todėl ŠALFASS centro valdy
ba savo rašte pažymėjo: JBe 
olimpinių žaidėiu. klubams 
neįmanoma sudaryti koman
dų PLSŽ, nes niekas nenori 
dalyvauti su antraeiliais žai
dėjais. Jei olimpiniams žaidė-

pistoletų lietuvių pirmenybės j a m s n e D u t ų leista žaisti abie-
bus .švęstos iš baltiečių. Tik- j o s e v a r ž y b o 8 e ) tada tektų pa

sirinkti olimpiadą arba PLSŽ. 
Čia iškiltų problema: ar verta 

dyta, kad iš užsienio nesusi
darius 8 šaudytojams, varžybų 
nebus, nes jų surengimas la
bai brangus). 

Sausio 25 d. rašte jis teigia: 
„Šaudytojai tegul būna ramūs, 
nes šaudymo sporto šaka jau 
įvykdė nustatytą kvotą. Daly
vaus 2 šauliai iš Didžiosios 
Britanijos, 12 iŠ Kanados ir 7 
iš JAV. Informaciją dėl JAV ir 
Kanados dalyvių atsiuntė 
ŠALFASS šaudymo sekcijos 
vadovas Antanas Šimkevičius. 

Gana palankūs atsakymai 
dėl futbolo ir šachmatų. O dėl 
futbolo, rašoma, jog prelimina
riai gauta informacija iš Di
džiosios Britanijos Lietuvių 
sąjungos, kad žada dalyvauti 
jų futbolo komanda, bet kol 
kas nėra informacijos ar II 
LT, ar VI PLSŽ (kur futbolo 
nėra). Kaip žinome, į PLSŽ 
savo futbolo komandą norėtų 
siųsti ir Čikagos LFK JLitua-
nica"; reikia manyti, kad šiose 
žaidynėse bus pravestas ir fut
bolo turnyras, kaip tai būdavo 
anksčiau. 

Šachmatų reikalu iš Vil
niaus yra rašoma taip: „Užsie
nio šachmatininkams nepriva
loma dalyvauti I etapo varžy- paraiškų. Kiekvienas norintis 
bose: galės žaisti visi atvyku- dalyvauti PLSŽ, nesvarbu ar 
šieji. Amžiaus grupės Šach- individualiose sporto šakose, 
matų federacijos pranešimu, ar komandinėse, privalo už-
būtų tokios: vaikai — iki 14 pildyti „Preliminarinę indivi-
m., jauniai — 15-18 m., jauni- dualią paraišką" ir ją pasiųsti 
mas — 19-22 m., suaugusieji A. Bielskui, 3000 Hadden Rd., 

22-60 m. ir senjorai vyresni Euclid, OH 44177-2122 (jų 
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neturintieji ir norintieji gauti, 
turi kreiptis į atskirose vie
tovėse veikiančius lietuvių 
sporto klubus, arba aukščiau 
minėtu adresu). Kanadoje gy
venantieji lietuviai registraci-

kaip 60 metų. 
Tai tokios svarbesnės žinios 

apie programos reikalus. Da
bar dėl mūsų sportininkų del
simo, o gal net ir nenoro daly
vauti VI PLSŽ (kaip jau anks
čiau buvo rašyta — H LTO jos reikalu turi rašyti Rimui 
yra skirta tik rinktiniams Kuliavui, 297 Kennedy Ave., 
sportininkams, kurių Š. Ame- Toronto, Ont. M6P 3C4. 
rikoje mes mažai turime, o Sužinota, kad Kanados lie-
PLSŽ yra atviros visiems no- tuviai sportininkai iki šiol pa 
rintiesiems). 

ŠALFASS centro valdybos 
gen. sekretorius Algirdas 
Bielskus, su kuriuo palaiko
mas nuolatinis ryšys, skun
džiasi, kad registracija į VI 
PLSŽ Lietuvoje, JAV lietuvių 
sportininkų vyksta labai lėtai; 
iki šiol gauta tik labai nedaug 
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Chicago, IL 60652 
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treč uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v p.p. 

penktad ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

rodė žymiai didesnį dėmesį, 
negu JAV gyvenantieji, ir jų 
užsiregistravę daugiau, negu 
sporto mėgėjų iŠ Dėdės Šamo 
šalies. Taigi, JAV lietuviai 
turėtų sukrusti ir greitu laiku 
apsispręsti — žinoma, geriau 
teigiamai. 

Ed. Šulaitis 

SVARBI PAPILDOMA INFORMACIJA 
II Lietuvos Tautinės olim- nių varžybose, jie galės žaisti 

piados ir VI Pasaulio Lietuvių visi, kas atvyks, finalinėse 

slios datos ir vietos dar nenus
tatytos. Informacija: Kazys 

sporto žaidynių pradines (pre
liminarinės) dalyvių registra
cijos terminas pratęstas iki 
1998 nu vasario 16 d. (buvo 
iki vasario 1 d.). 

Primename, kad JAV sporti
ninkai registruojasi pas ŠAL
FASS-gos gen. sekretorių Al
girdą Bielskų, 3000 Had
den Rd., Euclid, OH 44117-
2122. tel. 216-486-0889; fak
sas 216-481-6064 arba 216-
943-4485. 

Kanadiečiai registruojasi 
pas Kanados Sporto apygar-

Deksnys, ŠALFASS Šaudymo l e i s t i i š l a i d i n g o n > ^ o n k e . dos vadovą Rimą Kuliavą, 

1998 m. ŠA. Baltiečių lau-

sporto vadovas, 1257 Royal 
Dr., Burlington, Ont. L7P 
2G2. Tel. 905-332-6006; fak
sas 905-332-7696. 

1998 m. Š. A. Baltiečių ir 
lietuvių Plaukimo pirme
nybės numatomos spalio ar 
lapkričio mėn., galbūt Kana
doje, tačiau data ir vieta dar 
nežinoma. Pradinė informaci
ja — pas Algirdą Bielskų. 

ŠALFASS-gos vyrų ir mote
rų tinklinio lauko teniso ledo 
ritulio, kovinių šautuvų šau
dymo pirmenybių datos ir vie
tos dar nenumatytos. Taipogi 
bandoma suruošti baltiečių 
krepšinio ir tinklinio turny
ras. 

Visų varžybų reikalais gali
ma kreiptis į ŠALFASS-gos C. 
Valdybos gen. sekr. Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122, USA. 
Tel. 216-486-0889; faksas 216-
481-6064. 

Kalendoriaus papildymai 
bei pakeitimai bus nuolatos 
skelbiami. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

lionėn tik dėl vieno trumpo 
turnyro! Buvome įsitikinę, 
kad atsižvelgsite į mūsų sąly
gas ir mums bus padaryta 
išimtis". Buvo prašoma šį 
klausimą persvarstyti ir pada
ryti Š. Amerikos lietuvių krep
šininkams priimtiną sprendi
mą. 

Vėliausias Organizacinio ko
miteto posėdis turėjo vykti 
šiomis dienomis (vasario 29 d. 
Vilniuje), taigi, yra galimybė, 
kad bus atsižvelgta ir į šį la
bai kritišką reikalą. 

Vienas svarbus dalykas, į 
kurį buvo anksčiau atsižvelg
ta, tai leidimas Amerikoje gy
venantiems (studijuojantiems 
ar pan.) Lietuvos piliečiams 
žaisti Š. Amerikos lietuvių ko
mandose. (Kaip žinome, kai 
kurie JAV kolegijų rinktinėse 
žaidžiusieji krepšininkai jau 
anksčiau yra dalyvavę Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio 
varžybose.) 

Direktorius A. Raslanas ra
šo, kad jau teigiamai išspręs
tas klausimas dėl šaudymo 
varžybų (anksčiau buvo nuro-

297 Kennedy Ave., Toronto, 
Ont. M6P 3C4. Tel. 416-766-
2996; faksas 416-766-5537; E-
mail: 

kuliavas@compuserve.com 
Lietuvos piliečiams, pasto

viai ar laikinai gyvenantiems 
JAV, Kanadoje ar kitose šaly
se, y ra leidžiama dalyvauti 
II Lietuvos Tautinėje olimpia
doje ir VI PLSŽ-se už tų kraš
tų lietuvių sporto organizaci
jas, klubus, etc. 

ŠALFASS-gos siūlomą jau
nių B (1982-83 m. gimimo), 
jaunučių C (1984-85 m.) ir 
jaunučių D (1986 m. ir jaunes
nių) įtraukimą į VI PLSŽ-nių 
programą nuspręs Lietuvos 
Krepšinio federacija, atsižvel
giant į pradinės registracijos 
duomenis. 

ŠALFASS-gos siūlymą įtrauk
ti futbolo (soccer) varžybas į 
VI PLSŽ-nių programą svars
tys ir nuspręs žaidynių direk
toratas, jei gaus pradines re
gistracijas. 

Užsienio šachmatininkams 
neprivaloma dalyvauti kvali
fikacinėse pirmo etapo PLSŽ-

varžybose, birželio 28-30 d. 
Vilniuje. Amžiaus grupės: vai
kai — iki 14 m., jauniai 15-18 
m. imtinai, jaunimas 19-22 m. 
imtinai, suaugusieji 23-60 m. 
ir senjorai — 60 m. ir vyresni. 

Pagal nuostatus, į VI PLSŽ-
nių galutinę programą bus 
įtraukiamos tos sporto šakos, į 
kurias iki pradinės registraci
jos termino užsiregistruos ne
mažiau kaip nustatytas pagal 
sporto šakos kvotą užsienio 
kraštą dalyvių bei komandų 
skaičius. Prašome į tai at
kreipti dėmesį ir pasistengti 
laiku atlikti pradinę registra
ciją! 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

ARASZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogoen Ave., Surte 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave . 
Tower 1 .Surte 3C 

Downers Grove. IL 6051S 
Tel. (630)435-0120 

EDMUNDAS VWHA^kMŠLS.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

T d . 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LPETRBKJS 
DANTLĮ GYDYTOJA^ 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į wakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Htckory Hito, IL 

Tel. (708) 596-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel .706422-8260 

*Pagal laiško turini apie 
žmogų spręsti yra rizikinga. 

ŠALFASS-gos gen sekretorius Algirdas Bielskus i kairėje1 . II LT olimpia
dos ir VI PLS žaidynių reikalais atvykęs į ( ' ikapa. Siu didelių sporto 
įvykių Lietuvoje klausimais diskutuoja su veikliu Čikagos lietuvių sporto 
darbuotoju Rimantu Dirvoniu. Nuotr E d . Aula ič io 
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mailto:kuliavas@compuserve.com
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mailto:kuliavas@compuserve.com
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JUROS, LAIVYNO REIKŠMĖ 
IR PRIVATIZAVIMO 

PASEKMĖS 
B. STUNDŽIA 

Lietuviams nepavyko su ge
ografinės vietos pasirinkimu, 
nes apsistojo ant kelio, kuriuo 
germanų tautos veržėsi į ry
tus, o slavai, norėdami prieiti 
prie Baltijos jūros, slinko į 
vakarus. Nebuvo lengva lietu
vių giminėms išsilaikyti prie 
jūros, nes j au 12 - 14 amžiaus 
susivieniję kryžiuočių ir Livo
nijos ordinai, ryšių palaiky
mui siekė įsikurti visame Lie
tuvos pajūryje. Turbūt dėlto ir 
Klaipėdoje pastatė pilį. Mask-
vėnai, norėdami turėti neuž-
šalančius uostus, ne kartą oku
pavo Baltijos valstybes ir po 
Antrojo pasaulinio karo su
gebėjo Europoje įsigyti kolo
niją, dalį Rytprūsijos su Kara
liaučiaus uostu. 

Sakoma, kad dabar Lietuva 
yra jūros valstybė, bet dar 
nėra jūr inė tauta. Seniau miš
kas ir žemė buvo lietuviui ar
timi ir tenkino jų poreikius. Ir 
taip tapo ūkininkų tauta. Au
gant miestams, kūrėsi pra
monė, tad reikėjo ūkio gami
nius išvežti į pramoningus 
kraštus, o iš ten atsivežti rei
kalingos žaliavos, skystą kurą 
ir įvairias mašinas. Kilo klau
simas, a r pačiam įvairius ga
minius išvežti ir atsivežti, ar 
tai palikti kitiems. Bet veltui 
tie kiti nevežios, nes už tai 
turi uždirbti. O jeigu keliai 
sausuma uždaromi, kas tada 
lieka daryti? 

Remiantis šiais samprotavi
mais, pirmosios nepriklauso
mybės laikotarpyje pradėtas 
kurti tautinis laivynas, kurį 
perėmė okupantai. 

Po karo, kadangi Klaipėdos 
srityje mažai beliko gyventojų, 
rusai stengėsi ten palikti de
mobilizuotus raudonarmiečius 
ir kvietė iš visos sovietinės im
perijos būsimus kolonistus. 
Atstatė uostą, sukūrė preky
bos ir didelį žvejybos laivyną 
bei Jūrininkystės mokyklą. 

Kitokia padėtis susidarė po 
50 metų okupacijos atstačius 
nepriklausomybę. Paveldėtus 
laivynus tuometinė valdžia 
išskirstė, pavesdama prekybos 
laivyną Susisiekimo, o žvejy
bos — Žemės ūkio ministeri
jai. Buvo balsų, kad laivynai 
būtų valdomi Vandens trans
porto ir žvejybos departamen
to, bet tų balsų niekas ne
klausė. 

Prekybos laivyno valdinė 
bendrovė .Lietuvos jūrų laivi
ninkystė" gavo neblogą, nors 
ir rusiškos orientacijos, admi
nistratorių kpt. A. Anilionį, 
kurio vadovybėje laivynas išsi
laikė, pasistatė dar keletą 
naujų laivų ir atneša valstybei 
8-12 milijonų litų mokesčių. 

Sovietiniais laikais Lietuvos 
jūrų laivininkystė angliškai 
buvo pavadinta „Lithuanian 
Shipping Company". Žodis 
„Company" prie angliško pa
vadinimo buvo skirtas užsie
niečiams mulkinti; nes tuo 
tikėjosi jūriniame versle gauti 
lengvatų. Iš tikro, kaip rodo 
lietuviškas vardas, tai nebuvo 
jokia bendrovė, tik Leningra
do laivininkystės padalinys. 

Dabar Lietuvos jūrų laivi
ninkyste bus privatizuojama. 

Baltijos jūra — Lietuvos vartai j pasaulį. 

Ar neket inama pjauti žąsį, 
kuri deda auks in ius kiauši
nius. Net V. Landsbergis išsi
tarė, kad nereikia judint i to, 
kas jau sustyguota. 

Bus privatizuojamas ir Klai
pėdos t ransporto laivynas, ku
rio vadovas yra Arsenijus Bič 
(pas anglus ta i nė ra priimtina 
pavardė). 

Tą laivyną sudaro laivai-
šaldytuvai, tanklaiviai , kurie 
jau senstelėję ir juos reikėtų 
atnaujinti. Bendrovėje dirba 
apie 1,000 žmonių, iš jų 900 
jūroje. Pelno padaro apie 30 
milijonų litų. A. Bič sako, kad 
reikalavimas išmokėti nuo 
įstatinio kapi talo 7% dividen
do (apie 6 milijonus litų) stab
do bendrovės siekimą atnau
jinti laivyną. Deja, toje bend
rovėje da r pučia sovietiniai vė
jai, rusiškas šovinizmas vy
rauja, nes laivai tur i pavadini
mus: „Atlasovo sala", „Narvos 
įlanka", „Rusų sala", „Invisib-

Visi uniformuoti atėję į „Lietuvos" kino teatrą Vilniuje sausio 16 d., galėjo pamatyti naują fantastinį filmą 
„Erdvėlaivio kariai" nemokamai. Čia būrelis ta lengvata pasinaudojusių Lietuvos karių. Nuotr. Eltos 

le — Invinseibl", „Debrece
nas", „Litkės sala", „Suomijos 
įlanka", vis vengiant lietuviš
kų. Tarp kitko, mokomasis lai
vas gavo „Brigitos" vardą — 
tai matomai Severeinčiko uos
to kapitono nuopelnas. J u k iš 
173 kapitonų tik 37 lietuviai, 
kurių dalis yra rusiškos orien
tacijos. Žvejybos laivynas var
du „Jūra", ūkininkų tvarko
mas, žlugo ir valstybei padarė 
š imtus milijonų nuostolio, o 
būta didelio laivyno, kuris, su
maniai valdomas, galėjo Lie
tuvą, Gudiją ir gal kitus kraš
tus aprūpint i žuvimis ar jų ga
miniais, uždirbti pinigų ir 
žmonėms duoti darbo. „Jūrai" 
pr iklausė 223 įvairaus dydžio 
laivai, sovietmečiu visas tur
tas buvo vertinamas arti 6 
milijardų dolerių. 

Sunku suvokti, kodėl neat
sakingiems biurokratams ir 
sukčiams leista žvejybos lai
vyną sunaikinti. Konservato
rių valdžios buvo užsiminta, 
k a d tą piktadarystę reikėtų 
ištirti ir kaltininkus į teismą 
pa t raukt i . Ir yra už ką, nes, 
pavyzdžiui, laivas už kelias 
dešimtis tūkstančių dolerių 
parduotas į .geležies laužą, o 
ten vėl perparduotas už šimtą 
tūkstančių dolerių ir dabar 
da r plaukioja. Buvęs vienas 
„Jūros" direktorių, gavęs iš 
Rusijos pirkėjų 40,000 dolerių 
kyšį, pardvė vieną laivą bene 
puse milijono pigiau. Buvo ke
letas laivų, kurie įstrigo P. 
Amerikos ar Afrikos uostuose, 
neva išnuomoti; pridarius 
dirbtinai skolų, neišmokėjus 
jūreiviams algų, buvo pusvel
čiui perleisti. „Jūroje" keitėsi 
direktoriai, bet reikalai vis 
blogėjo. Dalį laivų už skolas 
perėmė Žemės ūkio bankas, 
bet tie laivai „ūkininkų" valdo
mi dažnai uoste stovi, rūdyja, 
o bankas stengiasi tais laivais 
nusikratyt i . 

Dabar Lietuvos jūrų laivi
ninkystė, Klaipėdos Transpor-

Danutė Bindokienė 

Atsiverkite! 

Nuotr. Baniutės Kronienės 

to bendrovė neramiai laukia 
privatizacijos, nes baiminama
si, kad ir juos gali ištikti „Jū
ros" bendrovės likimas. Taip 
pat galvojama, kad Lietuvos, 
kaip jūrinės valstybės, įvaiz
dis pasaulyje sumenkęs. Spė
jama, kad daugelis būsimųjų 
laivų savininkų panaudos Pa
namos, Liberijos ir Karibų jū
ros valstybėlių patogias vėlia
vas, todėl gali nebelikti laivų. 
plaukiojančių su trispalve. 
Vienas uosto pareigūnas sa- Į 
paliojo, kad, girdi, užtenka jū
rinės valstybės įvaizdžiui 
turėti uostą, laivynas nesvar
bus. Va, koks supratimas apie 
jūros ir laivyno reikšmę! Jau 
geriau suprato tai moterys, 
prieš karą susibūrusios į Tau
tiniam laivynui remti drau
giją. Geriau supranta Švei
carija, kalnų kraštas, esantis 
toli nuo jūros, bet turintis 18 
jūrinių laivų su 333,174 to
nažo. 

Laivininkystėje mažiems lai
vynams yra sunku išsilaikyti, 
nes vyksta konkurencija. Jei 
iširs Lietuvos jūrų laivinin
kystės bendrovė, tai Klaipė
doje kažin ar bus statomi lai
vai ir neturės darbo Baltijos 
laivų statykla, kurioje dirba 
keli tūkstančiai žmonių. Ne
sidžiaugia vyriausybės jūrine 
politika ir Klaipėdos jūros kro
vinių bendrovė, kuri 1996 m. 
aptarnavo 2,500 laivus. Gal 
išsipildys dar Sąjūdžio laikais 
buvusių laivyno viršininkų, 
dabar gerbiamų verslininkų, 
linkėjimas: j ū s neturėsite nei 
laivų, nei savo vėliavos ant 
jų". Ar tik laivyno privatizavi
mas ir visokie pažadai išmo
kėti santaupas bei bankuose 
prarastus pinigus nėra politi
nio populiarumo pirkimas? 

Neseniai danams pusvelčiui 
parduota Baltijos laivų statyk
la. Ar bus iš to valstybei pel
no, ar nuostolio? Vis dėlto po
litiniai įsipareigojimai neturė
tų nustelbti valstybės ekono
mikos poreikių. 

Popiežius Jonas Paulius II 
praėjusį sekmadienį užbaigė 
savo istorinę kelionę į pasku
tinę senojo komunizmo salą — 
Kubą. Kad toji kelionė iš vis 
įvyko, galėtume pavadinti ste
buklu. Politikai, analitikai, is
torikai gali ieškoti ir rasti 
priežasčių, dėl ko suiro So
vietų Sąjunga, bet nesunku 
tarp tų priežasčių įžiūrėti ir 
„Dievo pirštą" bei šv. Tėvo 
įnašą, tuo „Dievo pirštu" pa
rodant kelią į laisvę. Juk 
laisvėjimo vėjai daug stipriau 
papūtė, ir kaip tik Lenkijoje, 
po Jono Pauliaus II apsilan
kymo... 

Ar tų pačių pasekmių ga
lime laukti ir po vizito Ku
boje? Popiežiaus paskutinis 
žodis, išskrendant atgal į 
Romą, buvo — atsiverkite! Jis 
taikytas ne vien diktatoriui 
Fidel Castro, kuris savo at
sivėrimo procesą galbūt jau 
pradėjo, pakviesdamas šv. 
Tėvą apsilankyti Kuboje. Tas 
šauksmas, kad atėjo laikas 
nukirsti užrūdijusius užrak
tus ir plačiai atverti duris 
naujoms idėjoms, žodžio, reli
gijos, mąstymo laisvei, aidėjo 
per visą popiežiaus vizitą. 
Vienok jis buvo taikomas ir 
užsieniui: pabėgėliams ku
biečiams, daugiausia gyve
nantiems vos už 90 mylių nuo 
savo tėvynės — Amerikoje; 
JAV vyriausybei, kad paga
liau reikia panaikinti preky
bos ir gal kitų ryšių su Kuba 
varžymus, nes jie pasitarnau
ja vien stiprinti Fidel Castro 
pozicijas, skatinti neapykan
tos Amerikai, ir apskritai „ka
pitalistiniam užsieniui", pro
pagandą, o gyventojus stumia 
į kaskart didesnį skurdą. 

Popiežius Jonas Paulius II 
gerai žino, kad komunizmas 
bijo atvirumo. Jis žino, kas at
sitiko sovietijai, kai Gor
bačiovas pradėjo savo „atvi
rumo politiką". Atvirumas yra 
tiesos veidrodis, prieš kurį 
pastatyta, komunistinė propa
ganda praranda visą savo pa
trauklumą ir pasirodo tokia, 
kokia iš tikrųjų yra. Nėra abe
jonės, kad ir Fidel Castro su
pranta tautos, kone 40 metų 
kentėjusios totalitarinį reži
mą, pančių atleidimo pasek
mes. O vis tiek jis ryžosi 
kviesti šv. Tėvą į svečius, 
galbūt kaip tik tikėdamas 
atrasti palankias sąlygas tam 
atsivėrimui, galimybei vėl 
įsijungti į laisvojo pasaulio 
tautų bendruomenę. 

Visas popiežiaus vizito die
nas Castro dalyvavo pamal
dose ir renginiuose. Kartu su 
nesuskaitomomis savo tau
tiečių miniomis, jis kantriai 
klausėsi šv Tėvo priekaištų 
savo adresu, girdėjo džiū

gaujančius kubiečius, skan
duojančias „laisves, laisvės!" 
Vos porai dienų praėjus po 
Jono Pauliaus II išvykimo į 
Vatikaną, pasigirsta iš Kubos 
žinių, kad Castro žada dau
giau laisvių tikintiesiems — 
nevaržomai dalyvauti Mišio
se, mokyti savo vaikus katali
kiškose mokyklose, o galbūt 
net bus paleisti kai kurie po
litiniai kaliniai... 

Jau ir Amerikoje gyve
nančių kubiečių daug didesnė 
dalis mano, kad embargo pa
naikinimas, bent leidžiant į 
Kubą įvežti maistą ir vaistus, 
nebus komunistinės santvar
kos ramstymas, o pagalba 
skurstantiems tautiečiams. 
Tikrai niekas negali apkaltin
ti popiežiaus Jono Pauliaus II 
simpatijomis komunizmui, 
tad ir jo raginimas užbaigti 
Kubos izoliaciją nėra parem
tas marksistinėmis, o Kris
taus mokslo tiesomis. Ameri
ka pastaruoju metu stengiasi 
rasti būdų siųsti maistą į 
Iraką ir Šiaurės Korėją, tad 
kodėl ne į Kubą? 

Apskritai embargo Kubai 
tęsimas jau seniai praradęs ir 
veiksmingumą, ir logiką, pri
simenant, kad tas draudimas 
buvo įvestas dar prez. Dwight 
Eisenhovver laikais, kai So
vietų Sąjungos priekyje sto
vėjo Nikita Kruščiovas, o 
Kuba laikyta pavojinga so
vietų baze Amerikos pa
šonėje. Embargo patvirtintas 
1992 „Cuban Democracy" 
aktu ir 1996 m. Helms-Burton 
įstatymu. Nėra abejonės, kad 
tai buvo daugiausia įtakingų 
ir gausių Amerikos kubiečių 
spaudimo JAV vyriausybei pa
sekmė. (Iš to gali pasimokyti 
ir baltiečiai: vieningai reika
laudami, gali daug pagelbėti 
savo gimtiesiems kraštams .) 

Tačiau embargo nedavė no
rimų pasekmių. Galbūt kaip 
tik atvirkščiai: sutvirtino Fi
del Castro pozicijas, vienijant 
kubiečius neapykantos ryšiais 
Vakarų kapitalistams. Nuo
monės, kad reikia draudimus 
panaikinti, dabar jau dažnai 
reiškiamos didžiųjų Amerikos 
dienraščių vedamuosiuose ir 
politinėse diskusijose, ypač po 
šv. Tėvo raginimų. 

Kaip prieš dešimtį metų 
Rytų Europoje, Kuboje po
piežius ragino žmones pa
tiems kurti geresnį, laisvesnį 
savo rytojų, nelaukiant, kad 
kažkas kitas tai padarytų. J is 
kvietė, žengiant į dvidešimt 
pirmąjį šimtmetį, atsinaujinti, 
pasiremiant Kristaus mokslo 
šviesa. Iš entuziastingų minių 
reakcijos galima tikėti, kad 
senelio popiežiaus žodžių ne
nunešė vėjas — jie pataikė į 
kubiečių širdis. 
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PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 

BRITŲ HONDŪRE 
JUOZAS VITĖNAS 

(Tęsinys) 

Visas reikalas tebėra pradedamų studijų stadijoje. 
Tik pilnai ištyrus šį pagrindinį reikalą galima bus pa
sisakyti už ar prieš tokį sumanymą. 

Vašingtono lietuvių būrelis, kuris studijuoja šį 
klausimą ir yra surinkęs nemažai žinių, aktualiausiu 
dabar reikalu laiko specialistų delegacijos Br. Hondu-
ran pasiuntimą. Būtų labai naudinga, kad ten galėtų 
nuvykti agronomas, inžinierius statybininkas ir paty
ręs prekybininkas. Reikėtų vietoje ištirti pieno ir mė
sos ūkių galimybes, gyvenamų ir žemės ūkio trobesių 
statybos sąlygas, žemės ūkio produktų prekybos są
lygas, padaryti, kad ir preliminarinius planus, kiek 
reikėtų suorganizuoti minimui kapitalo tokio lietuviško 
židinio pradiniam įsikūrimui. 

Tuo tarpu ir tokiai delegacijai neturima lėšų. Ti
riami keliai tokioms lėšoms sutelkti. Tam reikalinga ir 
visuomenės parama. Gali atsirasti ir savanorių dele
gatų, arba tokių, kuriems tik dalį išlaidų reikėtų pa
dengti. Norima, kad atsirastų ir tokių, kurie mažesne 
ar didesne auka prisidėtų prie lėšų tokiai delegacijai 
sutelkimo. 

Br. Hondūru susidomėjusių noras yra patirti rea

lias galimybes lietuvių židiniui įkurti. J e i Br. Hondū
ras pasirodytų ne t inkama vieta, bus tokios vietos ieš
koma kitur. 

Lietuvių išsilaikymas, organizuojant kompakti
nius židinius, yra svarbi idėja ir nereikėtų jos, išsa
miau neištyrus, a tmest i . 

Sugestijas ir eventualiai mažą paramą reikalin
giems darbams atlikti prašoma siųsti šiuo adresu.. . 

Vaš ingtono b ū r o io posėdž ia i 

Į mūsų būrelio susirinkimą vasario 22 d. atvyko 
dr. Jonas Balys ir Antanas J. Vasaitis. Buvo aptarti 
atsišaukimo, delegacijos siuntimo bei kiti klausimai. 
Vasaitis sakė, kad jis nei už, nei prieš įsikūrimą Br 
Hondūre, bet, anot jo, J e i norite ten įkurti lietuvių 
židinį, tai darykite grynai komerciškai, neapeliuokite į 
tautinius jausmus". Balys aiškiai nepasisakė prieš su
manymą, bet manąs , kad toks židinys nepasieks savo 
tikslo — nutautės . 

Tą pačią dieną (vasario 22) parašiau Pakš tu i laiš
ką, kartu pasiųsdamas Paramsko ir Mažeikos pareng
tus atsišaukimo projektus. Pareiškiau nuomonę, kad 
pirmas atsišaukimas turė tų turėti daugiau ugnies ir 
kalbėtų daugiau apie principinę klausimo pusę. Pa
prašiau jį parašyti savo atsišaukimo projektą. Pažy
mėjau, kad, sprendžiant iš mano susirašinėjimo, lietu
viai yra gan apatiški įsikūrimo Br. Hondūre sumany
mui. Todėl atrodo, kad būrelių steigimas gali ilgai 
užtrukti. Šiam reikalui, be abejo, daug padėtų geras 
atsišaukimas. 

Taip pat priminiau, kad ruošiuos išleisti pirmą 
biuletenio numerį, kuriame noriu įdėti atsišaukimą ir 
ištraukas iš jo ketvirtojo aplinkraščio. Čia priminiau 
jo paminėjimą, kad „Darbininkas" sutinka skelbti mū
sų žinias ir kita. Todėl pareiškiau abejonę, ar tuo tar
pu mūsų biuletenis yra reikalingas. 

Kovo 6 d. įvyko kitas mūsų būrelio posėdis. Daly
vavo Paramskas, Slapšys, Mažeika, Kačinskas, Vilia
mas, Vasaitis, Bagdonas ir Vitėnas. Pasiūliau darbo
tvarkę: gauti laiškai, delegacijos siuntimas, atsišau
kimas, biuletenio reikalai. Pirmininkauti pakviečiau 
Paramską. Mažeika pasiūlė pirmiausia svarstyti atsi
šaukimo reikalą. Niekas nebenorėjo išklausyti Jono 
Kaseliūno ilgo laiško iš Brazilijos. 

Paramskas: Atsišaukimas dar neparengtas. J is 
yra svarbus. Reikia susirūpinti. 

Mažeika: Pirmininkas gyvena per toli. Todėl veikti 
neįmanoma. 

Slapšys: Didelė visuomenės dalis nesupranta rei
kalo. Informacijos trūkumas išveda iš vėžių. Antra, 
Pakštas turėtų mums palikti laisvas rankas veikti. 

Vitėnas: Pakštas mums netrukdo. Jo išjungimas 
nebūtų naudingas. Jis daugiausia veikia. 

Viliamas: Nematau, kad Pakštas trukdo veiklą. 
Svarbiausiu reikalu laikau ne suradimą pritariančių, 
bet pralaužti nuomonę, kad dabartinė padėtis yra gera 
ir nieko nereikia daryti, kad kolonizacijos nereikia. 
Tai didelis dalykas. Jei visuomenė tai suprastų, 
žmonės pirktų akcijų ir atsirastų norinčių ten kurtis. 

Mažeika: Svarbiausias uždavinys dabar yra su

rengti specialistų delegaciją ir leisti biuletenį visuome
nei informuoti. Šie nutarimai nebuvo įvykdyti, nes 
Pakštas per toli gyvena. Reikia stipresnio būrelio žmo
nių, kurie čia veiktų ir nereikėtų su Pakštu susiraši
nėti. Buvo nutarta, kad mes esame centrinis būrelis, 
kol bus išrinkta nuolatinė valdyba. 

Vitėnas: Atsišaukimas turėtų būti su Pakštu iš
leistas. 

Mažeika pasilieka prie savo nuomonės ir pasisako 
prieš „Darbininko" panaudojimą kaip mūsų oficiozo. 
Tai būtų neišmintinga. 

Paramskas kartoja savo nuomonę, kad svarbiau
sias dalykas yra atsišaukimo paskelbimas ir organiza
cijos sukūrimas. „Jei skaitysim tiktai (Pakšto) laiškus, 
prie tvarkos neprieisime". 

Slapšys: Pakštas davė idėją. Jei atsiras pritarian
čių, tegu jie dirba. 

Viliamas: Palaukti atsišaukimo parengimo. Jei ne
galim laukti, leiskim biuletenį, steikim būrelius, ruoš-
kim ekspediciją. 

Kačinskas: Reikia su Pakštu susitarti dėl atsišau
kimo. 

Paramskas: Be Pakšto negalime skelbti atsišau
kimo. Kai spaudoj bus atsišaukimas paskelbtas, tad ir 
būreliai steigsis. Laukti atsišaukimo, bent pirmojo. 

Vasaitis: Tai būtų prezentavimasis visuomenei. 
Bet būtų negerai, jei ir kiti būreliai skelbtų savo at
sišaukimus. 

Slapšys: Vašingtono būrelis veikia kaip centrinis, o 
kalba kaip eilinis. 'Bus daugiau) 
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LANKĖSI UŽSIENIO 
REIKALU MINISTRAS 

ALGIRDAS SAUDARGAS 
s.m. sausio 12 d. St. Peters-

burg Lietuvių klube vyko susi
tikimas su ministru Algirdu 
Saudargu. Susitikimo koordi
natore buvo Angelė Karnienė 
kartu dirbdama su Floridos 
LB apygarda, vadovaujama 
pirm. Liutavero Siemaškos ir 
LB St. Petersburgo apylinkės 
valdyba su pirmininke Vida 
Meiiuviene. Prie Ministro ap
silankymo programos daug 
prisidėjo ir Alius Karnavičius, 
sudaręs progą ministrui pa
matyti St. Petersburgo miestą 
ir susitikimą priešpiečiams su 
St. Petersburgo miesto val
džios pareigūnais - council-
woman Connie Kone ir St. Pe-
tersburg miesto tarptautinių 
reikalų vedėju John Williams. 
Kartu su Alium Karnavičium 
Flondos LB apygardos pirm. 
Liutaveras Siemaška lydėjo 
ministrą A. Saudargą. 

Šios popietes programos ve
dėja buvo Angelė Karnienė. 
Lygiai antrą valandą, Angelės 
Karnienės pakviestas į salę 
atėjo ministras Saudargas ir 
kiti garbės svečiai. Svečius su
sirinkę St. Petersburgo ir apy
linkių lietuviai pagerbė atsis
tojimu ir ilgais plojimais. 
Pirmoji šios popietės dalis 
vyko anglų kalba, nes šią pro
gramos dalį filmavo dešimtas 
televizijos kanalas. Angelė 
Karnienė. jpindama taiklų hu
morą, supažindindama su gar
bes svečiais sudarė jaukią ir 
šiltą nuotaiką. Pirmiausia bu
vo pristatytas ministras Algir
das Saudargas, po to — Flori
dos kongreso atstovo Bill 
Young padėjėjas George Kre-
tekos. St. Pete Beach miesto 
meras Kevan Finch, pirmoji 
sekretorė Lietuvos ambasa
doje Washingtone Rita Kaz-
ragienė. pirmininkas tarptau
tiniams reikalams St. Peters-
burg miesto John Williams. Po 
supažindinimo, Angelė Kar
nienė pakvietė LB Floridos 
apygardos pirmininką Liuta-
verą Siemaška oficialiai pas-
•veikinti svečius. 

L. Siemaška pasveikino mi
nistrą pirmininką taip pat 
angių kalba, teigdamas kad: 
„...nors tūkstančiai mylių 
skyrė mus nuo gimtinės, 
užtikrinam, kad neužmiršom 
Lietuvos. Kartu ėjom per jos 
skausmus ir džiaugsmą, kad 
Lietuva buvo visuomet mūsų 
širdyse ir mintyse". Jis pa
dėkojo ir visiems garbės sve
čiams už pagalbą kovoje dėl 
Lietuvos laisvės, už kantrų 
išklausymą mūsų pageidavi
mų atgauti laisvę Lietuvai, už 
padėjimą pravesti proklamaci
jas prieš neteisėtą Lietuvos 
prijungimą prie Sovietų Są
jungos, už kėlimą Lietuvos tri
spalvės prie miesto savivaldy
bių, švenčiant Vasario 16-ją. 
Floridos apygardos pirminin

ko sveikinimas susilaukė ilgų 
plojimų už jo padėkos žodį 
JAV miestų ir Kongreso atsto
vams. Po Liutavero Siemaškos 
kalbos, kiekvienas svečias 
trumpu žodžiu pasveikino 
ministrą A. Saudargą, visus 
lietuvius šioje popietėje daly
vavusius ir esančius Lietu
voje. Tuo pačiu teigė, kad visi 
turime džiaugtis Lietuvos lais
ve, dėl kurios visų buvo ilgai 
dirbta ir kovota. George Kre-
tekos, Floridos Kongreso at
stovo Bill Young sveikinimą 
ministrui Saudargui užbaigė 
lietuvišku „Sveikas atvykęs!" 
Po visų sveikinimų žodį tarti 
buvo pakviestas A. Saudargas. 
Ministras trumpu sveikinimu 
anglų kalba padėkojo garbės 
svečiams už nuolatinę pagalbą 
kovoje dėl Lietuvos laisvės 
„šaltojo karo" metu, o susirin
kusiems lietuviams, kad jie, 
išvengę Sibiro tremties, kalė
jimų ir sušaudymų, atvykę į 
Ameriką tapo pavyzdingais 
šio krašto gyventojais, nepa
miršo Lietuvos, bet ja rū
pinosi, nuolatos budėjo ir ko
vojo dėl jos laisvės. Tuo bai
gėsi anglų kalba vykusi pir
moji programos dalis. Svečiai 
buvo išlydėti plojimais ir pa
gerbti atsistojimu. 

Po dešimties minučių per
traukos, ministras Saudargas 
sugrįžo į salę lietuviškai pra
bilti į susirinkusius. 

Ministras Saudargas savo 
kalboje teigė, kad šis yra tre
čias miestas pavadintas šv. 
Petro vardu, kurį jis turėjo 
progos aplankyti. Paminėjo, 
kad jo kelionės tikslas buvo 
dalyvauti prezidento A. Bra
zausko delegacijoje, pasira
šant JAV chartiją su Baltijos 
valstybėmis. Tuo pačiu turėjo 
progą aplankyti ir kelis lietu
vių telkinius. Jis padėkojo vi
siems „už tą nuostabų darbą, 
kurį dirbot sunkiais ir tam
siais metais, bet tikėjimas ir 
tautos valia buvo išlaikyta ir 
Lietuva šiandien yra laisva. 
Lietuvos laisvė jau iškovota — 
ačiū jums už tai!" Tolimesnėje 
kalboje jis pabrėžė, kad visi 
dar turime daug dirbti. Nes, 
vienas dalykas iškovoti laisvę, 
o kitas ją išlaikyti. Jis teigė, 
kad „ta kova už laisvę esmėje 
ir savo pagrinde, buvo kova už 
vertybes, už idealus, už princi
pus, už tas vakarų kultūros 
sukurtas vertybes ilgametės 
skausmingos istorijos ir revo
liucijos eigoje". Čia paminėjo, 
kad ir partizanai, Lietuvos 
disidentai ir visi tremtiniai 
kovojo už tas vertybes, kad 
laisvė yra dovana už tą kovą. 
Tačiau išlaikyti tą dovaną, rei
kia tas vertybes puoselėti ir 
ginti, kad jos neprapultų ar 
nebūtų sumenkintos. Minist
ras Saudargas nabrėžė, kad 
-,mūsų laukia dicelis ir nuola
tinis darbas". Paminėjo Lietu
vos ūkį, švietimą, socialinę 
būklę, sveikatos apsaugą ir 
daug kitų rūpesčių, kuriems 
valstybė turi daug dėmesio 
teikti. Ministras teigė, kad 
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Floridoje, lietuvius apsilankius. Iš k. : 
tuvių klubo pirm. Albinas Karnius. 
visa tai reikia apsaugot, todėl 
Lietuva siekia būti tarptau
tinės organizacijos nare. Pa
minėjo, kad Lietuva turi būti 
ne tik Jungtinių Tautų nare, 
bet įstoti į Europos sąjungą ir 
NATO. Jis pastebėjo, kad 
įstatymuose yra dar daug 
„skylių", pro kurias pralenda 
kai kurie individai piktnau
džiaudami ir laužydami tuos 
įstatymus, kurie jau yra patik
rinti ir išbandyti kiekvienoje 
Europos valstybėje. Visam 
tam reikia laiko, daug pas
tangų, geros valios ir nuolati
nio darbo. Jis paminėjo, kad 
Lietuvos ūkis taisosi, infliacija 
bus vienaženklė ir vidaus pro
duktai jau kelinti metai iš 
eilės auga. Pareiškė, kad Lie
tuva jau turi daugiau įsipa
reigojimų, kaip pasiuntimas 
kariškų dalinių į Bosniją tai
kos palaikymui, kad jau nus
tatytos sienos tarp Lietuvos ir 
Baltarusijos ir smarkiai dirba
ma nustatyti ir kitas vals
tybės sienas. Savo kalboje ko
mentavo ir naujo Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
išrinkimą, teigdamas, kad 
„Valdas Adamkus bus Lietu
vos ateities prezidentu, nes jis 
turi gerą išmanymą vakarie
tiškos kultūros, vakarietiškos 
tvarkos ir jam žymiai lengviau 
bus vesti Lietuvą į Europą, į 
transatlantines organizacijas". 
Paminėjo, kad Lietuva jau yra 
negrįžtamai pasukusi vakarų 
civilizacijos, Europos civiliza
cijos keliu. 

Baigęs kalbą, A. Saudargas 
atsakė į įvairius dalyvių klau
simus, dėl kriminalo, sienos 
su Latvija problemos, pertek
lių Lietuvos ministerijų, pilie
tybės atstatymo klausimą ir 
asmeninės nuosavybės atga
vimą. Visus klausimus mi
nistras Saudargas bandė tak
tiškai atsakyti, kartais jaus
mingai, tačiau nė visuomet 
patenkindamas klausiančius, 
ypač pilietybės atžvilgiu. Gar
saus plojimo susilaukė po 
klausimo, kada bus sugrą
žintas St. Petersburgo LB pir
mininkas pulkininkas Algis 
Garsys? Jo atsakymas buvo. 
„Kad jis mums dar labai labai 
reikalingas". 

Po klausimų visi buvo pa
kviesti pasisvečiuoti ir pasi
vaišinti St. Petersburgo LB 
valdybos suruoštomis vaišė
mis, kurias rūpestingai tvarkė 
Vida Sabienė ir Genovaitė 
Treinienė. Ta pačia proga 
buvo galima ir asmeniškai 
pasveikinti ministrą Algirdą 
Saudargą. 

Elvyra Vodopalienė 
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Sausio 16 d., penktadienio 
popietę, Lietuvių klube, daly
vaujant beveik trims šimtams 
svečių, buvo atšvęstas Antano 
Gudonio 80-asis gimtadienis. 
Antanas Gudonis, pareigin
gas, nuoširdus ir Lietuvą jaut
riai mylintis žmogus, gerai pa-

Alius KarnaviCius, Angelė Karnienė, ministras Algirdas Saudargas ir Lie-
Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

žįstamas St. Petersburgo tel
kinyje. 

Su pertraukomis, keliolika 
metų vadovavo klubui. Jis yra 
ir Romo Kalantos šaulių kuo
pos vadas, Lietuvos Vyčių 174 
kuopos pirmininkas, Pensi
ninkų klubo vicepirmininkas. 
Tai tikrai lietuvių reikalams 
pasišventęs asmuo, visad pasi
ruošęs padėti, pasitarnauti. 
Antanas Jonaitis, šio vakaro 
pravedėjas, savo kalboje pa
stebėjo, jog „Aukščiausias Kū
rėjas Gudonį apdovanojo 
aukštu ūgiu, 'šviesiu protu, 
gražiu balsu ir dideliais orga
nizaciniais sugebėjimais... iš
keliaujantį iš šio pasaulio, Šv. 
Vardo bažnyčioje Antanas pa
sitinka su žvake, su žvake pa
lydi. Kai kunigas kapinėse pa
šventina amžinojo poilsio vie
tą, kai skausmas spaudžia ar
timųjų širdis, Antanas, žino
damas, kad malda ramina, 
pradeda giesmę „Marija, Ma
rija". ' -

Gudonis, gimė 1918 m. sau
sio 16 dieną, Brooklyn, N.Y. 
Jam esant trejtį metų, tėvai 
grįžo į Lietuyą ir apsigyveno 
Utenos apskrityje, Kaniūkų 
kaime. Jie čia nusipirko dvarą 
su dideliais pastatais, kuriuo
se vėliau buvo įkurta pradžios 
mokykla ir pieninė. Baigęs 
pradžios mokyklą Antanas 
įstojo į Utenos ;gimnaziją. Po 
dviejų metų persikėlė į Kauną 
ir mokslus tęsė „Aušros" gim
nazijoje. Būdamas septintoje 
klasėje, 1933 metais, nutarė 
grįžti į gimtąjį kraštą — Ame

riką. Apsistojo Brooklyn, N.Y. 
Vėliau persikėlė į Hartfordą. 
Dienomis dirbdamas, vakarais 
lankė vakarinę mokyklą, mo
kėsi anglų kalbą. Prasidėjus 
karui, Antanas šaukiamas į 
kariuomenę. Grįžęs iš kariuo
menės veda Matildą Norbu-
taitę. Po metų jiems gimė duk
tė Karolina. 1943-čiais metais 
persikėlė į Elizabeth, NJ, kur 
gavo darbą Singer bendrovėje. 
Kompanijos skatinamas ir re
miamas — trejus metus lankė 
Edison technikos mokyklą ir 
Singer Co. Tool and Die mo
kyklą. Vėliau mokėsi Newark 
inžinerijos mokykloje, o vaka
rais, papildomai lankė verslo 
administracijos kursus. Bend
rovės jis buvo gerai įvertintas 
ir kaskart jam buvo skiriamos 
vis atsakingesnės pareigos. 
Singer bendrovėje išdirbęs ke
turiasdešimt metų išėjo į pen
siją. Gyvendamas New Jersey 
valstijoje buvo veiklus įvairio
se lietuviškose organizacijose. 
Priklausė Paterson lietuvių 
parapijai, Lietuvių Bendruo
menei (dvejus metus buvo 
apylinkės pirmininku), Pater
son lietuvių klubui ir kitoms 
organizacijoms. Išėjęs į anks
tyvą pensiją, 1979 metais ap
sigyveno saulėtoje Floridoje. 
Žmonai Matildai mirus, susi
pažino ir 1982-siais vedė Pet
ronėlę Seniūnienę. Antanas 
Gudonis St. Petersburgo lietu
vių tarpe yra daugiausiai už 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI—PATAISYMĄ. 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (land-
scaping/maintenance) bendroves savi
ninkas, Wuhington, O.C., ieiko darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Ott. Mgr. Auksė 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West 95th Street 

Tel. (706) 424-6654 
(773)581-8654 

nuopelnus įvertintas veikėjas. 
Jo krūtinę puošia Lietuvos 
Vyčių ir Lietuvos Šaulių są
jungos kelių laipsnių meda
liai. Lietuvos Respublikos vy
riausybė, įvertindama Antano 
Gudonio veiklą, jam skyrė Ku
nigaikščio Gedimino ordiną, 
kurį jam Lietuvoje įteikė pre
zidentas Algirdas Brazauskas. 
Lietuviškoje veikloje jam pa
deda žmona Petronėlė. 

Antanui Gudoniui buvo ki
lęs sumanymas Kaune, prie 
buvusio valstybės teatro, pa
statyti paminklą Romui Ka
lantai. Buvo pradėti pasitari
mai su architektais ir skulpto
riumi, tačiau vyriausybei pasi
keitus, savo numatytų planų 
jis negalėjo įvykdyti. Tačiau 
Antanas nenuleido rankų. 
Sutelkęs lėšas, daugiausia iš 
Romo Kalantos šaulių kuopos 
narių tarpo, pastatė puikų 
granito paminklą žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, Skausmo 
kalnelyje prie Veiverių. 

Visiems svečiams susirin
kus, Antanas Jonaitis pakvie
tė sukaktuvininką užimti vie
tą prie stalo. Visiems sustojus 
ir plojant, nuo durų jį lydėjo 
žmona Petronėlė ir duktė Ka
rolina. Visiems susėdus, pra
nešėjas pakvietė Šv. Kazimie
ro misijos kleboną kun. Ste
poną Ropolą, OFM, sukalbėti 
maldą. Netrukus iš virtuvės 
pasirodė vežimėliai su maisto 
patiekalais. Po vaišių, ant sta
lų atsirado šampanas ir sve
čiai, Antanui Gudoniui su
dainavo „Ilgiausių metų". 

Po to buvo sveikinimai. Ke
lis sveikinimus raštu perskai
tė Antanas Jonaitis. Žodžiu 
sveikino klubo pirmininkas 
Albinas Karnius, LB Floridos 
apygardos vardu Liutaveras 
Siemaška, Tautinės sąjungos 
St. Petersburgo skyriaus — 
Juozas Šulaitis, Romo Kalan
tos šaulių kuopos — Vladas 
Gedmintas, Vyčių 174 kuopos 
— Diktanienė, LB St. Peters
burgo apylinkės — Loreta Ky-
nienė, Šv. Kazimiero Misijos 
komiteto — Pranas Petraitis, 
Pensininkų kuopos — Janina 
Laurienė ir Laimutė Alvara-
do. Asmeniškai sveikino Me
čys Šilkaitis, kaip ilgametis 
pažįstamas iš New Jersey lai
kų, Bronius Baukys ir Vanda 
Mickienė Lido Beach gyven
tojų vardu. Aktorės Dalila 
Mackialienė skaitė eiliuotą 
prašymą Dievui, kad jis (už 
nuopelnus) kasmet Gudoniui 
dar pridėtų po metus iki šimto 
metų, o po to, už sąžiningai ir 
gerai atliktus darbus, dar pri
dėti penkerius metus. Progra
mą tęsti pakviestas vyrų Dai
nos vienetas, kuriam šiuo me
tu vadovauja muzikas dakta
ras Bronius Kazėnas. Pirmą 
kartą teko girdėti taip puikiai 
atliekamą programą. Tenka 
stebėtis, ką profesionalas mu
zikas gali išgauti iš jau bran
daus gyvenimo sulaukusių vy
rų. Dainos skambios, puikūs 
balsų deriniai, susiklausymas 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
J. B U B N Y S 

773-737-5168 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

RIMAS L. STANKUS 
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7122 S. Putastt Rd. 
43CSS.Archtf Avc 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

% % * * % * * 

HELP WANTED 
Driver, CDL Class B, Haz. Mat. 

min. 1 year experience. Mušt 
knovv city areas; $400-5600 
weeWy. Tei. (708) 780-0230. 

ir ryški dirigento kontrolė. Tę
siant programą — „linksmieji 
broliai" iš Kanados — Aleksas 
Kusinskis ir Algis Ulbinas 
(Ulbinui palydint akordeonu) 
padainavo linksmų kupletų 
apie Antaną ir bendrai apie 
gyvenimą Floridoje. Pabaigai, 
prisijungus Irenai Kusinskie-
nei ir pritariant visiems daly
viams, buvo sudainuota „Ąžuo
lai žaliuos". Patiekus kavą, 
Irena Kusinskienė į salę įvežė 
didžiulį tortą su keliasdešimt 
degančių žvakučių, kurias už
pūsti pakvietė Gudonį. Tai at
likti buvo reikalinga žmonos 
Petronėlės ir artimųjų pagal
ba. Kelių pakopų tortas buvo 
išdalintas visiems svečiams. 
Netrukus Kathy „Lorelei" or
kestras susistatė įrankius sce
noje ir pakvietė sukaktuvi
ninką šokius pradėti jaunųjų" 
valsu. Buvo linksmintasi iki 
vėlumos. Tai buvo gražus di
delio veikėjo Antano Gudonio 
pagerbimas. 

Mečys 

LIETUVOS DUKTERYS 
PRISIMINĖ JŲ 

DRAUGIJOS STEIGĖJĄ 

St. Petersburgo Lietuvos 
Dukterų draugijos kalėdinis 
susirinkimas ir pabendravi
mas vyko gruodžio 11 d. Pir
mininkė Aldona Čėsnaitė, pa
sveikinusi gausiai susirinku
sias nares, pranešė apie drau
gijos veiklą. Kadangi 1997 me
tais suėjo 20 metų nuo draugi
jos steigėjo ir globėjo kun. dr. 
Felikso Gurecko mirties, pir
mininkė pakvietė draugijos 
narę Jadvygą Giedraitienę pa
kalbėti apie šį žymų asmenį. 

Kalbėtoja gerai susipažinusi 
su kun. Gurecko biografija, jo 
ideologija ir veikla, prisipaži
no, jog šio nuostabaus asmens 
įnašas į mūsų gyvenimą pali
ko jai gilų įspūdį. Ji paminėjo, 
kad paskaitą paruošė remda
masi medžiaga iš jo rinkinio 
„Esam nemarūs", išleisto po jo 
mirties. Po trumpos jo gyveni
mo apžvalgos, paskaitininke 
iškėlė jo mintis ir idėjas įvai
riais klausimais, primindama, 
jog kun. dr. Gurecką domino 
visos gyvenimo sritys: šian
dieninis žmogus, jo nerimas ir 
ieškojimas, jo nutolimas nuo 
Dievo, artimo meilė ir labda
rybė. Iškėlė jo mintis apie fizi
nio ir moralinio blogio bei 
nuodėmės buvimo prasmę, 
apie kančią, pomirtinį gyveni
mą ir lietuvybės klausimą. La
biausiai jam rūpėjo artimo 
meilė ir labdarybė, ir dėl to 
įkūrė šią taip svarbią labda
rybės organizaciją — Lietuvos 
Dukterų draugiją. J. Giedrai
tienė baigė paskaitą kun. 
Garšvos, ilgamečio „Draugo" 
redaktoriaus žodžiais, kurie 
tiksliausiai apibūdina šį nuos
tabų žmogų: „Kun. dr. Gurec
ko gyvenimas prabėgo pras
mingai, skirtas ne sau, bet 
savo artimiesiems. Jo darbas 
nesibaigė tik viena kuria sri
tim, ne tik vien šalpa, bet 
skleidėsi į visas puses plačiai 
ir reikšmingai. Jis buvo kape
lionas, redaktorius, pabėgėlių 
dvasios vadas, profesorius, 
studentų religijos mokytojas, 
prieglaudos senelių ir ligonių 
guodėjas". 

Po paskaitos muzikė Regina 
Ditkienė atliko meninę prog
ramą ir vadovavo giesmėms. 
Kalėdinis susirinkimas, su
traukęs 90 narių, baigėsi daly
vių suneštų skanėstų vaišė
mis. 

Džiugu, kad Lietuvos Duk
terų draugija tęsia savo kūrėjo 
įdiegtą labdarybės ir artimo 
meilės darbą, o dabar jau iš
tiesė pagalbos ranką ir Lietu
vai, rūpindamasi ligoninėmis, 
padėdama seneliams ir našlai
čiams. 

Jadvyga Kuncaitis 
Giedraitienė 

*Ir beširdžiai 
širdies infarką. 

gali gauti 

Lietuvos Dukterų draugijos įkū
rėjas kun. Feliksas Gureckas, gra
žiai prisimintas pernai gruodžio 11 
d. Jo pastangų pasėta artimo 
meilės sėkla ir šiandien duoda 
šimteriopą vaisių. 

'Dieną prailginti galima 
tiktai tinginyste. 

'Muziejus 
vuota istorija. 

— užkonser-



LAIŠKAI 
KODĖL NUTOLSTAMA 

NUO LIETUVYBĖS 
Tiek daug rašoma, o niekas 

atvirai nepasako — kodėl? 
Priežasčių yra daug. Čia kal
bama apie vaikus. 

Turiu du pavyzdžius, bet jų 
yra ir daugiau. Žinau vieną 
mišrią šeimą, nori leisti savo 
trejų metų vaikelį į lietuvišką 
Montessori darželį. Vaiko ne
priima, nes nemoka lietuviš
kai. Šeimoje nėra galimybių, 
nes abu tėvai dirba. Pamoko 
kelis lietuviškus žodelius, bet 
ne tas, kai vaikas bendrautų 
su kitais vaikais, kalbančiais 
lietuviškai ir su mokytoja bent 
kelias valandas savaitėje. 
Tėvai priversti leisti vaiką į 
anglišką darželį. 

Taip ir atkrenta vienas vai
kas nuo lietuvybės. Tikriausiai 
tokių yra daugiau. 

Antras pavyzdys — vaikas 
silpnai kalba lietuviškai, bet 
leidžiamas į lietuvišką mokyk
lą. Praeina vienus, antrus me
tus, pasidaro per sunku, nes 
gana sparčiai varomas moks
las. Ir vėl atkrenta keliolika. 
Ar neužtektų silpnai kalban
tiems pamokyti kalbėti lietu
viškai ir šiek tiek skaityti, 
svarbiausia įkvėpti jiems pa
triotizmo, supažindinti su Lie
tuva. 

Tas pat vyksta organizaci
jose. Prakalbėjo skautuke ang
liškai, kiek triukšmo, rašymo į 
laikraščius. Ar ji norės eiti 
daugiau? Turime džiaugtis, 
kad ji nori dalyvauti lietuvių 
skautuose. Ir reikia kuo šilčiau 
juos visus priimti. Turim su
prasti, kad vaikai daugiau 
savo dienos laiką praleidžia 
kalbėdami angliškai, jiems 
sunku išsireikšti lietuviškai. 

Atsiminkime — gyvename 
ne savo tėvynėje, tai turime 
suprasti kiekvieną situaciją ir 
intensyviai veikti, norint išlai
kyti lietuvybe. 

Raimonda Cook 
Chicago, EL 

DAUGIAU TIESOS, 
TOLERANCIJOS IR 

MEILĖS 
Meilė nieko neišskiria, iš

skyrus neapykantą, rašė mū
sų filosofas Juozas Girnius. O 
tos neapykantos mūsuose aps
tu šiuo metu. Net graudu, kai 
turime dabar juo sparčiau 
kurti ir statyti, daugelis su
gaišta daug laiko viską griau
dami. 

Yra ne vienas mūsiškių 
žurnalistų tiesiog persisunkęs 
pesimizmu, pykčiu ir nepa
grįsta kritika. Ką toks bera
šytų apie Lietuvą — vis nei
giamai. Nieko nemato ten bal
ta, net pilka — vien juoda. Bu
dos išmintis dėstė, kad piktas 
žmogus panašus į anglį: jei 
nedegina, tai tepa. Užklausus 
tokio pesimisto, ar buvai Lie
tuvoje, ar matei, kaip ten vis
kas bloga, gauni atsakymą: 
„Ne, kiti man pasakojo". Štai 
tau ir laikraštininko objekty
vumas. Neveltui lietuvių 
priežodis iš tokių pasityčioja: 
„Aklas pamatė, kurčias iš
girdo, nebylys pasakė, o tu — 
išsižiojęs kaip tiesą kartoji. 

Pagaliau toks kritikas, nu
vykęs tėviškėn, ieško, ką prieš 
pusės šimtmečio paliko. Ir jam 
nei paukščiai nebečiulba (o čia 
rašančiai lakštingalos Aukš
taitijoje nedavė miegoti), žvė
rys išnykę (o Lietuvos dien
raščiai perspėja vairuotojus, 
kad per daug stirnų ir kitų 
žvėrelių suvažinejama), Pa

langoje, kas sugriebęs sukry
pusią kėdę ar sulūžusį stalą 
— tuojau lauko kavinaitę sta
tosi (o amerikietis korespon
dentas neatsidžiaugia Vil
niaus gausiom ir tankiom ka
vinėmis šaligatviuose) ir t.t. 
Šitokiems pikčiurnoms reikė
tų prisilaikyti kinų patarlės: 
„Teisingumas — vienintelis 
pinigas, kuris imamas visame 
pasaulyje." 

Ko labiausiai kai kuriems 
mums trūksta, tai toleranci
jos. Nei šeimos, nei drau
gystės, nei meilės ryšiai nie
kad neišsilaikytų be tole
rancijos. Niekinant kitus, 
šmeižiant juos, iškeliant savo 
„išmintingumą", nepažabojant 
savo ambicijų, duodant pavy
dui valią — sugriauna tik 
savo žmoniškumą. Mes nemo
kame mandagiai pagerbti (ir 
išklausyti) kitų nuomonių. Da
nijoje teko išgirsti, kad patari
mus mes duodame kibirais, o 
patys juos priimame iš kitų 
tik lašais. 

Čia rašančiąja nuolat slėgė, 
kai atvykus į šį kraštą, kuris 
vietinis lietuvis tuoj pasigirda-
vo mokąs lietuviškai. Ir pasi
gardžiuodamas sakė: „Kopūs
tų galva" arba: „Tu durnas". 
Esą, taip jo tėvai į jį kreipda
vosi. Žydai niekad nepavadins 
savo vaiko kvailiu. Užtat ir 
gali didžiuotis jų išmintimi. 
Pagyrimai ugdo pasitikėjimą 
savimi, kelia norą kurti, 
žengti pirmyn, paskatina, o 
niekinimai užmuša visiškai 
pasitikėjimą savo sugebė
jimais, skandina bet kokį 
veržlumą tobulintis, nuslopina 
savarankiškumą. 

Ir mes, atvertę naujų metų 
švarų lapą, pasistenkime jį 
užpildyti pozityviu nusistaty
mu pradėti nuo savęs —gerbti 
savo tėvus, savo vaikus, tuo 
pačiu ir save, o tada mo

kėsime pažvelgi ir į kitus su 
didele pagarba. O svarbiausia 
— daugiau tolerancijos ir mei
lės mūsų mieliems broliams ir 
sesėms šioje Naujoje žemėje ir 
karaliaus Mindaugo suvieny
toje senutėje Lietuvoje! 

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL 

BUVO SMAGU 

Smagu buvo apsilankyti 
Brighton Parko bažnyčios lie
tuvių choro linksmavakarį, į 
kurį buvau pakviestas draugo, 
pratęsti naujų metų sutikimą. 
Mus pasitiko gražiai išpuošta 
salė su lempučių girliandomis. 
Buvome pasodinti prie staliu
ko kartu su senaisiais lietu
viais, gimusiais Amerikoje. 
Džiaugiamės skaniais patie
kalais, kartu dainavome links
mas dainas su bažnyčios cho
ristais ir smagiai šokome tau
tinius šokius su Vyčių šokė
jais. Dainos ir šokiai skambėjo 
nenutrūkstamai iki vidurnak
čio. Niekas neskubėjo grįžti 
namo, džiaugdamiesi puikia 
aplinka, kuri leido pasijusti, 
kaip jaunystės laikais Lietu
voje. 

Noriu padėkoti Brighton 
Parko bažnyčios choristams 
už puikią vakaronę. Prašom 
skambinti visais varpais ir 
kvieskit į kitą pasilinksmini
mą. Atvyksiu bematant ir vi
sus iš Lietuvos kartu kviečiu 
apsilankyti. 

Vytautas Urbonavičius 
Iš Klaipėdos 

Busimas Lietuvos Respublikos prezidentas š m sausio 24 d. aplanke Jaunimo centre esančius lituanistinio 
švietimo židinius. Iš k. : Pedagoginio lituanistinio instituto direktore Stase Petersoniene, Čikagos lituanistinės 
mokyklos vedėja Jūrate Doviliene ir garbingasis svečias Valdas Adamkus Nuotr J. Tamulaičio 

I PLC, LemontP, šeštadienį, sausio 24 d atsilankiusi būsimąjį Lietuvos prezidentą maloniai sutiko Maironio li
tuanistines mokyklos mokiniai ir mokytojai Iš k JAV LB Švietimo tarybos pirm R Kucienė. Lietuvos Respubli
kos prezidentu išrinktasis Valdas Adamkus ir Maironio mokyklos vedėja Eglė Novak Nuotr. R. Novak 

ŽMOGIŠKOJI KLAIDA 

Senovėje jau romėnai, pa
stebėję pasakojimuose klaidą, 
sakydavę: „Errare humanum 
est", o šiandien gal net Karolis 
Milkovaitis panašiai galvoja, 
pastebėjęs sausio 16 d. „Drau
ge" išspausdintame savo straips
nyje „75 metai nuo Klaipėdos 
krašto išvadavimo" savąją 
žmogiškai padarytą klaidą. 

Autorius, aprašydamas lie
tuvių kalbos 1872 metais 
pašalinimą iš Klaipėdos kraš
to mokyklų, rašo: „... pradėjus 
slopinti lietuvių tautinę sąmo
nę, netrukus pradėtas leisti 
grynai vokiškos dvasios laik
raštis „Lietuvos keleivis", ku
rio siekis buvo skiepyti ir ug
dyti lietuviuose meilę kaize
riui". Kaip tik šiame sakinyje 
ir glodi autoriaus apsirikimas. 
Dienraštį „Lietuvos keleivį" 
leido „Ryto" bendrovė Klaipė
doje. Jis buvo skirtas tautiniai 
susipratusiems krašto lietu
viškiems gyventojams, o ne jų 
dvasios slopinimui. Vyriausias 
dienraščio redaktorius buvo 
Jonas Endrikis Grigolaitis, 
vėlesniais metais ilgai kentė
jęs už savo veiklą kacete. 

Straipsnio autoriui nebebu
vo tikriausiai lengva prisimin
ti savo aprašymui atitinka-
mesnį laikraščio pavadinimą, 
iš prieškariniais laikais Klai
pėdoje leistų 5 dienraščių tar
po. Jis tikriausiai galvojo apie 
S. W. Siebert „Memeler* 
Dampfboot leidyklos leidžia
mą dienraštį „Lietuwiczka 
Ceitungą", spausdintą gotišku 
raidynu, žinoma, dienraštis 
daugiau kaip šimtą metų lan
kęs lietuviškai skaitančiuo
sius skaitytojus, buvo provo-
kiškos pakraipos, kaip ir 
nemaža dalis skaitančiųjų gal
vosenos. Jei dienraštis ugdė 
tais laikais meilę kaizeriui, 
laikas būtų tą suprasti, o ne
maišyti su Bismarcko laikų 
politika. Kaizerio laikais lie
tuvninkai turėjo savo organi
zacijas, giedotojų draugijas, 
savo kalba spaudą, skyrė at
stovus į Berlyno Reichsta
gą, ir turėjo net atskirą dra
gūnų pulką kaizerinėje ka
riuomenėje, kuriuo daugelis 
didžiuodavosi. Jie giedodavo 
lietuvių kalba, jie melsdavosi 
lietuviškai ui krašto valdovą. 

Juk jiems būtų buvę bepras
miška melstis už Rusijos carą, 
Didžiajai Lietuvai neturint 
tais laikais net prezidento. 
Juk britai dar ir šiandien gie
da ir meldžiasi už savo kara
lienę. Be to, anais laikais 
Klaipėdos krašto gyventojai 
buvo Prūsijos piliečiais. Kaip 
iš patirties žinome, kiekvienas 
darome žmogiškas klaidas. 

Valteris Bendikas 
Chicago. U 

KARALIAUČIAUS SRITIS 
TEBĖRA TARPTAUTINĖ 

PROBLEMA 

Taip pareiškė neseniai Lie
tuvos Respublikos prezidentu 
išrinktas Valdas Adamkus, 
(„Draugas" nr. 10, 1998 sausio 
15 d.). Tame pat laikraštyje V. 
Adamkaus atstovas spaudai 
Darius Tarasevičius pasakęs, 
„kad Karaliaučiaus srities 
klausimas yra sureguliuotas". 

Kaip sureguliuotas? Ar jau 
naujasis Lietuvos Respublikos 
prezidentas sutarė su Rusija 
Karaliaučiaus sritį perleisti 
Lietuvai? Argi Darius Tarase
vičius nežino istorinės praei
ties? Gal žinojo, tik primiršo, 
tai pacituoju VLIKo (Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo ko
miteto) nutarimo dalį, priimtą 
paskutiniame jų veiklos seime 
Čikagoje 1991 lapkričio 1-3 d.: 

„Mažoji Lietuva yra lietuvių 
tautos ir jos gentainių žemė 
seniausių amžių. Jokia kita 
tauta ar valstybė neturi pir
mumo teisės į jos teritoriją. 
Baigiantis karui, sąjunginin
kai pavedė Sovietų Sąjungai 
laikinai administruoti Mažąją 
Lietuvą, įskaitant Karaliaučių 
(Kaliningrado sritį). Sovietų 
Sąjunga, piknaudžiaudama pa
sitikėjimu, išteriojo ar išvarė 
to krašto gyventojus, sugriovė 
ūkį, kolonizavo šalį svetimais 
žmonėmis ir pavertė ją di
džiule ir grėsminga militariz-
mo baze. Todėl VLIKo bai
giamųjų darbų seimas kreipia
si į didžiąsias Vakarų valsty
bes, prašydamas, kad iš Ma
žosios Lietuvos būtų atitrauk
tos visos karinės pajėgos ir 
kad ta šalis būtų sujungta su 
Lietuva. 

Rytų ir Pietų Lietuvos sie
nos, einančios etnografinėmis 
lietuvių tautos žemėmis, yra 
apsręstos 1920 m. liepos 12 d. 
Lietuvos Respublikos ir so
vietų Rusijos Taikos sutarti
mi. 

Seimas skatina visus lietu
vius remti pastangas taikiu 
būdu atstatyti lietuvių tautos 

DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. sausio 30 d. 

teises Rytų. Pietryčių ir Pietų 
Lietuvoje". 

VLIKo informacijos tarnyba 
Eltos informacijos biuletenyje 
šį nutarimą spausdino lietu
viškai, angliškai, prancūziš
kai ir vokiškai. 1991 m. Xr. 12 
(1301). 

Tokių raštų, matomai, Da
rius Tarasevičius nėra skai
tęs, o jau įsitaisė spaudos at
stovu prie mūsų Lietuvos pre
zidento. 

Algirdas Gusta i t i s 
Los Angeles, CA 

A.tA. 
MARIJONUI OSTRAUSKUI 

j mirus, sūnui ALGIRDUI OSČIUI ir v i sa i š e i m a i 
: reiškiame nuoširdžią užuojautą. 
i 

Pranas ir Brigita Tamulioniai 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
ZUZANAI GALINIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojauta reiškiame sūnui , mūsų 
| mielam dr. ALGIMANTUI GALINIUI ir a n ū k a m s 
ANDRIUI ir DARIUI. 

Sofija ir Juozas Cibai 
Stepas Juodakis 

Teofile Mišauskienė 
Bronė ir Edmundas Vengianskai 

A.tA. 
ANTANUI RATNIKUI 

Lietuvoje mirus, brolį JONĄ, jo žmoną KAZĘ ir visą jų 
šeimą skausmo valandoje užjaučiame. 

O.Adomaitienė 
V. L.Adomavičiai 
A. D.Arlauskai 
J. A.Bagužiai 
V. G. Beleckai 
F. B.Bočiunai 
A. G.Čekauskai 
B. J.Cepukai 
V.Dėdinienė 
V. M.Derenčiai 
M.Ditkienė 
D. A.Dulaičiai 

L.Mikutytė 
B.Matuzienė 
V.Mikutis 
E.Milukienė 
Kun. L.Musteikis 
A. B.Nakai 
A. J.Nakai 
M.Naruševičienė 
E. M.Okai 
A.Pečkaitienė 
J. O.Peleckiai 
A.Pileckas 

S.Estkienė 
V. G.Gečai 
Kun. I.Gedvilą 
P.Grigalauskas 
A. J.Janoniai 
P.Janulis 

: S.Kačinskienė 
A. L.Kvečai 
E.Lukienė 
J. J.Macijauskai 
V. S.Maciai 
P. D.Mackai 
J. S.Mačiulaičiai 
V. O.Mamaičiai 
J.Mamaitytė 

Dr. M. E.Poulik 
D. S.Pranckevičiai '< 
E. J.Sadauskai 
J. L.Savaičiai 
A. D.Savickai 
G.Shatienė 
A. R.Strazdžiai 
J. D.Sūdžiai 
L. D.Vaitkevičiai 
A. D.Vėlavičiai 
J.A.Vyšniauskai į 
H. V.Zitikai 
J. V.Zubavičiai 
V. E.Zebertavičiai 
K. A.Žukauskai 

j 

fttf midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Fi la te l i s tu d r a u g i j o s 
„Lietuva" visuotinis narių 
susirinkimas šaukiamas sau
sio 31 d., šeštadienį, 2 vai. po
piet. Jaunimo centro pirmojo 
aukšto patalpose (.priešais pa
grindinį įėjimą'. Draugijos na
riai ir svečiai kviečiami atsi
lankyti. Po susirinkimo — ka
vute. 

LB L e m o n t o a p y l i n k ė s 
valdybos r u o š i a m a s Lietu
vos N e p r i k l a u s o m y b ė s 
šventės paminėjimas įvyks 
vasario 15 d., sekmadienį. Pa
saulio lietuvių centre. 

Šį s e k m a d i e n i , v a s a r i o 1 
d., visi maloniai kviečiami į 
Lietuvių dailės muziejų. Le-
monte. pasiklausyti pianistų 
Sonatos Deveikytės-Zubovie-
nės ir Roko Zubovo koncerto. 
Programoje — kompozitorių 
romantikų kūriniai fortepijo
nui. Koncerto pradžia 1 vai. 
popiet. 

Vasar io 1 d., s e k m a d i e n i , 
nuo 10 vai. r. iki 1 vai. popiet, 
bus galima aplankyti „Žibu
rėlį", Montessori lietuviškąją 
mokyklėlę, veikiančią Pasau
lio lietuvių centre. Bus proga 
susipažinti su direktore Vida 
Slapšiene ir mokytoja Laura 
Lapinskiene, o taip pat 
užregistruoti vaikučius 1998-
1999 mokslo metams. Priima
mi nuo 3 iki 5 metų amžiaus. 
Tenka pabrėžti, kad „Ži
burėlis" veikia labai sėk
mingai, teikia priešmokyklinio 
amžiaus lietuviukams ne vien 
Montessori auklėjimo, bet ir 
lietuviškumo pagrindus. " 

Visi ž i n o m e filmuotojo 
Alekso P lėn io gabumus 
..pagauti momentą" ir ne kar
tą grožėjomės jo vaizdajuos
tėmis. Šį sekmadienį, vasario 
1 d.. 12 vai., Jaunimo centro 
kavinėje bus rodoma A. Plėnio 
pagaminta vaizdajuostė apie 
prez. Valdo Adamkaus vieš
nagę Čikagoje: susitikimus 
PLC. JC. pamaldas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, išleistuvių puotą 
Willowbrook Ballroom. Kam 
neteko dalyvauti šiuose istori
niuose renginiuose, galima 
bent juos pamatyt i ekrane, o 
dalyvavusieji gali iš naujo per
gyventi, pasidžiaugti, dar 
kartą pabūti toje jaukioje, pa
kilioje nuotaikoje, supusioje 
visą prezidento ir jo žmonos 
Almos lankymąsi mūsų tarpe. 
Visi kviečiami sekmadienį į 
JC ka\;:.e Rengia Už Valdą 
Adamkų Komitetą.-. 

L i e tuvos Vyčiu t a u t i n i u 
šokiu g r u p ė ruošia vįrtinukų 
(koldūnų) pietus ir linksmą 
koncertinę programą sekma
dienį, vasario 1 d., 12 vai.. Pa
saulio lietuvių centre. Progra
moje dalyvaus ne tik šokėjai, 
bet ir dainininkas Algimantas 
Barniškis su liaudies muzi
kantu Rigandu Klimavičium. 
Atvykite, dalyvaukite, pa
remkite — kartu ir pa
šoksime, ir padainuosime. 

D a n t ų gydyto jų sąjungos 
n a r i u s u s i r i n k i m a s kvie
čiamas vasario 6 d., 12 vai., 
Irenos Barzdukienės namuo
se, 1124 Amber Drive, Le-
mont, IL 60434, tel. 630-243-
1923. Susirinkimas svarbus: 
aptarsime kovo 8 d. Jaunimo 
centro mažojoje salėje ruo
šiamą „cepelinų popietę", pa-
siskirstysime darbais. Tas 
renginys — vienkartinis me
tuose ir jo pasisekimo laukia 
sergančios kolegės Lietuvoje, 
todėl valdyba prašo nares pa
justi pareigą ir dalyvauti susi
rinkime. 

Dauman to -Die l i n inka i č io 
j a u n ų j ų a t e i t i n i n k ų kuo
pos s u s i r i n k i m a s vyks sek
madienį, vasario 1 d. Po 9 
vai. ryto šv. Mišių vaikams 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 
visi kuopos nariai renkasi 
Ateitininkų namuose. Susirin
kimas prasidės 10:15 vai. r. 
Nepamirškite Užgavėnių va
karo — jis vyks šeštadienį, 
vasario 7 d., 5val. vak. Ateiti
ninkų namuose. 

N e k a l t a i P r a d ė t o s i o s Ma
ri jos sese rys , Villa Maria, 
Thompson, CT, primena, kad 
galima išsinuomoti „pensi
ninkams modernius, patogius 
butelius — lietuviškoje aplin
koje, o juose savarankiškai 
tvarkytis Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių priežiū
roje". Norintieji pasinaudoti 
proga ar gauti daugiau infor
macijų, gali kreiptis adresu: 
Villa Maria, P.O. Box 155, 

Thompson. CT 06277. 

Patiksl iname. Sausio 24 
(šeštadienį) spausdintame dr. 
E. Ringaus straipsnyje „Vieno 
nusikaltėlio istorija" netiksliai 
teigiama, kad „po nevykusio 
pasirodymo OSI organizacija 
buvo uždaryta. Apie ją mūsų 
spaudoje rašė Povilas Žum-
bakis..." OSI organizacija te
beveikia, o P. Žumbakis tvirti
na, kad apie jos uždarymą nie
kuomet nerašęs. Atsiprašome 
ir raginame mūsų bendradar
bius daugiau dėmesio kreipti į 
tikruosius faktus. 

asmens sureikšminimą, kurių 
nevargino korupcija. 

Epizodiškai minimi 1940 m. 
tragiškieji įvykiai: Lietuvos 
okupacija, bolševikinis teroras, 
trėmimai. Matysime naujai su
rastų fotografijų' ir doku
mentų iš 1941 m. birželio suki
limo, kuris siekė atkurt i 
Vasario 16-tosios Lietuvą. Įdo
mu tai. kad parodoje paryš
kinama daug negirdėtų pa
vardžių ir giminių, reikšmingų 
mūsų istorijai. Pirmą kartą 
matysime dailininkės Sofijos 
Riomerienės piešinius, kai ji 
nupiešė savo ištrėmimą iš Ty
tuvėnų 1941 m. birželio 15 d. 
Įdomios dailininko, politkali
nio Antano Krištopaičio akva
relės, skirtos Lietuvos ka
riams ir partizanams. Daug 
fotografijų iš ekspedicijų po 
Kazachstaną, kur lietuviai 
buvo tremiami ir kalinami 
nuo 1941 m. Laba; reikšmin
gos fotografijos, jubiliejinės 
programos, kaip atkakliai 
Vasario 16-tosios šventę mi
nėdavo Amerikos lietuviai, 
kaip nepaliaujamai kovojo už 
Lietuvos Nepriklausomybę. 

Šia paroda siekiama papil
dyti savo istorijos žinias, ku
rių niekada nebus per daug, 
pagerbti Vasario 16-tosios 80-
tąjį jubiliejų, prie valstybės 
šaltinio budėjusius žmones 
tėvynėje ir plačiai po pasaulį 
pasklidusius. 

Skirmantė Miglinienė 
Pasaulio lietuvių archyvo 

direktorė 

KELIAUJANTI PARODA 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus ruošia keliaujančią 
parodą: „Valdovų rankraš
čiai iš Lietuvos Naciona
linės bibliotekos" Parodoje 
bus eksponuojama dvidešimt 
XV-XVIII a. Lietuvos Didžiųjų 
kunigaikščių privilegijų. Jos 

tų ir leido išlikt, nenutautėti kaligrafiškai išrašytos ant 
per visus pusės amžiaus oku- p e r g a m e n t o lakštu ir patvir-
pacijos metus, atsikurti 1990- t i n t o s Lietuvos Didžiosios Kū
jų kovo 11d. nigaikštystės ansDaudais. Jų 

Paroda įdomi tuo, kad bene į s t0rinė vertė neįkainojama, o 
pirmą kartą bendrai panaudo- m e n i n i s apipavidalinimas pra-
jama Pasaulio lietuvių archyvo n o k s t a į š r a n kiaus ių estetų 
ir Lietuvos Kraštotyros draugi- lūkesčius. Paroda bus ekspo-
jos medžiaga. (Beje, visą sovie- n u o j a r n a §įa tvarka: 
tinės okupacijos metą Kraš- vasario 7 d. Lietuvos am-
totyros draugija buvo ujama, basadoje, Washingtori. DC, 
persekiojama, kraštotyrininko 2622 16th Str., NW Vvashing-
vardas nomenklatūrininkų lū- t o n t eĮ 202-234-5860; 
pose skambėjo, kaip keiks- vasa r io 11-13 d. Balzeko 
mažodis!) Visa iš Lietuvos Lietuvių kultūros muziejuje, 
atvežta dokumentika, fotogra- 6 5 0 0 S p u laski Rd., Chicago, 
fijos po parodos pasiliks Pa- t e l 773-582-6500: 

Šį sekmadienį, vasario 1 
d., 1 vai., vyks Ateitininkų 
namų mecenatų, narių ir 
rėmėjų metinis susirinkimas 
Ateitininkų namuose. Prieš 
susirinkimą bus užkandžiai ir 
kavutė. Ypač laukiami jau
nučių ateitininkų tėvai, kurių 
vaikai tais namais naudojasi, 
susidomėti namų reikalais. 
Bus peržvelgta Ateitininkų 
namų valdybos veikla, iš
laikymo ir nuolatinių remontų 
problemos, atlikti naujos val
dybos rinkimai. Kviečiami visi 
ateitininkai pajusti pareigą 
bent susipažinti su Ateiti
ninkų namų reikalais, o gal ir 
padirbėti bent vienerius me
tus valdyboje. 

ALTo Čikagos skyr iaus 
posėd i s šaukiamas vasario 4 
d., trečiadienį, 1 vai. p.p., Jau
nimo centre — ALTo patal
pose. Visi kviečiami. 

Cicero i r apyl inkėse gy
v e n a n t y s l ie tuviai kviečiami 
į Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės. Vasario Šešioliktosios 
paminėjimą, sekmadienį, va
sario 8 d. Šv. Antano baž
nyčioje pamaldos bus 11 vai. 
r., o 12 vai. parapijos salėje — 
minėjimas, kurio pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas Lietuvos 
garbes generalinis konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza. 

PARODA 
VASARIO 16-TOS 80-ČIUI 

Jaunimo centre, Čiurlionio 
galerijoje, vasario 13 d., 7:30 
v.v., bus atidaryta paroda J š 
Lietuvos istorijos", kurioje pa
sakojama apie svarbiausius 
mūsų tautos gyvenimo įvykius 
1918-1941 metais. Tuo paryš
kinamas Vasario 16-tosios 
prasmingumas, tas milžiniš
kas dvasinis-patriotinis pakili
mas, kuris susikaupė per 20 
Nepriklausomo gyvenimo me-

ir 

šaulio lietuvių archyve. 
Parodoje matysime daug is

torinių vaizdų iš 1918-jų metų. 
Lietuvos kariuomenės kūrimą
si, kovą už Vasario 16-tosios 
idėjų įgyvendinimą, žymiuo
sius Lietuvos valstybės vado-
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Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios lietuvių choras su vadovu Algimantu Bamiškiu atlieka programą savo 
linksmavakaryje sausio 10 d. 

vasa r io 15-16 d. Lietuvos 
ambasadoje Ottawa, Ont., 
Canada. 130 Albert Str. #204, 
Ottawa, tel. 613-567-5458: 

vasa r io 21 d. Floridos Lie
tuvių dienose St. Petersburg. 
St. Jude katedroje, 5818 5th 

vus, kurie niekados negalvojo, A v e N- S t petersourg, Fla. 
stovėdami prie valstybės vairo, Nepraleiskite progos Šią 
bei apie asmeninę naudą, savo r e t a p a r o d ą aplankyti. 

SKANŪS PIETUS 

Prrzidf'nt/i Valdo Ad.i-; k.i 
Elena ir Stasys Bara, Mm 
Razmai. 

- rir.k;:"riin*-:- K.i:r;ft,t 
i Adamkiene, išrink 

-,(,-. r tBėja r k imi te to „Už Valdą Adamkų" nariai Iš kairrs: 
asts Lietuvos pn-7.id«»ntas Valdas Adamkus. Alė irdr. Antanas 

Sekmadienį, sausio 18 d., 
graži, saulėta diena, sutraukė 
daug pasaulio į Brighton Par
ko, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčios parapijos 
salę pietums. O pietūs tikrai 
buvo skanūs. Todėl ir nema
žas skaičius mus aplankė. 

Matėme veidų ir iš toliau. 
Mūsų 20-tos kuopos sesės są-
jungietės, kaip tos darbščio
sios bitelės, tik bėgiojo ir 
rūpestingai aptarnavo visus 
svečius. 

Daug darbo įdėjo Salomėja 
Daulienė, padėdama virtuvė
je. Anelė Ramanauskienė 
važinėjo su S. Viščiūviene, su-
pirkdamos visą maistą. 

Taip pat dėkoju Petrui Pe-
leckui. kuris pristatė skanius 
cepelinus. Vytautui Dijokui už 
bulvių tarkavimą ir kavos vi
rimą. E. Majauskienei už iš
virtus gardžius kopūstus. Ma
rytei Strungienci už suplo-
vimą indų. Vienu žodžiu, ačiū 
visoms 20-tos kuopos sąjun-

gietėms. 
Taigi tur iu pasakyti, kad 

mūsų Brighton Parko Moterų 
sąjungos 20-tos kuopos sesės 
nėra tinginės — mes dirbame! 
Mano asmeniškas ačiū „Drau
go" redaktorei Danutei Bindo-
kienei, kad mus ta ip gražiai 
išgarsino, ir taip pat „Margu
tis II", kuris kvietė visus į 
mūsų pietus. Todėl ir turė
jome gerą pasisekimą. 

O geras Dievulis išklausė 
mūsų maldas, a ts iųsdamas 
m u m s gražų saulėtą sekma
dienį. Tat dar kartą ačiū vi
siems. 

Stasė Visc iuv ienė 

KONKURSAS 
LITUANISTINIU 

MOKYKLŲ MOKINIAMS 

JAV LB Švietimo taryba 
skelbia li tuanistinių mokyklų 
mokiniams tradicinį piešinių 
ir rašinių konkursą. Mokiniai 
ypač noriai dalyvauja piešinių 
konkurse . 

Vaikų darželio ir pirmojo 
skyriaus mokiniams šių metų 
t ema — eilėraštis — "Kačiu
kas". Mokiniai tur i sukurt i 
piešinį ir nuspalvinti an t nu
s ta tyto dydžio popieriaus. 

Piešiniai bus premijuojami 
pagal išreikštą grožį ir este
tiką. 

Antro, trečio ir ketvirto sky
riaus mokiniai iliustruoja pie
šinį, pagal pateiktą Leonardo 
Žitkevičiaus eilėraštį „Plunks
nelė". 

Penkto ir šešto skyriaus mo
kiniai sukur ia vieną savo eks
librisą. Taisyklėse paaiškinta 
žodžio reikšmė. 

Septinto ir aš tunto skyriaus 
mokiniai konkurse gali daly
vauti pavieniai arba visa 
klasė. Tema — parašo knygą: 
sukuria savo pasaką. Pasaką 
iliustruoja keturiomis ilius
tracijomis. Pasaka turi būti 
tęs iama per visą knygą (iki 
paskutinio knygelės pusla
pio). Specialios knygelės, kaip 
ir praeityje, gaunamos Švie
timo tarybos adresu: 13648 
Kickapoo Trail, Lockport, IL 
60441-8680. 

Piešiniai, neatitinkantys kon
kurso taisyklėms, nebus verti
nami. Piešiniai tur i būti 
užbaigti ir atsiųst i ne vėliau 
iki kovo 31 d. Piešinius siųsti: 
13648 Kickapoo Trail, Lock
port, IL 60441-8680. 

Rašinių konkursas pradžios 
mokyklos mokiniams suskirs
ty tas į dvi grupes. Pirmoje 
grupėje dalyvauja 3-4 sky
r iaus mokiniai. Užduotis yra 
sukur t i pasaką pateiktam pa
veiksliukui. Rašant pasaką, 
būtina parašyti: Kas įvyko? 
Kur įvyko? Kada įvyko? Kas 
dalyvavo? Kaip viskas vyko? 
Aprašymas turi apimti bent 
pusę puslapio. 

Antroje grupėje dalyvauja 5-
6-7 ir 8 skyriaus mokiniai. Te
ma: „Jei aš būčiau rašytojas,-a, 
kokią knygą rašyčiau?" 

Rašiniai pasirašomi slapy
vardžiu. Atskiram vokelyje 
įdėkite lapelį su vardu, pa
varde, adresu, telefonu, mo
kykla, skyriumi. Siųsti: Regi
na Kučienė, 13648 Kickapoo 
Trail, Lockport, IL 60441-
8680. 

Konkurso taisyklės išsiunti
nėtos visiems lituanistinių 
mokyklų vedėjams. Dalyvau
jančius konkurse raginame 
darbą pradėti jau dabar. 

Aukštesniosios mokyklos 
mokiniams skelbiamas raši
nių konkursas. Pateiktos ke
turios temos. Pirmoji: „Mano 
mėgstamiausias lietuvių rašy
to jas ,^ ir mano mėgstamiau
sias jo,-s kūrinys". Parašyti 
rašytojo biografiją, pasirinkto 
kūrinio santrauką ir paaiš
kinti, kodėl yra mėgstamiau
sias. 

Antroji tema: „Jeigu aš bū
čiau rašytoju, rašyčiau tokias 
knygas... ir kodėl?" 

Trečioji tema: „Kartą gyve
no..." 

Ketvirtoji — laisva tema. 
Rašinio apimtis turi būti 

mažiausiai 400 mašinėle rašy
ti žodžiai. Rašiniai pasirašomi 
slapyvardžiu, įdedamas atski
ras užlipdytas vokelis su var
du, pavarde, adresu, telefonu, 
mokykla, klase. 

Viską siųsti ne vėliau kaip 
iki kovo 3 1 d . šiuo adresu: Re
gina Kučienė, 13648 Kickapoo 
Trail, Lockport, IL 60441-
8680. 

ŠAUNUS 
LEMKSMAVAKARIS 
BRIGHTON PARKE 

Naujųjų Metų sutikimo pa
silinksminimai nesibaigė su 

koją žygiuoti pirmyn. Buvom 
džiaugsmingai nustebinti sve
čių gausumu. Jų prigužėjo 
tiek daug, kad vos spėjome 
dar pristatyti daugiau stalų 
jiems susodinti. Pasirodo, kad 
A. Barniškis sugeba ne tiktai 
chorui vadovauti, bet ir šau
nius linksmavakarius suorga
nizuoti. Jo pakviestieji Vyčių 
tautinių šokių šokėjai visus 
sužavėjo savo jaunatvišku 
grakštumu ir linksmumu. Jie 
ne tik patys šoko, bet net ir 
svečius išvedę pamokė savo 
meno. Kad duotų šokėjams 
pailsėti, choristai susirinkę 
užtraukė „Padainuosim mes 
sustoję". Prie jų prisidėjo ir 
publika. 

Na, ir dainavo... dainavo 
visa salė taip, kaip dainuoda
vome „senais" laikais — iš vi
sos širdies ir kiek tik norėjom. 
Formaliajai programai pasi
baigus, prasidėjo populiarieji 
šokiai — tradiciniai ir naujau
sieji. Tuoj linksmai sukosi 
jaunų ir jau ne taip j aunų po
relės. Atrodė, kad jie niekad 
nepavargs ir suksis muzikos 
sūkury visą naktį. O prie Algi
manto Barniškio muzikos 
lengvai galima paskęsti jos 
sūkury. 

Choro linksmavakary ne tik 
pasišokti, bet ir sočiai paval
gyti buvo galima. Choristės 
nepatingėjo paruošti skanių 
lietuviškų patiekalų. Baro 

sausio 1 diena. Brighton Par- darbuotojai sparčiai aptarna-
ke Marijos Nekalto Prasidė
jimo bažnyčios choras, vado
vaujamas Algimanto Barniš
kio surengė šaunų linksma-
vakarį sausio 10 d. parapijos 
mokyklos salėje. Norėjosi, 
kad, nors šiek tiek pavėluotai, 
pasivyti atėjusius naujuosius 
1998 metus ir su jais koja į 

vo ištroškusius svečius, kad 
tik jie vis šoktų ir links
mintųsi. 

Choro vadovas ir choristai 
labai džiaugiasi tokiu gražiu 
visuomenės susidomėjimu ir 
žada ateityje surengti daugiau 
smagių linksmavakarių. 

Choristė 

'''imm. 
',„////////,/„>. š,;;^R,^»;xi^l^P^;^fe>^Bj 

x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
x Akcijų, bonų bei kitų 

v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
x Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės ba landž io 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųst i man duomenis 
p a š t u . E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel . 1-708-246-8241. 

(sk.) 
x TRANSPAK siunčia į 

Lietuvą siuntinius, pinigus, 
baldus, k o m e r c i n e s s iun tas . 
4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629 Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
x Del ikatesų krautuvei, 

pietvakarių Čikagoje, reika

linga virėja. Kreiptis tel. 773-
434-9766. 

(sk.) 
x Už a.a. Antaną Kašubą, 

jo mirties metinėse, šv. Mišios 
bus atnašaujamos vasar io 15 
d., sekmadienį, 9 vai . ryto 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
jo je , Lemont, IL. D r a u g a i , 
giminės ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti šv. Mišiose ir prisi
minti Velionį maldoje. 

x Kelionė į šokių šventę 
Vilniuje, nuo biržel io 30 iki 
l iepos 14 d., $768 iš Čikagos. 
Registruotis iki vasar io 13 d. 
Skambinti Teresei Lesniaus-
kienei , First Class Travel , 
tel. 847-392-6320. 

(sk.) 
x Vytautas ir Ina Užgi

riai, Worcester, MA, pratęs
dami metinį našlaičio mokestį 
pridėjo ir dovaną, iš viso at
siųsdami $200. Našlaičio var
du dėkojame! „Lietuvos Naš
l a i č i ų globos" k o m i t e t a s , 
2711 W. 71 St., Chicago DL. 
60629. 

(sk.) 
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