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Europos Sąjungai Lietuva 
kol kas nereikalinga

Nr. 217

Lietuvai palankūs kandidatai 
laimėjo JAV rinkimuose

Briuselis, lapkričio 4 d. 
(Elta) — Lietuva sulaukė pa
lankaus Europos Komisijos 
(EK) įvertinimo, tačiau ne to
kio džiuginančio, kaip Latvija.

Europos Sąjungos (ES) už
sienio ryšių komisaras Hans 
van den Broek trečiadienį per 
Europos Parlamento posėdį 
Briuselyje paskelbė metinių 
plėtros pranešimų santrauką, 
kurioje įvardyta valstybių- 
kandidačių pažanga, kurią jos 
padarė nuo praėjusių metų 
liepos vidurio, kai buvo pa
skelbta EK nuomonė apie na
rystės siekiančias valstybes. 

Komisaro pranešime nuro
doma, kad, Europos Komisijos 
nuomone, jokios naujos kandi
datės neturėtų būti šiemet 
kviečiamos pradėti derybas, 
tačiau paminėjo, kad Latvijos 
padaryta pažanga leidžia re
komenduoti, kad ši valstybė 
galėtų pradėti derybas kitų 
metų pabaigoje. Tuo tarpu dėl 
Lietuvos ir Slovakijos Europos 
Komisija tikisi, kad galės re
komenduoti šias valstybes pra
dėti derybas „palyginti grei
tai”. Tačiau H. van den Broek 
negalėjo konkrečiai atsakyti į 
klausimą, ką reiškia šis laiko 
terminas.

Lietuvos pareigūnų reakcija:
— Prezidentas Valdas Adamkus nelinkęs daryti skubotų 

išvadų. „Valstybės vadovo nuomone, turi būti tęsiamas inten
syvus darbas siękiant Lietuvos pasiekimų įtvirtinimo ir pri
pažinimo”, sakė prezidento atstovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė. Paklausta, ar, prezidento nuomone, neturėtų būti 
nubausti pareigūnai, kurie neužtikrino Lietuvai palankaus EK 
sprendimo, ji atsakė: „Valstybės vadovo nuomone, skuboti 
sprendimai nieko gero neduoda”.

— Ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius: „Eu
ropos Komisijos galutinė išvada greičiau atspindi vidines Euro
pos Sąjungos spartesnės plėtros problemas, taip pat politinius 
reikalavimus anksčiau uždaryti Ignalinos atominę elektrinę, 
nelaukiant tarptautinių nepriklausomų ekspertų išvadų”. G. 
Vagnoriaus teigimu, Lietuvos vyriausybė ir Užsienio reikalų 
ministerija neketina nuleisti rankų ir sieks politinėmis ir di
plomatinėmis priemonėmis, kad Europos Sąjungos valstybių 
užsienio reikalų ministrų ar valstybių vadovų susitikime Vie
noje Lietuva būtų konkrečiai pakviesta pradėti derybas dėl na
rystės ES kitais metais.

— Užsienio reikalu ministras Algirdas Saudargas tei
gia, kad EK siūlymas kol kas nekviesti Lietuvos derybų na
rystės ES „nuvilia oficialųjį Vilnių, bet jis nėra pesimistinis”. 
„Tačiau pačioje Europos Sąjungoje šiuo metu sulėtėjo politinė 
valia tęsti greitą plėtrą. Tuo galima būtų paaiškinti naujausią 
Briuselio išvadą apie šalis — kandidates”, — teigė jis. Mi
nistras sakė neįžiūrįs Europos Komisijos sprendime vadinamo
sios Ignalinos atominės elektrinės problemos, „šiuo klausimu 
aš dar kartą pareikščiau, kad remiu premjero nuomonę — ato
minė jėgainė nebuvo nurodyta kaip kliūtis Lietuvai siekti de
rybų dėl narystės ES”, pabrėžė diplomatijos vadovas.

— Seimo socialdemokratų frakcijos nario Vytenio An
driukaičio nuomone, EK išvados yra „valdančiosios koalicijos 
vienas rimčiausių pralaimėjimų”. „Tai yra rodiklis, kad pas 
mus yra kažkas ne taip”, sakė jis.

— Seimo narė, buvusi Europos reikalų ministrė Laima 
Andrikienė EK rekomendaciją pavadino didele Lietuvos di
plomatijos ir vyriausybės nesėkme. L. Andrikienės nuomone, 
Lietuvos situacija pasaulyje dabar tampa sudėtinga dėl dviejų 
labai rimtų priežasčių — antrus metus negaunamos Europos 
Komisįjos rekomendacijos pradėti derybas, Lietuva taip pat ne
pakviesta į NATO, nepaisant įvairiomis progomis reiškiamų 
pagyrimų ir paskatinimų.

— Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Andriaus 
Kubiliaus nuomone, EK pateikta analizė rodo ryškią Lietuvos 
pažangą ir nenurodo kokio nors jos skausmingo atsilikimo nuo 
kitų valstybių, tačiau išvados, jo nuomone, yra šiek tiek sun
kiau suprantamos. Jis taip pat pripažino, kad Lietuva padarė 
ne visus „namų darbus”. Jo teigimu, šiuo metu svarbiausia yra 
Ignalinos atominės elektrinės problema. Jeigu Lietuva priimtų 
sprendimą, patvirtinantį, kad uždaro Ignalinos atominę elek
trinę, Europos Sąjungos viršūnių susitikime Vienoje būtų pa
sakyta, kad „Lietuva padarė ypatingą pažangą”, pažymėjo A. 
Kubilius.

— Seimo Jungtinės frakcijos seniūnas Rimantas Sme
tona nekorektiškais pavadino ES ir EK komentarus ir 
paaiškinimus, dėl ko negautas kvietimas tiesioginėms dery
boms su ES. Pasak jo, šie komentarai sakomi „iš savųjų 
aukštybių kupini atlaidžios paniekos, o tai žeidžia ir primena 
situaciją, kai, trinktelėjus per skruostą, žadama daugiau 
nemušti”.

„Aiškiai politiškai pripažįs
tama, kad Latvija ir ma
žesniu mastu Lietuva per pas
taruosius aštuoniolika mėne
sių padarė pažangą, rengda- 
mosi narystei”, sakoma EK 
išvadose.

Jose pažymima, kad Lietuva 
pasiekė žymią pažangą, tačiau 
„reikia imtis papildomų prie
monių ir kai kuriuos pastarojo 
meto sprendimus praktiškai 
patikrinti prieš pripažįstant 
juos kaip atitinkančius Kopen
hagos ekonominius narystės 
reikalavimus bei leisti Euro
pos Komisijai pasiūlyti pra
dėti derybas su Lietuva”, pa
žymima trečiadienį paskelb
tame pranešime.

Jame taip pat nurodoma, 
kad „ypatingą dėmesį Lietuva 
turėtų atkreipti į naujo Bank
roto įstatymo įgyvendinimą. 
Be to, Lietuvoje reikia tęsti 
bankų privatizaciją, taip pat 
pagerinti bankininkystės prie
žiūrą ir teisinį reguliavimą”.

Lenkija, Čekija, Vengrija, 
Slovėnija, Estija ir Kupras, — 
tai valstybės, kurios jau daly
vauja derybose ir lapkričio 10 
d. pradės naują — tiesioginį 
derybų etapą.

Nuotr.: Ukrainos sostinėje Kijeve, Marijos rūmų kieme, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Ukrainos pre- 
(EPA-Elta)zidentas Leonid Kučma apeina garbės sargybos rikiuotę.

Kijeve susitiko Lietuvos ir 
Ukrainos prezidentai

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(BNS) — Prie Kijevo Marijos 
rūmų ketvirtadienį buvo su
rengta iškilminga Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
sutikimo ceremonija.

Rūmų prieigose Valdą 
Adamkų ir jo žmoną Almą 
pasitiko Ukrainos prezidentas 
Leonid Kučma su žmona Liud
mila.

Prie Lietuvos ir Ukrainos 
vėliavomis papuoštos reziden
cijos buvo išrikiuota karių 
garbės sargyba, sugroti valsty
biniai himnai bei iššauta 21 
garbės saliuto salvė.

V. Adamkaus vizitui skiria
ma labai daug dėmesio — pra
nešimų apie dviejų valstybių 
vadovų susitikimus ir dviša
lius santykius yra visoje val
stybės žiniasklaidoje, o vie
nas populiariausių dienraščių 
„Fakty” spausdina interviu su 
V. Adamkumi. Lietuvos vado
vo vizitą seks beveik 100 
Ukrainos žurnalistų.

„Daugiau dėmesio pastaruo
ju metu sulaukė nebent va
sarą Kijeve viešėję JAV Val
stybės sekretorė Madeleine 
Albright bei viceprezidentas 
Al Gore”, sakė URM parei
gūnas.

Iš karto po sutikimo ceremo
nijos prasidėjo dvišalis Lietu
vos ir Ukrainos prezidentų su
sitikimas. Tuo pat metu Ma
rijos rūmuose derėjosi abiejų 
valstybių valstybinės delegaci
jos, vadovaujamos UR mi-

Priimtos į užsienį vykstančių 
turistų draudimo taisyklės

Vilnius, lapkričio 4 d. (Elta) 
— Trečiadienio posėdyje vy
riausybė patvirtino pagalbos 
turistams draudimo taisykles. 
Jos nustato į užsienį vykstan
čių turistų draudimo tvarką.

Nors Turizmo įstatyme tu
ristu yra laikomas asmuo, ku
ris keliauja ne tik į kitas vals
tybes, bet ir po savo valstybę, 
tačiau draudimo taisyklės ga
lios tik į užsienį vykstantiems 
turistams.

Taisyklėse numatyta, kad 
bus atlyginami finansiniai 
nuostoliai, kilę dėl transporto 
priemonės, kuria vykdoma ke
lionė, gedimo, avarijos ar va
gystės. Tačiau tai negalios 
skraidymo aparatams, van
dens bei geležinkelio transpor
to priemonėms. Taip pat bus 
draudžiama paso, pinigų, ke
lionės bilietų, transporto prie
monės registracijos dokūmen-

nistrų.
Rusijos krizės padariniai ta

po pamoka Lietuvai ir Ukrai
nai, kaip svarbu abiem val
stybėms stiprinti dvišalius 
ekonominius santykius, pa
reiškė prezidentai ir susitarė 
įpareigoti savo derybininkus, 
kuo greičiau liberalizuoti tar
pusavio prekybos sąlygas.

Lietuva pasiūlė derėtis dėl 
akcizo į Ukrainą vežamiems 
naftos produktams sumaži
nimo, o ukrainiečiai prašė pa
lankesnių sąlygų jų žemės 
ūkio produkcijos įvežimui į 
Lietuvą. Taip pat tartasi dėl 
Ukrainos ir Klaipėdos uostų 
sujungimo į tarptautinį tran-

Kauno arkivyskupas ragina 
boikotuoti „nedorą” žiniasklaidą

Kaunas, lapkričio 5 d. 
(BNS) — Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius paragino 
Lietuvos žmones prenumeruo
ti tik smurto ir nešvankybių 
nespausdinančius leidinius, 
žiūrėti tik dvasią turtinančias 
TV laidas ir nepirkti prekių, 
kurias reklamuoja „smurtinės 
ir nedoros” televizijos bei radi
jo laidos.

Arkivyskupas ketvirtadienį 
išplatino kreipimąsi į „geros 
valios žmones” ir paragino ne
likti pasyviais stebėtojais, 
„kai morališkai yra luošinama 
tauta”.

„Vargstantys ir prasigėrę 
žmonės, narkotikų vergais ta
pęs jaunimas, pažeistos šei-

tų ir vairuotojo pažymėjimo 
praradimo atvejais (tik asme
nims, valdantiems transporto 
priemonę, kuria keliaujama).

Finansiniai nuostoliai ne
bus atlyginami tuo atveju, jei
gu jie atsirado dėl karo veiks
mų, neramumų valstybės vi
duje, ypatingosios padėties 
įvedimo, taip pat teroristinių 
išpuolių bei branduolinės 
energijos poveikio.

Draudėjas nuostolių neatly
gins Ir tuo atveju, jei jie atsi
rado dėl tyčinės veikos, nuro
dytos transporto priemonės 
vairuotojas buvo neblaivus ar 
neturėjo teisės vairuoti tokią 
transporto priemonę.
Draudimo sumą visam ke

lionės laikotarpiui nustatys 
draudėjas ir draudžiamasis, 
tačiau vyriausybė nustatė, 
kad ji negalės būti mažesnė 
nei 25,000 litų.

sporto koridorių.
V. Adamkus ir L. Kučma 

daug dėmesio skyrė Lietuvos, 
Ukrainos ir Lenkijos regio
niniam bendradarbiavimui. 
Dar vienas daugiašalis atei
ties projektas — Baltijos ir 
Juodosios jūrų valstybių ben
dradarbiavimas.

L. Kučma su entuziazmu 
pritarė V. Adamkaus pasiū
lymui įsteigti abiejų prezi
dentų globojamą ukrainiečių 

oeto ir dailininko Taraso 
evčenkos vardo fondą mo

kslo, švietimo ir jaunimo ry
šiams puoselėti.

Ukrainos prezidentas taip 
pat mielai priėmė V. Adam
kaus kvietimą atvykti atsako
mojo valstybinio vizito į Vil
nių.

mos, neregėtai išaugęs nusi
kalstamumas, savižudybės”, 
Lietuvos ydas pliekia S. Tam
kevičius.

Anot jo, tokia padėtis ap
temdo net atgautos laisvės 
džiaugsmą ir stabdo tautos 
vystymąsi.

Arkivyskupas reiškia su
sirūpinimą ketinimais legali
zuoti azartinius lošimus. 
„Sunkiai bus galima patikėti, 
kad valdžios vyrams rūpi tau
tos moralės kėlimas, kai lega
lizuotų azartinio lošimo namų 
pavėsyje viešės pinigų plovi
mas, prostitucija, narkotikų 
biznis ir kiti nusikaltimai”, 
priekaištaujama kreipimesi.

Išreiškęs susirūpinimą au
gančiu paauglių nusikalsta
mumu, S. Tamkevičius teigia 
neabejojąs, kad jį skatina per 
televiziją propaguojamos žu
dynės, smurtas, sekso ir pi
nigų kultas.

„Teisėtvarkos institucįjos 
imasi skubiausių priemonių, 
jei net anonimas praneša apie 
galimą susprogdinimą, tačiau, 
kai kasdien per žiniasklaidą 
yra sprogdinami valstybės pa
matai, beveik visi tyli”, pikti
nasi arkivyskupas.

* Vilniaus apygardos teis
mas iki pirmadienio atidė
jo žydų genocidu kaltinamo 
Aleksandro Lileikio bylos na
grinėjimą, kaltinamajam teis
mo posėdyje ketvirtadienį pa
siutus prastai ir gydytojams 
išvežus jį į ligoninę. Iki to lai
ko teismas surinks duomenis 
apie A. Lileikio sveikatos 
būklę ir pirmadienį spręs dėl 
tolesnės teismo proceso eigos. 
Specialios gydytojų komisijos 
pirmininkas Henrikas Ule-

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(LR) — Nors JAV visuomenės 
nuomonės tyrimo išvados rodė 
priešingai — tikėtasi, kad Re
spublikonų partįja dar labiau 
sustiprins daugumą Kongrese, 
per antradienį vykusius rinki
mus demokratai sugebėjo iš
laikyti jėgų santykį Senate, o 
Atstovų Rūmuose netgi atko
vojo iš respublikonų penkias 
vietas.

Kai kitų metų sausio pra
džioje susirinks naujasis JAV 
Kongresas, žemutiniuose — 
Atstovų — rūmuose bus 223 
respublikonai, 211 demokratų 
ir vienas nepriklausomas Kon
greso narys.

Nuo 1934 metų tai yra pir
mas atvejis, kai Baltuosius 
Rūmus kontroliuojanti partija 
vadinamųjų „kadencijos vidu
rio” rinkimų metu ne prarado, 
o įstengė laimėti nauju vietų. 
Naujajame Senate ir toliau 
liks 55 respublikonai bei 45 
demokratai.

JAV Kongrese daugumą ir 
toliau turės respublikonai. Jie 
turės daugumą ir JAV Ats
tovų Rūmų Teisės komitete, 
kuris kitais metais tęs su 
Amerikos prezidento apkalta 
susijusius svarstymus. Pažy
mėtina, jog perrinkti beveik 
visi senojo komiteto nariai ir 
jo pirmininkas respublikonas 
Henry Hyde.

Paaiškėjus, jog Amerikos pi
liečiai šiuose rinkimuose gau
siai dalyvauti neketina, Bill 
Clinton administracija drauge 
su Demokratų partijos akty
vistais tiesiogiai kreipėsi į 
tradicinius šios partijos rėmė
jus, kviesdami juos ateiti prie 
balsadėžių ir balsuoti už De
mokratų partijos kandidatus.

Svarbiausiu Baltųjų Rūmų 
taikiniu tapo juodaodžiai bei 
iš Pietų ir Centrinės Amerikų 
kilę ispaniškai kalbantys rin
kėjai. Tačiau taip pat buvo tie
siogiai kreiptasi ir į kai kurias 
etnines grupes: Amerikos lie
tuvius, vokiečius, airius, ara
bus, vengrus ir armėnus.

Likus kelioms dienoms iki 
rinkimų, Demokratų partijos 
aktyvistai daugeliui JAV LB 
atstovų paštu atsiuntė agita
cinius lankstinukus.

Lankstinukuose išspausdin
tose nuotraukose — trys dvi
račiais važiuojančios bei Ame
rikos vėliavėles laikančios lie
tuvaitės mergaitės. Sakinyje

Baltarusiai neskuba „brėžti” 
valstybinės sienos linijų

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Lietuvos ir Baltaru
sijos pasienio tarnybų vadovai 
trečiadienį pradėjo darbo susi
tikimus, kuriuose aptaria sie
nos pažymėjimo darbų eigą, 
padėtį pasienyje bei kitus 
klausimus.

Lietuvos pasienio policijos 
departamento vyriausiasis ko
misaras Algimantas Songaila 
po pirmojo susitikimo tre
čiadienį žurnalistams sakė, 
jog vienas aktualiausių klau
simų Lietuvai yra sienos žy
mėjimas, nes Lietuva nori jį 
baigti iki kitų metų liepos, tuo 
tarpu Baltarusija sako galinti 
tai padaryti tik iki kitų metų 
pabaigos.

Susitikimuose bandoma šį 
terminą konkretizuoti.

Baltarusijos pasienio kariuo
menės valstybinio komiteto
vičius teismui sakė, jog kalti
namąjį ištiko stenokardijos 
priepuolis. (Eita)

po nuotrauka klausiama: „Ko
dėl tiek daug Amerikos lietu
vių šiais metais balsuoja už 
demokratus?” Pateiktas ir at
sakymas: „Taip yra ne tik dėl 
to, jog administracįja ir de
mokratų vadovai sunkiai dir
ba NATO plėtros ir saugios 
bei klestinčios Lietuvos labui”. 
Lankstinukuose lietuvių kil
mės rinkėjams primenamos 
demokratų vertybės ir tikslai: 
sunkus darbas, galimybė gau
ti išsilavinimą bei pagarba vy
resniesiems. Kreipimosi į 
Amerikos lietuvius pabaigoje 
buvo raginama balsuoti už de
mokratus.

Lietuvių kilmės kandidatus 
rinkimuose lydėjo sėkmė. Illi
nois valstijos 20-ojoje rinkimų 
apygardoje įtikinamą pergalę 
šventė lietuvių kilmės Kongre
so atstovas John Shimkus. Tai 
yra antroji jo pergalė per JAV 
Atstovų Rūmų rinkimus. Šiais 
metais JAV karo akademiją 
bei South Illinois University 
baigęs 40-metis dviejų vaikų 
tėvas konservatyvioje Vidurio 
vakarų Illinois rinkimų apy
linkėje neturėjo sau lygių — 
už jį balsavo 61 proc. rinkėjų.

Baltijos sambūrio (Baltic 
Caucus) JAV Atstovų Rūmuo
se sumanytojo J. Shimkaus 
oponentas Riek Verticchio ga
vo apie 39 proc. balsų.

Rinkimus į JAV Atstovų 
Rūmus laimėjo visi (apie 30) į 
Baltijos sambūrį įeinančių 
Kongreso narių. Tarp jų yra iš 
Lietuvos save kildinantys de
mokratai Sam Gejdenson 
(Connecticut), Martin Frost 
(Texas) ir James P. McGovern 
(Massachusetts).

Tikimasi, jog Lietuvai ir to
liau bus palankus buvęs Cle
velando miesto meras, o šiuo 
metu — Ohio valstijos guber
natorius — G. Voinovich. Į 
pensiją išeinantį kosmonautą 
demokratą John Glenn JAV 
Senate pakeisiantis ukrainie
čių kilmės G. Voinovich būda
vo dažnas svečias Ohio valsti
jos lietuvių organizuotose 
šventėse ir kituose renginiuo
se.

Didžiausia Lietuvos draugų 
JAV Kongrese netektis — se
natoriaus Alfonse D’Amato 
pralaimėjimas. Įtakingas se
natorius iš New Yorko ne kar
tą buvo pareiškęs, kad remia 
greito Lietuvos priėmimo į 
NATO idėją.

pirmininkas Aleksandr Pav- 
lovskij žurnalistams teisinosi, 
jog Baltarusįjai reikia nužy
mėti 5,000 kilometrų savo 
sienų, todėl ji atsilieka nuo 
Lietuvos.

Lietuva su Baltarusija turi 
apie 700 kilometrų sieną, 
kurią žymi pasidalijusios per
pus.

Lietuvos pasienio policijos 
departamento vyriausiojo ko
misaro pavaduotojas Arvydas 
Linkus žurnalistams sakė, jog 
Lietuva jau pažymėjo jai pri
klausančią dalį, tačiau negali 
baigti tvarkyti pasienio ruožo, 
kol savo dalies nenužymėjo 
baltarusiai.
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bta Lietuvos Respublikos Konstitu
cija.

Lapkričio 7 d.: Ernestas, Ru- 
fas, Sirtautas, Gotautė.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

ŠALFASS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

ŠALFASS-gos metinio visuo
tinio suvažiavimo, 1998 m. 
lapkričio 21 d., šeštadienį, 11 
v.r. vyksiančio Lietuvių na
muose, 877 East 185-th 
Street, Cleveland, Ohio. Tel. 
216-531-2131.

DARBOTVARKĖ

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Prezidiumo ,ir mandatų 

komisijos sudarymas.
3. Darbotvarkės priėmimas.
4. Sveikinimai žodžiu ir raš

tu.
5. Praėjusio suvažiavimo 

protokolo skaitymas ir priėmi
mas.

6. 1999 m. ŠALFASS-gos 
varžybinės programos ir ka
lendorius.

7. Einamieji reikalai:
a.) Sporto vienetų organiza

vimas mažesnėse vietovėse bei 
periferijoje.

b) Sportinės spaudos reika
lai.

c) ŠALFASS -gos santykiai 
su Lietuvos sporto institucijo
mis.

d) ŠALFASS-gos sporto ar
chyvinės medžiagos reikalai.

e) ŠALFASS-gos administ
raciniai reikalai.

f) Kiti einamieji reikalai.
8. ŠALFASS Statuto pakei

timų pasiūlymai.
Pietų pertrauka 2:30 - 3:30 

vai. p.p.
9. Pranešimai, diskusijos bei 

analizė II LTO ir VI PLSŽ rei
kalais. Pradinė informacija 
diskusijos bei pasiūlymai dėl 
III LTO-dos ir VII PLSŽ-nių, 
numatytų 2002 metais Lietu
voje.

10. Pranešimai žodžiu bei 
raštu:

a) Centro valdybos pirminin
ko, gen. sekretoriaus, iždinin
ko, kitų (jei būtų). Diskusijos.

b) Lietuvių Sporto fondo 
pranešimai ir apyskaita. Dis
kusijos.

c) Lietuvių Bendruomenės 
atstovų.

d) Sporto apygardų: Kana
dos, Rytų, Vid. Vakarų.

e) Sporto šakų bei kitokių 
komitetų (pageidautina raš
tu): krepšinio, tinklinio, leng
vosios atletikos, plaukimo, 
lauko teniso, stalo teniso, 
šaudymo, slidinėjimo, ledo ri
tulio, kėgliavimo, golfo, raket- 
bolo, softbolo/beisbolo, futbolo 
(soccer), šachmatų, kitų.

1998 m. žaidynių/pirmeny- 
bių vykdytojai savo praneši
mus atlieka kartu su atitin
kamų sporto šakų komitetų 
pranešimais.

f) ŠALFASS-gos Garbės teis
mo.

g) ŠALFASS-gos Revizijos 
komisijos.

11. Diskusijos dėl praneši
mų nuo c) iki g) imtinai.

12. ŠALFASS-gos Centro 
valdybos, Revizijos komisijos 
ir Garbės teismo rinkimai.

13. Naujos Centro valdybos 
žodis.

14. Klausimai ir sumany
mai.

15. Suvažiavimo uždarymas.
P.S. Norintieji darbotvarkę

papildyti, prašomi savo pagei
davimus pranešti Centro val
dybos pirmininkui Audriui Ši
leikai, 150 Colbeck St., Toron
to, Ont.. M6S 1V7, Canada. 
Tel. 416-767-6520. Faksas: 
416-760-984.

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

Su aukso medaliais Lietuvon grįžusios dviratininkės Diana Žiliūtė ir 
gėlėmis.

APDOVANOJIMAI LIETUVOS 
DVIRATININKĖMS

Prezidentas Valdas Adam
kus antradienį, spalio 13 d. 
pasirašė dekretą dėl tarptauti
nių varžybų nugalėtojų dvira
tininkių Editos Pučinskaitės 
ir Dianos Žiliūtės apdovanoji
mų Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino 3-ojo laips
nio ordinais.

Apdovanojimai joms skirti 
už nuopelnus Lietuvos spor
tui, už parodytą valią ir ryžtą, 
siekiant pergalių 1998 metų 
varžybose, Europos bei pasau
lio čempionatuose.

E. Pučinskaitė šiemet tapo 
daugiadienių dviračių lenkty
nių „Tour de France” nuga
lėtoja.

D. Žiliūtė rugpjūčio mėnesį 
Švedijoje iškovojo Europos pir
menybių, o Olandijoje pasau
lio dviračių čempionato aukso 
medalius.

Iškilmingas dviratininkių 
priėmimas bei apdovanojimų 
įteikimas prezidentūroje pla
nuojamas lapkričio pradžioje.

BNS žiniomis, Vyriausybė 
laukia Sporto departamento 
pasiūlymų, kokias premijas 
skirti šioms sportininkėms.

(BNS)

Pirmadienį, lapkričio 2 d. į 
Lietuvą sugrįžo dvi Lietuvos 
dviratininkės, šiemet nusky- 
nusios laurus svarbiausiose 
sezono varžybose, — grupinių 
plento lenktynių pasaulio 
čempionė Diana Žiliūtė ir 
prestižinių lenktynių „Tour de 
France Feminin” nugalėtoja 
Edita Pučinskaitė.

Šauniąsias dviratininkes 
Vilniaus oro uoste pirmadienį 
popiet pasitiko ne tik giminės, 
sporto vadovai, bet ir būrys 
gerbėjų.

Tarp sutinkančiųjų buvo ir 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto prezidentas Artūras, 
Poviliūnas, Kūno kultūros ir 
sporto departamento generali
nis direktorius Rimas Kurti
naitis, nuoširdžiai pasveikinę 
sportininkes ir palinkėję joms 
panašių pergalių ateityje.^

Visada besišypsanti D. Ži
liūtė ir kiek rimčiau nusitei
kusi E. Pučinskaitė namo ga
lėjo sugrįžti tik pasibaigus se
zonui. Abi jos teigė, kad labai 
pasiilgo Lietuvos ir namiškių.

Namo sugrįžusių sportinin
kių artimiausiu metu laukia 
įvairaus rango pagerbimai.

(Elta)

Edita Pučinskaitė buvo sutiktos su 
(Eltos nuotrauka)

1999 METŲ 
JAUNUČIŲ 
ŽAIDYNĖS 

CLEVELANDE
Pranešame lietuvių sporto 

klubų ir visuomenės žiniai, 
kad 1999 metų Š. Amerikos 
lietuvių jaunučių metinės 
krepšinio žaidynės vyks 1999 
m. gegužės - 1 ir 2 d. Cleve
lande, Ohio. Rengia Cleve
lande LSK „Žaibas”. Varžybos 
vyks B, C, D, E ir F („mole
kulių”) klasėse, berniukams ir 
mergaitėms. Dalyvių amžius 
nuo 7 iki 16 metų imtinai. 
Laukiama dalyvavimo 50 ko
mandų su arti 500 žaidėjų.

Sporto klubai kviečiami pa
sižymėti šią datą žaidynėms, o 
lietuvių organizacijos, ypač 
jaunimo, prašomos atkreipti 
dėmesį ir „ pąsistengtį atitin
kančiai sjuderinti savo veiklos 
tvarkaraštį.

Dėl informacijos, kreiptis į
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Vytautas Albinas Nausėda, 4-tų 
Pasaulio meistrų žaidynių, š.m. 
rugpjūtyje vykusių Portland, OR, 
sunkumų kilnojimo čempinas.

Vidą Tatarūną, tel. 440-209- 
0440 ar į Algirdą Bielskų 216- 
486-0889.

ŠALFASS-gos krepšinio 
komitetas

„LITUANICOS” FUTBOLO KLUBO 
ŽINIOS

LIETUVIS LAIMI AUKSO 
MEDALĮ

TRYS LIETUVOS KREPŠINIO 
KOMANDOS ŽAIDŽIA JAV-SE

VIDASJ. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. Ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310

Napervllle, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava..
Tower 1, Suite 3 C 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

Šių metų spalio 5 d. Šveica
rijoje, Pasaulio fechtavimo 
varžybose (Championats du 
Monde d’Escrime), Amerikos 
lietuvis Kazimieras Čampė ra
pyros veteranų grupėje laimė
jo pirmąją vietą — aukso me
dalį. Varžybose dalyvavo arti 
700 atletų iš 70 valstybių, 
įskaitant Lietuvą. Veteranų 
grupėje rungėsi 61 dalyvis iš 
15 valstybių.

Kazimieras Čampė buvo vie
nas iš 3 JAV veteranų koman
dos narių (60+ metų) grupėje. 
Norėdamas kvalifikuotis, jis 
per metus, dalyvaudamas 
įvairiose Amerikos fechtavi
mo varžybose, turėjo surinkti 
pakankamai taškų. Pagrindi
nę kliūtį įveikė Austin mieste, 
Texas valstijoje, kur išsikovojo 
antrą vietą ir tokiu būdu pate
ko į Amerikai atstovaujančią 
komandą. Čempionate Švei
carijoje dalyvavo ir 3 narių, 
jaunesnių (50-60 metų) Ameri
kos veteranų komanda, bet jai 
nepavyko patekti į finalą.

Kovojant dėl aukso medalio 
Čampei teko rungtis su italu 
ir vokiečiu. Italą įveikė nedi
dele taškų persvara ir stojo 
prieš vokietį, beje, kietesni 
riešutą už italą. Laikas baigė
si abiems surinkus po 14 taš
kų. Kovą pratęsus viena mi
nute, Čampei pavyko iškovoti 
lemtingąjį tašką ir laimėti 
varžybas. Lietuvos komanda 
visą laiką palaikė jai iš var

žybų Lietuvoje pažįstamą Ka
zimierą Čampę ir jam kėlė 
ovacijas.

Pasak Čampės, Tarptauti
nės fechtavimo sąjungos (Fe- 
deration International d’Escri
me) suorganizuotas čempio
natas buvo šaunus. Vadovau
jantis senomis olimpinėmis 
tradicijomis, įteikiant meda
lius, buvo giedamas aukso me
dalį laimėjusios valstybės

himnas, pakeliama jos vėlia
va. Kazimiero Čampės laimė
jimo dėka nuaidėjo JAV him
nas, pakelta JAV vėliava.

Dr. Kazimieras Čampė, „US 
Nuclear Commision” pareigū
nas Vašingtone, jau treniruo
jasi, numatydamas dalyvauti 
ir kitame čempionate, kuris 
dabar vyks Vengrijoje.

rak

Šįmet, kaip ir kiekvieną lap
kričio mėnesį, susilaukėme 
krepšinio komandų iš Lietu
vos. Jei pernai jų čia atvyko 
net penkios, — tai šiemet tik trys 
— viena vyrų ir dvi moterų. 
Jos yra iš Lietuvos profesio
nalų lygų, tačiau stiprumu ne
pasižymi, nes stipriausi pen
ketukai dalyvauja įvairių Eu-

ga, R. Knyza, D. Plėta, R. 
Matulis, R. Jarutis, M. Budzi- 
nauskas. Vilniečių komandoje 
nerungtyniavo antras pagal 
rezultatyvumą visoje lygoje 
esantis R. Šiškauskas (taškų 
vidurkis 19.5).

„Sakalų” JAV laukia sun
kios kovos, ypač žaidžiant 
prieš NCAA pirmojo diviziono

ropos taurių varžybose, o Kau- komandas, kurių tarpe yra ke
no „Žalgirio” krepšininkai nuo 
šio rudenio pradėjo žaidimus 
ir „Eurolygoje”, kas yra pana
šu į Š. Amerikoje veikiančią 
NBA lygą.

Iš vyrų komandų atvyko Vii- sužaisti 8 rungtynes, 
niaus „Sakalų” komanda, pri
klausanti Lietuvos Krepšinio 
lygai. Ši 1 komanda tos lygos 
pirmenybių lentelėje stovi an
troje vietoje (tuoj po Kauno 
„Žalgirio”), tačiau ta vieta yra 
gana apgaulinga, nes ji, dėl 
išvykos į JAV, yra sužaidusi 
4-5 rungtynes daugiau negu 
likusios komandos. Iš 14 susi
tikimų, „Sakalai” yra laimėję 
septynis. Trečioje vietoje yra 
Vilniaus „Lietuvos rytas”; 6-3 
laimėtų ir pralaimėtų rungty
nių santykis ir ketvirtoje —
Kauno .Atletas” — su 6-4 san
tykiu.

Spalio 24 d. „Sakalai” pas 
save rungtyniavo prieš Klai
pėdos „Neptūną”, kuris pernai 
buvo atvykęs į JAV ir žaidė 
Čikagos apylinkėse. Pergalę 
tik paskutinėse sekundėse iš
plėšė klaipėdiečiai 72-69. „Sa
kalų” komandoje žaidė: A. Bu- 
zelis, E. Priudokas, D. Šelen-

lios iš gerųjų Amerikos stu
dentų penketukų. Nuo jų mū
siškiai gali labai nukentėti. Be 
to, vilniečiai neturės daug po
ilsio, nes per 10 dienų turės

Vilnietės rungtyniaus 
ir Čikagoje

Jei vyrai krepšininkai šie
met varžysis tik JAV pietuose, 
tai, moterys jėgas išmėgins ry
tinėse valstijose (Kauno „Vik
torijos” — Marijampolės rink
tinė) ir JAV vidurio valstijose 
(Vilniaus „Edroma”).

Vilnietės, kurios pradėjo 
rungtyniauti lapkričio 4 d. 
Omahoje (Nebraskos valstija) 
prieš Creighton universiteto 
rinktinę, priešpaskutines 
rungtynes žais Čikagoje lap
kričio 9 d. vakare prieš De- 
Paul universiteto moterų rink
tinę (1011 W. Belden Avė.). 
Jų paskutinės rungtynės bus 
antradienį — lapkričio 10 d. 
prieš Illinois un-tą, Cham- 
paign, IL. Vilnietės JAV turės 
6 susitikimus, o Marijampo
lės-Kauno jungtinė komanda

Pagerbsime 
Vytą Miceiką

LFK „Lituanicos” metiniame 
pokylyje, š.m. lapkričio 21 d. 
vyksiančiame PLC, Lemonte, 
bus pagerbtas ilgametis klubo 
narys, anksčiau nemažas jo 
veikėjas, o dabar — didelis 
rėmėjas Vytas Miceika. Jis į 
klubo eiles įsijungė 1956 me
tais, kai jis vadovavo klubo 
vyrų vienuolikei, tada veiku
siai „Vainuto” vardu. 1957 m. 
jis buvo išrinktas į „Litua
nicos” klubo valdybą, vadova
vo jauniesiems futbolinin
kams.

Vėliau V. Miceika buvo ak
tyvus klubo narys, o 1976- 
1977 metais jis buvo išrinktas 
klubo pirmininku. Po to jis iš 
aktyvaus darbo pasitraukė, 
bet klubą pradėjo remti finan
siškai ir dabar yra vienas 
stambiausiųjų klubo rėmėjų.

Šiuo metu V. Miceika yra 
dviejų gėrimų parduotuvių, 
esančių Woodridge, IL (Čika
gos vakarinis priemiestis) sa
vininkas. Tačiau su klubu ry
šių nėra nutraukęs; dažnai 
dalyvauja rungtynėse, neretai 
įteikia aukų. Be V. Miceikos 
paramos klubui būtų žymiai 
sunkiau gyvuoti.

V. Miceika yra gimęs Tel
šiuose, bet ilgesnį laiką gyve
nęs Klaipėdoje. 1939 m. Vokie
tijai okupavus Klaipėdą, jis

— 8 rungtynes. Vilniečių var
žovės atrodo kiek silpnesnės, 
negu antrosios Lietuvos ko
mandos atstovės.

Beje, „Edroma” LMKL čem
pionato lentelėje stovi 5-je vie
toje, o jų narė R. Gilienė yra 
viena iš geresniųjų lygos taš
kų medžiotojų.

E.Š.

grįžo į Telšius ir ten lankė 
gimnaziją. Gyvendamas Klai
pėdoje jis spardydavo futbolą 
vietos „Švyturio” stadione, ta
čiau organizuotame sporte 
nėra dalyvavęs. Šalia futbolo 
mėgo ir krepšinį.

1944-siais pasitraukęs Vo
kietijon, gyveno Miuncheno 
stovykloje, o 1950 m. atvyko į 
JAV ir apsigyveno Čikagoje. 
Yra vedęs, turi sūnų, gyvena 
Hickory Hills, IL.

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

Vytas Miceika
LFK „Lituanicos” pokylis

Sparčiai artėja tradicinio 
„Lituanicos” futbolo klubo ren
giamo pokylio data. Jis įvyks 
lapkričio 21d. (šeštadienį) Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Pakvietimus reikia užsisa
kyti iš anksto, telefonuojant 
Laimai Glavinskienei (630) 
323-6302. Dalyvavimo mokes
tis tik 30 dolerių asmeniui.

Svečių laukia šalta ir šilta 
vakarienė, trumpa programa, 
pamininti klubo 48-nių gyva
vimo metų sukaktį. Bus pa
gerbtas vienas didžiausiųjų 
klubo rėmėjų, buvęs pirminin
kas ir treneris Vytas Miceika. 
Šokiams gros Vytauto Raudžio 
vadovaujamas „Nemuno” or-

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
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. 708-422-8260

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120 

Tel. 708-742-0255 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
Tel. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą

kestras. Pokylis prasidės pa
sisvečiavimu 6:30 v.v., o 7:30 
valandą bus patiekta vaka
rienė.

Kaip ir ankstesniuose pana
šiuose pokyliuose, rengėjai at
silankiusiems žada linksmą 
nuotaiką.

Nepraleiskite progos lap
kričio 21-mos vakarą pabuvoti 
kartu su futbolininkais ir jų



SĄJŪDIS IR LIETUVOS 
VIZIJA

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Mieli sąjūdininkai! Sveikinu 
jus dešimtmečio proga, o pra
džią ką tik regėjome ekrane — 
nepaprastą įvykį, lūžį Lietu
vos politinėje raidoje. Lūžį ir 
apsisprendimą, tuomet vyks
tantį Sąjūdžio Steigiamajame 
suvažiavime, kurio esmę ką 
tik girdėjome vyriausio amžiu
mi suvažiavimo dalyvio, archi
tekto ir savanorio žodžiuose: 
„Esame čia nepriklausomai 
Lietuvai atkurti”. Iš karto bu
vo pasakyta pati esmė. Ne 
tiek svarbu, ar daug po to ir 
kokiais žodžiais buvo apie tai 
kalbama. Visi žinojo tą tikslą, 
ir tikslas buvo pasiektas.

Suvažiavimas, kuris sukrė
tė, pakeitė ir stimuliavo Lie
tuvą nepaprastai ryžtingam 
žingsniui į valstybės atkūri
mą, buvo prieš tai vykusių la
bai skaudžių ir didvyriškų, ir 
tragiškų kovų bei įvairialypio 
pasipriešinimo rezultatas. Są
jūdžio suvažiavime dar mažai 
buvo atstovaujama politi
niams kaliniams, rezisten
tams, kurių ne vienas tebebu
vo kalėjimuose. Sąjūdis reika
lavo jų išlaisvinimo. Gintautas 
Iešmantas ir kiti iš kalėjimo 
siuntė sveikinimus. Tai buvo 
jungtis, kuri turėjo dar įvykti 
šiek tiek vėliau, dvasinė ir po
litinė jungtis. Sąjūdis suvokė 
ir vertino ginkluotą pasiprie
šinimą kaip teisėtą kovą. Su
prantama, kad persekiojimai 
dėl teisėtos kovos buvo ne
teisėti. Juos reikėjo baigti, ir 
reikėjo tuos žmones išlaisvin
ti, pagerbti. Šiandien jie taip 
pat turi savojo dešimtmečio 
suvažiavimą Kaune.

Tai, ką aš noriu paminėti ir 
aptarti dalinėmis pastabomis, 
yra Sąjūdis [r Lietuvos vizija. 
Kokią Sąjūdis turėjo Lietuvos 
viziją, kokią turime šiandien, 
kur esame ir kiek esame nu
ėję. Be abejo, ir ką turime pa
daryti, su kuo grumiamės to
liau, o ant kokių pagrindų jau 
stovime, kq jau įtvirtinome. 
Steigiamojo suvažiavimo idė
jos buvo kryptys, kurlink eina 
Lietuva ir kokia ji nori būti. 
Steigiamasis Sąjūdžio suva
žiavimas jautėsi, nors galbūt 
to dar ir nepaskelbė (o gal kai 
kuriais pasisakymais ir skel
bėsi) esąs Lietuvos, lietuvių 
tautos atstovybė. Kol kas jis 
buvo moralinė atstovybė, daug 
labiau įgaliota kalbėti Lietu
vos vardu negu koks nors iš 
Maskvos paskirtas LKP Cen
tro komitetas. Tačiau reikėjo 
tą moralinę atstovybę paversti 
politine atstovybe. Tam reikė
jo demokratijos, laisvų rinki

mų ir laimėti laisvuose rinki
muose. O jau tada neabejoti
nai, neginčytinai, gavus tau
tos mandatą, žengti į valsty
bės atkūrimą. Štai kas glūdėjo 
suvažiavimo esmėje. Tikslas 
— atkurti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę ir kelias — pa
versti moralinę atstovybę poli
tine ir teisine atstovybe. Kai 
ką dabar priminsiu, pats prisi
mindamas iš Steigiamojo su
važiavimo metu priimtų Są
jūdžio Įstatų, rezoliucijų ir 
kalbų.

Yra įdomūs dalykai, kai ku
rie savo žodine išraiška susiję 
su tuometine tikrove, o kai ku
rie labai toli siekiantys. Taip 
toli, jog buvo net mažinami, 
kad tik kas nors neišsigąstų. 
Keista, net tokiu kukliu klau
simu, kaię kultūra. Įvairios 
pažiūros, įvairaus laipsnio rei
kalavimai buvo derinami tar
pusavyje. Štai aš paskaitysiu 
preambulę tos kultūros pro
gramos, kaip ji buvo parašy
ta, bet paskui labai sušvel
ninta.

„Kultūra yra savaimingai 
besiskleidžiančių tautos kūry
binių galių visuma. Neleistina 
kultūrą slopinti arba prievar
tauti, kad ji išsigimtų. [Šito 
kažkaip nebeliko.] Valstybė 
moraliai pateisinama, kai pa
deda kultūrai būti, augti, 
reikštis. [Štai valstybės už
duotis —- kam ta valstybė.] 
Kultūros žlugdymas, jos pa
minklų naikinimas, istorinės 
atminties temdymas yra nusi
kaltimai žmoniškumui”.

Pastarasis teiginys irgi buvo 
pernelyg radikalus, jo paskui 
neliko. Tačiau galime pagalvo
ti ir apie šiandieną, kaip sa
kiau, su kuo susiduriame, su 
kuo turime toliau grumtis: is
torinės atminties temdymas, 
kultūros prievartavimas, kad 
ji išsigimtų. Tai buvo aktualu 
ir liko ne mažiau aktualu.

O dabar pagrindinis teigi
nys, pagrindinis siekis: sava
rankiška, nepriklausoma val
stybė. Pirmiausiai, tai kelio 
pasirinkimas be diktato. Patys 
žmonės pasirinks ir spręs. O 
kadangi Sąjūdis neabejojo, ko 
nori žmonės, tai nebūtina bu
vo ir skelbti iš anksto, ko žmo
nės norės ir ką jie nutars. 
Ateis laikas, ir žmonės pasi
rinks, ir išrinks atstovus su 
įgaliojimais.

Pasirinkimas be diktato 
reiškia ir santvarką, ir patį 
valstybingumą, ir tarptautinį 
tos valstybės būvį. Ką ji pasi
rinks, kokį kelią, į kur ir su 
kuo. Štai čia mes žinome, kad 
prieš 10 metų paskelbta teisė

ir principas tebėra varžomi 
kaip mūsų pasirinkimo laisvė. 
Lietuvai vis dar mėginamas 
primesti diktatas: kur ji gali 
būti, o kur jai negalima būti. 
Žinoma, mes tai atmetame, 
kaip ir prieš 10 metų akcen
tuodami į oficialiai skelbia
mus Vakarų demokratijų prin
cipus, kurių atsisakyti ar apei
ti demokratinėse valstybėse 
nėra lengva, nors gal kon
junktūra ir pragmatizmas kai 
kada skatintų. Taigi tęsiame 
tą pačią atvirą moralią poli
tiką mūsų šalies, mūsų žmo
nių naudai.

Sąjūdžio įstatų pirmajame 
skyriuje kalbama apie „liau
dies saviraišką”, kuri esanti 
pagrindinis Sąjūdžio uždavi
nys — kad liaudis arba tauta 
galėtų pati save pareikšti su
kurdama savo valdžią. Instru
mentai tą uždavinį įvykdyti — 
„viešumo, demokratijos ir su
verenios Lietuvos valstybės 
atkūrimas”. Be Lietuvos vals
tybės negali būti ir tautos 
valdžios kaip suverenios teisės 
saviraiškos. Suvažiavime ne 
kartą buvo pabrėžiamas žinp- 
mas pirmasis tikslas, kad Lie
tuvoje (nors ji vadintųsi kol 
kas Lietuvos TSR, tas buvo ne 
taip svarbu) galiotų tik Lietu
voje priimti įstatymai. Paskui 
buvo formuluojama pirmenybė 
ir panašiai, bet štai čia sako
ma: tik Lietuvos įstatymai. 
Lygia greta: įgyvendinti val
stybinį suverenitetą. Ką tai 
reiškia? Buvo ir spekuliuoja
ma žodžiu „suverenitetas”. 
Aišku, tai sinonimas nepri
klausomybei, bet kadangi M. 
Gorbačiovas skelbė visokius 
dalinius suverenitetus, o Lie
tuvą valdanti ar tvarkanti ad
ministracija — LKP irgi kal
bėjo apie tam tikrus dalinius 
suverenitetus (ekonominio su
vereniteto tikslas buvo skel
biamas tartum pats svarbiau
sias, lyg visa kita galima pa
likti kažkur kitur), todėl Są- 
jūdžio dokumentuose vartoja
mos atsveriančios formulės: 
valstybinis suverenitetas, 
skelbiama būtinybė „atkurti 
visišką LTSR nacionalinį vals
tybinį suverenitetą”. Jau dau
giau žodžių sukrauti negali
ma, kad nebeliktų dar kam 
nors neaišku, apie ką kalba
ma. Nacionalinį, valstybinį, 
visišką suverenitetą! Na, o pa
čioje pradžioje, kaip jūs gir
dėjote — atkurti nepriklauso
mą Lietuvą.

Prie to ir teisė išstoti iš 
TSRS piliečių apsisprendimu, 
būtent piliečių! Molotovo-Rib- 
bentropo paktas su protoko
lais — neteisėti. Ir visi jų pa
dariniai Lietuvos suverenite
tui neteisėti. Pašalinti stali
nizmo padarinius, kaip ma
tote, visos tezės ta pačia kryp
timi.

Prieš 10 metų (1988 m. spalio 7 d.) Vilniuje, Gedimino pilies bokšte, 
iškilmingai iškelta Lietuvos tautinė vėliava, kuri čia pirmąkart su
plevėsavo 1919 m. sausį. Eltos nuotr.

Buvo reikalaujama priimti 
pilietybės įstatymą, kurti Lie
tuvos TSR (vėl šifras) terito
rines ginkluotąsias pajėgas. 
Kad ta kariuomenė, kur tar
nautų Lietuvos piliečiai, būtų 
tik Lietuvoje. Asmeninė nuo
savybė ir jos nepažeidžiamu
mas turi būti įtvirtinamas 
Konstitucija. Neliečiamumas 
pirmiausiai reiškė žemę. Grą
žinti valstietijai žemės savi-, 
ninko teises. Grąžinti vals
tiečiams jų ūkius! Grąžinti, 
štai svarbusis žodis. Ne tikrai, 
ką LKP jau projektavo kaip 
kūrimą valstiečių šeimos ūkių 
be žemės nuosavybės, bet grą
žinti savininko teises.

O kalbant apie santvarką, 
man labai prisimintinas jau 
1991 metais po žudynių Vil
niuje Gorbačiovo mestas prie
kaištas Lietuvai: antai Lietu
voje atkuriamas kapitalizmas, 
pradėjo atsirasti savininkų. 
Taigi tie „reformininkai” 
Maskvoje vis dar buvo prieš 
nuosavybę.

Vytautas Bieliauskas, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, palinkėjo Sąjū
džio suvažiavime sau ir vi
siems labai paprasto dalyko: 
sekantį kartą skristi į Vilnių 
ne per Maskvą, o tiesiai, ir su 
Lietuvos viza. Sekė audringi 
plojimai. Buvo reikalaujama 
išspręsti Lietuvos bažnytinės 
provincijos tarptautinio statu
so problemą, kartu su tuo ir 
dar konkrečiau — Vilniaus

arkivyskupijos. Tą mums pa
dėjo išspręsti ir per penkerius 
metus išsprendė Šventasis Tė
vas Jonas Paulius II.

Šiandien esame įstoję į tokį, 
tiesą sakant, tarptautinį mąs
tymo kelią, pagal kurį svar
biausioji problema yra ekono
mika. Įdomu, kai pasižiūri Są
jūdžio dokumentus, kokia bu
vo Lietuvos ekonominė vizija. 
Ji pirmiausia buvo siejama su 
valstybingumo stiprinimu, ir 
be kokių nors detalizuotų pro
gramų, o veikiau iš principo — 
rinka, nuosavybė. Rezoliucija 
dėl ekonominio savarankišku
mo nustatinėjo valstybinius 
momentus, kad su Sovietų Są
junga ir „kitomis lygiateisėmis 
respublikomis” (savotiškai šif
ruota tezė) ekonominiai santy
kiai turi būti grindžiami su
tartimis. Dėl to ir susigrū- 
mėme jau 1990 metų pabai
goje, kai Maskva buvo infor
muota, kad nei kapeikos mo
kesčių iš Lietuves po Naujųjų 
metų nebegaus, o santykius 
norime palaikyti ir plėtoti, bet 
sutarčių forma. Atsakymas 
buvo Sausis.

Vadinamų sąjunginių įmo
nių kolektyvams Sąjūdžio 
siūlyta apsispręsti dėl perėji
mo į Lietuvos pavaldumą. 
Buvo siūloma „perimti užsie
nio ekonominius ryšius”, plės
ti komerciją, kad Lietuva gau
tų tiesioginių valiutos įplau
kų, o ne vien kiek Maskva

(Nukelta į 5 psl.)

. Danutė Bindokienė

Kas valdo Rusiją?
Užsiminus šių dienų Rusijos 

krašto vidaus ir užsienio poli
tiką, kyla daugiau klausimų 
negu yra jiems atsakymų. Kas 
iš tikrųjų yra pagrindinis diri
gentas iš Maskvos sklin
dančiai šovinistinio naciona
lizmo ir perspėjimų vaka
riečiams muzikai? Koks prezi
dento Boris Jelcin tikrasis 
sveikatos stovis? Ar jis apskri
tai dar figūruoja aukščiau
siuose vyriausybės sluoks
niuose, ar tik, retkarčiais savo 
tautai ir užsieniui parodomas, 
padaro stiprų pareiškimą tuo 
metu iškilusiu reikalu ir vėl 
nugrimzta į kažkokią miglotą 
nebūtį? Ar ministras pirmi
ninkas Jevgenij Primakov, 
paskutinę minutę pasiūlytas 
šioms pareigoms, kad būtų 
išvengta dar didesnės val
stybės vidaus krizės, jau tiek 
apsiprato savo kėdėje, kad 
dairosi į prezidento vietą? Ar 
jo sveikatos stovis pakanka
mai geras ir gandai apie 
įvairias negalias yra iš tikrųjų 
tik gandai? Ir t.t...

Kad prezidentas Boris Jel
cin vis mažiau ir mažiau laiko 
skiria savo pareigoms, pri
pažįsta ir jo artimiausi pa
tarėjai. Jau net neslepiama, 
kad 67 metų amžiaus prezi
dento sveikata vis labiau 
šlubuoja — net nedidelė sloga 
jam tampa kritiška liga, tad 
savo pareigas daugiausia per
duoda ministrui pirmininkui, 
nors oficialiai apie darbo krū
vio sumažinimą žada praneš
ti Dūmai 1999 m. pradžioje 
numatytoje kalboje.

O kas toliau, ypač jeigu Bo
ris Jelcin visiškai atsisakytų 
savo vietos arba numirtų? Pa
gal dabartinę Rusijos konsti
tuciją, ministras pirmininkas 
turėtų perimti prezidento pa
reigas ir trijų mėnesių laiko
tarpyje po perėmimo ruošti 
naujus rinkimus. Tačiau pasi
girsta vis daugiau balsų, kad 
konstituciją reikia keisti, įku
riant viceprezidento vietą ir 
taip pat gerokai apkarpant 
prezidento galias. Pagal šią, 
1993 metais priimtą, konstitu
ciją (viceprezidento vieta buvo 
iš konstitucijos išbraukta, nes 
tuometinis Jelcino viceprezi
dentas dėjo pastangas jį 
pašalinti), Rusijos prezidento 
galios yra beveik neribotos, o, 
prezidentui mirus ar negalint 
pareigų atlikti, nėra pakaitalo 
— ministras pirmininkas tik 
labai trumpą laiką gali pasi
likti vyriausybės viršūnėje, 
Antra vertus, viceprezidentas 
galėtų užbaigti kadenciją 
(panašiai, kaip JAV-se) ir 
valdžios perėjimas į kitas ran
kas vyktų sklandžiau, juo la

biau, kad prezidentas pats 
pasirenka savo vicepreziden
tą. Taip pat siūlomas paragra
fas, pagal kurį netinkamas 
prezidentas galėtų būti pa
šalinamas iš pareigų.

Atrodo, kad jau rimtai eina
ma Rusijos konstitucijos pa
keitimo linkme ir kitą mėnesį 
numatyta sudaryti dešimties 
teisininkų komisija, kuri per
žiūrės siūlomus konstitucijos 
pakeitimus. Už konstitucijos 
pakeitimą turi balsuoti trys 
ketvirtadaliai Aukštesniųjų 
parlamento rūmų ir du treč
daliai — Žemesniųjų, bet gali 
būti sušaukiama ir konstitu
cinė asamblėja.

Nors Jevgenij Primakov turi 
gerus santykius ir su JAV 
Valstybės sekretore Made- 
leine Albright, ir net su Sad- 
dam Hussein, vakariečiai juo 
nelabai pasitiki, ypač dėl bu
vusių glaudžių ryšių su komu
nistų partija ir nenoro paspar
tinti laisvosios rinkos bei eko
nominių reformų. Tarptauti
nis valiutos fondas kol kas yra 
sulaikęs 4.3 mlj. dolerių, 
praėjusį rugpjūčio mėnesį vy
kusios didžiosios ekonominės 
krizės metu pažadėtų Mask
vai, nes ministro pirmininko 
pateikti planai atgaivinti Ru
sijos ekonomiką, nevykdomi. 
Spėliojama, kad galbūt Prima
kov „velka kojas” ir dėl to, kad 
laisvosios rinkos reformoms 
nepritaria iš komunistų parti
jos daugumos sudarytoji Dū
ma, o ministras pirmininkas 
kaip tik stengiasi sustiprinti 
su ja savo ryšius.

Kalbama net apie galimybes 
pašalinti iš pareigų Jelciną, 
nes tik jis esąs kaltas dėl 
praėjusios vasaros sąmyšio, 
įvykusio po to, kai prezidentas 
staiga atleido kabinetą. Eko
nominė krizė, rublio nuvertini
mas ir kitos negalios, tebeke- 
muojančios Rusiją, yra prezi
dento nenuoseklios vidaus 
politikos padarinys. Valstybės 
gyventojai su baime laukia 
ateinančios žiemos ir svarsto, 
kaip reikės ją išgyventi. Tiesa, 
visų kišenėse pinigų pluoštai 
nedaug sumažėjo, bet į apy
vartą paleisto gausaus rublių 
kiekio perkamoji galia yra la
bai smukusi.

Vis tik Amerikos vyriausybė 
tiki, kad Rusijos krizė labai 
laikina. Šiaip ar taip, Rusijoje 
demokratija jau giliai įleidusi 
šaknis — gali veikti daugia
partinė sistema, garantuota 
spaudos laisvė, saugomos 
žmogaus teisės, be to, jau yra 
pakankamai susipratusių, de
mokratiškų pažiūrų (ypač jau
nesniųjų kartų) piliečių.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 

• ROMANAS

Nr.60 (Tęsinys)

Jeigu būtų taip labai norėjusi už ko 
užsikibti, būtų bent akim mirktelėjusi tam aplink 
slampinėjančiam puskarininkiui, ir jos gyvenimas 
būtų apsivertęs kitaip. Kaip? Kas žino? Gal tiesiai į 
prarają. Pagailo, kad nepasukau pažiūrėti kaip jis gy
vena. Bet tada buvo jausmas ir tebėra, kad būtų 
įbridusi į vargu ar beišbrendamą liūną. Visam. O 
Viešpatie! Dar giliau ir dar bjauriau negu mes visi. 
Jeigu taip Živilė? Ar ji taip už ko kabinosi? Ar tebesi- 
kabina. Gal kur už ledo lyties Sibiro šiaurėje, gal kur 
Lenos žiotyse.

Grįžęs iš darbo ėmiau darytis piešinėlius. Sten
giausi atsiminti, kaip jos veidas atrodė iš šono. Turė
jau fotografiją, bet tik iš priekio. Negalėjau atsiminti, 
kada buvau į ją ilgiau įsižiūrėjęs iš šono. Kai pasku
tinį kartą važiavom į kaimą, ji sėdėjo prie lango, bet 
visą laiką akis sukiojo tai į lauką, tai vėl į mane. Ket
virtame ar penktame piešiny ji darėsi panašesnė, o gal 
tik galvojau, kad panašesnė. Veidas jaukus, net links
mas. Kaip iš šono išreikšti siaubo riksmą, jeigu net 
Edward Munch negalėjo — atsuko veido priekį. Ir tą 
patį tepanašų į siaubingą riksmą. Į nieką kitą, nei 
gyvą, nei mirusį, bet tik į riksmą.

Kai pradėjau piešti, mokiausi kopijuoti daiktus, 
kokius mačiau. Nebuvau patenkintas. Ėmiau matomai 
perdėlioti, suskirstyti savaip. Iš karto džiaugiausi, bet 
neilgam. Norėjau dirbti tai ką matau vidine akim, bet 
toji vidinė akis buvo taip susijusi su abiem išorinėm, 
kad sunku buvo ją atskirti. Negalėjau. Mėginau žaisti 
dažais. Tik žaisti. Jie dėliojosi į dėmes ir formas, kar
tais į jaukias,, akį patraukiančias, kartais į beprasmes 
net šlykščias, bet tai buvo ne tai, ką mano vidinė akis 
norėjo matyti; tai buvo nuo vidinio matymo visiškai at
sietas paviršutinis procesas. Ėjau per šiųdieninių 
meisterių parodas ir temačiau tik paviršutiniškumą, 
tik bedvasį išviršinį manierizmą, dažnai traukiantį į 
bjaurumą, o dažnai ir besimėgaujantį tik bjaurastimi. 
Vienoje parodoje nejučia ištrūko žodžiai: „Argi jau tik
rai smunkame į bjaurasties epochą?” O juos ištraukė 
bjauriai apsirengusio, vadinamom dramblinėm kel
nėm, apsimausčiusių jaunuolių penketukas, besi
džiaugiąs bjauriai suganguliuotų dar bjauriau sugan- 
guliuotos žmonių grupės paveikslu. Mano nuniur- 
nėjimą išgirdę net keli atsisuko ir paniekos žvilgsniais 
verte nuvėrė nevykėlį, nenuvokiantį modernios esteti
kos grožio. Nuėjau. Jų kikenimas nepasiliko galerijoje, 
bet atsekė namo ir privertė mesti lauk mechaninio 
grožio ieškojimus, o atsigręžti į save ir pamėginti tapti 
išores įspūdžių aidu. Nuo to laiko kalnus, miškus, pava

karius, rudenis ir visa kita bandau tapyti tik taip, 
kokį aidą jį sukelia grįždami iš manęs ir kaip vidinis 
matymas susiderina su tikruoju. Pastarojo laiko mano 
darbai tampa nudaiktintų daiktų atvaizdai. Pats sau 
tyliai jį vadinu nudaiktintu realizmu ir jau kelintą sa
vaitę kamuojuos su Živilės beviltišku šauksmu.

Šiandien atėjo didelė pagalba, — gavau iš Jim nuo ano 
kriaušio darytus du paveikslus. Vieną juodą, kitą spal
votą ir nustebau: jis buvo nuostabus fotografas. Net 
susisarmatinau atsiminęs, kaip menkai į jį tekreipiau 
dėmesio. Jo nuostabi nuo kriaušio rūke nusvirusios 
pušaitės, debesų dribsnių, vos įžiūrimų medžių švys
telėjimų fotografija ir atminty išlikę pro pat veidą pra- 
lekią rūko kamuoliai, kai su Jonu buvom užsikorę į jo 
kalną, iš karto užbaigė mano taip ilgai vargtą pa
veikslą. Nuo kalno į rūkus slystančios moters šauks
mas atrodė didelis. Bent mano paties ausiai atrodė net 
šiurpesnis už Muncko. Net nebeieškojau ar ji tikrai 
panaši į Živilę. Man ji buvo ir Živilė ir milijonai kitų 
prievarta grūdamų į kančią, į nežinią ir mirtį. Šauks
mas, dingstąs ramybėje. Užgniaužtas, susuktas į ne
gražias epochos rūko sūkurius, įčiulptas ir uždengtas, 
kad niekas negirdėtų, o ir išgirdęs nesuprastų. Vis 
tiek visi ir girdime, ir žinome, bet nusukam nosis į šalį 
ir stengiamės pro visą amžiaus bjaurastį praeiti taip, 
lyg jos visiškai nebūtų. Kai paveikslą pabaigiau ir pa
sitraukęs atbulas ėmiau žiūrėti kur dar reikėtų palies
ti, kad jokio nedarnumo nebūtų likę, nusmelkė pajuti
mas, kad šiai epochai reikia ne jo. Jis per daug žmo
niškas. Per daug nutolęs nuo laiko dvasios. Staiga 
švystelėjo, kodėl šių dienų mene, ne tik mene, bet ir 
vaikų žaisluose, ir jaunimo aprangoj, ir muzikoj kaip 
koks drumbalas į viršų veržiasi šiurkštus, netašytas, 
išdarkytas dvoksmas. Ar tai veidrodis mūsų sudarkyto 
amžiaus? Bet ar jis kada buvo kitoks, ar tik mes dau
giau sužinom, nors ir kaip bandome savo darbus vie
nas nuo kito slėpti. Bet ar dėl to turėčiau sudarkyti 
savo darbą?

Į subliurusią nuotaiką atėjo Brigitos laiškas. Ir 
gana ilgas, bet nė kiek nedrąsinąs. Rašė esanti laimin
ga, turinti gerą darbą, gražią šeimą ir negalėtų pasa
kyti, kad ko nors trūktų. Nebent, kad laisvai galėtų 
sugrįžti į Kauną ir be viešų ar slaptų palydovų galėtų 
pavaikščioti savo senomis pėdomis, kurios jos širdy 
niekada neužžels. Dėkojo už žinias apie Joną „Smagu”, 
rašė, „kad jis gerai įsikūrė ir labai gražioje vietoje. Tai 
tik parodo, kaip toli mudu nuo vienas kito: jis kalnuo
se, o aš prie jūros. Baisiai mėgstu jūrą ir džiaugiuos, 
kad galiu savo akimis matyti visas jos nuotaikas. Nuo 
akimis galo neužmatomos ramybės ligi pasiučiausio 
padūkėliško siausmo. Gal todėl, kad ji kiek mena ma
ne pačią. Ar ne per daug giriuosi?!! Bet taip jau yra: į 
kvailą galvą visokios pagyros lengvai lenda. Kalnai 
irgi patinka. Bet neilgam. Negaliu pakęsti uždarumo. 
Negaliu laukti, kol jau seniai užtekėjusią saulę koks 
pasipūtęs kalnas malonės leisti ją pamatyti, ar pa
griebti ją man iš akių kol ji dar negreit nusileis. Noriu 
gyventi su tikrais saulėtekiais ir tikrais saulėleidžiais. 
Gal todėl, kad esu Vidurio Lietuvos lygumų dukra ir iš 
mažens ilgėjausi pačios lygių lygiausios jūros. Teisybę 
pasakius Lietuvoje jos ir neteko matyti. Ją pamačiau 
tik išplaukdama į Australiją. Buvo ramus saulėtas 
pavakarys, ir tada pirmą sykį pamačiau tikrą, niekie
no neužstotą saulės nusileidimą. Buvo taip smagu, 
kad suplojau rankomis ir net šoktelėjau. Kiti negalėjo 
suprasti mano džiaugsmo. Kai kuriems jau buvo pra
dėję darytis negerai. Vos jaučiamas laivo lingavimas 
alsuojančios jūros paviršiumi man kėlė džiaugsmą, o 
kitiems jau griebė už vidurių.

(Bus daugiau)
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Praėjusią vasarą į Pasaulio 
Lietuvių Dainų šventę Vilniu
je buvo suvažiavęs gražus bū
rys dainų ir šokių vienetų iš 
įvairių kontinentų. Tačiavt jie 
daugiausia pasitenkino pasi
rodymu tik šios šventės rengi
niuose Lietuvos sostinėje.

Kiek man žinoma, Australi
jos lietuviai buvo išradingesni. 
Jie sugalvojo su koncertais pa
važinėti po visą Lietuvą. 
Australijos lietuvių jungtinis 
choras (dirigentė Dana Levic
kienė) ir „Gintaro” ansamblis 
(vadovė Dalia Antanaitienė) 
dainavo bei šoko Kaune, Pane
vėžyje, Plungėje, Kretingoje.

Teko matyti svečių iš ken
gūrų žemės pasirodymą Kre
tingos kultūros rūmuose bir
želio 25 d. Atrodo, kad Austra
lijos lietuvių atstovai čia gero
kai sudomino vietinę publiką 
savo paprastumu bei nuošir
dumu. Girdėjau, jog ir kituose 
miestuose australiečiai buvo 
šiltai sutikti ir dar šilčiau 
išlydėti.

Po gražaus koncerto Kretin
goje svečius iš tolimojo žemy
no sveikino net Kretingos rajo
no meras Juozas Šakinis, ku
riam australiečiai padovanojo 
bumerangą, o kretingiškiai 
svečiams įteikė rūpintojėlį.

Apie koncertą Kretingoje 
vėliau teko skaityti Šilutės ra
jono laikraštyje — „Pamario 
naujienos”. Čia rašoma: „Jei 
chore susibūrę vyresnio am
žiaus žmonės, tai 'Gintaro' an
samblyje šoko ir dainavo te- 
bestudijuojantis ar ką tik 
mokslus baigęs jaunimas, tar
pusavyje mieliau angliškai be
sišnekučiuojantis. Lietuvių 
kalba, dainos, šokiai, tėvų per
duoti papročiai jiems lyg toli- 
ma egzotika, kurioje slypi jų 
pačių šaknys. Gal todėl žiū
rovą jie kerėjo ir dainos, ir 
šokio nuoširdumu”.

„Gintaro” ansamblio vadovė 
ir choreografė yra jau 23 me
tus šiam darbui paskyrusi Da
lia Antanaitienė. Ji gimusi Vo
kietijoje ir Australijoje atsira
dusi dar neturėdama vienerių 
metų. D. Antanaitienė yra 
skulptorė ir tapytoja, o šokiai 
— tik laisvalaikio paįvairini
mas. Jos du sūnūs taip pat 
šoka „Gintare”. Grupės admi
nistratorius — Henrikas An
tanaitis, kuris gimęs dar Lie
tuvoje, netoli Tryškių. D. An
tanaitienė šiemet į Lietuvą 
atvyko jau ketvirtą kartą, nes 
„Lietuva labai traukia”.

Jungtinio choro dirigentė 
Dana Levickienė pirmą kartą 
Lietuvon atvažiavo 1991-ai- 
siais. Pamačiusi tėvų žemę, 
net dešimt dienų verkė, nes 
taip stipriai išgyveno šį įvykį. 
Dana sakosi gimusi pakeliui į 
Australiją ir šis kraštas — jos 
vieninteliai namai. Dabar ji 
matematikos ir prancūzų kal
bos mokytoja. „Matematika — 
mano duona, o muzika — ma

Po sėkmingo sol. Vytauto Juozapaičio ir Nijolės Ralytės koncerto Cleveland, OH, lietuvių telkinyje. Iš kairės: 
lietuviškos radijo laidos vedėja sol. Aldona Stempužienė, kun. Gediminas Kijauskas, SJ, sol. V. Juozapaitis, LR 
garbeš konsule Ingrida Bublienė (koncerto rengėja). Dalia Puškorienė ir pianistė Nijolė Ralytė.

no meilė”, — sako ši kengūrų 
žemės atstovė.

D. Levickienė pažymėjo, kad 
sudaryti lietuvių chorą Aust
ralijoje nėra lengva, nes žmo
nės gyvena išsimėtę įvairiose 
vietovėse. O kuomet buvo ruo
šiamas jungtinis Australijos 
lietuvių choras, tai dar dau
giau sunkumų atsirado, nes 
bendrų repeticijų prieš išva
žiuojant į Lietuvą visai mažai 
buvo. Bet, dėkui Dievui, sun
kumus dainininkai nugalėjo ir 
Lietuvoje choras jau buvo ne
blogai susidainavęs.

Todėl reikėtų pasveikinti 
dainos ir šokio entuziastus iš 
tolimosios Australijos, kad jie 
įstengė atvykti į Lietuvą gero
kai anksčiau prieš Pasaulio 
Lietuvių Dainų šventės pra
džią ir sugebėjo dar pakoncer
tuoti įvairiuose Lietuvos mies
tuose.

Įdomu kodėl, pavyzdžiui, šo
kėjai ir choristai iš Dėdės Ša
mo žemės to padaryti nega
lėjo? Bent apie jų atskirus pa
sirodymus Lietuvoje nieko ne
girdėjome.

Ed. Šulaitis

ROCHESTER, NY

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
90 M. JUBILIEJUS

Yra žinoma šio šimtmečio 
pradžioje įsikūrusių parapįjų 
sunki pradžia. Tai pirmųjų 
emigrantų tvirto tikėjimo ir 
sunkaus darbo vaisius. O 
šimtmečio pabaigoje vėl pa
našus daugelio parapijų liki
mas — išnykti.

Rochesterio parapija — re
liginis ir kultūrinis lietuviš
kasis židinys, gražiai vasaros 
spalvomis žydėjo. Dabartyje, 
lyg rudenėjančio lauko vaiz
das, kai derlius nuimtas ir kur 
ne kur pasilikę buvusių gėry
bių likučiai. Bet ir rudens dar
ganose švysteli šiltos, džiugios 
dienos.

Spalio 25-ta, auksu žėrinti, 
širdžių šiluma sušildyta, 90- 
ties metų Jubiliejaus šventė.

Šventė pradėta radijo „Dai
nos aido” pusvalandžiu. Jį 
pravedė pats Radijo klubo pir
mininkas Raimundas Kirštei- 
nas. Gražiais prisiminimais, 
žvelgtais vaiko akimis, valan
dėlę praturtino jo sūnus Rai
mundas Jonas.

Bažnyčioje šv. Mišias aukojo 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
kun. Domininkas Mockevičius 
ir iš Toronto atvykęs buvęs 
mūsų klebonas kun. Augusti
nas Simonavičius, OFM. Taip 
pat dekanas Victor Yanaitis iš 
kaimynistinės parapijos. Gai
la, kad kun. Kazimieras Moc
kevičius negalėjo šventeje da
lyvauti. Krisdamas susilaužė 
klubo kaulą ir po operacijos 
St. Ann’s namuose atlieka te
rapiją. Jis malda ir mintimis 
buvo su mumis.

Maironio parke, Worcesteryje, po š.m. spalio 4 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolijai pa
remti renginio. Iš k. — Maironio parko pirm. Kazys Adomavičius, vienuolijos rėmėjų pirm. Teresė Adomavičienė, 
vienuolijos provincijolė sės. Paulė, „Sodauto” ansamblio vadovė Gitą Kupčinskienė ir muz. Kupčinskas.

Nuotr. Algio G lodo

Žmonių apypilnė bažnyčia. 
Gausus būrys svečių, suvažia
vusių buvusių ročesteriečių. 
Mūsiškiam chorui talkino To
ronto „Volungės” moterys. 
Giesmės skambėjo, kaip „se
nais gerais laikais". Naujais 
vargonais grojo Raimundas 
Obalis, dirigavo Dalia Viskon- 
tienė. Pabaigoje Švč. Sakra
mento pagarbinimas, tai lyg iš 
praeities iškilę smilkalų dū
mai, Šiose dienose užmirštas 
reiškinys.

Šventės puota vyko „The 
Holiday Inn”. Pradžiai Giedrė 
Logminaitė gražia Bernardo 
Brazdžionio eilių deklamacija 
nuvedė ten, kur mūsų Šaknys: 
„Lietuva, kai aš tave tariu...”. 
Birutės Litvinienės sumany
mu, jos kolegos Dan Reardon 
įvykdymu, gėrėjomės skaidrių 
montažu Ypač įdomi buvo pa
rapijos įsikūrimo pradžia. Sa
vo tarpe turėjome dar guvią 
Anną Kazlauskaitę, tai pirmo
ji priėmusi krikšto sakramen
tą naujoje bažnyčioje. O Šv. 
Cecilijos choras, koks gausus 
buvo dainininkais! Taip pat 
šventėje dalyvavo ir to choro 
buvusi dainininkė Blanche 
Zimniski, aukšta, liekna, kaip 
Dubysos pakrančių nendrė. 
Labai taikliai ir gražiai skaid
res apibūdino Birutė Litvinie- 
nė.

Koncertinėje dalyje muz. 
Dalios Viskontienės vadovau
jamos „Volungės” moterys 
nuostabiai gražiai dainavo. 
Ypač 1-je dalyje, kai didelių 
patalpų pasieniais išsiskirs- 
čiusios, rytmečio paukščių bal
sais čiulbėjo...

Sveikindamas kun. A. Simo
navičius pareiškė, kad nuo jo 
klebonavimo laikų, Rocheste- 
ryje liko jo širdies dalelė — tai 
jo antrieji namai. Dabartinis 
klebonas kun. Domininkas 
Mockevičius pasidžiaugė gra
žiai, iškilmingai suorganizuo
ta švente, optimistiškai nusi
teikęs užtikrino parapijos gy
vastį iki 100 m. jubiliejaus. 
Paskutinis žodis buvo naujai 
išrinkto tarybos pirmininko 
Rimvydo Tamošiūno.

Negalvodami apie ateinan
čio sekmadienio realybę, 
džiaugėmės nuo pradžios iki 
pabaigos gražia švente. Ačiū 
svečiams, suvažiavusiems nuo 
Floridos iki Kalifornijos bangų 
skalaujamų pakrančių, ir 
šventės ruošimo komitetui, 
kurį sudarė: Birutė Litvinienė 
— pirmininkė, Antanas Bur- 
kūnas, Nijolė Draugelienė, 
Gražina Kavaliūnienė, Giedrė 
Logminaitė, Raimundas Oba
lis, Jadvyga Reginienė, Pame
la Joksas Ričh, Vidas Tamo
šiūnas, Živilė Vidmantienė.

Izabelė- Žmuidzinienė
arrmi

WORCESTĖR, MA

IŠLYDĖJOME AtA 
JADVYGĄ

SPIRAtJSKIENE '

Spalio 10 d. Dievo siųstas 
mirties angelas pakvietė Jad-_ 
vygą Spirauskienę, 83 meti/ 
amžiaus palikti šį pasaulį.

Velionė gimė Lietuvoje. 
1944 metais karo audrai siau
čiant Spirauškų šeima pasi
traukė ne tik'rš namų, bet ir 
Lietuvos. 1949 m. atvyko į 
JAV ir apsigyveno Worceste- 
ryje. Nelengva buvo gyvenimo 
pradžia naujame pasaulio 
kontinente. Augino vaikus. 
Dvidešimt metų padėjėjos pa
reigose dirbo tVorcester Foun
dation for Ejčperimental Bio- 
logy laboratorijoje. 1972 m. 
pasitraukė pensijon, bet ne 
ilgai teko ilsėtis; pradėjo sirg
ti vyras, reikėjo juo rūpintis 
ir globoti. 1983 m. Jadvygos 
vyras Česlovas Spirauskas 
mirė. Pasiliko našlė. Nepai
sant kasdieninio gyvenimo ir 
rūpesčių, Jadvyga drąsiai 
žengė per šį džiaugsmais ir 
skausmais išraizgytą pasaulį. 
Priklausė Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikių moterų są
jungai. Keletą metų buvo 
kuopos pirmininkė. Jvedė 
naujovę kuopos veiklon. Pra
dėjo ruošti „Madų parodas”, 
kurios turėjo didelį pasise
kimą. Buvo pareiginga, 
darbšti ir uoli Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopos narė. 
Per tautines šventes ir kito
mis progomis pasipuošdavo 
tautiniais darbužiais, kurie 
buvo padėti ant kėdės šalia 
jos karsto. Priklausė Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuoli
jos Putname rėmėjų skyriui. 
Nuo atvykimo į šį kraštą die
nos, ne tik priklausė Šv. Kazi
miero parapijai, bet ir parapi
jos chorui. Mylėjo savo para
piją, rėmė ją aukomis ir dar
bu. Kasmet dirbdavo parapi
jos rengiamuose renginiuose. 
Dalyvaudavo visur ir visada 
kol sveikata leido. Laukė die
nos kada pasveiks. Deja, Die
vas pašaukė ir ji išėjo...

Spalio 12 d. a.a. Jadvygos 
Spirauskienės kūnas buvo pa
šarvotas Jono Kazlausko lai
dotuvių namuose. Vakare Šv.

Kazimiero parapijos adminis
tratorius kun. Antanas Noc- 
kūnas, MIC, sukalbėjo roži
nį.

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos vardu atsisveikino 
sekretorė Janina Miliauskie-, 
nė, kuri baigdama pareiškė: 
„Stovėdami prie Tavo karsto, 
sese Jadvyga, nesakome su
diev, bet tik iki pasimatymo, 
nes mūsų visų gyvenimo lai
vas kasdien artėja prie Am
žinybės uosto, į kurį vieną 
dieną įplaukęs amžiams sus
tos, o tada mes ir vėl susitik
sime Amžinojo, Tėvo Namuo
se”.

Spalio 13 d. rytą į laidotuvių 
namus iš Putnamo atvyko se
selės Elenutė ir Oliveta, kuri 
velionę atsisveikino rėmėjų 
vardu ir pakvietė visus daly
vius bendrai pasimelsti už a.a.
J. Spirauskienės sielą, pave
dant ją Dievo gailestingumui. 
Po to kūn&s buvo pervežtas į 
Šv.Kazimiero parapijos bažny
čią. Šv. Mišias aukojo parapi
jos adm. kun. Antanas Noc- 
kūnas, MIC, ir parapijos asis
tentas kun. Jonas Petrauskas, 
MIC. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas Onos Va
linskienės. Tarp kitų giesmių 
pagiedojo velionės labai bran
ginamą „Marija, Marija...”

Po Mišių, chorui giedant 
„Arčiau prie Dievo”, seselės, 
Moterų sąjungos narės, šaulių 
kuopos atstovės ir visi Mišių 
dalyviai a.a. J. Spirauskienės 
kūną paskutinį kartą išlydėjo 
iš jos numylėtos Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios. Nulydėta 
į Notre Dame kapines. Pasku
tinį religinį patarnavimą atli
ko parapijos adm. kun. A. 
Nockūnas, MIC. Šeima ant 
karsto užbėrė Lietuvos žemės 
žiupsnelius, kuriuos velionė

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO NAMU. SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis Ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3206 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654

Dėmesio, nagingi vyrai! 
Skubiai parduodamas 2 bt. namas 
Bridgeport apyl. Kaina $49,900. 

Namui reikia remonto.
Kreiptis: Aušra Padalino 

First Rate R.E.
Tel. 773-767-2400.

Ieškome protingo, tvarkingo vy
ro dirbti baldų sandėlyje, pri
žiūrėti tvarką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt. įvairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti Anelei, tet 312-850-0595.

FOR SALE
1 st fl. condo - O.L. loc.,

2 bdrm 2BA, Pvt. garage and 
laundry rm. Excellent condition. 

Call 708-686-4646.

VVashington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping” kompanija Ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tei. 202-

G.L.Ųuality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime.
Skambinkite 815-723-7650.

SŪDYTOS SILKES IS KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $33.00 
8 svarų statinaitė - $19.00 

Skambinkite 708-687-5627. 
Pristatome UPS

parsivežė iš Lietuvos. -Lietus 
lijo, padangė apsiniaukus 
kartu su mumis liūdėjo mūsų 
mielos a.a. sesės Jadvygos, 
kuriai dar kartą giedojome 
„Marija, Marija...”. Palaidota 
šalia prieš 15 metų mirusio 
savo vyro Česlovo Spirausko.

Visi pamaldų dalyviai buvo 
pakviesti į valgyklą pusry
čiams.

Nuliūdę pasiliko: sūnus Vy
tautas Spirauskas; dvi duk
terys: Lillian Camarda ir Ra

GREIT PARDUODA

REZMAX 
REALTORS

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

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimai.
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame Ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

,_z KMIECIK REALTORS 
7822 S.Pulaskl Rd 

- ------- - <385 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

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

Show Town pristato
KARALIŠKA ERDVĖ

Lapkričio 14 d. 8 v.v. 
Willowbrook Grand Ballroom 

Tei. informacijai 630-632-4403

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

mona Lapidas su šeimomis ir 
penki vaikaičiai, kiti giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Viešpatie, būk gailestingas 
a.a. Jadvygos sielai ir priimk 
ją į savo Karalystę.

J. M.

• Kiekvienas žmogus turi 
tris būdus: tą, kurį jis parodo, 
tą koksai jis iš tikrųjų yra ir 
tą, kokiu jis save laiko.

A. Karr



LAIŠKAI

PAREIŠKIMAS
Šiais metais Baltijos valsty

bių prezidentai sutarė sudary
ti komisijas nacių ir komunis
tų okupacijos metais įvyk
dytiems nusikaltimams įver
tinti. Lietuvos prezidentūra 
pranešė apie komisijos suda
rymą ir paskelbė jos sudėtį.

Viso pasaulio lietuviai turi 
pageidauti, kad komisiją suda
rytų aukščiausios kvalifikaci
jos žinovai, nes jie išneš spren
dimus turinčius istorinę reikš
mę Lietuvos valstybei. Lietu
vių fronto bičiuliai, 1940-1990 
metais kovoję prieš abu oku
pantus ir niekada toje kovoje 
nesusvyravę, mano, kad, pre
zidentūra turėtų viešai aptarti 
komisijos narių kvalifikacijas.

Šiuo metu kyla klausimas, 
ar komisija, sprendžiant iš jo 
sudėties ir kai kurių narių pa
sisakymų, yra pakankamai iš
balansuota, ar skirianti dau
giau dėmesio nacių okupacijai, 
nors sovietinė buvo daug il
gesnė ir skausmingesnė Lietu
vai.

Kitas klausimas, kodėl ko
misijos pirmininku pakvies
tas Liudas Truska, Pedagogi
nio universiteto profesorius, 
Tarybų sąjungos komunistų 
partijos narys nuo 1965 metų. 
Juk Lietuvoje turime sąži
ningų istorikų ir to laikotarpio 
tyrinėtojų, paskelbusius rim
tus mokslinius darbus apie tą 
laikotarpį, kurie teisingai 
įvertintų komunistų ir nacių 
Lietuvai padarytas skriaudas. 
Taip pat matome, kad komisi
jos sudėtyje nepakankamai 
nukentėjusiųjų, tremtinių, po
litinių kalinių, ginkluoto pa
sipriešinimo dalyvių.

Lietuvių fronto bičiulių tary- 
B#-^uri rfthtų abejonių dėl 

-komisijos nario ilgą laiką dir
busio JAV valdžios įstaigoje 
Office of Special Investiga- 
tions, kuri aiškinama JAV ap
sigyvenusius II Pasaulinio ka
ro „genocido vykdytojus” glau
džiai bendradariavo su KGB.

LFB taryba ragina Lietuvos 
prezidentūrą paskelbti visų 
komisijos narių išsamias biog
rafijas, kad visuomenė žinotų 
į kieno rankas perduodamas 
istoriniai reikšmingų valsty
bės klausimų sprendimas. 
Prezidento komisija negali bū
ti vienašališka, suformuota 
kai kurių Lietuvos tautinių 
mažumų interesams svarstyti, 
bet ne sovietų ir nacių padary
toms skriaudoms iškelti.

Lietuvių fronto bičiulių 
taryba

KAIP PASIKLOSI, TAIP 
IŠSIMIEGOSI

Jungtinių Tautų apskaičia
vimai rodo, jog žmonija 1950 
metais buvo 2,5 milijardai, 
2000 metais bus 6,1 milijar
dai, o 2050 metais 9,4 mlrd. 
Dabar Indija turi 976 milijo
nus žmonių, 2050 metais ten 
žmonių bus 1,533 milijonai. 
Daugiausia didės Etiopija nuo 
62 milijonų iki 151 milijonų. 
Iš pramoninių kraštų JAV 
didės nuo 274 milijonų iki 348 
milijonų, daugiausia dėl imig
racijos. Japonija ir Vakarų 
Europa mažės nuo 20 iki 2 
procentų savo gyventojų. Pa
naši padėtis Rytų ir Centro 
Europoje.

Taigi Lietuvoje nėra žmonių 
pertekliaus ir jo nebus atei
tyje. Tačiau ar Lietuva, ypač 
jos valdžios, sugebės kelti 
maisto, energijos, naudingos 
pramonės gamybą priklausys 
nuo ekonominės kultūros, ku
ri yra Vakaruose ir kurios sto
koja pokomunistiniai kraštai. 
Šiandien jau nėra jokio pasi
teisinimo atsilikti nuo Estijos.

Saulius Šimoliūnas
Detroit, MI

PRISIMENU IR AŠ 
BRIDGEPORTĄ

Jūsų nuolatinis bendradar
bis Petras Petrutis dažnai 
rašo apie senąjį Bridgeportą. 
Labai įdomu skaityti ir dažnai 
susimąstyti apie „senas geras 
dienas”, kai aš buvau kone 
pusbernis ir eidavau į Lietu
vių auditoriją šokti, merginų 
susitikti.

Iš tikrųjų ir savo gyvenimo 
draugę radau, grojant Balio 
Pakšto orkestrui, romantiškas 
dainas traukiant, rodos, An
driui Mironui (gal ir klystu, 
dabar atmintis jau ne tokia 
šviesi). Mano žmona jau 
iškeliavo Anapus žvaigždžių. 
Gal laikas ir man jos pramin
tu keliu pasekti, nes sveikata 
labai menka, bet nuotaikingi 
Petručio postringavimai nuke
lia į anas malonias dienas ir 
praskaidrina dabartinę vie
natvę. Ačiū!

Ksaveras Butkevičius 
Cicero, IL

NAUJOS IDĖJOS 
ĮGYVENDINIMUI

Skaitydamas Algio Regio 
laišką „Drauge”, pavadintą 
„Ar keisti lietuviai pasikeis?”, 
prisiminiau, kada Algis Re
gis, vyriausias Irenos ir Algio 
Regių sūnus, dalyvavo skau
tiškoje veikloje. Dar būdamas 
jaunesniuoju skautu, gerai 
valdė lietuvišką kalbą ir buvo 
pareigingas. Augdamas ir lan
kydamas lituanistinę mokyk
lą, o vėliau Pedagoginį insti
tutą, brandino lietuvių tautos 
pažinimą. Dabar, nors gyvena 
Kalifornijoje, toli nuo lietuviš
kų telkinių, jaunystėje įdiegta 
meilė Lietuvai, jos kalbai bei 
istorijai tebėra jaunojo Algio 
Regio širdyje.

Algis Regis savo rašinyje 
iškėlė neginčijamų tiesų. Paž
velgus į senų laikų istoriją, 
pastebėsime, kad ir mažiau
sios tautelės savo valdovus va
dino karaliais. Lietuvai apsik-

SĄJŪDIS IR LIETUVOS VIZIJA
(Atkelta iš 3 psl.)

numes iš to, ką Lietuva už
dirba. Ir bendra formule apsk
ritai pasakyta: spręsti klau
simą, kaip pertvarkyti ekono
miškai savarankiškos respub
likos ūkį. Taigi ir čia ekonomi
nis savarankiškumas, tik dar 
nepadarius išvados, kurią te
ko padaryti šiek tiek vėliau, 
kad ekonominis savarankiš
kumas be savo valstybės tėra 
iliuzija.

Sąjūdyje buvo netgi daugiau 
kalbama apie ekologiją, negu 
apie ekonomiką. Bet pasaky
siu, kad ir tai turėjo savo pa
grindą Sąjūdžio idealizme ir 
tam tikroje sampratoje, dėl 
kurios aš nemanau, kad ji yra 
klaidinga. Galbūt klaidinga 
yra pirmiausia ir 90 procentų 
kalbėti apie ekonomiką. Štai 
pacituosiu Algirdą Patacką iš 
Steigiamojo suvažiavimo.

„Pirmiausia turėtume va
duotis iš savo nuodėmių. Ki
taip mūsų laisvės kova vis la
biau kryps į nuogą politinę. 
Mūsų dėmesys nukryps nuo 
pagrindinio priešo, nuo mūsų 
pačių dvasinio skurdo, nuo 
blogio mumyse. Mūsų laisvė 
virs nelaisve kitiems, meilė 
Tėvynei virs neapykanta sve
timiems. O dora bus tai, kas 
man šiuo metu patinka. Kova 
dėl laisvės gali virsti politine 
kova dėl valdžios”. Verta ir 
šiandien pamąstyti, o į ką nu
kreiptos mūsų pagrindinės ko
vos? Ar tai tebėra tęsinys ko
vos dėl laisvės, dėl saugios ir 
gerovę kuriančios Lietuvos vi
zijos bei idealo, ar dėl valdžios 
ir valdžiukės šitame krašte 
stumdantis tarpusavyje.

rikštijus ir Mindaugą vainika
vus karaliumi, vėlesnieji Lie
tuvos valdovai turėjo būti va
dinami karaliais. Kas Lietu
vos valdovams atėmė karalių 
karūnas ir vietoj jų prisegė 
kunigaikščių vardus? Algis 
Regis rašo: „paprastai visą 
kaltę sumetame lenkams, ru
sams, kryžiuočiams ir t.t. Bet 
niekuomet nepagalvojame, 
kad dažnai lietuviai yra patys 
buvo savo bėdų autoriai”.

Ar ne teisingai išsireikšta?
Ar neatėjo laikas nustoti sa

ve žeminti ir savo tautos rei
kalus statyti pirmoje vietoje?. 
Yra mūsų tautoje posakis: 
„Nesilenk žemyn kaip verkš
lenąs gluosnis, bet auk aukš
tyn kaip galingas medis”. Taip 
pat sakoma: „Nelauk iš kitų 
nieko, bet duok kitiems savo 
išmintį, sugebėjimą kurti ir 
nepalaužiamą drąsą žengti 
pirmyn, nepaisant pasitai
kančių kliūčių”.

Algio Regio laiškas turėtų 
būti skaitomas lituanistinėse 
mokyklose, parodantis tas ne
geroves, kurias padarė patys 
lietuviai, arba buvo jiems pri
mesta nesusipratėlių. Auto
rius pabrėžė, kad lietuviai turi 
atsisakyti menkavertystės — 
save žeminančio galvojimo.

Ar neatėjo laikas pasireikšti 
tiems, kurie baigė Pedagoginį 
institutą, Lituanistines kate
dras, išeiti į viešumą savo 
straipsniais ir naujomis idė
jomis, kad Lietuva nepasiliktų 
apkaltintojų eilėse?

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

* Didžiausia Baltijos 
valstybėse stiklo bendrovė 
„Panevėžio stiklas” parduota 
už 1 min. litų. Valstybės turto 
fondo generalinis direktorius 
Stasys Vaitkevičius tai vadina 
pirmuoju investicinio privati
zavimo atveju, nes pirkėjas, 
Lenkijos stiklo bendrovė 
„Warta”, įsipareigojo per 5 
metus investuoti į įmonę 24 
min. Lt. „Panevėžio stiklo” 
skolos šiuo metu sudaro 117 
min. Lt. Už valstybei priklau
siusias 99.13 proc. akcijų 
„Warta” sumokės per mėnesį 
laiko. (Eita)

Buvo įdomių tiesioginių kie
no nors mestelėtų idėjų, ku
rias taipgi verta prisiminti. 
,'Reikia paminklo stalinizmo 
represijų aukoms!” Tą prieš 
10-tį metų pasakė Algirdas 
Brazauskas Sąjūdžio Steigia
majame suvažiavime. Po to 
turbūt buvo daug galimybių 
tai įgyvendinti. Beje, mes ir 
šiandien svarstome, ar reikia 
bendro paminklo, pavyzdžiui, 
Tuskulėnuose, ar svarbiau ak
centuoti būtent tos vietos ma
sinę kapavietę kaip akivaizdų 
pavyzdį, kas buvo daroma vi
sur. Ar labiau reikia paminklo 
aukoms, ar labiau — išsiva
davimui ir laisvei? Juk tai yra 
tas pats, turbūt ir toliau svar
stysime. „Vilniuje turėtų būti 
Nežinomo kareivio kapas”, — 
štai paprasta telegrama iš 
Pakruojo, atėjusi į Sąjūdžio 
Steigiamąjį suvažiavimą. Mes 
nūnai turime Nežinomo parti
zano kapo idėją, ir turbūt ta 
idėja bus puoselėjama. Bet vėl 
pagalvokime: partizanai — tai 
kareiviai, Lietuvos kariai sa
vanoriai. Aišku, šio karo; ir šio 
pasipriešinimo karo nežinomo 
kareivio kapas turi būti gra
žiai įrengtas, parodytas.

Dar vienas Steigiamojo su
važiavimo pranešimas: „Profe
sinių sąjungų Centro tarybą 
skyrė (500) vietų poilsio na
muose ir sanatorijose buvu
siems tremtiniams”. Galbūt ir 
šiandien, jeigu Profesinių są
jungų struktūros dar turi ko
kių sanatorijų, galima būtų 
įgyvendinti tą auką ir būtent 
pritaikyti buvusiems tremti
niams.

Įdomi tezė, o gal Sąjūdžio

reikalavimas arba nuostata: 
„kunigai turi teisę dalyvauti 
visuose valstybinio ir visuo
meninio gyvenimo baruose”. 
Po to buvo visaip. Vatikano 
nuostatos ir kai kurios for
mulės yra šiek tiek kitokios. 
Bet Sąjūdis matė reikmę — 
dvasiškuos sugrąžinimą į vie
šąjį ir valstybės gyvenimą vi
sose srityse. Reikėjo kilti iš 
diskriminuotos, prispaustos, 
atskirtos būsenos, kokia buvo 
ligi tol, nekalbant jau apie 
vyskupų tremtinių sugrąžini
mą bei reikalavimą grąžinti 
Vilniaus katedrą.

Ir dar ką norėčiau pasvars
tyti, ne vien pastarąsias de
tales, kurias čia paminėjau, 
bet principus, kurie buvo Są
jūdžio iškelti Steigiamajame 
suvažiavime ir kuriuos mums 
dar reikėtų įgyvendinti. Cituo
ju: „Sąjūdis siekia atgaivinti 
pilietiškai sąmoningą ir akty
vią visuomenę, žmogų kaip 
moraliai atsakingą asmenybę, 
pilietį — savo krašto šeimi
ninką ir patriotą”.

Ar mes nuėjome į priekį? Ar 
likom klampoti? Ar nuslinkom 
į pašalį? „Tautinės savimonės 
saviraiška — svarbus atgimi
mo veiksnys”. Ar vertiname 
tai ir toliau taip pat? Ar suvo
kiame atgimimo ir išsigimimo 
priešpriešą? Tuomet kai kada 
suvokdavom ir formuluoda- 
vom panašiai, nors gal nebū
tinai nušlifuotuose ir sureda
guotuose dokumentuose. Ta
čiau buvo suvokta ir sakoma: 
trečio kelio nėra. Arba atgimi
mas, arba išsigimimas. Turi
me pasirinkti. Tauta turi būti 
pajėgi pasirinkti. O pasirinkti 
teko ilgo laiko išbandymams. 
Trumpo laiko polėkis, entu
ziazmas, tikėjimas buvo di-. 
džiuliai. Ilgo laiko išbandymai 
pasirodė kur kas sunkesni. 
Todėl šiandien matome Lietu
voje du procesus, vykstančius 
lygiagrečiai: ir atgimimą, ir iš
sigimimą.

„Pagrindinis tautinės mo
kyklos tikslas — ugdyti as
menybę, Lietuvos pilietį, pa
triotą”. Tie žmonės, kurie ir 
toliau mato šį tikslą ir siekia 
jo įgyvendinimo, eina Sąjūdžio 
keliu. Ir kitų dalykų daug yra 
būtent Sąjūdyje ir iš Sąjū
džio. „Pašalinti stalinizmo ir 
stagnacijos padarinius”. Tada 
ši reikmė gal buvo suvokiama 
pirmiausiai tiesiogine valsty
bingumo prasme, bet šian
dien, kai tiesioginis tikslas, 
valstybingumo atkūrimas pa
šalinant šiuos stalinizmo pa
darinius, yra pasiektas, mes 
matome kitus tebesančius Lie
tuvoje gilius, labai žalingus ir 
pavojingus stalinizmo ir stag
nacijos padarinius. Juntame 
net savotišką reakciją į tai, ką 
skelbė Sąjūdis kaip savaran
kiškumą: tautos, šalies, pilie
čių, žmogaus, atsakingo žmo
gaus savarankiškumą. Deja, 
Lietuvoje yra daug nenorinčių 
savarankiškumo. Ir savo pa
čių asmeninėje veikloje, ir pla
čiau. Antai įdomi statistika 
dėl darbų, dėl darbo vietų. Ne
didelis procentas žmonių teno
ri patys kurti savo verslą, sa
vo ūkį, net ir su valstybės pa
rama. Didžiulis procentas no
ri, kad valstybė, kaip ir socia
lizmo laikais, būtų fabrikų 
statytoja. Tegu valstybė stato 
fabrikus ir duoda darbo. Te
bėra taip įkalta, ir todėl toks 
pageidavimas. Mes negalime 
žmonių peikti, bet matome, 
kaip giliai yra įvaryti „stagna
cijos padariniai”. O kitąsyk 
net ir valstybingumo prasme 
pasiilgstama vadovavimo iš 
kitur, peikiama pati laisvė. 
Tai yra klampoj antys vergo 
batai, apie kuriuos kalbėjo 
Meilė Lukšienė Steigiama
jame suvažiavime: klampojan- 
tys vargo batai. Kiek jų dar 
klampoja po Lietuvą!

Labai aiškus Sąjūdžio tiks.- 
las — „Lietuvos kaimo ūkinis, 
kultūrinis ir dvasinis atgimi
mas”. Buvo daug pastangų ir

daug tikėjimo, kad išsprendus 
pagrindinius dalvkus, davus 
žmogui laisvę, grąžinus jam 
nuosavybę', žemę, jis kelsis. Iš 
dalies — taip. Iš dalies — ne. 
Šiandien matome, kad tikrovė 
yra sudėtingesnė. Užduotis, 
tikslas ir programa toliau 
šaukiasi mūsų pastangų, kad 
būtų įgyvendinta. „Kultūros 
pamatas yra kiekvieno žmo
gaus šeimos ir visos tautos do
rovė”, skelbė Sąjūdis. Taigi 
dorovė, kaip kultūros pama
tas. Kas apie tai šiandien pri
simena ir kalba? O čia pati 
lemtingiausioji vieta. Reikia 
„įveikti Lietuvos visuomenės 
socialinį, politinį, ideologinį, 
tautinį suskaldymą”, ir tai 
konstatavo Sąjūdis. Jis skelbė 
tezes, kaip įveikti suskaldy
mą. Ir to mes nesame dar vi
siškai įveikę. Žinoma, atrė- 
mėm pavojų tautinio suprie
šinimo ar net kokių nors su
sirėmimų tarp Lietuvoje gyve
nančių tautų. Be to, atmetėme 
anuometinį socialinį suskal
dymą į partinio valdymo įtei
sintą privilegijuotąjį luomą ar 
dabar taip esmingai suvokia
mas kaip tada, kai pirmiau
siai skatino vienijimąsi prieš 
komunistinę diktatūrą ir no
menklatūrą. Ir tame vieniji- 
mesi reikėjo įveikti grupiš- 
kumą. Iš dalies Sąjūdis su
gebėjo tai padaryti, iš dalies 
tą darėm vėliau, kurdami dau
giapartinę politinę visuomenę, 
kuri buvo Sąjūdžio tikslas. Tai 
nebuvo Sąjūdžio susiskaldy
mas į įvairias partijas. Toks 
buvo Sąjūdžio uždavinys; su
kurti visuomenę, kurioje žmo
nės rinksis. Tačiau tai, kas 
turėtų būti tik pasiskirstymas 
ar Susiskirstymas, iš tikrųjų 
dažnai yra susiskaldymas, ir 
vėl gilus, su tarpusavio prie
šiškumu ir net nusižengiant 
valstybės tikslams.

Priminsiu dar kelias gražias 
tezes ir tikslus: „vaikų augi
nimą ir auklėjimą įteisinti 
kaip apmokamą darbą”, „su
trumpinti motinų darbo die
ną”. Mes, įstatymų leidėjai, 
turime Seime apie ką pagalvo
ti. Šis tas, be abejo, padaryta. 
O kiti aukštai ir gražiai for
muojami tikslai dar tebėra 
prieš mūsų akis.

Sąjūdžio suvažiavimas ak
centavo, kas tebėra ne tik be 
galo aktualu, bet ir dar aktua
liau negu tada — tai girtavi
mas. Tada jau buvo apibend
rinama, pabrėžiama, kokį pa
vojų pačiam Lietuvos egzista
vimui atnešė sovietmečiu pap
litęs girtavimas. „Girtavimo 
mąstai tokie, kad juose yra 
pavojus išsigimti visai tautai”. 
Taip kalbėta prieš 10 metų. 
Todėl buvo skelbiama būtiny
bė „sukelti natūralų atgims
tančios tautos blaivybės sąjū
dį”. Buvo matoma panašiai 
kaip anoj atgimimo-išsigimi- 
mo priešstatoje: arba tauta at
gims, arba išsigims per degti
nę. Ir štai dar tezė: blaivas 
protas, tai drąsus protas; drą
sus protas — laisvas žmogus. 
Be abejo, girtas yra vergas. 
Girtuoklis yra vergas ir tų, 
kurie jį išnaudoja, sužlugdo jį 
ir jo šeimą, jis dar ir vergas ki
tokios, žudančios gyvenimo 
sampratos, depresijos vergas, 
nelaimingas žmogus, kurį rei
kia išvaduoti. O kaip jį paska
tinti išsivaduoti?

Buvo skelbiama, jog Sąjūdis, 
dvasininkija, sveikosios visuo
menės jėgos turi „laisvai nau
dotis masinės informacijos 
priemonėmis nepakantumą 
girtavimui ugdyti”. Būtų gerai 
dabar nors kokį pusvalandį 
turėti valstybinėje televizijoje, 
ir kad būtų kas bei kokia pro
tinga programa tai akcentuo
ja, rodo ir ugdo nepakantuttią 
girtavimui. Čia yra tikra fron
to linija šiandien viena iš 
pačių svarbiausių.

Yra biurokratija — kita 
fronto linija. Yra teismai — 
tarybų valdžios tvirtovė. Dėl 
to jau skausmingai reaguoja
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kai kurie gerbiami teisėjai. 
Bet ir ten, ir čia yra to fronto 
linįja, dėl kurios Sąjūdis ir 
šiandien turi prisiminti savo 
įsipareigojimus, savo skelbtas 
tezes.

Galbūt įvyktų posūkis, jeigu 
Sąjūdis susikoncentruotų į la
bai konkrečius uždavinius, 
kaip antai: atgimimas, o ne 
išsigimimas, ir atgimimas 
įveikiant pagrindinę išsigimi
mo priežastį bei ligą šiandien 
— besaikį girtavimą, ypatin
gai kaime.

Ten viskas žinoma, viskas 
aišku: pilstukynai, lizdai, taš
kai ir policininkai, kurie nieko 
nedaro. Štai uždavinys valsty
bei. Arba mes tai išspręsime, 
arba būsim apvylę istorijos 
duotą dar vieną progą. Čia Są
jūdžiui juolab galėtų būti veik

AJA.
Inž. ALBERTAS SNARSKIS

Gyveno Fox River Grove, IL.
Mirė 1998 m. lapkričio 4 d., sulaukęs 73 metų.
Gimė Lietuvoje, Siesikuose. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: žmona Asta, dukterys: Elena, Dana, Rūta, 

sūnus Linas; anūkai: Aleksas ir Kelsey.
Priklausė „Pirmyn” chorui.
Velionis pašarvotas lapkričio 6 d., penktadienį, nuo 4 iki 9 

v.v. Kahle-Moore laidojimo namuose, Cary, IL.
Laidotuvės įvyks lapkričio 7 d., šeštadienį. Iš laidojimo 

namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į S.S. Peter and 
Paul bažnyčią, Cary, IL, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas St. 
John kapinėse, Fox River Grove, IL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus, anūkai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Kahle-Moore, tel. 847-639-3817.

Brangi Mama, Uošvė, Močiutė ir Promočiutė
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AJA.
ONA ŠČASTNIENĖ

Gyveno Broadview, IL.
Mirė 1998 m. lapkričio 4 d., 8:30 vai. ryto, sulaukusi 98 

metų.
Gimė Latvijoje, Rygos mieste.
Nuliūdę liko: duktė Elena, žentas Mečislovas Wasilewskiai; 

anūkai: Ąžuolas Stelmokas, proanūkės Julia ir Dana; anūkė 
Eglė Novak, vyras Ray; proanūkai: Raimundas, Justinas ir 
Andrius; pusbrolis Gediminas Kaunas, pusseserė Aldona 
Žaborienė.

Velionė buvo pašarvota lapkričio 5 d., ketvirtadienį, nuo 3 
iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė. (arti Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks lapkričio 6 d., penktadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, anūkai, proanūkės ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600.

PADĖKA

AJA.
ALGIMANTAS MILAŠIUS

Mano mylimas Vyras mirė 1998 m. rugpjūčio 12 d. ir buvo 
palaidotas rugpjūčio 17 d. Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdi padėka kun. L.Zarembai, S.J., už maldas 
laidotuvių namuose, atnašautas šv. Mišias Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje ir už laidojimo apeigas 
kapinėse.

Dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems už visokeriopą 
pagalbą, užprašytas šv. Mišias, užuojautas, gėles, aukas 
labdarai, ir už dalyvavimą laidotuvių namuose bei laidotuvėse.

Didelis ačiū draugams, kurie mane globojo, bet ypatinga 
mano padėka yra Baniutei ir Romui Kronams, kurie visur 
man padėjo su rūpesčiu ir meile.

Ačiū Romui Fabijonui ir Broniui Juodeliui už jausmingus 
atsisveikinimo žodžius.

Nuoširdžiausia padėka „Pulk. J.Šarausko” būrelio broliams 
skautams už garbės sargybą laidotuvių namuose ir visiems 
karsto nešėjams, kurie suteikė Algimantui paskutinį 
patarnavimą.

Liūdinti žmona Milita.

los baras, tikslas, galbūt net 
negailestingos kovos tikslas. 
Nes tai didžiuliai nuodytojų 
pinigai, didžiuliai interesai, 
ten ir galvą galima padėti.

Štai kelios mintys, kuriomis 
norėjau pasidalinti. Iš Sąjū
džio eina viskas, kuo mes 
šiandien Lietuvoje gyvename, 
ir ko norėtume, kad būtų, nors 
dar neįgyvendinome. Verta 
skaityti Sąjūdžio dokumentus, 
priminti juos; reiktų vėl pa
skelbti juos šiandien ir daž
niau komentuoti šiandien. To
kia yra reikmė ir sykiu būtų 
prielaida, kad mes stiprėsime 
ir greit nugalėsime, o ne po 
40-ties metų braidymo po dy
kumas ir pelkes.

Seimo pirmininko kalba, pasa
kyta Sąjūdžio konferencijoje š.m. 
spalio 24 d.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

Spalio 31 d. „Drauge” iš
spausdintame politiniame de
mokratų partijos skelbime per 
klaidą buvo praleista „disclai- 
mer” eilutė: „Paid for by the 
Democratic National Com
mittee”. Democratic National 
Committee sąskaitą už šį skel
bimą „Draugo” administraci
jai sumokėjo š.m. spalio 23 d. 
Tuo pačiu primename, kad 
dienraštis „Draugas” neremia 
nei vienos politinės partijos ir 
redakcija už jų apmokamų 
skelbimų turinį neatsako, 
tačiau politiniai apmokami 
skelbimai administracijos pri
imami ir spausdinami.

Primename, kad kasme
tinė madų paroda „Rudens 
simfonija” Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje vyks 
lapkričio 15 d. 12 vai. Įdomios 
šio rudens ir žiemos mados, 
spalvos, dar įdomesni madų 
demonstruotojai. Garuos ska
nus Aldonos Šoliūnienės mais
tas, o vyrai prižadėjo mote
rims maloniai patarnauti! No
rėdami užsisakyti vietas ar 
stalus, skambinkite Žibutei 
Pranskevičienei tel. 630-257- 
0153 arba Dainai Siliūnienei 
tel. 630-852-3204.

Dail. Magdalena Stankū
nienė ir Čiurlionio galeri
jos meno archyvistė Halina 
Moliejienė tvarko kun. Vy
tauto Bagdanavičiaus pa
veikslų parodą, kuri penkta
dienį, lapkričio 20 d. vyks Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje. Visi kviečiami šią įdomią 
parodą aplankyti.

JAV LB 15-oje tarybos konferencijoje Clevelande LB Socialinių reikalų ta
rybos pirmininkė Birutė Jasaitienė ir Švietimo tarybos pirmininkė Regi
na Kučienė.

Lietuvių operos pokylyje,
įvyksiančiame šį šeštadienį, 
lapkričio 14 d., Jaunimo cen
tre, išgirsite operų arijas bei 
kitas svečių pamėgtas dainas. 
Su choru solo partijas atliks 
Nijolė Penikaitė, Algimantas 
Barniškis ir Vaclovas Mom
kus. Koncertinę pokylio dalį 
ruošia muz. Manigirdas Mote
kaitis, prof. iš Lietuvos dr. Al
gis Zaboras ir maestro Alvy
das Vasaitis. Nepasididžiuo
kite, atvykite ir jaukiai, sma
giai praleiskite vakarą, išgirs
kite mūsų Operos daininkų 
rūpestingai paruoštą progra
mą.

Švenčių proga norėsite
apdovanoti savo artimuosius, 
draugus. Įvairių dovanų galė
site įsigyti, atvykę į Pasaulio 
lietuvių centro kalėdinę mugę 
gruodžio 5-6 d. Mugė veiks 
nuo 9 vai. r. iki 4 vai.p.p. Joje 
rasite daug gintaro, medžio 
dirbinių, lietuviškų audinių, 
šiaudinukų. Taip pat galėsite 
nusipirkti virtinukų su gry
bais, namie spaustų sūrių, 
kūčiukų , grybukų, medaus ir 
daug kitų gėrybių. Galėsite ir 
skaniai pavalgyti. Jei patys 
turite ką nors parduoti, 
išsinuomokite stalą. Skam
binkite Aldonai Paleckienei 
tel. 708-448-7436.

Kun. Donaldas Petraitis, 
MIC, t. marijonų provinciojo- 
las, aukos šv. Mišias šešta
dienį, lapkričio 7 d. 9:30 vai. r. 
Šv. Kazimiero vienuolyno mo
tiniškojo namo koplyčioje, Či
kagos Marąuette Parke. Šv. 
Kazimiero kongregacijos sese
rys visus kviečia atvykti ir 
kartu pasimelsti, kad jų vie
nuolyno įkūrėja Motina Mari
ja Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja.

Tilžės Akto paskelbimo 
80 metų sukaktis bus iš
kilmingai minima sekma
dienį, lapkričio 15 d., 2 vai. 
p.p. Šaulių namuose, Čikago
je. Trumpa iškilmingoji dalis 
su vėliavomis dalyvaujant 
šauliams, jūrų šauliams, ra- 
movėnams, Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijai ir kitoms or
ganizacijoms. Teisininko Jono 
Dainausko paskaita. Meninėje 
dalyje — dainininkė Aldona 
Buntinaitė ir kanklininkė Dai
va Kimtytė. Minėjimą rengia 
ir visus dalyvauti kviečia 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nis sąjūdis.

Lietuvos dainininkai daž
nai lankosi Čikagoje, tačiau 
lietuviškas teatras - retas 
svečias. Pirmą kartą į Čikagą 
atvyksta Telšių Žemaitės dra
mos teatras, kuris lapkričio 29 
d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre 
vaidins Žemaitės „Piršlybas”. 
Bilietus galite įsigyti „Sekly
čioje”. Spektaklį rengia Jauni
mo centras.

Muzikas Algimantas Bar
niškis ir jo šokių kapela sve
čius linksmins Lietuvių operos 
pokylyje Jaunimo centre, šeš
tadienį, lapkričio 14 d. Ins
trumentalistams pritariant, 
skambės melodingos solistų 
dainos, kurios tikrai pakels ne 
tik šokėjų, bet ir klausytojų 
nuotaiką. Prieš šokius svečių 
lauks puikiai paruošta meninė 
dalis, skani vakarienė ir lote
rijos traukimas. Dalyvaukite! 
Daugiau informacijos sužino
site, paskambinę Jurgiui Vi
džiūnui, tel. 773-767-5609.

Dalis susirinkusiųjų į Vėlinių iškilmes Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, 1998. XI. 1 Nuotr. J. Kuprio

VĖLINĖS ŠV.
KAZIMIERO LIETUVIŲ 

KAPINĖSE

Tradicinės visuomeniškos 
Vėlinių iškilmės Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse, Čikagoje, 
vyko sekmadienį, lapkričio 1 
d. Prie kapinių Steigėjų pa
minklo 12 vai. garbės sargy
boje išsirikiavus Vytauto Di
džiojo rinktinės šauliams ir 
šaulėms, jūrų šauliams ir ra- 
movėnams, ir gausiai susi
rinkus visuomenei, mirusiųjų 
prisiminimą pradėjo Kapų 
sklypų savininkų draugijos 
pirmininkės pavaduotoja Ma
rytė Utz. Šių kapinių direkto
rius kun. Jonas Kuzinskas 
paskaitė ištraukas iš Šv. Raš
to, raginančias melstis už mi
rusius. Mirusieji primena, kad 
žmogaus gyvenimas yra trum
pas ir jis turi būti susijęs su 
Dievo meile. Esant meilėje su 
Dievu, atsiskyrimas su žemiš
ku gyvenimu nebus skausmin
gas. Mes visi, anksčiau ar vė
liau pateksime į mirusiųjų ka
raliją.

Bendruomenės pasauliečių 
komiteto pirmininkas Algis 
Regis, nepailstantis kovotojas 
dėl teisių lietuvių kapinėse, 
pagerbdamas mirusius, tarė 
trumpą jausmingą žodį. Baig
damas padėkojo visiems iškil
mių dalyviams, kad savo daly
vavimu įrodo, kad mirusių pa
gerbimo ir su jais bendravimo 
tradicija lietuviams yra brangi 
ir svarbi.

Vainiką padėti buvo pa
kviesti Lietuvių Romos Kata
likų federacijos atstovai — 
Vida Sakevičiūtė ir Martinas 
Geštautas, kuris taip pat yra 
ir Lietuvos Vyčių 36-tos kuo
pos pirmininkas.

Vėlinių žvakę, mūsų meilės 
mirusiems simbolį, uždegė 
Marytė Utz ir Antanas Pau
žuolis. Pašventindamas žva
kės liepsną, kun. Jonas Ku
zinskas priminė, kad vanduo 
ir ugnis, nors ir labai skirtingi 
elementai, vaizduoja sielos ty
rumą ir degančią meilę Die
vui.

Visiems dalyviams sugiedo
jus giesmę „Marija, Marija”, 
Lietuvos ir JAV himnus, iš
kilmės buvo baigtos joms va
dovavusios Marytės Utz ren
gėjų vardu išreikšta padėka 
šauliams, ramovėnams, jūrų 
šauliams, kun. Jonui Kuzins
kui, Algiui Regiui ir gausiai 
susirinkusiai visuomenei. Šios 
iškilmės lietuvių įsteigtose Šv. 
Kazimiero kapinėse liudija, 
kad ši mūsų mirusiųjų amži
nojo atilsio vieta yra mums 
brangi, kad per tautines ir re
ligines tradicijas jose galime 
vykdyti dvasinį bendravimą 
su mūsų mylimais artimai
siais.

A. Paužuolis

MINĖSIME PROF. DR. 
ANTANĄ MACEINĄ

Lapkričio 8 d. prisiminsime 
filosofą, pedagogą, kultūrinin
ką, prof. dr Antaną Maceiną. 
Jis gimė 1908 m. sausio 27 d. 
Bagrėnų km., Ašmintos vals
čiuje, Marijampolės apskr. 
Baigęs gimnazijos 5 klases,

įstojo į Vilkaviškio kunigų se
minariją, tačiau ten neliko. 
1928-1932 m. jis Vytauto Di
džiojo universitete studijavo 
filosofiją ir pedagogiką. Stu
dentu būdamas, priklausė 
ateitininkų meno draugijai 
Šatrįjai ir redagavo .Ateitį”. 
Savo studijas gilino Liuvene, 
Friburge, Šveicarijoje, Stras- 
burge ir Briusely. 1934 m. A. 
Maceina apgynė daktaro 
laipsniui gauti disertacįją 
„Tautinis auklėjimas”. 1941 
m. laikinosios vyriausybės pa
kviestas, Kauno universitete 
filosofijos fakulteto docentas, o 
1942 m. pakeltas į profesorius. 
1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją.

Lietuvoje Antanas Maceina 
daugiausia rūpinosi pedagogi
ka, kultūros filosofija ir socia
liniu klausimu. Jo veikalai: 
disertacija „Tautinis auklėji
mas” 1934 m., „Pedagogikos 
istorija”, 1940 m., „Ideologi
niai šių dienų pedagogikos pa
grindai”, 1937 m. ir daug stu
dijų Lietuvos mokykloje; kul
tūros ciklų analizė „Pirminės 
kultūros pagrindai” („Logos”, 
1936-1938 m.), „Socialinis tei
singumas” 1938 m., „Buržua
zijos žlugimas”, 1940 m. Anta
no Maceinos veikalai Vokieti
joje priklauso plačiai supras
tai religijos filosofijai.

Visuomeniškai Antanas Ma
ceina daugiausia yra reiškęsis 
ateitininkuose: 1947-1949 m. 
buvo ateitininkų federacijos 
tarybos pirminiųkas ir ėjo fe
deracijos vado pareigas. Lietu
voje buvo Krikščionių demok
ratų sąjungos centro valdyboj. 
Jis buvo Lietuvių fronto ideo
logas. A. Maceinos veikalai ir 
veikla priklauso įvairioms sri
tims. Jis nebuvo tik filosofas* 
siaura to žodžio prasme, o 
drauge teologas, poetas ir vi
suomenininkas. Jo kūryboj fi
losofinės problemos buvo in
tegruotos į krikščioniškąją 
žmogaus sampratą. Maceina 
buvo ir poetas, skelbęs savo 
poeziją A. Jasmanto vardu. 
Poetinė jėga kurti žodį įgalina 
Maceiną ir filosofiniuose vei
kaluose pasiekti reto emocinio 
įtaigumo bei žodžio paprastu
mo. Maceinos veikalai yra pri
einami ir tiems, kurie filosofi
jos nėra studijavę. Jis ieškojo 
atsakymo į amžinąsias proble
mas, kad tuo būdu būtų atsa
kyti mūsų rūpesčiai.

Prof. dr. Antano Maceinos 
90-osios gimimo metinės bus 
prisimintos Mišiose 3 vai. p.p. 
tėvų jėzuitų kąplyčioje, o 4 
vai. p.p. Jaunimo centro ma
žoje salėje — akademija. Pro
gramoje dalyvauja: kun. dr. 
Feliksas Jucevičius, pedagogė 
Stasė Petersonienė, dr. Kazys 
Ambrozaitis, muzikas Mani
girdas Motekaitis, kanklinin
kė Daiva Kimtytė ir Irena Ša
tienė. Visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama.

Bičiulė

Zarasiškių klubo narių 
metinis susirinkimas šau
kiamas lapkričio 12 d., 1 vai. 
p.p., Vytauto Didžiojo šaulių 
salėje, 2417 W. 43rd Str. Na- . 
riai ir norintys įstoti į klubą 
prašomi dalyvauti.

Kun. Rimantui Gudeliui susipažinimo pietų rengimo komitetas po paskutinio posėdžio. Sėdi iš kairės: Vida Sa
kevičiūtė, kun. R. Gudelis, Antanina Repšienė; stovi: Regina Vaitkevičienė, Juozas Bagdžius, Eva Paulauskienė 
ir Emilija Kantienė. Komitetui dar priklausė Elena Juozapavičienė.

Papiginta „Draugo” pre
numerata susilaukė tikrai 
nemažo dėmesio — greičiau
siai iki lapkričio 15 d. jau bus 
pasiektas 100 naujų prenu
meratorių ir papiginimas 
baigsis. Šiuo metu dar galima 
visiems metams „Draugą” už
siprenumeruoti tik už 60 dole
rių! Tad paskubėkite. Jeigu 
esate „Draugo” skaitytojai, 
bet žinote, kas mūsų dien
raščio dar neskaito, papasa
kokite apie šią lengvatą, pa
siektą tik su Lietuvių fondo 
dosnumu ir JAV LB Kultūros 
tarybos talka. Papiginimas 
taikomas tik Amerikoje ir tik 
naujiems prenumeratoriams.

Studentai ateitininkai 
kviečia jaunimą į „Kalakutų 
šokius” lapkričio 26 d. vakare 
Pasaulio lietuvių centre.

Solistė Dana Stankaitytė
giedos šv. Mišių metu lapk
ričio 8 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Mišios bus aukojamos už a.a. 
dr. Antaną Maceiną. Vargo
nais gros muz. Manigirdas 
Motekaitis. Šv. Mišias aukos 
ir pamokslą sakys svečias iš 
Motrealio kun. dr. Feliksas 
Jucevičius. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti žymaus kata
liko ir filosofo minėjime.

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

(sk.)
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773- 
838-1050.

(sk.)
• Praleiskite vieną savai

tę šią žiemą plaukiant saulė
toje Karibų jūroje. Septynios 
dienos - 1999 m. sausio 31 d. 
- vasario 7 d. Kaina $1,339. 
First Class Travel, tel. 847-392- 
6320 arba 1-800-470-3358.

(sk.)
• Akcijų, bonų bei kitų 

vertybių pirkime 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.)
• Pirksiu pilną komplek

tą (37 tomus) Lietuvių Enci
klopedijos. Skambinti 773-838- 
1050.

(sk.)
• „Draugas” ieško as

mens dirbti dienraščio eks

Žemaitės komedija „Pirš
lybos”, kurioje vaidina Telšių 
Žemaitės dramos teatro akto
riai, ir kurią režisavo Laima 
Pocevičienė, laimėjo ne vieną 
premiją. Šį spektaklį lapkričio 
29 d. 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre galės pamatyti ir Čikagos 
žiūrovai. Bilietus galite įsigyti 
„Seklyčioje”. Kviečia Jaunimo 
centras.

Kęstučio Stančiausko džiazo muzikantų grupė „Streetdancer” su daini
ninke iš Lietuvos Neda Malūnavičiūte koncertuos ne tik Jaunimo centre, 
5600 S. Claremont Avė, lapkričio 7 d., 8 vai. vak., bet duos dar keturis 
koncertus: lapkričio 8 d., 7 vai. vak., „Hothouse” 31 E. Balbo Dr., Chica
go; lapkričio 11 d., 9 vai. vak., „Martyrs”, 3855 N. Lincoln Avė, Chicago; 
lapkričio 13 d., 8 vai. vak., Chicago Cultural Center, 78 East Washington 
Str., Chicago; lapkričio 15 d., 9 vai. vak., „Rosas”, 3420 W. Armitage, Chi
cago. Mėgstantieji džiazo muzikų ir norintieji pasiklausyti, kaip grynai 
amerikietiškojo stiliaus garsai derinasi su čia augusių ir iš tėvynės atvy
kusių muzikų sieloje, kviečiami koncertuose atsilankyti.

pedicijoje kelias valandas po 
pietų. Skambinti Valentinui, 
773-585-9500

(sk.)
• „Draugo” dienraščiui 

reikalingas spaustuvės dar
bininkas pastoviam darbui. 
Teiraukitės tel. 773-585-9500.

• A.a. Pauliaus Noreikos 
atminimą pagerbdami, giminės 
ir artimieji aukojo Karaliau
čiaus srities lietuviškų mokyklų 
paramai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje: 
$500 Zelma Noreikienė. Po $50 
Dora Gelažienė; Vincas Val- 
kavickas ir Elena Filek; $30 V. 
ir J.Gasperai ir Marija Norei
kienė. Po $25 - Stasė Rudokas; 
Stephanie Simonaitis. Po $20 - 
Paulius ir Dana Laniauskas; 
Jonas ir Wanda Stankus. Po 
$10 - Albinas ir Helena Hoff- 
manas; S.Kochanowicz; Algir
das ir Antanina Mickus; Jonas 
ir Lydia Rudaitis. Reiškiame 
užuojautą velionio šeimai, ar
timiesiems, o aukotojams dėko
jame! „Karaliaučiaus krašto 
lietuvybei”, 1394 Middleburg 
Ct., Naperville, IL. 60540- 
7011.

(sk.)
• Karaliaučiaus srities 

lietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: Po $100 - Prel. Jonas 
A. Kučingis; Vladas ir Vanda 
Tervydis; dr. Jonas Valaitis. Po

Teatras - retas svečias 
mūsų scenoje. Daug kas jo 
pasigenda, o taip pat ir gra
žaus humoro. Lapkričio 29 d. 
3 vai. p.p. visi teatro mylė
tojai Jaunimo centre galės iš
vysti dviejų dalių Žemaitės 
komediją „Piršlybos”. Ją vai
dins Telšių Žemaitės dramos 
teatro aktoriai. Bilietus galite 
įsigyti „Seklyčioje”, spektaklį 
rengia Jaunimo centras.

$50 - Justas ir Janina Lie
poniai; Ema Žiobrienė. $40 - 
Algimantas ir Dalia Urbučiai. 
$30 - Bronius ir Regina Latožai; 
Praurima Murinas. Po $25 - 
Aleksas ir Larisa Jankūnai; 
Jonas Jurkšaitis; Anna Pilmo- 
nienė; Edward Pocius; Jonas ir 
Marija Šimoniai; Rūta Didžytė- 
Vasauskienė; Eugenijus ir Ire
na Vilkai. Po $20 - Juozas J. 
Ardys; Danutė ir Vytautas 
Anonis; Vytautas Bildušas; 
Vilius ir Marytė Česnai; Leo 
Venckus. Po $10 - Peter ir Rita 
Bemotavičius; Henrikas Čepas; 
Petras Kliorys; Kostas ir Ona 
Žolynai.Po $5 - Bronė Karaska; 
Jonas Prakapas. Dėkodami 
visiems rėmėjams, kviečiame 
visuomenę remti lietuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje aukas 
siunčiant: „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei”, 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL. 60540-7011.

(sk.)
• Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo: po $200 dr. Ferd. 
ir.Vanda Kaunai, Gediminas ir 
Leonidą Kazėnai, Alfa ir Anta
nina Lauraičiai, „X”, Vytautas 
Vizgirda; po $100 Stasys ir 
Sofija Džiugai, Adomas P.Ja- 
sas, Jonas ir Marija Šimoniai. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame 
ir prašome aukas siųsti į LF 
būstinę, 14911-127th St., Le
mont, IL 60439.

(sk.)




