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1999 m. biudžeto projektas 
grąžintas Vyriausybei pataisyti 

Vilnius, lapkričio 19 d. 
(BNS). Seimas ketvirtadienį 
baigė svarstyti pirmąjį 1999 
metų biudžeto projektą ir jį 
grąžino Vyriausybei pataisyti. 

Per dešimt dienų, atsižvel
gusi į Seimo narių ir komitetų 
pasiūlymus, Vyriausybė turės 
projektą vėl pateikti Seimui. 

1999 metų biudžetas pirmą 
kartą pastaraisiais metais 
planuojamas be deficito. Be to, 
pirmą kartą jis suformuotas 
programų principu, kurį kai 
kurie Seimo nariai sukritika
vo. 

Biudžeto projekte pirmą 
kartą pateikti prognozuojami 
trejų metų makroekonomikos 
rodikliai. 

Seimo nariai dėl galimo Ru
sijos krizės poveikio šalies 
ekonomikai ragino Vyriausybę 
keisti prognozes, o kartu ir 
planuojamas kitų metų biu
džeto pajamas. 

Seimo biudžeto ir finansų 
komiteto narys centristas Kę
stutis Glaveckas kaip vieną 

esminių biudžeto trūkumų 
įvardijo tai, jog jame neįver
tinta Rytų ir pasaulio krizės 
įtaka Lietuvai. 

„Kitų metų pasaulinės prog
nozės labai pesimistinės, ir 
Lietuvai negalima į tai neat
sižvelgti", sakė K Glaveckas. 

Dabar prognuozuojama, kad 
1999 metais Bendrasis Vidaus 
produktas (BVP) išaugs 7 
proc., o infliacija bus 5,7 proc. 

Tačiau, kaip ketvirtadienį 
sakė finansų ministras Algir
das Šemeta, Ūkio ministerija 
jau baigia rengti naujas 1999 
metų makroekonomikos prog
nozes. 

^Jei jos bus mažesnės, nei 
numatyta dabar, biudžete bus 
padaryti atitinkami perskai
čiavimai", BNS sakė A, Še
meta. 

Seimo nariai biudžeto prV 
jektą kritikavo ir todėl, kad 
jame trūksta „skaidrumo", 
kad didinamos valdymo iš
laidos, nesuderintos pajamos 
ir išlaidos. 

Lapkričio 12 d. Medininkų pasienio poste įvyko susitikima* :arp Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adam
kaus (dešinėje) ir Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenko. Susitikino metu buvo surengta bendra spau
dos konferencija, kurioje svarstyti svarbūs abišaliai reikalai N'uotr. Eltos 

Vyriausybė neremia 
smulkių prekybininku 

Lietuva ir Rusija tęs dialogą 
Oriolas, lapkričio 9 d. (In- V. Landsbergis pasiūlė ryž-

terfax-BNS). Rusijos Federaci- tingiau tiesti tiltus tarp Rusi
jos Tarybos pirmininkas, Orio- jos ir Lietuvos. 
lo srities gubernatorius Jego- „Landsbergis pasiūlė pa
ras Strojevas ir Lietuvos Sei- rengti ir pasirašyti Oriolo sri-
mo pirmininkas Vytautas ties ir Lietuvos ekonominio 
Landsbergis konstatavo būti- bendradarbiavimo sutartį. 
nybe tęsti tarp šių dviejų vals- Šiam siūlymui gubernatorius 
tybių dialogą, kad būtų gali- Strojevas visiška' pritarė", 
ma „Pašalinti dvišaliuose san- pranešė S. Fefelovas. 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(BNS) — Vyriausybės pareng
ta Smulkaus ir vidutinio vers
lo programa orientuota tik į 
smulkiuosius verslininkus ga
mintojus, o smulkieji prekybi
ninkai neremiami. 

„Vyriausybės Smulkaus ir 
vidutinio verslo programa 
orientuota tik į 16 proc. ga
mintojų, daugiausia dirbančių 
baldų gamybos, medžio apdir
bimo srityse", antradienį 
spaudos konferencijoje teigė 
Seimo narė Vida Stasiūnaitė. 

Anot jos, smulkaus ir vidu
tinio verslo (SW) sektoriuje 
16 proc. sudaro gamintojai, 42 
proc. — prekybininkai, liku
sieji proc. — tarpininkai ir as
menys, teikiantys įvairias pas
laugas. 

Ekonomikos komiteto na
rės nuomone, S W nesivysto 
dėl kelių priežasčių — versli

ninkai neįgali padengti rekla
mos kaštų, negali pasinaudoti 
mokslininkų potencialu, že
mas investicijų lygis, jų nere
mia bankai. 

Pasak parlamentares, as
menys, dirbantys pagal paten
tus, tapo kalti dėl šešėlinės 
ekonomikos ir dėl kontraban
dos. „Jie turi patentus ir tegul 
dirba", tvirtino V. Stasiūnaitė. 

Seimo narės nuomone, kri
tikuotinas ir S W įstatymo 
projektas, kurį Seimas jau 
pradėjo svarstyti. 

Pasak jos, nors įstatyme 
apibrėžti paramos S W fondai, 
bet kaip konkrečiai jie veiks 
nėra aišku. 

„Tas, kuris gyvena Lietuvos 
pakraštyje neturės pažinčių ir 
jam bus sunku prasimušti, 
nes dabar ryšiai lemia viską", 
tvirtino V. Stasiūnaitė. 

tykiuose likusius psichologi
nius dirgiklius". 

Kaip pranešė J. Strojevo 
padėjėjas Sergejus Fefelovas, 
Federacijos Dūmos pirminin
kas ketvirtadienį Oriole susiti
ko su V. Landsbergiu, apsilan
kiusiu šioje srityje per savo 
neoficialų vizitą į Rusiją. 

J. Strojevas prideramai 
įvertino „civilizuotą Lietuvos 
požiūrį į pilietybės klausimo 
sureguliavimą". Savo ruožtu 

Vilniaus arkikatedros požemius 
tikrins speciali komisija 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(BNS) — Spaudai pranešus 
apie Vilniaus arkikatedros 
bazilikos rūsiuose telkšantį van
denį, Kultūros vertybių apsau
gos departamentas sudarė ko
misiją, kurį įvertins katedros 
požemių būklę bei pateiks pa
siūlymų jai pagerinti. 

Komisijai vadovauja depar
tamento direktorės pavaduo
tojas Algimantas Degutis. Joje 
dirbs Pilių tyrimo centro „Vil
niaus pilys", bendrovių „Lie
tuvos paminklai", „Senamies
čio restauravimo direkcija", 
„Paminklų restauravimo insti
tutas", Vilniaus arkivyskupi
jos atstovai. 

Komisija savo siūlymus dėl 
Katedros požemių būklės turi 
pateikti iki lapkričio 25 die
nos. 

Savaitgalį dienraštis „Lietu
vos rytas" pranešė, kad prieš 
12 metų Vilniaus arkika
tedroje įrengti siurbliai jau ne
bespėja išsiurbti gruntinio 
vandens, todėl požemiuose 
telkšo balos, drėgsta mūro sie
nos. 

Neatmetama galimybė, kad 
vandens padaugėjo ir dėl Ka-

Federacijos Tarybos pirmi
ninkas, pasak jo, pabrėžė, kad 
nuostata palaikyti geros kai
mynystės ir savitarpiškai nau
dingus santykius su Lietuva 
yra „principinė Rusijos vado
vybės pozicija" 

Tą pačią dieną V. Landsber
gis ir jį lydintys asmenys 
aplankė Aleksejavkos kaime 
memorialinį kompleksą žuvu
siems Raudonosios armijos 16-
osios lietuviškosios šaulių di-

Lietuvoje viešės Lenkijos 
parlamento vadovas 

tedros aikštėje atliekamų ar
cheologinių kasinėjimų bei 
naujų inžinierinių tinklų tiesi
mo. 

Pagrindinėje Lietuvos šven
tovėje yra palaidoti karaliai 
Aleksandras Jogailaitis, Elž
bieta Žygimantienė, Barbora 
Radvilaitė, Vladislovas IV Va
za, namažai vyskupų. 

Katedros požemiuose taip 
pat saugoma 14 amžiaus ne
žinomo dailininko freska, lai
koma seniausiu sieninės tapy
bos darbu Lietuvoje ir vertina
ma milijonais JAV dolerių. 

* Lietuvos ir Rumunijos 
prezidentai Valdas Adamkus 
ir Emil Constantinescu, susi
tikę trečiadienį Varšuvoje, kur 
dalyvavo Lenkijos nepriklau
somybės 80-mečio paminėji
me, pabrėžė, kad stiprūs re
gioniniai ryšiai tarp Vidurio ir 
Rytų Europos valstybių su
silpnino Rusijos krizės įtaką, 
bei sutarė toliau liberalizuoti 
dvišalius ekonominius santy
kius. 

(BNS' 

Vilnius-Varšuva, lapkričio 
19 d. (BNS). | Vilnių penkta
dienį popiet atvyksta Lenkijos 
Seimo maršalka Maciejus Pla-
zynskis. 

Trijų dienų viešnagę Lietu
voje jis pradės susitikimu su 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistru Algirdu Saudargu. 
„Mes norime, kad Lietuva 

kuo greičiau atsidurtų NATO 
ir Europos Sąjungoje, ir neno
rime, kad mūsų bendra siena 
mus išskirtų", vizito išvakarė
se BNS korespondentui Var
šuvoje sakė Lenkijos Seimo 
maršalka. 

Šeštadienį M. Plazynskis 
pasveikins Lietuvos ir Lenki
jos parlamentarus, kurie ren
kasi Vilniuje į bendros asamb
lėjos 3-ją sesiją, vėliau susi
tiks su Seimo pirmininku Vy
tautu Landsbergiu. 

Lenkijos Seimo maršalka 
ketina nuvykti į Šalčininkus 
susitikti su rajono vadovais ir 
jo gausios lenkų bendruome
nės atstovais. 

M. Plazynskis BNS sakė, 
kad lenkų tautinė mažuma 
Lietuvoje pirmiausia privalo 
būti lojali Lietuvai, gerai mo
kėti valstybinę kalbą ir puo
selėti savo tautines tradicijas. 

„Negalima užsidaryti savo
tiškame gete", pabrėžė Lenki
jos Seimo maršalka. 

Tarp spręstinų tautinių ma 
žumų problemų M. Plazynskis 
minėjo švietimą ir pavardžių 
rašymą gimtąja kalba. 

„Tačiau manau, kad nėra 
tokių problemų, kurių negali
ma būtų išspręsti, tačiau visa 
tam reikia laiko", sakė Lenki

jos Seimo maršalka. 
Per viešnagę Vilniuje jis taip 

pat aplankys Lenkijos karve
džio ir politiko Juzefo Pilsuds
kio gimtinę Švenčionių rajone, 
Trakus, dalyvaus Mišiose Vil
niaus Šv. Dvasios bažnyčioje, 
Rasų kapinėse padės gėlių 
prie lietuvių tautos patriarcho 
Jono Basanavičiaus bei prie J. 
Pilsudskio motinos, kur palai
dota ir maršalo širdis, kapų. 
Antakalnio kapinėse pagerbs 
Lietuvos laisvės gynėjų atmi
nimą. 

vizijos kariams. Ši divizija 
1943 metų vasarą dalyvavo 
mūšiuose Oriolo ir Kursko 
lanko šiaurės ruože. 

Amerikiečiai 
pritaria 

NATO narystei 
Vilnius, lapkričio 19 d. 

(BNS). Daugiau nei pusė pa
prastų amerikiečių pritaria 
Baltijos valstybių narystei 
NATO. 

Ketvirtadienį Vilniuje susiti
kęs su prezidentu Valdu 
Adamkumi, įžymios viešosios 
nuomonės tyrimų organizaci
jos „Gallup" tarptautinių ryšių 
skyriaus direktorius Richard 
Burkholder sakė, kad Lietu
vos, Latvijos ir Estijos priėmi
mą į s-gą remia apie 53 proc. 
JAV gyventojų. 

V. Adamkus sakė manąs, 
kad būtų gerai su apklausos 
rezultatais supažindinus aukš
tus JAV pareigūnus, nuo ku
rių priklauso Lietuvos pakvie
timas į NATO. 

R. Burkholder bei Lietuvos 
ir Didžiosios Britanijos bend
rovės „Baltijos tyrimai" direk
torė Rasa Ališauskienė prezi
dentui pristatė kaimyninėse 
šalyse atliekamų tyrimų re
zultatus. 

Pavyzdžiui, atlikus apklau
są Rusijoje ir Baltarusijoje, 
paaiškėjo, kad šių valstybių 
gyventojai gerai vertina lietu
višką produkciją. 

V. Adamkus taip pat buvo 
supažindintas su viešosios 
nuomonės tyrimų agentūrų 
veikla, jų darbo metodika. 

Rusija paprašė pagalbos 
Briuselis, lapkričio 13 d. 

• AP-BNS) — Europos Komisi
ja penktadienį pranešė, kad 
Rusija oficialiai paprašė Euro
pos Sąjungos (ES) suteikti jai 
maisto pagalbos beveik už pu
sę milijardo JAV dolerių ir pa
reiškė sutinkanti su ES nusta
tytomis pristatymo sąlygomis. 

Tikėdamasi sulaukti forma
laus prašymo, ES vadovybė 
praėjusį pirmadienį pasiūlė 
Rusijai maisto prekių už 480 
mln. dolerių, kai padėtų susi
doroti su griūvančia valstybės 
ekonomika ir nederliumi. 

„Laišką, kur.ame prašoma 
suteikti maisto pagalbą, mes 
gavome šį ryta", pranešė ES 
atstove spaudai Lousevvies 
van der Laan. pridūrusi, kad 
„Rusija sutinka su ES sąly
gomis dėl maisto paskirsty
mo". 

Rusija šiuo metu susiduria 
su rimtomis ekonominėmis ir 
finansinėmis problemomis bei 

prasčiausiu grūdų derliumi 
per pastaruosius 40 metų. Pa
sak Rusijos pareigūnų, maisto 
atsargų užteks ne daugiau 
kaip 2-3 savaitėms. 

Praėjusią savaitę Jungtinės 
Valstijos pranešė apie Rusijai 
suteikiamą maisto pagalbą už 
600 mln. dolerių. 

Europos Sąjungos maisto 
pagalbą sudarys tūkstančiai 
tonų grūdų, mėsos ir pieno 
miltelių. Maistas Rusijoje bus 
parduodamas rinkos kaino
mis, o pajamos bus pervestos 
fondui, kuris finansuos sociali
nius projektus. Už Rusijai tie
kiamą maistą su ūkininkais 
atsiskaitys ES. 

Rusija privalės laikytis 
griežtų sąlygų: suteikti garan
tijas, kad nebus sukčiaujama, 
neeksportuoti ES raisto ki
toms valstybėms ir užtikrinti, 
kad maistas bus tinkamai pa
naudotas. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter. DPA, AP, INTERFAX. ITAR-TASS, BelaPAN. RIA ie Elta 
žinių agentūrų pranešimais.). 

Jeruzalė, lapkričio 19 d.'.Reuters-BNS,). Izraelio kabinetas 
ketvirtadienį pritarė pirmajam kariuomenes išvedimo etapui iš 
Vakarų Kranto pagal laikiną taikos sutartį su palestiniečiais. 
Pasak Izraelio pareigūnų, kariuomenė gali pajudėti jau ketvir
tadienio vakarą. 

Šis nutarimas buvo priimtas, kai kabinetas nusprendė, jog 
palestiniečiai įvykdė savo pradinius įsipareigojimus pagal 
praėjusį mėnesį Vašingtone pasirašytą „žemė už saugumą" su
sitarimą. 

Premjero Benjamino Netanyahu atstovas spaudai patvirtino, 
kad nutarimas priimtas septyniais prieš penkis balsus. Kiti Iz
raelio ir palestiniečių pareigūnai sakė, kad vėliau šią dieną 
gali prasidėti kariuomenes išvedimas. 

Per pirmąjį etapą kariuomene turi būti išvesta iš rajonų, 
esančių netoli Vakarų Kranto Dženino miesto. Iš viso šiame 
etape dalinei palestiniečių kontrolei turi būti perduota dar 2 
procentai Vakarų Kranto teritorijos. Be to, žydų kariuomenė 
turi išeiti iš dar 7,1 proc. teritorijos, kuri dabar kontroliuojama 
bendrai su arabais. 

Tai bus pirmas Izraelio kariuomenės išvedimas iš okupuotojo 
Vakarų Kranto nuo 1997 metų sausio, kai palestiniečių savi
valdai buvo perduota didžiojo Hebrono miesto dalis. 

Maskva, lapkričio 19 d. (Jnterfax-BNSj Trečiadienio va
karą Maskvoje nušautas Kemero srities gubernatoriaus pa
tarėjas anglių pramonės k!au-simais Aleksandras Gontovas. Kaip 
pranešė milicija, nusė t ą 60 metų A. Gontovą trečiadienio va
karą rado jo žmona prie namo, kur gyvena verslininko šeima. 

Kemero srities gubernatorius Amanas Tulejevas, interviu pa
reiškė kad jo patarėjas Aleksandras Gontonas tapo krimina
linės įtakos anglių pramonėje sferų perdalijimo auka. 

„Gontovas sprendė šachtų uždarymo problemas. Jis manė, 
kad daugelis uždaromų anglies kasyklų dar gali būti naudoja
mos. Mes norėjome jas sujungti į vieną struktūrą ir įrodyti, 
kad ten dar galima kasti anglis, kad šios kasyklos dar gali duo
ti valstybei pelno. Tai daug kam nepatiko, ypač tiems, kurie 
pelnėsi iš kasyklų uždarymo", sakė A. Tulejevas. 

Ken Starr duoda parodymus 
apie JAV prezidento 

piktnaudžiavimą valdžia 
liudijimo pareiškime. Demo
kratai teisinėje komisijoje ir 
Baltuosiuose rūmuose trečia
dienį kritikavo apkaltos proce
są ir teisinės komisijos svars
tymo taisykles, įskaitant jos 
pirmininko Henry Hyde 
sprendimą skirti Baltiesiems 
rūmams tik pusvalandį apk
lausinėjimams. 

Trečiadienį paskelbtame K. 
Starr įžanginiame pareiškime 
buvo teigiama, kad B. Clinton 
piktnaudžiavo valžia ir sakė 
melagingus pareiškimus, liu
dydamas teisingumo komisijai 
bei duodamas parodymus su 
priesaika Paulos Jonės byloje. 
Be to, K. Starr atkakliai 
gina savo atliktą tyrimą, kurį 
demokratai pakartotinai api
būdino, kaip partijų raganų 
medžiokę, ir kaltina Baltuo
sius rūmus dėl šio proceso po
litizavimo. 

Juridinės komisijos pirmi
ninkas H. Hyde trečiadienį 
pareiškė, kad yra svarbu, jog 
parodymus su priesaika duotų 
dar keturi liudininkai 
Baltųjų rūmų patarėjas Bruce 
Lindsey, B. Clinton advokatas 
Robert Bennett ir Nathan 
Landovv. Jie siejami su buvu
sios Baltųjų rūmų savanorės 
stažuotojos Kathleen Willey 
byla. 

Vis dėlto H. Hyde žadėjo 
padaryti viską, kad užbaigtų 
:yrjmą iki metų pabaigos. 
Tačiau jis pridėjo, kad viskas 
priklausys nuo prezidento koo-
neravimo. 

Nepriklausomas prokuroras Ken 
Starr. 

Vašingtonas, lapkričio 19 
d. (Reuters-BNS.1. JAV nepri
klausomas prokuroras Ken 
Starr ketvirtadienį davė pa
rodymus Kongrese, pagrįsda
mas savo tvirtinimą, kad pre
zidentas Bili Clinton pikt
naudžiavo valdžia. Atstovų 
rūmų Juridines komisijos at
liekamame apkaltos tyrime 
prieš prezidentą K. Starr buvo 
paskirtos net dvi valandos. 
per kurias jis apibendrintai 
išdėstė savo kaltinimus, jog B. 
Clinton davė melagingus pa
rodymus, tn.:kdė teisingumui 
ir grasino liudininkams, bandy
damas nuslėpti savo romaną 
su buvusia Baltųjų rūmų 
stažuotoja M. Levnr.sky. Pre
zidentas pakartotinai nau 
si vyriausybes mechanizmu .r 
savo posto įgaliojimais, kad 
nuslėptų savo santykius su 
Monica Le\vinsky nuo ameri
kiečių, nuo Paulą Jonės bylos 
teisminio proceso ir nuo tyri
mo komisijos", sake K. Starr 

KALENDORIUS 
Lapkričio 20 d. Feliksas. Vis

kantas. Jovydas. Vaidvilė. 
Lapkričio 21 d.: Švč. M. Marijos 

pasiaukojimas. Marija, Gedgaudas. 
Dainė, Galius. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

APIE SKAMBIUS SPORTO 
ORGANIZACIJOS VARDUS 
„FASKAS" — ŠALFASS" IR..., 

KAS TOLIAU? 
Sekant istorinę raidą, nors 

ir ne visai noromis, reikia pri
pažinti, kad jau daugiau negu 
penki dešimtmečiai praslinko 
nuo pagrindinės lietuvių spor
to organizacijos išeivijoje įkū
rimo. Gimė ji pokario metu, 
Vakarų Vokietijoje 1947 me
tais ir... „gimimo puotos" daly
viui teko būti ir man, atsto
vaujant Freiburg in Breisgau 
lietuvių studentų sporto klu
bą. Be abejo, ilgų jos egzistavi
mo metų tėkmėje, iki dabar
ties, tekta ir „pakrutėti" jos 
sėkmingos, o taip pat ir per
mainingos veiklos take... 

Steigiant šį lietuvių sporto 
klubus apjungiantį vienetą, 
pavadinimas j am buvo parink
tas: „Vyriausias Fizinio Auklė
jimo ir Sporto Komitetas", su
trumpintai — „FASKAS". Pa
vadinimo pirmoji dalis labai 
tiko, o jam nustatyti įtakos tu
rėjo mūsų vyresniųjų sporto 
vadovų, dar Lietuvos mokyk
los suole įgyta fizinio auklėji
mo samprata, kuri jų galvose
nose buvo labai stipri. Meto
diškai analizuojant, fizinis 
auklėjimas tai pats pirmasis 
žingsnis prieš pradedant tre-
niravimąsi bet kurioje sporto 
šakoje (mankštos, judesių vys
tymas, kūno laikysena, rit
minė gimnastika, jėgos prati
mai su įrankiais ir kt.). Taigi, 
to meto Vokietijoje dauguma 
lietuvių sporto klubų savo 
veiklos programose kaip tik ir 
puoselėjo fizinį lavinimąsi. Po-
emigraciniame laikotarpyje, 
pasiekus JAV bei Kanados 
krantus, ši fizinio auklėjimo 
programa būdavo praktikuoja
ma naujai susikūrusių lietu
viškų sporto klubų veikloje 
taip pat. Antroji dalis šio, or
ganizacijai parinkto pavadini
mo „Sporto komitetas", nusa
kė organizacinės bei varžybi-
nės dalies eigą bei privalu
mus. 

Aiškumo dėliai, „FASKO", 
kuris buvo įsteigtas, kaip 
aukščiau minėta. Vakarų Vo
kietijoje, jo veiklos tąsa, poe-
migraciniame laikotarpyje nu
krypo tik į JAV ir Kanadą. 
Priežastimi reikėtų laikyti tai. 
kad dauguma Vokietijoje gy
venusių sportininkų išemigra
vo į Šiaurės Ameriką, o gal ir 
dėl to, nes art i 80 nuošimčių 
sporto vadovų išvyko į šiuos 
kraštus... Žinoma, Australijoje 
naujieji imigrantai tuoj pat 
įsisteigė „Australijos Lietuvių 
Sporto Sąjungą", o kitur susi
organizavo ir veiklą pradėjo 
mažesniu mastu. 

„FASKO" vardu Šiaurės 
Amerikoje darbuotasi iki 1965 
metų. Gyvenimo ir sportinės 
veiklos sąlygoms kintant, pri
brendęs buvo laikas parinkti 
šiai lietuvių sporto organizaci
jai naują pavadinimą. Tai ver
tė susirūpinti, nes JAV ir Ka
nadoje bematant įsikūrę ir 
„FASKO" žinioje „įsirėminę" 
buvo jau arti 40 lietuviškų 
sporto klubų. Administracinei 
ir varžybinei eigai sėkmingiau 
palaikyti, buvo įkurtos trys 
Sporto apygardos: Rytų — su 
centru New Yorke. Vidurio 
Vakarų su centru Čikagoje ir 
Kanados. Visa varžybinė pro
grama buvo vykdoma apy
gardų ribose, tačiau, pagal nu

matytą tvarką iškilieji sporti
ninkai ar komandos vykdavo į 
pagrindines — metines žai
dynes, kur būdavo išaiškinami 
geriausieji... 

Po sporto darbuotojų suva
žiavimo 1965 metais Cleve-
lande, kuriame buvo išrinkta 
organizacijos nauja vadovybė 
iš Kanadoje gyvenančių dar
buotojų, buvo pakeistas „FAS
KO" pavadinimas į „Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungą" 
— „ŠALFASS". Pradžioje ir po 
šia „etikete" fizinio auklėjimo 
sąvoka pasiteisino. Fizinis lavi
nimasis buvo praktikuojamas 
klubuose, jų ruošiamose sto
vyklose, sporto vadovų stovyk
lose, atskirų sporto šakų mo
kyklose ir pan. Sportininkas, 
prieš pradėdamas ruoštis ge
rėjimui atskirose sporto šako
se, turėdavo įveikti fizinio la
vinimosi pasiruošimo normas. 

Nuo 1965 metų, organizaci
jos pavadinimo pakeitimo į 
„ŠALFASS" praslinko daugiau 
negu trys dešimtmečiai. Spor
tinė veikla bent pora pirmųjų 
dešimtmečių prisimintinai bu
vo gera. Tačiau laikas nesu
stabdomai riedėdamas ir už
dedamas savo „antspaudą", 
palieka neigiamas žymes. Ve
teranai sportininkai „nyksta", 
ar jau praradę jėgas bet kuriai 
iniciatyvai. Sporto organizaci
jai, kuri yra globojusi ir auk
lėjusi lietuvius vaikus jau silp
sta ir pradeda prarasti pasi
tikėjimą. Šiandieninis veiki
mas, galima sakyti, yra „pro
ginis"... 

Negalima nepastebėti ir ap
eiti mažas prošvaistes, kurios 
dar šiandieniniuose sporto or
ganizacijos rėmuose gyvuoja. 
Tai maži, judrūs židinėliai, 
kurių liepsną ir šilumą palai
ko ant pirštų suskaitomi ant
rosios, net trečiosios kartos 
mūsų imigrantų vaikai. Jų nė
ra daug, jie stiprūs, tačiau, 
kartu ir „trapūs", nes kuris fi
nansinis nepriteklius ar tar
pusavio nesutarimas, gali visa 
sužlugdyti... 

Laikas pribrendęs rimtai pa
žvelgti į esamą padėtį, ne vien 
tik pasirūpinti organizacijos 
pavadinimo pritaikymu da
barčiai, tačiau pagalvoti apie 

Šeštojo FASKAS komiteto vadovybe (išrinkta 1965 m. Clevelande vykus iame suvažiavime), kurios kadencijoje 
„gimė" ŠALFASS pavadinimas. Iš k.: Vytautas Birieta, St. Ginčiauskas, kun. Paulius Baltakis, OFM (dabarti
nis išeivijos lietuvių vyskupas), J. Gustainis ir Sigitas Krasauskas - pirmininkas . Nuotr. P e t r o P e t r u č i o 

VILNIETĖS KREPŠININKĖS ČIKAGOS 
NENUSTEBINO 

J a s įveikė De P a u l 
u n i v e r s i t e t o 

r i n k t i n ė 75-67 

Lapkričio 8 d. vakare Čika
goje rungtyniavo iš Vilniaus 
atvykusi Lietuvos sostinės 
moterų krepšinio komanda, 
amerikiečių reklamose ir jų 
spaudoje vadinta „Svaja — Edro-
ma Vilnius", nors Lietuvos 
Moterų krepšinio lygos pirme
nybėse ji žymima kaip „SV 
Edroma" arba tiesiai — „Ed-
roma". Tai vidutinio lygio Lie
tuvos moterų krepšinio ko
manda, minėtose pirmenybėse 
prieš vykdamos į JAV, turė
jusi ketvirtąją vietą (ši vieta 
yra kiek apgaulinga, nes ji dėl 
išvykos buvo sužaidusi dau
giau rungtynių negu kai ku
rios kitos komandos varžybų 
lentelėje). 

Lietingą pirmadienio vakarą 
pavargusios lietuvaitės išmė
gino jėgas su De Paul univer
siteto krepšininkėmis, kurios 
priklauso pagrindinei didžiųjų 
universitetų divizijai, nors jų 
grupė nėra iš stipriųjų. Tačiau 
amerikietės jaunos, greitos, 
mokančios gintis ir pulti. O, 
be t o j ų eilėse aikštelėje pabu
vojo 13 žaidėjų, o vilnietės tik 
aštuonios ir tai pora jų buvo 
išleistos tik kelioms minu
tėms, nes po keturių per sa
vaitę Amerikoje sužaistų 
rungtynių, kai kurios nelabai 
galėjo pastovėti ant kojų. 

Rungtynių metu didžiausia 
našta atiteko komandos vete-

naujus ir patrauklius meto
dus, kuriuos būtų galima pri
taikyti mūsų jauniausio ele
mento palaikymui prie savo 
šaknies... 

S ig i tas Krasauskas 

ranėmėms, trisdešimtmetėms — 
Ramunei Gilienei. Žiedūnei 
Cijuncikienei ir Loretai Galdi
kienei, kurios žaidė beveik be 
poilsio. Taip pat aikštelėje il
giau pabuvojo ir jaunesniosios 
— vidurio puolėja Laura Rau-
pelienė, gynėja Milda Sauliūtė 
ir atsargine, irgi gynėja Ged-
mantė Saltanavičiūtė. 

Pradž io je p i r m a v o 
l i e tuva i t ė s 

Rungtynių pradžioje kurį 
laiką vedė vilnietės, kurios R. 
Gilienės ir Ž. Cijuncikienės 
dvitaškiais padarė 4-0. Kuo
met Stacy Krumrei, įmetusi 
tritaškį prisivijo iki 4-3, L. 
Raupelienę realizavo vieną iš 
dviejų baudos metimų ir ženk
lino 5-3. Tada De Paul žaidėja 
Brdiana Fitzgerald dviem bau
dos metimais išlygino ir ji pati 
penktoje žaidimo minutėje 
persvėrė 7-5. Po to čikagietės 
jau buvo nepavejamos: joms 
krito ir dvitaškiai, ir tr i taškiai 
bei baudų metimai. Dešimtoje 
minutėje jos jau vedė 24-12. 
Tačiau tada savo žodį tarė re
zultatyvioji R. Gilienė (jos są
skaitoje net 29 taškai), kur i 
prisivijo iki 24-16. Bet tai bu
vo ir viskas, ką vilnietės galėjo 
padaryti. Pirmas kėlinys bai
gėsi 38-26 čikagiečių naudai. 

Po pertraukos lietuvaičių 
reikalai dar pablogėjo. Pradėjo 
daryti baudas, kurias čikagie
tės įmesdavo (jos įmetė visus 
12 baudos metimų per rung
tynes, nepramesdamos nė vie
nos). Antrojo kėlinio viduryje 
vilnietės susikaupė ir atgijo. 
Turėjusios 53-33 savo nenau
dai Lietuvos atstovės priartėjo 
58-46. o likus žaisti penkioms 
minutėms buvo 65-56. Kuo-

Vilniaus ..Svaja -Edroma" moterų krepšinio komandos žaidėjos ir treneris po rungtynių Čikagoje prieš De Paul 
universiteto ,.Blue Demons" krepšininkes š. m lapkričio 10 d. Nuotr. Ed. Š u l a i č i o 

met rezultatų lentoje žiūrovai 
ma tė likusias 2:10 minučių, 
pasekmė buvo tik 73-66 čika
giečių naudai . Atrodė, kad 
įvyks persilaužimas ir vilnie
tės laimės, tačiau taip neįvy
ko. Amerikietės įmetė dar vie
ną dvitaškį, o L. Galdikienė 
realizavo vieną iš dviejų bau
dų ir pergalę šventė De Paul 
universi teto rinktinė 75-67. 

Tai yra gana garbinga pa
sekmė, žinant visas aplinky
bes ir priežastis dėl kurių 
mūsiškės turėjo nukentėt i . 
Kaip minėta, daugiausia taš
kų (29) vilnietėms pelnė R. Gi
lienė, viena iš rezultatyviau
sių ir Lietuvos moterų lygoje. 
J a i da r gelbėjo Ž. Cijuncikienė 
— 11, G. Sal tanavičiūtė — 7, 
L. Galdikienė — 9, L. Rugelie-
nė — 7 ir L. Saul iūtė — 4. 

N e d a u g l i e t u v a i č i ų 
n e r e a l i u 

Lapkričio 2 d. vakare atskri
dusios į Čikagą, vilnietės tuo
j a u išsirengė tolimon kelionėn 
autobusu į Omaha, ku r jos su
sit iko su Creighton universite
tu ir pralaimėjo 57-76. Kitą 
dieną vėl važiavo tolokai į 
K a n s a s valstiją ir Manhaten 
mies te nusileido st ipriam 
Kansas S ta te universi tetui 37-
75. Pralaimėjimą vilnietės pa
tyrė ir prieš Emporia State 
universi tetą — irgi Kansas 
valstijoje — 72-83. Tada vėl 
tolima kelionė autobusu į Illi
nois valstiją, į Macomb, IL, 
kur varžėsi su Western Illi
nois universiteto rinktine, ku
rią įveikė 58-52. 

Savo varžybų sesiją Ameri
koje jos baigė lapkričio 10 d. 
rungtynėmis prieš stipriųjų 
Universi ty of Illinois, Cham-
paign, IL, kur ias pralaimėjo. 
Grįžusios į Čikagą, jos turėjo 
beveik porą dienų laisvų ir 
O'Hare oro uostą jos apleido 
lapkričio 14 d. vakare British 
Airways oro linijos lėktuvu. 

A m e r i k i e t i s l i e tuva i t ėmis 
p a t e n k i n t a s 

Teko kalbėtis su vilnietes 
pakvietusios bendrovės, rašti
nę turinčios Mihvaukee mies
te , vadovu — John JDoc" Fer-
ris, lydėjusiu mūsiškes nuo 
pat jų atvykimo į Čikagą. J is 
ka r tu važinėjo po įvairius 
mies tus ir rūpinosi visais ko
mandos reikalais. J . Ferris 
teigė, kad Lietuvos atstovės 
žaidžia gerai, t ik joms geres
nių rezultatų a r laimėjimų 
siekime t rukdė didžiulis nuo
vargis, nes dažnai reikėjo 
žaisti tuoj pat a tvykus į sales 
skirt inguose miestuose. Čika
goje jų rungtynes pusvalan
džiu reikėjo nukelt i , nes auto
busas atvyko tik 25 minutes 
prieš jau vėlesnį laiką. 

J i s teigė, kad kai kuriose 
rungtynėse mūsiškės gerai lai-
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kydavosi iki antro kėlinio vi
durio ir tada palūždavo (Čika
goje atsitiko priešingai). J i s 
pažymėjo, jog visos amerikie
čių komandos, su kuriomis vil
nietės varžėsi tokiu pat tempu 
žaisdamos Lietuvoje, tikriau
siai būtų pralošusios visas 
rungtynes. 

Neapsie i ta b e nuotykių 

Kaip jau rašėme, vieną sa
vaitę Vilniaus krepšininkės 
turėjo sužaisti net 6 rungty
nes. Kuomet po paskutinių 
rungtynių Champaign, IL, jos 
buvo parvežtos į Bloomington, 
IL, esantį motelį, joms buvo 
pranešta, kad kitą dieną jos 
dar turės važiuoti į Carbonda-
le, IL, mieste esantį Eastern 
Illinois universitetą, kur bus 
pridėtinis susitikimas su šio 
universiteto rinktine. Po to 
lietuvaitės būtų buvusios nu
vežtos autobusu tiesiai į O'Ha
re oro uostą prieš pat išvyki
mą atgal į Lietuvą. 

Dėl didžiulio nuovargio ir 
nemažesnio noro susipažinti 
su Čikaga (nes šį miestą jos 
matė tik trumpai pirmadienio 
vakare), su šiuo „geradarių" 
amerikiečių pasiūlymu nesuti
ko. Tuomet amerikiečių agen
tūros atstovas su autobusu 
išvažiavo, krepšininkes palik
damas Dievo valiai. 

Tada krepšininkėms nieko 
kito neliko, tik ieškoti Čikagos 
lietuvių talkos. Buvo susisiek
ta su Rimu Dirvoniu, o šis 
savo ruožtu painformavo kelis 
kitus talkininkus. Jie nepa
būgo gana tolimos kelionės į 
Bloomington, IL, ir iš ten par
sivežė krepšininkes ir jų paly
dovus, savo namuose apnakvi
no, aprodė Čikagą ir kitą die
ną nuvežė į oro uostą. 

Du sporto entuziastai — Vy
tautas Germanas ir Romas 
Kartavičius Vilniaus krepši
ninkų delegaciją palydėjo net 
iki lėktuvo ir tuo parodė, kad 
Čikagoje gyvena nemaža gerų 
lietuvių, kurie, reikalui esant, 
savo tautiečiams iš Lietuvos 
atveria savo širdis ir savo na
mų duris, nesigailėdami laiko 
nei kitų dalykų. O Vilniaus 
krepšininkės ir jų palydovai 
turėjo gražią progą pamatyti 
Čikagą ir pabendrauti su lie
tuviais. » 

Ed. Sulait is 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
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Ramunė Gilienė, Vilniaus „Svajos-
Edromos" krepšinio komandos ge
riausia taškų medžiotoja ir klubo 
pirmininkė 

VANAGAS IR DROBIAZKO 
ANTROJE VIETOJE 

Lapkričio 8 d., pasibaigu
siose tarptautinėse dailiojo 
čiuožimo varžybos „Skate Ca-
nada" Lietuvos šokėjai ant le
do Margarita Drobiazko ir Po
vilas Vanagas užėmė galutinę 
antrąją vietą, nusileidę tik 
šeimininkų numylėtiniams 
kanadiečiams Shae-Lynn 
Bourne ir Victor Kraatz. 

Visose trijose programose 
kanadiečiai aplenkė Lietuvos 
šokėjus. 

Trečiąją vietą užėmė Lenki
jos pora Syhvia Nowak ir Se-
bastian Kolasinski. 



KADA RUSIJA ATSIPRAŠYS 
UŽ BALTIJOS KRAŠTŲ 

GYVENTOJŲ NAIKINIMĄ? 

Danutė Bindokienė 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Rusijoje tapus ministru pir
mininku Eugenijui Primako
vui, kuris pažįstamas, kaip 
buvęs Rusijos Užsienio žvalgy
bos viršininkas, padidėjo ko
munistų įtaka vyriausybėje ir 
tuo pačiu nedraugiškas nusis
tatymas prieš Baltijos valsty
bes. Pirmiausia turime susi
pažinti, kas yra Primakovas. 
J i s 69 m., gimęs Kijeve. Sklin
da gandai, kad jo tikroji pa
vardė Finkelstein. Užaugo Gru
zijos sostinėje Tbilisyje. Pri
makovas orientuojasi į Rytus. 
Aršus nacionalistinių interesų 
saugotojas. Nuo 1969 m. drau
gauja su Saddam Hussein. 
Įtempti santykiai su JAV vals
tybės sekretore Madeleine 
Albright. 

Susipažinę su charakteristi
ka, geriau suprantame, kodėl 
prieš Baltijos valstybes didėja 
šmeižtų kampanija, politinis 
ir karinis grasinimas. Tuo pa
čiu laiku atrodo, kad didės 
Vakarų nuotaikos pataikauti 
rusams. Šiuo metu Baltijos 
valstybių tikslas — įsijungti į 
NATO valstybių eiles ir kitas 
Vakarų institucijas. Europos 
Reikalų valstybės sekreto
riaus patarėjas Mare Gross-
man ir senatoriai Gordon 
Smith bei Josef Biden aiškiai 
palankiai pasisakė dėl Baltijos 
valstybių įsijungimo į NATO. 
Sekretorius Grossman pareiš
kė: „Nebus daroma išimčių, 
atsižvelgiant į praeities geo
grafiją, istoriją ir įvykdytus 
neteisėtumus". 

Sekretorius Grossman svei
kino Baltijos valstybių prezi
dentus Adamkų, Ulmanį ir 
Meri, kad sudarė komisiją iš-

~ tirti holokcusto ir totalitari
nės valdžios veiksmus tose 
valstybėse. J is taip pat žadėjo 

pateikti iniciatyvą, kreipiantis 
į JAV vyriausybę ir Kongresą 
paraginti Rusiją, kad ji pripa
žintų padarytas neteisybes, 
kurios buvo įvykdytos, pasi
rašius Hitlerio-Stalino paktą, 
pasisakant, kad tie veiksmai 
buvo nepagrįsti. 

Senatoriai Smith ir Biden, 
pareikšdami stiprią paramą 
Baltijos valstybėms, pripaži
no, kad Senate yra stiprus pa
sipriešinimas ir reikia dar 
daug veikti, kad įgytų daugiau 
palankumo. JAV Kongrese su
darytas „Baltic Caucus", vado
vaujamas atstovų John Shim-
kus (resp.) ir Dennis Kucinich 
(dem.). { šį junginį reikia pri
t raukti kaip galima daugiau 
narių. Visų Baltijos kraštų 
kilmės gyventojų pareiga 
kreiptis į savo atstovus ir se
natorius, prašant, kad jie įsi
jungtų, jei dar nėra įsijungę, į 
Kongreso ar Senato „Baltic 
Caucus". 

Pažymėtina, kad „Baltic 
Caucus" yra įvedęs rezoliuciją 
(HCR) 320, pasmerkiančią 
1939 m. Hitlerio - Stalino pak
tą, raginant Rusijos vyriausy
bę pripažinti, kad tas paktas 
buvo nelegalus. 

Spalio 9 d. JAV Atstovų rū
mai patvirtino tą rezoliuciją, 
pasmerkiančią nacių - sovietų 
1939 m. rugpjūčio 23 d. nepuo
limo sutartį. 

Šia rezoliucija patvirtina
mas JAV nusistatymas — ne
pripažinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos dėl nacių bei sovietų 
nepuolimo sutarties įvykdytos 
sovietų okupacijos. Rusijos vy
riausybė raginama, vadovau
jantis demokratine dvasia, at
sisakyti šios nepuolimo su
tarties ir prie jos prijungtų 
protokolų, kaip nelegalių. 

* * / 

Karaliaučiaus krašto lietuvių trečios kultūros švento- 1WI" m birželio *J d vykusio* K.;.:̂ :!-.!' . , ;:a!yviai iškil
mingai paminėjo M Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaki) Antroje eil. ketvirtas iš dešinės 
Karaliaučiaus krašto lietuvių Bendruomenes pirm. Sigitas Šainborskis. Prieš jį pirmoje eil. sėdi žmona Daiva su 
naujagime dukrele Gaile rankose 

Sveikina ir pritaria JAV ir 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Chartijai, patvirtinančiai stip
rius ryšius tarp šių tautų. 
Siūlo, kad JAV prezidentas ir 
Valstybės sekretorė stengtųsi, 
kad nacių - sovietų nepuolimo 
sutartis turi būti laikoma ne
legalia, niekine ir negaliojan
čia. 

Dėl to Hitlerio ir Stalino 
pakto buvo vykdomas Baltijos 
tautų genocidas. Ligi šiol Ru
sija neprisiėmė atsakomybės 

sudaro nepatogumų, pavojų, 
kliudo Rusijo.- reikalus geopo
litine prasme, ardo darną dėl 
įtakos sferų. 

Kai šitaip begėdiškai Rusija 
traktuoja Baltijos valstybes, 
jų teritorijas laikydama kaip 
savastį, vartoja grasinimus, 
melą, šantažą, Baltijos valsty
bėse vykdytas holokaustas yra 
svarbus apsigynimo ginklas, 
kurį reikia t inkamai pavartoti 
prieš Rusiją. Šio dalyko mes 
niekad neturime nustoti kar-

ir neatsiprašė už atliktus tau- toje. Turėtumėm pasimokyti iš 
tų trėmimus ir žudynes. Rusi- žydų. 
ja kietai laikosi nuomonės, 
kad tas paktas yra legalus ir 
teisėtas instrumentas, varto
jamas užsienio politikoje. 

Dar ir dabar Maskva elgiasi, 
lyg Baltijos kraštai yra jos įta
kos sferoje. Rusijos min. pir
mininkas Eugenijus Primako-

Negalima nutylėti ir Jal tos 
susitarimų. Turime apie tai 
garsiai šaukti. Negalima ne
paminėti Rusijos veidmainiš
ko elgesio, kai iš vienos pusės 
jie maldauja gelbėti žlungan
čią ekonomiką, iš kitos — ieš
ko priekabių, puldama Balti-

vas pareiškė, kad Baltijos jos valstybes. Maskva turė tų 
valstybių įsijungimas į NATO 
yra „raudona linija", kurios 
negalima peržengti. Prėjusią 
vasarą Primakovas, būdamas 
Vilniuje, pareiškė, kad Balti
jos valstybių įsijungimas į 
NATO yra nepriimtinas, nes 
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būti įspėta, kad ekonominis 
spaudimas ar grasinimas vie
nai kuriai Baltijos valstybei 
iššauks reakciją sustabdyti to
limesnę paramą iš Tarp tau t i 
nio valiutos fondo. 

Agresyvūs Rusijos veiksmai 
prieš Baltijos valstybes neigia
mai veikia Baltijos regiono 
ekonomiką. JAV mokesčių 
mokėtojų pinigai neturėtų bū
ti švaistomi valstybei, kurios 
vyriausybė pasireiškia ne
draugiškais veiksmais ar veda 
ekonominį karą prieš kaimy
nus, tuo pažeisdama laisvos 
rinkos sistemą ir Pasaulio 
verslo organizacinius princi
pus. 

ARCHYVAI PASIKEITĖ 
BAŽNYTINIŲ M E T R I K Ų 

K O P I J O M I S 

Savo geneologijos medžius 
puoselėjantys dzūkai netru
kus galės studijuoti protėvių 
kilmę Lietuvos valstybės isto
rijos archyvo skaitykloje. 

Spalio 22 d. Vilniuje vie
šėjusi Lenkijos valstybinių ar
chyvų delegacija perdavė Lie
tuvos dokumentų saugotojams 
buvusios Seinų vyskupystės 
lietuviškų parapijų bažnytinių 
metrikų knygų mikrofilmus. 

Kaip sakė Lietuvos archyvų 
departamento generalinis di
rektorius Vidas Grigoraitis, 
tai yra 1,893 archyvinio sau
gojimo bylos, kurių mikrofil
mai atitinka tarptaut inius ko
kybės reikalavimus. Didžiąją 
dalį sudaro Lazdijų, Kap
čiamiesčio, Metelių, Mirosla
vo, Leipūnų, Liškiavos, Sei
rijų, Šventežerio ir kitų Dzū
kijos miestelių katalikų baž
nyčių metrikos. Tačiau kartu 
perduotos ir Veisiejų sentikių 
bei Seirijų evangelikų-liute
ronų bažnyčių metrikų kopi
jos. 

V. Grigoraičio teigimu, tik
riausiai greičiau negu po pu
sės metų gautųjų dokumentų 
kopijos turėtų būti prieinamos 
kiekvienam, tačiau pirmiau
siai j a s reikia susisteminti pa
gal Lietuvos archyvų tvarką. 
Archyvų vadovas teigė negalįs 
tiksliai pasakyti, kiek šitas 
darbas užtruks, kadangi dvie
jų valstybių archyvai pasi
keitė mikrofilmais pirmą kar
tą nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo. Lietuvos ar
chyvų atstovai paruošė ir per
davė kolegoms Lenkijoje mūsų 
archyvuose saugotų 59 Seinų 
vyskupystės bažnyčių knygų 
kopijas. 

Su Lenkijos valstybinių ar
chyvų delegacija aptartos ir 
tolesnio bendradarbiavimo ga
limybės. Jau kitais metais 
rengiamasi pradėti bendrą, is
toriniais šaltiniais pagrįstą 
leidybą. (Elta) 

• Kai asilo našta per lengva, 
jis nori atsigulti , 

Rusų patarlė 

Ar galima tikėtis 
kitokių pasekmių? 

Pasibaigė rinkimai ir. kaip 
mūsų liaudis sakytų: nutrūko 
vadžios, vėl viskas iš pra
džios'". Žiniose Clinton, Levvin-
sky, Starr , Hyde, respubliko
nai, demokratai ir ta pati 
klampynė, kurioje Amerika 
voliojosi prieš rinkimus. Tary
tum pasaulyje nebūtų kitų 
rūpesčių bei reikalų... 

Ar prezidentas bus paša
lintas, ar nebus; kiek ilgai tę
sis nauji apklausinėjimai, 
kiek d a r bus paskleista „įro
dymų", padaryta užuominų, 
mesta kaltinimų, jau beveik 
nesvarbu, nes pagrindinė žala 
padaryta: nepaisant, „kokį 
zuikį kaltintojai dar ištrauks 
iš skrybėlės", nei Amerikos vi
duje, nei užsienyje žmonių 
nebenustebins, tik parodys 
dar didesnį stipriausios pa
saulio valstybės vyriausybės 
menkumą. 

Ir t a i paveldas, kurį šio 
šimtmečio paskutinis dešimt
metis paliks ateinančioms 
kartoms. Negalime kaltinti 
vien JAV prezidento, kad jis 
akiplėšiškai meluoja, yra že
mos moralės žmogus, kad jo 
pasitikėjimas savimi, savo 
įtaka krašto piliečiams, išeina 
iš bet kokios logikos ribų. O 
kad t ie piliečiai moralines ver
tybes matuoja pagal kišenės 
ar piniginės svorį, tai pats 
liūdniausias šio viso reikalo 
įvaizdis. 

Kad nemoralumo potvynis 
baigia apsemti kiekvieną mū
sų gyvenimo kalną ir klonį, 
galima jau dabar pastebėti, 
kai žiniasklaidoje vis dažniau 
nuaidi susirūpinimas apie jau
nuolių ir net gan jaunamečių 
vaikų atliekamus nusikalti
mus, ypač susietus su įvairiais 
lytiniais nukrypimais. Čia ir 
susiduriama su dvigubomis 
nuostatomis: daryk, kaip aš 
sakau, bet ne kaip aš darau. 
Kai buvo iki pačių šlykš
čiausių smulkmenų kasdien 
atpasakojami prezidento ir jo 
meilužės susitikinėjimai Bal
tuosiuose rūmuose, niekas ne
sustojo pagalvoti, kieno akys 
stebi televizijos ekranus, kie
no ausys gaudyte gaudo kiek
vieną žodį ir kas pasisavina 
tuos pasakojimus. 

Yra nemažai vadinamų „pa
žangių" tėvų, kurie į nemora
lius santykius nežiūri iš krikš
čioniškosios moralės taško, 
tad y ra labiau linkę preziden
to ištvirkavimą vadinti jo 
„privačiu, asmeniniu reikalu, 
nieko bendra neturinčiu su 
valstybės piliečių jam pa
tikėtomis pareigomis". Esą tai 
Bill Clinton, jo žmonos bei 

šeimos problema, kurią jie visi 
kartu turėtų išspręsti (įdomu, 
kaip prezidentas žvelgtų i tą 
,.problemą", jeigu taip pasta
lėmis trainiotųsi jo jaunametė 
duktė). 

Visai kitu mastu matuoja
mas melas, apgaulė. Tai laiko
ma dideliu nusikaltimu ir reti 
tėvai toleruotų savo vaikų 
melavimą. O vis tik valstybės 
prezidentas akiplėšiškai ir 
viešai — prieš visą tautą — 
kelis kartus kalbėjo, kad iš 
tikrųjų nieko tarp jo ir Levvin-
sky neįvyko, kad Paulą Jonės 
ir visos kitos moterys, jį kalti
nusios nepadoriu elgesiu, me
luoja. Tai kodėl Paulai paskir
tas netoli milijonas dolerių? 
Tai kodėl prisiekusiųjų teismo 
apklausinėjimo metu prezi
dentas turėjo prisipažinti, kad 
jo kabinete, po Baltųjų rūmų 
stogu, vis dėlto „kažkas"' vyk
davo (žinoma, jis dėl to nekal
tas, Monica kalta)... 

Ką šiandien Amerikos vi
suomenė toleruoja, po metų, 
ar apskritai ateityje, jau bus 
labai įprasta, kasdieniška, 
nieko nebestebins ir nepapik
tins. Čia dažnai sakoma, kad 
užaugę ir subrendę individai 
turi teisę patys pasirinkti, kas 
jiems priimtina, kas netinka. 
Su tuo galima ir sutikti, bet 
kaip su neužaugusiais? Ar 
mes tikrai norime diegti jauni
mui, vaikams tokį iškreiptą 
moralės įvaizdi'.' Ar jau nėra 
jokių ribų, jokių užtvarų. 

„Jeigu pat inka, tai ir da
ryk!" šūkis, propaguotas tam 
tikrų visuomenės sluoksnių 
šešiasdešimtajame dešimtme
tyje ir vėliau, jau beveik buvo 
išėjęs iš mados, nes suprastas 
jo žalingumas, ypač nesubren
dusiam individui, kuris dar 
nemoka skirti gerį 'nuo blogio. 
Dabar, atrodo, ne tik grįžtame 
prie tos sąvokos, bet ji papil
doma nauju paragrafu: „Da
ryk, kas tau patinka, o jeigu 
būsi sugautas — meluok susi
riesdamas!" 

Įdomu, dėl ko ne tik Kata
likų Bažnyčia, bet ir kitų 
krikščioniškų bendruomenių 
dvasininkija taip pro pirštus 
žiūri į šį nemoralumo ant
plūdį. Čia negalima slėptis po 
tvirtinimu, kad norima at
skirti „Bažnyčią nuo valsty
bės", ir dvasininkija neturi 
teisės kontroliuoti krašto vy
riausybės elgesio. 

Kas gi pagaliau numes ne
moralumo liūne skęstančiam 
vaikui ar jaunuoliui gelbė
jimosi ratą? Kokį paveldą šio 
šimtmečio pabaiga paliks atei
nančiam dešimtmečiui? 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 

Nr.70 (Tęsinys) 

— Sniego gal, bet kažin ar toks vėjas? 
— Kas žino? Ir dabar, kas troboje sėdi, negali pa

sakyti, koks tas vėjas. Palauk, po pietų galėsim išlėkti 
ant ežero, tada tai pažinsim vėją. Išlėkdamas paklau
siau, sakė, kad penkiasdešimt, su gūsiais iki šešias
dešimt penkių, Sniego tada buvo pusantros pėdos. Da
bar gal jau dvi. Jeigu taip pavers, reikės tunelius kas
tis. 

Viduje pasitiko Benita. Pirmiausia išbarė, kam iš
degiau niekam nieko nesakęs. 

— Maniau, kad telefoną sudeginsiu. Nėra, nėra ir 
nėra. Jau norėjau Stasį siųsti pažiūrėti, ar nebūsi koją 
užsikėlęs. 

— Tai argi Stasys nepasakė. Jam, rodos, minėjau, 
kad nebūsiu namie? 

— Stasys? Manai, kad jį mačiau? Iš darbo ir į eže
rą. Kada pasakys? Kai sėdom prie stalo, atsiminė, kad 
nebūsi. Kad kažin kur išlėkei. 

Pasakė, pasakė ir išlėkė į virtuvę. Ji visada taip. 
Kartais šneka, purkštauja, ir nežinai, ar pyksta ar juo
kais, ar tik taip sau, kad taip patinka, f 

Stasys kartais pasako: 

— Kad ir tu: tarški ir tarški, kaip dyki ratai į pa
kalnę, bet į tokią kalbą ji nė akių nepasuka. Atrodo, 
kad jo lyg nebūtų. 

Nueinu prie lango. Labai gerai žinau, kad už lango 
ežeras, bet dabar tik baltuma. Juodu nemėgo miesto. 
Paežerėje nusipirko keliolikos akrų apleistą ūkelį. Tik 
todėl, kad patiko vieta, ypač kalniukas, stačiu šlaitu 
nulekiąs tiesiai į ežerą. Ant to kalniuko pagal savo 
paties brėžinius ir beveik savo paties rankomis pasi
statė namą, apsodino medžiais, tik į ežero pusę paliko 
atvira. Iš pradžių kai kurie draugai peikė, kam tą 
pusę tokią paliko. Iš čia žiemą patys pikčiausi vėjai. 
Eglėmis reikėjo apsodinti. Net keliomis eilėmis. Bet 
Stasys turėjo visiems tą patį atsakymą: 

— Noriu matyti Sibirą. Ten mano tėvų ir sesers 
kaulai. O jeigu pasiilgstu tėvų žemės, pasuku akis 
kiek į dešinę, ir jos atsiduria namie. 

Benitos brolis su šeima irgi buvo ten pat. 
— Ačiū Dievui, kad tėvus spėjo laiku pasišaukti, 

tai nors numirė, kaip visi žmonės miršta. Nereikėjo 
kentėti. Tada pykau ant Dievo, kad per anksti pasi
ėmė, o dabar — dėkoju, — ne sykį girdėjau ją sakant. 

Tuo atveju ir jos šneka buvo kitokia. Tokia giliai 
griebianti, nė kiek nepanaši į dykų ratų barškėjimą 
pakalnėn. Ji sakosi kiekvieną rytą valandėlę pažiū-
rinti į galo nematomą ežero platybę ir sukalbanti tris 
„Amžiną atilsius" už kažin kur anapus tų platybių 
Šimtus tūkstančių, gal net milijonus nukankintųjų. 

Man vėl atsiveria akyse minia pilkų šešėlių prieš 
šėlstančią pūgą linguojančių į mirtį. Kai kurie jų pa
kyla, bloškiami pavėjui, plaukia į dešinę ir dingsta už 
virpančio vėliavos eglynėlio. Kai namui rūsį kasė, Sta

sys neleido žemių paskleisti žemyn į pakalnę, bet už
pylė kalnelio pakrašty iš žemės kyšančias uolėnas. 
Taip kalnelio pakrašty atsirado apvalus kauburėlis, 
kurį apsodino eglutėmis, o pačioj kauburio viršūnėje 
įstatė labai aukštą stiebą vėliavai, savai, lietuviškai, 
trispalvei. Ne visiems tai patiko. Juozas Markelis kar 
tą iš tokio jo lietuviškumo pasišaipė, o Stasys, kuriam 
turbūt niekada žodžio po kišenes nereikėjo ieškoti a t 
kirto: „Išmano kiaulė debesį, mato, kad niaukiasi ir i-
ma žviegti — mano, kad vakaras, laikas į tvartą. 
Ežere, matyti teesi tiek tebuvęs, kiek pasiraitojęs kel
nes gali nubristi, o nuplaukęs į vidurį ežero, kai kran
to nebematyti, kai per debesis net nejauti, kurioj pu
sėje turėtų būti saulė, apsidžiaugtum pamatęs ma
nąją plasdant. Ne vienas žvejukas dėkojo kai pasime
tusiam ji parodė, į kurią pusę reikia plaukti. Aš to
kiem pasakau: tai, matai, Lietuvos vėliava tau padėjo, 
o tu net nežinai, kur ta Lietuva yra, o ką bekalbėti 
apie tai, kad ir tu jai galėtum padėti. Po to ne su vienu 
ir gerai įsišnekėdavom. O jie šnekėdavosi su kitais. Aš 
galvojau ir tebegalvoju: ko daugiau žmonių apie mūsų 
reikalą žinos, tuo bus geriau. Man neužtenka, kad t ik 
savo tarpe pasišnekam. 

— Taip kaip? Lėksim? 
Krūptelėjau. Įsižiūrėjęs į šėlsmą ir nuskendęs vizi

joje, kuri kada turėjo tapti mano visiškai naujais pa
veikslais, net nejutau, kaip Stasys atšlepsėjo. Atsigrę
žiau. J is stovėjo su buteliu vyno. 

— Kur vėliava? Vėjas nuplėšė0 — paklausiau. 
— Nekabinau. Būčiau pakabinęs, skudurėliai te

būtų likę. 
Vėliavos nakčiai nepalikdavo. Kiekvieną rytą pa

keldavo, vakare nuleisdavo. Jeigu nebūdavo namie, 
tai Rimas arba net Benita keldavo, bet vėliava ežere 
paklydusiems kelrodis buvo visada. Benita net pasi
šaipydavo, kad pagalbos reikalas tik jo galvoje, bet dėl 
pačios vėliavos ir ji nepriekaištavo. Vėliava patiko ir 
jai, nors kitaip negu Stasiui. Kartą net man pačiam 
yra pasakiusi. 

— Žiūriu į ją aukštybėse besiplaikstančia ir pagal
voju, kad ją ir mūsiškių vėlės iš Sibiro mato. Nors kai 
darė tris kar tus didesnę už įprastą, prikišau, kam to
kią didelę, bet kai dabar žiūriu galėtų būti dar bent 
dvigubai didesnė. Ir vėlėm būtų lengviau iš tokios to
lybės įžiūrėti. 

Priėjęs prie lango pažiūrėjo ir jis. 
— Neatrodo, kad atsileistų. Ir neša ir verčia. Bet 

vis tiek po pietų smagu bus pasivėdinti. — pridėjo. 
— Nemanau. 
— Kodėl? 
— Geriau pažiūrėk. 
— Tą tarpais brėkštelintį tamsuma0 

— Ar tai ne atviras vanduo? 
— Jis toiiau nuo kranto. Mes palėktumėm tik pa

krante. 
— Pakrantėmis nenoriu. Jeigu jau lėkti, tai kiau

rai. 
— Ligi dugno. — susijuokė. 
Supratau, jog žino daug geriau už mane. kad tokiu 

laiku ežeru lakstyti, tai tik mirtį erzinti, bet po pietų 
vel pasakė: 

— Tai ką° Lekiam0 

— Kur0 — pakėlė akis Benita. 
— Po ežerą pasišvaistyti. •' B.d.) 
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IŠ ARTI IR TOLI 
IŠRINKTA NAUJA 
BALFO CENTRO 

VALDYBA 

Po seimo posėdžio š.m. lap
kričio 14 d. įvykusio Detroite, 
naujai išrinkti direktoriai po
sėdžiavo. Buvo išrinkta nauja 
centro valdyba: pirmininkė 
Maria Rudienė, Homeland, IL; 
vicepirmininkai Albinas Dzir-
vonas. Chicago, IL; kun. Jonas 
Juozupaitis. Oaklawn, IL, 
kun. Jonas Kuzinskas, Le-
mont. IL; Vytautas Kasniū-
nas, Beverly Shores, IN; gene
ralinis sekretorius — Juozas 
Majauskas, Philadelphia, PA, 
protokolų sekretorė — Valeri
ja Čepaitienė, Chicago, IL; 
iždininkas — Faustas Strolia, 
Homeland, IL 

Buvo pasiūlyta ateinantį di
rektorių suvažiavimą 1999 m. 
ruošti Juno Beach, FL. Kitas, 
25-tasis seimas 2001 m. vyks 
Chicago, LL. Tikslios datos bus 
skelbiamos spaudoje. Posėdis 
baigtas visiems sugiedojus 
„Lietuva brangi". 

R e g i n a J u š k a i t ė 
Š v o b i e n ė 

K U L T Ū R O S ŽIDINIO" 
Ū K I M A S NEAIŠKUS 

New Yorke tęsiasi lietuviško 
„Kultūros židinio" nesutari
mai su pranciškonais, ku
riems išeivijos lietuviai prieš 
porą dešimtmečių patikėjo 
kultūros centro patalpas. 

Tvirtindami esą teisėti pas
tatų savininkai, pranciškonų 
vienuoliai nutarė parduoti 
jiems ir lietuviškam kultūros 
centrui priklausančius stat i
nius bei paskelbė, kad nuo 
spalio 31 d. neatnaujins nuo
mos sutarties su „Kultūros 
židinio" taryba. Tokiu atveju 
ši organizacija netektų patal
pų savo visuomeninei bei kul
tūrinei veiklai, šventėms ir ki
tokiems renginiams, taip pat 
šeštadieninei mokyklai ir 
sportuojančiam jaunimui. 

Kaip pranešė Kęstutis Mik-
las, šeštadienį vykusiame me
tiniame susirinkime „Kultūros 
židinio" nariai svarstė tolesnį 
šios organizacijos likimą. 

Lietuviška salelė — „Kultū
ros židinys" — Brooklyno pa
kraštyje daugiau kaip prieš du 
dešimtmečius įsikūrė patal
pose, kurių statyboms dau
giausia panaudotos lietuvių 
išeivių aukos. Vieną milijoną 
287,000 dolerių paaukojo 
4,663 asmenys ir 87 lietuvių 
organizacijos iš JAV, Kanados 
ir Vokietijos. Pranciškonų įna
šas buvo beveik 409,000 dole
rių, arba 32 procentai visos 
sumos. 

Kadangi tuo metu „Kultūros 
židinio" korporacija dar nebu
vo įregistruota ir atleista nuo 
mokesčių, šios organizacijos 
administracinius reikalus iš 
pradžių tvarkė pranciškonai. 
Vėliau. „Kultūros židinį" j au 
įregistravus kaip pelno nesie
kiančią kultūros organizaciją, 
šie klausimai perėjo korpora
cijos žinion. Tuomet su pran
ciškonais pasirašyta sutar t is , 
pagal kurią jie centrinį pas
tatą su salėmis, biblioteka ir 
posėdžių kambariais lietuvių 
kultūros organizacijai išnuo
mavo už simbolišką vieno dole
rio mokestį per trejus metus. 

Likusius pastatus valdo ne
didelis, lietuvių vadovaujamas 
Brooklyno pranciškonų vie
nuolynas, dabar nebeturintis 
lėšų šiems statiniams išlaiky
ti. Tuo tarpu „Kultūros židi
nys" savąją komplekso dalį iš
laiko be jokio vargo. 

Sutartyje įrašyta, kad pran
ciškonai turi teisę neatnaujin
ti šios sutarties, bet į tai nebu
vo kreipiama daug dėmesio. 
Juolab, kad per 24 metus su
tartis kas treji metai buvo au

tomatiškai a tnauj inama. Da
bar, kaip jau minėta, pranciš
konai sutartyje nus ta ty t a tei
se ketina pasinaudoti . 

Susidarius tokiai padėčiai, 
„Kultūros židinio" t a ryba pra
dėjo derybas su pranciškonais , 
t ikėdamasi a t i t inkamos kon-
pensacijos tuo atveju, jeigu vi
sas kompleksas bus parduo
tas . Pasak tarybos pirmininko 
Jono Bilėno, vyko nemažai 
bendrų posėdžių, tačiau juose 
nieko nepasiekta. Todėl tary
ba nu t a r ė pasirašyti su ta r t į su 
advokatų firma ir siekti , kad 
teismas užkirstų kelią mėgi
n imams parduoti šį pas ta tų 
kompleksą. 

Po tokio „Kultūros židinio" 
pareiškimo pranciškonai ėmė 
ginti savo teises į šiuos stati
nius, kar tu žadėdami paramą 
lietuvių kultūros organizacijos 
veiklai. J ie žada skirt i t am 
tikrą dalį pinigų iš sumos, ku
ri galėtų būti gauta pardavus 
kompleksą, tačiau atsisako 
nurodyti šios paramos dydį. 

„Kultūros židinio" ta ryba 
reikalauja, kad tuo atveju, jei
gu visas nekilnojamasis tu r t a s 
bus parduotas, už jį gautoji 
suma būtų pasidalyta lygio
mis dalimis. Taip pa t siūlyta 
šiuos klausimus spręst i taikiai 
ir mėginant išvengti išlaidų už 
advokatų paslaugas. Tačiau 
pranciškonai į tokį siūlymą 
kol kas neatsiliepė. 

Beje, „Kultūros židinio" ta
ryba nu ta rė nekreipti dėmesio 
į pranciškonų tvir t inimus, jog 
nuo lapkričio 1 dienos j ie peri
ma centrinio pas ta to adminis
travimo reikalus. Todėl „Kul
tūros židinio" vadovybė pa
reiškė drauge su kitomis lietu
vių organizacijomis gruodžio 
31 dieną rengiant i Naujųjų 
metų sutikimo iškilmes. 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

BALFo 14-tame seime, š.m. lapkričio 1 d. vykusiame Detroito Šv Antano parapijos patalpose, iždininko 
pranešimą skaito buvusio ilgamečio iždininko a.a. Koste Čepaičio našlė Valerija Čepaitiene. Prie prezidiumo 
stalo — BALFo CV pirm. Maria Rudienė, Detroito skyriais pirm. kun. Alfonsas Babonas, direktoriai — Leonas 

D E T R O I T O SKAUTAI 
R U O Š I A K Ū Č I A S 

Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" tuntų skauta i ir skautės 
šįmet ruošia Kūčias skautams 
ir Detroito bei apylinkių lietu
viškai visuomenei. Šventė sek
madienį, gruodžio 13 d., 4 vai. 
p.p. vyks Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. 

Pradėsime iškilminga suei
ga, kurioje visi broliai ir sesės 
dalyvauja išeiginėse uniformo
se. 

Kviečiame visus. Norintieji 
šventėje dalyvauti prašomi iš 
anksto pranešt i Dainai Anu
žienei, tel. 517-545-0925. 
Kviečiame kiekvieną dalyvau
siančią šeimą prie Kūčių va
karienės prisidėti kokiu nors 
tradiciniu valgiu. Pradėkime 
kalėdinį laikotarpį kartu. 
Lauksime visų. 
D e t r o i t o s k a u t ė s i r s k a u t a i 

J A V L B ATSTOVAI 
I N F O R M A C I J O S 

C E N T R E 
Vilniuje vykstančių Lietuvos 

Respublikos Seimo ir JAV LB 
atstovų komisijos posėdžių 
dalyviai lapkričio 5 dieną ap
lankė Lietuvių grįžimo į tėvy
nę informacijos centrą. 

Viena minėtos komisijos pir
mininkų Liuda Rugienienė, 

Petronis ir Vladas Staškus. 

JAV LB pirmininkė Regina 
Narušiene ir kiti Lietuvių 
Bendruomenės atstovai apžiū
rėjo Lietuvių grįžimo į tėvynę 
centro patalpas, susipažino su 
centro darbu. Atsisveikindami 
svečiai padovanojo Lietuvos 
Respublikos Seimo ir JAV LB 
atstovų komisijos 1996 metais 
priimtos rezoliucijos originalą. 
Šioje rezoliucijoje įrašytas siū
lymas įsteigti Lietuvių grįži
mo į tėvynę informacinį centrą 
Vilniuje. Atsiliepiant į šį siū
lymą, Lietuvių grįžimo į tėvy
nę informacijos centras buvo 
at idarytas Vilniuje šių metų 
liepos 10 dieną. Jo adresas — 
Gedimino pr. 24 (Elta) 

IŠEIVIU DAILĖS 
DARBAI — G I M T I N Ė J E 

Išeivijos dailininkų darbų 
paroda „Lietuvių išeivijos gra
fika" at idaryta lapkričio 9 d. , 
„Akademijos" galerijoje. Ketu
rias dešimtis lietuvių išeivių 
grafikos lakštų šią vasarą Vil
niaus dailės akademijai pa
dovanojo Vokietijoje gyvenan
tis dailėtyrininkas bei kolek
cionierius Povilas Rėklaitis. 

Šią parodą surengti paskati
no P. Rėklaičio pirmasis ban
dymas bent savo surinktais li
tuanist iniais turtais grįžti į 
gimtąjį kraštą. „Akademijos" 
galerijoje rengiama ekspozici
ja „Lietuvių išeivijos grafika" 
turi ilgą istoriją. 

P. Rėklaitis su še : įa 1941 
metais pasitraukė į Vokietiją. 
1949 m. Tiubingeno universi
tete apgynė filosofijos dakta
ro disertaciją ir tapo pirmuoju 
profesionaliu lietuvių išeivijos 
dailėtyrininku. J a u tada P. 
Rėklaitis pradėjo kaupti dar
bui būtiną medžiagą, taip pat 
ir išeivių dailininkų grafikos 
kūrinius. Ši kolekcija vėliau 
išaugo į didžiausią privatų li
tuanist inį archyvą Vakaruose. 

Nuo 1956 m. Baltų draugija 
ir P. Rėklaitis organizavo lie
tuviškas parodas, su jomis ke
liavo po Vokietiją. Parodose, 
be kartografinių rinkinių, ro
dyta ir išeivių grafika. Iš įvai
rių pasaulio šalių lietuviai 
dailininkai noriai siuntė į Vo
kietiją savo darbus. Pamažu 
P. Rėklaitis sukaupė nemažą 
jų kolekciją. Sušlubavus mok
slininko sveikatai, visi grafi
kos darbai liko jo archyve. 
Daugybę metų jie gulėjo be
veik nejudinami, kol pagaliau 
pasiekė Lietuvą. (Elta) 

Šv. Kazimiero 'Los Angeles, CA) lituanistinės mokyklos direktorė Marytė 
Newsom (kairėje). Regina Kučienė (viduryje) ir Angelė Bailey Dainavos 
mokytojų studijų savaitės metu. Nuotr. Viktoro Kučo 

LIETUVIŲ GYDYTOJAI 
KATALIKAI -AMERIKOJE 

Neseniai atgaivintos ateiti
ninkų medikų korporacijos 
„Gaja" narės dr. Virginija 
Dambrauskaitė, dr. Rasa Ka
siulytė, dr. Ligita Ryiiškytė ir 
jų kuratorius Vilniaus univer
siteto profesorius dr. Leonas 
Mačiūnas Lietuvai atstovavo 
Pasaulio gydytojų konferenci
joje, vykusioje JAV. Lietuviai 
gydytojai ten pristatė savo 
mokslinį darbą „Medicininė 
etika sovietų sistemoje". 

NAUJA LKRŠ 
DIREKTORIŲ TARYBA 

Putnamo seselių vienuoly
ne 1998 m. rugsėjo 20 d. įvy
ko Lietuvių katalikų religinės 
šalpos metinis narių susirinki
mas ir naujos direktorių tary-

' bos rinkimai. Vysk. Paulius A. 
Baltakis, OFM, tapo šios ta
rybos pirmininku, prel. Alber
tas Kontautas - vicepirminin
ku, Loretta Stukienė - vice
pirmininke, personalo komite
to pirmininke, kun. Vytautas 
Volertas - iždininku, Irena 
Ivaškienė - sekretore, Vita 
Matusaitienė - mandatų ko
miteto pirmininke. Direktorių 
tarybos nariais liko: tėv. Placi
das Barius, OFM, prel. Pran
ciškus Bulovas, tėv. Pranciš
kus Giedgaudas, OFM, Ilona 
Laučienė, Marija Majauskie-
nė, kun. Vytautas Palubins
kas, kun. Edmundas Putri
mas, kun. Jonas Rikteraitis, 
prel. Antanas Rubšys ir kan
didatas - kun. Zenonas Smil
ga. 

MĖNULIO TYRIMAI 

Nuo šių metų sausio 16 d. 
dirbtinis mėnulio satelitas po
liarine orbita skrieja aplink 
mėnulį ir suteikia žinių apie 
jį. Mėnulyje surastas ledas. 
Nemažai straipsnių yra pas
kelbta rugsėjo 4 d. „Science" 
žurnalo numeryje. Vienas mė
nulio tyrinėtojų - A.B.Kučins-
kas iš Jet Propulsion Labora-
tory, California Institute of 
Technology. 

Saulius Šimol iūnas 

LIETUVIAI AMERIKOS 
KELIONIŲ M U G Ė J E 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
(JAV) Orlando mieste vyku
sioje „Amerikos kelionių mu
gėje" („American Travel Mar-
ket") Lietuvos atstovai antrąjį 
kartą pristatė Lietuvos turiz
mo galimybes. J Lietuvą, Lat
viją ir Estiją amerikiečiai daž
niausiai žiūri, kaip į vieną re
gioną, sakė Turizmo departa
mento direktoriaus pavaduo
tojas Juozas Raguckas, nes 
perskridę Atlantą, jie nori pa
matyti kuo daugiau. Todėl in
formacinis stendas buvo pa
rengtas kartu su latviais ir es
tais. Iš viso mugėje dalyvavo 
apie 1,000 dalyvių. 

Pasak J. Ragucko, stendas 
buvo gana kuklus. Jame buvo 
pateikta bendro pobodžio in
formacija apie Lietuvą, taip 

Nuotr R. Radauskienės 

pat apie apgyvendinimą, tu
rizmo agentūras bei kultūros 
renginius. 

Dalyvavimu „Amerikos ke
lionių mugėje" pabandyta už
pildyti informacijos apie Lie
tuvą Amerikoje trūkumą. J . 
Raguckas sakė, kad reikia da
lyvauti bent vienoje tokioje 
mugėje Amerikoje, nes ameri
kiečiams nepakanka informa
cijos apie Lietuvą. Jie, atva
žiavę į mūsų Šalį, ją įvertina 
geriau, negu buvo tikėjęsi, bet 
juos reikia sudominti, sakė j is . 
(Elta) 

KANADA 

SOL. VYT. JUOZAPAITIS 
TORONTE 

Spalio 4 d. Prisikėlimo para
pijos salėje išgirdome seniai 
lauktą sol. Vytauto Juozapai-
čio koncertą „Už aukštųjų kal
nelių" akompanuojant pianis
tei Nijolei Ralytei. Tai aukšto 
lygio koncertas, kuriame buvo 
atliktos lietuvių kompozitorių 
dainos ir taip pat Mozart, 
Gershwin, Rossini ir kitų. So
listas prieš kiekvieną dainą, 
klausytojams su humoru išaiš
kindavo jų kilmę, kas suartino 
solistą su publika. Po koncerto 
prie kavutės žmonės galėjo pa
bendrauti. Pelnas buvo pas
kirtas naujosios bažnyčios sta
tybai. 

L ie tuv iu p a r k u i (Park Li-
thuania) šiais metais sukako 
jau 25-eri metai. Prisimena
me, kaip daug rūpinosi, kad 
paskui būtų suteiktas šis var
das, Stasys Jokūbaitis, B. 
Saplys ir kt., šaulių organiza
cija ir bendruomenė. Buvo ka
daise planuota pastatyti, t.y. 
įamžinti Park Lithuania var
dą, paminklu, tačiau per 25 
metus nepavyko tai padaryti. 

Kun . Va ldas V a l d e m a r a s , 
buvo išvykęs į Lietuvą trims 
mėnesiams ir vėl sugrįžo į To
rontą, kur laukia naujo pasky
rimo. 

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SUVAŽIAVIMAS 

Toronto Prisikėlimo parapi
jos patalpose įvyko metinis 
kunigų vienybės suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo: vysk. 
P. Baltakis, OFM, prel. J. 
Staškus, tėv. Augustinas Si
manavičius, OFM, K. J . kun. 
Ambrasas, SJ, kun. K. Kakne
vičius, kun. K. Ralys, kun. V. 
Valdemaras, tėv. L. Januška, 
OFM, tėv. E. Jurgutis , OFM, 
tėv. P. Šarapnickas, OFM, 
kun. E. Putrimas ir teologijos 
studentas Vyt. Staškevičius. 

Pranešimą padarė vysk. P. 
Baltakis, OFM, apie lietuvių 
sielovadą įvairiuose kraštuose 
už Lietuvos ribų. 

P r i s ikė l imo p a r a p i j a spa
lio 4 d. Šv. Pranciškaus Asy
žiečio šventėje pradėjo „Atgai
vink" programą, kuri tęsis še
šias savaites. Yra jungiamasi į 
būrelius ir įsigytomis knyge
lėmis bus pradėti kasdieniniai 
mąstymai, kad tikintieji atgai
vintų savo dvasią. 

S t a sys P r a k a p a s 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALm3M06LK} NAKU SVEIKATOS! 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapcrts ir Otf. Mgr. Auksė 
S Kane kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Weet 95th Street 

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

SŪDYTOS SILKES 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

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

Skambinkite 708-687-5627. 
Pristatome UPS 

Priimu gyventi vyr. am
žiaus žmogų prie šeimos. 
Taip pat galiu nuolat padėti 
namų ruošoje. 
Tel. 847-844-9246 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773)586-595) 
(708)425-7160 

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

KMIECIK REALTORS 

2 1 . 4365 S.Archer Avo 
7922 S.Pulaskj Rd. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

YVashington, D.C. lietuvio savininko 
„landseaping" kompanija ieško 2 
darbininkų Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202-
244-2373. 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime 
Patekote i avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

-Išsiųsime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

Moteris ieško darbo. Vaikus gali 
mokyti lietuvių k, mergaites siuvinėti 
ir megzti, pagaminti pietus, prižiūrėti 

senele. Skambinti Angelei 
1-708-636-0562 

Sekmadieni po 1 vai. p.p. 

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. 

Baltk Bakery praneša, kad 
Šakočius (Baumkuchen) galima 

užsakyti tel. 773-523-1510 
ir atsiimti iš kepyklos, 

4627 S. Hennitage A ve 
Galime pristatyti į Čikagos 
pietvakarių priemiesčius. 

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 
TeL 630-455-9374 
Skambinti vakarais. 

BALTIA * * % & ^ EXPRESS 
CO.LTD 

PREZ, VIDMANTAS RAPŠYS 
MENEDŽ. ALGIMANTAS BARNIŠKIS 

NAUJAMETINIAI SIUNTINIAI \ LIETUVĄ 

Priimami iki lapkričio 2 4 d . kasdien 
7269 S. Harlem Ave^ Bridgeview, IL 60455 

TEL. 1-800-SPARNAI /1-800-772-7624 
1554Carmen Drivc,Elk GroveVfflage,IL60007 

TELl-800-AMBERXP/1-800-262-3797 
JAUNIMO CENTRE šeštadieniais 

nuo 8 vaLr. iki 12 vaL dienos 

1998 m .JAS -tovvklojc Dainavoje tariasi mokytojos I.mnc Bradunaite-
Kazlanskienv ;r Kl.-nulv Br ul.itviitc-Agiinsku'tu-
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LAIŠKAS PETRUI 

Bridgeportas. Rašei, kolega, 
apie šią Čikagos koloniją, ku
rioje dar ir prieš penkiasde
šimtmetį klestėjo lietuviškas 
gyvenimas, bažnyčių veiklos, 
redakcijos, krautuvės, barai ir 
salės, į kurias savaitgaliais 
plūdo tai vienu, tai kitu laiko
tarpiu atvykę lietuviai. Dabar 
ten slankioja tik kadaise gyve
nusi nemari lietuviška dvasia, 
nors vis šmaikščiai sugebanti 
įlįsti į šratinuko galvutę ir 
prabilti praeities balsu. Štai ir 
aš, mielas Petrai Petruti, brė
žiu savo pirmus įspūdžius — 
apsilankymą Bridgeporto ko
lonijoje, nes paskatinai prisi
minti tai, kas prabėgo, kas 
buvo brangu ir neapsakomai 
svarbu iš Vokietijos į šį kraštą 
atplūdusiai lietuviškai žmoni
jai. 

Bridgeporto lietuviško sa
vaitgalinio gyvenimo širdim 
turbūt buvo Lietuvių auditori
ja. Bažnyčių šventoriuose, ša
lia kalbų, kur galima gauti 
darbą ar butą, jaunimo tarpe 
sklido gandai, kad Lietuvių 
auditorijoj yra didelė salė, ku
rioje galima susitikti ir paben
drauti, be to, ten šokiam groja 
fantastiškas Balio Pakšto or
kestras. Šis gandas buvo toks 
stiprus, kad net sugebėjo 
įslinkti į tada Šv. Kazimiero 
akademiją lankančių, neseniai 
iš Vokietijos atvykusių, stu
denčių būrį- Nors laikymasis 
tylos buvo geležinė taisyklė, o 
lietuvių kalbos naudojimas iš
šaukdavo pažeminančią baus
mę, gandai apie salę keliavo 
nepristabdomu greičiu. 

Tada gyvenau Talman ir 69-
tos gatvės apylinkėj. Ten pat 
gyveno ir mano draugė, su ku
ria ir šiandien galiu pasijuokti 
apie mudviejų pirmąją kelionę 
į Bridgeportą, kada viską ribo
jo ir tuo pačiu daug ką leido 
jaunatviškas naivumas. 

Į pirmus šokius abi išsiruo
šėm madų ir kosmetikos dik
tuojama tvarka. Aš pasipuo
šiau languota, kažkur ant 
VVestern gatvės Sloan krau
tuvėj pirkta, kartūnine suk
nele, , užsimoviau raudonas 
trumpas kojinaites ir baltus, 
kryžminiais raiščiais sukry
žiuotus, batus. Kaip atro
džiau, nebuvo svarbu, nes 
jaučiaus koja į koją einanti su 
mada. Mano draugė atrodė 
kur kas dramatiškiau: pie
vinėm spalvom nutaškyta ap
tempta suknele, plaukai nus
tumti į vieną veido pusę, ant 
kojų juodi batukai, ' iš kurių 
kyšojo baltos trumpos kojinai
tės. 

Vakare į salę riedėdavom 
69-os gatvės tramvajum ir į 
autobusą įsėsdavom tik Hals-
ted gatvėje. Ugniniai raudo
nas tramvajus cypdavo, tratė
davo, kratydavo pirmyn, atgal 
ir į abu šonus. Visi atviri auto
buso langai vėjo ir drėgmės 
gūsiais be pasigailėjimo tempė 
ir ant pečių guldė visą dieną 
raitytus plaukus, o mano 
draugei, kuri didžiavos natū
raliom bangom, oras trumpino 
ir kaip spyruokles jas nuo pe
čių traukė atgal prie galvos. 
Kartu su drėgme, nosį kama
vo ir nepakeliamas skerdyklų 
kvapas. Viena ranka tekdavo 
gaudyti ir laikyti plaukus, o 
kita pridengti veidą ir nosį. 

Į Auditoriją reikdavo pirma 
įeiti pro barą, kuriame rūkė, 

alkūniavo ir akim įeinančius 
rūšiavo mudviejų nuomone, 
„su amžium" vyriškija. Pra
ėjus barą, salėje jau buvo gali
ma surasti pažįstamų, gimna
zistiškų veidų. Cigarečių dū
mai ir grindų dulkės slėgdavo 
šokėjus, ir kaip pilkas, ilgas 
šalikas nusiraitydavo ir pakib
davo virš orkestrantų galvų. O 
grojo jie žavingai! Per dūmus, 
triukšmą ir bruzdesį salėn 
sklido Vokietijoje paliktos me
lodijos ir klavišai bei dūdelės 
dar mėgino prikelti paliktos 
Europos nostalgiją. 

Auditorijos salėje paprastai 
vyravo nenustatytas etiketas, 
kad moterys turėjo grupuotis 
dešinėj, o vyrai kairėj pusėj. 
Muzikai užgrojus, vyrų siena 
traukdavo į dešinę, kur stovė
davo ar sėdėdavo kikenanti 
moteriška lytis. Jei, kuri da
ma nujausdavo, kad į jos pusę 
žygiuoja per ilgai bare užsisė
dėjęs ar apskritai „su am
žium" pilietis, prasidėdavo 
masinis egzodas į moterų 
prausyklą. Ten būdavo apta
riamos strategijos, kaip iš
vengti vieno ir sužavėti kitą. 
Tupėdavom ir laukdavom, kol 
baigs groti orkestras ir vėl vo
rele visos išlįsdavom iš kera
mikos ir metalinių durų forto. 

Naktį grįžti namo taip pat 
reikėjo autobusu ir raudonu 
tramvajum. Ach, mielas Pet
rai Petruti, kaip būdavo baisu 
toj nakties tamsoj, ir su drau
ge susikibusios čiaukšėdavo-
me niekus, po kuriais išsipū
tusi tupėjo baimė. Kartą „vy
resnio amžiaus" pilietis, išsi
dabinęs baltu diržu ir baltais 
blizgančiais batais, pasiūlė 
autobuso belaukiančiam kle
gančiam moteriškam būriui 
visas pavėžėti namo. Gal apie 
dešimt susipakavome į piliečio 
automobilį. Tai buvo aukšta, 
juoda, plačiom durim susisie
kimo priemonė, į kurią įžen
gėme stačiomis. Susėdom, su
kri tom, sugriuvom, sugulėm. 
Džentelmenas su baltais bliz
gančiais batais visas pagal nu
rodymus išvežiojo, išleido, o 
praveždamas pro skerdyklas 
paaiškino, kad ten dirba, mėT 
są atskirdamas nuo kaulų ir 
su aštriu peiliu viską kapoja 
taip ir taip. Kad visą procesą 
geriau suprastumėm, delno 
briauna keliskart trinktelėjo į 
vairą. Mašina ramiai riedėjo 
Talman ir 69-os gatvės link
me, pasidarė laisviau ir tam
soj įžiūrėjau visą stogo dangtį 
supančią juodų kutų juostą. 
Atrodė savotiškai, betgi nie
kad nevažiavau juoda mašina, 
į kurią galima įlipti stačiomis. 
Džentelmeno abi prašėm, įro-
dinėjom, kad mus išleistų kur 
nors ant 69-os gatvės, kad 
esam be galo dėkingos, kad 
ačiū, ačiū ir pan. Vyriškis su
stojo. Atidarėm duris, išlipom. 
padėkojom. Kaip būtų buvę 
nesmagu, jei pilietis, kuris 
vairuoja automobilį su juodais 
aksominiais kutais ir dirba su 
dideliu peiliu, būtų pamatęs, 
kad abi tada gyvenome dvi
aukščių namų rūsiuose. 

Mielas Petrai, į Bridgeportą 
tuo pačiu tramvajum ir auto
busu atriedėdavau dar ir kitos 
veiklos reikalais. Kažkur kaž
kas statė kažkokį veikalą ir 
nebeatmenu, kaip ten pakliu
vau. Vėl tais pačiais bėgiais ir 
ratais tratėdavau viena va
kare į Bridgeporto Boys Club 

patalpas, kur Stasys Pilka re
žisavo grupę mėgėjų. Sėdėda
vo jis ant kėdės, būtinai su 
kandikliu ir kreivai įkišta ci
garete burnoje, rankų mostais 
nurodinėdamas kur eiti, kaip 
pasisukti ar prisiglausti. Su 
tuo prisiglaudimu turėjau di
džiausią problemą. Šiaip taip 
sugebėdavau prislinkti iki šio 
„su amžium" piliečio krūtinės, 
bet arčiau — nei iš vietos. Dia
logas buvo medinis, nes vienoj 
pusėj stovėjo lageryje išaugin
ta šešiolikmetė, o kitoj — dra
mos studentas. Tačiau pasta
tymas įvyko, žmonės plojo, na
me* grįžau pasakiškai laimin
ga. 

Viskas pasikeitė, daug ko 
nebėra, beliko tik prisimini
mai ir mano rūsio kambary 
gyvenanti jau kita karta. 

Liuda Germanienė 
Lisle, IL 

TIKRI LIETUVOS 
ĄŽUOLAI 

Susitinka žmones ir išsiski
ria, pamiršdami dažnai ir at
sisveikinti, o apie padėkojimą 
visai nepagalvojama. Vis dėlto 
gerai, kad metuose yra Padė
kos diena, kai daugumas su
simąstome, ką gi mums, gyve
nantiems šiame krašte, reiš
kia ši šventė. Tą dieną norisi 
nuoširdžiai ir šiltai ištarti 
ačiū. Ačiū Dievui, ačiū kiek
vienam sutiktam žmogui, mus 
visus supančiai aplinkai, ačiū 
visiems, vienaip ar kitaip pa
lengvinantiems mūsų visų bu
vimą šioje žemėje. 

Atskirai norisi padėkoti lie
tuviams daktarams. O jų ne
mažai, gelbėjančių bėdos ištik
tus lietuvius. Dr. Janina Jak-
ševičienė, dr. Petras Kisielius, 
dr. Vidas Nemickas, dr. Linas 
Sidrys, dr. Jonas Adomavičius 
— štai jie, kantriai išklausan
tys kiekvieną, randantys ge
riausius vaistus ne tik kūnui, 
bet ir sielai. Ir mes, dar nese
niai gyvenantys šiame krašte, 
su didžiausia pagarba tariame 
šių žmonių vardus, dažnam iš 
mūsų be jokio atlygio suteiku
siems pačią geriausią pagalbą. 
Nuoširdus ačiū ir nepaminė
tiems daktarams. Šie žmonės 
labai kuklūs, bet. be abejonės, 
lietuviai daktarai svariai pri
sideda prie lietuvių tautos 
stiprybės ir gyvybingumo šia
me krašte. 

Didžiausia Jums padėka, 
mieli gydytojai. Esate tikri 
Lietuvos ąžuolai, savo stip
rybe apgaubiantys ir saugan
tys mūsų visų kūno ir dvasios 
sveikatą. Didelė garbė būti 
Jūsų šešėlyje. 

Dalia Badarienė 
Chicago, IL 

DAR VIENAS 
TALPINTUVAS 

Nepailstantys darbuotojai, 
ypač dr. R. Šomkaite, H. ir R. 
Collins, R. Didžbalis, J. Kun-
cas, H. ir I. Laučiai, Eitmanai, 
A. Bražinskas, L. Šležas, K. 
Arnold. dr. Levinson, J. ir M. 
Majauskai, pasistengė, kad 
gegužes 30 d. į Lietuvą būtų 
išsiųstas didžiulis talpintuvas. 
Visos dovanos nesutilpo, taigi 
likę 450 siuntinių buvo nu
siųsti per siuntimo bendrovę 
„Atlantą", kuri šimtą jų per
siuntė nemokamai. Už šį kil
nų poelgį religinė šalpa A t 
lantai" nuoširdžiai dėkoja. Ga
vę naujas patalpas, darbuoto
jai paruošė dar vieną talpin-
tuvą, kuris Lietuvą pasiekti 
turėtų dar prieš Kalėdas. Vi
siems, kas padėjo - „ačiū!". 

A.tA. 
MARTA SEDAITIENĖ 

Palinčiūtė 
Gyveno Darien, IL, anksčiau Čikagoje. 
Po sunkios ligos mirė 1998 m. lapkričio 18 d., sulau

kusi 73 metų. 
Gimė Lietuvoje, šakių apskrityje. Sudargu parapi

joje, Žiūriu kaime. Amerikoje išgyveno 43 metus. 
Nuliūdę liko: vyras inž. Andrius Sedaitis. sūnus Ro

bertas, marti Indrė; duktė Klaudija, žentas Charles 
Gunn ir penki anūkai: Aleksandria, Andrius, Robertas, 
Dovydas ir Martynas. 

Priklausė Lietuvių Evangelikų liuteronų Tėviškės 
parapijos moterų draugijai, buvo „Aušros Vartų7„Ker-
navės" skaučių tunto narė. 

Budynės įvyks Tėviškės parapijos bažnyčioje lap
kričio 20 d., penktadienį, 7 vai. vakaro. 

Laidotuvių apeigos šeštadienį, lapkričio 21 d.. 10 
vai. ryto Tėviškės parapijos bažnyčioje. Po gedulingų 
pamaldų velionė bus palaidota Bethania kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 
Laidotuvių direkt. Kosary Funeral Home. Tel. 708-

499-3223. 

DRAUGAS, 1998 m. lapkričio 20 d., penktadienis 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.fA. 
AGA RIMIENĖ 

1997 m. lapkričio 9 d. Amžinybėn iškeliavo mūsų mylima 
Mamytė. 

šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, šeštadienį, lapkričio 21 d. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Agą savo maldose. 

Liūdinti š e ima 

L E N O 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

' Association of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casimir G. Oksas, President 

Patarnaujant čikagoa ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Merus. 

.«••**»» 

PENKIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ALBERTAS TAMOŠIŪNAS 

Jau suėjo penkiolika metų, kai staigi mirtis 1983 m. 
lapkričio mėn. 20 d. atskyrė iš mūsų tarpo Nepriklausomos 
Lietuvos Karį ir mylimą Tėvą. Nors laikas bėga, jis tebėra 
gyvas mūsų mintyse ir maldose. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam Amžiną Ramybę. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti jį savo maldose. 

Liūdesy likusios dukterys su šeimomis 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad š.m. lapkričio 
mėn. 15 d., sulaukęs 83 m. amžiaus Providence ligo
ninėj, Southfield, Michigan mirė 

A.fA. 
KAZYS KULIKAUSKAS 

Gyveno Redford, Michigan. JAV išgyveno 49 metus. 
Velionis buvo pašarvotas Harris laidotuvių namuo

se, Livonia, Michigan. Po gedulingų šv. Mišių Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje, lapkričio mėn. 18d., buvo nulydėtas 
ir palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Mi
chigan. 

Giliam nuliūdime paliko žmona Bronė, sūnus Alfre
das su žmona Leslie, anūkai Leonas ir Edwardas, sū
nus Liucijus, marti Pat; giminės: Vaitiekai, Kaspučiai, 
Danutė Petrauskienė ir Zarankai; Lietuvoje sesutė Bro
nė Zelmikaitienė su šeima ir sūnėnas Juozas Šlepetys. 

Šeima. 
Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 

313-554-1275. 

Ir jOs galite įsigyti „Laimingą piniginę!" 
Tik $5 už kuponą — ir turit galimybę gaut dalį $100,000 

kurie guli banko seife. 
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$100,000% 

Siųskite pinigus per VVestem Union iš JAV į Lietuvą 
ar bet kurį Rytų Europos kraštą šiais metais ir 

veltui gausite pinigine., 
$5 vertės kuponą sekančiam pinigų persiuntimui ir 

progą laimėti šią loteriją. 
Banke guli $100,000 ir laukia keturių laimėtojų! 

Kiekvieną kartą, kai siunčiate pinigus per VVestem Union, 
gaunate naują piniginę, kuponą ir užtikrinimą, 

kad jūsų pinigai pasieks jūsų artimuosius saugiai, per keletą minučių! 
Tuo pačiu, jus galėsite vėl dalyvauti laimikio traukime. 

Paskubėkite! 
šis pasiūlymas galioja iki š.m. gruodžio 31 d.! 

VVESTERN MONEY 
U N I O N ! TRANSFER 

The fastest way to send money worldwide TM 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Dr. Leonas Kriaučeliū-
nas mirė 1997 m. lapkričio 25 
d. Kriaučeliūnų šeima pra
neša, kad. minint brangaus 
vyro ir tėvo mirties metines, 
šv. Mišios už jo sielą bus auko
jamos lapkričio 25 d., tre
čiadienį, 11 vai. ryte, Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčioje, Lemonte. 
Prašomi visi, pažinojusieji a.a. 
Leoną, prisiminti jį maldoje ar 
mintyse. 

Lietuvos gobeleno paro
da „Meilės vizijos" žavėjo 
Čikagos gyventojus, žurnalis
tus ir meno kritikus miesto 
Cultural Centre, o dabar paro
da perkeliama į Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejų. Ati
darymas vyks penktadienį, 
gruodžio 4 d., 7 vai. vak. Par
odą pristatys dailininkė-teks-
tilininkė Liucija Kryževičie
nė. Parodoje — 60 naujų gobe
lenų, sukurtų 20 žymiausių 
Lietuvos dailininkų. Parodoje 
bus reta proga įsigyti aukš
čiausio lygio gobeleną savo 
namams ar įstaigai už priei
namą kainą. 

Balerinos Eglės Klik-
naitės vedama baleto stu
dija, kuri nuo šio rudens vei
kia antradienių bei ketvirta
dienių vakarais Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, susi
laukė nemažai naujų mokinių. 
Tačiau, jei dar kas norėtų į ją 
siųsti savo jaunuosius, gali tai 
padaryti. Reikia skambinti 
Eglei tel. 773-918-0315. 

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo 80 metų paminėjimą 
lapkričio 22 d. Šaulių namuo
se rengia LKVS „Ramovės" 
Čikagos skyrius, kuriam talki
na LDK Birutės draugija. Mi
nėjimas prasidės 9:45 vai. ry
to, pakeliant vėliavas prie 
Laisvės kovų paminklo Jauni
mo centro sodelyje. 10 vai. r. -
iškilmingos pamaldos tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Pagrindinę 
kalbą šiame minėjime pasakys 
Bronius Nainys, meninę pro
gramos dalį atliks Algimantas 
Bamiškis. 

„Lietuvių balsas" skelbia 
konkursą, kurio tema - bet 
kurio literatūrinio žanro 
kūrinys apie Lietuvos partiza
nų kovas už Tėvynę ir tremti
nių kančias skaudžiausiu mū
sų tautos istorijos metu. Lai
mėjusiems skiriamos dvi pre
mijos : I-oji - 5,000 dol., mece
natas - viena lietuvių organi
zacija; II-oji - 3,000 dol., me
cenatas - dr. Jonas Adomavi
čius. Konkursui siunčiamas 
kūrinys turi būti parašytas 
mašinėle ir pasirašytas slapy
vardžiu. Tas pats slapyvardis 
turi būti užrašytas ant atskiro 
užlipinto voko, kuriame turi 
būti įdėtas kūrėjo vardas ir 
pavardė, adresas, telefono nu
meris ir, jei turima, fakso nu
meris. Tik laimėjusio rašytojo 
vokas bus atplėštas. Nepremi
juoti kūriniai grąžinami tik 
autoriams prašant. Kūrinių 
tekstus siųskite: „Lietuvių 
balso" konkursas, 2624 West 
71st Street Chicago, IL 60629-
2004 USA. 

Lietuviškų blynų pus
ryčiai ruošiami Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
Marqu<"U.f> Parke, sekmadienį. 
lapkričiu 22 d., po 8. 9:15 ir 
10:30 vai. Mišių. Visi kvie
čiami j parapijos salę pasi
vaišinti, pabendrauti ir pa
remti šia lietuvišką parapiją. 

Dail. Rasos (irigaliūnai-
tes tapybos ir erafiKo.-, paro
dos atidarymas Lietuviu dai-
ics muziejuje, 14911 1'2 71 h 
S t r, Lemont bu.- šeštadienį. 
lapkričio 21 d.. 7 .}() vai vak. 
Paroda tesis iki 1999 m. sau
sio .', d Kviečiame dalyvauti 
atidaryme ir apžiūrėti parodą. 

Šį vakarą, lapkričio 20 d., 
7:30 vai., Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, vyks kun. Vy
tauto Bagdanavičiaus, MIC, 
90 metų sukakties vakaras. 
Apie šį iškilų mūsų tautos ku
nigą, filosofą, rašytoją kalbšs 
Nijolė Jankutė, meninę dalį 
atliks fleitistė Jacintą Mikutė, 
o vaizdinė kūryba — Algiman
to Kezio. Žodį tars ir pats jubi
liatas. Visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti. 

Lietuvių futfolo klubas 
„Lituanica" rengia metinį 
pokylį šį šeštadienį, lapkričio 
21 d., PLC, Lemonte. Bus va
karienė, trumpa oficialioji da
lis, kurios metu bus pagerbti 
klubui nusipelnę asmenys Vy
tas Miceika ir Virgis Žu-
romskas, po to šokiai ir kitos 
linksmybės. Kadangi šis ren
ginys yra vienintelis Čikagos 
lietuvių sportininkų pobūvis 
metuose, reikia manyti, kad 
sporto mėgėjai atsilieps į ragi
nimą glaudžiau bendrauti su 
tais, kurie garsina mūsų tau
tos vardą kitataučių tarpe. 

Kitos savaitės ketvirta
dienį, lapkričio 27 d., yra 
Padėkos dienos šventė. 
Pranešame iš anksto, kad 
„Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė nedirbs ne 
tik ketvirtadienį, bet ir penk
tadienį, lapkričio 28 d. 
„Draugas" su šeštadieniniu 
priedu išleidžiamas trečiadie
nį. 

Čikagos studentu ateiti
ninkų susirinkime disku
tuosime Lietuvos dabartinę ir 
politinė padėtį; rinksime ir 
naują draugoves valdybą. Visi 
nariai ir norintieji būti nariais 
bei jų draugai kviečiami daly
vauti. Susirinkimas vyks š.m. 
gruodžio 4 d. 7:30 v.v. Vieta 
dar galutinai nenuspręsta. In
formacijai skambinkite Julijai 
Krumplytei, tel. 709-839-8144. 

Žiemos kursai mokslei
viams ateitininkams Daina
voje vyks š.m. gruodžio 26-31 
d. Čikagos moksleiviai infor
macijai ir registracijai prašo
mi kreiptis į dr. Aloyzą Pakal
niškį, tel. 630-717-7351. 

Kun. Vytauto Bagdana
vičiaus 90 metų amžiaus 
sukakties minėj imas-vaka
ronė šį penktadienį, lapkričio 
20 d., 7:30 v.v. vyks Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Visi kviečiami. 

Paltinų — Arvydo ir 
Nelės — kartu su Nijole 
Tallat Kelpšaite estradinių 
dainų koncertas bus šį sekma
dienį, lapkričio 22 d., 3 vai. 
p.p., Jaunimo centre. Rengia 
Amerikos lietuvių radijas. Po 
koncerto — pasižmonėjimas 
kavinėje. Bus platinami ir 
dainų įrašai. Visuomenė malo
niai kviečiama į koncertą. 

Visada Lietuvių operos po
kyliai būna smagūs. Tas vi
suomenei gerai žinoma, ir 
daug svečių pokyliuose kas
met būna tie patys, nes jų 
laukia puikiai suruoštas ir 
nuotaikingas renginys. Palan
kūs dalyvių atsiliepimai vėlgi 
pritraukia naujų svečių kitais 
metais. Taip pat malonu, ži
nant, kad renginio pelnas pa
rems naujos operos pastaty
mą. Taigi, čia smagu ir gera. 

Šįmet renginį, kaip daugelį 
metų, tvarkė valdybos pirmi
ninko Vaclovo Momkaus pava
duotojas valdybos vicepirm. 
Jurgis Vidžiūnas, turįs platų 
pažinčių ratą. Tik įžengus į 
salę, į akis krito rudens gėlėm 
papuošti stalai, o taip pat ir 
scenai rudens spalvų pritaiky
tas derinys. Prie skoningo sa
lės ir scenos puošimo suge
bėjimais pasireiškė valdybos 
narės Ramunė Račkauskienė 
ir Virginija Savrimienė, o 
joms talkino Gražina Burnei
kienė ir Julius Savrimas. 

Pilnutėlę smagiai nusiteiku
sių svečių salę, pokylį pradė
damas, renginio vadovas J. Vi
džiūnas pasveikino ir padė
kojo visiems už atsilankymą, o 
taip pat palinkėjo smagiai 
praleisti vakarą. 

Koncertinė vakaro progra
mos dalis pradėta J. Švedo 
aranžuota liaudies daina „Ty
kus buvo vakarėlis". Ją atliko 
bendras Operos choras. Iš
trauką iš šiais metais ruošia
mos Georgės Bizet operos 
„Carmen" padainavo moterų 
choras su trumpu vyrų choro 
įvadu. Pagrindinę programos 
dalį sudarė septynios ištrau
kos iš Carl Orff operos „Car-
mina Buraną". Čia puikiai pa
sireiškė choras, o solo partijas 
atliko solistės: sopranas Nijolė 
Penikaitė ir altas Laima Žu-
kienė. Vyrų solo partijas dai
navo baritonai Algimantas 
Bamiškis ir Vaclovas Mom-
kus. Programos pabaigai pa
dainuota ištrauka iš „Čigonų 
barono". Solo dainavimu čia 
vėl įsiterpė V. Momkus, o dvi 
poros šokėjų — choristų pade
monstravo ritmingą čardašą. 
Šoko Juozas Vansevičius, Gi
tana Snapkauskaitė, Gintaras 
Juknys ir Vytautė Jankutė. 
Publikai įsismaginus ir gau
siai plojant, dainininkai su Ju
liaus Savrimo solo, padainavo 
skambią ištrauką iš tos pačios 
operos — „Taip mielieji drau
gai". 

Koncertinė programos dalis 
nuskambėjo darniai ir pa
traukliai. Meninę programą 
intensyviai ruošė chorvedžiai 
muz. Manigirdas Motekaitis, 
svečias talkininkas muzikos 
prof. dr. Algis Zaboras iš Klai
pėdos ir meno vadovas bei pro
gramos dirigentas maestro Al
vydas Vasaitis. Dainininkams 
akompanavo muz. M. Mote
kaitis. Meninę dalį pravedė 
valdybos sekretorė Virginija 
Savrimienė. 

Po programos valdybos 
pirm. V. Momkus padėkojo at
likėjams, o taip pat ir sve
čiams už šiltą programos pri
ėmimą. Jis pristatė į pokylį iš 
Lietuvos Čikagoje prekybi
niais tikslais besilankančius, 
Klaipėdos Prekybos pramonės 
ir amatų rūmų narius; kartu 
su juos globojusiais Lietuvių 
prekybos rūmų Illinois valsti
joje nariais. Jis taip pat pa
žymėjo, kad šio pokylio proga 
susilaukta stambesnių operos 
rėmėjų. J sceną jis pakvietė 
Lietuvių fondo Pelno skirsty
mo komisijos pirmininką dr. 
Antaną Razmą, kuris pasvei
kino programos atlikėjus ir 
Lietuvių operą, padėkojo už 
lietuvių tautinės kultūros išei
vijoje puoselėjimą, o ateinan
čių metų „Carmen" operos pa
statymui įteikė Lietuvių fondo 
paramą, 5,000 dol. čekį. Prie 
dr. A. Razmos sveikinimo, taip 
pat prisidėjo ir kitas pastovus 
Lietuvių operos rėmėjas Kur
tas Vėlius su 1,000 dol. auka. 
Baigdamas savo žodį, V. Mom
kus prašė prisiminti ir atsi
lankyti į būsimą Lietuvių ope
ros Naujų metų sutikimą Jau
nimo centre, gruodžio 31d. 

Po programos ir pranešimų 
svečiai gardžiavosi Onos Nor
vilienės paruošta vakariene. 
Vakarieniaujantiems nuotai
ką kėlė nuo scenos skambanti 
lengva muz. A. Barniškio ka
pelos muzika. Pavalgius, ka
vutę gurkšnojant, į šokio sū
kurį jis pakvietė įsijungti sve
čius, kurių daug raginti ne
reikėjo: tuoj pakilo jaunos po
ros, neatsiliko nei vyresnieji, 
šoko, trepseno, o muzikantai 
nepagailėjo energijos nei ta
lentų, linksmino svečius 
skambių ritmų bei švelnių 
melodijų garsais. 

Prieš vidurnaktį J. Vidžiū
nas vėl lipant ant scenos ir, 
pasikvietęs valdybos sekretorę 
V. Savrimienę, paskelbė lai
mingųjų bilietų traukimą. Pir
mąjį laimingą ištraukė Kostas 
Ramanauskas, o šimto dolerių 
laimikiu apsidžiaugs E. Ka
minskas. Kitą laimėjimą iš
traukė Antanas Valavičius, 
150 dol. laimėtojas ar laimė
toja yra M. K. Krutavičius. Bi
rutė Jasaitienė ištraukė 250 
dol. laimingą bilietėlį, o šiuo 
laimėjimu bus patenkinta 
Aušra Saulis. Ir paskutinį 500 
dol. laimėjimą ištraukė Alė 
Razmienė, kuris atiteko Do-
lores Collins iš Čikagos. J. Vi
džiūnas sveikino laimėtojus, o 
taip pat dėkojo ir visiems, prie 
laimėjimų prisidėjusiems bei 
parėmusiems Lietuvių operą 
aukomis. 

Smagiai prabėgo dar vienas 
nuotaikingas Operos pokylis. 
Jo pelnas pasitarnaus geram 
tikslui — ateinantį pavasarį 
vėl gėrėsimės Morton aukštes
niosios mokvklos salėje įvyk
siančia Georgės Bizet opera 
„Carmen". Lietuvių operos 
valdyba dėkoja atsilankiu-

Pasaulio lietuvių centre iš kaires: Lietuvos generalinis konsulas Giedrius Apuokas, Nijolė Pupienė, Dalia 
JeCienė, Regina Ostienė ir Bronius Nainys. 

šiems į šį pokylį svečiams bei 
aukomis remiantiems Lietu
vių operos kultūrinius užmo
jus. 

Juozas Končius 

LEMONTO LB PIETŪS 

Vos ne kiekvieną sekmadie
nį PLC, Lemonte, yra ruošia
mi įvairūs pietūs. Ir kodėl ne? 
Iš tolimiausių priemiesčių 
sekmadieniais suplaukę žmo
nės į šv. Mišias, nelabai nori 
po jų lėkti namo ir pradėti ga
minti pietus. Ir kaip smagu po 
šv. Mišių, po dvasinės atgai
vos, atsisėsti gražioje ir jau
kioje PLC salėje, šalia savo 
draugų ir skaniai visiems 
bendrai papietauti. Korido
riuje, prieš šv. Mišias, taip ir 
girdi vieną kitą klausinėjant: 
„Ar bus šiandieną kokie nors 
pietūs?" Gal vieni „Draugo" 
nedaskaitė, gal data suabejo
jo, o gal tiesiog nori pasitiks
linti? Bet vienaip ar kitaip, 
tas parodo žmonių norą pa
bendrauti ir paremti PLC. 

Lapkričio 8 dieną PLC, Le
monte vyko ne eiliniai pietūs. 
Tai buvo iškilmingi Lemonto 
LB apylinkės valdybos meti
niai pietūs. J gražiai, rudeni
niais motyvais, išpuoštą salę 
susirinko daugiau kaip 200 
žmonių. Salėje net du stalai 
buvo rezervuoti verslininkams 
iš Klaipėdos. Jie, vedini An
gelės Kavac, dalyvavo šv. Mi
šiose ir Lemonto LB pirminin

ko, Gedimino Kazėno, buvo 
pakviesti į šiuos pietus. 

Valdybos pirm. Gediminas 
Kazėnas pasveikino visus sve
čius, padėkojo visiems už daly
vavimą ir bendruomenės dar
bų rėmimą. Jis pakvietė Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos ka
pelioną A. Palioką sukalbėti 
maldą prieš pietus. Jaunos, 
grakščios lietuvaitės skubiai 
sukosi tarp stalų, dėliojo ant 
jų gardžiai kvepiančius padėk
lus. Po vaišių, pirm. G. Kazė
nas trumpai padėkojo šeimi
ninkei A. Šoliūnienei už ska
nius pietus, išreiškė padėką 
valdybos renginių komiteto 
nariams: Alicijai Mikučaus-
kienei, Alfredui Mikučauskui 
ir Agutei Tiškuvienei už visą 
jų įdėtą darbą, už taip puikiai 
suruoštus pietus. Po to jis 
pakvietė Klaipėdos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų di
rektorių Viktorą Krolį tarti 
žodį. Viktoras Krolis trumpai 
papasakojo apie jų rūmų veik
lą, prekybos plėtojimą su ki
tais kraštais ir išreiškė tiki
mybę, kad ir šiame krašte 
jiems pavyks užmegzti glau
desnius ryšius su JAV preky
bininkais. Iš eilės jis pristatė 
visus su juo atvykusius versli
ninkus ir apibūdino kiekvieno 
iš jų verslą. Iš viso yra atvykę 
net keturiolika verslininkų, jų 
tarpe dvi moterys: UAB „Tau-
rana" direktorė Birutė Stan-
kienė, kurios apimtyje yra 
megztų vaikų drabužėliai, 
žaislai, vandenį nepralei-

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

džiantięji turizmo rūbai ir dar
binė apranga ir Lietuvos va
karų televizijos direktorė Jane 
Narvilienė, kuri su filmavimo 
aparatu sukosi tarp stalų. 
Pirm. G. Kazėnas padėkojo 
taip pat PLB valdybai, kuri 
dalyvavo su pirm. V. Kaman
tų. 

Nė vienas renginys neapsiei
na be loterijos. Šios loterijos 
bilietai buvo išsiuntinėti paštu 
ir Lemonto LB yra dėkinga vi
siems, kurie laiku prisiuntė 
bilietų šakneles, netgi su ne
mažomis aukomis. Šios loteri
jos laimingieji buvo: K. Gird
vainis, laimėjęs 75 dol., Br. ir 
R. Latožos — 125 dol., L. Slė
nys — 300 dol. ir P. Stelmokas 
— 500 dol. 

Stasės Jagminienės vado
vaujama kapela sugebėjo vi
sus sujungti į bendras links
mas dainas. Taip linksmai ir 
nuotaikingai buvo užbaigti Le
monto LB apylinkės valdybos 
pietūs. 

Nijolė Nausėdienė 

„Kalakutiniai" šokiai yra 
puiki proga susitikti su seniai 
bematytais draugais ir drau
gėmis. Visas lietuviškas jauni
mas, nuo 16 metų amžiaus 
kviečiamas ketvirtadienį, lap
kričio 26 d. - Padėkos dienos 
vakare atvykti į PLC, Le
monte, ir smagiai praleisti va
karą savųjų tarpe. Pradžia 8 
v.v. Būtina turėti malonią 
šventišką nuotaiką ir ID. 

Deveniu Kultūros fondo valdyba š m. rugsėjo 20 d. 15 k.: sekretorė Margarita Neimanaite, pirmininkė Dalia 
Bolx-ln:rif\ v.copirm dr Algirdas Devenis". iždininkas Reinoldas Pipyne, steigėja Alena Devenienė ir viešnia -
ev reformatų kolegijos <it.st.ovo Hypatija Yčaite Petkus. 

.Žiburėlio" n.okvkios mokytoja Jur.it" Chavf•> su auklėtinėmis Audra Oliavęs ir Lina OlSauskaite 

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

(sk.) 
•Pinigai, maisto siunti

niai Kalėdoms, TRANS-
PAK, 4546 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 $1339. 
First Class Travel, tel 847-392-
6320 arba 1-800-470-3358. 

(sk.) 

• Akcijų, bonų bei kitu 
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.) 
• Lietuvių fotografijų 27-

oje parodoje dalyvauja 166 
fotomenininkai. Bus kelios šios 
parodos ekspozicijos. Pirmo
sios, „Geriausia mano 1998 m. 
fotografija", atidarymas įvyks 
šį šeštadienį, lapkričio 21 d. 
7:30 v.v. Lietuvių Dailės mu

ziejuje, Lemont, IL. Visus kviečia 
atsilankyti parodos rengėjas 
Budrio Lietuvių Foto ar
chyvas. 

(sk.) 
• Siuntiniai ate is prieš 

Kalėdas juos mums pristačius 
šią savaitę, iki sekmadienio, 
lapkričio 22 d. TRANSPAK, 
tel. 773-838-1050. 

(sk.) 
• Lietuvos Dukterų dr-jai 

aukojusiųjų sąraše (lapkričio 12 
d. laidoje) per klaidą praleistos 
šių aukotojų pavardės: po $30 
aukojo: B. Jasaitienė, G. Mi-
cevičiūtė ir J. Suduikienė. 
Dėkojame ir atsiprašome! 
Lietuvos Dukterų dr-jos cent
ro valdyba. 

(sk.) 

http://it.st.ovo
http://Jur.it

