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Premjerui siūlomi prekiautoju 
problemų sprendimo būdai

Vilnius, gruodžio 3 d. 
(BNS) — Seimo vicepirminin
kas Romualdas Ozolas ketvir
tadienį raštu išdėstė premje
rui Gediminui Vagnoriui pa
siūlymus, kaip vyriausybė ga
lėtų „garbingai” išeiti iš „itin 
nepatogios jai padėties” dėl 
smulkiųjų prekiautojų pro
testų.

Premjerui adresuotame laiš
ke R. Ozolas teigia, kad vy
riausybė „tęsia ir gina ne
tvarką, kurią pati sukūrė ir 
yra visiškai už ją atsakinga”.

Seimo pirmininko pavaduo
tojo teigimu, šios netvarkos 
esmė — „patentininkų”, „did
menininkų” ir „mažmeninin
kų” suplakimas į vieną paten
tininkų kategoriją . Jų atsky
rimas leistų išspręsti pro
blemą pakankamai greitai.

Panašių išvadų priėjo ir tre
čiadienį R. Ozolo surengto pa
sitarimo dalyviai — Seimo 
frakcijų ir vyriausybės atsto
vai bei Smulkiųjų verslininkų 
ir prekybininkų asociacijos na
riai. Jie priėjo bendrą išva

Vyriausybė liepė pasirūpinti 
badautojančiais verslininkais

Vilnius, gruodžio 3 d. 
(BNS) — Vyriausybės kancle
ris Kęstutis Čilinskas įparei
gojo ministerijas ir Vilniaus 
savivaldybę pasirūpinti prie 
Seimo šaltyje badaujančių 
smulkiųjų prekybininkų svei
kata ir šiluma.

Sveikatos apsaugos minis
terija įpareigota rūpintis, kad 
badavimo metu būtų užtik
rinta reikalinga medicininė 
pagalba, o Susisiekimo minis
terija kartu su Vilniaus mies
to savivaldybe paprašyta akci
jos vietoje įrengti šildomą mo
bilųjį būstą.

Apsnigtoje pievoje maždaug 
už 50 fhetrų nuo Seimo rūmų 
penkiose palapinėse protes
tuojantys žmonės pasišildo, 
geležiniame lovelyje deginda
mi malkas.

Demonstruodama tokį žmo
gišką rūpestį, vyriausybė ne
pamiršo priminti mananti, 
kad badaujančius smulkiuo
sius prekiautojus toliau tęsti 
akciją matomai skatina orga
nizuotos nusikalstamos kont

Prie Seimo rūmų išminuotojai 
susprogdino įtartiną rankinę

Vilniuje, gruodžio 3 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį po vi
durdienio specialiosios paskir
ties būrio „Aras” išminuotojai 
Vilniuje prie Seimo rūmų tu
rėjo susprogdinti įtarimą su
kėlusią rankinę.

Rankinę šiukšlių dėžėje prie 
įėjimo į Seimo rūmus nuo Na
cionalinės bibliotekos pusės 
pastebėjo Vadovybės apsaugos 
departamento pareigūnai, ku
rie budi Seimo rūmuose.

* Vyriausybė dukart pa
didins atlyginimą už darbą 
advokatams, dirbantiems pa
gal kvotėjų, tardytojų, proku
rorų ar teismų paskyrimą. 
Taip nutarta, nes advokatai 
vengia dalyvauti privalomose 
baudžiamosiose bylose dėl ne
pakankamo darbo apmokėji
mo. Naujoji tvarka numato, 
kad nuo kitų metų pagal pa
skyrimą teisinę pagalbą tei
kiančio advokato apmokėji
mas už darbo dieną bus nusta
tomas pagal vyriausybės pat
virtintą pagrindinę mėnesinę 
algą, taikant koeficientus.

(BNS)

dą, kad juridiškai įforminus 
„smulkiųjų” patentininkų ats
kyrimą nuo „stambiųjų”, šie 
netektų galimybės neregis
truoti savo įmonių. Tuomet, 
parduodami savo prekes smul
kiesiems prekiautojams, did
menininkai privalėtų išduoti 
rėkiu kilmės dokumentus, 
is pasiūlymas atitinka ir prie

Seimo šeštą dieną badau
jančių smulkiųjų prekiautojų 
reikalavimus.

Vyriausybė, kovodama su 
kontrabanda, griežtai baudžia 
smulkiuosius prekiautojus, 
kurie neturi arba nėra tinka
mai įforminę prekių važta
raščių.

R. Ozolo laiške vyriausybė 
prašoma įgalioti Finansų ir 
Teisingumo ministerijas, Mo
kesčių inspekcijos ir Muitinės 
departamento atstovus da
lyvauti minėtai problemai 
spręsti specialiai sukurtoje 
darbo grupėje, kurioje jau at
stovaujama visoms Seimo 
frakcijoms bei Smulkiųjų vers
lininkų asociacijai.

rabandinės prekybos grupuo
tės, siekdamos sau naudos.

Šeštą parą prie Seimo ba
daujanti Kėdainių gyventoja 
Veronika Staniulienė ketvirta
dienio rytą buvo nugabenta į 
Santariškių ligoninę. Medikai 
nustatė inkstų akmenligės, 
cukraligės ir astmos paūmėji
mą. V. Staniulienė yra II gru
pės invalidė.

Vėliau grįžusi į badautojų 
palapines prie Seimo, ji BNS 
korespondentui sakė neturinti 
ko prarasti. „Man paskirta 
280 litų invalidumo pensija. 
Jos vaistams ir maistui užten
ka 12 dienų”. „Numirti už sa
ve ir kitus žmones nebijau”, 
sakė ji. Pasak jos, medikai įs
pėjo, kad „dar po vieno ar 
dviejų priepuolių nebegalės 
padėti”.

Kita badautoja, marijampo- 
lietė Nijolė Kavoliūnienė, ant
ra para gydoma Santariškių 
ligoninėje, kai po keturių ba
davimo dienų sutriko jos šir
dies veikla.

BNS žiniomis, nei policija, 
nei Seimo tarnybos jokio per
spėjimo apie galimą sprogdi
nimą nebuvo gavusios.

Seimų rūmų apsauga, vado
vaudamasi tarnybinėmis in
strukcijomis, pati rankinės tu
rinio netikrino, bet informavo 
apie ją savo vadovybę, kuri 
nusiuntė radinio vieton sprog
menų specialistus.

VAD specialistai mėlynos 
spalvos rankinėje aptiko jiems 
įtarimą sukėlusių plastikinę 
dėžutę ir popieriun suvyniotą 
sumuštinį. Rankinę jie . per- 
švietė rentgeno aparatu ir pa
traukė ją toliau nuo Seimo 
rūmų. Atvykę „Aro” išminuo
tojai čia pat ant šaligatvio su
sprogdino rankinę specialiu 
įtaisu.

Išminuotojams per nuotolį 
susprogdinus objektą, iš vidu
tinio dydžio rankinės pažiro 
elektros elemento, plastiko ir 
mėlynos spalvos izoliacijos 
juostos atplaišos. „Aro” pa
reigūnų vertinimu, tai galėjo 
būti bombos imitacija.

Ruošiantis sunaikinti įtar-

Nuotr.: Naujasis Baltarusijos ambasadorius Lietuvoje Vladimir Garkun (kairėje), įteikdamas skiriamuosius 
raštus Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui, teigė darysiąs viską, kad dvišaliai kaimyninių valstybių santykiai 
butų „plėtojami dinamiškiau ir tarnautų abiejų tautų labui”. ( (Elta)

Vilniuje akredituotas naujasis 
Baltarusijos ambasadorius

Vilnius, gruodžio 3 d. (BNS) bei remdavo viena kitą netgi
— Skiriamuosius raštus prezi
dentui Valdui Adamkui įtei
kęs naujasis Baltarusijos am
basadorius Vladimir Garkun 
sakė, kad jo valstybė pagar
biai ir supratingai žiūri į Lie
tuvos politiką.

Jis užtikrino, jog nuošir
džiai ir atsakingai vykdys 
savo vyriausybės įpareigoji
mus bei darys visa, kad val
stybių santykiai būtų plėto
jami dinamiškiau ir tarnautų 
draugiškų tautų labui.

„Baltarusių ir lietuvių tau
tos jau daugelį šimtmečių gy
vena kaimynystėje taikoje ir 
santarvėje, visuomet jos ras
davo viena kitos supratimą

Krikščionys 
demokratai siūlo 

kandidatą 
į ministrus

Vilnius, gruodžio 3 d. 
(Elta) — Valdančiosios koalici
jos dalyviai krikščionys de
mokratai pasiūlė savo kandi
datą į laisvą susisiekimo mi
nistro postą.

Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos (LKDP) val
dybos posėdyje susisiekimo 
ministru pasiūlyta skirti da
bartinį Marijampolės miesto 
savivaldybės administratorių, 
LKDP Marijampolės skyriaus 
vadovą 39 metų Paulių Ulec- 
ką.

Ministro postas liko laisvas 
prieš dvi savaites, kai prezi
dentas Valdas Adamkus pri
ėmė Algio Žvaliausko atsista
tydinimą iš šių pareigų. A. 
Žvaliauskas pažeidė tarnybinę 
etiką ir įstatymus, organizuo
damas spalio pabaigoje įvyku
sį savo bei kelių Lietuvos 
transportininkų vizitą į pietų 
Švediją.

Beje, A. Žvaliauskas, prieš 
tapdamas ministru, buvo Ma
rijampolės miesto meras.

Dabartinėje vyriausybėje 
krikščionims demokratams 
atstovauja du ministrai: užsie
nio reikalų — Algirdas Sau
dargas ir krašto apsaugos — 
Česlovas Stankevičius.
tinąjį objektą, policininkai 
buvo atitvėrę Nepriklausomy
bės aikštę ir evakavo žmones 
iš Seimo rūmų pirmojo aukšto. 
Seime vykęs visuotinis posė
dis nebuvo nutrauktas, niekas 
nenukentėjo, materialinės ža
los nepadaryta.

sunkiausių išbandymų metu, 
ir, esu įsitikinęs, jog taip bus 
visada”, sakė V. Garkun.

Jam pritarė prezidentas V. 
Adamkus, pabrėžęs, kad da
bartiniai santykiai grindžiami 
abipusiu supratimu bei geros 
kaimynystės principais. „Tai 
liudija konstruktyvus mūsų 
valstybių bendradarbiavimas. 
Per palyginus trumpą laiką 
pasirašytos pagrindinės val
stybių sutartys, plėtojami
įvairių institucijų ryšiai, ben

Seimas nepritarė opozicijos 
pasiūlymams dėl biudžeto

Vilnius, gruodžio 3 d. 123 min. litų padidinti lėšas
(BNS) — Seimas ketvirtadienį 
nepritarė opozicinės LDDP 
frakcijos siūlymui 164 min. 
litų sumažinti 1999 m. biu
džeto lėšas krašto apsaugai.

LDDP frakcijos narys Po
vilas Gylys siūlė sumažinti 
krašto apsaugai skirtas lėšas, 
motyvuodamas tuo, jog 1.5 
karto jos smarkiai buvo pa
didintos šiais metais. Anot P. 
Gylio, tiek pat jas didinti ir 
kitąmet būtų netikslinga.

Po karštų ginčų balsų dau
guma Seimas pritarė, kad 
1999 m. krašto apsaugai būtų 
skirta 695.7 min. litų (9.6 
proc. visų biudžeto išlaidų). 
Tai sudarys 1.51 proc. Bendro
jo vidaus produkto (BVP).

Finansų ministras Algirdas 
Šemeta teigė, jog vyriausybė 
jau sumažino lėšas gynybai, 
taip nepaisydama Gynybos ta
rybos nutarimo jas padidinti 
iki 1.6 proc. BVP. Tačiau to
kiam sumažinimui pritarė 
prezidentas Valdas Adamkus.

„Dar didesnis šių išlaidų 
mažinimas būtų pavojingas 
Lietuvos siekiui tapti NATO 
nare. Pasirinktas protingas 
kompromisinis sprendimas”, 
kalbėjo A. Šemeta.

Seimas nepritarė daugeliui 
LDDP frakcijos siūlymų ma
žinti arba didinti išlaidas. 
Pvz., nepritarta siūlymui 1.6 
min. sumažinti lėšas Ūkio 
ministerijai, 1 min. litų — Fi
nansų ministerijai, 40 min. 
litų — vyriausybės rezervo 
fondui. Tačiau vyriausybė at
sižvelgė į frakcijos pasiūlymą 
ir 1.5 min. litų sumažino pre
zidentūrai bei 150,000 litų — 
vyriausybės kanceliarijai skir
tas lėšas.

Seimas taip pat pasipriešino 
LDDP frakcijos pasiūlymui

drauja mūsų piliečiai”, kalbėjo 
prezidentas.

52-ejų metų V. Garkun pa
keitė daugiau nei 4 metus Bal
tarusijos diplomatams Vil
niuje vadovavusį ambasadorių 
Jevgenij Voitovič.

Diplomatas yra baigęs Gar
dino žemės ūkio institutą bei 
Minsko aukštąją partinę mo
kyklą. Profesinę karjerą pra
dėjęs vyriausiuoju agronomu 
veislininkystės tarybiniame 
ūkyje, pastaruoju metu jis dir
bo premjero pavaduotoju že
mės ūkio klausimams. Diplo
matinis ambasadoriaus ran
gas V. Garkun suteiktas tik 
prieš kelis mėnesius.

švietimui, 24 min. litų — 
aukštajam mokslui, 261 min. 
litų — žemės ūkiui bei 0.5 
min. litų — Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondui.

* Seimo narys, garbės sa
vanoris Algirdas Patackas at
viru laišku kreipėsi į versli
ninką iš Jurbarko Dąlių Bastį, 
kuris grąžino Sausio 13- osios 
medalį. Parlamentarui atro
do, kad šis vaikinas yra „tie
siog gyvenimo varguose pasi
metęs žmogus”. A. Patackas 
teigia tikįs jo nuoširdumu ir 
norėtų padėti. Pasak jo, Sau
sio 13-ąją buvo karas, o kare 
dalyvauja kareiviai ir samdi
niai. „Karys, jei lieka gyvas, 
gauna medalį. Samdinys — 
atlyginimą. Kas Jūs, gerbia
masis? Jei karys, tai turėtu
mėte žinoti, kad medaliai ne
grąžinami. Jei samdinys, turi
te teisę reikalauti atlyginimo 
ir privalote jį gauti. Bet tokiu 
atveju medalį gavote per 
klaidą”, pažymi savo atvirame 
laiške A. Patackas. (Eita)

* Rusija paskelbė likvi
davus visus įsiskolinimus 
Lietuvoje gyvenantiems karo 
pensininkams. Rusijos amba
sados pranešime spaudai pa
brėžiama, kad, nepaisant su
dėtingos finansinės padėties 
Rusijoje, pensijos karinin
kams išmokėtos iki lapkričio 
30 d. Ambasados socialinio ap
rūpinimo skyrius pareiškė pa
dėką visiems karo pensinin
kams už pademonstruotą kan
trybę, kai nuo liepos iki spalio 
jiems buvo vėluojama sumo
kėti pensijas. Rusijos gynybos 
ministerija 10,600 Lietuvoje 
gyvenančių buvusių kariškių 
kas mėnesį per banką perveda 
maždaug 4.4 min. litų. (BNS)

Plečiantis NATO, Karaliaučiui 
teks sulaikytojo vaidmuo

Karaliaučius, gruodžio 3 d. 
(BNS) — Kai NATO plečiasi į 
Rytus, kai į sąjungą gali įstoti 
Lenkija ir Lietuva, Rusijos ka
rinei grupuotei Karaliaučiaus 
srityje „tenka sulaikymo vaid
muo ir nieko daugiau”, pa
reiškė Rusijos gynybos minist
ro pirmasis pavaduotojas Ni- 
kolaj Michailov.

Trečiadienį atvykęs į Kara
liaučių darbo reikalais, N. Mi
chailov žurnalistams pabrėžė, 
kad „čia esanti grupuotė nėra 
bauginimo pobūdžio”.

Šiandien „NATO priartėji
mas prie Rusijos sienų — ob
jektyvi realybė, vadinasi, ir 
reaguoti į tai reikia ne re
miantis svajonėmis, o atitin
kamai”, pasakė N. Michailov.

Viceministras taip pat pra
nešė, kad ketvirtadienį prasi
deda pirmasis per pastaruo
sius 6 metus oficialus Rusijos 
gynybos ministerijos delegaci
jos vizitas į Lenkiją Varšuvos 
kvietimu. „Lenkija įstoja į 
NATO, ir norime mes to ar ne,

Buvęs krepšininkas 
amerikiečiams pristatys Lietuvą

Vilnius, gruodžio 3 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus su žinomu Lietuvos 
krepšininku, balandžio mėne
sį paskirtu Lietuvos ambasa
dos Jungtinėse Amerikos Val
stijose nepaprastuoju ir įgalio
tuoju ministru specialiems pa- 
vedimams, Šarūnu Marčiulio- 
niu ketvirtadienį Vilniuje ap
tarė galimybes plėtoti Lietu
vos ir JAV bendradarbiavimą 
kultūros ir švietimo srityse.

Gruodžio viduryje į JAV 
vykstantis Š. Marčiulionis po 
susitikimo su prezidentu žur
nalistams sakė, kad vienas 
svarbiausių jo darbo Ameriko
je tikslų — ieškoti galimybių 
lietuvių studentams gauti sti
pendijas JAV aukštosiose mo
kyklose, ypač teisės ir sociali
nės vadybos srityse.

Prezidentas, pasak Š. Mar
čiulionio, gerai įvertino ir jo 
pastangas amerikiečių žinia- 
sklaidoje pateikti Lietuvos 
sporto bei kultūros gyvenimą,

Lietuvos lenkai 
turės naują 

dienraštį
Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) 

— Gruodžio pabaigoje Lietu
voje išeis naujas dienraštis 
lenkų kalba „Gazeta Wilens- 
ka”.

Jo leidėjas — populiarios 
FM radijo stoties „Znad Wilii” 
savininkas Česlavas Okinči
cas tikisi, kad ir naujajam 
laikraščiui netrūks nei temų, 
nei skaitytojų.

Č. Okinčicas pabrėžė, kad 
Lietuvoje gyvena 260,000 len
kų, kurių interesus ir ketina 
tenkinti „Gazeta Wilenska”.

„Tai bus modernus, nieko 
nekopijūojantis /šiandienos 
Lietuvos lenkų aktualijas at
spindintis leidinys”, sako jo 
savininkas. Anot jo, pirmasis 
„Gazeta Wilenska” numeris 
turėtų pasirodyti gruodžio 21- 
31 d. Jau suformuotas laikraš
čio kolektyvas, turėsiantis 
kiekvieną dieną parengti 16- 
24 puslapių leidinį.

Č. Okinčicas pabrėžė neke
tinantis apsiriboti vien Lietu
vos lenkų „kiemu”. Priešingai, 
naujasis laikraštis, jo sumany
tojų ketinimais, turėtų būti 
šios tautinės mažumos, kaip 
draugiškos ir pilnavertės Lie
tuvos dalies, leidiniu.

su tuo teks skaitytis bei santy
kius palaikyti šiomis sąlygo
mis”, sakė jis.

Juo labiau, kad Rusija ir 
Lenkija, pasak jo, turi tam 
tikrų tarpusavio interesų, nes 
„pagrindinė ginkluotė ir kari
nės technikos sudėtis Lenki
joje — sovietinės gamybos”.

Tuo tarpu aukštas Rusijos 
Baltijos laivyno kovinės pa
rengties valdybos viršininkas, 
I rango kapitonas Dmitrij Ko- 
mov pareiškė, kad „Baltijos 
laivynas tebebus galingas ir 
mobilus”. „Laivyno žinion pe
rėjus sausumos ir kranto ap
saugos kariuomenių dalims, jo 
kovinės galimybės padidėjo”, 
sakė jis.

D. Komov sakė, kad finan
sinė ir ekonominė krizė atsi
liepė visiems karinio biudžeto 
straipsniams, taip pat ir kovi
nei parengčiai. Tačiau, pasak 
karininko, „padėtis kontro
liuojama, ir laivynas toliau 
vykdo jam paskirtas užduo
tis”.

tokiu būdu papasakojant ame
rikiečiams ir apie visuomeni- 
nį-politinį gyvenimą.

V. Adamkus su Š. Marčiu- 
lioniu taip pat kalbėjo apie ku
riamą Šiaurės valstybių krep
šinio lygą, kurios prezidento 
pareigas dabar eina Š. Mar
čiulionis.

Užsienio reikalų ministro 
įsakymu nepaprastuoju ir įga
liotuoju ministru specialiems 
pavedimams paskirtas 34 me
tų Š. Marčiulionis Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone yra 
tik „prisirašęs”. Jis gyvena 
San Diego, CA, mieste. Diplo
mato atlyginimas jam nemo
kamas.

Pirmasis Lietuvos krepši
ninkas, patekęs į JAV Valsty
binę krepšinio asociaciją 
(NBA), Š. Marčiulionis per 8 
sezonus nuo 1989 metų yra 
žaidęs keturiose komandose: 
„Golden State Warriors”, 
„Seattle Super Sonics”, „Sac- 
ramento Kings” ir „Denver 
Nuggets”. Neseniai paskelb
tais krepšinio mėgėjų apklau
sos duomenimis, jis išrinktas į 
antrąją simbolinę visų laikų 
NBA užsieniečių „Dream 
Team”.

* Lietuvoje reziduojan
čių ambasadorių žmonos —
JAV ambasadoriaus Nina 
Smith bei Norvegijos ambasa
doriaus Konstance Tellmann 
— susitikime su Lietuvos dar
bininkų sąjungos aktyvistėmis 
paragino jas aktyviau kovoti 
už savo teises.Viešnios siūlė 
Lietuvos moterims būti akty
viomis, burtis į įvairias nevy
riausybines organizacijas ar 
klubus ir bendromis pastango
mis spręsti iškilusias proble
mas. Lietuvos darbininkų są
jungos prezidentė Aldona Bal
sienė kalbėjo apie dirbančių 
moterų problemas: vėluojan
čius atlyginimus, netinkamą 
darbdavių elgesį bei vyresnių 
moterų diskriminavimą darbo 
rinkoje. (Eita)

KALENO ORIUS
Gruodžio 4 d.: Šv. Jonas Da

maskietis; Barbora, Žvaigždikis, 
Vainotas.

Gruodžio 5 d.: Sabas, Dalija, 
Gražutė, Geisvilė. 1918 m. Lietuvos 
Valtybėš Taryba nutarė atkurti Vil
niaus universitetą, buvo priimtas 
VU statutas.
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Futbolas Čikagoje

PAMINĖTAS LFK 
„LITUANICOS” 48-SIS

GIMTADIENIS
Nedaug JAV gyvuoja lietu

vių sporto klubų, kurie galėtų 
pasidžiaugti ilgaamžiškumu. 
Vienas tokių yra Čikagos LFK 
„Lituanica”, šiuo metu likęs 
vieninteliu Š. Amerikoje lietu
vių klubu, žaidžiančiu futbolą.

LFK „Lituanica” lapkričio 
21 d. PL centro didž. salėje vy
kusiame pokylyje, sutrauku
siame apie 200 svečių, šventė 
savo 48-jį gimtadienį.

Kaip jau daugelį metų, ru
denį, maždaug tuo pačiu lai
ku, buvo surengta savotiška 
klubo derliaus šventė, kurios 
metu prisiminti klubo laimė
jimai sporto aikštėse, pagerbti 
nusipelnę asmenys, pasi
džiaugta, pasilinksminta.

O praėjusieji metai tikrai 
buvo neblogi — pelnyta I vieta 
salės futbolo („Indoor Soccer”) 
I lygos pirmenybėse, puikiai 
pasirodyta pavasariniame ra
te lauke, taip pat neblogai ir 
rudens rato pirmenybėse.

Vyrų komandon įsijungę 
nauji žaidėjai užtikrina lietu
viško futbolo tęstinumą Čika
goje, nepaisant, kad kitų tau
tybių klubai vienas po kito 
baigia gyvavimą.

Visa tai atsispindėjo ir poky
lio metu PL centre. Čia nuo
taika buvo gera ir linksma. 
Nepaisant šventiškos atmosfe
ros, pokylio pradžioje vakaro 
programą pradėjęs klubo 
pirm. A. Glavinskas susikau
pimo minute pakvietė pagerb
ti per metus amžinybėn iške
liavusius klubo veikėjus Al
girdą Visockį ir Joną Žukaus
ką.

Pasistiprinus puikia „Raci
ne” šeimininkių paruošta va
kariene, buvo pagerbti klubui 
nusipelniusieji žmonės: Vytas 
Miceika ir Virgis Žuromskas.

Pirmasis jų jau gerai pažįs
tamas ir vyresniems futbolo 
mėgėjams, nes jis į klubo eiles 
įsijungė prieš daugiau negu 40 
metų. O šiuo metu jis daug 
prisideda savo didele ir nuola
tine finansine parama. Todėl, 
kai klubo valdybos narys jam 
įteikė gražų pažymėjimo ženk
lą, Vytas Miceika pateikė dar 
vieną staigmeną; jis savo kal
boje (be abejo) juokaudamas 
pasakė, jog gydytojai jam sky
rė gyventi tik dešimtį metų, 
todėl turi pradėti dalinti savo 
turtą. Turėdamas tai mintyje

LFK „Lituanica” v-bos ižd. Leonas Juraitis ir narys Bronius Mikėnas

Ilgametis LFK „Lituanica” futbolo klubo rėmėjas Vytas Miceika iš Broniaus Mikėno priima klubo vadovybės 
jam skirta ypatingą padėkos pažymėjimą. Tarp jų stovi Irena Žukauskienė, 48-jo metinio klubo renginio progra
mos vadovė ir dešinėje — klubo pirm. Alberto Glavinskas. Nuotr. Ed Šulaičio

Virgis Žuromskas, apdovanotas LFK „Lituanica” klubo vyrų komandos 
naudingiausio 1998 m. žaidėjo taure, dėkoja klubo vadovybei.

Nuotr. Ed. Šulaičio

klubui jis įteikė dar vieną 
tūkstantinę.

Tačiau mes manome, kad V. 
Miceika gyvens bent 100 metų 
ir savo tūkstantinėmis vis 
rems LFK „Lituanicą”, kuri 
irgi gal sulauks šimtojo gimta
dienio?

Programos vedėja Irena Žu
kauskienė irgi atskleidė savo
tišką naujieną, kad Žukauskų 
šeima, a.a. Jono Žukausko at
minimui, įsteigė metinę taurę 
naudingiausiam vyrų koman
dos žaidėjui. Šiemet ši taurė 
atiteko savo įvarčiais klubo 
sirgalius stebinančiam Virgiui 
Žuromskui.

Sis vyras, pasilikęs JAV, kai 
Vilniaus „Žalgirio” garsioji 
jaunių komanda, viešėjo Ame
rikoje (kartu su Gyčiu Kava
liausku), jau beveik dešimtį 
metų (su trumpomis pertrau
komis, kai dėl žaidimo St. Xa- 
vier universiteto rinktinėje ne
galėjo kitur žaisti), atstovauja 
„Lituanicai”. Šiandien jis ne 
tik žaidžia „Lituanicoje”, bet, 
baigęs St. Xavier universitetą, 
įžengė į jaunųjų akademikų 
tarpą, kurie savo pasiekimais 
džiugina mus visus.

V. Žuromskas savo žodyje 
dėkojo visiems jį rėmusiems ir 
skatinusiems sunkiu metu ir 
teigė, kad ateityje jis jų neap
vils. Taurę perdavusi I. Žu
kauskienė papasakojo apie 
Žukauskų šeimos užsimojimą 
palaikyti gyvą a.a. Jono atmi
nimą, kuris to tikrai nusipel
nė. O Žukauskų šeima dar il
gai gyvuos, nes neseniai jų 
sūnus Tomas Žukauskas su
mainė aukso žiedus su Angele 
Linartaite.

Pokylio svečiai ilgai linksmi
nosi, grojant šauniam „Nemu
no” orkestrui. Reikia pažymė
ti, kad per šokių pertraukas, 
buvo atgaivinta sena tradicija 
— salės viduryje ratu sustojus 
dainuoti lietuviškas dainas. 
Tai tikrai buvo gražus ir mie
las reginys, ką mes retai ma
tome kituose pokvliuose.

Beje, kiekvienas šio pokylio 
dalyvis gavo dabar kas metai 
išleidžiamą LFK „Lituanicos” 
knygelę (32 psl.), kur šalia 
sveikinimų yra ir nemažai 
klubo dokumentinės medžia
gos bei nuotraukų.

Ed Š.

„Čiurlionio” ansamblio krepšininkai (su baltais marškinėliais) po laimėtų rungtynių prieš Paryžiaus rinktinę. 
Lietuviai — klūpo Vytautas Norkus ir V.Jeršovas. Stovi — pirmas iš kairės Prancūzijos olimpinės rinktinės 
kapitonas (prancūzų pavardės nežinomos) antras — Ošlapas II, Leonas Baltrūnas, Edmundas Sventickas ir
Henrikas Johansonas.

SKAIČIUMI NEGAUSUS, 
TAČIAU VERTAS PRISIMINTI...

Trijų komandų krepšinio 
turnyras 1948 metais Offen- 
burge (buvusioje prancūzų ka
rinėje zonoje), Vokietijoje, yra 
išskirtiniau atmintinas geru 
lietuvių pasirodymu, todėl 
šiuo rašiniu mėginsiu sugrįžti 
į anuos laikus ir apie tai pa
sisakyti. Paskata šiam suma
nymui — pastaruoju metu 
gautas malonaus turinio laiš
kas su nuotrauka iš minimo 
turnyro dalyvio, buvusio III 
Europos krepšinio pirmeny
bių, vykusių Kaune 1939 me
tais, Lietuvos rinktinės žaidė
jo Vytauto Norkaus, kuriame 
kartu jis ir patikslina (mano 
rašinyje, „ŠALFASS atstovų 
suvažiavimui ruošiantis”, 
„Draugas” , š.m. spalio 16 d.) 
pareiškimą šio Offenburgo 
turnyro reikalu: „Freiburgo/ 
Breisgau lietuvių studentų ko
manda”..., turėjo būti: „Čiur
lionio ansamblio komanda”... 
(Ačiū Vytautui, Sig. K.).

Kodėl šis turnyras įdomus 
prisiminti? Gal dėl to, nes ja
me žaidė Paryžiaus rinktinė ir 
į „rikiuotę” įsijungusi buvo ke
turis Prancūzijos olimpinės 
rinktinės žaidėjus. Kaip žino
ma, Prancūzija 1948 m. Lon
done, Olimpiadoje, laimėjo si
dabro medalį. Šio turnyro šei
mininkais buvo Prancūzijos 
ginkluotųjų pajėgų meisteris 
„Base 901”, įsikūręs Offen- 
burge. Kariai, pažinodami lie
tuvius kaip gerus krepšinin
kus, pakvietė ir juos, kuriems 
atstovauti buvo numatyta 
„Čiurlionio” ansamblio koman
da. Jos vadovas, Leonas Bal
trūnas, buvusių Europos krep
šinio pirmenybių 1937 ir 1939 
m. meisterio, Lietuvos rinkti
nės dalyvis, šią komandą pa
stiprinti, pasikvietė garsiuo
sius to meto Kempteno „Šarū
no” krepšininkus brolius dvy

nukus Vytautą ir Algirdą 
Norkus, Edmundą Sventicką, 
Kempteno GSK krepšininką ir 
Ošlapą II iš Tuebingeno „Vy
čio”. Čiurlioniečiai buvo tik 
trys: Leonas Baltrūnas, Henri
kas Johansonas ir V. Jeršo- 
vas. Kaip Vytautas Norkus sa
vo laiške rašo: „Komanda buvo 
gera, bet ne geriausia, trūko 
Zenono Puzinausko, Rimo 
Bagdono, Alfonso Andrulio ir 
kt., tačiau turnyras lengvai 
laimėtas... prieš karių koman
dą 31:22, o prieš Paryžiaus 
rinktinę, papildytą jų olimpie
čiais — 24:11”.

Šia proga dera, nors ir 
trumpą „braižą” padaryti apie 
brolius Norkus. Jiedu gimę 
1921 metais Kaune, ten augę, 
mokęsi „Aušros” berniukų 
gimnazijoje. Vytautas studija
vęs fizinį auklėjimą, o Algir
das techniškuosius mokslus 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Krepšinį pradėję žaisti 1936 
metais, o jau 1939 m. Vytau
tas dalyvavo Lietuvos rink
tinėje, kuri Europos pirmeny
bėse, antrą kartą iš eilės lai
mėjo meisterio vardą. Algir
das į rinktinę pakviestas 1940 
metais. Vokietijoje broliai žai
dė lietuvių reprezentacinėje 
krepšinio komandoje „Šarū
nas”, įsikūrusioje Kempteno 
mieste. Žaidė jiedu, taip vadi
namų sunkiųjų kraštų puoli
kais. Neaukšti, tačiau judrūs, 
techniškai gerai valdą kūną ir 
kamuolį. Dėl staigių judesių ir 
nesulaikomo veržlumo abu bu
vo praminti „vijurkais”... 
Krepšinyje gerus pagrindus 
yra gavę iš mokytojų — ameri
kiečių: dr. K. Savicko, J. Jur
gėlos, Pr. Lubino, F. Kriau
čiūno ir M. Ruzgio. Atvykę į 
JAV, 1949 metais, iš aktyvaus 
krepšinio pasitraukė. Šian
dien broliai Norkai gyvena 
Waterbury, CT, ramiai, pensi-

Nuotr. iš Vytauto Norkaus archyvo

ninku gyvenimo nuotaikose... 
Šių vyrų pasiekimai krepši
nyje be abejonės mūsų jaunie
siems, dabarties sportinin-

kams, turėtų būti skatinantis 
pavyzdys...

Sigitas KraSauskas 

...NIEKS TO STRAIPSNIO NESKAITYS...
Taip teigė didelis sporto en

tuziastas P. Gvildys iš New 
Yorko. Sporto renginių orga
nizatoriams net plaukai pasi
šiaušė: „kodėl?” Pasirodo, taip 
negalvojo ir Pranas Gvildys, o 
ištarė šiuos žodžius visai kito
kiu tikslu. Jis siekė emocij 
aštrių aistringų diskusijų, 
jo ėjimas pavyko ir šiame su
važiavime abejingų neliko nei 
vieno. Taigi...

Ataskaitinis Šiaurės Ameri
kos Lietuvių fizinio auklėjimo 
ir sporto sąjungos — „SAL- 
FASS” — suvažiavimas š.m. 
lapkričio 21 dieną vyko Lietu
vių naųiųose, Clevelande.

Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus ir Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkės R. Na- 
rušienės vardu suvažiavimo 
dalyvius pasveikino centro 
valdybos pirmininkas A. Ši
leika. Savo ataskaitoje valdy
bos pirmininkas ragino saugo
ti ir puoselėti lietuvybę, per
spektyviai žiūrėti į ateitį ir 
ruošti naujus projektus. Jam 
talkino lietuviškojo sporto ve
teranas, visą laisvalaikį atida
vęs ŠALFASS veiklai — A. 
Bielskus. Pagrindinis darbo 
krūvis teko suvažiavimui pir
mininkavusiam Sigitui Kra- 
šauskui bei aktyviems valdy
bos nariams M. Lenknickui ir 
A. Čygui.

Sėkmingai dirbusi centro 
valdyba perrinkta kitai kaden
cijai.

Patvirtintas varžybų kalen
dorinis planas ateinantiems
1999-iesiems metams. Priim
tas nutarimas, leidžiantis at
stovauti komandai ne daugiau 
kaip dviem klubo nariams su 
laikina viza.

Suvažiavimo dalyviams bu
vo priminta apie tai, kad atei
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tyje „žaidynės” ir „olimpiada” 
bus sujungti į vieną renginį, 
vadinamą „tautine olimpiada”.

Sporto organizatorius R. Ku- 
liava paskelbtas Metų žmogu
mi ir apdovanotas už veiklą ir 
nuopelnus ruošiant ir organi
zuojant komandų išvykas į 
olimpiadą ir žaidynes Lietu
voje.

Į ŠALFASS rengiamų varžy
bų sąrašą buvo priimta rankų 
lenkimo (armwrestling) — 
sporto rungtis.

Sporto žmonės, o ypač or
ganizatoriai energijos ir idėjų 
trūkumu niekada nesiskundė, 
todėl aistros ir diskusijos ne
nurimo iki pat vakaro. Nepai
sant kai kurių iškilusių nuo
monių skirtumų, suvažiavi
mas neabejotinai pasiekė savo 
tikslą. Visi vieningai pripa
žino, kad sportas, ne tik var
žybos, noras pasitikrinti jėgas, 
bet ir galimybę pabendrauti, 
susipažinti, pamatyti. Didelę 
įtaką lietuvybės palaikymui 
galėtų atlikti antrosios ir tre
čiosios kartų atvykusiųjų vai
kų įtraukimas į sportinę veik
lą. Tai kartais yra vienintelė 
proga jiems pasišnekučiuoti 
lietuviškai.

Gaila bet metuose turime 
tik 12 mėnesių, o ilgųjų sa
vaitgalių dar mažiau. Sunku 
suderinti varžybų datas, bet 
ŠALFAS sąjungos vyrai sėk
mingai pravedė net 17-os 
sporto šakų varžybas.

Kas mums padėtų sėkmin
giau dirbti ir spręsti iškilusias 
problemas? Žinoma, artimesni 
ryšiai, lengvai prieinama in
formacija, todėl valdyba nu
tarė — pertvarkyti sąjungos 
komunikacijas, įvedant „E- 
mail” ir „Website”.

Nepraranda savo svarbos ir 
korespondentų darbas, pade
dantis nušviesti sporto rengi
nius lengviau prieinamomis 
tradicinėmis priemonėmis, pa
brėžė ilgametis plunksnos 
meistras S. Krašauskas. Malo
nu, kad mūsų laikraštis 
„Draugas” buvo paminėtas 
kaip plačiausiai atspindintis 
sporto įvykius lietuvių išeivi
joje. Iš visų dalyvių nuotaikų
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galėjai pastebėti, kad suvažia
vimo darbu liko patenkinti vi
si. Net ir po oficialaus suva
žiavimo užbaigimo Tautos 
himnu, niekas nenorėjo skirs
tytis. Didelis ačiū šeiminin
kams klevelandiečiams, taip 
šiltai ir vaišingai priėmusiems 
svečius.

Zita Ambrazevičienė



KO REIKIA LIETUVAI
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Kokios paramos šiandien 
reikia Lietuvai? Kasdien kal
buosi su lietuviais, vystančiais 
savo verslus Lietuvoje, kurie, 
užsiminus apie paramą iš 
Amerikos, paprastai prašo tik 
vieno: .Padėkite užmegzti ry
šius su Amerikos verslinin
kais!** Štai čia ir atsiduri kone 
aklavietėje.

Kada advokatas Rimas Do- 
manskis paskambino Vladui 
Stankevičiui, sėkmingai besi
darbuojančiam McDermott, 
Will & Emery teisinėje fir
moje, ir man, šių eilučių auto
rei, prašydamas padėti organi
zuojant Amerikos verslininkų 
susitikima su Laisvosios rin
kos instituto prezidente Elena 
Leontjeva, pirmiausia iškilo 
klausimas — kas galėtų pa
gelbėti sukviesti verslininkus, 
pasiūlyti patalpas ir apmokėti 
išlaidas?

McDermott bendrovė, Vlado 
Stankevičiaus paraginta, ma
loniai pasiūlė savo patalpas, 
pažadėjo užmokėti už pietus ir 
padengti kitokias renginio iš
laidas. Atrodytų, viena rūpes
čių dalis atkrito. Vis tik norė- 

» josi, kad tarp susitikimo ren
gėjų būtų ir lietuviška orga
nizacija. Tada ir kreipėmės į 
Amerikos Lietuvių prekybos 
rūmus. Vincent Samaška, 
daugiametis Rūmų iždininkas 
ir entuziastas, įdėjęs daug 
pastangų ir energijos, kad 
Prekybos rūmai neiširtų, suti
ko pasidalinti išlaidomis su 
McDermott, ir taip tarp susiti
kimo rengėjų pateko Amerikos 

. Lietuvių prekybos rūmų var
das.

Rimtesnė užduotis iškilo su
kviesti į susitikima Amerikos 
verslininkus. Juk mes taip ir 
neturime organizacijos, kuri 
rimtai užsiimtų verslo vysty- 

"■ ’ rfmtarp Aftierikos ir Lietuvos.
Ne vienerius metus dirbda

ma transporto bendrovėje, 
siunčiančioje krovinius į visas 
pasaulio šalis ir būdama atsa
kinga už verslo vystymą tarp 
Amerikos — Rytų Europos, 
Rusįjos ir Baltijos valstybių 
savo sąrašuose turiu sukaupu
si per 3,000 įmonių, kurios 
kažkada bandė užmegzti ar 
užmezgė prekybinius ryšius 
su minėtais kraštais. Dalį pa
kviečiau į susitikimą, tačiau 
dauguma atsakė, kad arti
miausioje ateityje neplanuoja 
vystyti verslo su Lietuva, ka
dangi, nusivylę savo pastangų 
rezultatais, nukreipė savo 
energiją kitomis kryptimis.

Kad ir kaip nebūtų apmau
du, didelė dalis Amerikos or
ganizacijų vis dar tebesiejo 
Baltuos kraštus, tarp jų ir Lie
tuvą, su Rusija. Ryšium su 
Rusijos finansine krize, ne

mažai Amerikos verslininkų 
buvo priversti nutraukti ar 
sustabdyti prekybinius ryšius 
su Rusija, prarasdami inves
tuotus pinigus. Nėra ko nus
tebti, kad jie ir girdėti nebeno
ri apie mūsų kraštus.

Be to, Rusija su savo daugia
milijoniniu gyventojų skaičiu
mi ir neišmatuojamomis nau
dingomis iškasenomis vis dar 
yra gana viliojanti pasaulio 
dalis. Lietuva, sudaranti tik 
pusę Čikagos gyventojų skai
čiaus ir nežinoma savo gali
mybėmis, nekelia ypatingo su
sidomėjimo. Ir vis dėlto buvo 
verslininkų, kurie norėtų už
megzti ryšius su Lietuva. 
Daugelis jų pageidautų susi
rišti su verslininkais prieš su
sitikimą, aptarti verslo gali
mybes, kad susitikimas ne
būtų laiko gaišinimas. Ne pas
laptis, kad Amerikos gaminto
jai užimti žmonės ir neturi lai
ko susitikimams, kurie neža
da rezultatų. Deja, tokiems 
ryšiams užmegzti nebuvo lai
ko. Kviesti rimtesnį įmonės 
atstovą, reikia gerokai iš 
anksto, nes paprastai jie savo 
laiką planuoja mėnesiais į 
priekį.

Panašios problemos iškilo, 
kada Lietuvos konsulatas, 
tuomet užimtas Lietuvos pre
zidento sutikimu, paprašė pa
galbos, priimant Klaipėdos 
Prekybos rūmų atstovus.

Įsitraukusi į verslo pasaulį, 
aš dažnai lankausi Amerikos
— Rusįjos Prekybos ir indust
rijos bei Amerikos — Lenkijos 
Prekybos rūmų rengiamuose 
susirinkimuose, kur verslo 
žmonės gali kas mėnesį susi
tikti, sužinoti apie Rusijos ar 
Lenkijos politinę bei komerci
nę situaciją, susitikti su reika
lingais žmonėmis, užmegzti 
verslo ryšius. Į tuos susirinki
mus paprastai ateina įvairių 
Amerikos, Rusijos, Lenkijos ir 
kitų kraštų įmonių atstovai 
bei pavieniai asmenys, įsi
traukę, ar bandantys įsitrauk
ti, į komercinę veiklą. Ameri
kos lietuviai tokios organizaci
jos iki šiol neturi.

Kad lietuviai jau subrendę 
rimtam bendradarbiavimui su 
Vakarų šalimis, pademonstra
vo nesenas Klaipėdos Preky
bos rūmų narių vizitas į Či
kagą. Energingai, nusimanan
tys versluose, sugebantys už
megzti derybas su Amerikos 
bendrovėmis ir jas vystyti, 
klaipėdiečiai parodė, kad mes 
ir patys čia ne visai gerai su
vokiame, kaip toli Lietuva yra 
pažengusi į priekį. „Turint 
omeny, kad lietuviams vos 
prieš dešimt metų buvo drau
džiama turėti nuosavą verslą
— sako Rimas Domanskis, —

Lietuva padarė stebėtiną 
žingsnį į priekį**.

Supažindinti Amerikos vers
lo pasaulį su Lietuva ar pa
keist: jau egzistuojančią ir 
dažnai ne visai objektyvią 
nuomonę, surinkti informacįją 
apie verslininkus čia ir surasti 
jų galimus partnerius mūsų 
šalyje, propaguoti verslo gali
mybes, rengti verslo misįjas į 
Ameriką ar Lietuvą, reikia il
galaikio, kruopštaus ir labai 
sunkaus darbo. Daugelis mū
sų turi savo darbus, ir nedaug 
laiko lieka kitokiai veiklai. 
Vien savanoriais čia neišsi
versi. Vėl kyla klausimas, kad 
mums reikia organizacįjos, ar 
žmogaus, kuris galėtų padėti 
vystyti verslo ryšius.

Skatinti ryšiams tarp Lietu
vos ir Amerikos galėtų būti 
keli pasirinkimai: viena orga
nizacijų, kuri galėtų atlikti 
verslo misįją, galėtų būti Ame
rikos Lietuvių prekybos rū
mai. Jie gyvuoja apie 70 metų 
ir turi savo sudėtyje apie 93 
narius, kurių daugelis vysto 
ar vystė savo verslus Čikagos 
apylinkėse ir nėra labai susi
domėję plėtoti tarptautinius 
ryšius. Rūmų dalyviai turi 
nemažą patirtį, vystydami 
įvairiausius verslus ir yra ge
ranoriškai nusiteikę padėti 
Lietuvai. Nemaža jaunų Rū
mų narių buvo atėję į susiti
kimą su Klaipėdos verslinin
kais ir išreiškė norą tęsti 
draugystės ryšius, padėti lie
tuviams vystyti verslo santy
kius tarp Amerikos ir Lietu
vos.

Rūmų prezidentui Davidui 
Gaidas buvo pateiktas pasiū
lymas leisti įkurti Tarptautinį 
skyrių prie Prekybos rūmų. 
Toks skyrius galėtų pritraukti 
daugiau Amerikos lietuvių 
verslininkų, įsitraukusių į 
tarptautinę prekybą, taip pat 
ir Amerikos bendrovių ir įmo
nių, besidominčių verslu su 
Lietuva. Didesnėms organiza
cijoms narystės mokestis ga
lėtų būti didesnis nei 25 dol. 
per metus, ką moka dabarti
niai Rūmų nariai, ir tai su
telktų šiokias tokias lėšas 
verslo ryšiams vystyti.

Antra vertus, suprantama, 
kad Amerikos Lietuvių preky
bos rūmai turi savo senas ir 
nusistovėjusias tradicijas, 
nuostatus bei tikslus. Ne visi 
nariai pritaria naujoms idė
joms. Ar verta keisti upės 
vagą?

Antra galimybė verslo ry
šiams vystyti būtų įsteigti 
Amerikos-Lietuvos Prekybos, 
industrijos ir mokslo centrą, 
kurio tiesioginis tikslas būtų:

padėti bendrovėms ir pavie
niams verslininkams Šiaurės 
Amerikoje ir Lietuvoje surasti 
patikimus verslo kontaktus ir 
galimus partnerius Lietuvoje 
ir atvirkščiai:

organizuoti ar padėti ki
tiems organizuoti JAV verslo 
misįjas į Lietuvą ir atvirkš
čiai:

organizuoti ir padėti kitiems 
organizuoti Lietuvos verslo 
bendrovių vizitus, konferenci
jas ir parodas šiaurės Ameri
koje ir atvirkščiai:

rengti Lietuvoe verslininkų 
apmokymą Amerikos įmonėse 
ir ruošiant anglų kalbos pas
kaitas. Taip pat rengti semi
narus, paskaitas ir verslinin
kų apmokymą Lietuvoje.

Pasiekti teigiamus rezulta
tus Lietuvos Prekybos centras 
turėtų glaudžiai bendradar
biauti su pavieniais verslinin
kais, įmonėmis, bendrovėmis 
ir vyriausybinėmis organiza
cijomis Šiaurės Amerikoje bei 
Lietuvoje, palaikyti gerus ry
šius su kitomis valstybėmis 
Baltijos regione. Lietuvos Pre
kybos centras galėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su JAV val
džios pareigūnais, ypač su 
tais, kurie yra įsitraukę į tarp
tautinio verslo vystymą su 
Baltijos kraštais, pvz.: State of 
Illinois Department of Com- 
merce and Community Affairs 
International Business Divi- 
sion; USA Agency for Interna
tional Development; USA 
Trade and Investment Center, 
USA Ezport Assistance Cen
ter; State of Illinois European 
Office; Baltic American Enter
prise Fund.

Tada, priimant verslininkus 
iš Lietuvos, nereikėtų skam
binti visiems iš eilės, kviečiant 
į susitikimą — kviestume savo 
narius, rėmėjus bei pagalbi
ninkus.

Nemaža yra tekę sutikti 
žmonių, kurie, negalvodami 
apie Lietuvą, skuba prikimšti 
savo kišenę. Ir lenda tokie, 
dažnai Amerikoje neprasimu- 
šę ir vardo neįgiję, žmoneliai 
verslo daryti į Lietuvą, pri- 
kūrę negirdėtų istorijų ir apsi
ginklavę nepagrįstais paža
dais. Pasitikėdami Amerikos 
lietuvių geranoriškumu, lietu
viai dažnai praranda dar labai 
nelengvai sukauptus pinigus, 
nusivilia mūsų pagalba. Yra 
tekę išklausyti nemaža nema
lonių istorijų apie tokius ver
telgas. Prekybos centras taip 
pat galėtų rekomenduoti Lie
tuvos verslininkams patiki
mus ir gerą vardą turinčius 
verslo partnerius.

Daugelis pataria, kad žmo
gaus verslui vystyti paskyri
mas ir išlaikymas yra Lietuvos 
vyriausybės reikalas. Lietu
va, kaip ir visos kitos pa
saulio vyriausybės, yra apribo
ta įvairių biurokratinių varžtų 
ir reikalavimų, kas galėtų 
trukdyti centro veiklai vystyti. 
Tokio žmogaus ar organizaci
jos išlaikymas reikalautų pa
pildomų pinigų, ir teikiama 
nauda ne iš karto atsipirktų.

Kitas ir jau seniai pramintas 
pąjamų kelias yra aukos. Lie
tuviai aukoja našlaičiams. 
Lietuvių fondui, Lietuvių cen
trui, Bažnyčiai ir t.t. Aš ma
nau. kad Amerikos lietuviai 
jau pavargo nuo aukų. Atro
dytų, kad verslo organizacijos 
tikslas būtų pačiai rasti kelių 
lėšų telkimui.

Kažkuria dalimi, aišku, Lie
tuvos vyriausybė bei verslo 
įmonės galėtų paremti tokį 
centrą, kuris dirbtų Lietuvos 
labui. Kita dalis pinigų gali 
įplaukti, renkant nario mokes
čius. Pelno šaltinių yra ir jų 
atsirastų daugiau, plėtojant 
veiklą.

Dar vienas pąjamų šaltinis 
galėtų būti Lietuvos verslinin
kų apmokymas Amerikos įmo
nėse. Amerikos valdžia skiria 
nemažas lėšas grupių iš Rusi
jos apmokymui Amerikoje. 
Gal būtų galima rasti tokių 
lėšų ir žmonėms iš Lietuvos?

Kadangi visų aukščiau iš
vardytų pinigų vargu ar už
tektų centrui išlaikyti, vienas 
pąjamų šaltinių galėtų būti ir 
pelno siekianti veikla. Lietu
vos Pramonės ir finansų kor
poracijos valdybos pirminin
kas Sigitas Paulauskas pasiū
lė sukviesti Lietuvos pramoni
ninkų susirinkimą, kuriame 
bus paraginta, kad už paslau
gas, plečiant verslo ryšius su 
Amerika, transporto operaci
jos gali būti atiduotos Preky
bos centrui ir pelnas įneštas į 
centro iždą.

Centro pąjamos turėtų būti 
ne tikslas, o priemonė išlai
kyti organizaciją, kurios pag
rindinis tikslas, kaip minėjau, 
būtų skatinti verslo ryšius 
tarp Lietuvos ir Amerikos. Ta
da centras galėtų išlaikyti ne
pelno siekiančios organizacijos 
statusą, nes pąjamos iš pelno 
siekiančios veiklos pasiliktų 
pačioje organizacįjoje ir būtų 
skiriamos tolesnių ryšių plėto
jimui. Finansinė atsiskaito
mybė turėtų būti vieša ir kon
troliuojama centro tarybos 
narių, rėmėjų.

Aš tikiuosi sulaukti daugiau 
nuomonių ir pasiūlymų šiuo 
klausimu. Juk sakoma — vie
na galva gerai, o dvi dar ge
riau. Entuziastų tokio centro 
veiklai vystyti turime. Visų 
pirma — Lietuvos konsulatas. 
Konsulas Giedrius Apuokas 
pritarė idėjai įkurti ekonominį 
centrą verslo ryšiams su Lie
tuva vystyti. Konsulatas ir 
ateityje žada būti aktyvus rė
mėjas, steigiant naują komer
cinį centrą.

Jau daugelį metų Lietuvai 
nenuilstamai ir neskaičiuoda
mas naudos darbuojasi Rimas 
Domanskis. Jis ne kartą pa
žadėjo, jog plėtojant prekybi
nius ryšius su Lietuva, jis ma
loniai padėtų.

(Nukelta į 5 psl.)

Danutė Bindokienė

Ir taika turi aukštą 
kainą

Lengva matyti karo padary
tus nuostolius, remiantis vien 
medžiaginiu sunaikinimu ir 
neskaičiuojant prarastų gyvy
bių, suteikto fizinio bei dvasi
nio skausmo tiek civiliams, 
tiek kariams. Dabar tvirtinti, 
kad per pastaruosius penkias
dešimt metų pasaulyje viešpa
tauja taika. Vis tik per tą 
laiką įvairiuose mažesniuose 
ginkluotuose susidūrimuose, 
kurie nuolat atsiranda tai vie- 
noje, tai kitoje mūsų planetos 
vietoje (dažnai — keliose vie
tose tuo pačiu metu), žuvo 
daugiau kaip 45 milijonai 
žmonių, o apie medžiaginius 
nuostolius net nemėginant 
kalbėti.

Tarptautinių taikos palaiky
mo ir tarpusavio bendradar
biavimo organizacijų — NA
TO, Jungtinių Tautų — dėka, 
tam tikras trapus taikos sto
vis pasaulyje vis tik egzistuo
ja. Nors iki šiol nepavyko 
įgyvendinti visuotinės taikos 
— ir galbūt niekuomet nepa
vyks — kad dabartinė padėtis 
kuo ilgiau išsilaikytų, dau
giau kaip 14,000 karių iš sep
tyniasdešimt šešių valstybių, 
priklausančių Jungtinėms 
Tautoms, yra pasklidę penkio
likoje kraštų ( Indijoje, Pakis
tane, Angoloje, Vakarinėje 
Saharoje, Gruzijoje, Lebano- 
ne, Kipre, Kašmire, prie Iru- 
ko-Kuveito sienos, Golano 
aukštumose, Tadžikistane...) 
ir atlieka taikos palaikymo 
misiją, kuriai metų eigoje pa
skirtas 1.3 mįj. dolerių biu
džetas. Tų JT karinių pąjėgų 
tarpe yra netoli 600 ameri
kiečių, o JAV vyriausybė pri
valo prisidėti ir su 25 procen
tais lėšų.

Dar apie 6,000 Amerikos 
karių priklauso NATO vado
vybei, kuri vien Bosnįjoje- 
Herzegovinoje šiuo metu turi 
per 30,000 kariuomenės. To 
vidaus karo eiga nuo 1996 m. 
iki dabar užsieniui jau kaina
vo 5 milijardus dolerių, o karo 
padarytų nuostolių atstaty
mui ir apskritai humanitari
nei pagalbai jau išleista dau
giau kaip 14 mlj. dolerių.

Bet kur kas daugiau mili
jardų yra išleidusi Amerika, 
ne vien remdama įvairius 
kraštus, kad būtų išvengta ka
rinių veiksmų, bet taip pat 
uždedama bausmes tiems, ku
rie nusižengia tarptautinėms 
žmogaus teisių ar taikos su
tarčių taisyklėms. Tokių vals
tybių, kurioms JAV taiko 
sankcijas, šiuo metu yra 26 — 
tai sudaro maždaug pusę 
mūsų planetos gyventojų. 
Nors ekonominės sankcijos

yra įvedamos, kad būtų nu
bausta nepuklusni tos ar kitus 
valstybės vyriausybe, jos vei
kia ir Ameriką, nes sumažėja 
eksporto galimybės į tuos 
kraštus, įmonės turi mažiau 
užsakymų, žmonės praranda 
darbus.

Ne apie visą JAV vyriau
sybes paramą, laikomą taikos 
užtikrinimu užsienyje, plačiai 
skelbiama. Daugiausia gir
dime apie pagalbą Rusyai ir 
kitoms buvusioms Sovietų 
Sąjungos sudėtyje šalims, 
ypač toms, kuriose buvo su
kaupta daug branduolinių 
ginklų ar jiems gaminti me
džiagų. Mut bijomasi, kad, 
ekonominių negandų spau
džiamos, jos pradės tas pavo
jingas atsurgas pardavinėti 
nedraugiškiems kraštams. 
Nuo 1991 m. JAV išmokėjo 
Rusijai, Ukrainai, Kazaksta- 
nui ir Gudijai daugiau kaip 2 
milijardus dol., kad šios vals
tybės galėtų platesniu mastu 
naikinti savo branduolinių 
ginklų utsargus. JAV Energi
jos departamentas prisižudėjo 
iki 1999 metų Rusįjai suteikti 
30 milįjonų dol., kad dešim
tyje miestų, turinčių branduo
linių ginklų bei medžiagų fab
rikus, būtų gulimu įkurti nau
jus verslo įmones ir taip pri
traukti Vukurų investuotojus.

Štai truputis statistikos, iš 
kurios galimu susidaryti tik
resnį vuizdą. kiek Amerikai 
kuinuoja taika.

šįmet Izraelio-Egipto taikiai 
palaikymui išleistu 5.1 mįj. 
dol., o nuo 1979 m. Izraeliui 
skirta 74 mįj., Egiptui — 51 
mįj. dol.

1992-1995 metais Somalįjos 
invazįja kainavo 2.2 mlj. dole
rių; gerokai daugiau kaip 1 
mįj. dolerių išleista praėjusį 
lapkričio mėnesį, kui Amerika 
buvo pasiruošusi apšuudyti 
Iraką.

šiaurės Korėjai suteikta 
skystojo kuro už maždaug 35 
min. dol. per metus, kad jai 
nereikėtų statyti atominių 
elektros jėgainių, kurios ilgai
niui galbūt pradėtų gaminti 
ginklus.

Apskritai taikos palaikymui 
prez. Clinton siūlo apie 20 
milijardų dol. metinį biu
džetą, dėl kurio turi gerokai 
pakovoti su Kongresu, labai 
nenoriai tokią sumą tvirti
nančiu. Antra vertus, pasau
lis vargais negalais kopia į 
taikos kalno viršūnę ir pa
stangos tą viršūnę pasiekti 
yru vis tik veiksmingos, nors 
ir kainuoja ne vieną dešimtį 
milįjardų dol. Investavimas į 
taiką yra vertas visų išlaidų.

NEIŠGYVENTU DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
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Nuo tokio klausimo siūbtelėjo tikrai moteriškas pasiu
timas ir atšoviau: .Kaip be jo? Mažiausiai bent dvejetą: 
svetainėje šluotą, virtuvėje keptuvę, tik čia nieko nema
tau", nusjjuokiau. Prisiverčiau nusįjuokti, šyptelėjo ir 
juodu. „Bet, sakykim, šautuvą ar pistoletą?" neatleido 
tas pats. Aš tik papurčiau galvą. „Tikrai?" dėjosi nu
stebęs. „Tikrų tikriausia", rimtai pasakiau. „Ir kam 
man jie? Nežinočiau net už kurio galo paimti". „O ką 
turėjo tamstos pusbrolis? „To tai nežinau. Turbūt irgi 
nieko. Jeigu botų turėjęs, būčiau mačiusi, ar bent pra
sitaręs būtų". Paprašė parodyti jo kambarius. Paro
džiau miegamąjį. Pasakiau, kad miegamieji atskiri, o 
visi kiti buvo bendri. Tik pasižvalgė. Vienas pravėrė 
šalia lovos stovėjusią spintelę, paprašė, kad kurį laiką 
nieko neliesčiau, atsiprašė, kad sugaišino ir išėjo. Išly
dėjusi į kiemą pasidrąsinau ir pasakiau: „Tai kažin 
kas galvoja, kad vidurnaktį nubėgau į kalną jį nu
stūmiau. Kaip ragana ant šluotos”, dar pridėjau. Abu 
atsigrįžo. „Atsiprašau už tokį juoką. Suprantu, kad jūs 
čia nieko dėti. Jūs dirbate, kas įsakyta, bet kam man 
reikia įtarinėjimus kentėti?”, nepajutau, kaip pradė

jau erzintis. Vienas žengė žingsnį artyn. „Tamstos nie
kas neįtaria. To paties teiraujamės visų, kurie tą die
ną buvo su juo ar net galėjo būti. Kuris nors iš jų gali 
būti pastebėjęs tą, ko ir pats negalvoja, kad būtų pas
tebėjęs ir siūlas tada išsivynioja pats”. „Tai jį kas nu
stūmė?” įterpiau. „Dar neaišku. Tuo tarpu dar ne
aišku. Bet paaiškės”, — dar kartą atsisveikino, nusi
suko, susėdo į mašiną ir išvažiavo, o aš pasilikau to
kia, lyg būčiau ką pikta padariusi ir negalėjau net nu
jausti ką. Ir tada dingtelėjo,kad viskas tik todėl, kad 
tuoj nulėkiau ant kalno. Dingtelėjo sena pasaka, kad 
piktadaris visada nueina pasidairyti po savo piktada
rybės vietą. O aš nulėkiau. Gal net pirmoji. Policinin
kas pažino ir net prie krašto neprileido. Mandangiai 
patarė eiti namo, ir aš paklusau. Stebiuosi, kad tuodu 
nepaklausė, ką nuslėpti buvau atėjusi. Jiems aišku, 
kad buvau nuėjusi paslėpti praeitos nakties savo 
žingsnių. Ko gero miestelio laikraštėlis gal jau spaus
dina reportažą, kaip aš visa tai padariau, o Viešpatie!

Žinojau ko atvažiavau, bet to nelaukiau. Maniau 
— palaidosim Joną ir abu grįšim. Dabar iš kažin kur 
dingtelėjo, kad gal ir nebegrįšiu. Kaip iš niekur atsira
dęs juodas paukštis, mintis ėmė pašėlusiu viesulu suk
tis. Ką aš Žinau, kas čia su kuo kokius ryšius turėjo ir 
kas su kuo nori suvesti, ką aš žinau kokias, sąskaitas. 
Į tą sūkurį net ir Brigita iš Australuos ėmė suktis. 
Kvailą visokių minčių verpetą stengiausi nustumti į 
šalį ir rasti žodžių, kaip ją nugręžti nuo gulančios pa
nikos. Kartais atrodė ji savo mintyse taip įsisukusi, 
kad visiškai negirdi net ką mėginu pasakyti. Tik po 
kiek laiko pasisuko į mane pažiūrėjo į akis ir pasakė:

— Ar nors vienu žodžiu tiki, ką sakai.
— Kaip netikėsiu teisybe.
— Bet kad tų teisybių žmonės moka padaryti 

daug. Kuria tada tiki?
— Teisybė yra tik viena, — pasakiau nebesugrie- 

bęs ką pasakyti.
— Žinau, žinau: mano teisybė, tavo teisybė, jo tei

sybė, mūsų teisybė, jų teisybė, o aš bįjau. Kaip gerai, 
kad atvažiavai, viena nežinau, ką būčiau dariusi. Bet 
vis tiek bijau.

— Ko bįjoti? Čia dirbai, liudininkų kiek tik nori. 
Paskum, sakei, dar su Kristina šnekėjai. Kas ant kal
no atsitiko, greičiausiai jau buvo atsitikę. Gal net se
niai. Gal dar dieną. Jeigu jie ką įtaria, tai jų darbas 
dairytis. Atėjo pasidairyti ir čia. Pasidairė ir išėjo, tai 
kojų bįjoti.

— Aš ne jų bįjau.
Nustebau.
— Tai ko?
Valandėlę tylėjo ir pešiojo megztuko skverno kam

putį. Paskum pakėlė akis nuo megztuko:
— Gal ir nereikėtų sakyti. Kartais būna geriau nu

ryti kaip puplaiškių arbatos gurkšnį ir viską pasilikti 
sau. Nors čia visokie psichologai moko, kad viską rei
kia rėkte išrėkti. Jų mokslus skaitydama net šypteliu. 
Sakau, nueikit žr parėkite Sovietų Sąjungoj. Ir kitus 
padrąsinkite rėkti, — žemėje lavonams vietų neuž
tektų. Nereikia nė Sovietų Sąjungos. Užtektų nueiti į 
Kūbą ir užrėkti, kad Castro yra vergų varovas ir krau
gerys. Bet kas eis, o mūsų tauta tenai buvo. Ir ne vie
ną dieną, ne vienerius metus. Ir tebėra. Ar tas buvi

mas neįliejo į kraują sunkiai beatsikratomą jausmą, 
kad ne visada verta burną varstyti. Kažin kas iš vi
daus paėmė ir sulaikė — ir tiem nepasakiau, kas at
rodė taip lengva botų buvę pasakyti paprastam pa
sišnekėjime. Jonui labai paprastai pasakinu, o tiems 
negalėjau. Pąjutau, kad jie turi jėgą, didesnę už mane, 
ir negalėjau prasižioti. Dabar, jeigu atsitiko taip, kaip 
gyvu paveikslu stovi galvoje, būčiau gerai padariusi, 
kad ir Jonui liežuvį būčiau sulaikiusi. Ir tau noriu 
pasakyti tik todėl, kad tu taip toli nuo viso tų kas čia 
darosi, o kartu ir taip arti. Kai klausė apie kitus, taip 
knietėjo pasakyti, kad Frenkas nekentė Jono, bet ir tą 
nukandau.

— Nekentė? — nustebau.
Man atrodė, kad juodu tikrai gražiai sutari*.
— Ar kas atsitiko? — dar pridėjau.
Ne, atsitikti nieko nebuvę atsitikę. Tiktai gal at

sivėrę. Ir atsivėrę ne iš karto. Netrukus po to, kai po 
pirmo buvimo išvažiavau, Frenkas radęs ją už baro 
vieną. Jonas valandėlei buvęs kur išėjęs. Radęs vieną, 
pasakęs, kad ją labai gerai atsimenąs, o kaip ji? Ar 
taip nieko neatsimenanti? Jau norėjusi pasakyti, kad 
yra buvę ir atsitikimų ir sutikimų, kuriuos būtina 
išbraukti, kad nebeterštų gyvenimo, bet tuo tarpu 
sugrįžęs Jonas ir dar kažin kas užėjęs, tai ji nieko ne
bepasakiusi ir išėjusi. Po to nei tą, nei kitas dienas 
nebešnekinęs, tik jutusi, kad visada sekioja akimis, 
nuo kurių tarpais tikrai nejauku daręsi.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
CLEVELAND,OH

KILNUS TIKSLAS —
GRAŽUS REZULTATAS

„Tikrą kilnų didvyriškumą 
galima ir dabar atrasti, kaip 
ir visada, tik reikia jį pažinti 
ir nematyti, kad jis žydi tik 
kautynės laukuose”(Gotthelf). 
Šios minties gilioji prasmė 
išryškėjo ir tartum įgįjo rea
lią prasmę, kai prieš gausią 
auditoriją su savo daina, 
žodžiu ir muzika pasirodė 
penki Lietuvos partizanai ir 
jų koncertmeisterė Melita 
Kuprienė, koncerte š.m. spa
lio 17 d., Clevelando Motinos 
parapijos auditorijoje. Jie at
liko puikų koncertą; mes 
jiems ir per juos pareiškėme 
pagarbą ir dėkingumą vi
siems, kurie kritiškais laikais 
nepabūgo rizikuoti savo bran
giu šioje žemėje turtu — savo 
gyvybe. Sunku būtų suprasti, 
kad čia, išeivijoje, ar gyveną 
Nemuno šalyje galėtų abejoti 
tų asmenų meile savo gimta
jai žemei. Vyrų ansamblio 
„Girių aidas” koncertai už
sienio lietuviams stiprus ry
šys su už plataus Atlanto 
gyvenančiu tautos kamienu.

Apie partizanų koncertus 
daug rašė ir užsienio lietuviš
koji spauda. Ir mūsų žurna
listė rašytoja M. Balašaitienė, 
kuri ir asmeniškai turėjo pro
gos arčiau su jais išsikalbėti, 
paskelbė puikų reportažą. 
Čia prisimename kitą to kon
certo aspektą — finansinį re
zultatą.

Vincentas Kuprys — trem
tinys, operos solistas; Anta
nas Paulavičius — tremtinys, 
meno vadovas; Vytautas Bal
sys — partizanas, Antanas 
Lukša — partizanas, Vladas 
Šiukšta — ryšininkas ir pia
nistė Melita —■ įdomiame re
pertuare atliko ir Paulavi
čiaus muziką, sukurtą įvai
rioms poetų eilėms, papasa
kojo šiurpius prisiminimus iš 
politinių kalinių sukilimo, pri
minė ir garsųjį LLS vadą gen. 
J. Žemaitį. Gražiai skambėjo 
ir visos auditorijos pritarimas 
— palyda populiariai dainai 
„Ir kai į tolį ją lydėjau”. Ir 
koncerto programos paskuti
nė Bernardo Brazdžionio žo
džiams „Dievo dovana”, su
kurta A. Paulavičiaus muzika 
tartum patvirtino šio koncerto 
atlikėjų ir rengėjų mintį — 
„Lietuva —amžiams gyva, Tu 
graži Dievo dovana”.

Šio koncerto rengėjų komi
tetas, vadovaujamas dr. Vy
tauto Mauručio, priminė žino
mą taisyklę, kad gražioms 
idėjoms nepakanka vien gra
žių žodžių, o reikia daug dar
bo, meilės ir aukos. Komitetas 
darbą atliko sąžiningai. Suk
viesta per du šimtus klausy
tojų, išspausdinta koncerto 
programa, surinkti biznio 
skelbimai: „Taupa” — lietu
vių kredito kooperatyvas, ad
vokatai Algis Širvaitis ir Egi
dijus Marcinkevičius, LB apy
linkės valdyba, Ramovėnai, 
Matas & Assosiates, Miklus 
Florist, Clevelando ateitinin
kai, „Patria”, IB Communi
cations, PakMail, Jacubs and 
Son — Laidojimo įstaiga — 
beveik visi nuolatiniai lietu
viškųjų renginių rėmėjai skel
bimais. Mecenatų sąraše ma
tome: nuoširdžių aukotojų J. 
ir Č. Šatkus, A. ir V. Mauru
čius, A. ir Pr. Razgaičius, T. ir 
V. Urbaičius, G. ir M. Aukš
tuolius ir J. Balbatą. Aštuoni 
rėmėjai ir 10 aukotojų papildė 
koncerto iždą. Koncerto fi
nansinis rezultatas - 2,687.95 
dol. pasiųstas Lietuvos parti
zanų globos komitetui Čika
gon. Jam pirmininkauja Mari
ja Remienė.

Rengėjų komitetas koncerto

leidinėlyje dėkoja Dievo Moti
nos parapijos kleb. kun. G. 
Kijauskui.SJ, spaudai, lietu
viškųjų radijo transliacijų va
dovėms, skelbimų davėjoms, 
rėmėjams ir visiems talkinin
kams rengiant šį koncertą.

V. Rociūnas

WAUKEGAN - LAKE 
COUNTY

APYLINKĖS RUDENS 
VAKARAS

Š.m. spalio 31 d., 6 v.v., Li
bertyville, „Princess” restora
ne vyko Waukegan/Lake 
County Lietuvių Bendruome
nės rudens pokylis. Oras pasi
taikė labai gražus, todėl žmo
nių susirinko dvigubai dau
giau, nei pernai.

Pokylio pradžioje prie baro 
vyko linksmi pokalbiai ir 
mezgėsi pažintys. Restorane 
padavėjai nešiojo skanius už
kandžius.

Įėjus į salę, kairėje pusėje 
būriavosi eilutė vyrų ir mo
terų, laukiančių savo eilės, 
pas būrėją Ireną Klovienę 
(„Nostrą Damą”). Ji su dideliu 
atsidėjimu stengėsi išskaityti, 
ką kiekvienam iš laukiančiųjų 
lemia žvaigždės. Sako, daug 
teisybės pasakiusi...

Kaip ir kasmet, daug darbo 
įdėjo Elena Skališienė, Sigita 
Damašienė, Dalia Skripkaus- 
kienė ir kiti valdybos nariai.

Skoningai atrodė rudens gė
lėmis ir rūtų šakelėmis pa
puošti stalai. Visus susirinku
sius pasveikino ir vakarą vedė 
valdybos pirmininkas Gedimi
nas Damašius. Jis svečiams 
paaiškino Waukegan/Lake 
County Lietuvių Bendruo
menės valdybos sudėtį ir jos 
veiklą.

Pirmininkas kreipėsi į nau
jai atvykusius^ prašydamas 
naujų idėjų paįvairinti Ben
druomenės veiklą. Jis taip pat 
priminė visiems, kad apylin
kės tautinių šokių šokėjų gru
pė „Klumpė” pasirodys su savo 
šokiais tarptautinėje mugėje 
Milvvaukee, š.m. lapkričio 21- 
22 d. Padėkojęs visiems, pa
linkėjo gero vakaro ir pakvietė 
prie „švediško stalo”.

Šis pokylis buvo ypač gau
sus gražiu jaunimu, neseniai 
atvykusiu iš Lietuvos. Visi ža
vėjosi Virgilijaus Švabo muzi
ka bei jo dainomis ir grakščiai 
šokančiu jaunimu. Pokylį pa
įvairino laimėjimai, kuriuos 
pravedė Rūta Pacevičienė ir 
Asta Scowra. Daug laimikių 
paaukojo Bendruomenės na
riai. Daugelis džiaugėsi laimė
tais daiktais.

Po pokylio visi laimingai grį
žome namo, spėję užmegzti 
naujas pažintis ir patyrę daug 
įspūdžių. Deja, kitas toks po
kylis — tik po metų. Laukia
me visų kitame.

Justina Pronskutė 
Skališienė

Pianistas Rokas Zubovas ir LB Los Angeles apylinkės renginių vadovas 
muz. Viktoras Ralys, po M. K. Čiurlionio „Kelias į garsovaizdžius" kon
certo Šv. Kazimiero parapijos salėje, š.m. spalio 18 d.

Nuotr. Vyt. Fledžinsko

Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone spalio 8 d. Nuotraukoje iš 
kairės: Romas Kasparas iš „Amerikos balso” ir prof. Richard J. Krickus, 
skaitęs savo paskaitą „Karaliaučiaus galvosūkis ir Lietuva”.

Nuotr. Elvyros Vodopalienės

LOS ANGELES, CA
PAGERBTAS TAUTOS

GENIJAUS ATMINIMAS

„M. K. Čiurlionis — Kelias į 
gamtovaizdžius’, atlieka Ro
kas Zubovas...” skelbė iškaba 
prie Šv. Kazimiero bažnyčios 
durų Los Angeles, CA. Be di
delės reklamos žinia palengva 
sklido.

Dailios išvaizdos jaunas mu
zikas menininkas, kaip iš dan
gaus krintanti žvaigždė, ne
tikėtai pataikė į Angelų mies
tą. Negalima buvo praleisti šio 
pasirodymo ir visais įmano
mais būdais jo koncertas Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 
š.m. spalio 18 d., sekmadienį, 
tuojau po pamaldų, vyko, lyg 
tam būtų iš anksto pasiruošta. 
Salėje tvarkingai sustatytos 
kėdės, scenoje reikiamoje vie
toje ekranas, pakrašty fortepi
jonas ir lempos šviesa šalia, 
mikrofonas, salės viduryje 
prožektorius skaidrėms. Graži 
programa anglų kalba; joje at
liekamų kūrinių sąrašas, pia
nisto biografinis aprašymas 
apie tai kad renginys apie Mi
kalojų Konstantiną Čiurlionį, 
dedikuotas jo 120-jo gimtadie
nio paminėjimui. Tokia staig
mena Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkes pastan
gomis ir muz. Viktoro Ralio 
energijos galia, praėjo nuosta
biai lengvai. Publikos buvo 
daugiau negu tikėtasi, retas 
kuris neįsigijo svečio pianisto 
įrašų, niekas nepasigedo už
kandžių nei skambių prista- 
tinėjimų.

Dailininkas, muzikas kom
pozitorius ir pianistas M. K. 
Čiurlionis yra istorinė reteny
bė. Jo kūriniai atliekami žy
mių instrumentalistų dažno
mis progomis; jo tapyba ver
tinama ir mėgiama, be palio
vos kartojasi reprodukcijose. 
Tik niekas iki šiol nesiėmė at
likti analizės Čiurlionio dailės 
ir muzikos darbų lygiagretėje 
(menų) plotmėje. Pianistas 
virtuozas Rokas Zubovas tai 
atliko trejopai: — žodine inter
pretacija, tapybos skaidrių at- 
švietimu ir fortepijono muzi
ka. Visi trys priėjimai buvo at
likti labai subtiliai. Aiškini
mai, palyginimai, išvados pa
lietė klausytojus be retorikos. 
Skaidrės lydėjo tekstų turinį

žemės spalvų pasikeitimuose, 
metų laikotarpio rate, srūvan
čio vandens judesyje. Ypač 
antroje programos dalyje, 
Čiurlionis rado savo neišma
tuojamai platų melodijos po
sūkį. Variacijos „Sefaa Esec” 
tema septynių dalių, keturi 
preliudai allegro agitato, vystė 
pradžią į fantastišką „Jūros” 
ciklą... Viskas, rodos dabar, 
susibūrė viename pasaulyje: 
praeitis ir dabartis, Roko Zu
bovo pirštų tyras tobulumas, 
vos girdimų niuansų skambe
siu kalba kiekvienam; mūsų 
buvimo esmė liaudies dainų 
miniatiūroje.

Šis akademinio lygio pianis
to Roko Zubovo pristatymas 
Čiurlionio-menininko kūrėjo, 
iškeliant jo tautinę prigimtį, 
išsimokslinimą, galimybes 
augti ir plėtotis, praeičiai su
teikia ypatingą reikšmę. Kas 
galėjo tada žinoti, kad šalia 
skurdžios kasdienybės, ne
praktiško gyvenimo aplinky
bės naikino sveikatą kūrybi
nio šaltinio reikalingas žmo
gus. Atėjęs į šį pasaulį varg
dienių šeimoje, išsiplėtojo di
džiulio kūrybingumo dirvoje 
vos keliems metams, akimir
kai, kai atėjo laikas viską pa
likti vienam būnant bejėgio 
skurdžiaus trobelėje. Los An
geles lietuviai atsistojimu pa
gerbė ilgu plojimu Rokui Zu
bovui už brangią dovaną skir
tą Čiurlioniui.

Po koncerto, išbalansavus 
išteklius, kurie suplaukė pub
likos gausiu atsilankymu, vi
sos pajamos viename voke te
ko svečiui pianistui. Bendruo
menės apylinkės vicepirm. 
Liuda Avižonienė valdybos 
vardu nuoširdžiai dėkojo muz. 
Viktorui Raliui, kad nepaisant 
neseniai sėkmingai praėjusios 
Lietuvių dienų šventės, jos di
rektorius sumaniai pravedė ir 
šį Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio gimtadienio prista
tymą. Pagarba priklauso vi
siems atsilankiusiems, nes 
renginių kalendorius iš anksto 
kitaip suplanuotas iš anksto ir 
publikai nelengva pasirinkti. 
Los Angeles lietuviai Čiurlio
nio 120-jų metų gimtadienį 
prisimena kaip ir vieną pačių 
gražiausių.

Stasė V. Pautienienė

LOS ANGELES 
LIETUVOS VYČIAI

Tradicinės Lietuvių dienos 
Los Angeles jau praeityje. Jo
se dalyvavo daugiau negu trys 
tūkstančiai žmonių. Vyriau
sias šventės direktorius muz. 
Viktoras Ralys yra vertas pa
dėkos, sujungęs Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles 
apylinkę su Los Angeles Lie
tuvos Vyčių 50 m. jubiliejumi. 
Jau vienuolikti metai, kai L.A 
Lietuvių Bendruomenė rengia 
Lietuvių dienas.

Š.m. spalio 3 d. Lietuvių die
nų šventės atidarymas vyko 
Šv. Kazimiero parapijos kieme 
įrengtoje scenoje. Po atidary
mo kalbos, Čikagos Lietuvos 
Vyčių choro vadovas muz. 
Faustas Strolia buvo pristaty
tas šventės garbės pirminin
ku, ir apjuostas tautine juos
ta. Jis atidarė Lietuvių dienų

šventę perkirpdamas juostą. 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Vik
toro Ralio, ir Lietuvos Vyčių 
choras, vadovaujamas muz. F. 
Strolios, sugiedojo JAV ir Lie
tuvos himnus.

Šventės minioje sukosi jau
nimas ir mažieji tautiniais 
drabužiais, jie dalyvavo šven
tės programoje šokdami tau
tinius šokius. Šiame sūkuryje 

( sukosi ir Los Angeles Lietuvos 
Vyčių pirmininkė Marytė Še- 
pikaitė, pasikvietusi daugiau 
negu šimtą Lietuvos Vyčių Vi
durio Amerikos apygardos su
važiavimui. Buvo maloni pro
ga pabendrauti ir sutartinai 
dalyvauti programoje. Lietu
vos Vyčių choras, vadovaujant 
šventės garbės pirmininkui 
muz. F. Stroliai, sudainavo
daugiau negu dešimtį dainų.

Lietuvos Vyčių Vidurio Ame
rikos apygardos susirinkimai 
vyko parapijos Žemutinėje sa
lėje. Apygardos pirm. Peter 
Paul Zansitis ne be pirmą kar
tą lankosi mūsų susirinki
muose. Šį kartą jis gražiais 
medaliais su lietuviška juos
tele ir įrėmintais pažymėji
mais apdovanojo kuopos na
rius: M. Šepikaitę, B. Skirie- 
nę, A. Skiriu, S. Bąjalienę, R. 
Novak, L. Baltrėnaitę, J. 
Barzdą, A. Brazą, D. Augutę 
Scolą, V. Ralį, E. Šepikienę, O 
Šepikaitę-Keblienę, A. Pečiulį, 
V. Reklaitytę-Halę, A. Reklai- 
tytę, I. Oksienę, K. Karsoką.

Po Vidurio Amerikos apy
gardos Vyčių susirinkimo, toje 
pat salėje, 4 vai. p.p. buvo pie
tūs su staigmenomis, o 7 v.v. 
„Subatvakaris” šokiai vyko pa
rapijos viršutinėje salėje. Šo
kiams grojo orkestras iš Čika
gos.

Spalio 4 d., sekmadienį,
10:30 v.r. Šv. Kazimiero baž
nyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios už Lietuvos Vyčius. 
Giedojo Vyčių choras, vado
vaujamas muz. F. Strolios. Po 
Mišių parapijos kieme vyko 
programa: dainos, tautiniai 
šokiai, įvairiausia prekyba, 
valgiai, gėrimai, laimėjimai. 
Lietuvos Vyčių pokylis ir at
sisveikinimas su Vidurio Ame
rikos apygardos Vyčiais vyko 
7 v.v. architekto Rimo ir Rūtos 
Mulokų namuose.

Los Angeles Vyčių 133 kuo
pa yra dėkinga Lietuvių dienų 
komitetui už pagerbimą jų 50 
m. sukaktyje. Dėkingi esame 
už atvykimą pas mus Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos apy
gardai, dėkingi jums, apdova
notieji kuopos nariai.

Sutartinai tęsime 1913 m. 
įsikūrusią Lietuvos Vyčių or
ganizaciją, šūkiu Dievui ir Tė-

EtlUAl HOUSING
LENDER

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 
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

KVIEČIAME ATIDARYTI 
MOŠŲ SPECIALŲ 15 MĖNESIŲ C. D.

Earn 5.00 % APY
15 Month CD
Minimum $1ZOOO

CO Annual Psrcantaga Ylald (APY) accurata aa of publication data. Offar can ba wltbdrawn at any tlma. Panalty tor aarty CD wlthdrawala. 
Not avallabta for IRAa

Mes kalbame lietuviškai

PROSPECT FEDERAL 
SAVINGS BANK

11139 S. Harlem Avė. 
Worth, IL 60482
708/361-8000

CLASSIFIED GUIDE
-S t< £ L Ii t M A /

ĮVAIRŪS
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, namu, šVfikATflė, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Ofl. Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3206 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

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.

VVashington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping" 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.

BALTIA EXPRESS
CO LTD

PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 

MENEDŽ. ALGIMANTAS BARNIŠKIS

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
AIR CARGO

Priimami iki GRUODŽIO 9 d. kasdien 
7269 s. Harlem Avė., Bridgevievv, IL 60455 

TEL. 1-800-SPARNAI /1-800-772-7624 
1554 Carmen Drive, Eik Grove Village, IL 60007 

TEL. 1-800-AMBER XP / 1-800-262-3797 
JAUNIMO CENTRE šeštadieniais 

nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. dienos

vynei, tvirtai stovinčią ant ko
jų lietuvybės išlaikyme, meilę 
protėvių žemei, šiuometine pa
rama Lietuvai. Šiandieninio 
pasaulio blogio audroje, no

6858 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629
773/581-6500

1715 W. 47th St 
Chicago, IL 60609
773/523-3145

Indėliai apdrausti Federalinės valdžios iki $100,000

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y REALTORS

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

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

KMIECIK REALTORS
V_KTnu%y. 7922 S.Pulaski Rd.

. 4365 S-Arcber Ava.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

Ieškome darbininkų
paruošt sunkvežimius 

dažymui. 
Kreiptis: Steve, 

tel.708-396-1516

Gruodžio 12 d. 8 va), vakaro Jaunimo 
centre, gruodžio 13 d. 3 vai. p. p. — 
PLC Lemonte visus, mėgstančius 
linksmą kaimišką ir „kantrią” (country) 
muziką, smagų šokį, i koncertą kviečia 
dainininkas VIRGIS STAKĖNAS. 
Ištroškusieji galės atsigaivinti bare.

rime prisidėti ir padėti; Dieve 
leidi mums gyventi, naudotis 
gėrybėmis ir džiaugtis grožy
bėmis. Už viską dėkojame Die
vui. Stasė Bajalienė



A.IA.
VENAI LAUKAITIENEI

mirus, giliame liūdesyje likusiam vyrui ALEKSUI ir 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Dr. Algirdas ir Dalia Saunoriai 
Elytė ir Antanas Tėveliai

Hamilton, Canada

A.fA.
VENAI LAUKAITIENEI

mirus, jos vyrui ALEKSUI, dukrai VILIGAILEI, sū
nui VYTAUTUI, bei kitiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

A.IA.
VENAI LAUKAITIENEI

mirus, jos vyrą ALEKSĄ, dukterį VILIGAILĘ LEND- 
RAITIENĘ su šeima, sūnų VYTAUTĄ ir kitus gi
mines bei artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame.

Danutė ir Edmundas Eidukai 
Vytautas Janulaitis 
Ona Lukienė
Pranė ir Juozas Masilioniai 
Stasė ir Ričardas Petersonai 
Tadas Rūta
Elena ir Petras Spukai

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

kurie guli banko seife.

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

veltui gausite piniginę,
$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 VVestern Union, 
gaunate naują piniginę, kuponą ir užtikrinimą, 

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

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

WESTERN MONEY
UNION TRANSFER

The fastest way to send money worldwideJM

No purchaie or Tronioction Neccuary. How lo participale: I) You will aulomallcally participale in Ihe eweep«akei each time you tend VVealern Union Money tranafer (eaduding Wealern Union Quick Pay and 
Quick Caah) belween November K 1998 anl December 31 1998) from U.S. or Puerto Rico to 1) Carlbbean, Latin America (eaduding Meaico), Eaetern Europe. Nigeria. 2) To participale withoul using Wealern 
Union Services hand prtnl your name. full mailing address (including a ilp code) a plain 3”s5” piece of paper, indude the name of VVestern Union market. — Carlbbean, Latin America, Eastern Europe or 
Nigeria and mali II to: VVestern Union "VVallel of Fortune” Sveepstakes, P.O. Boa 5058, Unionville, Ct 04087-5058. The entries via mali mušt be postmarked before 1/2/1999 and received by 1/8/1999. Limit, one 
per an envelope. One vvlnner vvill be seleded from each of 4 dravvlngs. In the dratving vvill participale all the eligible VVestern Union Iransartions and entries by maii lo each of the 4 mentioned above markets. (4) 
Grand Prices: (4) four vrinners vvill each be given 30 seconds, (2 minutes totai) togalher as much money asposslblein a bank vault up to a masintum totai for all four Grand Priie participants. For ail four Grand 
Prise participanl of $100,000. $10,000 per Grand Prise parficipant minimum guaranleed to be avvarded. lf necessary travel and accommodation vvill be provided for vrinners. Masintum Retail Value of cash and 
travel portion of priae: $110,000. Odds of tvinning vvill depend upon Ihe number or eligible transactions and mailed entries received for each applicable market. All FederO, stale and local lasęs are eole 
responsibility of the PriseVYlnners. Ellgibility: Svveepslakes open lo residents of the $0 United States, Ihe Dlslricl of Columbia and Puerto Rico tvho are 18 years of age or older. Omdal Rules: For a copy of Ihe 
OfTicial Rules, send a slamped self-addressd envelope ("SASE”) for receipt by 2/20/99 lo: Weslem Union ”Wallet of Fortune” Rules, P.O. Bos 5988, Unionville, CT 06087-5988. Winners List: For Ihe name of the 
vrinners, send a SASE for receipt by 2/20/99 lo Western Union VVInners. P.O. Bos S988, Unionville, CT 06087-5988. VValiet and coupon offer is valid as long as Ihe supply lasts. Void vvhere prohibited by law.

A.tA.
VENAI LAUKAITIENEI

mirus, jos vyrui ALEKSUI, dukrai VILYTEI, žentui 
JURGIUI ir visai jų šeimai reiškiame gilią ir nuo
širdžią užuojautą.

Korp! Neo-Lithuania Čikagos skyrius

Brangiai klasės draugei
A.fA.

VENAI BŪDAVAITEI 
LAUKAITIENEI

mirus, jos šeimai, vyrui ALEKSUI, sūnui VYTAU
TUI, dukrai VILIGAILEI ir dukraitėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Danutė Alilionienė 
Lisa Barkienė 
Gražina Butkienė 
Roma Gruzdienė 
Viktoras Kučas 
Irena Mickūnienė 
Juozas Mieliulis 
Zenonas Milūnas 
Danutė Norkaitytė 
Zenonas Pajaujis 
Angelė Schaffer 
Vytautas Strolia 
Jonas Šarka 
Anatolijus Šlutas 
Ada Šmitienė 
Jonas Talandis 
Irena Zmuidzinavičienė 
Irena Žiurlienė

Hanau lietuvių gimnazijos III laida.

KO REIKIA LIETUVAI

(Atkelta iš 3 psl.)

Kaip visada Vladas Stanke
vičius yra nepakeičiamas or
ganizatorius ir padėjėjas įvai
riems verslo parengimams 
McDermott, Will & Emery pa
prastai niekada neatsisako 
pagelbėti, vystant verslo ry
šius su Lietuva.

Vytautas Germanas pasiūlė 
sutelkti išėjusių į pensiją vers
lininkų grupę, kuri galėtų tap
ti aktyviausiu pagalbininku 
centro veikloje.

Vytenis Rasutis, Lietuvių 
Bendruomenės Ekonominių 
ryšių pirmininkas, visada no
riai prisideda prie įvairių 
verslo parengimų. Sėkmingai 
vystydamas savo verslo įmo
nę, jis galėtų praktiškai daug 
kuo padėti besikuriančiam 
centrui.

Lietuvos konsulė Clevelande 
Ingrida Bublienė, aktyviai pa
dedanti daugeliui lietuvių ren
ginių, taip pat neatsisakytų 
padėti, vystant komercinius 
ryšius tarp Amerikos ir Lietu
vos verslininkų. Ji galėtų at
vesti nemažai narių į naujai 
besisteigiantį verslo židinį.

Romas Pūkštys, turėdamas 
tik 10 minučių laiko susi
ruošti, sutiko nuvežti Gargždų 
„Selsos” statybos firmos direk
torių Gediminą Pargaliauską į
susitikimą su Kohler Wiscon- 
sin valstijoje. Jis neatsisako 
padėti ir ateityje. Romas taip 
pat pažadėjo pagelbėti, įren
giant Čikagoje prekių pavyz
džių eksponavimo salę Lietu
vos gaminiams.

Norėtųsi nuoširdžiai padė
koti tėvui ir sūnui Stanley 
Balzekams už jų pagalbą, pri
imant svečius iš Klaipėdos. 
Jie ir toliau ruošiasi pagelbėti 
Lietuvai. Sunku išvardinti vi
sus: Rimantą Dirvonį, Vytau
tą Januškį, Davė Shestoką, 
Tadą Misiūną, Marių Kriau
čiūną, Reginą Gailiešiūtę ir 
daugybę kitų, kurie padarė 
viską, kas įmanoma, kad mū
sų svečiai iš Lietuvos nenusi
viltų mūsų svetingumu ir no
rėtų vėl apsilankyti. Aš ma
nau, jie savo veikla prisidėtų 
prie naujojo centro.

Su gilia ir nuoširdžia pagar
ba aš visada galvoju apie dak
tarą Liną Sidrį, kuris nepa
prastai daug padėjo ir toliau 
tepadeda Lietuvos žmonėms. 
Daktaras pritarė minčiai 
steigti verslo su Lietuva cent
rą ir su mielu noru sutiko pri
sidėti prie jo įkūrimo.

Yra dar kliūčių, trukdančių 
plėtotis gilesniems ryšiams su 
Lietuva. Kai kas dažnai, graž
byliaudamas apie pagalbą Lie
tuvai, negali nuslėpti panie
kos neseniai atvykusiems ar 
Lietuvoje gyvenantiems žmo
nėms. Nemaža yra mūsų apy
linkėse iš Lietuvos atvykusių, 
talentingų ir darbščių, nepri- 
sidedančių prie lietuvių veik
los, kurie galėtų daug įnešti, 
jei jie galėtų jaustis savi savų 
rate.

Gal jau laikas užmiršti tą 
atstumą per vandenyną, kuris 
ilgam buvo atskyręs lietuvius 
vienus nuo kitų. Yra ir vie
noje, ir kitoje pusėje ir gerų, ir 
blogų žmonių, nes žmogaus 
charakterį nulemia toli gražu 
ne pasaulio dalis, kurioje gy
veni. Gal pagaliau atėjo laikas 
palaidoti senas nesantaikas ir 
ambicijas, suvienyti jėgas 
„vardan tos Lietuvos?”

Lietuviai seniai ir sėkmin
gai darbuojasi Europos rin
kose. Jungtinių Amerikos 
Valstijų pasaulis taip pat gali 
pasiūlyti nemaža verslo vysty
mo galimybių, kurių Lietuvai 
dabar nepaprastai reikia. Ar 
ne dabar laikas suteikti Lietu
vai tikros ir praktiškos ekono
minės pagalbos pradėti verslo 
ryšiams su Amerika? Jei ne 
dabar, tai kada?
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AJA.
BERNARDAS ŽUKAUSKAS

Gyveno Deerfield, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje.

Mirė 1998-m. gruodžio 2 d. 11:30 vai. ryto sulaukęs 
101 metų.

Gimė Lietuvoje, Lazdijų apskrityje, Rudaminos pa
rapijoje, Maišymų kaime. Amerikoje išgyveno 49 metus.

Nuliūdę liko: duktė Rita Venclovienė, žentas Liu
das, anūkė Viktutė Siliūnienė, jos vyras Rimas; pro
anūkės Andreja ir Amilija; anūkas Liudas, žmona Kel
ly, anūkė Audra Venclovaitė; sūnus Algis Žukauskas, 
anūkės: Rima Hoak, jos vyras Don; proanūkai Adriana 
ir Sebastijonas; anūkė Elena Butkienė, vyras Renis; 
proanūkai Tessa ir Alekas; anūkai: dr. Vita Sullivan, 
vyras dr. Steven; svainė Baniutė Mačiūnienė ir jos 
šeima.

Velionis priklausė Ateitininkų sąjungai, Korp! Kęs
tutis, Krikščionių Demokratų partijai, ALT’ui, BALF’ui. 
Buvo žinomas lietuvių visuomenės veikėjas Philadel
phia, PA, kur gyveno 20 metų.

A.a. Bernardas pašarvotas sekmadienį, gruodžio 6 
d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Avė. (Arti Derby Rd.). Atsisveikinimas 
7 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 7 d. Iš laido
jimo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Ber
nardas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Ber
nardo Žukausko ateitininkų stipendijų fondui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 

7600.

A.fA.
ROMUI VENCKUI,

Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygardos iždinin
kui, skautininkui ir visuomenės veikėjui staiga mi
rus, liūdėdami giliai užjaučiame jo mylimą žmoną 
GIEDRĘ, dukterį DAIVĄ, sūnų VYTĄ, gerbiamą mo
tiną BRONĘ VENCKIENĘ, seserį DANUTĘ. GIED
RAITIENĘ, brolius LAIMĮ ir JUOZĄ, jų šeimas ir gi
mines.

Lietuvių Bendruomenės Vakarų 
apygardos valdyba

A.fA.
VENAI LAUKAITIENEI

iškeliavus Amžinybėn, dideliame skausme pasiliku
siems — vyrui ALEKSUI, dukrai VILIGAILEI, sūnui 
VYTAUTUI ir jų šeimoms bei visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Aldona ir Juozas Brizgiai 
Zuzana Pupienė

Mielai Draugei

A.fA.
KASTUTEI VALIUŠKIENEI 

LELEŠIUTEI
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą jos vyrui ANTA
NUI ir dukrai GAJAI su šeima ir kartu liūdžiu.

Jovita Strikienė

PADĖKA

A.tA.
ALBINOS MALINAUSKAITĖS- 
KULPAVIČIENĖS (1900 -1998) 

ir VLADO KULPAVIČIAUS
(1896 - 1991)

palaikai perkelti į Lietuvą ir š.m. lapkričio mėn. 15 d. 
palaidoti Kėdainių miesto kapinėse.

Dėkojame NPM seselėms Putname, CT, už nuoširdžias 
paslaugas, A. Gilman, Ine. Funeral Directors už 
persiuntimo sutvarkymą, ir visiems, pareiškusiems 
užuojautas.

Sūnūs su šeimomis
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l ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEa
LIETUVOS KARIO GARBĖ YRA 

NEPAŽEISTA
Lietuvos kariuomenės aštuoniasdešimtą sukaktį minint

Kun. Antanas Saulaitis,
SJ, gruodžio 13 d., 12 vai., 
Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje aukos kalėdinio su
sikaupimo Mišias. Vargonais 
gros muz. Vytautas Gutaus
kas. Po pamaldų bus pietūs 
(vieta bus paskelbta vėliau), 
kurių metu kun. A. Saulaitis 
kalbės apie Lietuvą, parodys 
filmą. Visi nuoširdžiai kvie
čiami.

Advento susikaupimas 
Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Marąuette Parke 
vyks gruodžio 11-13 d. Jam 
vadovaus Vatikano radijo lie
tuviškų laidų direktorius kun. 
Virginijus Vailentas.

Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus filis
terių prieškalėdinė sueiga 
- pietūs sekmadienį, gruodžio 
13 d., 1 v.p.p. vyks „Seklyčios” 
patalpose. Kviečiami visi filis
teriai, jų šeimos ir draugai. 
Apie dalyvavimą iš anksto 
pranešama sesei Halinai, tel. 
773-523-9162.

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa turės savo kalėdini susi
rinkimą pobūvį gruodžio 15 
d., 7 vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Bū
tinos rezervacijos, kurias prii
ma Julie Zakarka 708-425- 
5015 arba Estelle Rogers 708- 
425-6003. Maloniai kviečiami 
ir svečiai arba norintieji pri
klausyti Lietuvos Vyčiams.

Tauragės Lietuvių klubo
narių metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 6 d., sekmadie
nį, 2 vai. p.p. Šaulių namuose. 
Visus narius kviečiame susi
rinkime dalyvauti.

,Aušros Vartų”/„Kema- 
vės” skaučių tunto tradi
cinės kūčios penktadienį, 
gruodžio 4 d., 7 v.v. vyks PLC, 
Lemonte. Visos sesės, tėveliai 
ir tunto rėmėjai kviečiami. 
Sesės ruošia programą, visus 
pavaišinsime skaniais kūčių 
valgiais, pagiedosime kalėdi
nes giesmes ir pabendrausime 
šventiška nuotaika. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto 
pranešti tuntininkei Laimai 
Rupinskienei, tel. 630-887- 
0189.

Lietuvių Katalikų reli
ginės šalpos rudens/žiemos
žiniaraštis jau išsiuntinėtas 
plačiajai lietuvių visuomenei. 
Tai vienintelė lėšų telkimo 
priemonė. Nuo 1961 m. daug 
gerų darbų atlikta Lietuvoje 
aukų, gautų per LKRŠ dėka. 
Prašoma dosniai atsiliepti ir 
pasiųsti auką LKRŠ, kad ji ir 
toliau galėtų remti Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios dvasinio 
atgimimo projektus. Kiekvie
na auka labai svarbi, vertina
ma ir nekantriai laukiama. 
Aukas siųskite: Lithuanian 
Catholic Religious Aid, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių.

Tradicinis kalėdinis 
ALIAS Čikagos skyriaus susi
rinkimas įvyks š.m. gruodžio 
11 d., 7:30 val.v. Balzeko kul
tūros muziejaus auditorijoje. 
Be metinės skyriaus pirminin
ko Teodoro Rudaičio ataskai
tos išgirsime svečių, Kauno 
technologijos universiteto ši
lumos ir atomo energetikos 
katedros docento dr. Arvydo 
Adomavičiaus ir Ignalinos ato
minės elektrinės bloko valdy
mo inžinieriaus, KTU dokto
ranto, Valdo Ledzinsko pas
kaitą apie Ignalinos AE sau
gumą ir eksplotacijos perspek
tyvas. Meninę programą at
liks muziko Ričardo Šoko va
dovaujamas moterų ansam
blis. Kviečiame dalyvauti vi
sus, besidominčius ALIAS 
veikla.

„Vaiko vartai į mokslą”,
naujai įsikūręs būrelis, rūpi
nasi gatvės vaikais Lietuvoje, 
kurie dėl įvairių priežasčių ne
lanko mokyklos, dėkoja Mairo
nio lituanistinei mokyklai, Le
monte, o ypač mokytojai Sil
vijai Radvilienei, padėjusiai 
suorganizuoti mokslo priemo
nių ir kalėdinių dovanėlių va
jų gatvės vaikams Lietuvoje. 
Vajus buvo sėkmingas. Tiki
mės, kad gavusiems, o taip 
pat ir jas davusiems, šv. Ka
lėdos bus linksmenės.

Lietuvių dailės muziejuje 
Lemonte - kalėdinis baroko 
muzikos koncertas žvakių 
šviesoje! Gruodžio 6 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p. jums dainuos 
Angel Petro (sopranas), o jai 
baroko laikų klavesinu pritars 
Rokas Zubovas.

MENO MOKYKLĖLĖJE

Maloniai kviečiame visuo
menę į gruodžio 17 d. rengia
mą atvirų durų dieną arba at
virą pamoką.

Atvykusieji galės dalyvauti 
pamokėlėse, stebėti jų eigą. 
Taip pat bus surengta dailės 
skyriaus moksleivių darbų pa
rodėlė. Pamokėlės vyks: 5:45 
v.v.-6:35 v.v. - dailės skyriaus 
jaunesnioji grupė, 6:35 v.v.- 
7:25 v.v. - dailės skyriaus vy
resnieji, gitaros, kanklių ir 
pramoginių šokių pamokėlės. 
7:30 v.v.-8:20 v.v. baleto pa
mokėlė. Mokyklėlė darbą pra
dėjo rugsėjo 24 d. Per trumpą 
laiką kai ką nuveikėme, tai 
norime kartu su visais pasi
džiaugti. Kviečiame visus, ku
riems įdomu.

Taip pat pranešame, kad 
meno mokyklėlėje jau veikia 
gitaros skyrius. Kviečiame vi
sus, norinčius išmokti skam
binti šiuo instrumentu. Pamo
kos vyksta kiekvieną ketvirta
dienį 6:30 v.v.-7:20 v.v. Taip 
pat priimame mokinius į kitus 
veikiančius skyrius - dailės, 
kanklių, pramoginių šokių bei 
baleto. Kiekvieną ketvirtadie
nį! Jei susidomėjote, skam
binkite tel. 630-690-4051.

L.T.
NEUŽMIRŠKIME 

LABDAROS VAKARO

Apie labdaros vakarą gal 
daug ir nereikėtų rašyti. Jis 
jau tapo tradicija, ir „Sek
lyčia”, rodos, jam vykstant, 
yra per maža tokiam rengi
niui. Labdaros vakaras - vie
nas žymesniųjų renginių, ku
rie dar rengiami Čikagoje. 
Labdaros vakaro, įvyksiančio 
gruodžio 12 d., šeštadienį,
6:30 v.v. „Seklyčioje”, progra
moje - prel. Juozo Prunskio 
premijos įteikimas. Ši premija 
skiriama 65 metų (ir daugiau) 
sulaukusiam žmogui, gyve
nančiam JAV ir nusipelniu
siam katalikiškai labdaringai 
veiklai. Buvo sudaryta vertini
mo komisija, kurioje - Birutė 
Jasaitienė, Marija Remienė, 
dr. Petras Kisielius ir Juozas 
Žygas - pirmininkas. Visuome
nė buvo prašoma siūlyti kan
didatus. Nors siūlomų kandi
datų buvo nedaug, bet pakan
kamai. Komisija išrinko vieną 
asmenį. Kas jis - bus pranešta 
Labdaros vakare.

Nedelsiant užsisakykite vie
tas! Iš praeities žinome, kad 
paskutinę dieną gali jų nelik
ti. Skambinkite į „Seklyčią”. 
Po premijos įteikimo vyks me
ninė dalis, laimėjimai ir - ska
ni vakarienė. Visi kviečiami ir 
laukiami. „Seklyčia” yra LB 
Socialinės tarybos, kuriai va
dovauja Birutė Jasaitienė, pa
dalinys. Tad, dalyvaudami 
šiame Labdaros vakare, tuo 
pačiu paremsite Socialinės ta
rybos vykdomus darbus. Iki 
pasimatymo Labdaros vakare!

J.Žygas

Lapkričio 23 d. yra oficiali 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mo data. Šią dieną 191d m. 
buvo išleistas pirmas Lietuvos 
kariuomenės įsakymas. Tai 
vienas svarbiausių Lietuvos 
valstybės atsikūrimo įvykių. 
Kariuomenės atkūrimo sukak
tį kasmet pagarbiai, iškilmin
gai švenčia tauta savo žemėje 
ir patriotinė išeivija, užsienio 
lietuvija.

Lietuvos kunigaikščių ka
riuomenė ištisus šimtmečius 
grūmėsi,kovojo prieš Azijos 
puslaukines tautas, siekian
čias užgrobti ne tik Lietuvos 
teritoriją, bet ir visą Vakarų 
Europą, — Lietuvos karys Eu
ropai leido ramiai kurti kultū
rines vertybes, kopti pažangos 
laiptais. Galima drąsiai tarti, 
kad, jei ne Lietuvos kario drą
sa, karyžgiškumas ir laimėji
mai karo lauke, tai Lietuva se
niai būtų išbraukta iš Europos 
valstybių žemėlapio. Todėl 
Lietuvos kariuomenei priklau
so užtarnauta tautos pagarba.

Švenčiant Kariuomenės 
šventę š.m. lapkričio 22 d., 
Mišias aukojo ir patriotinį pa
mokslą pasakė prel. Ig. Urbo
nas. Auką nešė J. Mikulis, 
LKVS, Ramovės pirmininkas, 
ir J. Ivašauskienė, LDK Bi
rutės draugijos atstovė, tauti
niu drabužiu pasipuošusi. Gie
dojo solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai, altorių puošė 
gėlės ir ryškino šventės nuo
taiką. Buvo pilna koplyčia 
maldininkų.

Prie paminklo Jaunimo cen
tro sodelyje išsirikiavo unifor
muoti šauliai, šaulės, visi su 
vėliavomis, šaulio J. Gurevi
čiaus vadovaujami. Įžanginį 
žodį tarė Čikagos Ramovėnų 
pirmininkas, J. Mikulis. Au
kurą uždegė M. Abarius, LŠS 
pirmininkas, šaulėms Al. Bal
čiūnienei ir M. Gudaitienei 
asistuojant. Sugiedotas Lietu
vos himnas. Padėtas didžiulis 
gyvų gėlių vainikas kovoju- 
siems-žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Vainiką padėjo dimisi
jos mąjoras Ed. Vengianskas, 
LKVS Ramovės pirmininkas, 
palydint Z. Juškevičienei,

IŠ ARTI IR TOLI

PREMIJOS LAUREATAS, 
GIMĘS LIETUVOJE

Visi žinome, kad lenkų rašy
tojas, 1980 m. Nobelio premi
jos laureatas, Czeslaw Milosz 
yra 1911 metais gimęs Lietu
voje. Rašytojas savo kūryboje 
dažnai mini Lietuvą ir jos 
žmones. Chemikas Aaron 
Klug, 1926 m. gimęs žydų šei
moje Lietuvoje, dvejų metų 
išvyko Pietų Afrikon. 1982 
metais A. Klug gavo chemijos 
Nobelio premiją ir savo auto
biografijoje parašė, kad gimė 
Lietuvoje, nors tuomet Lietu
va buvo Sovietų Sąjungos oku
puota ir dingusi iš žemėlapio.

Saulius Šimoliūnas

ŠV. PETRO IR POVILO 
PARAPIJOS KŪČIOS

Šeštadienį, gruodžio 19 d., 
tuoj po 5:30 vai. vakaro šv. 
Mišių, Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos svetainėje, 216 Ripley 
Place, Elizabeth, New Jersey, 
Bažnyčios altoriaus draugijos 
valdyba rengia tradicines lie
tuviškas Kūčias. Bus paga
minti skanūs tradiciniai val
giai.

Šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebonas kun. Alfredas Žemei- 
kis kviečia visus dalyvauti ir 
kartu švęsti Kūčias. Bilietai 
— po 12 dol. asmeniui; juos 
įsigyti galima iki antradienio, 
gruodžio 15 d. Automobilius 
galima saugiai statyti parapi
jos kieme. Galit skambinti 
908-352-2271. Visi laukiami! 
Praleiskime Kūčias drauge.

LDK Birutės draugijos pirmi
ninkei ir A. Kirvaitytei, Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
moterų vadovei. Patriotinę 
kalbą pasakė P. Narutis, Poli
tinių kalinių sąjungos pirmi
ninkas. Kalbėtojas priminė 
Lietuvos kariuomenės kovas 
su priešais. Priminė 1918 me
tų Lietuvos Nepriklausomybės 
kovas net su keliais priešais 
tuo pačiu metu: lenkais, ber
montininkais, rusais, siekian
čiais užgrobti Lietuvos žemę, 
pavergti tautą. Minėjo Saulės 
mūšį prie Šiaulių, kovas prieš 
kalavijuočių ordiną. Pergalin
gą Žalgirio mūšį prieš kryžiuo
čių ordiną, kuriam sudavė 
lemtingą smūgį. Minėjo 1863 
metų sukilimą prieš Rusijos 
carą. Kovas su lenkais ties 
Širvintais, Giedraičiais; išryš
kino didvyriškas partizanų ko
vas prieš Rusijos karinius da
linius. Pasakė, kad partizanai 
vedė pasipriešinimo kovas 
1941-1952 metais, o rusų ka
riai bijojo įžengti į Lietuvos 
miškus, nes žinojo, kad sutiks 
partizaną, ne tik su ginklu 
rankoje, bet ir didžiulio kovos 
ryžto, laisvės siekio dvasia ap
siginklavusį. Kalbėtojas ak
centavo, jog partizanų kovos 
aiškiai įrodė pasauliui, kad 
Lietuva buvo ir nori būti lais
va ir nepriklausoma valstybė.

M. Abarius, LŠS pirminin
kas, pareiškęs pagarbą Lietu
vos kariui, kariuomenei, pak
vietė susirūpinti lietuvybės iš
laikymu užsienyje ir padėti 
Lietuvai greičiau įtvirtinti de
mokratiją, sustiprinti jos eko
nomiką.

Tik įžengus į Šaulių namų 
salę, žvilgsnį pasitiko di
džiulis šventės sveikinimas, 
kabantis scenoje, pultas, pa
puoštas tautiniais motyvais, 
— juosta, audiniu; salėje skli
do malonus gėlių kvapas. Bu
vo išrikiuotos šaulių, ramo
vėnų vėliavos. Sugiedotas Lie
tuvos himnas. Įvyko kovoju- 
sių-žuvusių už Lietuvos laisvę 
pagerbimas. Programos va
dovas J. Mikulis maldai su
kalbėti pakvietė kun. F. Ki- 
reilį, kuris prašė Dievo palai
mos Lietuvos kariui, kariuo
menei.

Sveikino, kalbėjo, patrioti
nes mintis reiškė organizacijų 
atstovai. Žodžiu sveikino: B. 
Jasaitienė, LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkė; Algis 
Regis, Mažosios Lietuvos Re
zistencinio komiteto pirminin
kas; M. Marcinkienė, ALTo 
veikėja. Ji perskaitė ALTo 
centro valdybos pirmininko 
dr. J. Račkausko sveikinimą. 
Lietuvių tautinės sąjungos 
pirm. P. Bucho sveikinimą 
perskaitė J. Mikulis. E. Ven
gianskas, dimisijos majoras 
LKVS „Ramovės” centro val
dybos pirmininkas, padėkojo 
šventės rengėjams, Čikagos 
ramovėnams ir jų talkinin
kams, šauliams, birutietėms.
M. Abarius sveikinimo žodį ta
ręs, kvietė budėti Lietuvos 
laisvės sargyboje, padėti Lie
tuvai greičiau įdiegti demok
ratiją. Z. Juškevičienė, LDK 
Birutės draugijos pirmininkė, 
pasveikinusi šventės rengėjus, 
dalyvius, metė trumpą žvilgs
nį į Lietuvos kunigaikščių 
kariuomenę, atidavė pagarbą 
bočiams karžygiams.

Paskaitai programos vado
vas pakvietė Br. Nainį ir supa
žindino su jo asmeniu. Kadangi 
jo paskaita buvo išspausdinta 
„Drauge”, tai apie jos turinį 
netenka pasisakyti. Galima 
tik tarti, kad paskaita buvo 
turininga, aktuali, tad paskai
tininkas susilaukė didelio 
klausytojų dėmesio; paskaita 
buvo plojimais pertraukta ir 
pabaigoje gausiais plojimais 
už ją padėkota paskaitininkui.

Meninę programą atliko so-

Minint Lietuvos kariuomenės šventę lapkričio 22 d., prie Žuvusiems kovose dėl Lietuvos laisvės paminklo Jau
nimo centro sodelyje buvo padėtas vainikas. Priekyje — žurn. Zuzana Juškevičienė.

listas Algimantas Barniškis, 
elektroninei muzikai prita
riant. Jis padainavo keletą pa
triotinių liaudies dainų. Solis
to pakviesti, dainavo ir visi 
dalyviai. Nuotaika buvo paki
li, šventiška.

Šventės akademinė progra
ma buvo užsklęsta visiems da
lyviams balsingai giedant 
giesmę „Lietuva brangi”. Ren
gėjų vardu J. Mikulis padė
kojo renginio talkininkams, 
šauliams, birutietėms, šeimi
ninkėms, vaišes surengu
sioms. Tenka maloniai paste
bėti, kad visa šventės progra
ma buvo sklandžiai vadovau
jama ir neužtęsta, dalyviai 
ilgų kalbų neišvarginti.

Zuzana Juškevičienė

Šaulių ir ramovėnų vėliavos t. jėzuitų koplyčioje, minint Lietuvos Kariuomenės šventę lapkričio 22 d.

• 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, 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.)
• Atlantic Express Corp. 

siūlo darbą automechanikams 
ir vairuotojams, turintiems 
CDL teises. Kreiptis tel. 630- 
257-8652, Lemont, IL.

(sk.)

Pradedant Lietuvos Kariuomenės minėjimą Šaulių namuose, maldą su 
kalbėjo kun. F. Kireilis (kairėje); šalia jo programos vadovas J. Mikulis.

• Išnuomojamas 3 kamb. 
butas prie 66 St. ir Kedzie 
Ave.;su baldais ir šiluma; $380 
mėn. Tel. 708-425-7160.

(sk.)
• Baltic Bakery praneša, 

kad Šakočius (Baumkuchen) 
galima užsakyti tel. 773-523- 
1510 ir atsiimti iš kepyklos, 
4627 S. Hermitage Avė. 
Galime pristatyti į Čikagos 
pietvakarių priemiesčius.

(sk.)
• Puiki dovana kitiems ar 

sau ir parama Lietuvos 
vaikams videografo A. Plėnio 
vaizdajuostės „Saulutės ”, 
Lietuvos vaikų globos būrelio 
ruoštų koncertų: „Už aukštųjų 
kalnelių” (baritonas Vytautas 
Juozapaitis, pianistė Nijolė 
Ralytė), bei „Aukso gija” 
(tenoras Virgilijus Noreika, 
sopranas Audronė Gaižiūnienė, 
pianistas Povilas Jaraminas). 
Auka $25 už vieną 
vaizdajuostę. Čekius rašyti: 
„Saulutė”. Užsakymus priima ir 
pildo Aleksandras Plėnys, 
3701 W. 65th Place, Chicago, 
IL 60629, tel. (773) 585-6581. 
Aukos „Saulutei” nurašomos 
nuo mokesčių. Tax ID # 36- 
3003339.

(sk.)
• Ron Dičius paskyrė $25 
auką Lithuanian Mercy Lift, 
savo draugo a.a. Jono Žukausko 
atminimui.

(sk.)

• Nepaprasta Kalėdinė 
dovana tik $7! Užsakykime 
krikščioniškos minties mėnraštį 
„Apžvalga” sau, giminėms ir 
artimiesiems. Prenumerata me
tams tik $7 Lietuvoje, $20 JAV. 
Užsakymus siųsti: „Apžvalga”, 
Pylimo 36/2, 2001 Vilnius 
arba Pr. Povilaitis, 9050 S. 
Troy Avė, Evergreen Park, 
IL 60805

(sk.)
• A.a. Genovaitės Drauge- 
lienės atminimui per Arūną ir 
Ireną Draugelius buvo gauta 
$1,300 auka „Saulutei”, Lietuvos 
vaikų globos būreliui. Šią sumą 
suaukojo: A.D. Draugeliai, O. 
Liškunas, L.A. Trinkūnai, R. 
Povilaitis, M. Milašienė, V.G. 
Sauliai, L.A. Glavinskai, Z.K. 
Cicėnai, R.T. Rudaičiai, T.A. 
Lesniauskai, G.B. Mikėnai, G.J. 
Gražiai, D.G. Borgogni, R. Sėli,
A. B. Maciukevičiai, G.R. Rimkai,
B. R. Kronai, B.J. Lintakai, R.R. 
Stropai, Z. Mereckis, A. Valius, 
B.V. Motušiai, D.P. Bielskiai, V. 
Čepaitienė, G. Čepaitytė, L. 
Tornau, V.A. Paulius, A. Har- 
rison, E. Druskis, A. Kurkulis, B. 
Užusienis, D.A. Norkaičiai, L.E. 
Lirgameriai, A. Nedas, B. 
Bulotaitė, V. P. Bulota, A. Tite- 
nis, D. Tricov. „Saulutė” dėkoja 
aukojusiems ir reiškia nuo
širdžią užuojautą a.a. Geno
vaitės Draugelienės šeimai, bei 
kitiems artimiesiems.

(sk.)




