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Lietuvos valdymo sistemoje 
daug „nežinomųjų" 

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 
— Lietuvos valstybės valdymo 
sistema kenčia nuo dvejinamų 
ir nevykdomų užduočių, pla
navimo ir pirminių tikslų sto
kos, teigia valdymo reformų ir 
savivaldybių ministras Sigi
tas Kaktys. 

Spaudos konferencijoje Sei
me ketvirtadienį jis infor
mavo, jog Valdymo reformų 
ir savivaldybių ministerija 
(VRSM) atliko valstybės val
dymo patikrinimą, kurio re
zultatai kitą savaitę bus pa
teikti vyriausybei. 

Pasak S. Kakčio, jo vadovau
jamos ministerijos darbo gru
pė, vertindama valdymo siste
mos principus, padarė išvadą, 
kad „sistema yra aiškiai cen
tralizuota, yra formaliai įtei
sinti vertikalūs, hierarchinio 
pavaldumo ryšiai, tačiau hori
zontalus, koordinavimo ryšiai 
yra nestabilūs ir nesufor-
muoti". 

Ministro S. Kakčio teigimu, 
dabar veikia per daug vyriau
sybei tiesiogiai pavaldžių in
stitucijų, kurios „mažai koor
dinuotos, jų veikla išbarstyta" 
bei sukelia problemų ir vy
riausybei, ir pačioms instituci
joms. Jo teigimu, aptikta, kad 
persipynė tiek ministerijų, 
tiek joms pavaldžių struktūrų 
uždaviniai ir kompetencijos. 

Pasak ministro, įvairių mi
nisterijų struktūros yra ko
mercinių ir pusiau komercinių 
įstaigų, o tai valstybės valdy
mui neturi būti būdinga. 

Pasak jo, patikrinimą 
atlikusi grupė įvertino ir 
bendrųjų valstybės paslaugų 
išlaidų Lietuvos raidą ir paly
gino ją su rodikliais kai ku
riose išsivysčiusiose bei sie
kiančiose narystės ES val
stybėse. Lietuvoje bendrųjų 
valstybių paslaugų išlaidų 
santykis su valstybės biudžetu 
nuo 1995-1999 metais pa
didėjo nuo 8.4 proc. iki 10.6 
procentų. 

Latvijoje valstybės paslaugų 
išlaidos sudaro 7.2 proc., Esti
joje — 10.1 proc., Lenkijoje — 
3.9 proc. Švedijoje — 6 proc. 
valstybės biudžeto. 

Patikrinimas parodė, jog 

f eriausiai dirba Finansų, 
vietimo ir mokslo bei Valdy

mo reformų ir savivaldybių 
ministerijos, brangiausiai kai
nuoja Krašto apsaugos, Žemės 
ūkio, Užsienio reikalų ir Kul
tūros ministerijų darbas. 

Ministras vylėsi, kad įvai
riose ministerijose bus sėk
mingai įvedama komitetų 
sistema, kuri suteiks galimybe 
pradėti strateginį planavimą 
bei nustatyti veiklos pirmi
nius tikslus. 

Spalio 1 dieną Lietuvoje, Biržų pilyje, buvo pasirąžyta dviiale Lietuvos ir Latvijos vyriausybių bendradarbiavi
mo sutartis, kurtos pagrindines nuostatos -- Baitijos juros taršos sumažinimo, perdirbimo pramones atliekų, ne
tinkamų pesticidų tvarkymo, bendrų pasienyje esančių gamtosauginių teritorijų priežiūros sistemų kūrimas — 
buvo patvirtintos aplinkos ministrų parašai*. 

Nuo t r.: (Iš kairės) Lietuvos, Latvijos ir Estijos aplinkos ministrai — Danius Lygis, Ventas Balodis ir Heiki 
Kranich. Elta; 

Prezidentas teikia Seimo 
tvirtinimui sutartį su Latvija 

MJEL Čiurlionio darbai paslėpti 
saugyklose 

Kaunas, spalio 6 d. (BNS) 
— Nacionalinio Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio dailės 
muziejaus Kaune darbuotojai 
parodos salėje nukabino ir į 
saugyklas išgabeno per 100 
dailininko tapybos darbų. 

Pasak muziejaus direkto
riaus Osvaldo Daugelio, „lie
tingu oru ekspozicijos salėje 
galima klausytis lietaus muzi
kos". 

M. K. Čiurlionio muziejuje 
yra apie 200 dailininko darbų, 
ir visi jie dabar yra saugyk
lose. Dėl kiauro stogo parodos 
salėje tenka vaikščioti tarp 
daugybės kibirų ir kitų indų. 
Drėgmė žymiausio Lietuvos 
dailininko darbams pražūtin
ga, nes jie sukurti ant prasto 
popieriaus. 

Viešai rodyti M. K. Čiur
lionio darbus muziejus pla
nuoja kitoje salėje, tačiau joje 
neįrengtas reikiamas apšvieti

mas. 
1993 metais Amerikos lietu

vių fondas muziejui skyrė 
300,000 JAV dolerių. Pinigai 
saugomi viename Čikagos 
bankų. 

Pasak muziejaus direkto
riaus, visiškai parodos salių 
pertvarkai reikia apie 2 mili
jonų JAV dolerių. Anot O. 
Daugelio, „netikslinga už turi
mas lėšas lopyti stogą, kadan
gi vėliau vis vien reikės tvar
kyti ir pačią salę." 

O Daugelis teigė, kad Kul
tūros ministerija apie itin 
prastą padėtį informuota prieš 
2 metus ir kiekviena proga jai 
tai primenama. 

Laša vanduo ir M. K. Čiur
lionio dailės muziejaus padali
nyje — Antano Žmuidzinavi
čiaus kūrinių ir rinkinių mu
ziejuje. „Velnių" muziejaus 3 
aukšte parodos salėje irgi sto
vi kibirai. 

Vilnius, spalio 7 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus savo dekretu pateikė Lie
tuvos Seimui patvirtinti jūros 
sienos sutartį su Latvija. 

Sutartis dėl teritorinės jū
ros, išskirtinės ekonominės zo
nos ir povandeninės žemyno 
dalies atribojimo Baltijos jū
roje pasirašyta liepos 9 dieną 
Palangoje. Dokumentą savo 
parašais patvirtino abiejų val
stybių premjerai. 

Penkerius metus su pertrau
komis derinta sutartis įsi
galios tada, kai ją patvirtins 
Lietuvos ir Latvijos parlamen
tai. 

Latvijos parlamentas po pir
mojo svarstymo rugsėjo 30 
dieną pritarė tam, kad jūros 
sienos sutartis būtų patvirtin
ta. Tačiau norint, kad sutartis 
Latvijoje būtų galutinai pa
tvirtinta, ji parlamente turi 
būti svarstoma iš viso tris kar
tus. 

Pagal sutartį nustatyta 22.2 
kilometro ilgio linija, kuri 

skirs Lietuvos ir Latvijos teri
torinius vandenis nuo kranto 
iki pat Švedijos žvejybinės zo
nos. 

Lietuvos derybų dėl val
stybės sienos vadovas ambasa
dorius Rimantas Šidlauskas 
yra pripažinęs, kad ši linija — 
„vienas iš kompromisinių va
riantų", kurie buvo svarstomi 
per derybas. Jis yra sakęs, jog 
pasirinktasis variantas yra 

„pakankamai teisingas abiem 
pusėms". 

Tokią pat nuomonę yra pa
reiškęs ir Latvijos derybinin
kų vadovas. Bet Latvijoje vis 
tiek girdimos kai kurių pa
reigūnų, parlamentarų ir žino
vų abejonės dėl to, ar jūros 
sienos sutartis su Lietuva 
nepažeidžia Latvijos ekonomi
nių siekių. Latvijoje svarsto
ma, ar deramai susitarta, kaip 
būtų dalijamasi naftos telki
niais ir žvejybos plotais, ku
riuos kirstų jūros sienos linija. 

„Mažeikių naftos" verslo planas 
— „optimistiškas, ambicingas ir 

agresyvus" 
Vilnius, spalio 7 d. (Elta) Lietuvos naftos ūki verslo 

plane pagrindinį dėmesį skyrė — Pasak Ūkio ministerijos 
pranešimo spaudai, ūkio mi
nistras Eugenijus Maldeikis, 
išmalizavęs Lietuvos ir už
sienio specialistų išvadas,' la
bai gerai įvertino verslovės 
„VVilliams International" pa
teiktą „Mažeikių naftos" vers
lo planą. 

Strateginis investuotojas į 

LEPA tinklalapis Internet'e — 
vienas geriausių pasaulyje 

Vilnius, spalio 7 d. (Elta) 

„Sodra" apmokestins visą darbo 
užmokestį 

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) darbo užmokestį. 
— Seimas dauguma balsų ke
tvirtadienį parėmė Krikščio
nių demokratų frakcijos siū
lymą „Sodros" įmokomis ap
mokestinti visą darbo už
mokestį, kad ir koks didelis jis 
būtų. 

Frakcijos nario Juliaus Bei
norto siūlymą parėmė social
demokratų frakcija, jį apsvar
styti dar kartą panoro Seimo 
konservatorių frakcija. 

Krikščionių demokratų pa
taisa priėmimui bus teikiama 
kartu su vyriausybės pareng
tu Valstybinio socialinio drau
dimo įstatymo pataisų projek
tu, kuriam parlamentarai pri
tarė bendru sutarimu. 

Vyriausybė siūlo socialinio 
draudimo įmokų nuo kitų 
metų sausio 1 dienos ne
skaičiuoti nuo uždarbio su
mos, kuri bus 5 kartus di
desnė už vidutinį mėnesinį 

Šiuo metu galiojantis įsta
tymas reglamentuoja, kad 
įmokos į Sodros" biudžetą 
šiais metais neskaičiuojamos 
nuo uždarbio sumos, kuri yra 
3.5 karto didesnė už vidutinį 
mėnesinį darbo užmokestį, o 
nuo 2000 metų privalomojo 
draudimo įmokoms būtų 
įvestos 3 vidutinių atlyginimų 
„lubos". 

„Niekas neturi turėti privile
gijų dalyvaujant socialinio 
draudimo prievolėje", kalbėjo 
pataisos autorius, Seimo so
cialinių reikalų ir darbo komi
teto pirmininko pavaduotojas 
J .Beinortas. 

Tačiau Seimo socialinių rei
kalų ir darbo komitetas dėl 
vyriausybės teikiamo įstatymo 
projekto nebuvo vieningas. 
Komiteto pirmininkė Birutė 
Visokavičienė siūlė pritarti 
vvriausvbos variantui, tačiau 

— „Euromoney" leidybinės 
grupės žurnalo „Corporate Lo-
cation" paskelbtame šių metų 
pasaulio valstybių investicinių 
ir verslo plėtros agentūrų In-
ternet'o tinklapių šimtuke Lie
tuvos ekonominės plėtros 
agentūros (LEPA) tinklalapiui 
buvo skirta 4-oji vieta. 

tvirtino, kad „žengiame didelį 
žingsnį atgal". B. Visokavi
čienė abejojo, ar, priėmus įsta
tymo pataisas, „Sodrai" kitą
met pavyks surinkti 160 mln. 
litų daugiau įmokų. 

„Susipažinus su valstybinio 
socialinio draudimo fondo 
biudžeto gerinimo planu, tam
pa aišku, kad reikia remti 
krikščionių demokratų siū
lymą", teigė kitas komiteto 
narys Algirdas Sysas, anks
čiau palaikęs vyriausybės 
nuostatą. 

Vyriausybė tikėjosi, kad „lu
bų" įvedimas sudarys prielai
das kurtis privatiems pensijų 
fondams, skatins darbdavius 
ir apdraustuosius dalyvauti 
fondų veikloje. Tačiau dėl 
įvestų „lubų", specialistų 
skaičiavimais, „Sodra" šiemet 
negaus apie 130 mln. litų 
įmokų, o privatūs pensijų fon
dai galės pradėti kurtis tik 
nuo kitu metų. 

„The 1999 Top 100 Web 
Sites" tinklalapius vertina pa
gal griežtus reikalavimus — 
tinklapyje pateikiamos infor
macijos vertė, kiekis, kokybė, 
suprantamumas užsienio in
vestuotojams, paieškos gali
mybės, estetine išvaizda, pa
krovimo laikas, nuorodos į ki
tus reikalingų institucijų tink-
lapius. 

LEPA tinklapis, kurį supro
jektavo ir prižiūri Vilniuje įsi
kūrusi „Metasi te" bendrovė, 
pradėjo veikti šių metų sausio 
mėnesį. Tinklapyje anglų kal
ba yra pateikiama reikalinga 
informacija ir verslo pasiūly
mai būsimiems užsienio inves
tuotojams, lietuviškų gaminių 
pirkėjams, pristatomos LEPA 
paslaugos. 

Agentūra taip pat turi ir lie
tuvišką tinklap;. skirtą vieti
niams eksportuotojams ir ver
slininkams. 

Geresniais už Lietuvos šiais 
metais pripažinti tik Australi
jos, Naujosios Zelandijos ir 
Pietų Korėjos tinklapiai, todėl 
praktiškai Lietuvos tinklapis 
yra geriausias Europoje. 

Artimiausiu Lietuvos kai
mynų — Lenkįjos tinkla
pis užima 10-ają, Čekijos — 
33-ąją, Rusijos — 39-ąją, Esti
jos — 50-ąją vietas. 

kapitalo investicijų progra
mai, kurioje numatoma, kad 
„Williams International" į 
Lietuvos naftos susivienijimą 
iki 2004 metų numato inves
tuoti daugiau kaip 700 milijo
nų JAV dolerių. Didžiausias 
kiekis lėšų bus pervestas 2002 
metais. 

Plane taip pat yra nagri
nėjamas žaliavos tiekimas, 
žmogiškųjų išteklių, įmonės 
modernizavimo programos. 
Nemažai dėmesio skirta pa
sauliniam naftos produktų 
rinkos tyrimui. Verslo plane 
pateikiamas finansinis „Ma
žeikių naftos" modelis, numa
tantis finansinius bendrovės 
rodiklius ateityje. 

Verslo plane yra numatytos 
procedūros, kaip AB „Mažei
kių nafta" vykdys pirkimus, 
kaip bus organizuojami pirki
mų konkursai. 

Pastarąsias dvi dienas Lie
tuvoje viešėjęs „VVilliams In
ternational" prezidentas John 
Bumgarner teigia, kad vizito 
metu buvo išspręsti visi klau
simai, trukdę iki spalio pabai
gos pasirašyti investicijų su
tartį. Pasak jo, jau susitarta 
dėl „Mažeikių naftos" apyvar
tinio kapitalo trūkumo dydžio 
ir dabar vyriausybei bei „VVil
liams" lieka dirbti kartu, sie
kiant įgyvendinti „Mažeikių 
naftos" finansavimą. 

Kuri vyriausybė pradangino 
p u s ę milijardo litų? 

Vilnius, spalio 7 d. (BNS' 
— Esamos ir buvusios vyriau
sybių atstovai neigia, jog be 
pėdsakų pradingo maždaug 
pusė milijardo litų. 

Spalio pradžioje Seimui pa
teiktoje Valstybes kontrolės 
išvadoje teigiama, kad per
nykštėje vyriausybės Seimui 
pateiktoje valstybės skolos 
apyskaitoje buvo nurodyta 
496,739,200 litų mažesnė, nei 
yra iš tikrųjų, ketvirtadienį 
pranešė dienraštis „Respubli
ka". 

Finansų ministras Jonas 
Lionginas ketvirtadienį parla
mentarams pareiškė, kad 
skaičių neatitikimas įvyko. 
nes valstybės kontrolieriai ne
pakankamai gerai susipažinę 
su valstybės skolos įstatymu. 
„Painiojamos sąvokos: biudže
to apyskaitoje piniginių srau
tų judėjimai ir valstybės sko
los apyskaita, valstybės turti
niai įsipareigojimai", sakė J. 
Lionginas. 

Pasak finansų ministro, 
pernai gruodį laisvos lėšos bu
vo panaudotos išpirkti vyriau
sybės vertybinius popierius, o 
pirmąjį šių metų ketvirtį jos 
buvo atstatytos. 

J. Lionginas teigė, kad 1998 
m. valstybės biudžeto apyskai
toje šios lėšos įrašytos. Minis
tro teigimu, minėtąjį klausimą 
nagrinėjo trys kontrolierių 
grupės, kurios parengė tris 
skirtingus pranešimus, iš ku
rių buvo sukurtas vienas ak
tas. „Valstybės kontrolės pa
reigūnai pas mus išbūna ly
giai tiek darbo dienų, kiek yra 
kalendoriniuose metuose", sa
kė J. Lionginas. 

Jo buvęs viršininkas, buvęs 
finansų ministras Algirdas Še-

meta taip pat teigia, kad „val
stybes kontrolieriai iš ministe
rijos neišeina". „Jeigu būtų 
pradingę ne puse milijardo, o 
kad ir puse milijono, jūs jau 
neturėtumėte galimybės imti 
iš manęs interviu, nes aš bū
čiau kitoje vietoje", sakė A. Že
mėta. Anot jo, ,,tie pinigai nie
kur nepradingo ir negali pra
dingti", o neatitikimas atsira
do todėl, kad „Valstybes kon
trolė skirtingai, nei Finansų 
ministerija, traktuoja laisvų 
valstybes išteklių panaudo
jimą valstybes pinigų srau
tams subalansuoti". 

Pasak A. Semetos, Finansų 
ministerija laikosi nuomones, 
kad jeigu pinigai yra valstybės 
fonduose, tai tos lėšos gali bū
ti trumpam panaudojamos ir 
po to atstatomos, ir tai neturi 
būti įforminama kaip valsty
bės skola. Skola laikoma tik 
tada. kai lėšos skolinamos iš 
gyventojų ar bankų, arba išlei
dus euroobligacijas, arba pa
siskolinus iš tarptautinių ins
titucijų. 

Pasak A. Semetos, „tie pi
nigai, kaip buvo, taip ir yra 
valstybės iždo sistemoje. Jie 
tapo valstybės skola, ir ši sko
la normaliai įforminta". 

Buvęs premjeras Gediminas 
Vagnorius, raštu atsakydamas 
į BNS klausimą, teigė, jog 
„buvusioji vyriausybė pernai 
užsienyje nesiskolino ir tuo 
sutaupė valstybei mažiausiai 
500 milijonus litų". Anot jo, 
„nesąžiningai politikuojantys 
dienraščio 'Respublika' redak
toriai to neturėtų pateikti, 
kaip valstybės trūkumą ir ne
pagrįstai menkinti Lietuvos 
investicinį patrauklumą". 

Visuomenininkai primena 
Lenkijos skriaudas lietuviams 

•Naftos perdirbimo įmo
nė „Mažeikiu nafta" per de
vynis šių metų mėnesius per
dirbo 3.882 mln. tonų naftos ir 
kitos žaliavos — 24 proc. ma
žiau nei pernai tuo pat metu. 
Beveik visą šiemet perdirbtą 
žaliavą pirko pati „Mažeikių 
nafta". Kitų įmonių užsakymu 
perdirbta tik 96,300 tonų. 
Šiemet dėl žaliavos stygiaus 

Vilniaus, spalio 7 d. (BNS) 
— Vilniaus grįžimo Lietuvai 
60-mečio proga visuomeninin
kai ragina prisiminti lietuvių 
tautos patirtas nuoskaudas. 

Vilnijos draugijos pirminin
kas Kazimieras Garšva spau
dos konferencijoje ketvirta
dienį teigė, kad praėjus 79 
metams nuo Vilniaus okupaci
jos, jos padariniai vis dar 
jaučiami —Vilniaus apylinkės 
yra „nutautintos ir ekono
miškai nugyventos", iki šiol 
neįvertinti Armijos krajovos 
nusikaltimai. 

1920 spalio 9 dieną, su
laužiusi Suvalkų sutartį. Len
kija okupavo Vilnių ir Lietu
vos rytinę dalį. Cia Lenkija 
pradėjo 19 metų trukusį tau
tinį, kultūrinį. ekonominį 
smurtą, uždarydama lietuvių 

Mažeikių gamykja buvo su
stabdyta du kartus — vasario 
ir gegužės mėnesiais ir nedir
bo iš viso 26 paras. 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pareiškė 
užuojautą Jungtinės Karalys
tės karalienei Elizabeth II del 
traukinio katastrofos aukų. 
„Visos Lietuvos žmonių vardu 
leiskite išreikšti nuoširdžia 
užuojautą ir palinkėti stip
rybės žuvusiųjų šeimoms bei 
artimiesiems", teigiamo prezi
dento telegramoje. Antradie
nį Londone įvykusio traukinių 
susidūrimo metu žuvo ma
žiausia 70 žmonių. Tai — vie
na didžiausių Anglijoje gele
žinkelio avarijų per pusę šimt
mečio. BNS. 

mokyklas, organizacijas, laik
raščius, tremdama ir žudy
dama tikruosius krašto gyven
tojus. 

„Lietuviškoje žemėje buvo 
okupacinis režimas, ir minė
dami šią sukaktį, mes turime 
tai prisiminti, nes tai per daug 
skaudu", sakė spaudos konfe
rencijoje dalyvavęs Lietuvos 
Sąjūdžio pirmininkas istori
kas Romas Batūra. Pasak jo. 
už istorinius nusikaltimus 
Lenkija turėtų „paprasčiausiai 
atsiprašyti". 

Spalio mėnesį įvairiais ren
giniais Lietuvoje bus pažy
mimas Vilniaus grąžinimo 
Lietuvai 60-metis. 

* Stiprūs Lietuvos komer
ciniai bankai galės kurti 
savo pensijų fondus. Lietuvos 
banko ;LB> valdyba ketvirta
dienį leido bankams, turin
tiems atitinkamus finansinius 
išteklius, investuoti lėšas į 
steigiamus pensijų fondus. 
Nuo kitų metų pradžios galin
tys steigtis privatūs pensijų 
fondai leis gyventojams susi
taupyti papildomą pensiją. 

* Rugsėjo pabaigoje Lie
tuvos oficialiosios tarptau
tines atsargos sudarė 1218 
milijardo JAV dolerių ir per 
mėnesį sumažėjo 1.3 procento. 

•BNS 

KALENDORIUS 
Spalio 8 d.: Almina. Benedik

tas, Brigita. Daugas. Demetras. 
Gaivile. Marcelis, Sergijus 

Spal io 9 d.: Brangnole. Diony
zas. Eleuterijus. Geditas. Rustikas. 
v'irgailc 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

APIE LIETUVOS SPORTO 
ENCIKLOPEDIJĄ 

Arti savaitę Čikagoje svečia
vosi „Lietuvos Sporto encik
lopedijos" vvr. redaktorius dr. 
Henrikas Šadžius iš Vilniaus. 
Būdamas Lietuvos Istorijos 
instituto profesorius, svečias 
j au ne vienerius metus dirba 
ir sporto srityje. J is iki šiol 
yra suredagavęs stambų vei
kalą — „Lietuvos Kūno kultū
ros ir sporto istorija", kuris 
pasirodė 1996 metais. 

Dabar jis baigia redaguoti 
kitą. irgi pirmąjį Lietuvoje, 
sportinį leidinį ..Lietuvos 
Sporto enciklopediją". Šiuo 
reikalu su vilniečiu teko arti 
pusdienį kalbėtis ir daug ką 
sužinoti, nes jau prieš beveik 
metus esu įsipareigojęs šiam 
veikalui teikti medžiagą apie 
JAV lietuvius sportininkus, į 
šį darbą įtraukiant ir kitus 

• sporto žurnalistus. 
Dr. Šadžius atgabeno per

žiūrėjimui mūsų anksčiau pa
teiktos medžiagos apie JAV 
gyvenusius ar gyvenančius 
sportininkus, veikėjus bei 
sporto klubus suredaguotus 
tekstus. Jis nurodė kai ku
riuos pageidavimus bei užsi
minė ką dar būtų galima arba 
ką dar reikėtų pridėti prie 
ankstesnes medžiagos. 

J is stebėjosi, kad kai kuriose 
biografijose nėra pilnų gimimo 
rrie*ų, o jeigu žmonės jau mirę 
— nepateikiama pilnų datų 
(nepakanka vien tik metų. bet 
reikia mėnesių ir dienų pa
minėjimo. Taip pat medžiaga 
turėtų būti kiek galima objek
tyvesnė, kad neprieštarautų 
.Xietuvos Kūno kultūros ir 
sporto istorijoje" pateiktiems 
faktams. Jei keičiamos datos, 
vertinimai, asmenys — būtina 
tai pagrįsti, teigė vyr. redak
torius. 

Ši knyga jau greit bus pra
dėta maketuoti. Tad medžiagą 

norima gauti kiek galima grei
čiau, ypač tą, kuri eina raidy
no pradžioje. Todėl čia krei
piamasi jau paskutinį kartą, 
ypač į tuos, kurie yra pasiža
dėję bendradarbiauti, ir turė
tų savo pažadą įvykdyti, o to
kių, deja. dar yra ne vienas. 

Dr. Šadžius pažymėjo, kad 
Kanados lietuvių sportininkai 
ir sporto veikla, nors ir trum
pai, jau yra apžvelgta Sigito 
Krasausko pastangomis. J is 
taip pat parūpino ir reikiamas 
nuotraukas. Tik nusiskundė, 
jog Australijoje nebuvo galima 
rasti žmogaus, kuris sutiktų 
panašų darbą atlikti. 

Svečias iš Vilniaus tikisi, 
kad ir apie JAV gyvenančius 
ar gyvenusius lietuvius sporti
ninkus bei jų klubus bus gali
ma surinkti kiek galima dau
giau medžiagos, nes čia tokia 
veikla pradėta žymiai anks
čiau negu kitų kontinentų lie
tuvių tarpe. JAV jau nuo šio 
šimtmečio pradžios pasireiškė 
lietuvių sporto judėjimas ar 
pavienių sportininkų pasiro
dymai. 

Beje, šią Lietuvos Sporto en
ciklopediją leidžia Lietuvos 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamentas, kurio direktoriumi 
yra Rimas Kurtinaitis. Mintis 
išleisti tokį svarbų leidinį bu
vo kilusi jau gerokai anksčiau, 
tačiau dėl lėšų stygiaus dar
bas buvo įstrigęs. Dabar jau jį 
norima parodyti viešumai dar 
prieš 2000-ųjų metų olim
piadą, vyksiančią Australijoje. 

Enciklopedijos reikalu reikia 
kreiptis šiuo adresu: E. Šu-
laitis. 1330 D. 51 Ave., Cicero, 
IL 60804, arba skambinti 
(708) 652-6825. Tik bendromis 
pastangomis bus galima JAV 
lietuvius sportininkus, dar
buotojus ir klubus joje plačiau 
pažymėti. £ d . Šulaitis 

Futbolas Čikagoje 
„LITUANICA" ĮVEIKĖ KROATUS 5-1 

Spalio pirmasis sekmadienis liau ir nelabai stengėsi, o dau-
gražiu oru tikrai nepasižymė
jo, nes lijo beveik visą dieną. 
Tokią dieną vargu ar kas no
rėtų eiti i lauką sportuoti. Ta
čiau -Lituanicos" futbolinin
kams kitos išeities nebuvo. 
nes reikėjo sužaisti pirmeny-
oių rungtynes prieš kroatų 
vienuolikę. 

Tai buvo jau penktasis šio 

giau laukė, kada galės nusi
vilkti permirkusias uniformas. 
Tada „Zrinski" vardu pasiva
dinę (sakoma, kad tai yra 
Kroatijos miesto pavadinimas) 
futbolininkai įstengė pasiekti 
bent garbės įvartį. 

Po šios pergalės ,JL,ituanica" 
su dvejomis pergalėmis, dvejo
mis lygiosiomis ir vienu pra-

rato pirmenybių susitikimas, laimėjimu, savo grupės pirme-
kuris buvo sėkmingiausias iš nybių lentelėje stovi antroje 
visų kitų anksčiau turėtų. Ši vietoje, š iemet dar yra liku-
buvo jau antroji šio sezono 
pergalė ir dar gana stambi — 
varžovai įveikti net 5-1. 

šios 3 pirmenybių rungtynės, 
bet jos visos bus žaidžiamos 
išvykose. Šį sekmadienį mū-

Nuo pat rungtynių pradžios siškių vienuolikė rungtyniaus 
lijo nelabai smarkus lietutis, prieš graikų „Olympics". Tada 
tačiau likus žaisti 15 minučių, 
jis jau pasireiškė visu stipru
mu. Tad net ir prisiekė žiūro
vai jau bėgo ) pastogę, tačiau 
futbolininkams tokios galimy
bės nebuvo. 

Žaidžiant savoje aikštėje, 
Lemonte, mūsiškiai, ypač pir
mame kėlinyje, buvo padėties 
Viešpačiai. Jvart'ių seriją pra
dėjo buvęs kaunietis Danas 
Smulkys. Po jo sekė rezultaty-
vine Virgio Zuromsko ir 
Bryant Millerio šūviai. Pirmo 
kelinio pabaigoje tas pats 
.Smulkys pasižymėjo dar kar
ta. 

Po pertraukos iš Gyčio Ka
valiausko padavimo. Jorge Es-
pinoza pridėjo ir penktąjį jvar-

spalio 17 d. jų varžovas bus 
lenku _Highlanders", o pasku
tinę pirmenybių dieną — spa
lio 24-ąją JLituanica" egzami
nuos ukrainiečių J^ions" ko
mandą. 

Praėjusį šeštadienį pirmeny
bių rungtynes išvykoje — Red-
mond parke žaidė „Lituanicos" 
veteranai, kurie turėjo nusi
leisti prieš' „Maroons" 1-0. 

VETERANAI 
RUNGTYNIAUS 

LEMONTE 

Jei vyrų komanda ateinantį 
sekmadienį (o taip pat ir visus 
kitus šį sezoną) rungtyniaus 
išvykoje, tai veteranai šį šeš-

A.S.K. „Lituanicos" jaunučių „B" klases ( 9 - l p skyrJ komanda 1997 m. Š iaurės Amerikos Lietuvių jaunučių 
krepšinio pirmenybėse. Iš k.: I eil. — Arūnas K a r a i s , J u s t i n a s Andriušis, Domantas Gurevičius, Vytas Dailide 

t rener i s Donatas Si l iūnas, Rytis Vygan ta i . Š a r ū n a s Skadas , Tomas Rup inskas ir t reneris Algis J o r 11 eil. 

1999 m. Š. AMERIKOS IR LIETUVIŲ 
PLAUKIMO PIRMENYBĖS 

tį. Kaip atrodė, mūsiškiai ve- tadienį. spalio 9 d., 4 vai. p.p. 

1999 m. Š. Amerikos Baltie-
čių Plaukimo pirmenybės vyks 
š.m. spalio 30 d., šeštadienį, 
Etobicoke Olympium, 590 
Rathburn, Etobicoke, Ont. 
Rengia Baltiečių sporto fede
racijos Plaukimo komitetas. 

Varžybų pradžia — 4:30 vai. 
p.p. Registracija ir apšilimas 
— nuo 4 vai. p.p. 

Pirmenybės vykdomos šiose 
klasėse: Vyrų ir moterų (15-24 
metų imtinai); Senjorų vyrų ir 
moterų (25 m. ir vyresnių); 
Berniukų ir mergaičių — 13-
14 m., 11-12 m., 9-10 m., 7-8 
m. 6 metų ir jaunesnių. 

Lietuvių pirmenybės išveda-

pasirodys namų aikštėje Le
monte. Jų varžovas — „Royal 
Wawel" klubo futbolininkai. 
Kadangi jau kelis šeštadienius 
mūsiškiai buvo be pergalės, 
tai šį kartą jie, be abejo, žais 
su didesniu užsidegimu ir, rei
kia manyti, laimės. 

Taip pat savoje aikštėje ve
teranai rungtyniaus ir spalio 
16 d. O paskutines rungtynes 
— 23 d. turės išvykoje — 
Tharkington High mokyklos 
stadione prieš „Real" koman
dą. 

KLUBO RĖMĖJAI 

„Lituanicos" iždininkas Leo
nas Juraitis praneša, kad yra 
gautos kelios stambesnės au
kos, kurias atsiuntė nuolati
niai klubo rėmėjai. Su 200 do
lerių auka į rėmėjų sąrašus 
įsirašė Kurtas. Vėlius, o visą 
šimtinę pridėjo — Vytautas 
Vizgirda. 

Šios aukos džiugina ne tik 
klubo vadovybę, bet ir visus 
narius, matant, kad vis dar at
siranda mūsų tautiečių, ku
riems yra svarbu, kad klubas 
toliau gyvuotų ir sulauktų 
bent 50-ojo gimtadienio 2000-
siais metais. 

APIE KLUBO POKYLĮ 

Jau pats laikas susidomėti 
artėjančiu klubo metiniu po
kyliu, rengiamu lapkričio 20 
d. (šeštadienį) Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Visi kvie
čiami ir prašomi savo draugus 
paraginti vienintelio lietuvių 
futbolo klubo metiniame poky
lyje dalyvauti. 

Dalyvausiantieji, prašomi 
nedelsiant apie tai pranešti 
Laimai Glavinskienei, tel. 
(630) 323-6302. 

E.Š. 

mos iš baltiečių. 
Programa apima visus sti

lius. Šuolių į vandenį nebus. 
Amžiaus klasifikacija — pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių, latviu ir estų kilmės 
plaukikai. 

Dalyvių registracija iki š.m. 
spalio 22 d., penktadienio, 
šiuo adresu: 

Modris K. Lorbergs, 73 
North HeJĮrhts Rd., Etobi
coke, Ont. M9B 2T7, Cana-
da. Tel. 416-626-7262 na
mų. Fax 416-395-3346. 

Lietuviams informaciją tei
kia ir ŠALFASS plaukimo 
komiteto nariai: Algirdas 
Bielskus, tel. 216-486-0889, 
Arvydas Barzdukas, tel. 703-
560-1410 (JAV rytuose); Algis 
Norkus, tel. 630-466-4661 (Či
kagos apylinkėse) ir Mrs. 
Catherine J o t a u t a s , 35 
Cumberland Dr, Bramp-
ton, Ont. L6V 1W5, tel. 905-
457-7664 namų, faksas: 
9055-4557-3932; Mrs Jotau
tas koordinuoja lietuvių daly
vavimą varžybose. 

Išsamią informaciją gauna 
sporto klubai ir mums žinomi 
plaukikai. 

Varžybos vyks puikiame 25 
m baseine. Lietuviai plaukikai 
skatinami šiose varžybose da
lyvauti. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

FUTBOLO VETERANU 
ATSAKOMOSIOS 

RUNGTYNĖS 

Liepos 21 d., trečiadienį, ly
jant lietui, Vilkaviškio miesto 
stadione vyko draugiškos at
sakomosios futbolo rungty
nės. Tai Vilkaviškio „Šešupė" 
(treneris A. Urbutis) ir Veisie
jų „Dainava" (treneris Z. Sa
baliauskas). Rungtynėms tei
sėjavo M. Mikulskis. Visą 
varžybų laiką pirmavo „Dai
navos" komanda. Susitikimas 
baigėsi 0:2 svečių naudai. Sve
čių komandai įvarčius pelnė 
R. Kunigėlis ir K. Sov'asta. 

Vilkaviškiečiams geriausiai 
sekėsi prieš tai viešint Veisie
juose. Rungtynės baigėsi re
zultatu 2:2 „Šešupės" koman
dai abu įvarčius pelnė R. Ru-
dzinskas. 

Reikėtų atskirai padėkoti 
„Šeš upės" komandos žaidėjui, 
klubo rėmėjui K. Kymii. kurio 
pagalba buvo organizuotos 
abejos futbolo veteranu var
žybos R o r n a s Eidukevičius 

POVILO TAUTVAIŠOS 
PRIZAS LIETUVOJE 

Plungėje vietinis šachma
tų klubas „Bokštas" buvo su
rengęs j au dvidešimtąjį tarp
tautinį turnyrą, kuriame 
rungtyniavo 74 šachmatinin
kai, iš Lietuvos, Estijos, Latvi
jos ir Slovėnijos. Pagrindinį 
prizą — 2,200 litų laimėjo 
tarptautinis didmeistris — 
Darius Ruželė, surinkęs 7.5 
taško iš 9 galimų. Iš viso lai
mėtojai išsidalino 11,400 litų. 

Povilas Tautvaišas 

Pirmą kartą į šias varžybas 
buvo nuvažiavusi žymiojo 
šachmatininko, buvusio Bosto
no ir Čikagos čempiono — Po
vilo Tautvaišos žmona Monika 
Tautvaišienė, kuri į premijų 
fondą įmokėjo 2.000 dolerių. 
Tai jau ne pirmas kartas, kai 
ji, ar jos sūnus, Povilo Taut
vaišos atminimui yra paskyrę 
piniginių premijų Lietuvos 
šachmatininkams. 

Povilą Tautvaišą, jau pasi
žymėjusį šachmatininką prieš
kariniais metais Lietuvoje, o 
vėliau Vokietijos stovyklose, 
gerai atsimena čikagiečiai, 
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RENKA GERIAUSIUS 
XX AMŽIAUS LIETUVOS 

SPORTININKUS 

Vilniuje neseniai pradėtas 
leisti gana puošnus savaitinis 
sporto žurnalas „Sporto vei
das" renka geriausius ir la
biausiai nusipelniusius Lietu
vai XX amžiaus sportininkus. 

JSporto veido" redakcija su
darė, jos nuomone, geriausių
jų dvidešimties Lietuvių spor
tininkų sąrašą, kuriame yra ir 
du Amerikoje gyvenę ir čia 
sportavę mūsų tautiečiai — 
neseniai miręs krepšininkas 
Pranas Lubinas ir buvęs pa
saulio bokso čempionas Juo
zas Šarkis-Žukauskas. Be jų 
dar minimi krepšininkai: Ste
pas Butautas, Šarūnas Mar
čiulionis, Modestas Paulaus
kas, Arvydas Sabonis, Stasys 
Stonkus. Sąraše yra ir pasi
žymėję boksininkai! Algirdas 
Šocikas, Ričardas Tamulis, 
Danas Pozniakas bei kitų 
sporto šakų atstovai. 

Yra kviečiama rinkti penkis 
geriausius: pirmuoju įrašytas 
gaus 5 taškus, ant ras 4 ir t.t. 
Tada „Sporto veido" redakcija 
pagerbs 5 geriausius XX am
žiaus Lietuvos sportininkus. 

E.Š. 

REM1GIJA 
NAZAROVIENĖ 

AŠTUNTA PASAULIO 
ČEMPIONATE 

Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionate Sevilijoje (Ispani
ja) aštuntą vietą moterų sep-
tynkovėje tarp 18 varžybas 
baigusių sportininkių užėmė 
Remigija Nazarovienė. 

Aukso medalį sekmadienį 
iškovojo prancūzė Eunice Bar-
ber, sidabrą — brite Denise 
Lewis, bronzą — Sirijos leng
vaatletė Ghada Shouaa. 

Lietuvos daugiakovininkė 
sekmadienį, rugpjūčio 22 d., 

nes jis čia ilgai gyveno, žaidė 
ir, dar gana jaunas , čia mirė. 

E.Š. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St .Oak .Uwn. IL 
Pirmas apyt su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.TMh Ava., Hfckory Hite, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Robetts Rd., Hickory HBs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

TeL (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VttNAS, MD., S.C. 
Specialybė - vidaus ligų gydytojas 

Kalbame liatuviskai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 
AKILi LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
TeL (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

ietį numetė 43.40 m: į tolį 
nušoko 6.19 m, o 800 metrų 
nubėgo per 2 min. 11.35 se
kundės . 

Pasaulio pirmenybėse sek
madienį išdalinti dar trys me
dalių komplektai. Du aukso 
apdovanojimai atiteko JAV 
bėgikams. 

E u r o p o s žolės r iedul io 
pirmenybėse Lietuvos moterų 
rinktinė užėmė aštuntą vietą, 
pralaimėdama po pratęsimo 
Ukrainai 1:2. Meisterės vardą 
iškovojo Olandija, baigmėje 
įveikdama Vokietiją 2:1. 

Po Vilkaviškin miestu 
. .S^ 'š ' . l ĮM's" II" V tMMt ' j g . 

stadione S m liepos 21 d vykusių draugiškų 
Dainavos" futt>olo komandos 

veteranų futbolo rungtynių VilkaviAkio 
Nuotr Romo Eidukevičiaus 

http://St.Oak.Uwn.IL


LIETUVOS LAIKINOJI 
VYRIAUSYBĖ 

ALGIMANTAS LIEKIS 
Tęsinys 

6. Okupantai iš karto ne
siryžo išvaikyti ar areštuoti, 
jiems taip trukdančią, Lietu
vos laikinąją vyriausybę — 
vienintelę iš visų jų užimtų 
kraštų: pajuto, kad daugelis 
Lietuvos žmonių ja pasitiki, 
sąžiningai vykdo visus jos nu
rodymus, nors buvo uždrausta 
jai spaudoje ir per radiją 
skelbti savo įstatymus bei nu
tarimus, atjungė telefonus, 
atėmė automobilius. Bet kraš
tas sužinodavo Vyriausybės 
sprendimus iš pasiuntinių, sa
vivaldybių tarnautojų, daug 
kas atvykdavo klausti pata
rimų ir į Kauną. Esant tokiai 
padėčiai, Laikinajai vyriausy
bei reikėjo elgtis labai apdai
riai, kad nesudarytų vokie
čiams preteksto areštuoti ir 
tuo būdu sudaryti sąlygas viso 
krašto valdymą paimti į savo 
rankas. Tad ir Laikinoji vy
riausybė stengėsi daryti tik 
tai, kas gali būti naudinga 
Lietuvai sušvelninti okupacinį 
režimą, padėtų išsaugoti tau
tos jėgas nepriklausomybei at
kurti. 

. Lietuvos laikinoji vyriausy
bė nuo pirmos dienos dirbo, 
atsiribodama ne tik nuo buvu
sio okupanto — SSSR, bet ir 
nuo naujojo — Vokietijos. 
Bendra su pastaruoju buvo tik 
tai, kad pritarė jo kovai prieš 
bolševizmą (čia iš dalies ir 
buvo atsiradusio kai kurio lie
tuvių ir žydų nesutarimo prie
žastis: lietuviams sovietija — 
pražūtis, žydams — išsigelbė
jimas, tačiau ir vienų, ir kitų 
tikrųjų kančių priežastis buvo 
abu okupantai — SSSR ir Vo
kietija, užgniaužusios Lietu
vos nepriklausomybę). 

Laikinoji' vyriausybė svar
biausia savo veiklos kryptimi 
buvo užsibrėžusi: atkurti Ne
priklausomą Lietuvos valsty
bę. Tam tikslui dar pirmosio
mis karo dienomis atkūrė be
veik visas krašto valdymo 
struktūras, kokios jos buvo iki 
sovietų okupacijos, sugrąžino 
buvusius darbuotojus, o vie
toje okupantų nužudytų, iš
tremtų — paskyrė naujus, 
tautinės orientacijos žmones. 
Vilniaus miestui ir kraštui su
darė atskirą valdymo struktū
rą. 

Laikinoji vyriausybė stengė
si grąžinti krašto ūkį į laisvos 
iniciatyvos sistemą, o kultūri
nį gyvenimą — į buvusį tau
tiškąjį kultūros ugdymą Va
karų krikščioniškosios civili
zacijos principais; panaikino 
sovietmečio teisės sistemą ir 
ėmėsi sugrąžinti nepriklauso
mos Lietuvos metų. Tačiau tai 
buvo ne visai įmanoma, vokie
čiams paskelbus jų įsakymų ir 

nutarimų viršenybę, žydų ir 
vokiečių išjungimą iš lietuvių 
teisinės sistemos ir pan. Iš vi
so Laikinoji vyriausybė per 6 
savo egzistavimo savaites pri
ėmė ir paskelbė daugiau kaip 
100 įstatymų, nutarimų, be
veik visais Lietuvos gyvenimo 
klausimais. Tai — valstybės 
valdymo, mokesčių ir finansų, 
ūkio, prekybos, pramonės, su
sisiekimo, švietimo, mokslo, 
kultūros ir kt. klausimais. 

Vyriausybės nutarimu, buvo 
išplėsti Vilniaus ir Kauno uni
versitetai, sovietinė Mokslų 
akademija pertvarkyta į Lie
tuvos Mokslų akademiją, 
įsteigta mokytojų seminarijų 
ir kt. Tačiau nemažą dalį Lai
kinosios vyriausybės įstaty
mų, nutarimų vokiečiai igno
ravo. Tai pirmiausia susiju
sios su turto denacionalizacija 
— vokiečiai sugrąžino soviet
mečio nacionalizacijos įstaty
mus, kad galėtų patys pasiim
ti valdyti stambesnes įmones, 
didesnius ūkius. Tačiau vis 
dėlto daug ką Laikinajai vy
riausybei pasisekė įgyvendin-
ti. Tai teismai. Juose sprendi
mai daryti Lietuvos valstybės 
vardu, remiantis LLV įstaty
mais. Veikė didelė dalis ir 
švietimo, mokslo, kultūros 
klausimais įstatymų. Bet Lai
kinoji vyriausybė, kaip ir savi
valdybės, buvo bejėgė savo 
įsakymais ar nutarimais iš
gelbėti nuo genocido žydus. Ir 
kita, kai kuriuose dokumen
tuose, ypač susijusiais su tur
tu nebuvo įmanoma ignoruoti 
tuo požiūriu okupantų nuro
dymų, nes žydų gynimas trak
tuotas kaip bolševizmo, SSSR 
gynimas. 

To nepaisant, Laikinoji vy
riausybė ne kartą kreipėsi į 
vokiečių okupacinę valdžią, 
kad nutrauktų Lietuvos pilie
čių — žydų žudymą, tačiau į 
tai okupantai arba nereaguo
davo, arba uždarydavo į kon
centracijos stovyklas tuos, ku
rie mėgindavo tai daryti. 

7. Vokiečių specialūs dali
niai, vykdydami nacių nurody
mus, traukdami paskui ka
riuomenę, masiškai žudė žy
dus, įtarimą sukėlusius lietu
vius ir kitus Lietuvos pilie
čius. Tačiau daugeliu atvejų 
stengėsi parodyti, kad tai daro 
patys vietos gyventojai — vi
lionėmis ar prievarta sudary
davo žmogžudžių būrius, daž
niausiai iš be moralės žmo
nių, buvusių nusikaltėlių ar 
turinčių sadistinę prigimtį. 
Tokią taktiką vokiečiai naudo
jo ir kitose savo okupuotose 

• Europos valstybėse, kad dėl 
genocido būtų kalti tik vieti
niai gyventojai. 

Okupantai vokiečiai ne tik 

organizavo ir vykdė žydų ge
nocidą, bet ir vertė savival
dybes bei kitus valdymo orga
nus priimti nutarimus, kad iš 
viso jų gyvenimas taptų ne
beįmanomas. Taip, nors for
maliai tebeegzistavo Lietuvos 
laikinoji vyriausybė, 1941 m. 
liepos 28 d. Kauno miesto 
komisaras Cramer paskelbė 
įsakymą, kad žydams negali-' 
ma eiti net šaligatviu, naudo
tis visuomeninėmis susisieki
mo priemonėmis, o po keletos 
dienų — visi žydai turį nešioti 
kairiajame krūtinės šone ir 
ant nugaros geltoną Dovydo 
žvaigždę; nuo rugpjūčio 15 d. 
visi žydai privalėjo persikelti į 
getą Vilijampolėje ir t.t. Pana
šius įsakymus okupantai pas
kelbė ir kituose Lietuvos mies
tuose. Nors, kaip minėta, to
kią žydų fizinio ir dvasinio su
naikinimo politiką vokiečiai 
vykdė nuo pirmos dienos. 
Taip, pavyzdžiui, birželio 29 d. 
gen. Pohl buvo įsakęs Kauno 
komendantui pik. J. Bobeliui 
ir burmistrui K Palčiauskui 
tą pačią dieną iškelti visus 
Kauno žydus į Gaižiūnų poli
goną. Ir tik didelėmis pastan
gomis lietuviams pasisekė įti
kinti vokietį, kad tai ir fiziškai 
neįmanoma. Vokiečių genero
las pagaliau sutiko, kad žydai 
būtų apgyvendinti Vilijam
polėje iš pradžių per porą sa
vaičių, po to jau iki rugpjūčio 
15 d. Panašiai buvo ir Vil
niuje, Šiauliuose bei kituose 
Lietuvos miestuose. 

Nepaisant okupantų propa
gandos, kad visų blogybių 
priežastis — žydai, nedaug te
buvo tokių, kurie ja patikėjo, 
dar mažiau buvo tų, kurie su
tepė savo rankas nekaltų žmo
nių krauju — net ir KGB tesu
gebėjo priskaičiuoti iki 800 iš 
Lietuvos kilusių žmonių, kurie 
bent kiek buvo prisidėję prie 
žydų naikinimo (tame tarpe 
saugoję getus, buvę sunkve
žimių vairuotojais ir pan.), bet 
keliskart daugiau, kurie, rizi
kuodami savo ir šeimos gy
vybe, gelbėjo žydus, slėpė juos 
(už žydo slėpimą buvo numa
tyta mirties bausmė). Tarp to
kių buvo dešimtys valstiečių, 
darbininkų, kunigų, vienuolių, 
mokytojų, gydytojų, policinin
kų ir kitų. Gaila, kad iki šiol 
dar nenustatytos pavardės tų, 
kurie dalyvavo žudymuose. 
Gaila, kad nesistengia to pa
daryti ir patys žydai, gyvenan
tieji Izraelyje, JAV ir kitose 
valstybėse, o tik dažniausiai 
užsiima bolševikmečio stiliaus 
propaganda apie tariamą vi
sos lietuvių tautos kaltę dėl 
žydų genocido, tyčia nutylė
dami, kad, tiek lietuviai, tiek 
žydai buvo tos pačios Vokieti
jos okupuotos valstybės pi
liečiai, kad žydų genocidas — 
nacių politikos dalis. Kaip žy
dai negalėjo apsaugoti lietuvių 
nuo trėmimų ir naikinimo so
vietmečiu, taip ir lietuviai ne

galėjo visų jų išgelbėti per vo-
kietmetį. Kalti okupantai. 
Gaila, kad nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė dar iki 
šiol nepateikė sąskaitų Vokie
tijai, Rusijai, Lenkijai — bu
vusiems okupantams už savo 
piliečių — žydų, lietuvių ir ki
tų tautybių žmonių žudynes, 
pagrobtą turtą. 

Lietuvos piliečių — žydų 
naikinimas vyko okupuotoje 
Lietuvoje. Ir dėl to kalti tik 
okupantai, jų ideologija. Nie
kuo dėtas dėl to birželio sukili
mas ir Lietuvos laikinoji vy
riausybė; naciai savo juodas 
užmačias būtų įgyvendinę ir 
taip, jeigu lietuviai ir nebūtų 
sukilę, nesudarę savo vyriau
sybės. 

Daugeliu atveju lietuviškoji 
administracija dėjo pastangas, 
kad tik palengvintų žydams, 
kuo daugiau jų išgelbėtų. Nie
ko bendra nei su birželio suki
limu, nei su Laikinąja vyriau
sybe neturi ir dažnai antilie
tuviškųjų propagandistų mini
mas 1941 m. rugpjūčio 1 d. ta
riamai Laikinosios vyriausy
bės patvirtinti „Žydų padėties 
nuostatai". Tačiau, kadangi po 
jų nėra nė vieno Vyriausybės 
nario parašo, jie rasti tarp vo
kiečių generalkomisaro popie
rių, kadangi jų priėmimą nei
gė ir neigia buvę Vyriausybės 
nariai, atrodo, teisūs tie, kurie 
sako, kad tie „nuostatai" buvę 
sukurti arba gestapo, arba 
KGB, kad sukompromituotų 
Laikinąją vyriausybę pasaulio 
akyse. Ir Vokietįja, ir Sovietų 
Sąjunga buvo tuo suinteresuo
tos, pirmoji, kad įteisintų me
lą, jog Lietuva savo noru 1940 
m. vasarą įstojo į SSSR „tautų 
šeimą", antroji — kad nekovo
jo prieš nepriklausomą Lie
tuvą, o ją išvadavo, kaip SSSR 
„teritoriją", o tuo pačiu, kad 
pasiglemžtų kraštą kaip karo 
grobį. 

Ignoruoti, juodinti birželio 
sukilimą bei Laikinąją vyriau
sybę naudinga ir daugeliui 
šiandieninės nepriklausomos 
Lietuvos priešų, naudinga ir 
kaip toliausiai šiaurėje esantį 
katalikišką kraštą, kad jį su
žlugdžius materialiai bei mo
raliai. 

8. Kadangi Lietuvos laikino
ji vyriausybė nekolaboravo su 
okupantais, rūpinosi tik kraš
to interesais, Lietuvos neprik
lausomybe, vokiečiams ji buvo 
kaip krislas akyje — raižė, bet 
areštuoti nesiryžo, tik visaip 
varžė jos veiklą, organizavo 
išpuolius prieš ją (vadinamųjų 
voldemarininkų pučas — 
aut.); nesiryžo uždrausti, kad 
nesukeltų žmonių pasipiktini
mo ar pasipriešinimo. Išeitis 
buvo Hitlerio nutarimas ap
jungti Lietuvą, Latvyje, Estiją 
ir Gudiją į vieną Ostlando sri
tį, įvedant visur vokiečių civi
linę valdžią. Laikinajai vy
riausybei pasiūlyta arba per
siorganizuoti į Lietuvai pas

kirtojo generalkomisaro tarėjų 
tarybą, arba nutraukti darbą. 

Tik trys Laikinosios vyriau
sybės nariai sutiko dirbti ta
rėjais. 1941 m. rugpjūčio 5 d. 
įvykusiame paskutiniame Lai
kinosios vyriausybės posėdyje 
priimtas nutarimas, kad Lai
kinoji vyriausybė „atsirado ne 
savo valia, bet savo sukilėlių 
pastatyta, ir jai buvo patikėta 
ginti Lietuvos suverenumas. 
Per tas 6 savaites ji darė vis
ką, kas galima, kraštui atsta
tyti, bet nuo pačios pradžios 
vokiečiai reiškė negližavimą 
laikinajai vyriausybei ir Lietu
vos suverenumui, o paskui 
pradėjo statyti jai tiesiogines 
kliūtis, kurstyti prieš laiki
nąją vyriausybę tam tikras po
litines grupes ir avantiūristus, 
savavališkai spręsti kai kurių 
Lietuvos valstybės mažumų 
klausimą, nesutaikomai su 
lietuvių tautos tradicijomis ir 
įsitikinimais; pagaliau Zivil-
venvaltungo įvedimas ir gene
ralinio komisaro pareiškimas, 
kad Laikinosios vyriausybės 
darbas esąs baigtas, padaro 
visiškai nebeįmanomą toliau 
laikinosios vyriausybės veiki
mą. Dėl to Laikinoji vyriau
sybė konstatuoja, kad jos vei
kimas yra sustabdomas prieš 
jos ir prieš lietuvių tautos va
lią". 

Tokia savo nuostatos formu
luote Laikinoji vyriausybė pa
rodė, kad ji nelaiko savęs lik
viduota, nei sukilimo jai skirto 
uždavinio nelaiko baigtu, bet 
dėl pašalinių kliūčių, dėl oku
pacijos ji nebegali toliau vyk
dyti savo pareigų ir todėl nu
traukia savo veiklą iki tol, kol 
vėl tokia veikla bus įmanoma. 

Vokiečiai privertė vyriausy
bę nutraukti darbą, kaip pasi
juto tvirčiau krašte, sukaupę 
pakankamai jėgų prieš galimą 
ir ginkluotą lietuvių pasiprie
šinimą. 

Politiniu požiūriu Laikino
sios vyriausybės paskelbimas 
ir išsilaikymas šešias savaites 
buvo sukilimo prieš bolševikus 
apvainikavimas. Vyriausybės 
buvimas rodė, kad sukilimas 
atkūrė ir suvereninius orga
nus pačiame krašte. Jos reiš
kiama krašto valia turėjo di
desnį efektą, nei atstovų, reiš
kiamų užsienyje. 

Antibolševikinės vyriausy
bės buvimas niekais vertė so
vietų propagandą, kad lietu
viai savo noru buvo įsijungę į 
SSSR sudėtį — jei būtų buvu
si tautos tokia valia, tai ji ne
būtų sudariusi antisovietinės 
vyriausybės. Bet vyriausybę 
likvidavo vokiečiai, nes trukdė 
jiems įgyvendinti aneksinius 
planus. 

Vyriausybė buvo panaikinu
si sovietinę nacionalizaciją, 
grąžinusi žemę jos savinin
kams, bet vokiečiai paskelbė, 
kad pripažįsta tik sovietinę 
nacionalizaciją. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Jeigu pirmą kartą 
nepavyksta... geriau net 

nemėginti 
Apie naujojo Rusijos premje

ro atnaujintą karą su čečėnais 
amerikiečių spauda rašo su 
tam tikra pašaipa, tuo pačiu 
pasistengdama priminti, jog 
jau anksčiau mažytė Čečėnija 
tėškė tokį skambų atkirtį di
džiajai Rusijai, kad to paže
minimo Vakarų pasaulio aky
se Maskva vargiai kada atsi
kratys. Po dvejus metus tru
kusių pastangų priversti če
čėnus atsisakyti nepriklauso
mybės siekių, rusai turėjo nu
sileisti ir pasitraukti „lyg mu
sę kandę". 

Tačiau Čečėnijos gyventojai, 
ant kurių galvų vėl krinta 
bombos ir kurių gyvenimas, 
vargais negalais pakilęs iš 
griuvėsių po 1996 m. pasi
rašytos taikos, vėl suardomas, 
neįsijungia į vakariečių pa
šaipą. Jiems vėl išaušo „žūti 
arba laisviems išlikti" iššūkis. 
„Rusija turi karinę jėgą, bet 
mes turime nenugalimą ryžtą 
nepasiduoti, mes tikime ne
priklausomybės svarbumu ir 
pasitikime Allah globa", — pa
reiškė vienas čečėnas, vaka
riečio žurnalisto paklaustas, 
kaip tauta reaguoja į naujuo
sius Rusijos puolimus. 

Vis tik, kaip tvirtinama, jau 
apie 36,000 čečėnų turėjo pa
likti savo namus, nemažai 
žmonių žuvo apšaudymų bei 
bombardavimų metu, sugriau
ta ir sudeginta daug pastatų. 
O ką bekalbėti apie naują, 
stiprų smūgį šios mažos vals
tybėlės ekonomikai, kuri dar 
nespėjo atsigauti po paskuti
nio susirėmimo su rusais. 

Rusijos ministras pirminin
kas Putin tvirtina, kad Čečė
nijos puolimai būtini, nes jos 
teritorijoje slepiasi tiek vieti
niai teroristai, tiek „bandi
tai" iš Dagistano, atsakingi už 
sprogimus Maskvoje ir kituo
se Rusijos miestuose. Jie turi 
būti bet kokia kaina nubausti, 
o, be to, apšaudomi ir bombar
duojami tik kariniai taikiniai, 
aplenkiant civilius įrengimus. 

Amerika užuojautos teroris
tams, nepaisant, ar tai savieji, 
ar užsieniečiai, taip pat netu
ri, nes yra patyrusi jų siau
tėjimo pasekmes. Tačiau nie
kas netiki, kad karo Čečė
nijoje atnaujinimas yra per 
daug susietas su teroristiniais 
veiksmais Rusijoje. Tai buvo 
tik gera proga (kurios Maskva 
dairėsi nuo pat 1996 m., kai 
buvo priversta pasirašyti tai
kos sutartį su Čečėnija ir ati
traukti savo kariuomenę) „su
vesti sąskaitas" su nepaklus
nia sandraugos respublikėle, 
kad ir kitos nepradėtų puo

selėti visiško atsiskyrimo nuo 
sąjungos su Rusija vilčių. 
1994 metais Kremlius tikėjo, 
kad su poros milijonų tautele 
bus nesunku susidoroti, tad ir 
išsiruošė „į kovą su neklau
žadai is", tvirtindamas, kad 
„karas truks vos kelias valan
das, blogiausiu atveju — ke
lias paras". Bet tikrovė sky
rėsi nuo teorijos, kaip diena 
nuo nakties. Tiesa, bent vie
nas aspektas nepasikeitė: 
premjeras Putin jau kelintą 
kartą tvirtina, kad su čečė
nais, dagestiniečiais ar ku
riais kitais „banditais", jis 
bematant susitvarkysiąs... 

Kaip dabar atrodo, premje
ras Vladimir Putin iš labai ne
senos istorijos nei kiek nepasi
mokė, nes papūgiškai kartoja 
tuos pačius žodžius. Nejaugi 
toms mažoms Kaukazo tau
telėms reikės duoti dar vieną 
skaudžią pamoką „kietagalvei 
Rusijai?" O, bent čečėnai, nu
sileisti nelinkę, nors tai ir 
reikštų didžiosios jų tautos 
dalies sunaikinimą. 

Ką apie Rusijos agresiją 
Čečėnijoje mano Vakarai, 
ypač Vašingtonas? Kalbama 
labai atsargiai, nes tai tary
tum vaikščiojimas peilio aš
menimis: vienas neatsargus 
žingsnis gali turėti skaudžias 
pasekmes. Iš vienos pusės, de
mokratiškoji Amerika neigia
mai žiūri į bet kokius agresi
jos veiksmus, nukreiptus prieš 
kitą tautinę, religinę, rasinę 
grupę. Antra vertus, labiau 
paspausti Maskvą dėl čečėnų 
bombardavimo kol kas vengia
ma, nenorint dar labiau 
įtempti pastaruoju metu at
vėsusius santykius. Nors Ru
sijos vyriausybė tvirtina, kad 
Čečėnijoje pasinaudojo NATO 
pajėgų, bombardavusių Jugos
laviją, pavyzdžiu, bet nedaug 
kas tiki tokių priemonių veik
smingumu šiuo atveju. Ne tik 
kad Rusija neturi tiek bom
bonešių, kiek buvo panaudota 
Kosovo provincijai apginti, bet 
Čečėnija — ne Serbija, kur 
visi taikiniai buvo nesunkiai 
prieinami. Panašūs, o gal dar 
didesni, sunkumai laukia ir 
rusų kariuomenės, kuri pasi
ruošusi žygiuoti į Čečėniją. 

Šio karo prognozės numaty
ti niekas nedrįsta. Ant jo pa
sekmių galbūt remiasi premje
ro Putin tolimesnė politinė 
karjera, Rusijos ir Vakarų pa
saulio santykiai, čečėnų, da-
gestaniečių ir kitų Kaukazo 
srities musulmonų tautų liki
mas, galbūt net pasaulio tai
ka... 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Tęsinys Nr.35 

Iki to laiko vyko pasitarimai su Pakalniu (jis pava
davo Kuolį) ir Lukšiene dėl tolesnio Tarybos darbo. 
Abu atkakliai reikalavo, kad būtų grąžinti pašalintieji 
Tarybos nariai ir pakviestas grįžti Kuolys. Išnaudojo 
patogų laiką: Lietuvoje tuo metu vyko atkakli prezi
dento rinkimų agitacinė kova, labai netinkamas laikas 
bet kokiems konfliktams. Pasitaręs su Premjeru, suti
kau pažadėti, jog kreipsiuosi į Vyriausybę ir prašysiu 
vieną iš pašalintųjų (rinkosi Vaicekauską) grąžinti, 
žinoma, su sąlyga, kad po to Taryba pagaliau pradės 
dirbti. Į 11.18 posėdį leidau atvykti pašalintiems jos 
nariams ir Kuoliui. Tačiau jie neatvyko. 

Posėdyje pasakiau kalbą (beje, jos neturėjau iš anks
to pasirašęs, kaip tvirtino E. Tervidytė „Dialoge" 
11.21), kurioje demaskavau dalies Tarybos narių 
spaudoje prieš mane vykdomų išpuolių demagogiją, 
konstatavau, kad tie išpuoliai trukdo normaliam dar
bui, be kita ko, skubių Pietryčių Lietuvos švietimo 
problemų sprendimui („Jeigu darbą sužlugdysite, Lie
tuva jums neatleis!"), išanalizavau tų išpuolių kilmę iš 
kosmopolitinės ideologijos, jos sąsają su lietuviškuoju 
bolševizmu, taip pat asmeninių ambicijų vaidmenį. 
Išpeikiau Tarybos neveiklumą ir įspėjau: jeigu Taryba 
ir toliau švietimo reformą sabotuos, teks ją paleisti ir 
formuoti naują. Iškylančius nesutarimus siūliau 

spręsti išdiskutuojant tarpusavyje posėdžiuose, o ne 
tuoj bėgant su skundais į „Dialogą", nes tai klaidina 
pedagogus ir visuomenę. 

Deja, mano kalba buvo „šaukiančio tyruose balsas". 
Kuolio-Lukšienės šalininkai Taryboje buvo linkę kon
fliktą toliau aštrinti ir po kurio laiko patys atsistatydi
no. Spauda visa tai išpūtė vos ne iki „pasaulinio skan
dalo". Iš tikrųjų reikalas labai paprastas: koks mi
nistras galėtų pakęsti nedirbančios Tarybos? Štai ką 
rašė dr. Vladas Voveris „Lietuvos aide" 1998.02.04: 
„Man teko pavartyti ankstesnius šios tarybos protoko
lus. Atvirai pasakysiu, tai kažkoks humoras. Vieninte
lis pagirtinas tų atsistatydinusių narių gestas ir yra 
atsistatydinimas". Sušaukęs spaudos konferenciją 
(1998.01.15) aš pareiškiau: „Lietuvos švietimo taryba 
jau daugiau negu metai nedirba ir tuo boikotuoja 
švietimo reformos vykdymą. Turime pedagogikos stra
tegų sukurtų švietimo koncepciją, bet ji daugiau te
bėra popieriuje. Jos įgyvendinimas dabar yra aktua
liausias darbas, kurį atlikti labiausiai trukdo Tarybos 
neveiklumas. Nevykdomi Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio nurodymai, išsakyti atnaujintos Tarybos 
pirmajame posėdyje. Tokio elgesio negalima paaiškinti 
jokiomis priežastimis, išskyrus sąmoningą švietimo re
formos vykdymo sabotavimą, kuris yra dėl grupės su
simokėlių kaltės. Apmaudu, kad sugaišta tiek daug 
laiko, paraližuota šitiekos intelektualų veikla. Skau
du, kad tarp sabotuotojų yra ir švietimo koncepcijos 
kūrėjų. Nebeturint vilties, kad ši Taryba kada nors 
pradės dirbti. Švietimo ir mokslo ministerijai nelieka 

kitos išeities, kaip siūlyti Vyriausybei nuostatų pa
taisą, kad būtų galima sudaryti tokią Tarybą, kuri 
padėtų, o ne trukdytų švietimo reformos vykdymui". 
Panašias mintis išsakiau 01.19 Piliečių chartijoje, kur 
buvo svarstoma susidariusi padėtis. Kaip ir galima 
buvo laukti, „Dialogas" svarstymą aprašė vienaša
liškai. Gana objektyviai jį nušvietė „Lietuvos aidas" ir 
„Dienovidis". 

Pateikiu kelias citatas iš spaudoje pasirodžiusių 
blaiviai mąstančių žmonių pareikštų Tarybos verti
nimų: 

„Esame įsitikinę, jog visuomeninė Švietimo taryba 
turi būti reorganizuota taip, kad padėtų Švietimo ir 
mokslo ministerijai vykdyti švietimo reformą, o ne 
trukdytų jai. Ta kryptimi, manome, privalo eiti ir ži-
niasklaida, ypač pedagoginė spauda". (Grupė žymių 
mokslininkų, „Lietuvos aidas", 1998.02.03). 

„Iš Švietimo tarybos tono rodosi, kad ji mano, jog 
ministras yra reikalingas tarybai. Tuo tarpu Švietimo 
taryba iš tikrųjų yra ne kas kita kaip patariamasis or
ganas, ir ministro teisė naudotis ar nesinaudoti jos pa
tarimais, išvadomis, rekomendacijomis. Jeigu tokia ta
rybos padėtis jos netenkina, tai, žinoma, ji turi teisę 
atsistatydinti..." (Habil. dr. prof. Arnoldas Piročkinas, 
„Voruta", 1998.02.07). 

„Ministrui reikia doros, darbingos Švietimo tarybos. 
Būkite malonūs, netrukdykite nei Švietimo Ministrui, 
nei kitai Švietimo tarybai šį darbą dirbti. Ačiū!" (B. 
Daugelavičienė, „Varpas", 1998, Nr. 1-2). 

1998 m. sausio 14 d. Vyriausybė protokoliniu spren

dimu pavedė Ministerijai parengti Švietimo tarybos 
nuostatų pataisas, kad galima būtų suformuoti dir
bančią Tarybą. Siekiau, jog Taryboje būtų atstovauja
mi visi pedagogų sluoksniai, o ne viena kuri grupuotė, 
„šaudanti į vienus vartus". Tiesa visuomet išryškėja 
diskusijoje ir neturi būti „nuleidžiama iš viršaus". Rei
kalavau grįžti prie, mano nuomone, vienintelio teisin
go ir demokratiško 1992 m. Tarybos sudarymo princi
po — visų svarbiausių švietimo institucijų Taryboje at
stovavimo. Bet tam priešinosi Kuolio — Lukšienės 
šalininkai. Jackūnas, Zuoza ir kiti net ėmė reikalauti. 
kad Tarybos nuostatus ir jos narių sąrašą tvirtintų ne 
Vyriausybė, bet Seimas (tada lemiamą balsą turėtų 
Jackūnas ir jo Komitetas), tačiau tai kirtosi su Tary
bos, kaip vykdomosios valdžios (Ministerijos) patetia-
mojo organo, prigimtimi. 

Ministerijos pakoreguotų Tarybos nuostatų projekto 
svarstymas įvairiose instancijose užsitęsė. Svarstant jj 
Seimo LKDP frakcijos posėdyje (01.22) nuomonės iš
siskyrė: vieni pritarė, kiti abejojo arba siūlė tokias pa
taisas, kurios niekais paverstų siūlomą Tarybos for
mavimo tvarką. Apskritai LKDP Seimo frakcijoje ir 
Valdyboje vis labiau įsigalėjo švietimo reformai prie
šiška kryptis, atstovaujama Raškinio. Bogušio, Ka
šėtos. Palubinsko ir kt. Ne be reikalo įžvalgusis Vla
das Voveris rašė: „O krikdemams, tik dabar pama
čiusiems „švietimo krizę", turėtų būti geda: ji ypač 
buvo gili ir beviltiška, kai ministru dirbo Vladislavas 
Domarkas. Ko tylėjote? 

(B.d.) 
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vietą praleisti tokią karštą 
dieną, kokia buvo liepos 25-oji 
už Michiana, MI, esančią paly
ginti netoli nuo Čikagos. Mi
chiana — tarytum natūralus 
gamtos vėsintuvas: tanki aug
menija, milžiniški seni me
džiai sulaiko karštus saules 
spindulius ir neleidžia žemei 
per daug įkaisti. Šalimais nuo
stabus smėlio pliažas 'rie 
Mithigar. ežero, visa ėmė pri
mena Nidą. kitiems Pai?ngą. 

Čia, Rudaičių-Marchertų va
sarvietėje, jau treti metai 

linės konstrukcijos, kerami
kinė izoliacija, elektriniai sau
gūs liftai. Susiformavo visame 
pasaulyje išgarsėjusi, Čikagos 
architektūrine mokykla. Ne
mažai įtakos turėjo ir pasau
linė paroda, vykusi 1893 m. 
Čikagoje — World Columbian 
Exposition. Tais metais buvo 
paleistas traukinukas, jun
giantis miesto centrą su paro
dos paviljonais, o 1977 m. jau 
buvo pastatyti žiediniai bėgiai 
vidurmiestyje. 

Šio šimtmečio pradžioje Eu
ropoje prasidėjo naujo stiliaus 

vyksta Amerikos Lietuvių in- era. 1939 m. į Čikagą atvykęs 
žinierių ir architektų sąjungos vokiečių architektas Liudvrig 
ALIAS) Čikagos skyriaus ge- Mies van der Rohe sėkmingai 

čia išvystė šį stilių. Vadina
mam tarptautiniam stiliui bū
dinga gan paprasta, be jokių 
ornamentų statyba. Ryškus 
šio stiliaus pavyzdys — Fede
ralinis centras. Šis trijų pas
tatų kompleksas vienas iš pas
kutiniųjų L. Mies darbų. J am 
gyvam esant, buvo pastatytas 
tik vienas šių pastatų. Šiam 
kompleksui, kaip ir kitiems L. 
Mies darbams, atliekamiems 

gūžinės. Kai kurie svečiai di
desnę dalį laiko praleido besi-
maudydami. Vanduo šiltas, vi
sai nesinori iš ežero išlipti. 
Kažkas net pasiūlė maudy
muisi naudojamą didžiulę, gal 
traktoriaus rato, kamerą pa
naudoti kaip stalą ir tęsti 
gegužinę vandenyje. Gal ir ne
bloga idėja, bet dešrelių van
denyje neišsikepsi. Išalkę sve
čiai privertė vyr. kepėjus. Al-

čiau. negu buvo numatyta. 
Svetainėje jau pakvipo Pau
l iaus ir Ramintos Marchertų 
ruošiama kava. Čia laukė ir 
saldumynų bei vaišių stalas. 

Inžinieriai susirinkimus ne 
vien salėse ruošia. Gegužės 2 
d., sekmadienio popietę malo
niai praleidome nepaprastuo
se inž. Juozo ir Dailos Liu-
binskų namuose-muziejuje. 
Čia visuomet esame svetingai 
priimami, skaniai pavaišina
mi ir. svarbiausia, turime ga
limybę betarpiškiau negu bet 
kuriame muziejuje pasigrožėti 
Lietuvos tautodailininkų kū
ryba, susipažinti su indėnų 
menų ir tradicijomis. Įdomu 
ne tik pirmą kartą besilan
kantiems, nes kolekcija yra 
nepaprastai gausi ir papildyta 
naujais rodiniais. 

Beveik tradicine tampa pa
vasarinė architektūrinė eks
kursija po Čikagos vidurmies-
tį. J au antri metai ją sutinka 
pravesti patyręs ekskursijų 
vadovas, architektūros žino
vas Jurgis Anysas. Skiriasi tik 
temos. Pernai daugiau domė
jomės Čikagos miesto įsikūri
mo ir dangoraižių statybos is
torija. Vadovas taip parinko 
maršrutą, kad galėjome pama
tyti geriausių architektų, su
formavusių visame pasaulyje 
pagarsėjusią Čikagos archi
tektūros mokyklą, suprojek
tuotus pastatus. Šiemet susi
pažinome su naujesniais, mo
dernaus tarptautinio ir post
modernistinio stiliaus stati
niais. 

Ekskursija vyko birželio 26 
d., šeštadienį. Prisiminėme 
Čikagos įsikūrimo istoriją, nes 
ne visi pernai dalyvavo ir ją 
girdėjo. Čikagos miesto pava
dinimas nelabai romantiškas 
— indėnų kalba -chicagou" 
vadinami laukiniai svogūnai. 
Miesto oficiali įkūrimo data 
yra 1837 m., bet gyvenvietė 
pradėjo formuotis anksčiau, 
kai Amerika 1802 m. iš Napo
leono nupirko žemes ir čia 
pastatė karinę tvirtovę, Fort 
Dearborn. Geležinkelio linijų 
nutiesimas, Illinois-Michigan 
kanalo iškasimas. pažangių 
tiems laikams statybos tech
nologijų atsiradimas, skatino 
miesto plėtimąsi. 1871 m. spa
lio mėn. kilęs gaisras siautėjo 
3 dienas ir sunaikino kone 
2.000 akrų miesto ploto. Žuvo 
300 žmonių, benamiais liko 
gal 100.000 gyventojų. Bet Či
kagos žmonės nepasidavė — 
jau po savaitės buvo atstato
ma 200 pastatų. Atsiradę tušti 
plotai statyboms į Čikagą 
traukė garsius architektus. 

Namų statybai pradėta nau
doti gaisrui atsparios meta-

S K E L B I M A I 

girdą Marchertą ir Teodorą labai kruopščiai, atidžiai, bū-
Rudaitį. kurti ugnį daug anks- dingą ypatinga santūri esteti

ka, dėmesys smulkiausioms 
detalėms. Net grindinio plokš
čių linijos harmoningai susie
jamos su pastato struktū
rinėmis linijomis. Tuo L. Mies 
skiriasi nuo kitų šio stiliaus 
architektų. Tamsius, griežtus, 
asimetriškai išdėstytus, tris 
stiklo-betono-geležies pastatus 
puošia A. Calder sukurta rau
dona „Flamingo" skulptūra. L. 
Mies turėjo daug mokinių ir 
pasekėjų. Ne tik Čikagoje, bet 
ir pasaulyje jis laikomas vienu 
įtakingiausių šio šimtmečio 
architektų. 

Matėme ir daugiau šio sti
liaus pavyzdžių. 1958 m. iš 
plieno ir stiklo pastatyto 19 
aukštų Inland Steel pastato 
išlaikymui pirmą kartą pa
naudotos ne betoninės, o išori
nės plieninės kolonos. Laiptai 
ir liftai įrengti atskiroje pašte
to dalyje. 

Richard J. Daley centras 
turbūt kiekvienam besilankiu
siam Čikagoje pažįstama vie
ta. Buvęs Civic Center 1977 
m. pervadintas, pagerbiant 
Čikagos meru per 20 metų dir
busį Richard J. Daley, dabar
tinio mero tėvą. 1965 m. už
baigto 31 aukšto centro staty
bai naudota speciali plieno 
rūšis, kurio rūdys sudaro ap
sauginį sluo'isnį ir neleidžia 
toliau metalui irti. Aikštėje 
priešais pastatą puikuojasi di
džiulė, 55 pėdų aukščio, 162 
tonas sverianti, Pablo Picaso 
Čikagos miestui dovanota 
skulptūra. Jos magesnis origi
nalas saugomas Meno insti
tute (Art Institute). 

Nors daugiau skyrėme dė
mesio pokario statyboms, ne
praėjome abejingai ir pro se
nesnius pastatus. Labai įdomi 
Pirmoji metodistų bažnyčia, 
vadinama Chicago Temple, 
suprojektuota Holabird ir Ro-
che. 1923 m. baigtas 21 aukš
to tarnybinis pastatas su 8 
aukštų neogotišku špiliumi 
buvo. ir ko gero liko. aukš
čiausia bažnyčia pasaulyje. Ji 
yra netoliese nuo 1965. m. 
baigto Skidmore, Ovvings 'ir 
Merill projektuoto 37 aukštų 
betoninio Brunswick pastato, 
išlaikomo 10 kolonų. Nors pas
tatytas 1965 m., jis savo iš
vaizda ir statybai naudotu be
tonu o ne plienu, susišaukia 
su vienu seniausių Čikagos 
dangoraižių — Monadnock. 

Patraukė žvilgsnį ir 1926 m. 
pastatytas Jewelers Building. 
Tai. neturintis aiškaus archi
tektūrinio stiliaus, arch. Giav 
ver ir Dinkelberg suprojektuo
tas statinys su nedidelėmis 
koplytėlėmis pagrindinio pas
tato kampuose ir įspūdinga 
koplyčia bokšto viršūnėje. Tai 

Aukštaitijos valstybinio ,jarko Bitininkystės muziejus Stripeikiuose. 

buvo pirmas tarnybinis pasta
tas su garažais viduje. Auto
mobilius į reikiamą aukštą 
užkeldavo specialūs liftai. 

Ne viską apžiūrinėjome iš
kėlę galvas. Yra Čikagoje įdo
mybių ir be dangoraižių. Pas
tatas, kuriame įsikūręs se
niausias mieste Berghoff res
toranas, o taip pat ir šalia 
esantys pastatai yra tik kelių 
aukštų. Tie namai yra seniau
si Čikagoje, stovi čia nuo gais
ro laikų. Jų išore išsaugota 
nepakeista, kad žmones galė
tų įsivaizduoti, kokia Čikaga 
buvo prieš gaisrą. 

Jei ne mūsų vadovas, visai 
nebūtume kreipę dėmesio į 
keistą negyvenamą pastatą, 
be langų su iš jo kylančiais ga
rais. Pasirodo, tai vienas iš pa
saulio technikos stebuklų — 
šalto vandens fabrikas (Chil-
led Water Plant). Iš čia tiekia
mas vanduo vėsina miesto 
pastatus. Tai lyg centralizuo
tas vėsintuvas. Jų vidurmies
tyje yra įrengta daugiau. 

Dažnai mums kelią pastoda
vo ir atitraukdavo dėmesį nuo 
įžymių architektūrinių objek
tų... karvės. Yra legenda, kad 
karvė, tvarte apvertusi žiba
linę lempą, sukėlė didįjį Čika
gos gaisrą. Šios karvė- pavo
jaus niekam nekelia •— keis
čiausiai išdekoruotos. jos stovi 
judriausiose miesto vietose. 
Šią vasarą Čikagoje vyksta 
paroda „Karvių paradas". 

Nors ir iš toli, Čikagos di
džiuosius — Sears Tower ir 
John Hancock Center matė
me. Sears bokštas nebėra ab
soliučiai aukščiausias pasau
lyje. Jis pirmauja pagal dvi iš 
keturių pastatų aukščio verti
nimo kategorijų: turi aukš
čiausią stogą ir aukščiausią 
apgyvendintą aukštą. Yra dar 
dvi kategorijos — aukščiausia 
antena ir aukščiausia viršūnė. 
Abu pastatus statė Skidmore, 
Owings ir Merrill firma. Jų 
konstruktorius buvo garsus 
inžinierius Fazlur Khan, visą 
gyvenimą praleidęs, spren
džiant dangoraižių atsilaiky
mo prieš vėją problemai. 

Daugiausia Čikagos dango
raižius užima įvairių pramo
nės šakų. įstaigų, bankų cent
rinės raštinės. Jų kūrimasis 
vidurmiestyje prasidėjo, atsi
radus patikimoms ryšių prie
monėms. Meras Richard M. 
Daley dėjo pastangas, kad jos 
neišsikeltų į priemiesčius. 
Įspūdingas 1969 m. pastaty
tas 60 aukštų First National 
Bank korpusas. Jį įdomiai su
projektavo C. F. Murphy Asso
ciates su The Perkins arrd Will 

• Partnefstiip. Pastato sienos 
yra lenktos formos, apačioje: 
platesnės, taip, kad žemes
niuose' aukštuose patalpos yra 
didesnės. Kiek vėliau, nu
griauto senojo pastato vietoje, 
įrengta aikštė su fontanais, 
esanti žemiau gatvės lygio. 
Trijų pastatų kompleksą puo-'. 
šia Mare Chagall mozaikaį 

„Keturi metų laikai". Du kor
pusai pastatyti vėliau — 1970 
ir 1980 metais. 

Ilgainiui šalia tarptautinio 
stiliaus pradėjo atsirasti ir ki
tokio stiliaus pastatų. Archi
tektams atsibodo šaltas, ribo
tas, nužmoginantis stilius. J ie 
pradėjo ieškoti naujų išraiškos 
formų ir rado j a s senojoje ar
chitektūroje. Tik jie nekopija
vo kurio konkretaus sti l iaus, 
kaip anksčiau buvo mėgsta
ma, o panaudodavo atskirų 
stilių elementus moderniškoje 
statyboje. Apie 1980 metus gi
męs naujas stilius buvo pava
dintas postmodernizmu. Tai 
savotiškas architektūrinis 
pliuralizmas, kai viename 
pastate gali rasti apjungtus 
kelis stilius. Sėkmingai tas 
stilius panaudotas, atnauji
nant DePaul universiteto rū
mus vidurmiestyje. Tai 1912 
m. statytas pastatas su romė
niškom arkom, Čikagos lan
gais (Chicago windows), tera
kotos apdaila — t ikras Či
kagos mokyklos kūrinys. Vie
na jo siena buvo visai aklina. 
Remonto metu tuščioje sienoje 
moderniškomis priemonėmis 
atkartotas senasis fasadas. 

Kitas ryškus postmoderniz
mo pavyzdys — Harold Wash-
ington biblioteka. Nors pasta
tyta 1991 m., ji savo išore pri
mena graikišką šventyklą, su 
daugybe skulptūrų, ornamen
tų. Tvirtos, storos sienos yra 
tik iliuzija, nes iš tikrųjų visą 
pastato svorį neša plieninės 
konstrukcijos. 

Vienas kontraversiškiausių 
pastatų Čikagoje — Illinois 
valstijos raštinės S ta te of Illi
nois Center). Statinys palygin
ti žemas, bet labai efektyvios 
išvaizdfs. Jį projektavo Hel-
mut John/Murphv and Asso
ciates. Architektas Helmut 
John labai mėgsta žaisti sim
boliais. Pastato kupolas nepil
nas, nupjautas, nes Čikaga 
nėra sostinė ir negali turėti 
kapitolijaus su kupolu. Siena 

TARP MŪSŲ KALBANT 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ai/roMoauo. NAMU. SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Oft Mgr Aukse 
S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32061/2 W«*t 95tn Street 

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

N'uotr Viktoro Kapočiaus 

prie pastato vaizduotų val
džios atsiribojimą nuo liau
dies. Bet čia ji nugriauta, pa
liktas jos tik fragmentas — 
tuo parodomas valdžios atvi
rumas ir prieinamumas. 

Komercinė statyba aštunta
jame dešimtmetyje aprimsta. 
Panašu, kad daugiau naujų 
statybų šiame šimtmetyje ne
bebus. Bet 1992 m. užbaigti 
keli nauji pastatai parodė, kad 
ji vėl atsigauna. Vienas jų 
Chicago Title and Trust Cen
ter. Projekte statinys turi dvi 
simetriškas dalis, bet s ta tant 
buvo pasitenkinta tik vienu 50 
aukštų pastatu . 

Kitas tais pačiais metais pa
sirodęs dangoraižis jungia kla
sikines formas su moderniška 
technologija. Jį suprojektavo 
garsus ispanų architektas Ri
čardo Bofill. Pasta tas labai 
prabangiai įrengtas — yra net 
golfui žaisti vieta. Mes apžiū
rėjome erdvų, labai šiuolai
kišką fojė su skulptūromis, de
koratyviniu vandens basei
nėliu, gyvais bambuko me
džiais. Pro langus buvo matyti 
į kukurūzus panašūs pastatai 
— Marina City, stovintys čia 
nuo 1967 metų. Architektas 
Bertrand Goldgerg sugalvojo 
naują betono panaudojimo 
statybai būdą. Apvalius aukš
tus išlaiko pastato viduje išlie
ta betoninė cilindro formos ko
lona, 60-ties aukštų bokštų 
konstrukcijoje visai nenaudo
tas plienas. 

Daug pamatėme, daug suži-
nojome.v Turime būti dėkingi 
Apvaizdai, kad yra Čikagoje 
toks architektūroje išprusęs 
lietuvis Jurgis Anysas. O jam, 
savo ruožtu, už paaukotą lai
ką ir nuoširdų pasidalinimą 
gausiomis žiniomis dėkoja AL
IAS Čikagos skyrius. Anot 
Jurgio Anyso daug įdomybių 
Čikagoje, bet tokių senų pas
tatų, kaip Vilniaus bažnyčios, 
ji neturi. 

Aure l i ja D a b r a v o l s k i e n ė 

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

Tel. 708-267-1645; 
708-974-3919. 

Virginijus Švabas. 

GREIT PARDUODA 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus 

Internetiniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Intemeto pajungimas. Internetiniai 
puslapiai. Kreiptis: Tel. 773-737-

6792; Fax. 815-461-8159; 
E-mall Loto2000@Yahoo.com. 

BITE, BITE... 
Man bičių medus buvo ir te

bėra didelis skanumynas . Na, 
o bitės, tai jau kitas reikalas. 
Jos man nelabai pat inka . Bi
tės gelia. Aš. vaikystės dieno
mis buvau keletą kar tų bičių 
geltas. Kur ir kada tai atsiti
ko? Čia jau būtų ilgesnio atsa
kymo reikalaująs klausimas. 

1944 m. vasarą teko porą 
dienų „atsikvėpti" vienoje Že
maitijos sodyboje. Menu vie
nos dienos pavakaryje užkan
džiavome lauke, sėdėdami 
prie ilgo po medžiu stovėjusio 
stalo. Vaišinomės bulviniais 
blynais, šviežiais agurkais , 
naminiu sūriu ir bičių medu
mi. Užkandžiavome, užsiger
dami medumi pasaldyta kvap
nia vaisių gira. Buvo gražus 
pavakarys. Buvo skanus už

kandis. Tik nebuvo aiški ryto
jaus diena. 

Teigiama, kad jau keliolika 
tūkstančių metų gardžiuoja-
masi bičių medumi. Iki maž
daug 17-ojo šimtmečio medus 
buvo vienintelis prieinamas 
saldumynas. 

Prasidėjus cukraus gamy
bai, sumažėjo medaus parei
kalavimas, nors kai kuriose 
pasaulio šalyse, bičių medus 
tebelaikomas ypatingu ska
nėstu ir tebevadinamas dievų 
dovana. Kai kur medus ir 
šiais laikais naudojamas 
krikštynų, sutuoktuvių ir lai
dotuvių apeigose. Ankstyves
niais laikais medus buvo lai
komas energijos, iškalbingu
mo, patrauklumo ir net lai
mingumo šaltiniu. Vėliau nuo-

Reikalingas vairuotojas, 
turintis CDL teises (užtenka B 

klasės), vairuoti „straight 
truck" po Čikagą. 

TeL 708-906-3041. ^ 

Čikagos priemiestyje išnuomo
jamas nedidelis 2 mieg. butas su 
baldais. TeL 768-839-8447. Taip 
pat moteris ieško darbo. Gali prižiū
rėti senyvo amžiaus žmones ir 
gyventi kartu. TeL 708-8390-8447. 

Parduodu įvairius daiktus , 
baidus ir knygas. Apžiūrėjimui 
sušiurti tel. 708-422-6963, 
adresas 10732 S. Long A ve., 
Oak Lawn, IL. «ui 

Reikalingas pagalbinis darbi
ninkas namų vidaus įrengimo 
darbams. Darbas vakariniuose 
priemiesčiuose. Reikia turėti savo 
transportą, TeL 630-435-1967. 

*Sfe5RE/MAX 
™REALT0RS 

offt (773) S86-5V59 
home (708) 425-7V.0 
pager (708) 8S6-4919 

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

GnMfc, KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Skubiai reikalingi 
darbininkai pastatų apkalos 

(„siding") darbams. 
Tel. 708-728-9545. 

Reikalingas dailidės (carpen-
ter) padėjejas-dažytojas ir 

dailidė. Apie savo patyrimą ir 
atlyginimą kalbėti angliškai. 

Tel. 773-252-3773. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

HELP WANTED 
Malė or female car wash & 

detailing Mon. thry Sat. 
$5.35/hr. to start + tips. 

Tel. 708-499-4004 
tau. 

monė pakito. Net teigiama, 
kad meduje nėra nieko ypatin
gesnio, o kiti teigia, jog me
daus sudėtyje yra visos žmo
gaus kūnui reikalingos me
džiagos. Atrodo, jog ir vieni, ir 
kiti turi tiesos. 

Medus nuo seniausių laikų 
buvo naudojamas gydymo 
tikslams. Be abejones, medus 
turi antiseptinių ir antibioti-
nių savybių. Tačiau moder
niais laikais medų išstūmė 
įvairūs cheminiai medikamen
tai. Vis tik ir šiais laikais dau
gelis mano, kad medus, citrina 
ir stiklelis degtinės yra nepa
mainoma priemonė kosulio ir 
čiaudulio gydymui. Kai ku
riuose kraštuose, ypač Azijos 
žemyne, medus tebenaudoja
mas, gaminant vaistus. Taipgi 
medus naudojamas kosmeti
kos, valgių (saldainių) ir gėri
mų gamybai. 

Kitados Lietuvos medus (ir 
midus), o taip pat vaškas, gar
sėjo tolimesnėse šalyse. Tei
giama, kad Rygos vokiečiai 
jau 13-14 šimtmetyje supirki
nėdavo Lietuvos medų ir vaš
ką. Ir vėlesniais metais lydyto 
vaško gabalai buvo Nemunu 
siunčiami į Vokietiją. Istori
niuose šaltiniuose minima, 
kad lietuviai valstiečiai savo 
duokles valdovui atlikinėjo, 
pristatydami nustatytus kie
kius bičių medaus ir vaško. 

Mūsų gyvenamajame krašte 
bitės veisiasi nuo neatme
namų laikų. Tačiau tik naujie
ji ateiviai (europiečiai) pradėjo 
statyti avilius ir išplėtė biti
ninkystę. Čionykštėse parduo
tuvėse yra gausus medaus 
pasirinkimas. Netrūksta ir už
sienietiško medaus. Teko pa
ragauti angliško, australiško, 
kinietiško, lenkiško, kanadiš-
ko, vokiško, vengriško me
daus. Tik neteko užtikti Lietu-, 
vos bitelių sunešto medaus. 
Viename laikraštyje buvo pa-

773-585-9500 

rašyta, kad lietuviškas medus. 
dėl pernelyg aukštos savikai
nos, yra „neįkandamas" užsie
nio valstybėse. Ta priežastis, 
girdi pastoja kelią medui eks
portuoti. Argi taip gali būti? 

Čia rašantysis prieš porą 
metų gardžiavosi vieno bičiu
lio iš tėviškėlės atvežtu na
tūraliu medumi. Laižydama
sis prisiminiau vaikystėje gir
dėtos dainelės žodžius: „Bite. 
bite saldi tavo uodegytė..." 

P e t r a s P e t r u t i s 

KRYŽIŲ KALNE 
PASTATYTAS NAUJAS 

KRYŽIUS 

Rugpjūčio 23 d. Kryžių kal
ne Žygaičių ir Sartininkų pa
rapijų tikinčiųjų iniciatyva 
buvo pastatytas naujas kry
žius už dvasinį šių parapijų 
atgimimą. Pagrindinis šios 
idėjos iniciatorius — Žygaičių 
bendruomenės centro vadovas 
S. Stancikas, kurio sumanymą 
savo aukomis entuziastingai 
parėmė Žygaičių ir Sartininkų 
parapijų tikintieji. Per šv. Bal
tramiejaus atlaidus Žygaičių 
klebonas Rolandas Karpavi
čius pašventino į Žygaičių baž
nyčią iš Sartininkų atvežtą 
liaudies menininko E. Racevi-
čiaus padirbdintą kryžių. Jį 
dešimt maldininkų pal- i to-
mis nešė iki pat Kryžių kalno. 
Po keturių dienų kelio prie pa
siekusių savo kelionės tikslą 
maldininkų prisidėjo apie 150 
klebono R. Karpavičiaus vado
vaujamų Žygaičių ir Sartinin
kų parapijų tikinčiųjų. Buvo 
aukojamos šv. Mišios. Klebo
nas per pamokslą kalbėjo apie 
kryžiaus paslaptį įprasminan
tį krikščionio gyvenimą. 

• Ką vasarą suvežiosi, tą 
žiemą išpešiosi. 

Lietuvių patarlė 

~ • .» ^* 

mailto:Loto2000@Yahoo.com
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LAIŠKAI m NUOMONĖS 
PAGARBA ROMUALDUI 

Profesoriui, daktarui — 
PhD, Kriaučiūnui (Lansing, 
Michigan). Kodėl? Tai žmogus, 
kuris turi laipsnį ir titulą ir 
niekad „Drauge" ar—kituos 
laikraščiuos po savo straips
niais nepasirašo daktaras ar 
profesorius. 

Dr. Kriaučiūnas gyvena pa
gal Kristaus mokymą, kad 
visi, kurie save aukština, bus 
pažeminti ir atvirkščiai. 

Nemėginu pasisakyti prieš 
užtarnautą laipsnį, tik noriu 
pagirti Romualdo kuklumą ir 
kad tokių žmonių gal mažai 
yra. 

A. Grigaitis 
Livonia, MI 

KITOKS ŽVILGSNIS I 
GORBAČIOVĄ 

Noriu atkreipti dėmesį į įdo
mų Zenono Prūso straipsnį 
apie svarbiausius 20-ojo am
žiaus asmenis („Drauge" 1999 
m. rūgs. 17 d.). 

Stebiuosi, kaip autorius gali 
tvirtinti, jog Sovietų Sąjunga 
sugriuvo dėl to, kad Gorba
čiovui nepavyko jos išgelbėti. 
Tai priešinasi aiškiems fak
tams. 

Iš tikrųjų apie Rytų Europos 
komunizmo griuvimą galima 
pasakyti tai, ką rašytojas 
Franz Werfel yra pasakęs apie 
Marijos apsireiškimus Liurde: 
„Kas tiki į Dievą, tam jokio 
paaiškinimo nereikia, o kas 
netiki, tam joks paaiškinimas 
neįmanomas". 

Nors tas visą pasaulį nuste
binęs įvykis buvo Dievo Ap
vaizdos surežisuotas, bet daug 
žmonių irgi įsijungė į jo vyks
mą. Gorbačiovas, mano many
mu, čia atliko pagrindinį vaid
menį. Ir štai dėl ko, vos porai 
nietų praėjus po valdžios pe
rėmimo, jis lankėsi Vengrijoj 
ir ten pareiškė, kad jo politika 
yra nesikišti į kitų kraštų rei

kalus. Man buvo labai nuosta
bu, kaip Kremliaus valdovas 
gali taip kalbėti; juk satelitai 
tik laukia progos atsikratyti 
svetimo jungo. Kas netrukus 
po to įvyko — jau istorija. 

Kas dėl Lietuvos, Gorbačio
vas stengėsi tik nudelsti jos 
atsiskyrimą ir tuo sustiprinti 
savo poziciją valdžioj, nes ten 
jam daug kas priešinosi. Dėl 
tos pat priežasties buvęs pre
zidentas Bush delsė Lietuvos 
nepriklausomybės pripažini
mą, būtent, nenorėdamas pa
kenkti Gorbačiovui. 

Pagaliau, kai pučistai bandė 
pašalinti Gorbačiovą iš prezi
dentūros, jei būtų norėjęs gel
bėti komunizmą, būtų jiems 
paklusęs ir prie jų prisidėjęs, o 
ne rizikuodamas savo ir šei
mos gerove griežtai pasi
priešinęs jų kėslams. 

Žinoma, daugeliui lietuvių 
sunku visa tai suvokti, nes 
dar jie per arti tų įvykių. Ne
nustebčiau, jei jie ateityje pas
tatytų Gorbačiovui paminklą, 
ir tai ne Grūto parke. 

Kun. A. Nockūnas, MIC 
Worcester, MA 

LIETUVIŲ PĖDSAKAI 
AMERIKIEČIŲ 

LITERATŪROJE 

Anksčiau prie West Vernor 
gatvės Detroite gyveno daug 
lietuvių. Dar tebeveikia Šv. 
Antano parapija, nors Šv. Pet
ro parapija jau uždaryta. Stovi 
didžiulis pastatas su užrašu 
JLietuvių salė", bet jis yra ki
tataučių rankose. Darbo die
nos metu nešiau didžiulį pla
katą parade. Mano bendrane-
šėja buvo profesorė Mary Mi-
nock. Ji taip pat rašo poeziją 
ir dovanojo man savo knygą. 
Tai yra poetinis jos tėvų, kurie 
gyveno Detroite, prisimini
mas. Ir štai pirmas eilėraštis 
apie iš Tennessee atvykusį 
Detroitan tėvą, kuris grįžta 
namo ir užuodžia kvapus iš 

AtA KUN. ALBIN SHEPUTA, MIC 
išėjimo i pensiją. 

Studijuodamas talkino St. 
Gabriel parapijos Milwaukee 
sielovadoje. Įvairiose parapi
jose atliko sielovados darbą ir 
mokytojaudamas Marianapo-
lyje. 

A.a. kun. Albin Sheputos 
laidotuvių apeigos buvo atlik
tos Marianapolyje, Pal. Jurgio 
Matulaičio koplyčioje, po to jo 
palaikai pervežti į Čikagą ir 
spalio 6 d. palaidoti Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, kur 
ilsisi nemažai kitų kunigų ir 
brolių marijonų. 

lietuviškų virtuvių. Taip pat 
apie• lietuvius kalba garsusis 
poetas John Ashberry ir daug 
kitų, kurie mato lietuvių pėd
sakus Amerikoje. Kažkas lie
tuviška neištirpo Amerikoje. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

AČIŪ, MLELI 
TĖVYNAINIAI! 

Kaip ir visa Lietuvoje lei
džiama katalikiška spauda, 
sunkiai verčiasi ir aštuntus 
metus lankantis Lietuvos vai
kus katalikiškos tautinės 
krypties savaitraštis „Kregž
dutė", tęsianti prieškario Lie
tuvos leidinių vaikams tradici
jas, kad mūsų jaunoji karta 
užaugtų Dievo garbei ir tėvy
nės naudai. Kažin ar „Kregž
dutė" pasiektų savo skaityto
jus — katalikiškų, patriotiškai 
nusiteikusių šeimų vaikus, ar 
įstengtų dar ir dabar „skrai
dyti", jeigu užsienyje gyvenan
tys lietuviai liktų abejingi ka
talikiškos spaudos leidybai 
Lietuvoje, jos neremtų. 

Ačiū katalikiškos spaudos 
puoselėtojui ir mecenatui pre
latui Juozui Prunskiui, ačiū 
Kanados Lietuvių Katalikų 
Centrui, Toronto lietuvių 
bendruomenei, sušelpiantiems 
ir „Kregždutę", ačiū Marijai 
Remienei jau penkeri metai 
inicijuojančiai ir remiančiai 
vaikų rašinėlių konkursus 
„Kregždutėje". Atsiliepdami į 
jos kvietimą vaikai nuošir
džiai pasakojo savo laiškuose 
apie tai, kaip pirmą kartą 
sužinojo apie Kristų, ką jiems 
reiškia Vasario 16-oji, ką jie 
žino apie Lietuvos partiza
nus... Šiemet Marija Remienė 
„Kregždutėje" skelbia konkur
są tema „Jei sutikčiau Jėzų, 
ką Jam sakyčiau?", į kurį, 
kaip ir anksčiau, atsilieps ne
mažai „Kregždutės" skaityto
jų, prizininkai džiaugsis jiems 
skirtomis dovanėlėmis. 

„Kregždutę" pasiekiančios 
lėšos tampa dvasine labdara 
užsakomas savaitraštis Vil
niaus krašto lietuviškoms mo
kykloms, vaikų globos na
mams, vargingoms šeimoms, 
nuperkamos dovanėlės — kny
gos, tautodailės kūrinėliai, 
mokslo reikmenys, konkursų 
prizininkams, aktyviems jų 
dalyviams. 

Ačiū Bernardui Brazdžio
niui, Birutei Pūkelevičiūtei, 
Jurgiui Jankui, Stasiui Džiu
gui, Vladui Vijeikiui, kunigui 
Kazimierui Ambrasui, re-
miantiems „Kregždutę" savo 
kūryba, atsiųstomis knygo
mis, labai reikalinga tautos 
dvasiniam atgimimui litera
tūra. 

Malonu, kad po keletą skai
tytojų „Kregždutė" turi ir 

Kun. Albin A. Sheputa, MIC 

Marijonas kun. Albin She
puta savo gyvenimo kelionę 
užbaigė š.m. rugsėjo 30 d., 
Marianapolyje, sulaukęs 82 
metų amžiaus. 

Gimęs 1917 m. rugsėjo 12 d. 
Brocton, MA, savo pradinius 
mokslus baigė Massachusetts 
valstijoje, po to (1931-1935) 
lankė gimnaziją Marianapo
lyje ir vėliau studijavo Maria-
napolio kolegijoje (1935-1939). 

1939 m. įstojo į marijonų 
vienuolyną ir pirmuosius įža
dus davė 1940 m. liepos 16 d. 
t. marijonų seminarijoje Hins-
dale, Illinois. Amžinuosius 
įžadus padarė 1943 m. liepos 
16. 

Tų pačių 1943 m. rugpjūčio 
8 d. t. Sheputa buvo Maria
napolyje įšventintas kunigu. 
Po to dar biologiją studijavo 
Marquette universitete Mil-
waukee, WI, o magistro laips
nį įsigijo Notre Dame univer
sitete. Vėliau Marianapolyje 
dėstė griežtuosius mokslus iki 

VILNIUS 
Žiemos kainos pirmyn ir atgal 

Spalio 1 d. - kovo 31 d., 
išskyrus kalėdinį laikotarpį. 

New York 
Chicago 
Seattle 

$406 
$450 
$560 

plius mokesčiai. 

Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-77&-9847 
F u 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB. SJTE: VYTIS TOURS.COM 

Amerikoje, Kanadoje. Gal jų 
atsiras ir daugiau. Tiesa, pats 
laikraštukas kainuoja kur kas 
pigiau nei brangstančios pašto 
išlaidos. Siuntinėjant kartą 
per mėnesį po 4 egzemplio
rius, kartu su leidiniu susida
rys metams 30 dolerių išlaidų. 
Atsiuntusiems užsakymus 
„Kregždutės* adresu („Kregž
dute, J . Biliūno 20-15, 4930 
Anykščiai) arba „XXI am
žiaus" („XXI amžius", a.d.211 
LT — 300, Kaunas) mielai 
atskraidintume" šį leidinėlį ir 
užsienyje gyvenantiems lietu
vaičiams. 

Ačiū, mieli tėvynainiai, už 
dėmesį „Kregždutei". Telydi 
Jus Viešpaties malonė, teatly
gina Jums Aukščiausiasis. 

Vygandas Račkaitis 

„VTNDZORO 
ŠMAIKŠTUOLIŲ" 

PREMJERA 

Uostamiestyje tęsiasi „Muzi
kinis rugpjūtis pajūryje". Rug
pjūčio 6 d. Klaipėdos muziki
niame teatre, o rugpjūčio 7 
Juodkrantėje festivalio žiūro
vai matė Otto Nicolai komišką 
operą „Vindzoro šmaikštuo-
lės". 

Trijų veiksmų operą diriga
vo Stasys Domarkas. Nerįjaus 
Petroko režisuotai muzikinei 
komedijai scenografiją sukūrė 
austrų dailininkas Frieder 
Klein, kostiumus — Konstan
cija Gražina Rameikaitė. Pa
grindinį Falstafo vaidmenį at
liko Šarūnas Juškevičius. 

Vokiečių kompozitorius O. 
Nicolai gimė 1810 m. Kara
liaučiuje. Jo tėvas pats mokė 
sūnų skambinti fortepijonu. 
Būsimasis kompozitorius pa
auglystėje pabėgo iš namų ir 
muzikos studijas tęsė Berlyne, 
Romoje. Jis dirbo vargoninin
ku, dvaro kapelmeisteriu, cho
ro dirigentu, kūrė operos sim
fonijas, koncertus, kantatas. 

Didžiausią publikos pripa
žinimą pelnė jo opera „Vind
zoro šmaikštuolės" pagal vie
ną geriausių to paties pavadi
nimo Šekspyro komediją.Elta) 

LIETUVOS LAIKINOJI 
VYRIAUSYBĖ 

Atkelta iš 3 psl. 
Laikinoji vy

riausybė į visus kiek reikš
mingesnius valdymo postus 
paskyrė tautiškai susipratu
sius žmones, kurių nemaža 
dalis trukdė vokiečiams įgy
vendinti prievartinio ėmimo į 
darbus planus, visiškai api
plėšti kraštą, pagaliau rėmė ir 
antinacine rezistenciją, jos 
spaudą. 

Panaikinus Lietuvos laiki
nąją vyriausybę, o netrukus 
uždarius ir LAF, liko dar kurį 
laiką veikti Lietuvių naciona
listų partija, bet ir jai, pradė
jus reikalauti iš vokiečių Lie
tuvai savarankiškumo, užda
ryta. Tuo baigėsi lietuvių le
galus pasipriešinimas okupa
ciniam režimui. Prasidėjo po
grindinė kova. Į antinacinio 
pogrindžio organizacijų veiklą 
įsįjungė beveik visi Laikino
sios vyriausybės ir didelė dalis 
LAF narių. Svarbiu įvykiu 
buvo 1943 m. rudenį sudaryta 
pogrindinei kovai vadovauti 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo komitetas, perėmęs Lai
kinosios vyriausybės veiklos 
tęstinumo uždavinių įgyvendi
nimą — atkurti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, pasi
naudojus jau galimu SSSR ir 
Vakarų demokratinių valsty
bių susidūrimu (buvo akivaiz
du, kad Vokietįja karą pra
laimės — aut.). 

Birželio sukilimo ir Laikino
sios vyriausybės kovos dvasia 
ir jų idėjos buvo įkvėpimo ir 
stiprybės šaltiniu Lietuvos 
Laisvės kovoms ilgos okupaci
jos metais. 

9. Birželio sukilimas ir Lai
kinosios vyriausybės veikla vi
saip juodinta sovietinės oku
pacijos metais; nesulaukė rei

kiamo įvertinimo ir užsienyje 
— pripažinimas buvo tolygus 
SSSR pasmerkimui dėl Lietu
vos okupacįjos ir aneksijos, o 
tai nebuvo naudinga ir Va
karų valstybėms, kaip SSSR 
sąjungininkėms Antrajame 
pasauliniame kare, o taip pat 
dėl savo nuolaidžiavimo jai 
pokario metais. 

Buvę sukilimo vadovai, Lai
kinosios vyriausybės nariai, 
gyvendami tremtinių stovyk
lose Vokietijoje, o vėliau JAV 
ir kitur, mėgino dar ne kartą 
tarpusavyje, o taip pat drauge 
su lietuvių išeivių susivieniji
mais, svarstyti Laikinosios vy
riausybės atkūrimo užsienyje 
klausimus, tačiau paaiškėjus, 
kad nei JAV, nei jokiai kitai 
valstybei vis nenaudinga dėl 
tokios vyriausybės atkūrimo 
gadinti santykius, pirmiausia 
su SSSR, vėl būdavo tokių ke
tinimų atsisakoma. Nebuvo 
vieningo sutarimo ir tarp pa
čių lietuvių veikėjų dėl būti
nybės atkurti Lietuvos laiki
nąją vyriausybe, nes jai iš da
lies atstovavo VLIKas ir dar 
veikiančios diplomatinės tar
nybos. Daugeliui sukilėlių ir 
vyriausybės narių iškeliavus 
Anapilin, liko neįvykdytas ir 
kitas Laikinosios vyriausybės 
narių paskutiniame posėdyje 
įsipareigojimas: kiekvienam 
parašyti apie savo veiklą- Isto
rijai. 

10. Lietuva šiandieną vėl ne
priklausoma. Bet kol kas tarp 
daugybės lietuvių tautai ir 
valstybei minėtinų datų nėra 
Birželio sukilimo, nėra pelnę 
reikiamo pripažinimo ir jo da
lyviai — kovoję ir žuvę dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės. 0 juk daugelis jų yra 
vertintini taip pat, kaip ir 
gynę Lietuvą 1918-1920 m., 
kaip ir kovoję partizanų bū
riuose prieš sovietinius oku
pantus. Be jų kovos ir pasiau
kojimo, nebūtų buvę ir Kovo 
11-osios, laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos. Tautos, vals
tybės tvirtybė — tai ir atmin
ties išsaugojimas. Tuo, kuo 
esame šiandieną, ką turime 
priklauso nuo to, kuo ir ko
kiais buvome vakar. Ir ne sve
timiesiems, o patiems pir
miausia reikalinga atmintis ir 
įvertinimas praeities. 

.Lietuvos laikinoji vyriausybė". 
Tokiu pavadinimu beveik 350 pus
lapių knyga turėtų boti išspaus
dinta dar lį rudenį Vilniuje, .Lietu
vos mokslo* knygų serijoje. Ją pa
rengė Čikagoje, Lituanistikos tyri
mo ir studijų centre vilnietis istori
jos mokslų daktaras Algimantas 
Liekis. 

Tai pirmoji tokio pobodžio knyga, 
kurioje, remiantis archyvų doku
mentais, padaryta 1941 Birtelio su
kilimo ir jo sudarytosios Laikino
sios vyriausybės veiklos analizė, 
reikšmė mošų Tautos ir valstybės 
gyvenimui, pateikiami duomenys 
apie tymiausius sukilėlius ir Vy
riausybės narius. 

Skaitytojų dėmesiui pateikiame 
bosimos knygas autoriaus parengtą 
santrauką — iivadas. Autorius bo
tų dėkingas, jeigu Jus, Gerbiamieji 
skaitytojai, nusiųstumėte savo pas
tabas ar turimų dokumentų, nes tai 
padėtų ir dar geriau argumentuoti 
įvykius ir faktus; knyga turėtų pa
sitarnauti ir dar sį rudenį numato
mame Sukilimo ir jo dalyvių statu
so svarstymui Lietuvos Respubli
kos Seime. Siųskite adresu. Algi
mantas Liekis, Gedimino pr. 3, 
LMA, 2600 Vilnius arba E-mail: 
Ltekis0kU.mii.1t 

Autorius ir leidėjai botų dėkingi, 
jeigu ir parašytumėte kiek Jus ar 
Jūsų pažįstami pageidautų tos taip 
svarbios knygos įsigyti. Tai svarbu 
ir ieškant lėšų knygos išleidimui — 
juo didesnis Uratas, tuo santyki
niai mažesnė vienos knygos kaina 
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A. t A. 
EMIL KURAITIS 

Gyveno Oak Lawn, EL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1999 m. spalio 5 d., 7:30 vai. ryto, sulaukės 76 
metų. Gimė 1923 m. birželio 27 d. Lietuvoje, Vačgirio 
kaime. Amerikoje išgyveno 46 metus. 

Nuliūdę liko: žmona Christine Kerschis, dukterys: 
Jenny, žentas Jefjrey Margis; Brigitte, žentas Anthony 
Akstins; Sylvia, žentas Jose Galvizius; Loretta, žentas 
Thomas Schmidt; Ingrid, žentas William Kerins; 13 
anūkų, daug pusbrolių Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis pašarvotas penktadienį, spalio 8 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd., Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės Šeštadienį, spalio 9 d. Iš laidojimo namų 9 
vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Zion Lutheran Evan-
gelical bažnyčią, 9000 S. Menard, Oak Lawn, IL, kur 10 
vai. bus atliktos religinės apeigos. Po to Velionis bus 
palaidotas Bethania kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

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

Laidotuvių direkt. Lack & Sons Funerai Home. 
Tel. 708-430-5700. 

A. t A. 
TEODORAS BLINSTRUBAS 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 

1999 m. spalio 6 d., sulaukęs 92 metų. 
Gimė Lietuvoje, Tauragėje. 
Nuliūdę liko dukros: Severiną Juškienė, žentas Nardis 

ir Daiva Panarienė, žentas Raimundas; anūkas Egidijus 
Juškus su šeima; a. a. brolio Broniaus žmona Eugenija 
Blinstrubienė su sūnumis ir jų šeimomis; dukterėčia seselė 
Milda; svainės: Stella Paškonienė, vyras Augustas ir Jadzė 
Vanagienė su sūnumis bei jų šeimomis; Lietuvoje sesuo 
Eliutė Rimkevičienė bei kiti giminės Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

Velionis buvo vyras a. a. Barbaros. 
A. a. Teodoras Blinstrubas priklausė Lietuvių 

Tautininkų sąjungai, Korp! Neo-Lithuania, ALT'ui. 
Lietuvių fondui, Lietuvių Mokytojų sąjungai ir kitoms 
įvairioms lietuvių organizacijoms. 

Velionis pašarvotas penktadienį, spalio 8 d. nuo 3 iki 
8:30 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S, 
Archer Ave (arti Derby Rd.). Atsisveikinimas 6:30 v. v. 
Sekančią dieną, spalio 9 d., šeštadienį, Velionis bus 
pašarvotas Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St., Čikagoje, nuo 8 v. r. iki 9 v. r. 

Laidotuvės šeštadienį, spalio 9 d. Iš laidojimo namų 9 
vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Teodoras bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti savo nuožiūra lietuvių 
šalpai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukros, žentai, anūkas, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
VALENTINAI OSTEIKIENEI 
mirus, jos vyrą ANTANĄ ir jų giminaičius užjaučiame 
ir liūdime. 

Šv. Antano lietuvių parapijos choras ir vadovas 
Detroite 

.DRAUGAS" informuoja; ..DRAUGAS" formuoja; 

DRAUGAS išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

,DRAUGAS lietuvybės švyturys ir sargas! 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Ž^J Mutual FederaI Savlngs and Loan 

Associatlon of Chicago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

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

Patarnautam Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi 

ALTo kongreso vaišių ruošos komitetas. Iš kaires: Filina von Braune, 
Matilda Marcinkienė, Irena Dirdiene, Evelyn Oželiene. 

N'uotr. Zigmo Degučio 

59-ASIS ALTO SUVAŽIAVIMAS 
Šeštadienį, spalio 23 d.. 7 

vai. v. iškilminga vakariene 
bus užbaigtas ALTo kongre
sas. Spalio 24 d., sekmadienį. 
prasidės 59-asis ALTo atstovų 
suvažiavimas. Suvažiavimas 
bus pradėtas šv. Mišiomis. ku
rias aukos vysk. Paulius Bal
takis kartu su prel. Ignu Ur
bonu ir Lietuvos Šaulių są
jungos kapelionu kun. Babo-
nu. Pamaldos, kongresas ir 
ALTo suvažiavimas vyks Jau
nimo centre. Pamaldų metu 
giedos solistai Margari ta ir 
Vaclovas Momkai. Vainiką 
prie žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę paminklo padės ALTo 
pirmininkas J . Račkauskas ir 
Lietuvos Šaulių sąjungos išei
vijoje vadas Mykolas Abarius. 
Šauliai švenčia 80 metų veik
los sukaktį, todėl jie dalyvauja 
kartu su ALTu. Po to bus pus
ryčiai. 

12 vai. vyks 59-ojo ALTo su
važiavimo atidarymas. Darbo
tvarkėje: mandatų komisijos 
pranešimas, praėjusio suva
žiavimo protokolo priėmimas, 
ALTo valdybos pranešimai, 
iždo globėjų pranešimas, sky
rių pranešimai Uodžiu ir raš
tu'', pasisakymai dėl praneši
mų ir jų priėmimas, ALTo val
dybos ir tarybos sudarymas, 
klausimai ir sumanymai, kon
greso ir ALTo suvažiavimo re
zoliucijų priėmimas, suvažia
vimo uždarymas. Po suvažia
vimo — užkanda. 

Kongresas ir suvažiavimas 
vyksta Jaunimo centre. Visi 
lietuviai patriotai prašomi 
dalyvauti kongrese, iškilmin
goje vakarienėje ir suvažiavi
me. Je i norėtumėte įdėti svei
kinimą į kongreso leidinį, tą 
galite padaryti iki spalio 15 

Ant . R e p š i e n ė 

Ar tė ja p i e t ū s , k u r i e ruo
šiami-tam, kad būtų sutelktos 
lėšos naujiesiems Pal. J. Ma
tulaičio misijos vargonams 
įsigyti. Pietūs vyks šį sekma
dienį, spalio 10 d., 12 vai. 
PLC. Būsite skaniai pavaišin
ti, jums gros Algimanto Bar-
niškio orkestras. Vietas užsi
sakykite, skambindami Van
dai Gvildienei tel. 630-271-
9136 arba Irenai Kazlauskie
nei tel. 630-257-8346. 

Dr. P e t r a s Kis ie l ius skai
tys paskaitą apie eutanaziją 
Ateities savaitgalio metu šeš
tadienį, spalio 23 d.. Ateitinin
kų namuose Lemonte. Smulki 
Ateities savaitgalio programa 
bus skelbiama šešadicnio. spa
lio 16 d., „Draugei . 

L i e t u v i u k a r i u v e t e r a n u 
są jungos „Ramovės" Čikagos 
skyriaus narių susirinkimas 
šaukiamas spalio 17 d., sek
madienį, 12 vai. Jaunimo cen
tre. Susirinkime kviečiami da
lyvauti visi skyriaus nariai . 

Sug r į ž imo iš s tovyk los 
s u e i g a šeštadienį, spalio 9 d., 
vyks Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Dalyvauja visi „Ker
navės"/, .AušrosVartų", „Litua-
nicos" ir „Nerijos" tuntų skau
tės ir skautai. Visi dėvi tvar
kingomis darbo uniformomis. 
Sueiga vyks nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. Bus oficialioji dalis ir įdo
mūs užsiėmimai. Laukiami tė
veliai, svečiai ir visi dalyvavu
sieji ..Ateities aidų stovykloje, 
Rakė. 

Savo k o n c e r t i n ę Ameri
kos p r o g r a m ą mišrus Kauno 
choras ..Kamertonas" pavadi
no „Gintaro lašelį tau nešu 
ant delno". Iš tiesų, kauniečiai 
JAV lietuvius turėtų sužavėti 
puikiai atliekamomis daino
mis ir programos pasirinki
mu. Programą sudarys popu
liaresnieji ir retesni kūriniai, 
skambės Antano Vanagaičio, 
Vlado Jakubėno, Jono Govėdo 
ir Ritos Čyvaitės Kliorienės 
sukurtos dainos. „Kamerto
nui" vadovauja meno vadovas 
ir dirigentas Algirdas Viesu
las, choro chormeisteris - Li-
nards Klešnieks, koncertmeis
terė - Marija Čepinskienė, 
choro pirmininkas - Vytautas 
Normantas. Vienintelis „Ka
mertono" koncertas Čikagoje 
įvyks kitą sekmadienį, spalio 
17 d., 3 val.p.p. Jaunimo cen
tre. Bilietus jau galite įsigyti 
„Seklyčioje". 

Čikagos l i tuan i s t ine i mo
kykla i reikia mokytojų. 
Skambinkite mokyklos vedėjai 
Jūratei Dovilienei tel. 630-
832-6331. 

R i č a r d a s Sp i t rys , 1997 m. 
laimėjęs pirmąją premiją Ba
lio Gaidžiūno vardo poezijos 
konkurse, „Pavasaris rude
nį" poezijos vakare penktadie
nį, spalio 15 d., 7 v.v. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre, skaitys savo naujausius 
eilėraščius. Visi kviečiami pa
siklausyti šio dar Čikagoje ne
girdėto jauno poeto. 

LFK „ L i t u a n i c a " vetera
na i šį šeštadienį, spalio 9 d.,4 
vai. p.p. namų aikštėje, Le-. 
monte varžysis su lenkų „Roy-
al Wawel" futbolininkais. Lin
kėdami mūsiškiams gražios 
pergalės, visi futbolo mėgėjai 
dalyvaukime stebėtojais. 

T rad ic in i s kasmet in i s 
Operos c h o r o pokyl i s įvyks 
lapkričio 20 d., šeštadienį, 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Pokylio pradžia - 6:30 
val.v. (kokteiliai); 7:30 val.v. -
programa, kurią atliks Operos 
choras ir solistai; 8 val.v. -
vakarienė, 11 val.v. - laimin
gųjų bilietų traukimas. Šo
kiams gros Algimanto Barniš-
kio orkestras. Bilietus galite 
užsisakyti, skambindami Jur
giui Vidžiūnui tel. 773-767-
5609. Nepamirškite grąžinti 
Operos bilietų šaknelių! Poky
lyje laukiami ir jauni, ir vyres

ni. 
Našlių, n a š l i u k u ir pavie

nių k lubo susirinkimas įvyks 
spalio 8 d. 1 val.p.p. Šaulių 
salėje (2417 W. 43rd SU. At
vykite, po susirinkimo - vai
šės! 

BALFO LEMONTO SKYRIUS PRADEDA VAJŲ 
Jau daugelį metų išeivijoje 

spalio mėnuo skir iamas BAL-
Fo Bendrojo Amerikos lietu
vių fondo) vajaus reikalams. 
Tad ir šiemet BALFo skyriai 
jau visur paskelbė savo rink
liavas, kurios vėl galės pa
gelbėti neturto ar ligų palies
tiems žmonėms Lietuvoje. 
Le»kijoje bei kitur pasaulyje. 

Ir Lemonto BALFo 28-asis 
skyiiuB paskelbė savo aukų 
rinkimo vajų. kuris vykdomas 
Kiekvieną spalio mėnesio sek

madienį Pal. Jurgio Matulai
čio misijoje tuoj po 9 vai. šv. 
Mišių — iki 12 vai. 

Lemonto BALFo skyriui 
daugelį metų vadovauja Do
mas Misiulis. Dar gegužės mė
nesį vykusiame skyriaus na
rių susirinkime buvo išrinkta 
nauja skyriaus valdyba: pirmi
ninkas Domas Misiulis, vi
cepirmininkas Juozas Baužys, 
sekretorė Regina Patlabienė, 
iždininkė Elvyra Juzėnienė, 
valdybos narės — Regina And

rijauskienė, Regina Sabaliū-
nienė ir Aušrelė Sakalaitė. 
Neseniai valdyba, susirinkusi 
Juzėnų bute, aptarė tolimes
nius Lemonto BALFo skyriaus 
darbus ir išsiuntinėjo skyriaus 
nariams aukų vajaus laiškus. 

Tiek daug pasaulyje yra 
vargšų, o jų tarpe ir lietuvių, 
kuriems pagelbėti reikalinga 
iš širdies ateinanti kiekvieno 
mūsų labdara. Prieš 55-erius 
metus BALFas pradėjo šį lab
daros darbą ir tel>etęsia iki 
pat šiandien. Prisidėkime prie 
jo visi. j . b . 

BALFo Lemonto 28 skyriaus valdyba savo posėdžio metu. Iš kaires: Regina PatUbienė Kepina Sahaluiniene. 
Elvyra Juzeniene, Aušrelė Sakalaitė, Ona Bauziene (svečio teisėmis.' Stovi: Juozas Baužys, Domas Misiulis, 
RėĮ?ina Andrijauskiene 

Vaikučia i , į „Raganų die
nos" pietus, kuriuos ruošia bū
relis „Vaiko vartai į mokslą", 
atvykite, pasipuošę kaukėmis 
ir įvairiaspalviais kostiumais! 
Bus skiriamos premijos už ori
ginaliausią ir juokingiausią 
kostiumą. „Raganų dienos" 
pietūs vyks spalio 31d. 12 vai. 
PLC didžiojoje salėje. Vietas 
užsisakyti galite, skambinda
mi Ritai Venclovienei tel. 847-
940-0233. 

P i rmas i s Cicero apyl in
kės LB rudeninis renginys -
„Cepelinų pietūs" - ruošiami 
spalio 17 d. tuoj po 11 vai. šv. 
Mišių parapijos salėje. Kvie
čiame atvykti ir ciceriečius, ir 
kitų apylinkių lietuvius. Visas 
pelnas bus skirtas parapijos 
reikalams. 

Šv. Kazimiero seselių r ė 
mėjų pokyli* vyks sekmadie
nį, spalio 24 d., 1:30 val.p.p. 
Oak Lawn ,.Hilton" viešbutyje 
(Cicero ir 94 Srr.). Ruošiami 
skanūs valgiai, įdomi progra
ma, laimėjimai. Bilieto kaina 
- tik 20 dol. Užsisakyti vietas 
galite iki spalio 18 d., skam
bindami tel. 773-776-1324. 

J a u k i o j e Čiur l ionio gale
ri joje J a u n i m o c e n t r e šį 
penktadienį 7:30 val.v. bus 
atidaroma dailininkės Daivos 
Karužaitės darbų paroda. 
Skambės muzika, išraiškos 
šokį šoks Lina Bulovaitė, Dai
vos poeziją skaitys Audrė Bud
rytė, šalia dailininkės kūry
bos bus eksponuojami ir jos 
Meno mokyklėles mokinukų 
darbeliai. 

M i n i n t spa l io 9-ąją, mūsų 
sostinės Vilniaus netekimo 
dieną, spalio 10 d., sekmadie
nį, 10 val.r. tėvų jėzuitų kop
lyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už visus kovojusius ir 
žuvusius dėl sostinės Vil
niaus. Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos Čikagos skyriaus na
riai ir lietuvių visuomenė 
prašoma dalyvauti. Dalyvavi
mu pamaldose pagerbsime žu
vusiųjų atminimą. 

Spa l i o 4 d- prasidėjo „Ža
liųjų kortelių" loterija. Prime
name, kad loterijos anketas 
galite įsigyti „Seklyčioje" 
(2711 W. 71st Str., Chicago, 
IL; tel. 773-476-2655) nuo pir
madienio iki penktadienio, 
nuo 9 iki 4 val.p.p. 

Šv . Kazimiero l ie tuvių 
k a p i n i ų kapų sk lypų savi
n i n k ų draugi jos met in i s 
n a r i ų sus i r ink imas sekma
dienį, spalio 10 d., 2 vai. p.p. 
vyks Gage Parko Fieldhouse 
auditorijoje, Čikagoje (55-tos 
ir Western gatvių sankryža). 
Visi, turintieji kapus ar kapų 
sklypus Šv. Kazimiero ka
pinėse, o taip pat ir kapinių 
reikalais besirūpinanti visuo
menė, kviečiama dalyvauti. 

Bes i l ankydami Lemonte , 
užsukite į Lietuvių dailės mu
ziejų, šį rudenį čia eksponuo
jamas Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
(ALIAS) Čikagos skyriaus pa
ruoštas spalvotų nuotraukų 
ciklas „Lietuvos kariuomenė". 
Kad nuotraukos būtų prieina
mos visuomenei, pasirūpino 
valdybos narys Rimantas Gu
rauskas. 

Konferenci ja „Dovana 
L ie tuva i " įvyks š.m. lapkričio 
5-7 d., Key Bridge Marriott 
viešbučio patalpose (1401 Lee 
Highway, Arhn^ton, Virginia> 
Visą informacija galima gauti 
atsiunčiant savo vardą, pavar
de, adresą ir telefoną telefak
su 773-436-6909 arba eloktro-
niniu paštu 

ajbucirys^anu'n tech.net ar
ba skambinant telefonu 773-
284-6786. 

„Draugo" p r e n u m e r a t ų 
visiems metams - tik 65 dol.! 
Pigiau „Draugą" užsisakyti 
galėsite tik ribotą laiką, taigi 
skubėkite užsiprenumeruoti 
šį vieninteli išeivijos dienraštį. 
Papiginimas galioja tik nau
jiems skaitytojams ir tik 
tiems, kurie gyvena JAV. 

F I L A T E L I S T Ų S U S I R I N K I M E 
Rudeninis Filatelistų drau- goję). Aukštieji vadovai, nore 

gijos .Lietuva" susirinkimas 
įvyko rugsėjo 18 d., šeštadienį, 
2 vai. p.p. vienoje Jaunimo 
centro klasėje. Susirinkimą 
pradėjo ir vedė pirm. Jonas 
Variakojis. Pirmiausia buvo 
pagerbti du neseniai mirę na
riai: Liudas Kairys ir Adomas 
Kalnėnas. Tačiau draugija 
nėra mirštanti , o auganti. 
Mat jai gali priklausyti ne tik 
Čikagoje, ne tik JAV, bet ir 
bet kur gyveną žmonės, besi
domi lietuviškąja filatelija. 
Juos jungia ne tik susirinki
muose dalyvavimas, bet ir 
kartą a r du per metus išlei
džiami draugijos biuleteniai, 
paskutiniuoju laiku išaugę į 
puošnius ir turiningus žur
nalus. O jį gauna kiekvienas 
narys, sumokėjęs nario mo
kestį. Narių yra ir Lietuvoje. 
Vienas jų, Gediminas Kava
liūnas, dalyvavo susirinkime. 

Pirm. J . Variakojis papasa
kojo apie savo kelionę į Lie
tuvą ir Reprezentacinio Lietu
vos pašto ženklų rinkinio įtei
kimą Nacionaliniam muziejui. 
Iškilmės buvo filmuojamos ir 
rodomos Lietuvos TV (ir Čika-

ir kviesti, deja, nedalyvavo... 
Ta pačia proga pirm. dalyvavo 
viename dideliame Lietuvos 
filatelistų suvažiavime, š ie 
metai — Lietuvos laisvės kovų 
metai. Filatelistai rūpinasi, 
kad būtų išleista serįja pašto 
ženklų, pagerbiančių laisvės 
kovotojus, panašiai, kaip lei
džiama serija apie 1918 m. 
Nepriklausomybės akto sig
na tarus . Vienas tos serijos 
pašto ženklas jau yra išleistas. 

Skaitytojai laukia, kada bus 
parašyta, kas iš filatelistų ga
vo kokius ordinus ir medalius 
ir už ką. Niekas negavo. Or
dinų ir medalių rinkimas, jais 
domėjimasis, tyrinėjimas yra 
filatelistų ir jų artimų numiz
matikų darbo laukas. Violeta 
Rutkauskienė, viešnia iš Lie
tuvos, daug metų dirbusi Lie
tuvos muziejuose, susidomėjo 
ordinų ir medalių kilme, rinko 
jų nuotraukas ar piešinius ir 
istorijas. Susirinkime ji pasi
dalino su klausytojais ne ordi
nais ir medaliais, o žiniomis 
apie juos. Apdovanojimą už 
t a m t ikrus nuopelnus pradžia 
siekia 12 a., o gal ir anksčiau. 

i, i\ 

Pradžioje apdovanodavo natū
ra: kardu, žirgu, žemės plo
tais, vėliau ordinais ir meda
liais. Pradžioje jie nebuvo me
taliniai, o išsiuvinėti. Pavadi
nimų yra visokiausių. Yra 
žinoma, kad Vytautas buvo 
apdovanotas Vengrijos drako
no ordinu. Smulkiau papasa
kojo apie nepriklausomos Lie
tuvos ordinus ir medalius. 
Pirmieji buvo įsteigti 1919 m. 
Dabartinė Lietuva atgaivino 
1918-1940 m. ordinus 1991 m. 
Kiekvienas ordinas ir medalis 
turi savo nuostatus. 

Prelegentei buvo duota daug 
klausimų apie dabartinius 
gausius ordinų ir medalių da
lijimus. Susidarė įspūdis, kad 
jie dalijasi be saiko ir be nuo
vokos. 

Pirmininkui pasiūlius, val
dybai pritarus ir susirinkimui 
vienbalsiai nubalsavus, gar
bės nariu pakeltas dr. Jurgis 
Venckūnas, didelis draugijos 
rėmėjas — mecenatas. 

Baigus susirinkimą, pasi
vaišinta Pr. Masilionienės ir 
J . Variakojo paruoštomis vai
šėmis, apžiūrėta naujausioji" 
filatelinė medžiaga, pabend-
rauta J . Masil ionis 

TIKRAI ĮSPŪDINGA POPIETĖ 
Rugsėjo 29 d,, trečiadienį 

vyresniųjų lietuvių popietėje 
„Seklyčioje" ne vien tik daina
vome. Renginių vadovė E. Si
rutienė dalyviams paaiškino, 
kad geraširdis mūsų maestro 
Faustas Strolia programai 
skirtu laiku sutiko" pasidalinti 
su dviem svečiais: kunigu iš 
Lietuvos Jauniumi Kelpša ir 
aktore Irena Leonavičiūte. 

Juos pristatydama, vadovė 
paaiškino, kad kun. J . Kelpša 
dabar yra Ūdrijos parapijos 
Šv. Jėzaus Širdies bažnyčios 
klebonas, o anksčiau klebona
vo Alytaus Šv. Kazimiero, 
vėliau — Angelų Sargų baž
nyčiose. J i s taip pat yra Aly
taus griežtojo režimo pataisos 
darbų kolonijos ir labdaros 
fondo. „Tėvą namai" prieglau
dos Kaune kapelionas. E. Si
rutienė priminė, kad Irena 
Leonavičiūtė yra pirmųjų lie
tuviškų filmų aktorė ir Vil
niaus Nacionalinio dramos 
teatro aktorė. Ja i teko suvai
dinti daugiau kaip 20 pagrin
dinių vaidmenų, ji deklamuo
davo poezijos vakaruose. I 
JAV I. Leonavičiūtė atvyko 
„Vaidilutės" teatro pakviesta 
režisuoti P. Vaičiūno „Nuodė
mingą angelą". Taigi džiau
gėmės, kad bus įdomu ne vien 
tik dainuoti, bet ir kun. J . 
Kelpšos pasakojimo pasiklau
syt ir J. Degutytės bei V. Ma
černio eilėraščių išgirsti. 

Kun. J . Kelpša papasakojo, 
kad jau suspėjo aplankyti ke
letą kalėjimų Čikagoje. Kuni
gas jau 2 metus yra Ūdrijos 
parapijos klebonas. Tai — kai
mo parapija, žmonės nuvargę, 
sunkiai verčiasi, negauna at
lyginimo už produktus, bet 
džiaugiasi nepriklausomybe. 
Ūdrijos bažnyčia statyta 1924 
m., žiemą joje labai šalta. Ne
paisydamas nepriteklių, kun. 
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J . Kelpša sumanė įvesti baž
nyčioje šildymą. Dievui pade
dant pavyko įrengti elektri
nius šildytuvus. Taip pat pa
vyko bažnyčią perdažyti. Žmo
nių į bažnyčią dabar ateina 
trigubai daugiau. Kunigas 
sakė, kad Vilkaviškio vyskupi
jos kunigai darbais labai ap
kraut i , f Alytaus kalėjimą 
(ten yra per 2,000 kalinių) per 
penkerius metus administra
cija nenorėjo įsileisti kunigo. 
Dabar santykiai geri, nes vir
šininkas pasikeitė, ir net ka
lėjimo koplyčiai padovanojo 
didžiulę žvakę. Kalėjime ku
nigo darbas kitoks, negu para
pijoje. Dirbti sudėtinga ir įdo
mu. Kalėjimas perpildytas, hr 
kaliniai susiskirstę į kastas, 
įvyksta nusižudymų. Apie 
Dievą daugelis kalinių težino, 
kad yra bažnyčia (žino iš 
bokštų, kad tai — dievnamis), 
taipogi žino, ar buvo pakrikš
tyti. Kaliniai dažnai patiria 
tiesioginę Dievo malonę. Dau
gelis prisipažįsta kapelionui, 
kad j e i ne Dievas — neiš
laikyčiau". Sunku buvusiems 
kaliniams išėjus į laisvę, nes 
nusikaltimai atbaido žmones 
— buvę kaliniai negauna dar
bo. Kaliniai gi sako: „Jei į 
tave žiūri kaip į vilką, tai ir 
tampi vilku". 

Prelegentas sakė, kad tėvai 
pranciškonai labai daug pade
da kaliniams. Seimo pirmi
ninkas V. Landsbergis leido 
kalinius dažniau lankyti. Rei
kia kaip nors sugalvoti, kaip 
įdarbinti buvusius kalinius, 
reikia steigti vadinamuosius 
„Dienos namus", kuriuose ka
liniai galėtų gyventi ir būtų 
bei eilės darbinami. Dabar 
apie 10 proc. kalinių įdarbina
mi, kiti — valstybės išlaikomi. 
Daugelis nuteistųjų serga pa-

taloginėmis ligomis — linkę į 
nusikaltimus. Labai daug ka
liniams padeda vienuolė gydy
toja Birutė Žemaitytė, J i susi
rašinėja su kaliniais. Kun. J . 
Kelpša baigė savo sukrečiantį 
pranešimą, pasakydamas, kad 
„nemokame gyventi, todėl blo
gai gyvename". 

Aktorė Irena Leonavičiūtė, 
prieš pradėdama deklamuoti, 
pasakė, kad Lietuvoje tikrai 
t rūksta doros ir gerumo. Jei 
atsirastų daugiau tokių žmo
nių, kaip kun. J . Kelpša, tai 
viskas pasikeistų į gerą pusę. 

Aktorė gerai pažinojo tra
giško likimo žmogų — poetę 
Janiną Degutytę, mylėjusią 
žmones ir Lietuvą. Daug var
go poetė turėjo su savo alko
holike motina. Tėvą, kuris 
buvo labai geras, prarado ank
sti. Poetė mirė 1990 metais. 
Dievulis, dalindamas meilę, 
aplenkė poetę. J i gimė po juo
da žvaigžde. Ilgai prisimin
sime su dideliu įsijautimu ak
torės deklamuotus J . Deguty
tės eilėraščius „Liepa", „Čia 
kelio pradžia", „Karalių pasa
ka". Labai visiems patiko 
aštrus V. Mačernio eilėraštis 
apie tai, kaip „Kadaise buvo 
daug velnių, kurie norėjo 
sielą pirkti žmogaus". 

Po to sudainavome penketą 
dainų. Pradėjome „Graži tėvy
nė mano", paskui dainavome 
Šimkaus „Plaukia sau laive
lis", lietuviškos poezijos pilną 
„Oi varge, varge". Dar padai
navome apie lakštingalėlės 
vargelius, nes vargsta ne vien 
tik žmonės, ber ir paukšteliai. 
Dainavimą baigėme populia
riąja „Tai gražiai gražiai ma
ne augino". 

Po to pietavome ir bandėme 
„iš šulinio ištraukti laimę". 
Šio trečiadienio programa bu
vo tikrai įspūdinga. 

Emil i ja J .Valantinienė 

• Atsiprašome u i nema
lonią klaidą, įsivėlusią Lietu
vos Dukterų dr-jos skelbtame 
aukotojų sąraše, š. m. rugsėjo 
24 d . „Draugo" laidoje. Ten 
įrašyta: A. a. Veronikos Ma
šiot ienės atminimui 100 dol. 
aukojo Ona Kronienė". Turėjo 
būti: „100 dol . aukojo Baniu-
tė K r o n i e n ė " . Dėkojame p. B 
Kronienei už dosnią auką ir dar 
kartą atsiprašome. L ie tuvos 
dukterys. <M»3 

• Siunt iniai \ Lietuvą oro 
p a i t u per 7 d i e n a s i šs iun
čiami ketvirtadieniais . Tele
fono kortele skambinti į Lietuvą 
tik 12 c/min. Baltia Ezspress 
įstaigoje, t e l . 800-772-7824, 
š i a u r ė s Čikagoje , E lkgrove 
Village, tel . 800-282-3797. m*t 

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

• Vytauto Didžiojo šaul ių 
r inkt inė rengia nuotaikingą 
gegužinę i . m. spal io 10 d., 
sekmadieni , 12 vai. Šaul ių 
namuose . Maistas, gėrimai ir 
la imės šulinys bei kit i įvai
rumai. Gros šaulių orkestras. 
Visi kviečiami ir laukiami, MM 

[ R A N S P A K 

r« i i n\ KIK įoso 

• S t a s y s R a d a v i č i u s i i 
Kauno ieško sesers Gerdos 
Marijos Radav ič iū tės , gyv. 
Los Angeles, CA. Kas žinote 
apie ją, rašykite: St . R a d a 
vič ius , S a s n a u s k o f -v* 30, 
bi . 2, Kaunas 3005, Lietuva 
arba skambinkite tel . 011-370-
7-79-25-20. 

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