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Slapta informacija apie 
„Williams International" 

Vilnius, rugsėjo 15-16 d. 
(BNS) — Privati bendrovė, ku
riai vadovauja buvę KGB kari
ninkai, Lietuvoje rinko infor
maciją apie JAV bendrovę 
„Williams Internationar. 

Pasak LNK televizijos pra
nešimo, informacija buvo ren
kama „Mažeikių naftos" ga
myklos vadovų užsakymu. 

Valstybės saugumo departa
mento (VSD) pareigūnai Kau
ne įvykdė operaciją prieš tą 
privačią informacijos ir ana
lizės įmonę. 

Aukštas prezidentūros pa
reigūnas dienraščiui „Respu
blika" teigė, kad kai kuriuose 
Lietuvos dienraščiuose pasta
ruoju metu paskelbti prieš 
„Williams" nukreipti straips
niai buvo parengti, kaip įta
riama, pagal Rusijos žval
gybos pateiktą informaciją. 

Lietuvos teisėsaugos pa
reigūnai atliko kratas infor
maciją apie „Williams Interna
tional" rinkusioje Kauno fir
moje, ir manoma, kad tai yra 
kur kas didesnio tyrimo frag
mentas. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas" neįvardintų šaltinių, į 
viešumą iškelti Lietuvos spe
cialiųjų tarnybų veiksmai yra 
tik dalis -tyrimo, kuris „gali 
būti susijęs su asmenimis ar 
jų grupėmis, nenorinčiomis, 
jog JAV bendrovė „Williams" 
investuotų Lietuvoj*" 

Šią sutartį „Būtingės naf
ta" nutraukė pavasarį dėl tau
pumo sumetimų. 

Seimas antradienį 
pradėjo svarstyti bendrovių 
„Mažeikių nafta", „Būtingės 
nafta" ir „Naftotiekis" reorga
nizavimo įstatymą. 

Kartu pateikti mokesčių ad
ministravimo ir užsienio kapi
talo investicijų įstatymo pa
taisų projektai, kurie numato 
mokesčių lengvatų investuoto
jams, kurie investuoja dau
giau kaip 300 mln. litų. 

Atskiru nutarimu pasiūlyta 
pripažinti JAV bendrovę „Wil-
liams International" strategi
niu investuotoju. 

Po didelių ginčų balsų dau
guma visų keturių dokumen
tų projektams buvo pritarta. 
„Prieš" balsavo opozicinės 
LDDP ir socialdemokratų, 
taip pat Centro frakcija, ta
čiau beveik neabejojama, kad 
įstatymai bus priimti. 

Opozicija pareikalavo suda
ryti specialią komisiją, kuri 
susipažintų su visais derybų 
su „Williams" dokumentais 
bei susitarimais.' 

V. Babilius prašė Seimo 
svarstyti įstatymų projektus 
ypatingos skubos tvarka ir 
juos priimti rugsėjo 22 dieną. 
Tačiau tikėtina, kad įstatymai 
bus priimti savaite vėliau — 
rugsėjo 29-ąją. Šis klausimas 
dar bus svarstomas Seimo 
seniūnų sueigoje. 

Trijų naftos įmonių sujungi
mo įstatymo projektas numa
to, jog prie „Mažeikių naftos" 
bus prijungtos kitos dvi naftos 
įmonės — „Būtingės nafta" ir 
„Naftotiekis". Sujungtoji įmo
nė vadinsis „Mažeikių nafta". 

Be to, dokumente nustato
ma įmonių pertvarkymo, in
vesticijų į jas tvarka ir būdai 
bei reikalavimai akcijų paketų 
savininkams. 

Bendrovių pertvarkymo pro
cedūra pagal įstatymą užtruk
tų 6 mėnesius. Siūloma pa
teikti naują 33 proc. sujungtos 
įmonės akcijų išleidimą, kuris 

būtų parduotas strateginiam 
investuotojui. 

Pardavus akcijas, valstybei 
liks apie 57 proc. susivieniji
mo akcijų, kurias vėliau, pa
didinus jų vertę, numatoma 
parduoti. Pasak V. Babiliaus, 
tai gali įvykti ir po 1.5, ir po 5 
metų. 

Po privatizavimo valstybei 
turės likti daugiau kaip 25 
proc. „Mažeikių naftos" akcijų. 

V. Babilius pranešė perda
vęs Seimo kancleriui Jurgiui 
Razmai slaptą „Susitarimą dėl 
principų", kuris su „Williams" 
buvo pasirašytas šių metų 
kovo 17 dieną ir su kuriuo da
bar gali susipažinti visi Seimo 
nariai. Dokumente kalbama 
apie „Williams" planus, tie
siant Lietuvoje dujotiekius, 
produktotiekius bei trąšotie-
kius. 

Ministras perspėjo Seimo 
narius, kad tai viešai neskelb
tinas dokumentas, kurio ne
galima kopijuoti bei platinti. 

Trečiadienį išplatintame 
Seimo LDDP frakcijos pa
reiškime dėl Seime pradėto 
svartyti Lietuvos naftos ben
drovių pertvarkymo įstatymo 
pažymima, kad „visuomenei 
matomas procesas sumažintų 
iki minimumo galimybes pikt
naudžiauti". 

Abejones P. Gyliui kelia tai, 
kad investuotoju renkantis 
JAV bendrovę „VVilliams In
ternational", „buvo išvengta 
konkurencinės situacijos" ir 
„iki minimumo buvo suma
žintas procese dalyvaujančių 
žmonių skaičius". 

Lietuvos naftos pramonės 
akcijų pardavimas užsienio 
bendrovei P. Gyliui atrodo ne 
ūkinis, bet užsienio politikos 
klausimas. 

P. Gylys daro išvadas, kad 
Gedimino Vagnoriaus „vengi
mas dalyvauti svarstymuose, 
nenoras Seimą supažindinti 
su derybų dokumentais, o ir 
naujo šnipinėjimo bumo kur
stymas gali būti iš anksto ap
galvoto plano dalis". 
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Rugsėjo 15-ąją Šiluvoje baigėsi Didieji aštuonių dienų Švenčiausiosios Mergeles Marijos atlaidai — Šilinė. Kiek
vieną dieną buvo meldžiamasi vis kita intencija. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus siūlymu, 
šįmet pirmą kartą ši atlaidų diena buvo skirta žiniasklaidos darbuotojams, ir žurnalistai buvo pakviesti į Šilu
vą, kur kultūros namų salėje juos pasveikino arkiv. S. Tamkevieius. Šiluvos klebonas Virginijus Lenktaitis pa
pasakojo apie Švč. M. Marijos gimimo atlaidų istoriją, apie teologinę atlaidų reikšmę bei šiandieninę prasmę 
kalbėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius, Vilniaus arkivyskupo augziliaras, vyskupas Jo
nas Boruta. Vėliau pageidaujantys galėjo dalyvauti iškilmingame Eucharistijos šventime Šiluvos bazilikoje, ap
lankyti Tytuvėnų vienuolyną. 

Nuotr.: Maldininkai Šiluvoje. (Elta; 

Vyriausybė parėmė nuo Rusijos 
krizės nukentėjusias įmones 
Vilnius, rugsėjo 16 d. 

(BNS) — Labiausiai nuo Rusi
jos krizės nukentėjusioms 
įmonėms — Marijampolės ver
palų bendrovei „Vernitas", 
„Mažeikių elektrotechnikai" ir 
Vilniaus „Puntukas" — suteik
ta grąžintina finansinė para
ma. 

Vyriausybė trečiadienį pri
tarė, kad iš specialaus ban
krutuojančių įmonių fondo 

linga 1.2 mln. litų, be to, yra 
nesumokėjusi 360,000 litų so
cialinio draudimo įmokų. At
siskaitymai su Rusija yra su
trikę nuo balandžio. 

Pagrindiniai „Manikių elek
trotechnikos" produkcijos pir
kėjai yra NSV valstybės, iš jų 
95 proc. gaminių tiekiama Ru
sijai. 

Bendrovė jau 7 mėnesius ne
moka atlyginimų beveik 400 

„Vernito" darbuotojų atlygini- darbuotojų. įmonės bankrotas 
mams būtų skirta iki 1.6 mln. 
litų, „Mažeikių elektrotechni
kos" — iki 750,000 litų, „Pun
tuko" — iki 80,000 litų pasko
la. 

„Vernitas" dėl sutrikusio ek
sporto bei verpalų pertekliaus 
įmonės sandėliuose sustabdė 
gamybą-rugpjūčio pabaigoje ir 
iki šiol nedirba, bendrovė be
veik 1,400 darbuotojų yra sko-

turėtų skaudžių socialinių pa
sekmių ne tik Mažeikių, bet ir 
kaimyninių rajonų gyvento
jams. 

„Puntukas" gamina invalidų 
vežimėlius, įvairią techniką 
neįgaliesiems, šilumos regu
liavimo prietaisus, atlieka 
spaudos darbus. Atsiskaity
mai dėl Rusijos krizės sutriko 
liepos viduryje. Daugiau kaip 
230 darbuotojų įmonė skolin
ga 130,000 litų. Paramos lėšas 
įmonė panaudos socialinio 
draudimo įmokoms ir daliai 
atlyginimų išmokėti. 

Aleksandro Lileikio byla 
„nuvylė" Jungtines Valstijas 

Vašingtonas, Vilnius, rug 

„Preilos lobio" tyrinėtojai 
nepripažįsta savo nesėkmės 
Klaipėda, rugsėjo 12 d. 

(BNS) — „Preilos lobio" spe
cialioji komisija baigė ruošti 
marių dugno tyrinėjimo pro
jekto išvadas, kurias arti
miausiu metu pateiks vyriau
sybei. 

' Išvadose komisija teigia, 
kad mokslinės inžinerinės 
įmonės „Geoprojektas" bandy
mas atlikti tyrinėjimo ir ka
sinėjimo darbus Kuršių ma-

įmonė puikiausiai susidorojo 
su užduotimi, pasirinkdama 
teisingą darbų vykdymo būdą. 
Jo nuomone, pusvalandžiui 
nusausinus aptvarą, pavyko 
ištyrinėti dugną ir išsiaiškinti, 
kad šioje vietoje 1 m gylyje 
glūdėjo tik akmenys, skardos 
ir plytos. « 

Už šiuos atliktus darbus 
įmonė reikalauja iš Vokietijos 
televizijos NDR, kuri buvo šio 

riose buvo nesėkmingas ir projekto autorė ir rėmėja, dau-
todėl nei paneigia, nei patvir- giau nei 170,000 litų. 
tina tariamo „Preilos lobio" Vokietijos nepriklausomų 
versiją. žinovų firma „Taucherei und 

Komisija nustatė, kad „Geo- Bergeuengsbetrieb Rostock 
projektas" neatliko vietos isto- GmbH-Baltic", susipažinus su 
rinių tyrinėjimų, tiksliai nebu- filmuota darbų medžiaga bei 
vo nustatytas svetimkūnio dy- nuotraukomis, pareiškė, kad 
dis ir vieta pagal gylį, darbai 
nebuvo vykdomi pagal planą, 
taip pat pasirinktas kasi
nėjimų vietos nusausinimo 
būdas naudoti 7 tonas sve
riančią metalinę pavandeninę 
dėžę nepasiteisino, po dauge
lio bandymų vietos nepavyko 
nusausinti ir kasinėjimo dar
bai nebuvo pradėti. 

Tačiau mokslinės inžine
rinės įmonės „Geoprojektas„ 
vadovas Artūras Šlauteris 
nesutinka su tokiomis komisi
jos išvadomis ir teigia, kad 

metalinės pavandeninės dėžės 
statymas mariose buvo klai
dingas užduoties atlikimo bū
das, „taip niekada nebūtų pa
vykę patikrinti dugno ir, Lie
tuvos įmonė tai turėjo žinoti". 

Paskutiniąją tyrimų dieną, 
išminuotojai dugną tikrinę 4 
metrų ilgio strypu, manose 
3.5 metrų gylyje nustatė esant 
2 k v metrų ploto medinį ob
jektą. Tačiau tolesniam dugno 
tyrinėjimui reikalingos dides
nės investicijos ir nauji tech
niškai pagrįsti projektai. 

sėjo 16 d. (BNS) — Jungtinės 
Amerikos Valstijos pasmerkė 
karo nusikaltimais kaltinamo 
Aleksandro Lileikio teismo vil
kinimą Lietuvoje. 

„Jungtinės Valstijos reiškia 
didelį nusivylimą, kad Lietu
vos vyriausybei nepavyksta 
teisti karo nusikaltimais kalti
namo Aleksandro Lileikio ar 
kurio kito karo nusikaltėlio", 
pareiškė JAV Valstybės de
partamento atstovas spaudai 
James Rubin. 

Pasak pirmadieni paskelbto 
pareiškimo, „Jungtinės Valsti
jos ragina Lietuvą imtis visų 
būtinų priemonių, kad būtų 
užtikrintas teisingumas šioje 
ir kitose nacių okupacijos karo 
nusikaltimų bylose'. 

Lietuvos prezidento atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė 
sakė, kad prezidentas Valdas 
Adamkus (atskirai nekomen
tuos pastarojo JAV adminis
tracijos pareiškimo. 

Pasak atstovės spaudai, pre
zidentas savo nuostatą šiuo 
klausimu išdėstė rugsėjo 10 d. 
pareiškime, kuriame ragino 
teismą greitai ir nešališkai 
išnagrinėti A. Lile kio bylą. 

Prezidentas, be šita ko, pri
tarė teismo sprendimui sku
biai sudaryti autoritetingą 
medikų komisiją maitinamojo 
sveikatos būklei į- artinti, kad 
nekiltų jokių abe>nių, ar ši 
byla nepagrįstai v: kinama. 

Teismas tokį sprendimą pri
ėmė, kai A. Lileikis rugsėjo 9 
d. neatvyko j to;-mo posėdi, 
nes gydėsi ligonir.je. Anot li
goninės pažymos. '. grupes in

validas A. Lileikis, kuriam 91-
eri, serga maždaug 20-čia ligų. 

Lietuvos įstatymai neleidžia 
teisti kaltinamųjų už akių, jei 
jie nuo teismo nesislapsto ir 
yra Lietuvos teritorijoje.A. Li
leikis kaltinamas tuo, jog bū
damas Vilniaus apygardos 
saugumo viršininku nuo 1941 
metų birželio iki 1944 m. lie
pos pasmerkė fiziniam sunai
kinimui 75 žydus. A. Lileikis 
kaltinimus kategoriškai nei
gia. „Jungtinės Valstijos ragi
na Lietuvą imtis visų reika
lingų priemonių, kad būtų 
užtikrintas teisingumas šioje 
ir kitose nacių okupacijos karo 
nusikaltimų bylose", rašoma 
J Rubin pareiškime. 

* Lietuvos general inė 
p roku ra tū ra mėgina išsiaiš
kinti Lietuvos politikus ir jų 
sprendimus juodinančių „ano
nimų tinklą". „Jei mums pa
vyks — tai bus pirmoji tokio 
pobūdžio byla, kai atskleisi
me, kas ir kokiais tikslais rašo 
ir mėto anoniminius praneši
mus į Seimo narių pašto dė
žutes'", sakė generalinis pro
kuroras Kazys Pėdnyčia. Apie 
tokį ypatingą prokuratūros ty
rimą jis užsiminė, Seimo pir
mininkui Vytautui Landsber
giui paklausus, kada bus baig-" 
ta tirti byla dėl Seimo narės ir 
buvusios Europos reikalų mi
nistrės Laimos Andrikienės 
apšmeižimo, neva ji yra buvu
si KGB agentė. „Bylos epizo
das dėl pačios L. Andrikienės 
nekaltumo jau seniai b i as, 
tačiau visą bylą užbaigsime 
dar labai negreitai", pareiškė 
K. Pėdnyčia. (BNS> 

George Soros: Pasaulinės krizės 
dar nesibaigė 

Vašingtonas, rugsėjo 16 
d. (Reuters-BNS) — Rusijos 
ekonominė krizė sunkės. Bra
zilija taip pat atsidūrė ties 
krizės riba, o paskutinė pa
saulio paskolų instancija 
Tarptautinis valiutos fondas 
(TVF) turi per mažai galios 
pasipriešinti pasauliniam 
smukimui, antradienį teigė 
tarptautinis finansininkas 
George Soros JAV Kongreso 
Bankininkystės komisijai. 

Jis nupiešė niūrų pasauli
nės ekonomikos ateities pa
veikslą ir teigė, kad Aziją ir 
Rusiją ištikusios finansinės 
krizės išplito į Lotynų Ameri
ką, kur jau kyla panika. G. So
ros taip pat teigė, kad Malaizi
jos priemonės užsienio valiu
tai kontroliuoti gali tapti kliū
timi Azijos kilimui. 

Pasauline kapitalistinė sis
tema yra, įspėjo multimilijar-
dierius, kuris pirmininkauja 
Soros fondo vadovybei. 

Jo teigimu, JAV Federali
nio rezervo bankui gali tekti 
sumažinti palūkanų normas, 
kad paspartintų ekonomikos 
augimą. G. Soros ragino Kong
resą suteikti 18 mlrd. dolerių 
papildyti TVF paskolų rezer
vams, kuriuos ištuštino pasko
los Rusijos ir trijų Azijos vals
tybių ekonomikai gelbėti. 

Tačiau net ir puikiai aprū
pintas, TVF nesugebėtų „iš
spręsti pasaulinės finansinės 
krizės", sakė G. Soros. Jo tei
gimu, Rusijos krizė taip pat 
atskleidė naujas tarptautinės 
bankininkystės sistemos silp
nybes. 

Tęsiasi Baltųjų Rūmų 
sekso skandalo tyrimas 

Vašingtonas, rugsėjo 16 d. 
(Reuters-BNS) — Antradienį 
JAV Kongreso respublikonai 
pareikalavo leisti susipažinti 
su vaizdajuoste, kurioje nufil
muota prezidento Bill Clinton 
apklausa, kai jis tyrimo komi
sijai davė parodymus apie sa
vo skandalingą romaną su bu
vusia Baltųjų Rūmų stažuo
toja Monica Levvinsky. 

Tuo tarpu Baltieji Rūmai 
toliau siekė užkirsti kelią gali
mai apkaltai prieš prezidentą. 

Atstovų Rūmų teisinės ko
misijos pirmininkas respubli
konas Henry Hyde įspėjo B. 
Clinton rėmėjus nesikapstyti 

Karaliaučiui 
negalima atiduoti 

sveikatos fondo lėšų 
Vilnius, rugsėjo 16 d. 

(Elta) — Seimo socialdemo
kratų frakcijos seniūno pava
duotojas Juozas Olekas siūlys 
parlamento Sveikatos reikalų 
komitetui kreiptis į Vyriausy
bę, kad Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo lėšos nebūtų 
panaudojamos Karaliaučiaus 
sričiai remti. 

Trečiadienio spaudos konfe
rencijoje jis kritikavo vyriau
sybės ketinimus skirti tam 
tikslui 5 milijonus litų iš Kai
mo rėmimo ir Privalomojo 
sveikatos draudimo fondų. 

„Tikrai nerandu jokio normi
nio akto, kuris leistų taip 
šeimininkauti, net ir mini
strui pirmininkui. Privalomojo 
sveikatos draudimo fonde", 
sakė J. Olekas. 

Jo nuomone, tai yra premje
ro kompetencijų, įgaliojimų 
viršijimas. „Su tuo neturėtų 
sutikti Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo taryba, medi
kai ir jų pacientai", mano Sei
mo narys. 

Pasak jo, reikia sustabdyti 
mėginimus išimti pinigus iš 
Privalomojo sveikatos draudi
mo fondo, tuo labiau, kad val
stybė su šiuo fondu nėra atsis
kaičiusi. 

* Lietuvos Seimas vien
balsiai patvir t ino Europos 
Konvenciją prieš kankinimą 
bei kitokį žiaurų, nežmonišką 
ar žeminantį elgesį ir bau
dimą. Konvencija numato 
efektyvią apsaugą nuo kanki
nimų asmenims, iš kurių 
įstatymų numatyta tvarka 
atimta laisvė. Lietuva buvo 
vienintelė Europos Tarybos 
narė, dar nepatvirtinusi šios 
konvencijos. 'BNS> 

po Kongreso nar ių a s m e n i n į 
gyvenimą, ieškant trikdančių 
faktų. 

Naujas B. Clinton teisinių 
patarėjų grupės narys Peter 
Kadzik pripažino, jog forma
lūs teisiniai ginčai, ar prezi
dentas kaltas dėl melagingo 
liudijimo, yra ne pats geriau
sias būdas išvengti apkaltos. 
Pasak jo, B. Clinton patarėjai 
turi pasiekti, kad vis dar pa
lanki prezidentui visuomenės 
nuomonė darytų poveikį Kon
greso nariams. 

Respublikonai reikalauja, 
kad apklausos vaizdajuostė 
būtų paskelbta, tuo tarpu de
mokratai prieštarauja, saky
dami, jog prezidentas joje ma
tyti iš blogosios pusės. Teigia
ma, kad B. Clinton kelis kar
tus neteko kantrybės ir kartą 
turėjo padaryti valandos pert
rauką, kad nusiramintų. 

Latvijos kaime 
paskelbta 

nepaprastoji 
padėtis 

Ryga, rugsėjo 15 d. (BNS) 
— Remdamasi Seimo sprendi
mu, antradienį Latvijos vy
riausybė kaimų vietovėje pa
skelbė nepaprastąją padėtį dėl 
nepalankių oro sąlygų, antra
dienį žurnalistams pranešė 
žemdirbystės ministras And-
ris Ravinis. 

Be to, vyriausybė nuspren
dė nuo rugsėjo 18 d. nustatyti 
didesnes grūdų supirkimo kai
nas. 

Vyriausybė pavedė ekono
mikos, užsienio reikalų, finan
sų ir žemdirbystės ministeri
joms parengti vidaus rinkos 
apsaugos tvarką, taip pat 
įvertinti Žemės ūkio ministeri
jos pateiktą medžiagą apie si
tuaciją kaime bei siūlymus, 
kaip būtų galima kompensuoti 
nuostolius. 

Pasak jo, nuostoliai, ku
riuos patyrė žemdirbiai dėl su
mažėjusių rinkos galimybių 
bei blogų oro sąlygų, sudaro 
maždaug 36 mln. latų. Todėl 
Žemdirbystes ministerija siū
lys šių metų biudžeto patai
sas, kad būtų galima kompen
suoti bent trečdalį nuostolių. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 17 d : Šv. Rober

tas Bellar.nine; Algaudas, 
Mantvinas, Sigutė. 

Rugsėjo 18 d.: Juozapas, 
Stanislovas, Irena, Jorūnė, 
Mingaila. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT , MI 

ŠVENTĖME 
TAUTOS ŠVENTĘ 

Sekmadienį, rugsėjo 13 d. 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje iškilmingomis šv. Mišio-
mis buvo švenčiama Tautos 
šventė. Mišias už laisves ko
votojus užprašė šauliai, ra-
movėnai ir birutietės. Mišiose 
organizuotai dalyvavo šauliai 
ir ramovėnai. Vėliavų eisenai 
vadovavo „Švyturio7' jūrų šau
lių kuopos vado pavaduotojas 
Juozas Kinčius. Gražiai giedo
jo parapijos choras, vadovau
jamas muz. Stasio Sližio. Mi
šias aukojo parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas, pa
moksle labai gražiai pami
nėdamas Tautos šventę. 

Po Mišių parapijiečiai ir sve
čiai pripildė parapijos salę, 
kur visi turėjo progą pasigar
džiuoti šeimininkių kepamais 
skaniais obuoliniais blynais su 
uogiene ir pabendrauti su pa
žįstamais ir draugais. 

Šventės proga išklausėme 
Lietuvos Šaulių sąjungos išei
vijos vado Mykolo Abariaus 
paskaitą. Jis apibūdino Vytau
to Didžiojo laikus, Žalgirio 
mūšį, ir Vytauto Didžiojo pas
tangomis Lietuva tais laikais 
sieke nuo Baltijos iki Juodo
sios jūrų. Vadas Abarius tęsė, 
kad Lietuva žengia į Europos 
sąjungą su mūsų visų pagal
ba. Pabrėžė, kad šauliai Lietu
voje yra priimti į Krašto ap
saugos • ministeriją. Šauliai 
turi naują, energingą, gabų 
vadą. Šaulių sąjunga nesuka
rinta. Šauliai Lietuvoje ruošia 
sporto ir kultūrinius rengi
nius, ir mes su jais artimai 
bendradarbiaujame, sugyve
name ir išlaikome pareigas. 

Minėjimą baigiant, vadas 
Abarius padėkojo kapelionui 
kun. Alfonsui Babonui už šv. 
Mišias ir pritaikytą pamoks
lą; muz. Stasiui Sližiui už var
gonavimą ir chorui už giedo
jimą Mišių metu; vėliavų tar
nybai ir dalyviams už gausų 
dalyvavimą šioje svarbioje 
šventėje. 

ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS METINĖ 

GEGUŽINĖ 

kymo. Turėsite progą, paben
drauti su draugais ir bičiu
liais, išbandyti laimę laimėji
muose ir paremsite parapiją. 
Atsilankykite — nesigailėsite! 
Parapijos gegužinę ruošia 
parapijiečiai. 

Regina J u š k a i t ė 
Švobienė 

BALFO ŽINIOS 
BALF-o 76 to skyriaus tra

dicinis metinių aukų rinkimo 
vajus bus vykdomas visą spa
lio mėnesį, pradedant sekma
dieniu spalio 4 d. Kaip ir pra
eityje, rėmėjai maloniai pra
šomi įteikti savo metinę auką 
sekmadieniais lietuviškose pa
rapijose BALFo rinkėjams ar
ba išsiųsti ją skyriaus iž
dininkui Vladui Staškui, 
10037 Hazelton, Redford, MI 
48239-1427. Čekius rašykite 
— United Lithuanian Relief 
Fund arba BALFas. Iš anksto 
dėkojame. 

Valdyba 

VLADO SELENIO 
20 METŲ MIRTIES 

SUKAKTIES 
PRISIMINIMAS 

Rodos dar taip neseniai, o 
jau suėjo 20 metų, kai Vieš
paties Angelas pasišaukė pas 
save amžinam gyvenimui 
Vladą Selenį. Buvęs žurnalis
tas, „Draugo" dienraščio bend
radarbis, Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės pir
mininkas, BALFo tarybos di
rektorių pirmininkas, priklau
sė daugeliui organizacijų, 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės bendradarbis, veik
lus visuomenininkas. 

Šią liūdną 20 metų mirties 
sukaktį prisimena jį mylinti 
žmona Bronė ir sūnus Rober
tas Selenis. Šv. Mišios už Vla
do Selenio sielą bus aukoja
mos sekmadienį, rugsėjo 20 
dieną, 10:30 vai. r. Dievo Ap-

. vaizdos bažnyčioje. 
Velionio Vlado Selenio žmo

na Bronė ir sūnus Robertas, 
prašo gimines ir draugus daly
vauti pamaldose ir kartu su 
šeima pasimelsti už a.a. Vlado 
Selenio sielą. 

ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS STEIGĖJO 

39 M. MIRTIES 
SUKAKTIS 

Kultūrinio bendradarbiavimo sutarties tarp Amerikos ir Lietuvos pasirašymo metu Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone. Iš kairės: ambasadorius Stasys Sakalauskas, Jūratė Sakalauskienė, Aušrelė Sakalai te, Tadas 
Mickus ir Gražina Narkus-Kramer. 

Michigan, vasaros sezono už
darymas. 

Stovyklos vartai bus atida
ryti anksti rytą. Laukiama at
vykstant Detroito ir apylinkių 
lietuvių ir kartu su šauliais 
pasidžiaugti rudenėjančia 
gamta, pasivaišinti įvairiais 
maisto patiekalais ir atsigai
vinti gėrimais. Stovyklos už
darymo gegužinę rengia kuo
pos valdyba, vadovaujama 
Mykolo Abariaus. 

lm 

L O S A N G E L E S , CA 

Šv. Antano parapijos gegu
žinė po stogu vyks sekma
dienį, spalio 25 d. Visuomenė 
kviečiama pasižymėti šią da
tą kalendoriuje ir savo dalyva
vimu paremti mūsų nedidelę 
parapiją. Nors parapijiečių vis 
mažėja, stengiamės gyvuoti, 
išlaikyti visus papročius ir 
švęsti svarbias šventes. Kvie
čiame visus iš arti ir toli. 
Šeimininkės bus pasiruošu
sios maloniai sutikti visus 
svečius su skaniai pagamin
tais patiekalais. Veiks ir lai
mikiu traukimai. Lauksime 
visuomenės gausaus atsilan-

Rugsėjo 11 dieną suėjo ly
giai 39 metai kai mirė Šv. An
tano lietuvių parapijos įkūrė
jas ir Detroito lietuvių telkinio 
visuomenininkas dr. Ignatius 
Boreišis. Jo mirties 39-sias 
metinės buvo paminėtos šv. 
Mišių auka, Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje š.m. rugsėjo 
6 d. 

ŽILĖNU" STOVYKLOS 
UŽDARYMAS 

Spalio 4 d. vyks „Švyturio" 
jūros šaulių kuopos „Pilėnų" 
stovyklavietės, Manchester, 

JAV Atstovu rūmų daugumos vad:ts Kongreso atstovas Diek Armey ir An
gele Nelsiene. Amerikos Baltų Laisvės lygos vykd. vicepirm.. JAV LR ta
rybos narė ir Vakarų apygardos vicepirmininke 

KALIFORNIJOS, 
LIETUVIU DIENŲ 

BELAUKIANT 

Daugelį metų spalio mė
nesio pradžioje Los Angeles, 
CA, L.B. apylinkė ir gausus 
talkininkų būrys rengia įspū
dingas Lietuvių dienas Ramio
jo vandenyno pakrantėje. LA. 
miesto savivaldybė kasmet 
(Baltrėnaitės pastangomis) 
paskiria keletą tūkstančių do
lerių paramą tam renginiui; 
savivaldybės atstovai atsilan
ko ir, žinoma, būna šauniai 
publikos pagerbti. Šiais me
tais Dienų šventės mintis — 
Lietuvos Vyčiai, ilgalaikė 
Amerikos lietuvių organizaci
ja. Iš Čikagos atvyksta Vyčių 
choras, tas pats, kuris su kon
certais prieš daugiau pusės 
šimto metų lankėsi Nepriklau
somoje Lietuvoje. Dabar muz. 
Fausto Strolios vadovybėje, te
bėra labai populiarus, dažnai 
įvairiomis progomis atlieka 
savo gausų repertuarą, jį pa
stoviai lavina, papildo. Su šiuo 
gilios tradicijos kolektyvu at
vyksta populiarusis solistas 
Algirdas Brazis. Losangeliškė 
publika šių dainos menininkų 
labai nuoširdžiai laukia ir pa
siruošusi visus maloniai pri
imti. Iš Hamiltono, Kanados, 
atvyksta tautinių šokių šokėjų 
grupė „Gyvataras"; o iš Či
kagos — „Žaibas" subatva-
kario pasilinksminimui estra
dinės muzikos orkestras ir ki
tos įvairovės. 

Muz. Viktoras Ralys vado
vauja ruošos darbams, progra
mos, parapijos kiemo tvarkos 
ir piniginio vajaus šventei. Čia 
jam talkina gabus aktorius 
inž. Amandas Ragauskas, apy
linkes vicepirm. Liuda Avi-
žonienė, abu L.B. apylinkes 
pirmininkai, teisininkai Auris 
Jarašiūnas ir Linas Udrys, 
šventės ižd. Vytas Keblys, Ma
ryte Šepikaite. Adele Reclite, 
Valena Reclite. Juozas Pupi-
u«. paminėjus vien tiktai ke
letą šiuosyk. Ypač daug dė
mesio pareikalauja piniginio 
vajaus mintis, kur taip svarbu 
savąja publiką gerai pakiliai 
nuteikti, ją pradžiuginti. Tik 
ką iš Lietuvos po sėkmingų 
koncertų grįžęs pianistas vir
tuozas Rudolfas Budginas 

mielai sutiko prisidėti prie 
programos, taip pat ir čia gy
venanti pramoginių, tarptau
tinio lygio šokėjų pora pa
žadėjo keletą šio labai 
mėgiamo stilistinio Žanro vari-
jantų. Tokio aukšto meninio 
lygio vajaus koncertas jau 
buvo skelbiamas parapijos 
laikraštėlyje ir sukėlė nemažą 
susidomėjimą. Tai vyks rug
sėjo 19 d., šeštadienį 7:30 vai. 
vak. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Lietuvių dienos Kalifor
nijoje laukia svečių, iš toli ir iš 
arti. Maloniai kviečiami daly
vauti / atsilankyti visokio am
žiaus lietuviai pagerbti Lietu
vos Vyčių organizaciją, puo
selėjančią lietuvybę Amerikoje 
ir savo atsilankymu jai pa
linkėti, kad neštų mūsų žemės 
Lietuvos garsą, kaip iki šiol, 
dar daug daug metų, iš kartos 
į kartą, taikingoje draugystėje 
su visais. «D Sv. Kazimiero 
parapija, L.B. apylinkės ir 
didžiulio talkos komiteto pas
tangomis, žada visiems atsi
lankiusiems gero derliaus ir 
sveikatos džiaugsmą šių metų 
spalio mėnesio trečią ir ke
tvirtą d. vyksiančiomis Lietu
vių dienomis. 

Stasė V. Paut ienienė 

CLEVELAND, O H 

ŽENGIAME J ĮDOMŲ 
RUDENS SEZONĄ 

Nepastebėjome, kaip vasa
rėlė jau skuba į pabaigtuves. 
Su jomis ir gegužinės, ir pikni
kai, ir šeimos šventės gamtoje, 
gėlėmis pasipuošusiose sody
bose nenoromis žvalgosi į ar
tėjančio sezono pabaigą. 

Clevelando ir apylinkių lie
tuviai nepabūgo neįprastų va
saros karščių, kartais siekian
čių ir iki 90 F* ir uoliai lan
kėsi organizacijų gegužinėse. 
Sėkminga buvo ir jau antrą 
kartą naujosios lietuvių imi
gracijos junginio „Gijos" gegu
žinė Erie ežero pakrantėje 
Beachland parke, kur nema
žai dalyvavo ir dabar jau vadi
namos DP kartos tautiečių, 
kartu pasidžiaugė įdomia pro

grama ir draugiška nuotaika. 
Šis renginys, vykęs rugpjūčio 
8 d., yra geras ženklas, kad 
bus surastas nuoširdesnis ry
šys su naujaisiais ateiviais. 

Rugpjūčio 9 d., sekmadienį 
klevelandieciai buvo pakviesti 
į „Vilties" draugijos kasmet 
rengiamą gegužinę „Dirvos" 
savaitraščiui paremti. Žavinga 
ir erdvi Vinco ir Liudos Apa-
nių sodyba, ideali vieta to
kioms vasaros iškyloms. Nors 
meteorologai pranašavo lie
tutį, bet tai neatbaidė Cleve
lando savaitraščio skaitytojų 
ir rėmėjų. Čia poetas Balys 
Auginąs paskaitė savo naujų 
eilėraščių, ^Dirvos" redakto
rius dr. Jonas Jasaitis — iš 

• Lietuvos gautą savaitraščio 
nuolatinio bendradarbio dr. L. 
Milčiaus sveikinimą bei Šių 
dienų humoreskas iš Lietuvos 
gyvenimo. Gaila, kad šį kartą 
meteorologai neklydo ir lietu
tis privertė svečius anksčiau 
išsiskirstyti. 

Rugpjūčio 23 d. lietuviai da
lyvavo gražioje italų „Country 
Club" Lietuvių klubo sureng
toje gegužinėje. J Algio Pen-
kausko, Lietuvių namų direk
toriaus kvietimą atvykti į šį 
metinį susibūrimą, klevelan
diečiai. nuoširdžiai atsiliepė. 
Jie turi daug vilčių, kad nau
jam direktoriui pasiseks Lie
tuvių namus vėl grąžinti į ge
rai besiverčiančią firmą. 

Rugpjūčio 29 d., šeštadienio 
popietę rinkomės į ištaigingą 
pokylių vietą Bratehnahl Pla-
ce ant Erie ežero kranto, kur 
programą atliko Clevelando 
operos solistai. Puikios vaišės 
ir iškili programa džiugino 
klevelandiečius, atėjusius pa
remti Lietuvių kultūrinio dar
želio iždą. Po ilgų Darželiui 
vadovavimo metų ir sėkmin
gų darbų įvykdymo, Vincas 
Apanius pirmininko pareigas 
perdavė jaunosios kartos ver
slininkui Kęstučiui Stepona
vičiui. 

Tad, norime, ar nenorime, 
turime pasakyti „sudie" vasa
ros gamtos prieglobstyje vyku
siems maloniems prisimini
mams ir grįžti į sales, į klases 
bei klubus. Ir vėl būsime vie-
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1998 metų Kalifornijos Lietuvių dienų pagrindiniai organizatoriai. Iš k.: 
Laimute Baltrenaite — literate, kompiuterio mokslų specialistė, 
,,Bendruomenės iinių" leidėja ir muz Viktoras Ralys — Lo* Angeles Šv 
Kazimiero parapijod vargonininkas, choro dirigentas ir meno vadovas 

Nuotr Adelės Reclite 

ningi ir džiaugsmingi savo lie
tuviškoje veikloje. 

Rugsėjo 5 d., šeštadienį, 9 
vai. ryto Dievo Motinos para
pijos patalpose darbą pradėjo 
„Aušros" aukštesnioji lituanis
tinė mokykla. Vedėja — didelę 
pedagogikos praktiką turinti 
Vida Augulytė Bučmienė. 

Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 
Šv. Kazimiero lituanistinė mo
kykla taip pat Dievo Motinos 
parapijos patalpose pradėjo 
naujus mokslo metus. Ir šiems 
mokslo metams tėvų komite
tui vadovauja ilgametis tėvų 
komiteto pirm. Kęstutis Ci
viliškas. 

Rugsėjo 12 d., 3 vai. p.p. 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje bus pristatyta Antano 
Nasvyčio poezijos knyga. Kal
bės rašytoja, poetė ir žurna
listė Aurelija Balašaitienė. 

Rugsėjo 13 d., sekmadienį, 7 
vai. vak. Dievo Motinos para
pijos didžiojoje salėje renkasi 
jaunųjų veteranų šokių grupė 
pirmajai šių darbo metų repe
ticijai. Vadovė „Grandinėlės" 
ilgametė iškili šokėja ir moky
toja Renė Motiejūnaitė-Booth. 

Clevelando „Ateities" klubas 
savo veiklos metus pradeda 
rugsėjo 20 d., sekmadienį šv. 
Mišiomis Dievo Motinos šven
tovėje. Po Mišių bendra kavu
tė parapijos mažojoje salėje. 
Po to — sendraugiai, studen
tai, moksleiviai ir jaunučiai 
turės savo susirinkimus. 

Spalio 8-10 dienomis JAV 
LB tarybos sesija vyks Hilton 
viešbutyje, Independence, 
Ohio. Tarybos pirm. Donatas 
Skučas. Bus svarstoma tema 
— dabartinės LB vaidmuo 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybė. 

Spalio 10 d. Pabaltiečių 
draugystės vakaras. Rengia 
Clevelando Pabaltiečių komi
tetas. 

Spalio 17 d. Lietuvos parti
zanų „Girios aidas" koncertas 
Dievo Motinos auditorijoje. 
Rengimo komitetui pirminin
kauja dr. Vytautas Maurutis. 

Spalio 24 d., šeštadienį, Die
vo Motinos parapijos choro 
„Exultate" rudens pokylis. 
Choro vadovė ir dirigentė 
muz. Rita Čyvaitė-Kliorienė, 
viena iš š.m. Pasaulio lietuvių 
dainos šventės dirigenčių Vil
niuje. 

Lapkričio 7 d. — lietuvių 
dienos. Rengia LB Clevelando 
apylinkė. Koopirmininkai dr. 
Viktoras Stankus ir dr. Rai
mundas Šilkaitis. Pakviestas 
Hamiltono „Aukuras" 8u Vy
tauto Alanto 3 veiksmų kome
dija „Šiapus uždangos". Vai
dinimas bus Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje. 

Lapkričio 15 d., sekmadienį 
šv. Jurgio parapijos rudens 
festivalis. 

Lapkričio 21 d., Lietuvos ka
riuomenes atkūrimo 80-mečio 
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6187 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Tat 773-586-7755 
Valandos pagal susaartmą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt. su Northvvestem un-to 
daplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (katoėti angliškai) 

Tai. 708-422-6260 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdan Ava.. Surte 310 

NaparvM*. IL 60563 
Tai (630) 527-0090 
3825 Htgrsand Ava., 
Towar1,SuKa3C 

DownersGfova.IL 60515 
Tat (630) 4360120 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S 

Family Dental Care 
6317 Fakviev*. Ste 6 
-vVeatmont. IL 60559 

630-682-6363 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas katoa ketuvtifcai 1 

minėjimas Lietuvių namuose. 
Rengia Clevelando ramovėnai. 

Lapkričio 28 d. LB Kultūri
nės premijos šventė. 

Gruodžio 24 d., 9:30 v.v. 
Bendros Kūčios Šv. Jurgio pa
rapijos salėje. 

Gruodžio 31 d., Naujųjų me
tų sutikimas Lietuvių na
muose. 

Taip atrodo šių metų rudens 
ir žiemos pradžios Clevelando 
renginių kalendorius. Kiek 
teko girdėti, jis nėra dar visai 
pilnas. Kai paaiškės, Cleve
lando lietuviai bus apie tai 
painformuoti. 

VJt 

http://4149W.63rd.St
http://DownersGfova.IL
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SIELOVADA PERPINTA 
DĖMESIU LIETUVAI 

Pasikalbėjimas su kunigu Petru Burkausku 
Mūsų lietuviškosios išeivijos 

telkiniuose lietuvių parapijos 
tautinio sąmoningumo išlaiky
mas yra nepaprastai reikš
mingas veiksnys. Tai aiškiai 
tvirtina per šimtmetį nusitę
susios mūsų išeivijos istorijos 
puslapiai, liudijantys parapiji
nių lietuviškųjų mokyklų 
reikšmę, beugdant naująsias 
kartas, o taipgi ir įvairių para
pijinių organizacijų, prisiglau
dusių prie parapijų, veiklą, 
gaivinusią lietuviškosios vi
suomenės tautinį sąmoningu
mą. 

Philadelphįjoje yra net 3 lie
tuviškosios parapijos: Šv. And
riejaus, Šv. Kazimiero ir Šv. 
Jurgio, tačiau jos visos bebė
gančio laiko daugiau ar ma
žiau pažeistos. Šv. Jurgio pa
rapijai vadovauja gerai lietu
viškai kalbantis bei platesnio 
dėmesio vertas pamokslinin
kas, Lietuvos Vyčių organiza
cijos dvasios vadovas kun. J. 
Anderlionis, kuriam popiežius 
prieš trejetą mėnesių suteikė 
prelato titulą. Šv. Kazimiero 
parapija, ilgus dešimtmečius 
įspūdingai tarnavusi lietuviš
kos visuomenės sąmoningu
mui ir atsikvietusi iš Vokieti
jos DP stovyklų apie 120 lietu
vių šeimų, nebeturi lietuvio 
kunigo, ir ten sekmadieni
nėms pamaldoms atvyksta Šv. 
Andriejaus administratorius 
kun. P. Burkauskas. Šv. And
riejaus parapija buvo tapusi 
lyg ir Philadelphijos lietuvių 
centrine parapija, kai į ją 
1970 metais atvyko vadina
mųjų „dipukų" kunigas Kaje
tonas Sakalauskas. Čia įsikū
rė ir šeštadieninė lituanistinė 
mokykla, kuriai jau ilgesnį 
laiką vadovauja buvęs JAV 

_LB_ krašte valdybos pirminin-
• "kas Vytas Maciūnas. Tačiau 

kun. Sakalauskas netikėtai 
stipriai sunegalvo ir 1991 m. 
pasitraukė iš pareigų. 

Po ilgesnių parapijiečių pas
tangų administratoriumi buvo 
paskirtas enuolis kunigas 
Petras Burkauskas. Jeigu pra
džioje kai kas iš parapijiečių 
abejingai sutiko menkai lietu
viškai kalbatį kunigą, tai pa
lengva šis abejingumas pra
dėjo tirpti, kaip sniegas pava
sarėjant, kai pasirodė įdomūs 
pokyčiai. Pirmiausia šalia iš
kilaus stiliaus Šv. Andriejaus 
bažnyčios esančios klebonijos 
viršutinio lango suplevėsavo 
lietuviškoji trispalvė greta Va
tikano vėliavos ir JAV žvaigž
dėtosios. O prie pat gatvės 
klebonijos pasienyje iškilo Lie
tuvos meistro sukurtas įspū
dingas ąžuolo medžio kryžius, 
skirtas Lietuvos prisiminimui. 
Bažnyčios altoriaus sienoje 
nutapytas didžiulis palaimin

tojo Jurgio Matulaičio pa
veikslas, o prie šonines sienos 
atsirado dar vienas altorėlis 
su Aušros Vartų Maruos dide
lio formato paveikslu. Iš pa
grindų suremontavus kleboni
jos vidų, kun. P. Burkauskas 
net keletą kartų viešai pri
minė, jog klebonija ne jo, o 
visų parapijiečių ir kvietė ja 
naudotis organizacįjų posė
džiams bei susirinkimams. 
Apskritai, per trumpą laiką 
padaryta tiek, apie ką anks
čiau nebuvo net svajota. 

Šiuo metu kunigas P. Bur
kauskas jau kalbasi su para
pijiečiais lietuviškai, tačiau 
net iš sakyklos yra pareiškęs, 
kad pamokslų gilesnėm min
tims išreikšti dar trūksta žo
džių. Ir labai dažnai jo pa
moksle, atrodo, nieko bendra 
neturinčiame su Lietuva ar 
lietuvybe, staiga pasigirsta 
koks palyginimas ar pavyzdys 
iš Lietuvos istorijos bei mūsų 
išeivijos gyvenimo, giliai su
dominantis klausytojus. Daž
nai suskamba ir paskata au
ginti lietuviškoje dvasioje nau
jąsias kartas, nes mūsų išei
vijos išnykimas labai neigia
mai atsilieptų Lietuvos atei
čiai. Ir ką jis bekalbėtų, jo pa
mokslo žodžiai išreiškia pa
mokslininko dvasios kultūrą, 
inteligenciją bei dvasingumą, 
0 jo žodžio aidas švelniai pa
liečia klausytojų širdis. Šito
kiu būdu savo pastangomis 
išlaikyti lietuvišką parapįją jis 
stipriai įsirėžia į JAV lietu
viškosios bendruomenės istori
nę atmintį. 

Šios mintys paskatino pa
prašyti kunigą Petrą Bur-
kauską pokalbiui. 

— Papasakokite, kaip 
Jums sekėsi žygiuoti gyve
nimo taku nuo lopiio iki 
Philadelphijos, PA, Sv. An
driejaus parapijos kleboni
jos? 

— Gimiau 1950 m. gegužės 
1 d. Connecticut valstijoje. Už
augau Union City mieste, kur 
buvo įsikūręs iš Lietuvos atvy
kęs mano senelis. Taigi aš esu 
trečios kartus Amerikos lietu
vis. Mano senelis turėjo 7 vai
kus, kurių 3 mirė vaikystėje. 
Vienas 1931 metais tapo pla
čiai žinomu JBilly Burke", tuo 
pagarsindamas lietuvių vardą. 
Deja, tas pavardės sutrumpi
nimas pražudė mano giminės 
lietuviškumo tapatybę. Tik 
daug vėliau — 1976 metais, ai 
savo pavardę vėl legaliai su
sigrąžinau. 

Mano tėvas buvo vedęs vieti
nę amerikietę, todėl šeimoje 
buvo kalbama angliškai. Bet 
prie šeimos antrame aukite 
gyveno mano senelė. Tai ji 
bandė mane pamokyti lietu-

Kun. Petras Burkauskas prie Sv. Andriejaus par pijos klebonijos durų. 

viškai kalbėti. Dar ir šiandien 
atsimenu jos žodžius .išdykęs 
vaikas" ir „eik sau žemyn". 

Baigęs gimnaziją, pradėjau 
studijuoti, bet, pajutęs pašau
kimą tarnauti Dievui, įstojau į 
Pauline Fatbers vienuolyną, 
Doylestown, PA, kur man bu
vo suteiktas Timotiejaus var
das. Jau būdamas vienuolyne, 
pradėjau jausti savo lietu
višką kilmę ir 1976 metais per 
Lenktą pirmą sykį nuvykau į 
Lietuvą. 1979.04.21 baigiau 
Philadelphijos arkidiecezijos 
St. Charles Borromeo kunigų 
seminariją, ir Our Lady of 
Czestochova vienuolyne kardi
nolas Kroli įšventino mane į 
kunigus. 

Bodamas vienuolyno kuni
gu, sumaniau organizuoti 
Maldos dienas už Lietuvą, su
traukusias tūkstančius plačios 
apylinkės lietuvių bei jiems 
artimų amerikiečių maldinin
kų. Pavyzdžiui, 1986 metais 
birželio 16 dienos maldose, pa
minint Lietuvos 1941 metų 
baisiuosius trėmimus, dalyva
vo per 3,000 maldininkų. Ta 
proga mano paprašytas, kardi
nolas Kroli Philadelphijos ar-
kidiecezįjoje paskelbė maldos 
dieną už Lietuvą Tas pat bu
vo įvykdyta 1988 ir 1991 me
tais. Tose maldų dienose daly
vavo lietuvių išeivių vyskupas 
Paulius Baltakis, arkivysku
pas Sulyk, o 1991 metais Lie
tuvos vyskupas Juozas Žemai
tis, (domu pastebėti, kad kai 
po pirmos maldų dienos norė
jau keliauti į Lietuvą, vizos 
kelionei nebegavau. Atseit, so
vietai mane nubaudė. Tačiau 
esu tikras, jog tos maldos Lie
tuvos intencįja prisidėjo prie 
Lietuvos laisvės atgavimo. 

1991 metų pabaigoje buvau 
paskirtas Šv. Andriejaus para
pijos administratoriumi, ir 

man atrodo, kad anų maldos 
dienų organizavimas turėjo 
įtakos šiam paskyrimui. 

— Ar jaučiatės laimin
gas, sakyčiau, Visagalio va
lios dėka, tapęs Philadel
phijos lietuviu Šv. Andrie
jaus parapijos sielovados 
vadovu? Kaip Jums atrodo 
šios parapijos ateitis? Ko
kie sunkumai prieš akis? 

— Žmogiškąja prasme tai 
buvo man didžiulis iššūkis. 
Atėjau į Šv. Andriejaus para
piją, jausdamasis nepajėgus 
šiom pareigom jau vien dėl ne
mokėjimo lietuviškai kalbėti. 
Be to, vienuolyne išbuvęs 20 
metų, parapijinėje viekloje ne
turėjau jokios patirties. Drą
sos sėmiausi iš tikėjimo Die
vu. O ir parapijiečių tarpe pa
jutau pasitikėjimą manimi, 
kartu ir norą man pagelbėti. 
Tarp kitko, parapijos padėtis 
buvo neaiški, todėl mano pas
kyrimas atrodė lyg ir laikino 
pobūdžio. Tai matė ir arkivys
kupijos paskirtas monsinjoras 
Thomas Hillforty stebėti bei 
įvertinti parapijos esamą pa
dėtį. Bet įvyko tarytum ste
buklas: parapija, būdama lyg 
ir pasmerkta uždarymui, buvo 
palikta toliau tęsti savo gyve
nimą. Mano lietuvių kalbos 
mokėjimas gerokai pagerėjo, 
ir dabar jaučiuosi Šiai parapi
jai naudingu administratoriu
mi. Aš esu įsisąmoninęs savo 
lietuviškos kilmės reikšmę ir 
sielovados veikloje stengiuosi 
sekti buvusių šios parapijos 
klebonų kunigų Čepukaičio, 
Degučio ir Sakalausko pa
vyzdžiais. Aš žinau, kad mes 
visi privalome branginti savo 
tautinę kilmę ir sekti savo tė
vų bei senelių, steigusių lietu
viškas parapijas, pavyzdžiu. 
Na, ir neužmiršti melstis, kad 
mūsų šeimose atsirastų dau

giau pašaukimų. Mums reikia 
kunigų, sugebančių ir norin
čių darbuotis lietuviškose pa
rapijose. 

— Kaip Jums sekasi su
derinti tiesiogines parei
gas Šv. Andriejaus parapi
joje, aptarnauti ir lietu
viškąją Šv. Kazimiero pa-
rapiją, jau nebeturinčią 
lietuviškai kalbančio kuni
go? 

— -Daug kas paklausia, ar 
esu patenkintas, aptarnauda
mas dvi parapijas. Aš atsa
kau, kad mes turėtumėm 
džiaugtis, vykdydami Dievo 
valią. Taigi aš džiaugiuosi, 
galėdamas darbuotis abiejose 
lietuvių parapijose, nes tai yra 
paties Dievo šventoji valia, 
taip, kaip ir mano kunigystė 
yra Jo valia, kurios dėka aš 
nesu koks sąskaitininkas, 
daktaras, profesorius ar par
davėjas... Dievas pakvietė ma
ne prie Jo altoriaus, ir, Jo 
valią vykdydamas, tarnauju 
Jo žmonėms lietuviškoje ben
drijoje. Tai teikia man didį 
džiaugsmą, šv. Kazimiero pa
rapijai Philadelphijoje yra ro
domas ypatingas dėmesys, nes 
iš esančių trijų lietuviškų pa
rapijų ji yra seniausia — artė
janti į šimtmetį. Aš stengiuosi 
gaivinti šios parapijos lietu
višką dvasią, kai šios bažny
čios aplinkoje lietuvių kilmės 
parapijiečių skaičius labai su
mažėjo, o jos parapijinėje mo
kykloje yra tik mažas būrelis 
mokinių. Sekmadieniais dalį 
Mišių atlieku lietuvių kalba 
su lietuviškom giesmėm. Beje, 
savaitgaliais virš pagrindinių 
bažnyčios durų išorėje iškeliu 
Lietuvos trispalvę su Ameri
kos žvaigždėtąja. Juk žmonės 
privalo neužmiršti ne tiktai 
savo praeities, bet jausti ir da
bartį. 

Šv. Kazimiero ir Šv. Andrie
jaus parapijos yra labai skir
tingos savo nuotaika bei dva
sia: pirmojoje dauguma anks
tesniųjų ateivių žmonės, o 
antroje vyrauja pokario atei
viai. Aš bandau tarp abiejų 
sudaryti ne tiktai religinį ryšį, 
bet gaivinti ir parapijiečių lie
tuviškumą. 

— Keliavote net keletą 
kartų į Lietuvą. Kaip tos 
kelionės paveikė Jūsų nuo
taikas lietuviškumo pras
me? Kas i i lankymosi Lie
tuvoje patirtu įspūdžiu gi
liausiai įstrigo į Jūsų at
minti? 

— Kaip anksčiau minėjau, 
pirmą kartą į Lietuvą nukelia
vau 1976 m., kai, nuvykus pas 
gimines į Lenkiją, mane pa
sikvietė Lietuvoje gyvenantys 
giminės. Iš Varšuvos į Vilnių 
važiavau traukiniu. Aišku, ko
munistinio valdymo metu 
man tai buvo nepaprastai 
įdomi, bet ir sunki patirtis, 
palikusi neužmirštamą įspūdį. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Tikimasi ilgos ir 
šaltos žiemos 

Nors Rusijos prezidento 
kompromisas, pasiūlant mini
stru pirmininku Jevgenij Pri-
makov, Dūmoje buvo sutiktas 
teigiamai (jį palankiai pri
ėmė ir užsienio valstybės, o 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nistras A. Saudargas atvirai 
pasidžiaugė Rusijos pasirinki
mu) ir bematant patvirtintas. 
vis tik naujo kabineto sudary
mas neina taip sklandžiai, 
kaip tikėtasi. 

Pirmajame savo kabineto 
posėdyje praėjusį pirmadienį 
Primakov Dūmoje susidūrė su 
dviem pagrindinėm opozicijos 
grupėm, kurios nusprendė kol 
kas laikytis nuošaliai ir ne
siekti vietos naujojo ministro 
pirmininko vyriausybėje. Ja-
bloko frakcija susirūpinusi. 
kad Primakov per daug nenu
toltų nuo ekonominių refor
mų, o komunistai baiminasi, 
kad ministras pirmininkas jų 
įvedimą sustiprins. Jabloko 
vadas Grigory Javlinsky atsi
sakė jam siūlomos pirmojo 
ministro pirmininko pavaduo
tojo vietos, nes jam nepriimti
nas Juri Masljukov paskyri
mas tvarkyti valstybes finan
sinius reikalus. 

Primakov jau keletą kartų 
pabrėžė, kad reformos bus 
vykdomos, nors Tarptautinis 
valiutos fondas į tuos pa
reiškimus žiūri skeptiškai, o 
Rusijos gyventojai jaučia dar 
didesnį netikrumą ir į ar
tėjančios žiemos laukia su at
vira baime. Kadangi darbinin
kams algos jau seniai nebe
mokamos, visame krašte įsi
galėjo mainų sistema — tik 
taip pramonė, statybos ir ap
skritai kasdieninis gyvenimas 
gali rodyti šiokius tokius gy
vybės ženklus. 

Kaip jau pastaruoju metu 
ne kartą patyrė kone viso pa
saulio ekonominės rinkos, bir
žos ar kiti finansiniai svyravi
mai viename krašte paveikia 
visus kitus. Juo labiau tas 
jaučiama valstybėse, kurios 
tebėra tampriais prekybos ir 
pramonės ryšiais susirišusios 
su Rusija. Tai ypač tautos, 
priklausančios Nepriklauso
mų valstybių sandraugai, ku
rios ašis yra Maskva. Nepai
sant pastaruoju metu iš Lietu
vos vyriausybės girdimų už
tikrinimų, kad Rusijos krizės 
pavojų krašto ekonomikai ne
sudaro, lietuviai taip pat jau
čia, o netrukus galbūt dar la
biau pajus, sunkumus. 

Š.m. rugsėjo 14 d. „The 
Christian Science Monitor" 
išspausdino straipsnį, pava
dintą ,.Russia's Chill Felt in 
Former Soviet States" (Šaltis 
iš Rusijos juntamas buvusiose 
sovietinėse respublikose). Ja

me apžvelgiama, kaip Rusijos 
ekonominės bei politinės pai
niavos norom nenorom įtrau
kia ir išsilaisvinusias iš so
vietų imperijos valstybes — 
nuo Vidurio Azijos iki Baltijos 
jūros. ..Rusijos ekonomine pa
dėtis yra labai pavojinga 
šioms valstybėms, nes jos tam 
tikra prasme tebepriklauso 
nuo Maskvos", teigiama minė
tame straipsnyje. Kaip žino
ma, Nepriklausomų valstybių 
sandraugą sudaro 12 buvusių 
sovietų imperijos tautų ir pati 
Rusija. 

Tiesa, kai kurios Vidurio 
Azijos valstybes ieško žaliavų 
ir rinkų savo gaminiams Kini
joje, o Baltijos tautos ir Ukrai
na daugiau linksta į Vakarus, 
bet ir jų ekonominė gerovė 
daug priklauso nuo rinkų Ru
sijoje. Blogiausioje padėtyje 
atsidūrusi Ukraina. Armėnija 
ir Gudija. Geriausiai laikosi 
Latvija, Lietuva ir Estija, nes 
jos mažiau priklauso nuo Ru
sijos ekonomikos. Vis tik gero
ka eksporto-importo dalis ir iš 
Baltijos valstybių keliauja į 
Rusiją, o, be to. jų uostai daug 
pelno gauna iš rusų jūrinio 
tranzito. 

Kadangi apie 40 proc. Uk
rainos prekybos vyksta su Ru
sija, krizė čia jaučiama stip
riai. Antra vertus, daug uk
rainiečių dirba Rusijoje ir bijo 
netekti darbų. Didžiausias 
Ukrainos išsigelbėjimas yra 
daugiau kaip dviejų milijardų 
dol. paskola, pažadėta Tarp
tautinio valiutos fondo. 

Gudija tokio užnugario ne
turi. Jos prezidentas, tiek 
daug pastangų dėjęs, kol pa
galiau buvo priimtas po Mask
vos sparnu, dabar mato, kad 
be reikalo persistengė. Gudi
jos valiuta buvo nuvertinta 
kartu su rubliu, gyventojai 
sudarinėja maisto atsargas ir 
būgštauja dėl artėjančios 
žiemos, nes visa nafta, dujos 
ir didžioji elektros dalis atei
na iš Rusijos. 

Lietuvos prekyba su Rusija 
sudaro apie 20 procentų, Esti
jos — maždaug 10 proc. Vis 
tik Lietuvoje ir kitose Baltijos 
valstybėse, žmonės skubiai 
perka dolerius, o kai kurie vėl 
atsiima pinigus iš bankų, ku
riais jau buvo pradėta pasi
tikėti. 

Jeigu Rusijos naujajam mi
nistrui pirmininkui pavyks 
apstabdyti kritišką padėtį, 
įgauti Vakarų finansinių in
stitucijų ir investuotojų pasi
tikėjimą ir pasiekti darbinges-
nių santykių su Dūma, galbūt 
visa ši mūsų planetos sritis, 
dar ir dabar priklausanti nuo 
Rusijos pastovumo, nesulauks 
tos šaltos, ilgos žiemos. • 
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Tokia jaunutė, graži, o kai bėgo, atrodė, 
kad galėtų ir su sportininkėm lenktyniauti, gal tokia 
galėjo ir neįtikėtinų darbų padaryti. Karo metais viso
kių atsiranda. Vėl sugrįžo pirmoji mintis, kad galėjo 
būti kokio pafrontės skerdiko meilužė. Nubraukiau 
savo mintį į šoną ir paklausiau: „Užmirškim kitus, bet 
pasakyk, kodėl pati nenori grįžti namo?" „O Jėzau, 
kaip norėčiau, bet kad mano namų nebėra!" susuko ir 
papasakojo, kad keturiasdešimt pirmų metų pavasarį 
senelius išvežė rusai į Sibirą. Būtų išvežę ir tėvus, bet 
geras žmogus įspėjo, tai jie išbėgo į mišką. Po savaitės 
prasidėjo karas, vokiečiai nuvijo rusus, tai vėl galėjo 
grįžti namo, bet kai rusai po trejų metų vijo vokiečius 
atgal, reikėjo bėgti, nes anie nežinia ką padarys. Pa
keliui reikėję pervažiuoti didelę upę. Per tiltą ėjo ka
riuomenė, tai pabėgėlius sustabdė praleisti kariuome
nę. Prieš juos kelintam vežime važiavo jos dvi drau
gės. Kai visus sustabdė, nubėgusi su jom pasišnekėti. 
Tuo tarpu atskridę trys rusų lėktuvai. Šaudė, mėtė 
bombas. Viena bomba pataikė tiesiai įjos tėvo vežimą. 
Nieko neliko. Ji irgi pasiliko kaip stovi. Visiškai pame

tusi galvą, tik pasigavusi motinos apiplėšytą skarą ir 
pėsčia nuėjusi iki Berlyno, o paskum dviračiu ligi čia. 
Dabar rusas kareivis nusistūmė į traukinį. Motinos 
skarą buvo užsimetusi ant pečių, bet kai pašokusi 
bėgti, rusas ją griebęs, bet ji skarą paleidusi ir taip 
išbėgusi: „Matai, iš Lietuvos tik motinos skarą buvau 
išsinešusi, o dabar ir tą praradau. Juk nemesi manęs 
rusams stačiai į gerklę". 

Klausiausi, žiurėjau. Žodžius dėstė sunkokai bet 
viską galėjau suprasti, o per veidus sruvėjo ašaros. 
„Gera aktorė, — pagalvojau. — Meluoja lyg iš knygos 
skaitytų ir moka kaip verkti pagal reikalą. Jeigu čia 
sėdėtų koks kino režisierius ko gero į aktores pasi
rinktų". Ir man kilo kita mintis: kol tebeveikia per
galės triumfo laisvė, kodėl nepagyventi nors ir su 
kažin kieno buvusia meilute, kokią savaitę, kitą Ru
sai jau beveik visus į vagonus buvo susikrovę. Dar kai 
kurie vaikštinėjo po barakas ir apie barakus. 13 už 
vieno barako dviese atsitempė liekną jauną vyra Pri
sitempė pria vagono. Kai tik atleido rankas, vienas 
aukštielninkas nuvirto po traukiniu, kitas atatupstas 
pasitraukė, o jaunuolis pasileido per aikštę į kitą 
kampą, kur u i barakų buvo matyti medžiai. Kol tuodu' 
susigaudę, jaunuolis jau lėkė tarp barakų. Iš traukinio 
iššoko dar du ir visi keturi nusivijo. Buvau girdėjęs, 
kad rusus buvo įsileidę be ginklų ir apsidžiaugiau. 
Buvo kaip gera filmo scena. Ir nenorėdamas turėjai 
boti taip apsukriai ištrukusio pusėje. Jeigu botų 
turėję su kuo, tikriausiai butų nušovę. Po valandėlės 

iš už barakų grįžo tik keturi rusai. Jaunuolis, matyti, 
žinojo, ką daro. „Ačiū Dievui", atsiduso mergaitė. Jau
čiau tą patį ir aš, bet pasakiau: „Ar ilgam" Kur dings" 
Kai vėliau pagaus, bus blogiau". Ji nieko nesakė, tik 
šypsojosi, ir man atrodė labai graži. Traukinys rengėsi 
išvažiuoti. Rusų karininkas atėjo padėkoti už talką. Jo 
akys visą laiką nenukrypo nuo mergaitės. Pasakęs ke
lis padėkos žodžius, prikišo, kodėl nė vienas amerikie
tis nepadėjo gaudyti bėgančio. Ką galėjau pasakyt? 
Kad tai ne mūsų reikalas? Galvoju, kad rusai yra grei
tesni", šyptelėjęs atsakiau. Rusui toks humoras aiškiai 
nepatiko. „O ji?" paklausė akimis bastelėjęs į mergai
tę. „Mano giminaitė", pasakiau. „Sesuo", pridėjo ji. Ka
rininkas ištiesėjai ranką: „Dokumentus". „Namie pali
kau", pasakė ji o aš pridėjau; „Gal nori, kad ir aš pa
rodyčiau?" Mano kareiviai pradėjo rinktis prie maši
nų. Su manim važiavęs įšoko į džipą užpakaly. Rusas 
kiek pastovėjo ir, nieko nebepasakęs, nuėjo į traukinį. 
Prie traukinio pašnekėjo su kitais. Maniau, kad sugrįš 
keli ir galvojau, ką reikės daryti. Nesugrįžo. Pašnekėję 
sulipo į traukinį, į visam traukiny vienintelį keleivinį 
vagoną ir po valandėlės traukinys sujudėjo. Mergaitė 
kilo nuo sėdynės. „Kur?" paklausiau. „Eisiu pasiimti 
skaros. Vienintelis daiktas, kuris iš visos šeimos liko". 

Man dingtelėjo, kad tik pretekstas. Kad išeis, gal 
ką pasiims, gal ne, ir dings barakuose. Ar ir mes ją 
vaikysimės kaip rusai. „Kur ji?" paklausiau. Aikštėje 
gulėjo padrikęs drabužis. Pavažiavau ligi jo pasilen
kiau iš džipo, paėmiau ir padaviau. Ji padėkojo, pa

ėmė, sulankstė ir pasidėjo ant kelių. ,Ta skara man 
keleriopai brangi. Ne tik šeimos relikvija, bet kai tada 
pusplikė ėjau per Vokietiją, dieną ji saugojo mane nuo 
lietaus ir vėjo, naktį nuo šalčio, o dabar apgynė ir 
mano gyvybę, — šnekėjo, kai važiavom: — Jeigu nieko 
nebūčiau turėjusi palaido ant pečių, tikrai nebūčiau 
ištrūkusi. Vydamas net ir ją į vidun aikštes atnešė". 
Klausiau, ką ji šneka ir galvojau, kad taip mokėdama 
meluoti ir pas rusus nebūtų vargusi. Tas pat.- karinin
kas, kuris norėjo net iš džipo pasiimti, butų gal, jau 
dabar savo vagone glamonėjęs. ..Kokiuose Rusijos 
miestuose praleidai vokiečių okupaciją?'" Ji pažiūrėjo į 
mane. Akys buvo labai didelės ir nuostabios. Vėl pa
galvojau, kad ji gera aktore ..Jokiuose Rusijos mies
tuose nebuvau. Niekada Rusijos nemačiau. Mokiausi. 
Praėjusį pavasarį pabaigiau gimnaziją, o rudenį no
rėjau stotį į universitetą, bet jokio universiteto nebe
buvo. Per visą Lietuvą ėjo frontas. Kai jje atėjo prie 
mūsų, bėgom. Bėgom visi. Ir tėvas, ir mama. ir brolis, 
o išbėgau tik viena"'. Labai gerai vaidino. Net ašarą 
per veidą vėl nuriedėjo, o aš žinojau, kad universitetai 
ten jau turi būti ir ji. jeigu būtų tokia, kaip sako 
galėtų grįžti ir studijuoti. Už baigimą mokyklos nieka.-
pasaulyje nebaudžia. į kalėjimą nekiša. Bet kas man 
Vokietaitės mums buvo labai geros — tik turėk šoko
lado ir cigarečių. Kodėl toji turėtų būti kitokia. Mūsų 
mažas dalinys buvo apsistojęs kalnų kaimelyje. Kapi
tonas ir aš su keliais vyrais apsistojome kaimo pa
krašty dideliame name, kiti pačiam kaime. (R Ą 
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BUVO, BET NEBĖRA 

Paminklinis akmuo buvusiam Čečėnijos prezidentui Džochar Dudajev, 
atidengtas rugsėjo 5 d. Žvėryno rajone Vilniuje. Nuotr. Eltos 

PAMINKLINIS AKMUO ČEČĖNIJOS 
PREZIDENTUI 

DŽOCHAR DUDAJEV 
Rugsėjo 6 d., kaip praneša 

BNS. Vilniuje ir Kaune pa
minėtos septintosios Čečėni
jos nepriklausomybės paskel
bimo metinės. 

Vilniuje Džochar Dudajev 
skverelyje, esančiame Žvėryno 
gyvenamajame rajone, ati
dengtas atminimo akmuo pir
majam Čečėnijos prezidentui, 
kuriame iškalti poeto Sigito 
Gedos žodžiai. 

1991-ųjų rugsėjo 6-ąją pa
skelbtoji Čečėnijos nepriklau
somybė vakare buvo paminėta 
VI forto- Kryžių kalnelyje. 
Minėjime, be kitų, kalbėjo Sei
mo narys Petras Šakalinis bei 
Kauno apskrities administra
cijos atstovas. 

Maždaug pusės tūkstančio 
žmonių susibūrime buvo pri
imtas Vilniaus ir Kauno 
miestų visuomenės kreipima
sis „Dėl čečėnų tautos engi
mo", kuris adresuotas Europos 
Tarybos Parlamentinės Asam
blėjos prezidentei Lenni Fis-
cher, ESBO pirmininkui Bro-
nislaw Geremek ir Europos 
Parlamento prezidentui Jose 

Maria Gil-Robles. 
Jame pabrėžiama, kad per 

1994-1996 metų karą Rusija 
Čečėnijai yra padariusi maž
daug 260 mlrd. JAV dolerių 
materialinę žalą ir toliau tęsia 
politinę, diplomatinę, ekono
minę, susisiekimo blokadą. 

Žiaurias gyvenimo sąlygas 
rodo tai, kad per 5 šių metų 
mėnesius Čečėnijoje gimė 
1,084 vaikai, iš kurių beveik 
pusė mirė neišgyvenę nė vieno 
mėnesio, rašoma kreipimesi. 

Jame pabrėžiama, kad apie 
1,500 karo metu suimtų čečė
nų tebelaikomi Rusijos kalėji
muose. 

Kauno mitingo dalyviai ma
no, kad Europos Taryba, 
ESBO ir Europarlamentas 
neišnaudojo savo moralinių ir 
politinių galimybių „parei
kalauti iš Rusijos, kad ši pri
pažintų genocidinį karą Če
čėnijoje, atlygintų žalą, pri
pažintų Čečėnijos nepriklau
somybę, nustotų ir toliau pik
tybiškai ją engti ir atvirai 
pažeidinėti žmogaus teises bei 
tautos apsisprendimo teisę". 

UŽSIENIO TURISTAI LIETUVOS DAR 
NEATRADO 

Prieš šimtą metų... Ne. Ne
gali būti. Tikriausiai tai buvo 
prieš keliasdešimt metų. Pa
galiau, anot vieno mano pažįs
tamo, metų nereikia skaičiuo
ti. Metai, jis sakydavo, ne ark
liai — nepabėgs. Prieš daug 
daug metų, besilankydamas 
Bridgeporto apylinkėje, pama
čiau beeinantį ilgai nematytą 
bičiulį. Mudviems bevaikštant 
Halsted gatve, stabtelėjome 
prie Woolworth's parduotuvės. 
Bestovinėjant mano bičiulis 
išsitarė, kad jis dirba Wool-
vvorth's parduotuvių sandė
lyje. Toje pačioje vietoje, girdi, 
dirba ir jo dėdė, prieškariniais 
laikais atvykęs į Ameriką. Dė
dė esą, sumaniai ir sąžiningai 
dirbdamas, tapo „bosu" (pri
žiūrėtoju). Jo dėka ir jis gavęs 
nesunkų, neblogai apmokamą 
darbą. 

— Eikime į vidų, daugiau 
papasakosiu, — pasakė mano 
bičiulis. 

Įėjome. Prisėdę prie prekys
talio, paprašėm sumuštinių ir 
kavos. Užkandžiaudami kal
bėjomės. Mano bičiulis sveiki
nosi tai su viena, tai su kita 
pardavėja. Atrodė, jog visos 
jam buvo pažįstamos ir tik
riausiai visos žinojo, kad jo 
dėdė ir jis pats yra Wool-
worth's tarnautojai. Besiklau-
dydamas jo šnektos ir stebė
damas jo laikyseną, pagalvo
jau, ar tik jis nebus savotiškai 
„suwoolwortėjęs". Jis, pasiro
do, ne tik dirba Woolworth's 
sandėliuose, laisvalaikiu pir
kinėją ir užkandžiauja Wool-
worth's parduotuvėse, bet yra 
pasišovęs parašyti knygą, ku
rioje daug vietos skiriama 
Woolworth's dirbantiems žmo
nėms. Jis man pasakė, kad 
dėdė pasirūpins knygos verti
mu į anglų kalbą. Manasis 
bičiulis, labai gaila, jau spėjo 
iškeliauti į" Anapus. Tikriau
siai tuo pačiu keliu išėjo ir jo 
dėdė. Tik nežinia, kokio liki
mo susilaukė jo užsimota kny
ga. Metams bėgant, buvo lem
ta užsidaryti ir visoms Wool-
vvorth's parduotuvėms. 

O buvo laikai, kuomet Wool-
worth's parduotuvės gyvavo 
kone visuose miestuose ir 

miesteliuose. Ilgainiui šios 
parduotuvės pradėjo užsidari-
nėti. Praėjusiais metais galu
tinai užsidarė visos Wool-
worth's parduotuvės. Galima 
pasakyti, jog Woolworth's bu
vo vienas ryškiausių čionykš
čio gyvenimo pavyzdžių. Ko
kia užsidarymo priežastis? 
Greičiausiai — „mainos rūbas 
margo svieto*. 

Woolworth's ir kitose pana
šaus „sukirpimo" parduotu
vėse buvo gana didelis kasdie
nio ir menkesnio reikalingumo 
prekių pasirinkimas. Praėjusį 
rudenį viename laikraštyje 
buvo parašyta: „Kur dabar 
gausime batams raištelių"? 
Taip, Woolworth'8 parduotu
vėse, kurių buvo daugiau kaip 
du tūkstančiai, buvo galima 
ne tik įsigyti batams raište
lių. Žinia, jose buvo daugiau
sia neaukštos kokybės ir gana 
prieinama kaina pardavinė
jamų prekių. Čia buvo galima 
gauti ir nekasdienio vartojimo 
daiktų. Kaip antai, tropikinių 
vandenų žuvelių, vėžliukų, ne
seniai iš kiaušinių išsiritusių 
ir pastelinėmis spalvomis nu
dažytų viščiukų, kanarėlių, 
papūgėlių ir t.t. Pirkęs ar ne-
pirkęs, galėjai užkąsti ir išgerti 
kavos ar kitokių gėrimų. 

Vienos Woolworth's parduo
tuvės užsidarė anksčiau, o ki
tos vėliau. Kone visose par
duotuvėse buvo vykdomi iš
pardavimai. Dažnoje parduo
tuvėje buvo papigintai išpar
duodamos ne tik prekės, bet 
taip pat lentynos, prekystaliai 
ir kiti įrengimai. Baigus išpar
davimą, buvo užtrenktos par
duotuvių durys. Beje, žmo
nės, kurių kapitalu vertėsi 
Woolworth's parduotuvės, ne
pasitraukė iŠ konercinio pa
saulio. Jie dabar prekiauja ir 
uždarbiauja kitaip pavadin
tose parduotuvėse. Galima 
teigti, kad Woolworth's dau
giau šimto metų buvo pa
traukli ir reikšminga šio kraš
to kasdienybės dalis. Dabar 
uždarytų parduotuvių vietas 
užėmė kiti verslininkai. Jų 
vietose veikia kitos, tačiau į 
Woolworth's nepanašios par
duotuvės. 

Petras Petrutis 

IŠVYKSTA, BET TIKRAI SUGRJŠ 
Išankstiniais duomenimis, 

užsienio turistų, atvykstančių 
į Lietuvą ilsėtis, o ne dalyki
niais reikalais, šią vasrą bus 
10-15 proc. daugiau negu pra
ėjusią vasarą. Labiausiai už
sienio svečių skaičius padi
dėjo del Pasaulio lietuvių dai
nų šventės. — rašo „Lietuvos 
rytas". 

Lėtą užsienio turistų srauto 
didėjimą, turizmo bendrovių 
vadovų nuomone, lemia nevy
kusi mokesčių politika, vis dar 
nepatrauklus Lietuvos kaip 
turizmo valstybės įvaizdis bei 
patogių viešbučių, galinčių 
priimti didesnes turistų gru
pes, stygius. 

įvažiuojamojo turizmo va
dovė,' Lietuvos turizmo birža, 
šiemet iš viso planuoja turėti 
tiek pat turistų, kaip ir pernai 
— apie 17.000. 

Šią vasarą į Lietuvą atvyko 
arba dar atvyks mažiau vo
kiečių, rusų. tačiau daugiau 
suomių, švedu, šveicarų. 

Turizmo bendrovių vadovai 
neigiamai vertina padėtį vals
tybes rajonuose. Pasak jų. tu
ristams tikrai patiktų valsty
biniai parkai, tačiau jie nepri
taikyti užsieniečiams. Pasak 
Lietuvos turizmo biržos prezi
dentes Danutės Karvelytės, 
..užsienio turistų palikti nak
voti Aukštaitijos valstybinio 
parko centre Palūšėje neįma
noma — sovietinis dušas 
jiems netinka. Plaukdami bai

darėmis, jie pasigestų patiki
mos įrangos, šalto alaus ir 
normalaus tualeto ant kran
to". 

Rimti užsienio investuotojai 
dar vengia statyti viešbučius 
rajonuose, o lietuviai tikriau
sia nesitiki, kad įdėti pinigai 
sugrįš. 

Kartu turizmo oendrovių va
dovai pastebi, kad Lietuvoje 

pakilo turistų aptarnavimo ly
gis: viešbučiuose, restoranuo
se įmanoma susišnekėti ang
liškai, vokiškai. Tačiau didelio 
pasirinkimo irgi nėra. Vilniu
je tik keli restoranai siūlo et
nografinę aplinką ir liaudies 
kapelą. Kauno senamiestyje 
nėra kavinių ir restoranų, ku
riuose galėtų papietauti di
delės turistų grupės. 

Valstybinio turizmo depar
tamento direktoriaus pava
duotojas Juozas Raguckas, 
turizmo bendrovių vadovų kri
tiką iš dalies pripažindamas, 
sako. ..kaip galima šnekėti 
apie Lietuvos kaip turizmo 
krašto įvaizdį, jei nėra iš viso 
jokio Lietuvos įvaizdžio už
sienyje". J. Ragucko teigimu, 
ar bus atidaryti Lietuvos tu
rizmo informaciniai biurai 
svetur, priklausys, kiek lėšų 
šiems tikslams skirs vyriau
sybe. J. Raguckas pripažino, 
kad Valstybinis turizmo de
partamentas neatliko užsienio 
turistų rinkos tyrimų. 

R. Jakutytė 

Rugsėjo pradžioje Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vas Lietuvoje Gabrielius Žem
kalnis ilgesniam laikui išvyko 
į Australiją, kur jis daug metų 
gyveno. Į Vilnių grįžti jis keti
na 1999 m. vasario mėnesį. 

Jam būnant Australijoje, 
atstovybėje laikinai jį pava
duos kuris nors PLB valdybos 
narys. PLB atstovas Lietuvoje 
dirba be jokio atlyginimo. 

Į Australiją G. Žemkalnis, 
kaip pats sakė rugpjūčio 27 d. 
Lietuvos radijo „Ryto garsų" 
laidoje, vyksta tvarkyti savo 

asmeninių reikalų. 
Pradžioje jis buvo katego

riškai nusistatęs, kad PLB at
stovu dirbs tik 6 mėnesius, bet 
paskui jam pačiam paaiškėjo, 
kad tai labai mažai, 6 mėne
siai labai greitai prabėgo, dar
bas pasirodė įdomus, prasmin
gas, ir jis su žmona apsispren
dė „ištempti" iki kadencijos 
galo — dar trejus metus. 

Vasario mėnesį pusmečiui 
išvykus iš Australuos, ten liko 
nesutvarkytų reikalų, kurių il
gesniam laikui jau nebegali
ma palikti. 

Pradėjęs dirbti PLB atsto
vu, G. Žemkalnis daugiausia 
dėmesio skyrė Rytuose gyve
nantiems pasaulio lietuviams, 
jų bendruomenėms. Vakaruo
se lietuvių bendruomenės vei
kia jau seniai, savarankiškai. 

Svarbiausia dabar — siek
ti, kad lietuvių bendruomenės 
Rytuose susijungtų, palaikytų 
ryšius, dirbtų vieningai. 

Neseniai G. Žemkalniui teko 
būti Krasnojarske, susitikti su 
tremtiniais. Savo dvasia jie 
neretai artimesni Lietuvai ne
gu gyvenantys kur nors toli 
Vakaruose, tačiau nereikia pa
miršti, kad iki 1990 metų Lie
tuva jiems negalėjo skirti jo
kio dėmesio. 

Dalydamasis šią vasarą vy
kusios Pasaulio lietuvių dainų 
šventes įspūdžiais, G. Žem
kalnis sakė pasigedęs ryškes
nio užsienio lietuvių profilio. 
Užsienio lietuviai integravosi, 
įsiliejo į bendrą 15,000 daini
ninkų chorą, o juk galėjo pa
dainuoti vieną ar dvi dainas 
atskirai. Taip atsitiko ir su 
tremtinių chorais — jie integ
ravosi ir pranyko. 

Pasaulio lietuvių bendruo
menė, priminė G. Žemkalnis, 
turėjo du programinius tikslus 
— kovoti už Lietuvos nepri
klausomybę ir puoselėti lietu
vybę užsienyje. Tie tikslai iš 
esmės nesikeičia ir dabar. 

Ypač daug, PLB atstovo nuo
mone, gali nuveikti Vakarų 
valstybių lietuviai, „spausda
mi" savo vyriausybes palaikyti 
Lietuvos siekius įstoti į 
NATO. O lietuviškumo, sakė 
G. Žemkalnis, mes neišlaiky
sime be ryšių su Lietuva. 

Jaunimo stovyklas, jo nuo
mone, reikėtų kitaip organi
zuoti. Atvažiuoja užsienio lietu
vių jaunimas, Palangoje ar 
kur kitur pavasaroja ir grįžta. 
O juk galėtų padirbėti ir ar
cheologinėse ekspedicijose, ir 
aplinkos, paminklų tvarkymo 
talkose. 

Tik bendri su Lietuva dar
bai padės užsienio lietuviams 
išsaugoti lietuvybę, įsitikinęs 
PLB atstovas Lietuvoje Gab
rielius Žemkalnis. 

* Reaguodamas į Lietu
v o s laisvės lygos (LLL) pa
reiškimus apie jo komandoje 
dirbančius buvusius sovietų 
kolaborantus, prezidentas 
Valdas Adamkus pareiškė vi
siškai pasitikintis savo pasi
rinkta komanda. Jo atstovės 
spaudai Violetos Gaižauskai
tės išplatintame pareiškime 
sakoma, jog LLL po ketvirta
dienį vykusio susitikimo su V. 
Adamkumi „išplatino pareiš
kimų, kurių pobūdis skiriasi 
nuo pokalbyje su prezidentu 
aptartų temų". „Valstybės va
dovas kategoriškai atmeta ne
pagrįstus ir įžeidžiančius kal
tinimus, nesvarbu, kas, kur ir 
apie ką juos skleistų", rašoma 
pareiškime. <BNS) 

• Charakterio vertę suprasi 
iš to, kiek žmogus yra pa
siryžęs aukotis savo idealams. 

Woerlmueller 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MJRnBBKBBraBBSRS 
n GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofe ir Off. Mgr Aukse 
S. Karts kaba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 We«t95th Street 

Tai. (706) 424-6654 
(773)561-6654 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, ViRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773) S8S-585S 
(708)425-7110 

RIMAS L.STANKUS 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namu* 
> Pensininkams nuolaida 

KMIECK REALTORS 

2 1 . 4365 S Archer Ave 
7922 S PulasJd Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Baby sitter wanted 
5 days a wk. 8:30 am -S: 30 p m. įn Hyde 

Pk neighborhood for newbom and 3 year 
oid. Some English, referente*, driven li-
cente and own transportation rcquired. Sal-
ary negotiabte. bated ou experience. CaB 
JuUe773-53*-*371. 

izperienced person needed to 
take care of Alzheimer's patient 

$95-$ 100 per day. 
CaJl: 1-414-763-2615 

Realmart 
Realty Group Lac 

6602 S. Putoki Rd. 
CMcago,IL 60629 

B A L Y S BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. T73-S8S-.10* Pafcr 312-3«M9t7 
Fax 773-585-39*7 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASK3RD. 

CHICAGO,IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Mama pamiršo 
užprenumeruoti 
"Draugą"... 

1863 m sukilimui paminėti koplyčia Švenčionyse Nuotr Viktoro Kapočiau* 

Ar 
- g nenusibodo 

^ ir vėl 
ieškoti 
geriausių 
procentinių 
uždarbių? Jfc 

Skubėkite į 
Midland Federal 

Savings 
kur kasdien 

pelnysite 
geriausius 

nuošimčius. 

5.39% 
APY* 

12 month Term 

* 

* 

Certificate of Deposit 
££) mklkincl Rzdaral 
aaaaBBar Savinos and Loan A*»ociatiort 

a t » 8. Hanam Ava., BrMgvvtmr 00455 • (70a) 5OO-0400 
4040 S. Arensr Av*.. CNcago OB»32 • (773) 354-4470 

3087 w. aam s*., CMcago ooaa* • eroj «s-740o ^ S 
ftMC Irvaurad ' " 5 S T " 

•AP> (Anruai p#rcanM>OB Yletd) for iNs 12 monfh CD is 5 65% as of Sept. 1, 
1008 lr*«ww» is compounded <ta*y and patd montNy Ponaity for «arry wt0.dow»al 
Rato aubjact to chano* wtthout nottc* 

mm 



SIELOVADA... 
Atkelta iš 3 psl. 
Savaime suprantama, kad ir 
mano pirmasis susitikimas su 
giminėmis, nepaprastai jaudi
no širdį. Iš viso Lietuvoje lan
kiausi 7 kartus ir suprantu at
gautos nepriklausomybės pa
laimą. 

Iš mano kelionių į Lietuvą 
okupacijos metais pasiliko 
daug įvairių bei neužmirš
tamų įspūdžių. Rūpi paminėti 
kazimierietes vienuoles, oku
pacijoje veikusias pogrindyje 
ir rizikavusias persekiojimais 
bei kančiomis. Didelį įspūdį 
teikė jų drąsa ir meilė Baž
nyčiai bei tėvynei. Pogrindžio 
vienuolės lietuvaitės prašė 
mane melstis jų intencija ir 
nuvežti į Ameriką visos šalies 
ir persekiojamos bei kenčian
čios Lietuvos tragišką vaizdą. 
Tada aš ir pajutau pasidi
džiavimą savo lietuviškomis 
bei katalikiškomis šaknimis! 
Ir niekad neužmiršiu, kaip 
pirmosios kelionės metu atsi
klaupiau Vilniuje prie Aušros 
Vartų altoriaus ir, mąstyda
mas apie kunigystės šventini-

. mus, savo kunigyste paauko
jau Marijai. Bet niekad 
neįsivaizdavau, jog Dievo Mo
tina nuves mane sielovados 
veiklai į Philadelphijos lietu
vių katalikų bendriją... 

Lietuvai laisvę atgavus, ke
liavau triskart. Ilgiausiai vie
šėjau 1993 metais, galėdamas 
aplankyti nuostabųjį Kryžių 
kalną ir pasimelsti Šiluvoje, 
prašant palaimos sielovados 
veikloje. 

— Kaip vertinate Phila
delphijos lietuvių organi
zacijų veiklą bei jų įtaką 
Šv. Andriejaus parapijos 
gyvenimui? O gal pavieniai 
asmenys, savo talka Jūsų 
sielovados darbe nusipelno 
įvertinimo? 

— Įvairios organizacijos ro
do mūsų lietuviškosios visuo-

3 menės tautinę gyvybę, o be jų 
bendravimo su parapija mano 
apaštalavimo veikla labai pa
sunkėtų. Pavyzdžiui, lietuviai 
skautai kasmet parapijos salė
je surengia tradicines Kūčias, 
paįvairintas turininga progra
ma. Vietos LB apylinkės val
dyba pagelbsti iškilmingiau 
paminėti Lietuvos valstybines 
bei tradicines šventes, kurios 
labai paįvairina bei praturtina 
mūsų parapijos gyvenimą, ir 
už tai esu dėkingas LB dar
buotojams Algimantui ir Tere
sei Gečiams, Romai Krušins-
kienei bei kitiems. Rūpi su dė
kingumu paminėti man labai 
daug talkinančius Joną bei 
Angelę Puodžiūnus ir Marytę 
bei Vytautą Sušinskus. Taip 
pat esu labai dėkingas ir mu-
zikei-kompozitorei Anelei 
Kaulinytei bei jos vadovauja
mam chorui, kuris lietuviš
komis giesmėmis labai pratur
tina pamaldas. 

— Philadelphijos lietuvių 
Šv. Andriejaus parapija 
yrą' 75-mečio sukakties 
išvakarėse. Ar negalėtu
mėte išsitarti, kaip ši jubi
liejų rūpi atšvęsti? 

— Reikia manyti, kad visai 
Philadelphijos lietuvijai Šv. 
Andriejaus parapijos 75-čio ju
biliejus bus reikšminga šven
tė. Mūsų par&fija vartoja lie
tuvių kalbą, bažnyčioje skam
ba lietuviškos religinės gies
mės, prisilaikoma lietuviškų 
papročių, veikia LB lituanis
tinė mokykla. Tai bus proga 
jau naujajai parapijos genera
cijai pasiryžti gyventi seno
sios, šią parapiją kūrusios, ge
neracijos lietuviško idealizmo 
dvasia. 

75-ečio jubiliejaus pagrin
dinė iškilmė įvyks 1999 m. ba
landžio 25-ją. Vyskupas Ma-
ginnis, atstovaudamas Phila
delphijos arkivyskupijai, atna
šaus Padėkos Mišias, dalyvau
jant lietuviškos išeivijos vys
kupui Pauliui Baltakiui. Yra 
pakviestas ir vyskupas iš Lie-

DIDŽIULĮ DARBĄ IR ŠVIESŲ ATMINIMĄ 
PALIKUSI 

Šių metų kovo 15 d. nustojo 
plakusi žinomos bibliografės ir 
knygos istorikės Dalios Gar-
gasaitės širdis. Gimusi Kaune 
1938 m. rugpjūčio 26 d. peda
gogų šeimoje, ji savo gyvenimą 
taip pat paskyrė Lietuvos 
kultūrai. 1958 m. baigė lietu
vių kalbos ir literatūros studi
jas Vilniaus pedagoginiame 
institute^ o 1963 m. — Lietu
vių kalbos ir literatūros insti
tuto aspirantūrą. Nuo 1964 
metų iki pat mirties Dalia 
Gargasaitė dirbo Lietuvos 
knygų rūmuose, 1992 m. per
organizuotuose į Lietuvos na
cionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Bibliografijos ir 
knygotyros centrą. Dirbdama 
čia'daugiau kaip 30 metų, ji 
atliko didžiulį darbą ir kaip 
kruopšti, kūrybinga specia
listė, ir kaip sumani, reikli 
bibliografinio, knygotyrinio 
darbo organizatorė. Nėra to
kios nacionalinės retrospekty
viosios bibliografijos srities, 
kurioje D. Gargasaitė nebūtų 
palikusi pėdsako. J i ir viena 
Lietuvos bibliografijos A seri
jos kapitalinio daugiatomio 
veikalo „Knygos lietuvių kal
ba" (1969-1990) parengėja, ir 
1904-1917 metų „Knygų lietu
vių kalba" kontrolinio sąrašo 
sudarytoja, ir daugelio biblio
grafinių rodyklių bei metodi
nio pobūdžio darbų autorė. 
Pastaraisias metais savo su
gebėjimus ir patirtį D. Gar
gasaitė atidavė naujo „Knygų 
lietuvių kalba" tomo (1905-
1917) bei Lietuvos bibliografi
jos C serijos leidinio „Lietu
viškųjų periodinių leidinių 
publikacijos (iki 1890 metų)" 
rengimui. Jos paramą ir dė
mesį nuolat jautė ir leidinių 
„Lietuviškieji slapyvardžiai", 
ir „Lietuviškųjų periodinių 
leidimų" B. serijos rengėjai, š i 
parama bus jaučiama ir atei
tyje, nes D. Gargasaitės iš įvai
rių šaltinių surinktos žinios 
išliko BKC kartotekose. 

Daug jėgų ir širdies D. Gar
gasaitė atidavė JAV lietuvių 
spaudos tyrinėjimams. J i su 
dideliu entuziazmu kruopščiai 
rinko medžiagą, skelbė straip
snius ir straipsnelius knygose 
bei periodikoje, susirašinėjo 
su užsienio lietuvių kultūros 
ir visuomenės veikėjais ir 
ruošėsi parašyti apibendri
nantį veikalą apie JAV lietu
vių spaudą ir knygas. Nespėjo, 
bet jos atliktas darbas bus ge
ra paspirtis kitiems, dirbsian
tiems šioje srityje. D. Garga
saitė domėjosi senosios lietu
vių raštijos paminklais, yra 
paskelbusi keletą reikšmingų 
straipsnių šia tema. Skaityto
jo dėmesio sulaukė ir jos su
daryti poezijos rinkiniai „Auš
ta rytas, aušta naujas" bei 
„Giesmė mužikėlio". 

Visi Dalios Gargasaitės dar
bai pasižymi kruopščiai at
rinktais ir patikrintais fak
tais, nuodugnia analize, pa
grįsta ir argumentuota polemi
ka, tikslia bibliografija. 

Visą gyvenimą, ypač pasta-
raisiaias metais, Dalia Gar
gasaitė aktyviai reiškėsi vi ' 

tuvos, tačiau sutikimas dar 
negautas. Jau yra žinoma, jog 
šioje šventėje dalyvaus Lietu
vos populiarusis liaudies mu
zikos ansamblis „Kanklės", 
kurio koncertas įvyks šventės 
išvakarėse — balandžio 24, o 
sekmadienį jis dalyvaus Mi
šiose. 

Plačiai žinomas LB veikėjas 
inž. Algimantas Gečys jau su
darė šiam jubiliejui ruošti ko
mitetą ir jau pradėjo planuoti 
programą. 

Rūpi pasakyti, jog šio jubi
liejaus Mišios bus aukojamos 
Lietuvos laisvės intencija, o 
data sutampa su mano kuni
gystės dvidešimtmečiu. 

Kalbėjosi Balys Raugas 

suomeninėje veikloje: rašė 
straipsnius į Lietuvos ir užsie
nio lietuvių spaudą, skaitė 
pranešimus konferencijose, da
lyvavo Bibliofilų klubo ir 
įvairių draugijų veikloje, ben
dradarbiavo su daugeliu Lie
tuvos knygų mylėtojų ir lietu
viškos knygos istorijos tyrinė
tojų. 

Dalios Gargasaitės atmini
mas ir darbai visam laikui 
išliks bendradarbių bei visų 
lietuviškos knygos puoselėtojų 
širdyse. 

• Tikra meilė yra skaudi. Ji 
tokia ir turi būti. Turi būti 
skaudu ką nors mylėti, skau
du jį palikti, net gali tekti dėl 
jo mirti. Kai žmonės veda, 
jiems reikia visko atsisakyti 
vienas kito meilei. Motina, 
gimdydama vaiką, daug ken
čia. Tas pat ir mums, dvasi
niame luome. Norint pilnai 
priklausyti Dievui, turime vis
ko atsižadėti. Tik tuomet ga
lime tikrai mylėti. Žodis 
„meilė" yra taip nesuprastas ir 
taip neteisingai vartojamas. 

Motina Teresė iš Kalkutos 

• Daugelio gyvenime ma
tyti, kad jų kančios savotiškai 
jus patenkina, nes jie jose pa
togiai jaučiasi. Jie savo gy
venimus paverčia pragaru, 
bet pažįstamu. 

Ram Dass 

A.TA. 
JONAS ŽUKAUSKAS 

per anksti iškeliavo į Amžinuosius Namus. 
Nuoširdžiai, užjaučiame žmoną IRENĄ, sūnus LI

NĄ ir TOMĄ, TĖVUS, brolius BRONIŲ ir VLADĄ su 
šeimomis ir visus artimuosius. 

Pal. Jurgio Matulaičio misijos choras 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad po sunkios ligos iškeliavo į Amžinąjį Gyvenimą 
mūsų mylima Dukrytė ir Sesutė 

A-tA. 
MARYTĖ MALINAUSKAS, Ph.D. 

Gyveno Carbondale, IL. Mirė 1998 m. rugsėjo 12 d. 
8:40 vai. ryto. 

Gimė Vokietijoje, Kassel mieste. 
Dideliame liūdesyje pasiliko: motina Zelma, brolis 

Jonas su šeima; dėdės — Richard ir Augustas su šei
momis bei kiti giminės; taip pat mylimos draugės Erika 
ir Maryanna su šeimomis bei daug draugų ir pažįstamų 
Carbondale ir Čikagoje. 

Velionė buvo a.a. Petro Malinausko duktė. 
A.a. Marytė bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 18 

d. nuo 2 iki 8 vai. vakaro Petkus Marquette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. Šeštadienį, rugsėjo 19 d. 9:30 
vai. ryto iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į 
„Tėviškės" parapijos bažnyčią, kur po gedulingų pa
maldų, bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
šalia savo a.a. Tėvelio. 

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti mūsų mylimos dukros šermenyse 
ir laidotuvėse. 

Nuliūdę: mama, brolis, giminės ir d r auga i . 
Laid. dir. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

KRINTA KAINOS! 
ĮVILNIŲ 

$375 + mokesčiai 
Finnair linija 

New York - Vilnius - New York 
• bilietus reikia nupirkti iki rugsėjo 30 d.; 
• išvykti ketvirtadieniais, grįžti trečiadieniais; 
• skrydžių pradžia spalio 29 d.; 
• paskutinė grįžimo data kovo 31 d.; 
• kaina negalioja kalėdiniam laikotarpiui; 
• bilieto nepanaudojus, pinigai negrąžinami. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St. 

Douglaston NY 11363 
Tel. 1-718-423-6161 

1-800-778-9847 
E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

DRAUGAS. 1998 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis 

A.fA. 
INA JURKŠTIENĖ-

KURAUSKIENĖ 
BUKAVECKAITĖ 

Gyveno Oak Lavvn apylinkėje, mirė 1998 metų rug
sėjo 11 dieną, sulaukusi 71 metų. 

Gimė Lietuvoje. Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 
49 metus. 

Nuliūdę liko: duktė Laura ir žentas Michael Follen-
weider, sesuo Aldona Mackevičienė New York'e, brolis 
Tadas Bukaveckas su šeima Čikagoje, ir kiti giminės ir 
draugai. 

Buvo motina a.a. Tomo Jurkšto. 
Velionė buvo pašarvota Petkus Marąuette laidojimo 

namuose, pirmadienį ir antradienį, rugsėjo 14 d. ir 15 
d. nuo 2 iki 9 vai. vakaro. Laidotuves įvyko trečiadienį, 
rugsėjo 16 d. 10 vai. ryto. velionė buvo išlydėta iš laido
jimo namų į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią Mar
ąuette Parke, kur 10:30 vai. ryto buvo aukojamos šv. 
Mišios užjos sielą. Po Mišių a.a. Ina buvo palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: duktė , sesuo, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių dir. Donald M. 

7600. 
Petkus, tel. 1-800-994-

A4A. 
ANICETAI POŠKIENEI 

LENKAUSKAITEI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos broliui dr. ED
MUNDUI LENKAUSKUI su šeima ir visiems ki
tiems, giminėms. 

Danutė ir Vytautas Bieliauskai 

Absolutely, Positivcly! 
L A S T '98 Blovv-Out! The 

No s a n e offfer will b e refused on all remaining '98's! 

**m23&L 
tufei r i.- r» iĮtfn iliYif ~4 

ME g g 
• C H A R r 

New 1998 Civic DX 

I per month* 
r 3 6 mo. lease 

s2244 due at lease signing 

N E W 1 9 9 8 ACCORD LX 

New 1998 Civic DX 3 Ooor . 
New 1998 Civic DX Coupe . 
New 1998 Civ ic DX Sedan . 

• 1 X ^ * 7 9 

per month* 
' 36 mo. lease 

*2344 due at lease signing 

per month* 
' 3 6 mo. lease 

^ S S S due at lease signing 

•Air •Au to •Front disc brakes # 2 2 liter fuel mjected engtne 
•Body 3>de moldtng -Dual airbags *Sterec/cass 
• Remote trunk release *Power Wmdows & Locks 

N E W 1 9 9 8 PASSPORT LX 4x4 

or 

•S te reo /Cass «Air • Povver Mirrors •Al loy VVheels 
•Bect r tc Rear Defrost •ABS Brakes -»Dual Airbags 
•Cn j i se •Povver Locks •Tilt 

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBAI AUKOJO. 

$200 Aušra M. Zerr; Apolinaras Varnelis. 
$100 Bronė Šimkus; Edmund, Maria G. Vasiliauskai; 

Lithuanian Credit Unjon; Vilius, Virginia Juškos; Jonas, 
Bernice Vašiai; Gražutė-Sirutis Foundation. 

$50 Alphonce, Bernice Valantinas; Jone, Feliksas Bobi-
nai; Algimantas, Danutė Uogintai; Meile, Gintaras Renkai; 
Anthony, Salome Nyerges; Gediminas, Gražina SakeviCiai 
a.a. Janinos Žygienės atminimui. Alexander Broel, Felicija 
Plateriai. 

$40 Antanas, Albina Paimliai. 
$30 Danutė Garbonkus. 
$25 Eugenia Minkūnas; Albinas, Ona Garimas, M.D.; 

Algis Garolis; Henry Stephanie Stasai; Andrius, Leone Kaz
lauskai; Leonas, Laima Bildušai. 

$20 Frank A Urbanowicz (Laimė Mačionis); Joseph, 
Anna Briedis; Antanina Petrauskas; Balys, Genovaitė Nar
butas; Maria R. Andrijonas. 

$15 Joana, Arvydas Dailidė. 
$10 T. Markevičienė; Aldona Graurokas, MD. Vyt M. 

Oniūnas; Emma Tijūnėlis; J. Lapšys 
$5 N. J. Izokaitis. 
Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba nuoširdžiai dė

koja aukotojams. Šis fondas išsilaiko tik Jūsų parodyta 
meile partizanams. Gautas lėšas persiunčiame Partizanų-
Tremtinių vyriausiai valdybai, kuri išdalina pagal reikalin
gumą. 

Aukas siusti: 2711-15 W. 71 St., Chicago, IL 60629. 
Aukos nurašomos nuo fed. mokesčių. 

03) Used Cars 
• 1 5 0 -Point Machanicol A Appaaranc* Irtipaction 
• t o c k a d by a Honda 6 / 7 2 "p lūs" Limitad Worranty 

Moon Roof Heated Laether !nt 4< V*»s O r o m » W>w«ts Bose 
Autobahn Pkg * M » — 
< M ( I I M I Uat S39.S3S N o . * 3 3 , 9 9 5 

Auto. Loaded * 1 7 , 4 9 3 
• M H—»*• Pv te I X 4 te 
Auto , AM- . Ful» Pov-*er 
*S7 BMVJV C a w i r i Cstivart. 

Auto. Air . Cassette. Povw W'-xJows/LOCKS . 

Air : Ca»sette . . 
* M tears t L . 2.S ft—fcW 
AJT \jB&tfyr IntenOf. Sun Roof. LOftO*?d . . . . 
• M H M M U teesrt EXL 
V-6 Lu-attaer Int , Su" Woor. Loaded 
• — Mansis ftccorrt I X 
4 O o o r . 5 t o c b o o s « ? f r o r n t •— mmm otrtc 
Aw Condit«on**3. Cassette . . . 
* M rta-Mla Chrte LX 
Auto Traną . Low Mil**s 6 to choose *"0M 

*M **•*%• tampi*" 
Air . Auto . Pov»er W.ndows/Locks. Alloy W>i-!W>s •10.995 
* M HfMHta M y s M V Vau tX . - - -

A» Auto Sun Roof Pov*er W.noo-vs/Locks U , W 3 

3 to choose from. starttng ot . . •11,995 
A-r. St«**o/C*s»ette Sum-r-e- Fun «10,995 
' • • l a n k i T Į - Į aU t į 

4*****v*"v*Bl***l*i aa^**ar*******i******afi • \ aT *a i a*"a,4r"*BL *ia? 

Ster-ao/CMs. Fu*y Factory Epuoped. Alloy Whe«gis O f V l v D 

W E V V I L L G E T Y O U A P P R O V E D ! 
• i te . ) i, 888 750 AUTO (2886) 

•13,695 
•16,495 
•10,495 
•17,995 
•16.995 
•13.595 
•12.995 
•12,495 

OUR USED CAR LOT IS JUST 
AROUND THE CORNER A T 

8 8 3 3 WAUKEGAN RD. 

• 6 , 9 9 5 
•13.995 

•5.495 
•10.995 

•8 ,995 
•7 .295 
•5 ,495 
•4.995 
•3 .995 
•2 .995 
•4.995 
•3 .995 
• 3 . 4 9 5 
•2,995 
•2.995 
•3.495 
•2.495 

•995 
•495, 

•SSa tumSL 
Auto A K Condi to- t -ng 
• M NtMrfa "rtriada V-t-ch 
Leather inte«"KX Su" Roof Loaded . . . . 
9 3 w y i t i MVC4H 

Aif A u t o Trans 
' U Farri Eiplanrr 4x4 XU 
Loadtsd. Low N/in-?aoR 
VZ Uncsln nwn Cni* 

S'-*-i Conv-irt Too Ali Pcs*-**' 
' • 2 Hafida Accanl LX 
Air Au tO c ' jH P O v W 
*»2 Mitsubishi Batant 
Ar Auto F-i" P o - y 
'92 N i s s a n S ta tus 
Ai- . Ste«*eo Casse*te 
• •2 Fartl Th-m-tarfeird 
A r . A u t o . e ^ l l Power 
' t l Ū» i l Į i Shadow 
Ve»y Cteon 
' M Tuy&tM C*tmry 
A.r Auto Power W.ndows/^oor Locks 
- M Hc-nda Accord LX 
Auto Loaded Low W.i<»s 
' M Manta MfV Van 
V 6. A * . rvirtor. 
' • • Matrcury lapaz 
Itf Auto Stervo 
" M Ntasan Safrtra Wagan 
A u t O Tra*"S'** ,*SS>0*" - -«*P N»*NV" 

' M J t t f Cfcaraaaa 
AutO - rr«nsroiSS'r" A ' ' ConurtiO«'r»q C1^.V> 

Pu'Įy Loaded . 
' U Fartl Aaraatar Caajaaralan Van 

Chavatta 
cuf»y Factory EQU-OO*H3 fWHoa-wa*-? SDeciaD 

*Add ttcensc trtle tax«3 and doc tee L*»9« for 36 mos w/ 12 OOd/yr 1 5c/mr4«-» m excess Opt.on to purchase M iease e*xJ Passport 
LX-$14.837. Crv*c DX-S7818. Accord LX-S13.289 t u p to 36 mos on se-ect new modHs to Qu**'f»ed bvryers 

S900 
(B+7) 

w. D&mpstor Just east of 
Harlem Ave. 

M F 9 a m 9 p m • Sat 9 a w - t p 

- t ^ -
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DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis PREMIJOS NAUJIEMS VADOVĖLIAMS 
ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Pa l . J u r g i o Matulaičio 
misi ja L e m o n t e ruoš ia kun . 
A. P a l i o k o , S J , misijos kape
liono, 25 metų kunigystės ju
biliejų spalio 11 d. Šventė 
prasidės 11 vai. r. Mišiomis, o 
12:30 vai. p.p. bus pietūs ir 
programa PLC didžiojoje sa
lėje. Vietas reikia rezervuoti iš 
anksto, skambinant telefonais 
630-257-6675 arba 630-257-
8346. 

Č i k a g o s Lie tuv ių operos 
c h o r o p i rmo j i repetici ja 
bus šį penktadienį, rugsėjo 18 
d., 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centre. Kviečiami visi buvusie
ji choristai, kviečiami nauji, 
ypač neseniai iš Lietuvos atvy
kusieji. Kaip jau buvo pra
nešta, šį sezoną pradedama 
repetuoti G. Bizet opera 
„Carmen". Chorui vadovauja 
maestro Alvydas Vasaitis. 

S k a u t i n i n k i ų i r vyr. 
s k a u č i ų „S ie tuvos" d rau 
govės s u e i g a šeštadienį, rug
sėjo 19 d., 1 vai. p.p. vyks 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. Sesė Marytė Utz pasidalins 
įspūdžiais iš VIII Tautinės 
stovyklos. Visos sesės kviečia
mos dalyvauti. 

T ik pagalvokite: pirmasis 
UOO naujų prenumeratorių, 
gyvenančių JAV, gali užsi
sakyti visiems metams „Drau
gą" už 60 dol.! (Paprastai pre
numerata yra 95 dol. me
tams). Tą galima pasiūlyti su 
JAV LB Kultūros tarybos, Lie
tuvių fondo ir „Draugo" ad
ministracijos pagalba. Pasi
naudokite proga. 

Part izanų dainos viene
tas „Girių aidas" koncertuos 
Čikagoje šia tvarka: spalio 
9 d., 7 vai. vak., Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte; 
spalio 10 d. lituanistinėse mo
kyklose — Jaunimo centre ir 
„Maironio" Lemonte; spalio 11 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centre. 
Bilietai gaunami „Seklyčioje". 

Dar y r a bi l ie tų į „Drau
go" m e t i n i pokyl i rugsėjo 20 
d., 4 vai. p.p., Martiniąue 
salėje. Kreipkitės į dienraščio 
administraciją. 

L i e t u v o s Vyčių tautinių 
šokių grupės vaikų, nuo 5 iki 
13 m., repeticijos vyks tre
čiadieniais, 6:30 vai. vak., Pa
saulio lietuvių centro, Lemon
te, apatinėje salėje, o mokslei
vių, 13-17 m. amžiaus, repe
ticijos būna 7:30 vai. vak., taip 
pat trečiadieniais PLC apa
tinėje salėje. Mielai priimami 
nauji šokėjai. Lietuvos Vyčių 
tautinių šokių šokėjams vado
vauja Frank Zapolis ir Lidija 
Ringienė. 

M a r i a aukš tesnio jo je mo
kykloje v y k s vakarinės pa
mokos moksleiviams (berniu
kams ir mergaitėms, lankan
tiems katalikiškas ar valsty
bines aukštesniąsias mokyk
las), norintiems įsigyti papil
domų kreditų. Registruojantis 
reikia pateikti savos mokyk
los patarėjo laišką, kad tie 
įsigytieji kreditai bus 
užskaitomi kasdieninėje mo
kykloje. Siūlomos šios pamo
kos: algebra I, anglų kalba, ge
ometrija, kūno kultūra, 

teologija, įvairūs gamtos mok
slai, JAV istorija, pasaulio 
įvykiai ir kompiuterių mok
slas. Pamokos vyks dvi dienas 
savaitėje pusei kredito gauti, 
arba keturias dienas — visam 
kreditui. Pirmasis semestras 
bus nuo rugsėjo 28 iki gruo
džio 17, tarp 5 ir 7:30 vai. vak. 
Registracijos vyks rugsėjo 24 
ir 25 d., nuo 4 iki 6 vai. p.p, 
taip pat 26 d. nuo 9 iki 11 vai. 
ryte, Maria gimnazijoje, 6727 
S. California. Daugiau infor
macijų teikiama, paskambi
nus Pat Hovan 773-925-8686, 
ext. 60. 

„ D r a u g a s " kel iauja į mo
kyklą! Kiekvieną šeštadienį 
Maironio lit. mokyklai bus ne
mokamai siunčiamas nema
žas „Draugo" dienraščių 
pluoštas, kad mokytojai jį ga
lėtų panaudoti klasėse kaip 
papildomą skaitinį, tuo įpra
tindami mokinius skaityti lie
tuvišką spaudą. Tai labai gra
žus mokytojų užmojis ir pa
vyzdys kitoms mokykloms, o 
„Draugas" džiaugiasi, galėda
mas prie šio prasmingo pro
jekto prisidėti. 

Arūnas Karalis jau antri 
metai šeštadienius praleidžia 
Maironio lit. mokykloje, nors 
tą mokyklą senokai baigė. Jis 
yra ketvirto skyriaus mokyto
jos padėjėjas ir taip pat talki
na „Geležinio Vilko" istorijos 
būreliui. 

Daiva Kimtytė , profesiona
li kanklininkė, paskambins 
žavingų melodijų dr. Antano 
Lipskio dailės parodos atida
ryme ir jo naujausios poezijos 
knygos sutiktuvėse šį šešta
dienį, rugsėjo 19 d., 7 vai. 
vak., Lietuvių dailės kultūros 
muziejuje, Lemonte. Automo
bilius pastatyti reikia prie 
kondominijumų (nemokamai). 
Visi kviečiami. 

JAV LB Ku l tū ros t a r y b o s 
1990 m. žurna l i zmo p r e m i 
j a i sk i r t i sudaryta komisija iš 
pirm. Juozo Žygo, Juozo Bau
žio ir Aldonos Šmulkštienės, 
vertins lietuviškos spaudos 
bendradarbius, kurių kandi
datūras pristatys mūsų visuo
menė. Pasiūlymus siųsti iki 
spalio 1 d. (pagal pašto an-
spaudą) šiuo adresu: Juozas 
Žygas, 9604 S. Karlov Ave, 
Oak Lawn, IL 60453. Premijų 
mecenatas — Lietuvių fondas. 

Ha l ina Bagdonienė , Oak 
Lawn, IL, grąžindama „Drau
go" laimėjimų bilietų šakne
les, pridėjo 90 dol. auką. Esa
me nuoširdžiai dėkingi! Taip 
pat primename, kad šakneles 
reikia grąžinti nedelsiant, nes 
laimingieji bilietai bus trau
kiami „Draugo" pokylyje, rug
sėjo 20 d., sekmadienį, Marti
niąue salėje. 

Č ikagos s k a u t ų t u n t a i 
p r a d e d a n a u j u s ve ik los 
m e t u s . .Aušros Vartų7„Ker-
navės" skaučių tuntas ir „Li-
tuanicos" skautų tuntas suei
gas pradeda šeštadienį, rug
sėjo 19 d., tuoj po pamokų litu
anistinėse mokyklose. „Neri
jos" tunto jūrų skautės ir 
„Lituanicos" tunto jūrų skau
tai veiklos metus pradės bu
riavimo iškyla šeštadienį, rug
sėjo 19 d. Jūrų skautų ir skau
čių pirmos sueigos vyks šeš
tadienį, rugsėjo 26 d., tuoj po 
pamokų lituanistinėse mokyk
lose. 

Rugsėjo 20 d. b u s aukoja
mos šv. Mišios ir po to vyks 
piknikas buvusiems Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos, Ga-
ry, IN, parapijiečiams bei jų 
draugams, Jagiella ūkyje, 
15104 Hancock Str., į pietus 
nuo Leroy, IN, prie 231 kelio. 
Mišias 12 vai. dieną aukos 
prel. Ignas Urbonas. 

Fi l i s ter ių S k a u t ų sąjun
gos Čikagos s k y r i a u s suei
ga penktadieni, rugsėjo 18 d., 
7v.v. vyks Tėvų Jėzuitų kle
bonijoje, Čikagoje. Laukiama 
visų narių dalyvavimo. 

Pa l . J u r g i o Matu la ič io 
misijos c h o r a s repe t ic i jas 
pradėjo rugsėjo 10 d. Repetici
jos vyksta Pasaulio lietuvių 
centre ketvirtadieniais, 7 vai. 
vak. Choro vadovės ir valdyba 
maloniai kviečia naujus na
rius prisidėti savo balsais, gies
me garbinant Dievą. 

Atkuriant ir pertvarkant ne
priklausomybę atgavusios Lie
tuvos mokyklų sistemą, da r 
vis susiduriama su daugybe 
sunkumų, kurių vienas di
džiausių yra išleidimas tinka
mų, be sovietinio propagandos 
balasto, profesionaliai paruoš
tų vadovėlių, atitikančių refor
muotos Lietuvos mokyklos 
Švietimo ministerijos nustaty
tus tikslus bei reikalavimus. 

Lietuvių fondo darbuotojas 
Stasys Baras, lankydamasis 
Lietuvoje, savo pokalbiuose su 
Švietimo ministerijos parei
gūnais išklausė naujų vado
vėlių paruošimo sunkumus ir 
aptarė jų pasiūlymą, kad Lie
tuvos mokykloms būtų didelė 
parama, jei lietuvių fondas ga
lėtų premijuoti autorius už 
naujų vadovėlių parengimą ir 
jeigu tokius autorius rekomen
duotų Švietimo ministerijos 
vadovėlių vertinimo komisija. 

Ši Švietimo ministerijos pa
siūlytą projektą Stasys Baras 
pristatė Lietuvių fondo valdy
bai bei tarybai. Sumanymui 
buvo pritarta. Tad jau praei
tais metais Lietuvių fondas 
premijavo LB švietimo tarybos 
peržiūrėtą Elenos Karcelio-
nienės ir Vidos Plentaitės ket
virtai klasei paruoštą vadovėlį 
„Šaltinis". Autorėms buvo pas
kirta 2,000 dolerių premija 
pusiau — po tūkstantį dolerių 
kiekvienai. 

Šiais metais LB Švietimo ta
rybos vadovėlių vertinimo ko
misija, kurią sudarė pirmi
ninkė Regina Kučienė, Alicija 
Brazaitienė ir Aldona Rau-
chienė peržiūrėjo Švietimo mi
nisterijos atr inktus vadovė
lius: Vaivos Vaicekauskienės 
doros ugdymo vadovėlį 5-6 
klasėms „Esu žmonių vaikas" 
ir Henrikos Prosniakovos lie
tuvių kalbos vadovėlį „Vai
kystės spalvos", skirtą nelietu
vių mokyklų IV klasei ir rado 
vadovėlius t inkamai paruoš
tus. Lietuvių fondas abi vado
vėlių autores premijavo 2,000 
dolerių premijomis. Premijos 
knygų autorėms bus įteiktos 
iškilmingame Mokytojo dienos 
minėjime spalio 1 dieną Vil
niuje. 

Henrikos Prosniakovos va
dovėlį „Vaikystės spalvos" su
daro 48 pamokos, pritaikytos 
vaikų amžiui ir nelietuvių mo
kyklai Lietuvoje. Gali būti įdo
mu, kokias temas diskutuoja 
bei ką mokosi tokios mokyklos 
vaikai. Štai keletas pamokų 
pavadinimų: „Susipažinkite — 
4a klasė!", „Kas aš esu", „Ką 
mes veiksime, ką darysime?" 
„Kas, kur gyvena". Arba — 
„Sveiki, sulaukę šventų Ka
lėdų!", „Žilvino dėdė — ūki
ninkas", „Mano brangieji sene-

Muz. D a r i a u s P o l i k a i č i o 
vadovaujamas „Dainavos" an
samblio vyrų vienetas, K. 
Stančiauskas, V. Beleška, A. 
Biskis, satyros teatras ..Ant
ras kaimas", vad. Eugenijaus 
Būtėno, pasirodys „Studijos 
R" šventėje gamtoje šį šeš
tadienį, rugsėjo 19 d., nuo 4 
vai. p.p., Pasaulio lietuvių 
centre. 

Č ikag ieč iu i l i e t u v i u i 
Vincui Va lkav icku i , kaltina
mam žydų naikinimu nacių 
okupacijos metais Lietuvoje, 
užvesta deportacijos byla. 
Taip pranešė vietiniai laik
raščiai ir žinių laidos š.m. 
rugsėjo 15 d. 

liai", „Kokių spalvų žemė". 
„Keliaujame po Lietuvą" ir t.t. 

Bendrojo ugdymo skyriaus 
vedėja Švietimo ministerijoje. 
L. Žadeikaitė pridėtame Lie
tuvių fondui rekomendacinia
me laiške pamini šiuos vado
vėlio „Vaikystės spalvos" es
minius lietuvių kalbos nelietu
vių mokyklose mokymo tiks
lus ir uždavinius: „padėti ne
lietuvių tautybės mokslei
v iams išmokti valstybinę kal
bą; išmokti bendrauti valsty
bine kalba visose gyvenimo 
sri tyse ir situacijose; sudaryti 
sąlygas pažinti lietuvių kul
tūrą, istoriją, l i teratūrą ir pa
čią kalbą. Vadovėlyje apstu 
medžiagos apie lietuvių kultū
rą, istoriją ir vaikų literatū
rą!" Tikėkime, kad šis vadovėlis 
savo tikslą pasieks ir mokyto
ja i , juo naudodamiesi, išmokys 
vaikus lietuviškai kalbėti, o 
ta ip pat vaikai gaus daug ži
nių apie Lietuvą. 

Vaivos Vaicekauskienės 5-6 
klasės vadovėlis „Esu žmonių 
vaikas", skir tas pirmus metus 
lankant iems etikos pamokas. 
Knygoje yra penki pagrindi
niai skyriai: „Toks paslaptin
gas pasaulis", „Aš augu ir kei
čiuosi", „Tu ir aš", „Vieno me
džio šakos" ir „Kas išrado da
bartį". Kiekviename skyriuje 
y ra 15-20 poskyrių, kuriuose 
nagrinėjama skirtinga tema. 

Minėta Švietimo ministeri
jos darbuotoja, pristatydama 
šią knygą Lietuvių fondui, pa
žymi, „kad tai pirmas origina
lus lietuvių autorės parengtas 
doros ugdymo vadovėlis. Do
ros ugdymas laikomas ypač 
svarbia prioritetine sritimi 
Lietuvos mokykloje. Origina
lių vadovėlių iki šiol nebuvo 
išleista". 

Lietuvių fondas, ryždamasis 
premijuoti naujų vadovėlių 
autor ius , tikisi paskatinti kū
rybingus pedagogus, kad šie 
imtųsi rašyti naujus vadovė
lius, kuriuose atsispindėtų, be 
pateikiamų mokslo žinių, taip 
pa t ir taut iškumo bei pilieti
nio ugdymo dvasia. 

J . K o n č i u s 

LFK „ L i t u a n i c o s " v y r ų 
k o m a n d a ketvirtąsias šio se
zono pirmenybių rungtynes 
sekmadienį, rugsėjo 20 d., 3 
vai. p.p. žais futbolo aikštėje 
prie PLC. Lemonte. Bus rung
tyniaujama prieš lenkų ,,Cra-
covią'' komandą. Tikimasi įdo
mių ir pergalingų rungty
nių.Visi futbolo mėgėjai kvie
čiami. Savos visuomenes daly
vavimas kelia ūpą ir skatina 
laimėjimui. 

Halina Dilienė 

T.US PAMINĖTAS 
HALINOS D I L I E N Ė S 
90-SIS GIMTADIENIS 

Šių metų kovo 30 d. čika-
gietė Lietuvių Evangelikų 
Bažnyčios JAV didelė veikėja 
— Halina Dilienė šventė savo 
garbingą amžiaus sukaktį — 
90-jį gimtadienį. Tačiau tada 
jokio viešo minėjimo nebuvo 
— jis buvo nukeltas į rudenį, 
kuomet Čikagoje įvyks Lietu
vių Evangelikų-reformatų Baž-
nvčios Sinodas rugsėjo 19-20 
d" 

H. Dilienės minėjimas įvyks 
rugsėjo 20 d. 1:30 vai. p.p., 
Ziono ev. liut. bažnyčios. 9000 
So. Menard Ave., Oak Law, 
IL, salėje. Čia bus sukaktuvi
niai pietūs, kurių metu ir bus 
pagerbta ši nus pelniusi vei
kėja. Prieš pagerbimą įvyks 
iškilmingos pamaldos. Jose 
dalyvaus iš Floridos atvyks
tant is kun. dr. E. Gerulis, ku
ris taip pat pasveikins ir kole
gijos prezidentę H. Diliene. 

Kun Rimanto Gudelio susitikimo su parapijiečiais pietuose, SvC. M. Marijos Gimimo parapijos salėje rugpjūčio 
8 d. Iš kairės: Kun. Vito Mikolaitis, kun. Jonas Kuzinskas, kur. R. Gudelis, ses. Margaret Zalot ir Juozas Poli-
kaitis. 

Reikia pažymėti,kad H. Di
lienė yra gimusi 1908 m. Povi
lo ir Halinos Jakubėnų šeimo
je, Biržuose ir visą gyvenimą 
reiškėsi, ir tebesireiškia, lietu
vių evangelikų veikloje. Jos 
vyras — kun. Povilas Dilys 
(miręs 1995 m.) buvo Čikagos 
Liet. Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios gen. superintenden
tas. Sukaktuvininkė dar tebė
ra Lietuvių ev. reformatų ko
legijos išeivijoje prezidentė, 
leidžiamo žurnalo „Mūsų spar
nai" redakcinės komisijos na
rė. 

H. Dilienė, kuri yra žinomo 
kompozitoriaus prof. Vlado Ja-
kubėno (jau mirusio) sesuo, 
teigia, kad nori savo pareigas 
perleisti jaunesniems. 

E.Š. 

GRAŽIAI PRAĖJĖS 
KUN. RIMANTO 

GUDELIO 
PRIĖMIMAS 

Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje įvyko 
kun. Rimanto Gudelio susipa
žinimo su parapijiečiais pie
tūs, kuriuos ruošė spontaniš
kai susidaręs komitetas. Kaip 
jau žinome, kun. Rimantas 
Gudelis šioje parapijoje dar
buojasi jau nuo 1998 m. pra
džios, pagelbėdamas klebonui 
kun. Mykolui Yakaičiui aptar
nauti lietuvius parapijiečius 
jų gimtąja kalba. Paprastai 
kunigui atvykus dirbti į kitą 
parapiją, daromos priimtuvės. 
Šioje parapijoje niekas nieko 
nedarė. Praėjus jau ilgokam 
laikui spontaniškai susidarė 
komitetas ne iš profesionalų, 
bet iš eilinių parapijiečių. No
rėta tą renginį tuojau padary
ti, bet negauta salės nei ba
landžio, nei gegužės mėn. Ta
da beliko laukti, kol grįš ku
nigėlis iš Lietuvos rugpjūčio 
mėnesį. Kaip sakyta, taip ir 
padaryta. Salė gauta rugpjū
čio 30 d. 

Ir kaip buvo džiugu, kada 
artėjo ta diena ir pradėta 
puošti salė, sustatyti stalus, 
sudėti indus. Sekmadienį, 2 
vai. atėjus ir susirinkus pilnai 
salei žmonių, j au visiems su
sėdus prie stalų, komiteto du 
nariai atlydėjo kun. R. Gudelį. 
Tik įžengus į salę, tuojau jam 
buvo prisegta gėlytė, pager
biant šį mielą svečią. Pokylį 
pradėjo komiteto pirmininkė 
Antanina Repšienė. Atidary
dama pokylį labai apsidžiau
gė, matydama pilną salę pub
likos: jaunų, senų, net ir vai
kų. Padėkojusi visiems už 
gausų dalyvavimą, pristatė 
garbės svečius. Štai jie: buvęs 
klebonas kun. Antanas Zaka
rauskas, buvęs klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas, kun. Vito 
Mikolaitis, kun. Pranas 
Kelpša, seselė Margaret Zalot, 
BALFo centro valdybos pirmi
ninkė Maria Rudienė ir inž. 
Antanas Rudis, daug parapijai 
nusipelnė Irena ir Juozas Poli-
kničiai. Po garbės svečių pris
tatymo buvo pakviestas kun. 

Jonas Kuzinskas sukalbėti 
maldą, palaiminti žmones ir 
maistą. Maistas buvo geras, 
šviežias, gamintas Talman 
Delicatesen. Gerai papietavus, 
prasidėjo sveikinimai. Sveiki
no: kun. Jonas Kuzinskas, 
Lietuvos Vyčių vardu Mickey 
Petrošienė, Apolinaras Bagdo
nas ir įteikė savo eilėraščių 
knygą. Šv. Vardo draugyos 
vardu Antanas Paužuolis, inž. 
Antanas Rudis, kadangi Ma
ria Rudienė negalėjo dalyvau
ti, panevėžiečių vardu V. Pa-
liulionis, ateitininkų vardu 
Juozas Polikaitis, Namų savi
ninkų vardu Juozas Bagdžius, 
taip pat kun. Vito Mikolaitis, 
kun. Pranas Kelpša, kun. An
tanas Zakarauskas, seselė 
Margarita Žalo, naujų ateivių 
stalas — R. Šlapelis, LB skau
tininkių vardu Aldona Palu-
kaitienė. Veik visi sveikintojai 
įteikė ir kortelę. Po sveikini
mų žodį tarė kun. Rimantas 
Gudelis. Pirmiausia j is padė
kojo komitetui už šio priėmi
mo surengimą ir parapijie
čiams, taip gausiai dalyvau
jantiems. Tada jis kiek pakal
bėjo apie save: kilimo panevė
žietis, baigęs Kauno kunigų 
seminariją, dirbo jau keliose 
parapijose. Čia atvykęs pa
gelbėti šios parapijos klebonui 
kun. Mykolui Yakaičiui aptar
nauti lietuviškai kalbančius 
parapijiečius ir atl iekamu lai
ku gilinti mokslo žinias. Taip 
pat jis paminėjo, kad j au Lie
tuvoje teko susipažinti su M. 
ir A. Rudžiais ir Juozu Poli-
kaičiu. Savo atvykimu esąs 
patenkintas, jaučiasi, ka ip na
muose, visi jį myli — ir kuni
gai, ir seselės, ir parapijiečiai. 
Po trumpos kalbos parodė 
filmą iš Lietuvos, iš savo nu
veiktų darbų Dievui ir tė
vynei. Toliau parapijos choras, 
kurių buvo net du stalai, pa
dainavo keletą dainų ir pasku-

tinę — „Ilgiausių metų". Būtų 
ir daugiau dainavę, bet jau ne
buvo laiko, nes programa užsi
tęsė gana ilgai. Norint su
kaupti daugiau lėšų, buvo pra
vesti laimėjimai. Krepšelį su 
įvairia švaros palaikymo me
džiaga laimėjo mūsų buvęs 
klebonas kun. Jonas Kuzins
kas. 

Po to komiteto pirmininkė 
tarė padėkos žodį: pirmiausiai 
padėkojo komiteto nariams 
taip nuoširdžiai dirbusiems, 
apgailestavo, kad šiame rengi
nyje dėl susidėjusių aplinky
bių negalėjo dalyvauti klebo
nas Mykolas Yakaitis. Padėka 
mecenatams: advokatui Jonui 
Gibaičiui už 100 dol. auką, 
inž. Antanui Rudžiui už 100 
dol. auką renginio išlaidoms 
sumažinti, parapijos chorui už 
gausų dalyvavimą ir progra
mos atlikimą, ypač Vaclovui 
Momkui, muzikui Antanui Li
nui, Kaziui Skaisgiriui, Povi
lui Kantui ir visiems choris
tams. Be minėtų organizacijų 
dar dalyvavo: Pensininkų — 
A. Navardauskas. Zarasiškių 
— Bronius Blekys, Lietuvos 
Dukterų, ALTo — M. Mar
cinkienė, V.D. šaulių rinktinės 
— J . Šidlauskas, J ū r ų šaulių 
„Klaipėdos" kuopa — Juozas 
Mikulis. Kiti dalyvavo pavie
niai. Ačiū Talman Deli už gerą 
maistą ir nuolaidą, Racine ke
pyklai už pyragus parduotus 
savikaina. Didi padėka para
pijiečiams už gausų dalyva
vimą. 

Komiteto sudėtis ir visi, dir
busieji prie šio renginio, bus 
paskelbti po paskutinio posė
džio, kuriame bus įteikta auka 
mūsų kunigėliui. 

Be komiteto pirmininkės, 
programai gražiai vadovavo 
komiteto narė Vida Sakevi-
čiūtė. 

Ant . Repš ienė 

• Baritono Lietuvos ope
ros ir baleto teatro sol is to , 
Vytauto Juozapaičio kon
certas bus sekmadienį, rug
sėjo 27 d., 3:00 vaL p.p. Jau
nimo centre. J a m akompa
nuos Nijolė Ralytė, Lietuvos 
muzikos akademijos vyriausia 
asistentė. Visus maloniai 
kviečia „Saulutė" , Lietuvos 
vaikų globos būrelis. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje" ir Pa
saulio lietuvių centro krau
tuvėlėje. 

(sk) 
• Lietuvoje Dukterų drau

gija kviečia į linksmą rudens 
pokylį Jaunimo centre, spal io 
10 d. 6 vai. vakaro. Svečiai 
bus vaišinami gardžia vaka
riene, Šalta atgaiva. Šokiams 
gros A. Stelmoko vadovauja
ma kapela, veiks dvi loterįjos, 
kurioms papildyti prašome 
atnešti fantų trečd., ketvd. ir 
šeštd. 10 v.r. - 2 v. p.p. į drau
gijos namelius, 2735 W. 71 St. 
Tel. 773-925-3211. 

(sk) 

• Namams pirkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road . 
TeL (773) 847-7747. 

* (sk.) 
z Karal iaučiaus srit ies 

l ietuvišku m o k y k l ų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 - Lietuvių Union 
Pier draugija. $50 - Valerisa 
Aukštikalnienė, $25 - Alek
sandras Petrauskis . $15 - Da
na Maciejauskas. $10 • Jonas 
Stundza. Dėkodami visiems 
rėmėjams, kviečiame visuome
nę remti lietuvišką švietimą 
Maž. Lietuvoje aukas siun
čiant: „Karal iaučiaus kraš
to lietuvybei", 1394 Middle-
burg CU, Napervi l l e , IL. 
60540-7011. 

(sk) 
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