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Kultūros ministerija 
„spaudžiama į kampą" 

Vilnius, spalio 1 d. (BNS) 
— Seimo valdyba Kultūros 
ministerijai pavedė paskelbti 
visuomenei duomenis apie 
Signatarų namų padėtį ir nu
rodyti numatomus darbus. 

Signatarų namų remontui 
buvo skirta apie 7 mln. litu 
tačiau netrukus išryškėjo 
daug statybos ir remonto klai
dų. 

Ketvirtadienį Seimo valdyba 
kar tu su Kultūros ministerijos 
atstovais apsvarstė Signatarų 
namų padėtį, pranešė Seimo 
spaudos tarnyba. 

Išvakarėse Signatarų na
mus apžiūrėjo prezidentas 
Valdas Adamkus kartu su 
Kultūros ministerijos vado
vais. Prezidentas sakė, jog pa
matytos statybininkų darbo 
klaidos jį pribloškė. 

Signatarų namuose ketina
ma įrengti šiuolaikišką mu
ziejų, tačiau kol kas pastatas 
visuomenei yra uždaras. 

Seimo valdyba yra gavusi 
Signatarų klubo prezidento 
Zigmo Vaišvilos raštą, kuria
me buvo teigiama, jog „Lie
tuvos nepriklausomybės sig
natarų namai iki šiol yra juri
diškai neįregistruota įstaiga". 
kad „pastatas neturi legalaus 
šeimininko". Z. Vaišvila rašte 
priminė, kad Valstybės kon
trolės komisija nustatė, jog 
pastate yra nemažai statybos 
klaidų, ir įpareigojo Kultūros 
ministeriją trūkumus paša
linti. 

Seimo valdyba pritarė siū
lymui, kad Kultūros ministeri
joje Signatarų namai būtų įre
gistruoti kaip viešoji įstaiga 
ir pasiūlė ministerijai paskelb
ti visuomenei duomenis apie 
Signatarų klube susidariusią 
padėtį, nurodyti problemų 

priežastis ir numatomus dar
bus. 

Prezidentas atsargiai 
vertina kultūros 
ministro veiklą 

Prezidentas Valdas Adam
kus ketvirtadienį apsilankė 
Kultūros ministerijoje. Žur
nalistų paklaustas, kaip jis 
vertina ministerijos vykdomą 
politiką, jis siūlė „šį klausimą 
palikti ateičiai". Komentuoda
mas kultūros ministro Sau
liaus Šaltenio veiklą, teigė, 
kad tobulėjimui ribų nėra. 

Pasak valstybės vadovo, su
sitikime su S. Šalteniu buvo 
apsvarstyta kultūros padėtis 
Lietuvoje, kaip įgyvendinama 
vyriausybės programa kul
tūros srityje. 

V. Adamkus teigė, jog bū
tina efektyviai remti Lietuvos 
kultūrą, bei atkreipė pokal
byje dalyvavusių pareigūnų 
dėmesį, kad nesama aiškios 
kultūros plėtros strategijos ir 
pirminių uždavinių. 

Jis sakė. kad su S. Šalteniu 
svarstė kai kuriuos skundus, 
kuriuos gauna prezidento 
raštinė. Tarp tokių V. Adam
kus paminėjo kaimo bibliote
kų rėmimą, fotomenininkų 
„egzistencijos klausimą". 

Kultūros ministras S. Šal
tenis apgailestavo, kad ne vi
sada valstybės vadovas gauna 
informaciją „iš pirmų rankų". 
„Aš turiu didelių pastabų kai 
kuriems prezidento patarė
jams, kurie pateikia netei
singą informaciją", sakė jis, 
tačiau konkrečių pavardžių 
neminėjo. 

Jis pripažino, kad tikisi pre
zidento pagalbos, nes ministe
rija ne visada gali priimti poli
tinius sprendimus. 

J Lietuvą atvykęs NATO Partnerystes ir karinio bendradarbiavimo valdybos direktorius Charles Dale ketvirta
dienį susitiko su Krašto apsaugos ministerijos vadovybe ir apsvarstė Lietuvos kariuomenės dalyvavimą „Bend
radarbiavimas vardan taikos" programoje. Buvo aptarti Lietuvos poreikius labiausiai atitinkantys renginiai, jų 
finansavimas, NATO tiekiama technine pagalba, Lietuvos kariuomenės dalyvavimas tarptautinėse užduotyse, 
karinis bendradarbiavimas su NATO valstybėmis bei kiti klausimai. 

Nuotr.: NATO Partnerystės ir karinio bendradarbiavimo valdybos direktorius Charles Dale (kairėje; kalbasi 
su Lietuvos Krašto apsaugos viceministru Jonu Kronkaičiu. \ .Elta) 

Premjeras ragina pakviesti 
Lietuvą ES narystės derybų 

Daugėja kandidatų į laisvą 
Seimo nario vietą 

Vilnius, spalio 1 d. (Elta) 
— Lietuvos krikščionių de
mokratų partija (LKDP> kan
didatu rinkimuose į laisvą Sei
mo nario vietą Nevėžio apy
gardoje kelia Panevėžio savi
valdybės įmonės „Panevėžio 
būstas" vadovo, 37 metų Vita
lijaus Setkevičiaus kandida
tūrą. 

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatoriai) savo kandida
tu į lapkričio 15 dieną vyk
siančius rinkimus kelia Pa
nevėžio apskrities viršininko 
Tomo Joso, Lietuvos socialde
mokratų partija — mokytojos 
Joanos Čiplytės kandidatūrą. 

Apie ketinimą siekti Seimo 
nario vietos taip pat paskelbė 
Lietuvos laisvės lygos vadas 
Antanas Terleckas. 

Nepriklausomais kandida
tais nori tapti mokslininkas, 
buvęs Seimo narys Antanas 
Baskas, dainininkas ir kom
pozitorius Algirdas Motuzas 
bei AB „Metalistas" darbuoto
jas Sergejus Davydovas, kurį 
remia LDDP. Jie renka 
rinkėjų parašus ir iki spalio 6 
d. turi rinkimų apygafdos 
komisijai pristatyti mažiau
siai 1,000 parašų. 

Teisininko Artūro Paulaus
ko vadovaujama Naujoji są
junga (socialliberalai) kandi
datu rinkimuose į laisvą Sei
mo nario vietą iškėlė rašytojo 
Edmundo Malūko kandidatū
rą. 

53 metų E. Malūkas išgar
sėjo prieš kelerius metus, kai 
parašė romanus „Kraujo sko
nis" ir „Juodieji želmenys", ku

rie buvo bematant išpirkti. 
Vėliau jis išleido romanus 
„Moters kerštas", „Šiukšlyno 
žmonės", „Migla" ir apsakymų 
knygą „Vilko duona". E. Ma
lūkas yra išrinktas Lietuvos 
detektyvų rašytojų sąjungos 
vicepirmininku. 

Šiuo metu Trakų rajone gy
venantis E. Malūkas yra NS 
narys, įstojęs į šią politinę or
ganizaciją praėjusią vasarą. 

Vilnius, spalio 1 d. (BNS) 
— Lietuvos ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
išreiškė viltį, jog Europos Są
jungos viršūnių susit ikime 
Vienoje bus priimtas principi
nis sprendimas pakviesti Lie
tuvą deryboms dėl narystės 
ES 1999 metais. 

G. Vagnorius, ketvirtadienį 
Briuselyje susitikęs su Euro
pos Komisijos (EK) prezidentu 
Jaąues Santer ir EK įgalioti
niu Hans van der Broek, supa
žindino juos su informacija, 
kuri papildo Lietuvos indėlį 
,Pranešimui apie progresą". 

..Šiame etape mums ne 
tiek svarbu stojimo proceso 
tempai ir jo pabaigos laikas, 
bet aiškus apsisprendimas ir 
pareiškimas, kad kitais me
tais pradedamos derybos su 
Lietuva dėl narystės", susiti
kime teigė Lietuvos vyriausy
bės vadovas. 

Kaip pranešė vyriausybės 
spaudos tarnyba, G. Vagno
rius su EK pareigūnais taip 
pat apsvarstė Lietuvos valsty
binės energetikos strategijos 
reikalus, pabrėždamas, kad 
Ignalinos atominės elektrinės 
saugaus eksploatavimo laiką 

turė tų nusta ty t i tarptautiniai 
žinovai, o ne politikai. 

Premjeras EK pareigūnus 
supažindino su įgyvendinama 
programa, kur ia siekiama su
mažint i Rusijos krizės poveikį 
Lietuvos ekonomikai. 

G. Vagnorius pripažino, 
kad krizė Rusi ;oje atsilieps 
kai kurioms Lietuvos, kaip ir 
kitų Europos valstybių, įmo
nėms, kurios turi didesnių 
prekybinių ryšių su šia vals
tybe, tačiau pabrėžė, kad tai 
ne turės esminės įtakos pakan
kamai pastoviai Lietuvos fi
nansinei monetarinei politi
kai . 

J . Santer ir H. van der 
Broek ypač palankiai įvertino 

Lietuvos iniciatyvą suteikti 
paramą Karaliaučiaus sričiai. 

Lietuvos vyriausybės vado
vas ketvirtadienį taip pat su
sitiko su ES Ministrų Tarybos 
generaliniu sekretoriumi Jur -
gen Trumph, su kuriuo ap
svarstė ES plėtimosi, institu
cinių bei finansinių reformų 
klausimus. 

Vienos dienos darbo vizito 
pabaigoje G. Vagnorius susiti
ko su Europos Komisijos vice
prezidentu, įgaliotiniu užsie
nio prekybai seru Leon Brit-
tan, kurio paprašė paskubinti 
likusių Lietuvos maisto prekių 
eksporto į ES kvotų bei kitų 
netiesioginių apribojimų nai
kinimą. 

Susitikime taip pat buvo 
apsvarstyti ES valstybių ir 
Lietuvos prekybos su Rusija 
reikalai. 

Rusijoje kalinami lietuviai 
gali būti perkelti į Lietuvą 

Karal iaučius , spalio 1 d. leris Kęstutis Čilinskas šią sa-

Prokuratūra neatliko savo 
darbo tiriant buvusio premjero 

bylą 
Vilnius, rugsėjo 30 d. 

(BNS) — Vilniaus teismas 
faktiškai patvirtino teisiamojo 
buvusio premjero Adolfo Šle
ževičiaus priekaištus, kad 
jam Generalinės prokuratū
ros reiškiami kaltinimai nėra 
aiškūs. Tolesnis bylos likimas 
priklausys nuo Konstitucinio 
teismo. 
. Vilniaus apygardos teismas 
trečiadienį sustabdė A. Šleže
vičiaus ir buvusio Lietuvos ak
cinio inovacinio banko (LAIB) 
valdytojo Artūro Balkevičiaus 
bylos nagrinėjimą ir nutarė 
kreiptis į Konstitucinį teismą, 
kad šis išsiaiškintų, ar kai ku
rie Baudžiamojo proceso ko
dekso straipsniai nepriešta
rauja Lietuvos Konstitucijai. 

Teismas mano. kad proku
ratūra bylos parengtinį tyrimą 
atliko prastai, o pats teismas 
neturėtų formuluoti kaltinimų 
įtariamiesiems. 

Praėjusią savaitę teisiamieji 

ir jų advokatai dėl, jų nuo
mone, pažeistų procesinių įsta
tymų prašė bylą nu t rauk t i 
arba grąžinti tardymui papil
dyti. Teismas šiuos prašymus 
atmetė, nes šiame etape byla, 
negali būti nutraukta . Teismo 
nuomone, grąžinti bylą tardy
mui papildyti bus galima po 
Konstitucinio teismo sprendi
mo. 

Vilniaus apygardos teismas 
tokį sprendimą priėmė, moty
vuodamas tuo, jog teismas tu
ri vykdyti teisingumo, o ne 
kvotos kontrolės funkcijas, 
nes teismas nustatė, jog ne
paisant ilgai trukusio bylos ty
rimo. Generalinė prokura tūra 
neištyrė visų faktinių aplinky
bių, ar teisiamieji padarė tas 
veikas, dėl kurių yra kaltina
mi, o tyrimas — neatl iktas. 

„Man formuojami kalt inimai 
yra absurdas. Kartais jaučiuo
si absurdo teatro, kurį reži
suoja ir diriguoja kai kurie 

(BNS) — Karaliaučiaus srities 
milicijos pareigūnas pareiškė, 
kad šios srities kalėjimuose 
bausmes atliekantys Lietuvos 
piliečiai individualiai gali būti 
perkelti į Lietuvos kalėjimus. 

Anksčiau Lietuvos pareigū
nai teigė, kad tai bus galima 
padaryt i , kai Lietuva ir Rusija 
pasirašys vyriausybių susita
rimą apsikeisti Įkalintaisiais. 

„Lietuvos piliečiai, atlie
kantys bausme Kaliningrado 
'Karal iaučiaus - red.) srities 
kalėjimuose, gau būti perkelti 
į Lietuvą tik jos pačios inicia
tyva", BNS korespondentui 
pasakė Karai ^-.učiaus srities 
milicijos bau>mių vykdymo 
valdybos viršininkas Valerij 
Zaborovskij. 

Pasak jo, kiekvieno kalinio 
p rašymas svarstomas atski
rai , dalyvaujant Užsienio rei
kalų ir Teisingumo ministeri
jos atstovams, ša lut in į spren
dimą dėl perkėlimo priima Ru
sijos prokuratūra. 

Pasak jo. jau yra pasitaikę, 
kad. kaliniai iš Rusijos kalėji
mų buvo perkelti į Lietuvą. 
Tačiau jis neg; ėjo tiksliai pa
sakyti , kiek buvo tokių atvejų 
arba kiek Lietuvos piliečių at
lieka bausme Karaliaučiaus 
sri t ies teri torr je. Iš viso sri
ties kalėjimuose yra apie 
8.000 kalinių. 

Lietuvos vyriausybės kanc-

politikai, dalyvis," sakė buvęs 
premjeras A. ŠleževičMB. 

vaite paprašė kompetentingų 
institucijų išsiaiškinti, kaip 
Lietuva galėtų padėti savo pi
liečiams, besiskundžiantiems 
ypač sunkiomis kalinimo sąly
gomis Karaliaučiuje. 

Tačiau V. Zaborovskij teigė, 
kad sąlygos srities įkalinimo 
įstaigose yra ne blogesnės 
kaip Lietuvos kalėjimuose. 

Lietuvos žiniomis, Karaliau
čiaus įkalinimo įstaigų mate
rialinė padėtis yra apverktina. 
Bausmių vykdymo valdyba 
negrąžino 35 mln. rublių pas
kolų, kurios išleistos maisto 
produktams, elektros energi
jai ir komunalinėms paslau
goms. Lėšų maisto produk
tams negaunama nuo birželio. 
Baigiasi kruopos, nėra cuk
raus ir druskos, miltų duonai 
kepti užteks tik mėnesiui. Ap
saugos darbuotojų alga vėluo
ja du mėnesius. Nėra mazuto 
atsargų, sudaryta sutartis mo
kėjimą už tiekiamas anglis 
atidėti iki kitų metų. 

* Lietuva, Latvija ir 
Estija baigia susitarti dėl 
bendro karinės įrangos pirki
mo, pareiškė Lietuvos KAM 
pareigūnas JAV savaitraščiui 
„Defense News". KAM Politi
kos koordinavimo ir planavi
mo departamento integracijos 
j NATO skyriaus viršininkas 
James Gribovvski savaitraš
čiui sakė, kad grupe pirmą 
kartą susitiko birželį, ir „spar
ti derybų pažanga leidžia tikė-

Lenkijos lietuviai bijo likti be 
savo spaudos 

ietuviškai spaudai Varšuva, spalio 1 d. (BNS 
— Jeigu Lenkijos Seimas pri
tars Kultūros ir meno ministe
rijos Tautinių mažumų depar
tamento siūlymui kitais me
tais sumažinti tautinių mažu
mų organizacijų finansavimą 
25 procentais, Lenkijos lietu
viai gali likti be savo spaudos, 
nuogąstauja „Aušros" leidyk
los Punske direktorius Romas 
Vitkauskas. 

R. Vitkauskas dalyvavo Len
kijos Seimo Tautinių ir etni
nių mažumų komisijos posė
dyje, kuriame šis pasiūlymas 
buvo pateiktas. 

Vis dėlto jis viliasi, kad pi
nigų Lenkijos tautinių mažu
mų kultūrinei ir leidybinei 
veiklai nesumažės, nes daugu
ma deputatų pasiūlymui ne
pritarė. 

Dabar Lenkijos lietuviai lei
džia tris periodinius leidinius 
lietuvių kalba — dvisavaitinę 
„Aušrą", jos priedą „Aušrelę" 
ir ketvirtinį „Suvalkietį". 

Šiemet Lenkijos lietuvių or
ganizacijų veiklai Lenkijos 
Kultūros ir meno ministerija 
skyrė 300,000 (apie 344,000 
litų), ir 75 proc. šios sumos 

atiteko 
leisti. 

„Nors šių pinigų nevisiškai 
užtenka, galą su galu sudurti 
padeda spaustuve", sake R. 
Vitkauskas. Tačiau, jo nuo
mone, jei lėšos kitais metais 
sumažės, iškils pavojus lietu
viškiems leidiniams. 

Lenkijos Kultūros ir meno 
ministerija teigia, jog po savi
valdybių reformos apskritys ir 
valsčiai savo lėšomis galės 
daugiau finansuoti glaudžiai 
gyvenančias tautines mažu
mas. 

Tuo tarpu Lenkijos vyriau
sybė trečiadieni pateikė Sei
mui svarstyti savivaldybių fi
nansinės veiklos įstatymo 
projektą, kuriame numatoma 
savivaldybėms leisti pačioms 
skirstyti tik 5 proc. savo 
biudžeto. 

Lenkijos vokiečių atstovas 
parlamente Henryk Kroli pa
brėžė, jog tautinių mažumu 
apsauga turėtų būti valstybes, 
o ne savivaldybių reikalas, 
todėl tautinių mažumų finan
savimas privalo vykti kaip ir 
iki šiol — centralizuotai. 

Baltarusijos sostinėje statoma 
Lietuvos ambasada 

Vilnius, rugsėjo 16 d. 
(BNS-Elta) — Vyriausybe 
posėdyje leido Užsienio rei
kalų ministerijai tęsti Lietu
vos ambasados pastato Mins
ke baigiamuosius statybos 
darbus pagal rangos sutartį 
su UAB „Eika". 

Šiemet valstybės biudžete 
skirtų 4.28 mln. litų užteks 
baigti pirmojo etapo darbus — 
įrengti ambasados pastate 
ambasados darbuotojų butus 
bei ambasadoriaus reziden
ciją. 

Pati ambasada bus baigta 
įrengti kitais metais. 

Pasak URM, pirmojo etapo 
darbų užbaigimas išspręs da
bar ypač svarbią ambasado
riaus rezidencijos Minske pro
blemą. 

Kaip žinia, Lietuvos amba
sadorius, kaip ir daugelio Va
karų valstybių diplomatai, 
šiemet vasarą buvo priverstas 
išsikraustyti iš rezidencijos 
„Drozdy" komplekse, Baltaru

sijos administracijai sudarius 
nepakenčiamas sąlygas joje 
gyventi. 

Nauja rezidencija po to ne
buvo parinkta. 

Pastatą ambasadai Zacha-
rovo gatvėje Minske Lietuva 
nusipirko iš Baltarusijos už 
simbolinę 100 JAV dolerių 
kainą 1995 metais, už tokią 
pat sumą mainais skyrusi pa
status Vilniuje Baltarusijos 
ambasadai, jos konsuliniam 
skyriui ir ambasadoriaus rezi
dencijai. 

UR ministerijai reikėjo gauti 
vyriausybės sutikimą tęsti 
statybos darbus pagal sutartį 
su „Eika". nes Viešojo pirkimo 
įstatymas reikalauja pagrįsti 
„pirkimą iš vienintelio šalti
nio", jei kaina viršija 300,000. 
litų. Kitu atveju.deretų skelbti 
konkursą. Tokia procedūra, 
pagal dabar galiojantį įsta
tymą, turi būti kartojama kas
met, kol vykdoma užsakovo 
sutartis su vykdytoju. 

„Išrinktieji" už medžiokles 
Lietuvoje turės susimokėti 

Vilnius, rugsėjo 30 d. (BNS) 
— Lietuvos vyriausybė trečia
dienį nusprendė iš esmės pa
naikinti reprezentacinius me
džioklės plotus. 

Taip pat nutarta atskirti ko
mercinius medžioklės plotus 
nuo urėdijų ir uždrausti nau
doti medžioklės reikmėms 
miškų fondo ir kitas valstybės 
lėšas. 

Vyriausybė numatė, kad ko
mercinę medžioklę bus lei
džiama organizuoti tik valsty
binėms įmonėms, kurios tu
rėtų būti įsteigtos iki 1999 m. 
sausio 1 dienos. 

Mokama bus ir tais atvejais. 
kai medžioklėse dalyvaus ofi
cialūs valstybės svečiai. 

Šių įmonių turtas negales 
būti nei privatizuojamas, nei 
įkeičiamas, o šių įmonių iš
laidoms bus galima naudoti 
tik pačių už teikiamas paslau
gas uždirbtas lėšas. Apskričių 

tis, kad susitarimas gali būti 
paruoštas pasirašyti iki šių 
metų pabaigos". « • 

viršininkų administracijoms 
kartu su urėdijomis pavesta, 
iki bus užbaigta pertvarka, 
užtikrinti komerciniuose ir bu
vusiuose reprezentaciniuose 
medžioklės plotuose esančio 
turto apsaugą. Aplinkos mini
sterijai kartu su Finansų mi
nisterija pavesta nustatyti 
medžioklės plotų nuomos bei 
mokesčio už leidimus medžioti 
kainas. 

Aplinkos ministerijai paves
ta inventorizuoti visus Lietu
vos medžiokles plotus, išana
lizuoti naudojimą ir pateikti 
siūlymus dėl tolesnio jų veik
los vystymo. Valstybes kon
trolės paprašyta per vieną 
mėnesį patikrinti komercinių 
medžioklės plotų veikla. 

KALENDORIUS 
Spalio 2 d.: Angelai sar

gai; Modestas. Liza. Girdutis. 
Pavande. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

APIE DIDŽIUOSIUS VASAROS 
ĮVYKIUS LIETUVOJE (5) 

Teniso varžybos VI PLSŽ 

Pradžioje reikia pradžiuginti 
skaitytojus, pabrėžiant, kad ši 
sporto šaka sutraukė daugiau
sia dalyvių iš Š. Amerikos lie
tuvių tarpo individualiose 
varžybose. Tačiau reikia ir nu
liūdinti pažymint, jog pagrin
dinėje, taip vadinamoje — 
..Sportinėje grupėje" vyrų ir 
moterų tarpe nesimatė nė vie
no mūsiškio dalyvio. Jų dau
guma dalyvavo senjorų vyrų 
— 60 metų ar vyresnių am
žiaus grupėse. 

Jei dauguma PLSŽ progra
moje vykdytų atskirų sporto 
šakų varžybos vyko viename 
mieste, tai tenise buvo rungty
niaujama net keturiuose mies
tuose: Palangoje. Kaune, Šiau
liuose ir Vilniuje. 

Toks teniso varžybų išblaš
kymas po visą Lietuvą neišėjo 
į gerą. Jei kitų sporto šakų 
dalyviai ir lentelės išleistoje 
rezultatų knygoje sužymėtos 
tvarkingai su vyr. teisėjų ir 
vyr. sekretorių pavardėmis bei 
parašais, tai čia nieko pana
šaus nerasime. 

Turbūt niekas net neregist
ravo konkrečių dalyvių, nes iš
spausdintuose sąrašuose mini
mi kaip „kandidatai", o kai 
kurių iš šių „kandidatų" len
telėse nematome. Atrodo, kad 
jie" iš viso net nebuvo pradėję 
žaisti. Kiti, pvz. Algirdas Na
kas (vyrų vienete 70 m. ir dau
giau; pirmose rungtynėse pra
laimėjęs apries A. Saunorį), 
jokiuose kituose susitikimuose 
nepasirodė. 

Kadangi turėjau galimybės 
stebėti tik Kaune vykusias 
varžybas, ir esant neaiškumų 
„rezultatų" knygoje, sunku pa
teikti tikslų mūsiškių tenisi
ninkų pasirodymų vaizdą. 

Kaip minėjau, niekas iš Š. 
Amerikos pagrindinėje — 
„sportinėje" grupėje nedalyva
vo, tai pažvelkime į po jos se
kančią vyrų 35-44 m. grupės 
varžybas Kaune. Jose pasi
rodė broliai Edvardas ir Ri
čardas Griniai. Iš jų neblogai 
pasirodė Edvardas, kuris nu
galėjęs R. Alekną ir R. Revu-
tą. susitiko su V. Tarasevi
čiumi dėl III vietos ir šį įveikė. 
Jo brolis — Ričardas, pralai
mėjęs pirmą kovą A. Kančui, 
rungtyniavo dėl 5-16 vietos. 
Tačiau čia pasidavė pirmame 
susitikime A. Meleniui, o 

rur.gtynėse del 15-16 vietų, 
suklupo prieš R. Butrimą. 

Vyrų dvejete šie du broliai 
pateko į baigmę, tačiau joje 
turėjo nusileisti G. Remeikiui 
— A. Kančui. Tačiau prieš tai 
broliai Griniai įveikė tik E. 
Subatą ir L. Andrijauską, o se
kančiame rate gavo laimėjimą 
be žaidimo. 

Vyrų vienetuose (70 metų 
amžiaus ir daugiau — pirmą 
vietą užėmė Jurgis Vodopalas, 
baigmėje įveikęs dr. A. Sau
norį iš Kanados. Čikagietis A. 
Grinius, pirmame rate nusilei
dęs K. Cygui, 5-8 vietų var
žybų pirmą kovą laimėjo be 
žaidimo (prieš A. Naką), o 
tada rungėsi dėl 5-tos vietos ir 
čia nugalėjo H. Repniką. 

Senjorų dvejetų lentelėje 
pirmoje vietoje minimi R. Liu
bartas ir mūsiškis V. Grybaus
kas (finalo rezultatai neduoda
mi ir nerašoma, kad laimėta 
be žaidimo). Prieš tai R. Liu
bartas — V. Grybauskas nu
galėjo mūsiškius A. Andriulį -
P. Gvildį ir R. Tarasevičių — 
A. Puidoką. Antroji finalinin
kų pora buvo P. Naujokaitis -
E. Vilkas. 

Vienete (65 - 69 m. grupėje) 
P. Gvildys užėmė 5-tą vietą, o 
60-64 m. grupėje čikagietis dr. 
L. Ragas žaidė dėl III vietos 
prieš R. Lukoševičių ir ant
rame sete jį ištiko nelaimė — 
patyrė kojos traumą ir prara
do galimybę iškovoti bronzos 
medalį. 

Moterų vienete (daugiau 50 
metų) niujorkietė V. Vebeliū-
nienė pateko į baigmę ir čia 
turėjo nusileisti N. Gudavi-
čienei. Moterų dvejetuose V. 
Vebeliūnienė su kita New Yor-
ko atstove G. Aleksandravi
čiene irgi žaidė baigmėje. Jos 
čia pralaimėjo prieš N. Guda-
vičienę - D. Saunorienę. 

Natalie Martinkus iš New 
Yorko LAK moterų vienete 
(40-49 m.) užėmė III vietą. Ji 
rungtynėse dėl bronzos įveikė 
A. Masiulienę 6-2, 6-1. 

Atrodo, kad tokios plačios 
apimties teniso varžybos ne
pasiteisino, nes jos tebuvo įdo
mios tik jose dalyvaujantiems 
žmonėms. Nežinau, kodėl pa
grindinę grupę rengėjai pava
dino „sportine grupe". Gal dėl 
to, kad visos kitos jau nebuvo 
„sportinės", o gal labiau „turis
tinės?" Bet „turistinės" formos 
sportininkų matėsi ir kai ku-

Torontiškis krepšininkas Andrius Krasauskas -Tyler Nr.33) Anglijos pro
fesionalų lygoje. 

TORONTIŠKIS ANGLIJOS 
PROFESIONALŲ LYGOJE 

Gimęs Toronte ir iki 6 pėdų 
ir 7 colių išsitiesęs į aukštį, 24 
metų amžiaus Andrius Kra-
šauskas-Tyler pasirašė sutartį 
su aukščiausios Anglijos krep
šinio, vadinamos „Budweiser 
Lygue" — „VVorthing Bears" 
klubu 1998-1999 m. sezonui. 

Rašant apie šį sportininką 
būtina skaitytojui paaiškinti, 
kodėl jis būdavo anksčiau, o ir 
dabar pristatomas dviem pa
vardėmis? ...Vaikų darželyje 
pas lietuvių seseles, šeštadie
ninėje ir kitose mokyklose, 
mamai Giedrei Krašauskaitei-
Tyler apsisprendus, Andrius 
tapo vardinamas dviem pavar
dėmis. Žinoma, reikia sutikti, 
nes rašant apie jį lietuvių 
spaudoje yra net geriau. Toks 
pristatymas aiškiai nusako jo 
lietuviškumo laipsnį... 

Aštuonerių metų amžiaus 
Andrius, pirmuosius bandy
mus krepšinyje pradėjo Toron
to „Aušros7* sporto klube. Gre
ta, kiek vėliau, St. Gregory*s 
pradžios mokykloje, jis susi
domėjo futbolu (soccer), judo, 
plaukimu ir slidinėjimu. Bai
giant šią mokyklą, greta baigi
mo pažymėjimo, jam buvo su
teiktas geriausio mokykloje 
sportininko titulas. Lankyda
mas „Michael Power" gimna
ziją (High School) Toronte, jau 
nuo pirmųjų metų iki jos už

baigimo, žaidė krepšinį ir fut
bolą (kanadietiškąjį) mokyklos 
komandose. Būdavo renkamas 
ir žaisdavo mokyklų „Ali Star" 
rinktinėse. 

Iš keliolikos gautų pasiūly
mų žaisti krepšinį ir studijuoti 
aukštosiose mokyklose, And
rius pasirinko St. Francis Xa-
vier universitetą, Nova Scotia 
provincijoje. Čia jis mokėsi ir 
žaidė universiteto rinktinėje 
nuo 1993 iki 1998-jų m. Moks
le pasiekė „Bachelor of Arts* 
laipsnį, o krepšinyje, subren
dusio žaidėjo lygį. Universite
to rinktinės- vyriausias trene
ris (Head Ooach) Steve Kea-
chalski, jis yra taip pat ir Ka
nados Olimpinės rinktinės 
vyr. treneris, apie Andrių atsi
liepia labai teigiamai. Vertina 
jis Andriaus, žaidžiančio taip 
vadinamuoju sunkiuoju kraš
tu, sugebėjimų fizine ištverme 
ir judrumu, (sveria jis 230 
svarų) sustabdyti bet kurį 
puolėją aikštelės pusskritulyje 
ar toli už jo ribų. Jis turi išsi
dirbęs ištisą „repertuarą'' ju
desių prie krepšio lanko. Jo 
komandinio žaidimo ypatybė, 
jo pozityvus galvojimas, etika, 
teikia žaidimui visuomet tei
giamą eigą. Vyr. trenerio nuo
mone, Andriaus gerėjimas žai
dime ir toliau kils. Jis su ma
lonumu prisimena ir kartoja 

1997-1998 m. sezono metu lai
mėtą Kanados universitetų 
čempionatą, kur Andrius, bū
damas pagrindiniu komandos 
žaidėju, net keliose rungty
nėse yra pelnęs nuo 22 iki 24 
taškų, taip pat nuėmęs 10 iki 
13 atšokusių nuo lentos ka
muolių. 

Tebebūdamas gimnazistu, 
Andrius vykdavo į krepšinio 
stovyklines „klinikas" Detroi
te, Mich., Hunsville, Ont., Ka
nadoje, ir kt. Šią vasarą (1998 
m.), dalyvavo jis naujokų, į 
Europos profesionalų koman
dos parinkimui, krepšininkų 
stovykloje Belgijoje. Jo žaidi
mu ten susidomėjo Belgijos, 
Suomijos, Vokietijos, Anglijos 
ir Portugalijos klubai. Paga
liau, kaip jau minėta šio ra
šinio pradžioje, jis nukrypo į 
anglų profesionalų lygą..., ku
rios 1998-1999 m. sezono 
rungtyniavimas jau prasidėjo 
— rugsėjo 5 d. ir baigsis ba
landžio 3 d., viso 46 susitiki
mai. 

„Worthing Bears" klubo di
rektorius Christian Hamilton 
yra pareiškęs, kad klubo su-
dėtin įtraukti žaidėjai Jon 
Gaines (amerikietis) ir Andy 
Tyler iš Toronto labai sustip
rins klubo varžybinį poten
cialą. A. Tyler, jis sakė, yra la
bai stiprus fiziškai ir geras 
žaidėjas, produktyvus taškų 
pelnytojas... Jis Andrių vadina 
„big guy and a good shooter". 

Norėtųsi dar suminėti ir 
Andriaus ryšį su Toronto 
„Aušros" sporto klubu. Nuo 
vaikystės iki šių dienų jis jam 
atstovauja. Perėjęs visas am
žiaus, klases, ir jau bent pas
taruosius šešerius metus, žai
džia vyrų A klasėje. Neuž
mirština, kad Toronto „Aušra" 
šioje klasėje 1997 m. ir 1998 
m. yra laimėjusi ŠALFASS-
gos čempionatus. Andrius taip 
pat yra žaidęs Lietuvoje 1995 
m. IV.PLS žaidynių metu su
dėtinėje Toronto „Aušros" i r 

Hamiltono „Kovo" rinktinėje. 
Reikia vilties, kad Andrių 

lydės sėkmė ir toliau, ypač 
didžiajame krepšinyje, o tai 
parodys netolima ateitis. 

Sigitas Krasauskas 

TAIKOS ŽYGIO 
DALYVIAI KELIAUJA 

PER MEKSIKA 

Rugpjūčio 6 dieną Seattle 
prasidėjusio Didžiojo tūks
tantmečio taikos žygio (The 
Great Millenium Peace Ride 
— GMPR) dviračiais aplink 
pasaulį dalyviai jau perva
žiavo JAV ir pasiekė Meksiką. 

žygyje dalyvauja keturi Lie-

Futbolas Čikagoje 

VI FLS žaidynėse K.i 
su Lietuvos tenisimn 

.K.ttficčiai broliai Edvardą* ir Ričardas (iriiuai 
Andrijausku N'untr Ed. Šulaiėio 

riose kitose sporto šakose. Ta
čiau, be abejo, buvo gera ma
tyti aikštelėse garbingo am
žiaus žmones, tačiau gal tai 
nebūtina daryti PLSŽ apim
tyje? 

Beje. toje „rezultatų" kny
goje bendrame PLSŽ varžybų 
vyriausiųjų teisėjų ir sekreto
rių sąraše teniso skiltyse ma
tome M. Dagio ir V. Čibiraitės 
pavardes. Jie, žinoma, tuo pa
čiu metu negalėjo būti ketu
riuose skirtinguose ir labai to
limuose miestuose. Tai turbūt 
todėl ir su teniso žymėjimu re
zultatų knygoje būta nemažų 
spragi} bei neaiškumų. 

Šachmatai i r kitos 
sporto šakos 

Apie stalo tenisą gana išsa
miai ir vaizdžiai „Draugo" pus
lapiuose aprašė šių varžybų 
dalyve, buvusi vilnietė, o da
bar cikagietė Milda Bendins-
kaitė-Satienė. Tad apie tai čia 
nieko daugiau negalima pridė
ti. 

Dar čia trumpai paminėsime 
šachmatu varžybas, kurios bu
vo pravestos Šachmatų mo
kyklos Vilniuje patalpose. Jo
se (vairiose grupėse dalyvavo 
108 šachmatų entuziastai. Jų 
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tuvos keliautojai — 47-erių 
metų fizikas Sigitas Kučas, 
31-erių metų filologė Goda 
Čiplytė, 62-ejų metų ekono
mistas Edvardas Žižys ir isto
riją studijuojantis 35-erių me
tų Gediminas Vasiliauskas. 

Iš viso žygį aplink pasaulį 
Seattle pradėjo tik 11 dvirati
ninkų (10 vyrų ir viena mote
ris) iš Lietuvos, Vokietijos, 
Rusijos, Turkijos ir Lenkijos, 
nors laukta kur kas gausesnio 
dalyvių skaičiaus. 

Žygio koordinatorius S. 
Kučas Eltai perduotoje infor
macijoje teigia, jog juos labai 
šiltai sutiko lietuvių bendruo
menių nariai San Franciske, 
Seattle, Los Angeles ir San 
Diego. Nemažą paramą žygio 
dalyviams suteikė ir Vašing
tono, Oregono, Kalifornijos gy
ventojai. 

Pasak S. Kučo, San Francis
ke žygeiviams teko dalyvauti 
akcijoje, į kurią atvyko dau
giau nei 200 vietos dvirati
ninkų, kovojančių už geresnes 
dviratininkų sąlygas mieste. 

Pervažiavę Šiaurės ir Pietų 
Ameriką, keliautojai planuoja 
persikelti į Afriką, o kitą pa
vasarį — Europą. Lietuvoje 
jie turėtų būti birželio mėnesį, 
o po to iškeliauti į galutinę ke
lionės vietą — Hirosimą. Žygį 
planuojama baigti 2000 m. 
sausio 1 d. Iš viso žygio daly
viai nukeliaus daugiau kaip 
40 tūkstančių kilometrų. 

(Elta) 

tarpe 2 buvo iš JAV: čikagietis 
Antanas Vilutis ir Edvardas 
Staknys iš New Yorko. 

Žaidžiant 9 ratus, čia 7.5 
taško surinko ir I vietą laimė
jo Donatas Lapienis iš Klai
pėdos rajono. A. Vilutis bend
roje klasifikacijoje su 5.5 taš
ko buvo 28-ju, o E. Staknys 
(2.5 tšk) — 96-ju. 

Kalnų dviračių kroso 
varžybose dalyvavo Edvar
das Vaitones iš JAV, kuris 
jaunimo grupėje buvo 8-sis. 

Ilgų distancijų plaukime 
(760 metrų) vyrų iki 30 m. 
grupėje Liudas Naureckis bu
vo 28-tas iš 35 plaukikų. Kita 
JAV atstovė — Vida Krišto-
laitytė moterų 45 metų ir dau
giau grupėje buvo trečia. 

Lietuvoje vis labiau įsipilie-
tina amerikietiškųjų kėglių 
(„bowlingo") sportas. Jo var
žybos vyko ir VI PLSŽ rėmuo; 
se. Gaila, kad nė vienas JAV 
lietuvis čia nedalyvavo. Šios 
sporto šakos varžybos JAV 
vykdo Lietuvos Vyčiai ir kitos 
organizacijos, tačiau nė vie
nam nerūpėjo rungtyniauti 
Lietuvoje. Tuo tarpu Kanados 
ir Australijos lietuviai šioje 
sporto šakoje gana gausiai bu
vo atstovaujami. 

Ed. Šulait is 

„LITUANICA" — „SPARTA" 6-4 
Praėjusį sekmadienį, rugsė

jo 27 d. futbolo pirmenybių 
rungtynėse „Lituanica" 
JSparta" buvo tikra įvarčių 
mušimo šventė, nes abi ko
mandos šaudė kiek tik norėjo. 
Bet tik tiek gerai, kad lietu
viai jų įmušė daugiau negu 
varžovai ir pelnė 3 taškus. 

Pirmo kėlinio pradžioje mū
siškiai tuoj pat padarė 2-0 ir 
atrodė, kad lengvai pasieks 
pergalę. Tačiau atkakliai ir 
žiaurokai žaidę apartos" fut
bolininkai ne tik išlygino, bet 
ir persvėrė 3-2. Tik prieš per
trauką ,Lituanica" padarė 3-3. 

Antrame kėlinyje varžovai 
dar kartą persvėrė, darydami 
4-3, tačiau tai buvo viskas, ką 
jie įstengė. Tada jau sekė trys 
.lituanicos" įvarčiai, kuriais 
buvo užtikrintas 6-4 laimėji
mas. 

Daugiausia — tris įvarčius 
JLituanicos" naudai pelnė Vir
gis Žuromskas. Į komandos 
puolimą vis geriau įsijungia 
atgal sugrįžęs Gytis Kava
liauskas. Išskyrus kelias spra
gas gynime, komanda kovojo 
narsiai ir gerai. Tas visus 
mūsų futbolo mėgėjus turėtų 
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džiuginti, nes komanda vėl 
teikia gerų vilčių ateičiai. 

ŠĮ SEKMADIENI 
RUNGTYNĖS LEMONTE 

Šį sekmadienį, spalio 4 d. 2 
vai. p.p. JLituanicos" vyrai, at
rodo, tikrai pasirodys pirme
nybių rungtynėse prieš 
j tams" vienuolikę. Tai bus 
pirmasis mūsiškių pirmenybi-
nis susitikimas šį rudenį na
mų aikštėje — Lemonte, nes 
anksčiau numatytas (prieš 
„Cracovia"), kaip žinome, buyo 
atšauktas. 

Futbolo mėgėjai kviečiami 
atvykti ir paskatinti savąją 
komandą, kuriai reikia mora
linės paramos! 

ARTĖJA KLUBO 
METINIS POBŪVIS 

Metinis (jau 48-tasis) klubo 
pobūvis šiemet vėl vyks PL 
centre, Lemonte, š.m. lapk
ričio 21 d. Ne vien tik tą datą 
reikia atsiminti, bet patartina 
užsisakyti į šį pobūvį vietas, 
paskambinus Laimai Glavins-

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hickory Hia , IL 
Tel. (708) 5 9 8 4 1 0 1 

Valandos pagal susitarimą 

EUOBJEC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 708-422-8260 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S 

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

630-652-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai i 

kienei, tel. .(630) 323-6302. 
Jau išspausdinti ir laimėji

mų bilietai, kurie bus traukia
mi pobūvio metu. Juos netru
kus gaus klubo nariai bei rė
mėjai. Pobūvio proga bus lei
džiamas ir metinis klubo lei
dinys, kuriame tilps ir rėmėjų 
sveikinimai bei prekybininkų 
skelbimai. Visi kviečiami ir 
šio reikalo nepamiršti. 

FUTBOLO KLUBO 
RĖMĖJAI 

Smagu pranešti, kad LFK 
„Lituanica" susilaukia finan
sinės paramos, be kurios klu
bas tikrai negalėtų gyvuoti. 
120 dol. atsiuntė Vytas Micei-
ka, o Alfredas Kleinaitis — 90 
dol. Stasys Petrulis prisidėjo 
su 70 dol. auka. 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Pirmą kartą per 29 metus 
JAV valdžios biudžete atliko 
pinigų - 70 milijardų dol. 
gale „fiscal" 1998 m. Demo
kratai sako, kad tai preziden
to nuopelnas; respublikonai 
teigia, kad čia jų. „Wall Street 
Journal" rašo, kad jau prieš 
dvejus metus stipri ekonomija 
JAV-ėse užtikrino, kad gale 
šių metų atliks pinigų. 

•Nors Federal Reserve 
Board pirmininkas Alan 
Greenspan sumažino trum
palaikius procentus JAV-
ėse, biržų rinkos po pas- jlį 
svyravo. Yra baimė, k^d Fe
deral Reserve Board (FRB) ne
sugebės pagerinti nepastovios 
pasaulinės finansinės padė
ties. 

•Penkiolika firmų sutiko 
parūpinti 3.75 milijardų 
dol. paskolą vienam investa
vimo fondui Connecticut vals
tijoje, kad nebankrutuotų. 
FRB tarpininkavo. 

•Juridijos komisijos vy
riausias demokratas sako, 
kad komisija turėtų laikytis 
Watergate metu nustatytų tai
syklių. Respublikonai nesutin
ka ir nenori apriboti komisijos 
tyrinėjimo (impeachment in-
ąuiry) vien Levvinsky reikalu. 
Baltųjų rūmų atstovai teigia, 
kad yra nesąmonė lyginti 
Clinton su buvusiu prez. Nix-
on. 

•Nors apklausinėjimuose 
(polis) daugumas ameri
kiečių remia prezidentą, 
smulkmeniškesni klausimai 
sudaro kitą vaizdą: 61% ap
klaustųjų pritarė papeikimui 
užuot pašalinimo procedūros, 
tačiau tik 25% šios grupės su-

~ gebėjo teisingai apibūdinti pa
peikimą; 41% nežinojo, ką 
„papeikimas" reiškia. Apla
mai, 48% pritarė pašalinimo 
procesui Atstovų rūmuose ir 
kad Senatas pašalintų prezi
dentą. 

•CIinton-(jore 1996 m. 
kampanijos lėšų rinkėjas iš 
Miami apkaltintas 17 nele
galumų atvejais. Bill Clinton 
prezidentūros laikotarpyje at
sistatydino aštuoni ministrų 
kabineto nariai , o 374 demo
kratų partijos pareigūnai per
ėjo į respublikonų partiją. 

•Aukščiausieji kariuo
menės vadai (Joint Chiefs 
of Staff) pranešė Kongre
sui, kad JAV kariuomenės 
stovis suprastėjęs ir apsaugos 
biudžetas turėtų būti padidin

tas bent 15 milijardų dol. per 
metus. Kai kurie respubliko
nai atsiliepė, kad kariuome
nės vadai privalėjo anksčiau 
atkreipti dėmesį į šį reikalą. 
Kongreso pateiktas 250.5 mili
jardų dol. Pentagono biužetas 
skiria neatskleistą sumą slap
tiems veiksmams prieš Sad-
dam Hussein. 

•Pasaulio turtingiausieji 
vargšai gyvena Amerikoje. 
Census Bureau metinis prane
šimas apie 1997 m. JAV visuo
menės pajamas ir skurdą tei
gia, kad nors trejus metus iš 
eilės skurdas JAV-ėse yra su
mažėjęs, visgi 13.3% amerikie
čių gyvena skurde. Tačiau He-
ritage Foundation teigia, kad 
šie metiniai pranešimai neį-
skaito daugiau kaip pusę tri
lijonų dolerių valdžios para
mos vargšams ir vyresnio 
amžiaus žmonėms ir, kad šių 
laikų Amerikos vargšai ne la
bai vargingai gyvena. 1995 
metų suvestoje statistikoje, 
41% vargšųjų buvo namų savi
ninkai, 70% turėjo automobilį 
( 27% turėjo du ar daugiau), 
97% turėjo spalvotą televiziją 
( beveik puse turėjo dvi ar 
daugiau) ir tipingas 1995 me
tų beturtis tiek pat išleido pi
nigų (atsižvelgus į infliaciją), 
kiek tipiškas JAV pilietis iš
leido 1970 m. Vargšų gyven
vietės buvo per trečdalį dides
nės už tipiško japono, keturis
kart didesnės už tipiško ruso 
(t.y. tipiško Japonijos ar Rusi-
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Lietuvos Respublikos Garbės konsule Clevelande Ingrida Bublienė Ohio valstijos gubernatoriui George Voino-
vich įteikia Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus padėkos laišką už gubernatoriaus rėmimą Lietu
vos reikalų. 
jos piliečio, ne vargšo). Nors 
tikras skurdas retkarčiais pa
sitaiko JAV-se, tik 3% vargšų 
sako, kad „dažnai" neužtenka 
pavalgyti. 

•Tik 437,036 federalinių 
mokesčių formos buvo išpil
dytos 1916 m. ir vidutiniškas 
mokesčių procentas buvo 
2.75%. 

•Naujas tyrinėjimas at
rado, kad įdiegimas radioak-
tyvinių šratų sutraukti pros
tatos vėžį ne taip gerai veikia 
kaip vėžio išoperavimas. Tyri
nėjimo rezultatai taikomi vy
rams su vidutiniška arba ag
resyvia prostatos vėžio rūši
mi. 
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Toli nuo viena kitos gyvenančioms sesutėms (sėdi iš kaires): Ringailei 
Jonynaitei Zotovienei iš Floridos ir Rasai Jonynaitei Pukštienei iš 
Čikagos, malonu buvo pabendrauti „Draugo" pokylyje rugsėjo 20 d. Stovi 
— Ringailes dukra dr. And rėja Zotovaite, praktikuojanti Čikagoje. 

N'uotr. I. Tyūnėlienės 

•Congo pilietinis karas 
tęsiasi. Tutsis sukilę prieš 
Kabila valdžią, kurią palaiko 
Hutus. Praeitą savaitę žuvo 
56. 

•Hunicane Georgės su
silpnėjo ir vėjas nurimo iki 
35 mylių/vai. Gulf Coast apy
linkėje prilijo maždaug dvi su 
pusę pėdų lietaus. JAV-ėse 
žuvo 4, Haiti 147 ir Domini-
can Republic per 500 žmonių. 

•Po šešiolikos metų, Hel-
mut Kohl pralaimėjo rinki
mus Vokietijoje, užleisda
mas vietą socialdemokratui 
Gerhard Schroeder. 

•Jungtinių Tautų apsau
gos valdyba toliau spau
džia Milosevic sustabdyti 
užpuolimus Albanijos tautie
čių Kosovo apylinkėje, balsuo
dami rezoliuciją šiuo reikalu. 
Po naujų rinkimų, išrinktas 
konservatyvals prezidentas no
ri artimiau santykiauti su 
Serbiją. Tačiau naujas viduti
niškų pažiūrų prezidentūros 
narys nori sudaryti federaci
j a 

•Izraelio premjeras Ne-
tanyahu susitiko su mini
stre Albright New Yorke, 
bet kol kas nepasisekė vėl 
pradėti pasitarimų su palesti
niečiais. Albright susitiks su 
Arafat šį savaitgalį. 

•Angioplasty ir „bypass" 
operacija nėra labiau rizikin
ga moterims (širdies ligonėms) 
negu vyrams. Tai prieštarauja 
ankstyvesnėm išvadom. Nau
jausias tyrinėjimas teigia, kad 
87% moterų ir 88% vyrų dar 
gyvi penkerius metus po mi
nėtų procedūrų. 

INVESTICIJOS ANT 
SIENOS 

Investicijos į meno kūrinius 
gali duoti milžiniškus pelnus. 
Lietuvos bendrovės dar ne-
įjunko graibstyti paveikslų, ta
čiau meno kūrinių eksportas 
klesti, — rašo „Verslo žinios". 

Menotyrininkų teigimu, Lie
tuvoje aktyviausiai į meno 
kūrinius investuoja bankai. 
Įspūdingą kolekciją buvo su
kaupę nusišovęs „Tauro ban
ko" vadovas Genadijus Konop-
liovas. Banko patalpose kabo 
tikrų šedevrų — rusų akade-
misto Karlo Briulovo, impre
sionizmo pradininko Gustavo 
Kurbė, Antano Žmuidzina
vičiaus, Jono Mackevičiaus, 
Jono Buračo, Kanuto Rusecko 
darbų. 

Lietuvoje vienas pirmųjų 
meno kūrinių eksportu ėmė 
verstis Lietuvos ir Kanados 
bendrovės „Aero Service 
Group" direktorius Rimvydas 
Maciulevičius. Jis yra sudaręs 
sutartis su 80 Lietuvos daili
ninkų ir sėkmingai eksportuo
ja meno kūrinius... „Aero Ser
vice Group" rengia komercines 
parodas Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose, Libane, Omane, 
Egipte. Tokių parodų metu 
bendrovė parduoda ne vieną 
paveikslą. Už parduotus kū
rinius bendrovė gauna 20-30 
proc. komisinių. 

• Kai gera darome kitiems, 
atrodo daug; kai kiti mums 
— atrodo niekis. 

Šv. Pranciškus salezietis 

Danutė Bindokienė 

Kiek ilgai vedžios už 
nosies? 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Jugoslavijos prezidentas 
Slobodian Milosevic gerai pa
žįsta savo opoziciją. Jis moka 
vedžioti už nosies NATO va
dovybę ir pasaulio galingųjų 
valstybių galvas, išnaudoda
mas nenorą vėl pavartoti jėgą 
Balkanų pusiasalyje, nors ten 
serbai vykdo smurtą prieš 
Kosovo provincijoje gyvenan
čius albanus. Kol kas NATO 
pasitenkina vis griežtesniais 
perspėjimais, bet į juos Milo
sevic, atrodo, nekreipia daug 
dėmesio. Taikos laikais Ko-
sove gyveno 2 milijonai al
banų, bet kelių mėnesių laiko
tarpyje apie 200 kaimų ir 
miestelių paversta griuvėsiai, 
per 260,000 žmonių tapo pa
bėgėliais, o nemažai išžudė 
serbai, vykdydami „etninį va
lymą", nuo kurio aštuoniolika 
mėnesių kentėjo Bosnijos-
Herzegovinos musulmonai. 

Artinantis žiemai, Žmogaus 
teisių organizacija išreiškia 
vis didesnį rūpestį bent 50,000 
pabėgėlių, gyvenančių atvi
rame lauke arba primityviose 
palapinėse, nors Milosevic 
įrodinėja, kad tikresnis pabė
gėlių skaičius yra apie 700... 
Jis taip pat praėjusį pirma
dienį pareiškė, kad visi serbų 
tankai, pabūklai ir kariuo
menė iš Kosovo atitraukta, 
visi karo veiksmai sustabdyti, 
todėl vakariečiams nėra reika
lo Belgradui grasinti. 

Ar tais tvirtinimais buvo pa
tikėta, ar tik iš didelio noro 
tikėti nuleisti ginklai, kurie 
jau buvo nukreipti į serbų ka
riuomenę, tačiau antradienio 
įvykiai vėl visus taikos planus 
apvertė aukštyn kojomis. Ser
bų policija suruošė Kosovo al
banams žiaurias skerdynes, 
sukrėtusias net labiausiai nuo
laidžiauti prezidentui Milo
sevic linkusius NATO na
rius. Kaip paprastai pana
šiuose etniniuose, religiniuose 
ar politiniuose konfliktuose 
atsitinka, nukentėjo nekaltieji 
— senukai, moterys, vaikai, 
kai kurie dar vystykluose. Tai 
jų sumaitoti lavonai nuklojo 
daubas ir įkalnes, tai jų ar
timųjų skausmą suregistravo 
NATO ir Žmogaus teisių ap
saugos pareigūnai bei žur
nalistai, antradienį užpildę ir 
Amerikos dienraščius šiur
piais nužudytųjų vaizdais ir 
dar šiurpesniais aprašymais. 

Ar dabar jau galime tikėtis, 
kad šis Balkanų pusiasalio ti
ronas bus sustabdytas, net jei
gu reikėtų pavartoti vienintelį 

metodą, kurį tokie žmonės su
pranta, būtent, karinę jėgą? 
Laukti, sulaikius kvėpavimą, 
neverta, ypač prisiminus, kad 
kraujo praliejimas Bosnijoje 
tęsėsi daugiau kaip metus, kol 
pagaliau NATO prisirengė 
imtis griežtesnių priemonių. 
Jos buvo veiksmingos ir žu
dynes netrukus liovėsi. Nors 
negalime tvirtinti, kad Bosni
joje gyvenimas jau grįžo į nor
malias vėžes, bet jis pamažu 
ta linkme eina. Galbūt ilgai
niui taikos palaikymo daliniai 
galės ramiai išvykti namo, o 
serbai, kroatai ir Bosnijos mu
sulmonai bus išmokę, jeigu ne 
tarpusavio bendradarbiavimo, 
tai bent pakantumo. 

Ar mums. lietuviams, verta 
jaudintis, kad kažkur nedi
delėje Balkanų pusiasalio pro
vincijoje vyksta žiaurūs nera
mumai? Juk netrūksta savų 
rūpesčių, ypač mūsų kilmės 
kraštui besistengiant įgyven
dinti demokratinius principus 
ir išvengti pavojų iš visokia-
riopą suirutę išgyvenančio di
džiojo kaimyno. Esame beveik 
pripratę girdėti, kad tai vie
noje, tai kitoje mūsų planetos 
pusėje vyksta etniniai, religi
niai, politiniai nesutarimai, 
dažniausiai įsukantys ramius 
gyventojus į kruviną neapy
kantos ir keršto sūkurį. O vis 
tik negalime likti nesukrėsti 
to siaubo, liūdesio ir skausmo, 
kuris lydi Kosovo provincijos 
albanus, negalime nejausti 
pykčio ir galbūt neapykantos 
serbams bei jų despotiškam 
prezidentui, nes mūsų pačių 
tauta ilgus dešimtmečius 
išgyveno persekiojimus, žudy
mus, trėmimus ir kankini
mus. Niekas taip skriaudžia
mojo nemokėtų užjausti, kaip 
tas, kuris pats skriaudas yra 
patyręs. 

Ar mes, Amerikos lietuviai, 
galime kažkaip padėti perse
kiojamiesiems? Gal tik netie
siogiai, įtaigodami savo vals
tijų atstovus Kongrese ir Se
nate, kad pagaliau bent va
landėlei pamirštų Bill, Mo-
nica ir būsimus rinkimus (ku
rie iš tikrųjų dar toli), o pasi
dairytų, kas vyksta ir už Ame
rikos sienų. Nuolat tvirtina
ma, kad pasaulis šiuo metu 
„labai sumažėjęs", todėl įvy
kiai viename jo krašte neabe
jotinai atsiliepia ir kituose. 
Tas taikytina ne tik biržai, 
ekonomikai ir investavimams, 
bet ir nekaltų žmonių apsau
gai. 

Nr.35 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

(Tęsinys) 
Galvojęs, kad Berlyne bus nesunku naujais apsirūpin

ti, o kai tenai užsiplepėjęs, tai lopai visiškai išėję iš gal
vos. Pasukom į stotelę. Mane paliko prie dviračių, o pats 
nuėjo paieškoti lopų. Sugrįžo piktas. _Ar ne bepročiai! 
Pasaulį norį užkariauti, o dviračiams lopų neturi. Ko 
gera reikės traukiniu grįžti. Pasaugok mano laužą, o 
su tavuoju palėksiu į miestelį". Užsisėdo ir nulėkė. 
Perėjau per tuščią stotelę, išėjau į peroną ir atsisėdau. 
Priešais ant antrų bėgių stovėjo ilgas prekinis trau
kinys. Už jo buvo laukai, toliau miškas, bet labiau 
galėjau spėti negu matyti. Mačiau tik mažą dalelę pro 
dviejų vagonų tarpą. Gerokai į dešine paskutinio vago
no gale ant laiptelio sėdėjo kareivis. Iš tolo atrodė la
bai senas „falksturmeris", pagalvojau. Kitam gale gar
vežys iš kažin kur atstūmė vagoną, o gal ir du. Kai 
stuktelėjo, visas traukinys sukrutėjo, bet ant paskuti
nio vagono laiptelių sėdįs kareivis net nesukrutėjo. 
Šalia garvežio atsirado du kareiviai, pasidairė ir vėl 
dingo. Daugiau nieko nebuvo matyti. Norėjau pakilusi 
nueiti ligi garvežio, bet vėl susilaikiau. Nenorėjau kar
tu tempti dviračio, o čia palikti vieno irgi nenorėjau. 
Ką gali žinoti, kas gali jo panūsti, o Leonas neradęs 
dievažin kokį pragarą užkurtų Taip pagalvojusi net 
nusišypsojau: ką reikėtų man sakyti, jeigu jis grįžtų 
ne tik be lopo, bet dar su kita kiaura padanga. Pro va
gono apačią pamačiau \ čia ateinančias kojas, netru
kus šalia kojų pasirodė krepšis. Prie vagono priėjo, net 

nestabtelėjusi pasilenkė ir kone ropomis pralindo į tą 
pusę. Pasisveikinusi praėjo pro šalį, bet tuoj sugrįžo. 
„Ar traukinio lauki?" paklausė ir nelaukdama, kaip at
sakysiu, pridėjo: „Šiandien traukinio nebebus". Kai pa
sakiau kas atsitiko ir ko prireikė, ji susimąstė. Tas 
kariškas traukinys čia stovįs jau trečia diena. „Gar
vežys atvilko ir paliko, bet šiandien atvežė dar naujų 
vagonų. Sakė, kad šiandien gal pajudės. Jeigu paju
dėtų, gal judu pavežtų ligi pagrindinio geležinkelio į 
Berlyną". Ir vėl susimąstė. „Daugiau nieko neturite, 
tik dviračius?" Neturėjom nieko. „Pažiūrėsiu pasakė, 
pakilo ir nuėjo į garvežio pusę. Tuo tarpu įsistūme su 
dviračiu ir Leonas. Iš karto pamačiau, kad piktas. 
„Pasiutęs kraštas!" buvo pimas jo žodis. Visi dvira
čiais važinėja, o nė sumauto lopo niekas neturi. Netu
ri... Iš akių matau, kad turi, bet kaip duos prakeiktam 
svetimšaliui. Kada išeina traukinys?" Kai pasakiau, 
kad tik rytoj rytą jis visai pašėlo. Kai Berlyne pasako
jo savo nepabaigiamas istorijas, kuriose buvo ir vyriš
kai tvirtas ir buriančiai švelnus, galvojau, kad jis žmo
gus su kuriuo galima būtų nueiti į pasaulio galą ir vėl 
sugrįžti, o dabar ėmė noras apsisukti, palikti jį čia su 
ta supliuškusia padanga ir traukti atgal į Berlyną. 
Tada tai ir iššoko, net mane pačią nustebinęs būdo 
bruožas, kuris vėliau ne vienoj bėdoj atgijo. Ligi tol bu
vau tylutė, užpulta susitraukdavau kaip sraigė į savo 
kiautą. „Ko dabar užsisėdai ant nieko dėtų žmonių. 
Neturi tai neturi. O jeigu šiandien traukinio nebėra, 
tai ir nebėra. Karalius esi ar kas, kad tik pirštu pamo
jus viskas turi atsirasti? Gal ir atsiras. Tas traukinys 
gal šiandien ir pajudės. Ana moteris nubėgo pasitei
rauti, o jeigu eis, tai ir prašys, kad priimtų ir mus. 
Ana, kur prie garvežio su kareiviais šneka". Kai pasa
kiau jis, greitai nusisuko nuėjo pas juos. Net nepaju
tau kaip vėl klestelėjau ant suolo. Maniau, kad nubė

gęs pakels vėją ir ko gera, abu įklampins į Dievas ži
no kokią klampynę. Žiūrėjau, kaip jie sustoję šnekėjo. 
Iš tolo neatrodė, kad ginčytųsi. Po kiek laiko jis ir mo
teriškė atsiskyrė nuo kareivių ir grįžo atgal. Net akis 
išverčiau. Grįžo visai kitas žmogus. Tokio jo dar nebu
vau mačiusi. Kai atėjo į Berlyną buvo labai rimtas, 
žavėjo savo pasakojimų rimtumu. Atrodė žmogum, 
sugebančiu ir pasiekti, ir saujomis pasemti išminties 
iš slapčiausių žmogaus buities gelmių. Savo šnekom 
mane trenkte nutrenkė savo stiprybę; kai prakiuro pa
danga staiga tapo irzlus vaikigalis, o dabar pamačiau 
dailų berną, pilną tokio žaismingumo, kuriame, ma
tyte mačiau, vokietuke tirpo kaip cukrus karštam van
deny. Tas jos tirpimas net skauduliu per širdį nuėjo. O 
jis jau iš tolo šūktelėjo: „Priima!", o arčiau priėjęs ėmė 
aiškinti: „Kada pajudės, dar nežino, bet šiandien tai 
tikrai. Gal į pavakarę. Bet dar ne viskas!" Ligi šiol 
šnekėjęs lietuviškai, pradėjo vokiškai: „Dar ne viskas. 
Netikėsi, kaip mudviem sekasi! Va ponia Trudė kvie
čia užkąsti. Aš nuridensiu dviračius, o tu gal jai ką pa
dėsi". Trudė pasiėmė krepšį, aš norėjau nuo savo dvi
račio atkabinti Kazio portfelį, kuriame dar buvo dar 
keli Šarlotės įdėti sumuštiniai ir maišelis pipirinių 
sausainių. Nors ir žadėjom tą pačią dieną grįžti, bet 
tuščiomis nenorėjo išleisti. Sakė: „Pietų niekur negau
site, o gal dar į vakarienę nespėsite1". Maniau prie Tru-
dės užkandžio koks jis ten bebūtų, prisidėti ir savo, 
bet jis neleido. Sakė, tegu būnie. Sakė. pasitaupykim. 
Nusileidau. Tuo tarpu Berlyno pusėje pasigirdo toli
mas oro pavojaus sirenų kauksmas. Graudus toks. 
Daug ką pamiršau, bet tas kauksmas man ir šiandien 
tebėra gyvas. Tada atrodydavo, kad didelis sužeistas 
gyvulys šaukiasi pagalbos. „Matai kaip gerai, kad iš
tempiau. Dabar būtum drebėjusi. O kas žino — galėjo 
būti ir blogiau". „Bet jie pasiliko!" atsikirtau. Taip at

sikirsdama pirmiausiai pagalvojau apie Kazį ir staiga 
pajutau, kad man labai jo trūktų. Kaip nieko kito. Ir 
sesers Šarlotės. Per trumpą laiką ji man buvo tapusi 
kaip motina. Kai sužinojo, kas atsitiko mano tėvams, 
ji apglėbė mane, ir abi kartu apsiverkėm. Leonas to 
nežinojo. Kai dabar žvilgteriu atgal, jis nelabai ką apie 
kitus ir tenorėjo žinoti. Jam užteko to. ką turėjo pa
pasakoti apie save. Tai ir į mano rūpestį pasilikusiais 
pakele antakius: „Na ir kas", net šyptelėjo. „Visi iš nie
kur negalėjo išeiti ir neišeis. Kas nors turi pasilikti. 
Mudu neturėjom ir nepasilikom. Jeigu nepasilikom 
ten, kur mūsų pačių šaknys laikė įsikibusios, tai ko 
rūpintis apie čia". „Aš ne apie vietą, aš apie žmones", 
mėginau teisintis, bet jis tik numojo: „Žmones? O kas 
žmones0 Kas tokiu metu žmonės? Susitinki, į vienas 
kitą pasižiūri ir net nepajunti, kai atsiduri kur tarp 
kitų žmonių*". Gal būtų ir dar ką pasakęs, bet čia pat 
užkaukė sirena ir Trudė pašoko, kaip pabaidytas 
paukštis. „Bėkim į slėptuvę!" šūktelėjo. I^eonas paėmė 
dviračius. „Tu eik su Trude. aš nuridensiu dviračius ir 
ateisiu. Čia nėra ko tam vidurlauky bijoti. Jie turi 
svarbesnių vietų daužyti". „Bet ką gali žinoti", mėgi
nau įkalbėti, kad pasiliktų, bet jis nenorėjo net iš
girsti, ką norėjau pasakyti. ..Čia perone paliksi, tai ir 
tematysi kaip savo ausis!" nutraukė mane. pasiėmė 
dviračius vieną į vieną ranką, kitą j kitą ir nurideno į 
garvežio pusę. Nusekiau paskui Trude i stotelę, pas
kum laiptais į rūsį. Ten jau radom kelis senukus, bū
reli moterų su vaikais. Visi buvo rimti, bet neatrodė, 
kad būtų išsigandę. Šnekučiavo apie savo reikalus. 
Niekas apie karą ar apio bombas. Tik Trudė pasakojo, 
kad čia visada taip. Kai tik puola Berlyną, tai pavojus 
ir pas juos. bet nebuvo atsitikę, kad kur nors bombą 
numestų. Bet kai liepia eiti į slėptuvę, tai ir eina. Tik 
del tvarkos. (B.d.) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINES 

ŠALPOS NARIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, rugsėjo 20 d., \ 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno patalpas suvažiavo 
Lietuvių Katalikų religinės 
šalpos tarybos direktoriai, na
riai ir svečiai. 

2 va!, p.p. metinį susirinki
mą pradėjo vyskupas Paulius 
A. Baltakis. OFM. invokacija 
pagerbdamas mirusius LKRŠ 
direktorių tarybos narius ir 
geradarius. Sudarius prezi
diumą, vysk. Paulius A. Balta
kis, OFM, pakvietė LKRŠ di
rektorių tarybos vicepirm. Lo
retą Stukienę padėti vadovau
ti susirinkimui, o Ireną Ivaš-
kienę — sekretoriauti. Man
datų komisijai talkino direk
torės V. Matusaitienė ir M. 
Majauskienė. Perskaitytas 
1997 m. metinio susirinkimo 
protokolas. Tėv. Pranciškui 
Giedgaudui, OFM, susirinki
me nedalyvaujant, iždininko 
pranešimą perskaitė tėv. Pla
cidas Barius, OFM. Revizijos 
komisijos pranešimą perskaitė 
Ilona Laučienė — personalo 
kom. pirmininkė, nes Antanas 
Sabalis, Revizijos komisijos 
atstovas neatvyko. Po trum
pos pertraukos Reikalų vedėja 
Vida Jankauskienė pranešė 
apie talpintuvų siuntas ir 
LKRŠ nuveiktus darbus bei 
ateities planus. Ad hoc komi
teto vardu kalbėjo dr. Rosalija 
Šomkaitė. Susirinkimo metu 
buvo išrinkti nauji direktorių 
tarybos nariai: prelatas Alber
tas Kontautas — vicepirmi
ninkas, Irena Ivaškienė — 
sekretorė, iždininkas kun. Vy
tautas Volertas, Loreta Stu-
kienė — personalų atstovė, Vi
ta Matusaitienė — kandidatų 
nominacijos atstovė Ilona Lau
čienė — LKRŠ atstovė Lietu
voje (ji metams išvyksta į Lie
tuvą). Marija Majauskienė pa
silieka spaudos sekretore ir ad 
hoc komiteto nauja atstovė. 

Direktore Ilona Laučienė į 
susirinkimą atsivežė svečių iš 
Lietuvos. Seselę Ligitą Ryliš-
kytę, medicinos daktares Rasą 
Kasiulytę. Virginiją Damb
rauskaitę ir dr. profesorių 
Leoną Laimutį Mačiūną. Se
selė ir daktarės buvo šelpia
mos Lietuvių katalikų reli
ginės šalpos stipendijomis ir 
joms pavyko atvykti į Ame
riką. Daktarės lanko Ameri
kos ligoninės ir susipažįsta su 
Amerikos ligoninių veikla. Si 
informacija joms labai naudin
ga, kurią grįžusios į Lietuvą, 
galės pateikti ligoninių vado
vybei. Seselė Ryliškytė išreiš
kė padėką Lietuvių katalikų 
religinei šalpai. Dr. profeso
rius Leonas Laimutis Mačiū
nas pranešė apie jo veiklą. Jis 
yra Vyskupo M. Valančiaus 
blaivystės sąjūdžio valdybos 
pirmininką?. 50 m. bolševiki

nės okupacijos priespauda su
naikino daug moralės vertybių 
mūsų tautoje ir girtavimas 
išplito visur. Dvasios tuštumą 
užpildė alkoholis. Girtuoklia
vimas ir šiandien labai aktua
li problema Lietuvoje. Geria
ma namuose, darbe ir net gat
vėse. Dvasios nuosmukis pri
verčia žmones svaigintis ir 
įvairiomis narkotinėmis me
džiagomis. Suardytos šeimos 
ir gausus skaičius alkoholikų 
tėvų. Blaivystės sąjūdis siekia 
apriboti alkoholio naudojimą 
ir kovoti su visomis blogin ve
dančiomis priežastimis. Tikisi 
dideles paramos susilaukti iš 
Bažnyčios, iš jos hierarchų. 
Cituoju: „blaivi tauta laisva 
tauta". Profesorius L. Mačiū
nas padėkojo Lietuvių kata
likų religinei šalpai, kad ga
lėjo atvykti į susirinkimą ir 
vyskupą Paulių A. Baltakį, 
OFM, apjuosė lietuviška juos
ta. Reikalų vedėjai Vidai Jan
kauskienei padovanojo staltie
sę. 

Susirinkimo salė buvo gra
žiai papuošta ir Reikalų ve
dėjos Vidos Jankauskienės dė
ka ant stalo išdėstytos gausios 
nuotraukos ir kokybiškos 
krikščioniškos knygos, kurių 
spausdinimą parėmė Lietuvių 
katalikų religinė šalpa. 

Metinis Lietuvių katalikų 
religinės šalpos susirinkimas 
baigtas malda, kurią sukalbė
jo prelatas Albertas Kontau
tas. 

6 vai. vak. vakarienė, kuriai 
taip vaišingai atstovavo seselė 
Paulė Savickaitė, Putnamo 
vienuolyno administratorė. 

Naujos direktorių tarybos 
posėdis vyko po vakarienės. 
Čia buvo pateikti gauti šalpos 
prašymai ir direktorių pritari
mu pinigai išdalinti. 10,000 
dol. paskirta Motiejaus Va
lančiaus blaivystės sąjūdžiui, 
stambiai paremtas šv. Rašto 
(naujai paruošto) išleidimas 
lietuvių kalba ir kt. 

Pirmadienio rytą dalis di
rektorių rinkosi į šv. Mišias, 
aukojamas vysk. Pauliaus A. 
Baltakio, OFM, ir kunigų A. 
Diškevičiaus ir V. Volerto. 
Vyskupas ir kunigai po pus
ryčių pasiliko dalyvauti Ame
rikos Lietuvių katalikų kuni
gų seime, kvris vyko pirma
dienį. Dalis direktorių išvyko į 
namus sekmadienio vakare, o 
likusieji, suvažiavę iš tolimų 
vietovių skirstėsi rugsėjo 21 
dieną. 

Prieš išvykstan* į namus, 
pusryčių metu susipažinome 
su sesele Viktorija, kuri mums 
aprodė Putnamo vienuolyno 
gausią ir puikią biblioteką. 
Nuvedė į jos darbo kambarį, 
kuriame ji valandų valandas 
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nė, kun. Vytautas Volertas, Ilona Laučiene, Loreta Stukien Irena Ivaškienė, vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir 
Vida Jankauskienė. Nuotr. J . Majausko 

lyse, stažavosi Vokietijoje. 
Šiuo metu dėsto koncertmeis
terio mokslą Lietuvos Muzikos 
akademijoje. 

Šiais jaunais Tėvynės talen
tais gėrėsimės pirmajame šio 
rudens koncerte, Clevelande. 

Koncertas ruošiamas Lietu
vos Respublios Garbės konsu
lato Clevelande vardu. Jo va
dovė Ingrida Bublienė. Garbes 
konsule Ingrida nuo pat jaunų 
dienų buvo lietuviškojo gyve
nimo sūkuryje, visada su en
tuziazmu prisiimdama ir vyk
dydama įsipareigojimus — ar 
tai būtų skautų, ar ateitinin
kų, ar bendruomenės kultūri
niai, socialiniai ar politiniai 
iššūkiai. Romas ir Ingrida 
Bubliai išauginę ir išmokslinę 
savo gražią penkių vaikų šei
mą, džiaugdamiesi vaikai
čiais, tebeturi daug energijos, 
su šypsena ir meile tęsti šią 
geranorišką misiją Lietuvos ir 
išeivijos šviesesnei ateičiai. 

Ingridos reikšminga ir šako
ta veikla buvo jau žinoma ir 
Lietuvoje. Lietuvos valdžia, 
pagerbdama ir įvertindama 
jos iniciatyvą įvairioje lietu
viškoje veikloje, paskyrė ją 
Garbės konsule Clevelande, 
Ohio valstijoje. Ingrida jau 
daug metų artimai bendradar
biauja su dabartiniu Ohio 
valstijos gubernatorium Geor
ge Voinovich, dabar kandida
tuojančių į JAV Senatą, vyk
dant įvairių tautybių bendra
darbiavimo projektus. Dabar, 
kaip konsule, šį bendradar
biavimą tęsia žymiai plates
nėje plotmėje, atstovaudama 
Lietuvos gyvybiniams reika
lams Ohio valstijos ir Lietuvos 
bendradarbiavimą pramonės, 
žemės ūkio, sveikatos bei ap
linkos apsaugos srityse. Šiais 
reikalais Ingrida dažnai lan
kosi Ohio sostinėje Columbus. 
Neseniai vykusiame susiti
kime, konsule įteikė LR prez. 
Valdo Adamkaus padėkos 
laišką gubernatoriui už para
mą Lietuvos reikalams. 

Garbės konsulatas Clevelan
de yra labai vertinga įstaiga 
plačių apylinkių ir miestų lie
tuviams, palaikant ryšius su 
Tėvyne. Konsule atlieka įvai
rių patarnavimų savo dažnais 
skrydžiais į Lietuvą, suteikda
ma informacijų, ar nuvykusi 
Lietuvon tuos reikalus aptaria 
su įvairiomis Lietuvos institu
cijomis. O kiek ji atlieka tran
zito operacijų Clevelando lie
tuviams!! Gražus pavyzdys: 
grįždama iš Lietuvos atgabe
na ir naujausių leidinių Dievo 
Motinos parapijos kioskui, ku
rį veda Dalia ir Džiugas Sta-
niškiai. Kiek klevelandieciams 
sutaupoma laiko ir lėšų". 

Jau seniai ruseno mintis, 
kaip padėkos pareiškimą, su
ruošti koncertą, pokylį ar ką 
panašaus, padėti sumažinti 
konsulato išlaikymo išlaidas; 
konsulato patalpų nuoma, ko
munikacijos kaštai, atstovavi
mas Lietuvai įvairiuose diplo
matiniuose susitikimuose, kon
ferencijose, pokyliuose, vyk
stančiuose ne tik Clevelande, 
bet ir kituose miestuose; ke
lionės Lietuvon ir t.t. Kaip ži-

Sekmadienį, rugsėjo 27 die
ną, po pamaldų Dievo Moti
nos parapijos svetainėje, dr. 
Viktoras Stankus susirinku
siems pristatė populiarų ir 
lietuviams gerai pažįstamą 
Clevelando miesto tarybos 
narį Michael Polensek, ly
dimą finansų patarėjos ir ar
chitektūros firmos atstovo. 
Polensek padarė labai svarbų 
ir naudingą pranešimą apie 
lengvatas įsigyti naujus na
mus ar suremontuoti turi
mus. Išdalintos spalvotos bro
šiūros papuoštos šūkiu: „Įsi
gyti Rysar namą yra tikra 
svajonė" 'Buying a Rysar 
home is a real dream). Siū
lomos dvi skirtingų namų ka
tegorijos: kondominiumai eže
ro pakrantėje ar vienos šei
mos namai įvairiose Cleve
lando apylinkėse, taip pat iš
dėstomos turimų namų re-
montavimo lengvatos. Nuo
sekliai buvo aiškinama apie 
finansavimo lengvatas, išlai
dų taupymą bei pačių namų 
patogumus, pvz., centrinį oro 
vėsinimą, modernią virtuvę 
su visais įrengimais, dviejų 
automobilių garažą su auto
matiškomis durimis, taip pat 
apsaugos sistemą ir pasirin
kimą kilimo spalvos. Namų 
remontui siūloma atnaujinti 
elektros ir šildymo sistemą, 
virtuves ir vonias. p<" iažyti 
namą iš lauko ar sienas pa
dengti naujomis lentelėmis. 
Architektūros firma suteiks 

praleidžia dirbdama įvairius 
jos sukurtus meniškus rank
darbius. Šie rankdarbiai kas
met aukojami loterijai, kuri 
vyksta per metinę gegužinę. 
Būdama garbaus amžiaus, nu
vykusi į Lietuvą ji, lankydama 
mokyklas, mokė rankdarbių. 
Taip atsiskleidė paslaptis iš 
kur tiek daug laimikių kasmet 
būna Putnamo gegužinės lo
terijoje. Apdovanoti seselės 
Viktorijos dovanomis, išvyko
me į namus pakilia nuotaika 
dirbti dėl Lietuvos. 

Marija Majauskienė 
LKRŠ direktorė 

OFM Prie prezidiumo stalo —sekre-
N'uotr J . Majausko 

visas paslaugas finansų sri
tyje, gaunant pigiausią pas
kolą su mažiausiu įmokėjimu 
ir pirkimo išlaidų sumažini
mu. Susidomėję asmenys, ku
rie neturėjo progos išgirsti 
pranešimo, gali dėl informaci
jos kreiptis telefonu 216-431-
7700. Svarbu pabrėžti ir tai, 
kad visą tą projektą remia 
Clevelando miesto meras, 
siūlydamas visokeriopą pa
galbą invalidams ar 60 metų 
sulaukusiems asmenims, tik
sliai nurodydamas nepapras
tai žemus išlaidų paskolos 
procentus. Svetainėje susi
rinkusieji susidomėję klau
sėsi pranešimo. Atrodo, kad 
tuo pranešimu pasinaudos 
Clevelando lietuviai, nese
niai iš Lietuvos atvykę, ku
riems įsikūrimas ir gyven
vietė yra svarbiausios proble
mos. 

Aurelija M. Balašaitienė 
LIETUVOS 

RESPUBLIKOS GARBĖS 
KONSULATO 
KONCERTAS 

Spalio 3 d., šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Dievo Motinos para
pijos salėje iškilūs jauni Lietu
vos menininkai — baritonas 
Vytautas Juozapaitis ir pia
nistė Nijolė Ralytė atliks 
skambią ir įdomią koncertinę 
programą. Koncertą rengia 
Lietuvos Respublikos Garbės 
konsulatas Clevelande. Bilie
tai po 10 ir 7 dol. jau platina
mi. Sekmadieniais galima jų 
įsigyti DMP svetainėje po lie
tuviškųjų pamaldų. 

Koncerto atlikėjai jau pla
čiai žinomi menininkai ne tik 
Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 
Vytautas Juozapaitis 1997 m. 
dainavo Čikagoje, operoje 
rMarta" ir 1998 m. operetėje 
„Čigonų baronas": atliko kon
certą Jaunimo centre, Čika
goje. 

Jaunasis solistas 1989 m. 
baigė Lietuvos muzikos aka
demiją. 1992 m. Lietuvoje vo
kalistų konkurse laimėjo pir
mą vietą. 1992-1993 m. vasa
romis stažavosi Europos ope
rinio meno centre Belgijoje. 
Dainavimo studijas tęsė New 
Yorke pas Marleną Malas. Lu-
ciano Pavarotti konkurse lai
mėjo diplomą. Yra dainavęs su 
žinomais dirigentais M. Rost-
ropovich, J. Frantz, E. Muell-
er, J. Domarku, J. Aleksa, S. 
Sondeckiu ir kitais. Koncerta
vo Latvijoje, Estijoje, Čekijoje, 
Belgijoje, Ispanijoje, Norvegi
joje, Japonijoje, JAV ir kituose 
kraštuose. 

Nijole Ralytė, baigusi M. K. 
Čiurlionio meno mokyklą, vė
liau Lietuvos konservatorijoje 
įsigijo fortepijono specialybę. 
Nuo antro kurso pradėjo dirbti 
koncertmeistere Operos studi
joje. Studijavo dainavimą, da
lyvavo daugely jaunų daini
ninkų konkursuose ir apdova
nota diplomais. Yra paruošusi 
vokalinės muzikos repertua
rą. Grojo įvairiose pasaulio ša-

Realty Group Inc. 
Realmart 

6602 S. Palaiki Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Boa. 773-585-4J00 Pager 312-308-0307 
F«x 773-585-3997 

E s t a t e S a l e 
6048 S. K e n n e t h Ave. 

Oct. 3 , Sat . 9 am—4 pm. 
Oct. 4, S u n . 10 am—3 pm. 

50+ year accumulation 
fumiture, kitehen ware, tools, 
books, antiųues & colectibles. 

Something for everyone. 
Pr iced t o go . 

noma, Garbės konsulatai nėra 
Lietuvos valdžios išlaikoma ar 
remiama įstaiga. Jie atlieka 
didžiulį Lietuvos valstybingu
mo darbą, patarnauja jos pi
liečiams. 

Tad visi, drauge su jaunais, 
talentingais menininkais iš 
Tėvynės ir su Garbės konsule 
Ingrida dalyvausime šiame 
pirmajame jau rudenėjančio 
sezono susitikime. Iki pasima
tymo! 

V. Rociūnas 

DETROIT, MI 

ŠVENTO ANTANO 
PARAPIJOS METINĖ 

GEGUŽINĖ 

Šv. Antano parapijos geguži
nė po stogu vyks po Mišių sek
madienį, spalio 25 dieną. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
ir savo dalyvavimu paremti 
parapijos išlaikymą. Šeimi
ninkės bus pasiruošusios vi
sus svečius sutikti ir pavai
šinti skaniais valgiais, veiks 
gėrimų bufetas ir laimėjimų 
stalas. Laimėjimų stalui rei
kalingos dovanos, kurias gali
te įteikti parapijos komiteto 
nariams, šeimininkėms arba 
atvežkite į gegužinę. Gegužinę 
ruošia parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas ir parapi
jiečiai. 

BALFO RINKLIAVA 

BALFas daugiau 50 metų 
vykdo Kristaus paliepimą: pa-

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

(773) 5S6-5959 
(708)425-7160 

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

KJUIECJK REALTORS 
7922 S.PUaski Rd. -21 . 4365 SArcher Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

^r 
ROŽINIS RADUO 

BANGOMIS 
•.VNDZ»AM75» 

Sdudieniaii 9:32 T j . 
„Kalbėkite rožinį kasdieną už taiką 

pasaulyje" 
Dievo Motaa Marija Faamoje 

Reikalingas stalius 
su patirtimi įvairiems 

staliaus darbams. 
Tel . 773-297-4198 

dėti savo artimui patekusiam 
į vargą. Detroito lietuviai pa
sižymi dosnumu ir labai noriai 
padeda vykdyti šią BALFo 
Šalpos misiją. 

Artėja spalios — BALFo 
kasmetinio vajaus mėnuo. 
Laukiame jūsų aukų į vargą 
patekusiems tautiečiams. Mū
sų darbas labai palengvėtų, jei 
savo auką įteiktumėt BALFo 
rinkėjams spalio sekmadie
niais prie lietuviškų bažnyčių 
arba pasiųstumėt ją skyriaus 
iždininkui Vladui Staškui, 
10037 Hazelton, Redford, MI 
48239-1427. Čekį rašykite 
United Lithuanian Relief 
Fund, arba BALFas vardu. 

Dėkojame iš anksto ir reiš
kiame pagarbą 

Kun. Alfonsas Babonas 
pirmininkas 

Vladas Staškus 
Sekretorius/iždininkas 

LB DETROITO 
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS 

Nijolė Zelvrinder, Detroito 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkės pirmininkė praneša, 
kad metinis narių susirinki
mas vyks sekmadienį, spalio 
25 dieną, 12:15 vai. po pietų, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre. Susirinkime 
bus valdybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Praneša 
ir kviečia Nijolė Zelwinder, 
Lietuvių Bendruomenės Det
roito apylinkės pirmininkė. 

Teresė Landsbergiene i* Vašingtono, ..Lietuvos Našlaičių globos" komite
to narė, šią vasarą lankėsi Lietuvoje ir susitiko su komiteto globojamais 
našlaičiais Verkių apylinkėje 

( t 
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Pirmoji Komunija Kražiuose 1998 m. 

ŽINIOS IŠ KRAŽIŲ 
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę, veiklesnieji pasaulie
čiai ir dvasininkai skuba nau
dingai darbuotis, taisyti, kas 
pagadinta, iškreipta nelabo
sios sovietų okupacijos metais. 
Žmonių dvasinio švietimo, gai
vinimo ir materialinės žalos 
kultūrai šalinimo pastangos 
jau pastebimos ir Kražiuose. 
Sovietmečiu Kražiai taip pat 
gerokai degradavo, nors pra
ėjusio šimtmečio pabaigoje jie 
buvo plačiai žinomi ir gerbia
mi už narsų parapijos tikin
čiųjų pasipriešinimą caro val
džios vietininkų savivalei, kai 
1893 m. pabaigoje spragilais, 
kuolais ir akmenimis ginkluo
ti stojo prieš žandarų bei ka
zokų rimbus ir kardus. Be 
abejo, tuo savo turėtu autori
tetu (buvo jėzuitų kolegijos 
miestas, Žemaičių švietimo ir 
administracinis centras, kru
vino susirėmimo, ginant baž
nyčią, vieta) Kražiai Lietuvos 
provincijoje ir šiandien turi di
desnį garsą, todėl jie traukia 
piligrimų iš užsienio grupeles, 
juos aplanko ansambliai, cho
rai. Mokslininkai čia rengia 
konferencijas, kartu su vieti
niais patriotais — reikšmingų 
praeities įvykių minėjimus. 
Dažniausiai tai esti ir vertin
giausi renginiai praeina po is
torinės didingos bažnyčios 
skliautais. 

Šiais metais nuo vasaros 
pradžios daug reikšmingų įvy
kių būta. Birželio pirmąjį sek
madienį, Tėvo dieną, geras 
pusšimtis vaikučių pirmąkart 

prisiartino prie Dievo stalo. 
Iškilminga, puikiai suorga
nizuota buvo šventė, aktualus 
ir įtaigus klebono pamokslas 
tėvams. Iš jo tryško didelis 
susirūpinimas šeimos, tėvynės 
ir bažnyčios rytdiena. Atskirai 
nuo mažųjų, taip pat iškilmin
gai, buvo pakrikštyti keliolika 
suaugusiųjų, tėvai drauge su 

.nebe mažais jų vaikais. Tėvo 
dieną paminėtos 36-osios me
tinės nuo kun. Stanislovo 
Rimkaus sušaudymo Orenbur-
go kalėjime. Šis uolus ir talen
tingas žmogus 1936-1940 m. 
kunigavo Kražiuose ir per tą 
t rumpą laiką daug nuveikė, 
užsitarnavo žmonių pagarbą 
ir meilę. Šis jaunas Bažnyčios 
ir visuomenės šviesulys sužibo 
ir tragiškai dingo bolševizmo 
naktyje. 

Netrukus į Kražius atvyko 
keliolika vienuolių bernardinų 
iš Prancūzijos (Solemo). J ie 
čia giedojo mišparus. Lotyniš
kai. Mums neįprastai tylus 
buvo jų giedojimas, tačiau 
koks darnus, skaidriai aiškus 
ir pamaldus. Tokį giedojimą 
mūsų bažnyčia turėjo laimės 
girdėti pirmą kartą per savo 
istoriją. Bet veikiausai ne pas
kutinį, nes šie vienuoliai mū
sų (Kelmės) rajone, Palendrė-
se, stato bažnyčią, prie kurios 
bus ir vienuolynas. Svečiai la
bai domėjosi Kražiais, šeimi
ninkas jiems parodė ir rūsį po 
grindimis, čia palaidotų kle
bonų ir kunigų kapus, žymią
sias praeities l iekanas. . 

Susitikę Kražiuose šią vasarą. Iš kairės: kun. A. Gurklys, MIC, pirmą 
kartą apsilankęs Lietuvoje, Kražių klebonas Alionidas Budrius ir t. mari
jonų provincijolas kun. Donaldas Petraitis, MIC. 

Rugpjūčio 8 d. Kražiuose 
įvykęs Sąjūdžio 10-mečio mi
nėjimas irgi prasidėjo bažny
čioje Mišiomis. J a s aukojo bu
vęs šios parapijos klebonas, 
dabar svečias iš Kalifornijos 
kun. Stanislovas Anužis. Pa
kviesti dabartinio klebono 
Alionido Budriaus, prie šio mi
nėjimo gerokai prisidėjo keli 
pasauliečiai vietiniai inteli
gentai. To paties mėnesio 23 
d. Šiaulių naujosios vyskupi
jos, kuriai dabar priskirta 
Kražių parapija, vysk. Eugeni
jus Bartulis teikė Sutvirtini
mo sakramentą irgi daugiau 
nei pusšimčiui jaunų ir nebe
jaunų katalikų, taip pat minė
tiems naujakrikštams. Tokios 
iškilmės, tokia jaudinanti 
šventė įmanoma tik dabar, 
laisvėje. J i teikia vilties, kad 
atsipeikės ateizacijos suklai
dinta Lietuva, sutvirtės į tikė
jimą grįžusi ir žemaičių šei
ma. 

Rugsėjo mėnesį Kražių 
šventovėje Dievą pagarbino ir 
žmones padžiugino dvi svečių 
grupės. Šeštadienį, 23-čią, at
vyko Europos paveldo dienų 
'98 dalyvių būrelis. Dr. Ado
mas Butrimas papasakojo 
apie buvusius Kražių vienuo
lynus (jėzuitų, marijavičių ir 
benediktinių). Ypač atkreipė 
dėmesį į seserų benediktinių 
autoritetą, prieš jų veiklą nu
kreiptą rusų valdžios įniršį, 
pasibaigusį įvykiais, žinomais 
Kražių skerdynių vardu. Gerą 
valandą grojo senosios muzi
kos ansamblis „Vilniaus arse
nalas", solo partijas ir duetą 
giedojo Mindaugas Žemaitis 
bei Natalija Katilienė. O po 
dešimties dienų, 20-tą, sekma
dienio Mišiose, tylint vargo
nams, giedojo, Danutės ir Sigi
to Vaičiulionių vadovaujamas, 
jau garsus choras „Polifonija", 
iš Šiaulių. Visa tauria apran
ga bei laikysena, giesmių ir 
giedojimo grožiu šis choras jau 
antrą kartą kražiškiams sukė
lė įspūdį, tarsi jie melstųsi 
didmiesčio katedroje. 

Lapkričio 21 d. 12 vai. Kra
žiuose vėl bus didelė šventė — 
105-osios metinės po kruvinų
jų skerdynių. Programą ren
gia kauniškiai, bajorų palikuo
nys. Dalyvaus keletas vysku
pų, Mišiose giedos iš Vilniaus 

Kražių parapijos vaiku choras repeticijos metu 

choras „Brevis". 
Mes tur ime ir to paveldo, 

praeities kultūros paminklų, į 
kuriuos atsigręžę pa jun tame 
ir skausmą dėl jų būklės , ir 
ryžtą veikti, ką įmanoma, gel
bėti. Tačiau gerų norų neuž
tenka, reikia ir lėšų, o medžia
gų kainos vos ne as t ronomi
nės. Turime gražią ir garsią 
barokinio interjero bažnyčią, 
bet ji šaukte šaukiasi remon
to, jos paskliautėmis blaškosi 
pro kiaurymėles įklydę paukš 
čiai. Naujasis klebonas A. 
Budrius iš kailio ner iasi , kad 
taip nebebūtų, Ameriką iš
maišo, lėšų ieškodamas. Jo rū
pesčiu j au aukso spalva spindi 
restauruotų „stočių" rėmų 
puošniosios detalės. J a u vei
kia gera garso apa ra tū ra , ir 
ypač senimas geriau girdi ir 
Dievo žodį, ir kokią garsenybę 
iš toli, pavyzdžiui, žurnalis tą 
Juozą Kojelį (jis birželio 21 d. 
po daugelio metų vėl čia mel
dėsi, o po Sumos kreipėsi į 
žmones, kaip žemaitis į že
maičius ir kaip krikščionis ka
talikas į savo tikėjimo brolius, 
ragino semtis jėgos ir ištver
mės iš savo tautos kankin ių ir 
gerai dirbti, dabar, laisvėje, 
jau sau ir savo kraštui) . Verda 
darbai klebonijoje, kur i irgi 
yra kultūros paminklas , bet 
neįtikėtinai nugyventas, ap
leistas, sukirmėdintas. Kita
dos, kun. S. Rimkui v ikarau
jant , čia veikė pavasar in inkų 
ramovė (toks, nesakan t , klu
bas), jų arbatinė, turėjusi t iks- -
lą diegti blaivybės įpročius. 
Čia net profesoriai (Juozas 
Eretas ir kt.) skaitė paska i t a s 
liaudies universiteto klausyto
jams, r imto turinio spektak
lius repetuodavo vietiniai ar
tistai. Čia buvo pradė tas leisti 
parapijos žurnalas „Kražių ai
dai", įrengtas skerdynių mu
ziejus, eksponuojama gana 
turt inga liaudies meno kolek
cija, kurią sutvarkė kraštoty
rininkas viltaro brolis An tanas 
Rimkus. Dabart inis mūsų ga
nytojas, a ts idavęs dvasinis 
mokytojas užsimojo kleboniją 
suremontuoti, kad j i būtų tin
kama ne tik gyventi, bet ir 
parapijos poreikiams. Supuvu
sius, pirštu perdur iamus lan
gų rėmus j au pakeitė nauji, 
sandarūs . Nederamas ir ne
saugias pakeitė naujos durys 
naujose staktose. Raštinėje 
įkurdinta nemaža idealiai su
tvarkyta biblioteka, bet ir čia 
remontas dar nebaigtas, ir ki
tose patalpose da r daug dar
bų, j iems ne t ik gero noro, bet 
ir daug jėgų, a tkaklumo rei
kia, kad iki galo būtų padary
ti. 

Graudus vaizdas kultūros 
relikto — vienintelio išlikusio 
buvusios Kražių jėzui tų kole
gijos pastato, mūra i s vadina
mo. Čia būta mokinių bendra
bučio, gyventa vėliau žinomų 
literatūros bei mokslo įžymy
bių. Deja, dabar pripelėję t ie 
mūrai , tušti, apleisti , rodos, 
pasmerkti sunykt i . Klebonas 
judina ir mūsų valdžią, ne tik 
pats važinėja toli uždarbiau
ti: j is viliasi ne t rukus galė
siąs pradėti didelius remon
tus . Nemažiau j a m rūpi a ts ta
tyti ir vidinę bažnyčią, t.y. 
grąžinti parapiją į Dievo vaikų 
šeimą, todėl j i s labai daug dar
buojasi ne tik ka ip parapijos 
turto šeimininkas, bet ir aiš
kindamas Šv. Raštą, ne t savo 
rankomis puošiamas šventovę 
Velykoms. Sekminėms, Kalė
doms, nevengdamas sustaba
rėjusias formas, primityvesnį 
meną keisti labiau a t i t inkan
čiais dabartį, t inkamesnia is 
prasilavinusiems. Jeigu jo pa
s tangas paremtų vidurinė mo
kykla, didesnis geros valios in
teligentų būrys, bent r imtesnę 
moralinę atramą turėtų . Kra
žių klebonas dirba, nelaukda
mas ekonomikos pagerėjimo. 
Tai nėra lengva, bet už ta t iš
mintinga ir Bažnyčiai bei tė
vynei naudinga. 

E lena S k a u d v i l a i t ė 

A T S I S V E I K I N U S S U 
K . B U L O T I E N E 

Rugsėjo 9 d., ilgos ligos iš
varginta Los Angeles mirė ag
ronome Kotryna Bulotienė. Po 
gedulingų pamaldų Šv. Kazi
miero bažnyčioje, aukotų prel. 
Algirdo Olšausko, velionė, il
gos automobilių vilkstinės bu
vo palydėta į Forest Lawn ka
pines, į jos kūnui skirtą poilsio 
vietą. Prel. A. Olšauskui atli
kus religines apeigas, prie ka
po atsisveikinimo ir užuojau
tos žodžius ta rė Lietuvių at
sargos karių „Ramovės" vardu 
pirm. A. Mažeika, J. Dauman
to šaulių kuopos vardu atsi
sveikino L. Karuža, DLK Bi
rutės draugijos vardu A. Pa-
žiūrienė ir Tautinių namų 
vardu J . Petronis. Sugiedojus 
Tautos himną, laidotuvių da
lyviai buvo pakviesti į Tauti
nius namus vaišėms. Čia pri
siminimais dar dalinosi V. Gi-
lys, viens iš radijo valandėlės 
iniciatorių. Visiems dalyvavu
siems jautr ia is žodžiais padė
kojo velionės vyras Antanas 
Bulota. 

A.a. Kotryna Bulotienė-
Skruzdytė gimė 1908 m. ge
gužės 22 d. Lepšiuose, Pane
vėžio apskrityje. Studijavo že
mės ūkio akademijoje Dotnu
voje, kurią baigė 1933 m. Dir
bo agronome Rokiškio ir Uk
mergės apskrityse. 1939 m. 
liepos 8 d. ištekėjo už Įeit. A. 
Bulotos. Šeimos gyvenimą 
greit sudrumstė Lietuvos oku
pacija. Bolševikams 1944 m. 
vėl skverbiantis į Lietuvą, Bu
lotai su dviem mažais vaikais 
gelbėdamiesi traukėsi į Vaka
rus . Karui vykstant, Antanas 
buvo paimtas į karinius dar
bus. Kotryna buvo likusi su 
vaikais, kurių vienam buvo 4, 
ki tam 2 metai. Tik karui pasi
baigus, Antanui Bulotai pavy
ko susirasti šeimą ir kartu 
tęsti pabėgėlių vargus. 1949 
m. šeima persikėlė į JAV. Iš 
pradžių gyveno Rytiniame 
Amerikos pakraštyje, vėliau 
persikėlė į Kaliforniją, kur ga
lutinai įsikūrė. 

Gyvendama Los Angeles, 
Kotryna buvo įsijungusi į pla
čią visuomeninę veiklą, daly
vaudama L. Bendruomenės 
Ateitininkų sendraugių, DLK 
draugijos veikloje. Ilgą laiką 
buvo Lietuvių moterų federa
cijos skyriaus valdyboje. Pri
klausydama šioms organizaci
joms, darbu ir pinigais jas rė
mė. J i buvo giliai religinga ir 
gimtąjį kraštą mylinti mote
ris. Kiekvieną sekmadienį ji 
su vyru Antanu buvo matoma 
Šv. Kazimiero par. bažnyčioje. 
Gilų skausmą pergyveno, kai 
j auname amžiuje mirė duktė 
Jū ra t ė , kurios kapą nuolat 
lankydavo. Paskutinius keletą 
metų negalavo, rūpestingai 
prižiūrima savo gyvenimo 
draugo Antano, su kuriuo kar
tu išgyveno beveik 60 metų. 

Velionės Kotrynos gedi jos 
vyras Antanas, sūnus Kęstu
tis, vaikaitis Algis su žmona 
Terese, giminės, draugai ir pa
žįstami. Tegul jos sielai bus 
gera amžinybėje prie Viešpa
ties sosto. 

Ig. Medžiukas 

GELBSTI LATVIJOS 
RINKA 

Buvęs Bubių žuvininkystės 
ūkis sovietmečiu vien į Šiau
lius per dieną išveždavo apie 
5-6 tonas karpių. Šiuo metu 
per mėnesį neišvežama nė 3 
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Mielai Sesutei 

A.tA. 
AKSEI VASILIAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, jos brolį VYTAUTĄ DIJOKĄ, ilga
metį JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos vi
cepirmininką, nuoširdžiai užjaučiame ir l inkime j a m 
pačiam greitai pasveikti. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba 

A.tA. 
KUN. ANTANUI MICIŪNUI, MIC 

mirus, gilią užuojautą reiškiame Tėvams Marijo
nams, taip pat jo broliams ADOLPH, FRANK ir sese
riai SOPHIE su šeimomis. 

Kunigas Antanas, ilgametis ALRK Moterų sąjun
gos dvasios vadas, užgeso kaip žvakė, bet mes jį pri
simenam, kaip skleidžiantį šviesą aplink save, savo 
gerumu, patarnavimu ir tvirtu tikėjimu. 

ALRK Moterų sąjungos 
centro valdyba ir narės J 

AUKOS LIETUVOS PARTIZANŲ 
GLOBOS FONDUI 

$1,000 Liautaud, Gražina. 
$200 Kasakaitienė, Birutė; Miceika Vytas. 
$100 Abromaitis, O.; Gelažius, Irena ir Julius; Juodval

kis, Stephen; Kavaliauskas, Jonas; nėra pavardės. 
$50 Ališauskas, Juozas; Čyvas, Vladas W.; Gailevičiūtė, 

Elena; Gaška E.; Idzelis, Salomėja; Juodvalis, Ant; Kirkus, 
L. ir L; Molis, P.; Petrikas, Povilas; Ročkuvienė, M. pagerbti 
Juozą Milvydą; Šmulkštienė-Griniūtė, E: O; Urba, Petras. 

$25 Makauskas, Irena. 
$20 Galėnas, Helen; Rudaičiai, R. ir T.; Žadeikis, Valeri

ja; Žilionis, A 
$13 Gaižutis, Jerome. 
$15 Žadeikis, Juozas. 
$10 Baltrušaitis, Andrius; Domarkas, Dana; Juodikis, 

Genie; Narutis, Peter; Pankus, Thomas, J.; Smilga, A-.,.Sulli-
van, L; Underys, B.; nėra pavardės. 

Aukotojams nuoširdžiai dėkojame. Aukas prašome siųsti: 
L.P.G. Fund, 2711-15 W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI AUKOJO 

$200 Algirdas Nakas; Halina Bagdonas; Joseph Mikulis; 
Mrs. Barbara Plikaitis, Genovaitė, Kazys Trečiokai; Kazys 
Grina; Bobeliai, Antanas, Danutė. 

$100 Frank A. Baldauskas; Mrs. Maria ir dr. Augustinas 
Laucis; Vai. J. Mičiulis; Vvilliam Unakis; Lietuvių Union 
Pier draugija; Irena Raulinaitienė. 

$50 P. Juodaitis; Leonas Krajauskas; Lucy Kikilas; a.a. 
Onos Briedienės prisiminimui aukojo: Vaclovą Janukaitienė 
ir Jurgis Rubinskas. Reiškiame gilią užuojautą vyrui Juozui 
Briedžiui. 

$35 Leonas Barmus. 
$25 Detroito, Butkaus Šaulių kuopa a.a. Onos Briedie

nės prisiminimui. Petras Petraitis; Bronė Navickas; Albinas 
Dzirvonas; A. Karveliai. Joana M. Vaičiulaitis; Gertrude. 
Marion Slaby. 

$20 Elena Jasaitis; Genoveve Kaufman: Vyt. Jonaitis; 
Anastazija Sema; Veronica Paovys; Liuda Butikienė; Liud
mila Vilimienė; Olga Numgaudienė; George Schuksta. 

$10 Julie Thies; D. Ilginytė; Victor G. Matthew: Danutė 
Baltutis: Albina Dumbrys; K. ir G. Matoniai. 

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba ir šelpiamieji 
partizanai dėkoja aukotojams. Aukos nurašomos nuo federa-
linių mokesčių. Aukas siųsti: L.P.G. Fond 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

tonų, „Šiaulių kraštui" sakė 
Kurtuvėnuose įsikūrusios ben
drovės „Šventjonis" direkto
rius Bronius Astrauskas. Pa
sak . bendrovės vadovo, Lietu
voje labai didelė gyvų karpių 
pasiūla. Lietuvoje išliko visi 
22 buvę ir privatizuoti žuvi
ninkystės ūkiai. Tuo tarpu 
Latvijos ūkį šiek tiek sužlugdė 
privatizacija. Del kaimynų ne
ūkiškumo lietuviams tik ge

riau. 
Latvijoje kilogramas gyvų 

karpių kainuoja apie 10 litų. 
Lietuvoje — šešis su puse lito. 
Pridėjus parduotuvių antkai
nį, pirkėjai už žuvų kilogra
mą moka per 7 litus. 

Šiuo metu „Šventjonis" au
gina apie 170 tonų karpių. Jei 
būtų paklausa, galėtų auginti 
iki 300 tonų. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan \ 
Association of Chicago 

2212 VVest C e r m a k Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Cas imir G. Oksas, P re s iden t 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
ŠAUNI PLC SUKAKTIES ŠVENTĖ 

Ar v i s u o m e t norėjote už
s i p r e n u m e r u o t i „Draugą", 
vienintelį lietuvių dienraštį, 
leidžiamą užsienyje, bet me
tinės prenumeratos kaina at
rodė kiek per didele Jūsų 
biudžetui0 Pranešame gerą 
naujieną: ribotam n a u j u 
skai tytoju skaičiui mūsų 
dienraštis dabar tekainuoja 60 
dol. metams! Tai Kultūros ta
rybos nuopelnas su Lietuvių 
fondo parama. Įsijunkite į 
mūsų skaitytojų šeimą, neap-
sivilsite. 

JAV LB K u l t ū r o s t a rybos 
rad i jo p remi ja i skirti komi
sija, susidedanti iš pirm. Leo
no Narbučio. Jūratės Jan
kauskaitės. Eglės Juodvalkes. 
Edvardo Tuskenio ir Danutes 
Eindokienės. pasiruošusi ver
tinti JAV veikiančių lietu
viškų radijo valandėlių pro
gramas, išrinkti geriausią ir ją 
premijuoti. Premija bus įteik
ta lapkričio men. Clevelande, 
Kultūros tarybos ruošiamoje 
Premijų šventėje. Konkurse 
gali dalyvauti tik aktyviai vei
kiančios radijo valandėlės, at
siuntusios bent du radijo 
laidų, transliuotų pastarųjų 3 
mėn. laikotarpyje, įrašus. J ie 
turi pirmininką pasiekti iki 
spalio 20 d. Siųsti šiuo adresu: 
Leonas Narbutis, Lion Frame 
Gallery, 216 Main Str.. Le
mom, IL 60439. 

Vakarą su kun . dr . Vy
t a u t u B a g d a n a v i č i u m š.m. 
lapkričio 20 d. Čikagoje, Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje ruošia Lietuvių rašytojų 
draugija. Pasižymėkite datą 
savo kalendoriuose ir pasis
tenkite vakare dalyvauti. Bus 
įdomu. 

L i t e r a t ū r o s v a k a r ą Atei
t i n i n k u k u l t ū r i n i a m e sa
vaitgalyje , š.m. spalio 30 d. 
Jaunimo centre ruošia Lietu
vių rašytojų draugija. Lite
ratūros vakarai Čikagoje reti 
ir daugelio laukiami. Daly
vaukite. 

Pa l . J u r g i o Matu la ič io 
misijos taryba kviečia visus 
dalyvauti ir pagerbti šios misi
jos kapelioną Algirdą Palioką, 
SJ, jo 25-rių metų kunigystės 

jubiliejaus proga spalio 11 d. 
Jubiliejus prasidės 11 vai. šv. 
Mišiomis. Tuoj po šv. Mišių 
pagerbimas ir iškilmingi pie
tūs Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Kviečiame 
nedelsiant užsisakyti stalus, 
ar vietas: tel. 630-257-6675, 
arba 630-257-8346 arba sek
madieniais Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. 

D a u m a n t o — D i e l i n i n -
k a i č i o k u o p o s s u s i r i n k i 
m a s šaukiamas sekmadien į 
spalio 4 d. Uniformuoti ren
kamės 8:45 vai. ryto Pal . Ju r 
gio Matulaičio misijoje. Visi 
organizuotai, su vėliavomis ei
sime į bažnyčią. Mišių metu 
visi sėdės su savo būreliais. 
Tuoj po Mišių vaikams sku
bėsime į susirinkimą Ateiti
ninkų namuose. Tėveliams 
bus proga kuopon įregistruoti 
savo vaikus. Dr. Arvydas Žy-
gas sutiko susirinkimo laiku 
tėvelius supažindinti su atei-
tinkija. 

K a i p j a u ž i n o m e , Lietuvos 
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus lankysis Čika
goje š.m. spalio 17-20 d. Lietu
viškų organizacijų atstovai ir 
atstovės, lituanistinių mo
kyklų atstovai, kviečiami da
lyvauti pasitarime, kad 
iškilmingiau ir gražiau sutik
tumėm visų mūsų prezidentą. 
Tuo reikalu pasi tar imas įvyks 
trečiadienį, spalio 7 d., 6:30 
vai. vak.. „Seklyčioje", 2711 
West 71st Street, Chicago. 
Kviečia Lietuvos Respublikos 
general inis konsulas ir Prezi
dento Adamkaus komitetas . 

Į a m ž i n k i m e ž u v u s i u s u ž 
L i e t u v o s la i svę , Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje, Le
monte, pastatykime j iems pa
minklą, kuris kiekvienam pra
eiviui, j aunam ir vyresniam, 
pr imintų lietuvių tautos labai 
skaudų laikotarpį. Paminklo 
projektą, pavadintą „Part iza
no motina" paruošė visiems 
gerai pažįs tamas skulptorius 
Ramojus Mozoliauskas. Pa
minklo modelis dabar stovi 
Pal . Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje. PLC renginių ko
mite tas prašo visuomenę savo 
auka paremti šį projektą. Par
t izanai žuvo už šviesesnį Lie
tuvos rytojų, prisiminkime ir 
pagerbkime juos. Čekius rašy
ti: Li thuanian World Center 
vardu ir pasiųsti šio projekto 

• ižd.: Vytautas Čepėnas, 3181 
Grandvievv Place, Darien. IL, 
60561. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 

N a š l i u , n a š l i u k ų ir p a v i e 
n i ų klubo susir inkimas įvyks 
spalio 9 dieną, 1 vai. po pietų, 
Vytauto Didžiojo Šiaulių salėje 
2417 W. 43rd St., Chicago. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

P a k v i e t i m u s i v a k a r i e n ę 
su Lietuvos Respublikos prezi
dentu Valdu Adamkum ir p. 
Alma bus galima įsigyti prieš 
Mišias ir po Mišių spalio 4 ir 
11 d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 

Pasaulio lietuvių centro de
šimtmečio sukakt ies šventė-
pokylis įvyko rugsėjo 26 d., 
dalyvaujant 430 PLC narių ir 
svečių. Atnaujintoje sporto ir 
koncertų salėje šventiškai pa
sipuošusią publiką sutiko PLC 
tarybos pirm. Rimantas Griš-
kelis, tarybos nariai , valdybos 
pirm. Kęstutis Jecius, šio ren
ginio komiteto pirm. Genė 
Rimkienė su gausiais komite
to nariais. Pokylio svečių čia 
laukė atsigaivinimas ir lengvi 
užkandžiai. Laukė ir pati at
naujinta sporto salė su scena, 
tinkančia koncertams (su 400 
kėdžių), minėjimams bei poky
liams. Atnaujinta salė rodė ir 
PLC vadovybės ryžtą bei pas
tangas gerinti , plėsti PLC pa
talpas, kad jos dar labiau tar
nautų lietuvybei, ypač mūsų 
jaunajai kar ta i . 

Po susitikimų, pašnekesių 
apatinėje salėje, pokylio sve
čiai susirinko į didžiąją salę 
pirmame aukš te prie vaišių 
stalų. Čia visus pasveikino 
šventės rengimo komiteto 
pirm. Genė Rimkienė. J i dėko
jo atsilankiusiems už gausų 
dalyvavimą, apgailestavo, kad 
dėl vietų stokos ne visi norin
tieji į pokylį pateko, dėkojo 
savo komiteto narėms. Komi
tetą sudarė: Pranutė Domans-
kienė, I rena Draugelienė, Da
lia Dundzilienė, Dana Kau

nienė, Irena Kazlauskiene, 
Roma Norkienė, Janina Rui-
bytė, Rima Sell ir Rūta Su-
šinskienė. Dėkojo .Aldonai Pa-
lekienei už rezervacijų tvar
kymą, Dalei Šlenienei — už 
salės papuošimą, kartu su 
padėjėjais Jolanda Mockai-
tiene, Gediminu Kazėnu, Ignu 
Navicku, Tautvydu Patamsiu 
ir Arūnu Klibu. Dėkojo baro 
talkininkams: Arūnui Klibui. 
Zenonui Mereckiui. Rimvydui 
Rimkui — savo „antrajai pu
sei" už visokeriopą paramą. 
Dėkojo Aldonai Šoliūnienei už 
vaišių paruošimą, o didžiausia 
padėka priklausė PLC šir
džiai, kaip ji pavadino,Bronei 
Nainienei, kuri ir buvo pa
kviesta prie mikrofono. 
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Lietuvos Respublikos prez Valdas Adamkus ir „Transpak" savininkas 
Romas Pūkštys šią vasarą Vilniuje. 

PRASMINGAS 
PROJEKTAS 

Šią vasarą besilankydamas 
Lietuvoje, „Transpak" siunti
nių agentūros savininkas Ro
mas Pūkštys turėjo progos su
sitikti su prezidentu Valdu 
Adamkum, kuris išreiškė pa
geidavimą aprūpinti Almos 
Adamkienės globojamų mo
kyklų bibliotekas ir taip pat 
prezidentūrą JAV išleistomis 
lietuviškomis knygomis. 

R. Pūkš tys yra padėjęs į 
Lietuvą persiųsti nemažai 
įvairių lietuviškų organiza
cijų bei įstaigų archyvų ir 
knygų, tad šioje srityje turi 
daug pat ir t ies . Šiomis dieno
mis jis gavo iš Lietuvos prezi
dentūros laišką, kuriame pa
geidavimas pakartojamas, 
kreipiantis pagalbos „pade
dant aprūpint i Almos Adam
kienės fondo globojamų mo
kyklų bibliotekas bei naujai 
kuriamą prezidentūros biblio
teką įvairiais leidiniais — 
knygomis bei spauda". 

Laiško pabaigoje rašoma: 
„Manytume, kad Amerikoje 
gyvenančių lietuvių asme
ninėse bibliotekose yra nema
žai leidinių, kurie labai pra
verstų Lietuvos mokyklų bei 
prezidentūros steigiamai bib
liotekai. Pageidautina istori
nės, geografinės, ekonominės, 
l i tuanist inės literatūros, gro
žinės l i teratūros bei akademi
nio pobūdžio knygų, periodi
nių leidinių (jų komplektų), 
enciklopedijų, žinynų, žody
nų. Mokyklų bibliotekoms la
bai t rūks ta tokių, Vakaruose 
išleistų leidinių..." Laišką pa
sirašo Andrius Meškauskas, 
Lietuvos Respublikos prezi
dento kanceliarijos vadovas. 

Romas Pūkštys kol kas ne
apsisprendęs, kaip šį prašymą 
išpildyti, bet tikisi netrukus 
planą apipavidalinti ir pateik
ti lietuviškai visuomenei. 

J . P . 

Genė Rimkienė. 

PLC kultūrinių renginių ko
miteto pirm. Bronė Nainienė, 
visus pasveikinusi, žodį tarti 
pakvietė Lietuvos generalinį 
konsulą Giedrių Apuoką ir 
garbės konsulą Vaclovą Klei
zą. Jie trumpu žodžiu pasvei
kino sukaktuvininką PLC ir 
centro darbininkams palinkė
jo niekad nepavargti. 

Bronė Nainienė. 

Pokylio dalyvius sveikino 
PLC tarybos pirm. Rimantas 
Griškelis, išvardindamas tary
bos narius, pristatydamas vie
ną svarbiausių PLC įsigijimo 
„kaltininkų" — advokatą Ri
mą A. Domanskį. Sveikino 
valdybos pirm. Kęstutis Je
cius, dėkodamas visiems už 
darbą, dosnumą, energiją iš
laikant mums taip reikalingą 
Pasaulio lietuvių centrą. Svei
kino ir JAV LB Lemonto apy
linkės pirm. Gediminas Kazė
nas. 

Pasaulio lietuvių centro valdybos pirm Kęstutis Jecius sveikina vyr ..Draugo" redaktorę, pirmą kartą įžengusią 
į naujai įruoštą sporto salę PLC dešimtmečio sukakties šventas proga Stebi iiš kaires) Marija Remienė, Vytau-

Rimantas Griškelis. 

tas Bindokas ir Leonas Narbutis 
Svarbiausias sveikinimas 

raštu buvo iš Lietuvos Respu
blikos prezidento Valdo Adam
kaus, buvusio PLC antrosios 
tarybos pirmininko. Jį per
skaitė Bronė Nainienė. Svei
kinimo raštas užbaigiamas 
taip: 

„Man nepaprastai malonu, 
kad teko dalyvauti kuriant šį 
centrą ir bendrai dirbti su 
daugeliu Jūsų. Todėl šio pir- ^ 
mojo jubiliejaus proga linkiu 
visiems centro sumanytojams, 
minties puoselėtojams, stei
gėjams ir visiems Jums, čia 
susirinkusiems, dvasios tvir
tybės, sėkmės ir ilgų gyvavi
mo metų. Pagarbiai, 

Valdas Adamkus 
Lietuvos Respublikos 

Prezidentas". 
Svarbus buvo ir Lietuvių 

fondo valdybos pirm. Povilo 
Kiliaus sveikinimas, su ant
ruoju 50,000 dol. čekiu, kurį 
įteikė tarybos pirm. Algirdas 
Ostis ir Pelno skirstymo komi
sijos pirm. dr. Antanas Raz
ma. Šiuo čekiu buvo išmokėta 
100,000 dol. „Matching Fund" 
suma centrui sporto salės re-
montavimo išlaidoms padeng
ti. 

Šventės programą atliko dr. 
Vilija Kerelytė ir Algimantas 
Barniškis su dainomis ir mu
zikos pritarimu. Gaila, kad 
salėje toliau sėdintiems pro
grama buvo sunkiai girdima 
dėl svečių pokalbių triukšmo. 

Vaišės pradėtos prasminga 
kun. Algirdo Palioko, SJ in-
vokacija su palaima, kad PLC 
tarnautų lietuvybės išlaiky
mui tiek dešimtmečių, kiek 
reikės. O visų pokylio dalyvių 
linkėjimai centrui buvo iš
reikšti „Ilgiausių metų" padai-
navimu. 

Pasaulio lietuvių centro de-
šimtečio šventė baigėsi labai 
smagiais šokiais visų genera
cijų dalyviams prie skambios 
ir melodingos „Žaibas" šokių 
kapelos, kuriai vadovauja 
Andrius Utz. Be veteranų, ne
mažą šventės dalyvių dalį su
darė tėvai, jų draugai, kurių 
vaikai dabar lanko Maironio 
lituanistinę šeštadienio mo
kyklą, darželį bei Montessori 
mokyklėlę. 

Dešimtmečio sukakties pro
ga buvo išleistas puošnus lei
dinys su plačia informacija ir 
nuotraukomis apie Pasaulio 
lietuvių centro pradžią, jo au
gimą ir šiandien jame vyks
tančią veiklą lietuvybės išlai
kymui išeivijoje. Belieka lin
kėti, kad ta veikla tęstųsi per 
daugelį dešimtmečių. 

Bronius Juodel is 

Anti -Defamat ion L e a g u e 
p r a n e š a , kad neo-Nazi grupė 
National Alliance stengiasi 
pritraukti naujų narių iš 
Čikagos apylinkės. Spėjama, 
kad nuo 1992 m. narių skai
čius yra padvigubėjęs JAV-ėse 
iki 1,000. Grupė palaiko ry
šius su panašiom organizaci
jom po visą pasaulį. 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 
Čikagos ir apy l inkės 

š iukšl ių r i n k i m o firmų uni
jos darbininkai ketina strei
kuoti ketvirtadienį nebent 
jiems bus pristatytas naujas 
kontraktas. Streiko atveju 
šiukšlės nebus surinktos Či
kagos ligoninėse, restoranuo
se, įstaigose ir Lake, Cook, 
McHenry, ir kai kur DuPage 
ir Will apskrityse. 

• Danutės Bindokienės 
pagerbimas bus spalio mėn . 
24 d. 12:00 vai., „The May-
field" restorane, 6072 S. Ar
cher Ave. Rengia ir kviečia 
ALRK Moterų Sąjunga. Vietas 
užsisakyti iki spalio 18 d. tel. 
(773) 247-8453; arba 773-
737-7780; 773-582-7452. 

• ASS metinė šventė įvyks 
š.m. spal io 3 d., šeštadienį, 
Willowbrook salėje, šia tvar
ka: 5 v. p.p. pakėlimai, 6 v. v. 
pabendravimas, 7 v. v. progra
ma, 8 v.v. vakarienė. Rezer
vacijoms skambint fil. Jol an
dai Kerelienei, tel . 630-257-
2558. Laukiame visų! 

(sk) 
• Pinigai , s iuntiniai , bal

dai, automobil iai . TRANS
PAK, 4545 W. 63rd S tree t , 
Chicago , IL 60629. Tel . 1-
773-838-1050. 

(sk.) 
• „PENSININKO" žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, gal ima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Cbicago, IL 60629, te l . 
773-476-2655. P r e n u m e r a t a 
metams: JAV-bėse, $15, ki tur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 
• Gen. T. Daukanto Jūrų 

šaulių kuopos 35-mečio veik-, 
los sukaktuvinis pobūvis ren
giamas *.m. spal io mėn. 10 
d., šeštadienį, Šaulių namuo
se. Programoje: trumpa su
kaktuvinio paminėjimo dalis, 
pobūvio dalyvių vaišes ir pasi
linksminimas. Šokiams gros 
smagus A Barniškio orkest
ras. Bus pravestas gausus lai
mėjimais dovanų paskirsty
mas. Atsigaivinimui veiks ba
ras. Kviečiami visi šaulisko-
sios veiklos rėmėjai, šauliai, 
birutininkės, ramovėnai su 
savo svečiais ir naujieji atei
viai iš Lietuvos. Stalai iš 
anksto užsisakomi paskambi
nus V. Utarai, tel . 73-847-
0664. 

(sk) 

• Š.m. spalio 9 d., 7:30 vai. 
vakaro ALIAS Čikagos sky
rius ruošia susitikimą su Lie
tuvos Respublikos ambasados 
JAV gynybos atašė maj. Vol
demaru Sarapinu. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
auditorijoje majoras V. Sara-
pinas papasakos apie Lietuvos 
kariuomenės persitvarkymus 
prisitaikant prie vakarietiškos 
sistemos ir jos ruošimąsi, įsto
jimui į NATO. Kviečiame vi
sus besidominčius! 

(sk) 
• Užuojautoje a.a. Jonui 

Žukauskui mirus („Draugas", 
rugsėjo 22 d.) buvo klaidingai 
išspausdinta p.p. Radžiu pa
vardė. Turėjo būt Marytė ir 
Pranas Kadžiai. Už klaidą 
atsiprašome. 

• Lemonto BALFO 28 
skyriaus valdyba praneša: 
Spalio mėnuo — aukų rinkimo 
vajaus mėnuo. Aukas priim
sime prieš ir po šv. Mišių per 
visus spalio mėnesio sekma
dienius. 

(sk) 
• Amerikos Lietuvių ra

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

(sk.) 
• Akcijų, b o n ų bei kitų 

v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 a rba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel . 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

• P a r d u o d a m e l ėk tuvo 
bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL teL 847-392-6320. 

(sk.) 
ARAS ROOFING 

A'vyins KiHa 

i h u i i i ••<•> (, 

1 9 9 8 m . 

Spalio 9 d - PLC, Lemont, IL 

Spalio 1 1 d . — jaunimo centre, Chicago, IL 

Spalio 17 d. — Cleveland, OH 
Spalio 18 d. — Baltimore, MD 

Spalio 19 d . — Washington, D.C. 

Spalio 21 d. — St Petersburg, FL 
Spalio 25 d. — Los Angeles, CA 
Spalio 31 d. — Denver, CO 

Lapkričio 1 d. — Omaha, NE 

LIETUVOS PARTIZANU GLOBOS FONDAS RENGIA 

ANSAMBLIO KONCERTUS 
ANSAMBLIO DALYVIAI: 

VINCENTAS KUPRYS — Lietuvos valstybinės operos solistas 
ANTANAS PAULAVIČIUS — meno vadovas 
VYTAUTAS BALSYS, ANTANAS LUKŠA, VLADAS ŠIUKŠTA 
MELITA KUPRIENĖ — akompaniatorė 

„GIRIŲ 
AIDO" 


