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Popiežiaus laiškas pakvietė 
diskusijoms katalikus ir žydus
Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 

— Ketvirtadienį Vilniaus uni
versiteto Senato salėje pra
sidėjo dviejų dienų mokslinė 
konferencija „Katalikų bažny
čia ir lietuvių-žydų santykiai 
XIX-XX amžiais”.

Konferenciją surengė Lietu
vos katalikų mokslo akademi
ja, Vilniaus universitetas ir 
Lietuvos istorijos institutas.

Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos generalinis sekreto
rius, vyskupas Jonas Boruta 
įžanginiame žodyje kalbėjo 
apie šiemet paskelbtą popie
žiaus Jono Pauliaus II žydų 
tautos atsiprašymo laišką.

Dokumente atsispindi Ka
talikų Bažnyčios požiūris į žy
dų tautos tragediją, Bažnyčios 
tylėjimą holokausto metu, kiti 
krikščioniškojo ir žydiškojo 
pasaulių santarvę temdę reiš
kiniai, taip pat požiūris į anti- 
judajizmą bei antisemitizmą.

Lietuva pastatė pensionatą 
nacių aukoms

Lazdijai, spalio 8 d. (BNS) 
— Lazdijų rajone penktadienį 
atidarytas pensionatas asme
nims, nukentėjusiems per na
cių okupaciją II pasaulinio 
karo metais.

Pensionatas buvusiems kon
centracijos stovyklų ir getų 
kaliniams bei kitiems nu
kentėjusiems nuo nacių pasta
tytas ‘ už pinigus, kuriuos 
skyrė Vokietijos vyriausybė.

Veisiejų seniūnijos Kailinių 
kaime baigtame statyti pirma
jame pensionato pastate 
įrengti 29 dviviečiai kamba
riai, salė,. valgykla ir medici
nos kabinetas.

Iki šiol gauti dešimties as
menų pareiškimai apsigyventi 
naujojoje globos įstaigoje. Ke
turi iš jų, atitinkantys reika
lavimus, buvo patenkinti.

Lietuvos žydų bendruomenė 
pareiškė, jog Vokietijos kom
pensacijos lėšos buvo „panau

Kultūrą ir sportą „išlaikys” 
mokesčiai už alkoholį

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) 
— Seimas ketvirtadienį pri
ėmė Kultūros ir sporto rė
mimo fondo įstatymą, pagal 
kurį šios dvi sritys bus finan
suojamos iš alkoholio ir taba
ko akcizo pajamų.

Svarstydamas šį įstatymą, 
Seimas buvo virtęs diskusijij 
dėl tarutos moralės aikšte.

Seimo krikščionių demo
kratų frakcijos nepasitenki
nimą sukėlė tai, kad kultūrą 
ir sportą numatyta finansuoti 
iš pajamų, kurias duoda ydin
gi žmonių pomėgiai.

Tačiau dauguma parlamen
tarų laikėsi nuomonės, kad 
„pinigai nekvepia”, ir fondo 
įkūrimas buvo palaimintas.. 
Už jį balsavo 52 Seimo nariai, 
prieš buvo 12, susilaikė 20. •

Audringos diskusijos lėmė ir 
įstatymo priėmimo trukmę — 
nusprendus atskirai balsuoti 
už kiekvieną straipsnį, pro
cedūra vietoj planuotų 20-ies 
minučių užtruko beveik 2 va
landas.

Specifiniam fondo finansavi
mui pritaręs Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis ste
bėjosi argumentais, kad „pini
gai už alkoholį gali būti skiria
mi tik negeriems tikslams”. 
Jis ironizuodamas siūlė už
drausti iš alkoholio akcizo fi
nansuoti ligonines, bažnyčias, 
labdaros veiklą.

Lietuvos, Lenkijos, JAV 
mokslininkai, Lietuvos Kata
likų Bažnyčios ir žydų bend
ruomenės atstovai skaitė pra
nešimus apie Vatikano nuos
tatą holokausto atžvilgiu, ank
stesnių ir rąūsų laikų antise
mitizmo kilmę, kitomis temo
mis.

Kovo pabaigoje vyskupas J. 
Boruta Lietuvos žydų bend
ruomenei perdavė popiežiaus 
Jono Pauliaus II asmeniškai 
pasirašytą Šventojo Sosto do
kumentą „Mes atsimename: 
apmąstymai apie holokaustą”.

„Žydų tauta patyrė skau
džią tragediją. Tikri krikščio
nys kiek galėjo padėjo jai sun
kiu metu”, tada pabrėžė vysk. 
J. Boruta ir sakė, kad Lietu
vos Katalikų Bažnyčia ketina 
išsamiai išnagrinėti šį istorinį 
dokumentą bei rudenį sureng
ti specialią konferenciją.

dotos ne pagal paskirtį”. 
„Vargu, ar pensionate gyvens 
buvę geto kaliniai, tad jiems 
kompensacijos neatiteks”, sa
kė Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininkas Simonas 
Alperavičius.

Nuo nacių nukentėję Lietu
vos žydai ir jų tikslams atsto
vaujantis Genocido ir rezisten
cijos aukų rėmimo fondas 
kelerius metus bandė išsi
derėti iš Vokietijos, kad jos 
skirti 2 mln. markių būtų 
išdalinti konkrečioms aukoms, 
bet Vokietija pasisakė tik už 
kolektyvinę kompensaciją — 
senelių prieglaudos ar ligo
ninės statybą.

Genocido ir rezistencijos 
aukų rėmimo fonde įregi
struota apie 700 likusių gyvų 
nacių aukų. Manoma, kad iš 
viso jų Lietuvoje galėtų būti 
ne daugiau kaip 2,000.

Įstatyme numatyta, kultū
ros ir sporto rėmimo fondas fi
nansuos profesionalųjį ir liau
dies meną bei kūno kultūrą ir 
sportą. Planuojant kiekvienų 
metų valstybės biudžeto iš
laidas, fondui bus skiriama 2 
proc. praėjusių metų įplaukų 
iš akcizo už alkoholinius 
gėrimus ir tabako gaminius.

Kitas fondo lėšas sudarys 
valstybės ir savivaldybių biu
džetų tikslinės lėšos, taip pat 
juridinių ir fizinių asmenų 
dovanoti pinigai.

Krikščionis demokratas Ari
mantas Raškinis pareiškė, 
kad priėmusi tokį įstatymą, 
valstybė „nebegalės mažinti 
alkoholizmo, nes tada bus 
mažinama ir parama kul
tūrai”. Kitam šios frakcijos na
riui Algirdui Patackui atrodo, 
kad nuo dabar „pragerti ir nuo 
šeimos atimti pinigai turės 
moralinę atramą” ir kad 
„kiekvienas girtuoklis galės 
didžiuotis, kad kuo daugiau jis 
geria, tuo labiau remia 
kultūrą”. „Valstybė savo pa
reigą remti kultūrą perkelia 
ant girtuoklių pečių”, apiben
drino jis.

Krikščionis demokratas Ju
lius Beinortas spėja, kad „da
bar sportininkai turės lakstyti 
su buteliais po kaimynus, nes 
nuo to priklausys jų gerovė”.

Nuotr.: Lietuvos ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius mygtuko paspaudimu įjungia šiemet pavasarį 
baigtą statyti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ketvirtąjį hidroagregatą — pastaraisiais metais didžiau
sią naują energetikos objektą Lietuvoje. (Elta)

Aiškėja dešimtmeti statomos 
hidroelektrinės ateitis .

Kruonis (Kaišiadorių ra
jonas), spalio 8 d. (Elta) — 
Ketvirtadienį Kruonio hidro- 
akumuliacinėje elektrinėje mi
nistras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius perkirpo simbo
linę juostelę mašinų salėje ir, 
paspaudęs mygtuką, paleido 
šiemet pavasarį baigtą ketvir
tąjį hidroagregatą, pastarai
siais metais didžiausią naują 
energetikos objektą Lietuvoje.

Ta proga vykusiose iškil
mėse, į kurias atvyko Seimo 
narių, kitų garbingų svečių, 
ministras Vincas Babilius pa
reiškė, jog „kitąmet Kruonyje 
bus pradėti rimti darbai sie
kiant gręičiau užbaigti elekt
rinę”. Pagal jos projektą, turi 
būti pastatyti dar keturi hid-
roagregatai.

V. Babilius informavo, kad 
artimiausiu metu „Lietuvos 
energija” paskelbs pagrindi-

Įstatymu 
atveriamas kelias

„Williams”
investicijoms

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus ketvirtadienį pasirašė ak
cinių bendrovių „Būtingės naf
ta”, „Mažeikių nafta” ir „Naf
totiekis” pertvarkymo įstaty
mą, atveriantį kelią JAV ben
drovės „Williams Internatio
nal” investicijoms į Lietuvos 
naftos ūkį.

„Prezidentas sveikina vy
riausybės teikimu ir Seimo 
sprendimu pripažinto strategi
nio investuotojo — JAV ben
drovės *Williams Internatio
nal’ siekius prisidėti prie Lie
tuvos naftos ūkio reorganiza
vimo, tikėdamasis, kad tai 
paspartins ir Lietuvos ekono
mikai itin svarbaus Būtingės 
naftos terminalo statybos pa
baigą”, sakoma prezidento at
stovės spaudai pranešime.

Tačiau, kaip pažymi prezi
dento atstovė Violeta Gai
žauskaitė, prezidentas „pasi
gedo didesnio vyriausybės 
įgaliotų atstovų viešumo ir 
bendradarbiayimo su poli
tinėmis partijomis ir kitomis 
suinteresuotomis visuomenės 
grupėmis, siekiant išaiškinti 
šio įstatymo tikslus ir konk
rečių susitarimų sąlygas”.

Pasak pranešimo, preziden
tas „įdėmiai seks, kad vykdant 
šį įstatymą, nebūtų pažeisti 
Lietuvos valstybės interesai”.

nius principus, kuriais vado
vaujantis, bus atrenkama, kas 
finansuos Kruonio elektrinės 
projekto baigimą bei kas ją 
statys. Šiems darbams atlikti 
bus skelbiamas konkursas.

Dabar Kruonyje nuolat nau
dojamas tik vienas hidroagre- 
gatas, kiti, nesant elektros po
reikiui, nedirba. Tikimasi, kad 
elektrinė dirbs visu pajėgumu 
nutiesus elektros tiekimo li
niją iš Lietuvos į Lenkiją ir ra
dus Vakaruose elektros pir
kėjų. Su tuo susiję ir planai 
pastatyti dar keturis hidroag- 
regatus.

Kruonio elektrinė bus nau
dojama ir tuo atveju, jeigu 
anksčiau negu manoma tektų 
uždaryti Ignalinos atominę 
elektrinę, žurnalistams pa
reiškė premjeras G.Vagnorius.

Kruonio jėgainė yra glau
džiai susijusi su pagrindine 
elektros gamintoja Lietuvoje
— Ignalinos atomine. Dėl vie
nų ar kitų priežasčių sustojus 
atominės elektrinės vienai 
turbinai, Kruonio elektrinė 
per kelias minutes pradeda 
dirbti automatiškai. Tai svar
bus jos privalumas, nes Ignali-

Kauno advokatu 
elgesys kelia 

susirūpinimą
Vilnius, spalio 7 d. (BNS)

— Seimo Žmogaus ir piliečių 
teisių komitetas paprašė Tei
singumo ministeriją peržiūrėti 
advokatūros įstatymą.

Tai komitetas nusprendė 
trečiadienį, apsvarstęs neišga
linčių sumokėti už advokato 
paslaugas asmenų gynybos 
galimybes.

Komiteto pirmininkas Ema
nuelis Zingeris mano, kad 
rugsėjį vykęs Kauno advokatų 
teismo posėdžių boikotas bei 
advokato pareigų nevykdymas 
pažeidžia visas Europos Tary
bos nuostatas.

Rugsėjo 7-16 d. Kauno advo
katai nėjo į Kauno miesto apy
linkės teismo posėdžius, ku
riuose gynėjus skiria valstybė. 
Protestu advokatai siekė, kad 
būtų atkreiptas dėmesys į jų 
problemas. Apylinkės teismas 
advokatams už darbą pagal 
paskyrimus už kelis mėnesius 
buvo skolingas 52,000 litų.

Ministerijai pervedus pini
gus, protesto akcija truko dar 
kelias dienas, nes advokatai 
reikalavo ir „deramo” ministe
rijos elgesio su jais.

nos elektrinę vėl paleisti rei
kia 12 valandų.

. Kruonyje elektrinė pradėta 
statyti 1987 metais, pirmasis 
hidroagregatas buvo paleistas 
1992-ųjų pradžioje. Ketvirta
sis — pradėtas 1993 metais. 
Visų jų galingumas siekia 
apie 200 megavatų.

* Seimas pritarė įstaty
mo projektui, kuris numato, 
kaip greičiau taikyti bankroto 
įstatymą įsiskolinusioms ir 
numatomoms privatizuoti 
įmonėms. Tokių įmonių pag
rindiniai įsiskolinimai yra su-' 
sidarę iki įmonių bankroto įs
tatymo įsigaliojimo dienos. 
Dėl neįvykdytų prievolių, įsi
pareigojimų, susikaupusių 
delspinigių ir baudų tokių 
įmonių finansinė būklė yra la
bai sunki. Kiekvienoje iš šių 
įmonių dirba daugiau kaip po 
1,000 žmonių. Todėl projekto 
rengėjų, Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto nuomone, no
rint išvengti sunkių ekonomi
nių, socialinių padarinių, būti
na nustatyti atvejus, kada vy
riausybė turi teisę finansuoti 
ar pertvarkyti tokias įmones.

(BNS)

* Vyriausybė pateikė Sei
mui įstatymų pataisas, pa
gal kurias Valstybinei energe
tikos išteklių kainų ir ener
getinės veiklos kontrolės ko
misijai būtų suteikta teisė tik
rinti kainų pagrįstumą ir savi
valdybėms pavaldžiose šilu
mos tiekimo įmonėse. Prasidė
jus šildymo sezonui, pernykš
tės kainos liks Šiaulių, Kauno 
ir Panevėžio miestuose. Klai
pėdoje šildymo kaina suma
žėjo 0.5 cento už kilovatvalan
dę,, Alytaus ir Vilniaus savi
valdybėms leista šilumos kai
nas padidinti 1 centu už kilo
vatvalandę.

* Per devynis šių metų 
mėnesius Policijos departa
mento Ekonominių nusikalti
mų tyrimo tarnybos pareigū
nai valstybės biudžetą papildė 
1 mln. 755,623 litų. Patikrinę 
23,867 Lietuvos prekybos įmo
nes, jie nustatė 6,967 pažeidi
mus. Didelė pažeidimų dalis 
— prekės be įsigijimo doku
mentų ir nuslėptos pajamos, 
siekant mokėti kuo mažesnius 
mokesčius valstybei. Nuo me
tų pradžios už įvairius preky
bos taisyklių pažeidimus jau 
nubausti 5,038 asmenys, iš
aiškinti 3,082 administraci
niai teisės pažeidimai, kai be 
leidimo buvo gaminami, laiko
mi, gabenami ar parduodami 
etilo alkoholio produktai. (Eita)

Jungtinės Tautos evakuoja savo 
darbuotojus iš Kosovo

Ženeva, spalio 8 d. (Reu
ters-BNS) — Jungtinių Tautų 
(JT) pabėgėlių agentūra 
(UNHCR) ketvirtadienį prane
šė atšaukianti savo atstovus iš 
Kosovo, Juodkalnijos ir Belg
rado dėl galimų NATO oro 
antpuolių ir atsakomųjų 
veiksmų grėsmės.

Pasak JT Vyriausiojo pabė
gėlių įgaliotinio atstovės spau
dai Maki Shinohara, paskuti
niai nurodymai dėl evakuaci
jos iš JT buvo gauti ketvirta
dienį ryte.

Ženevoje įsikūrusi UNHCR 
yra pagrindinė pagalbos agen
tūra Serbuos provincijoje, kur 
nepriklausomybės siekiantys 
etninių albanų partizanai jau 
septintą mėnesį kariauja su 
Serbijos saugumo pąjėgomis. 
JT vyriausiasis pabėgėlių įga
liotinis Sadako Ogata praėju
sią savaitę grįžo iš derybų 
Pristinoje ir Belgrade.

Pasak atstovės spaudai, 
UNHCR atšaukė 10 savo ats
tovų iš Kosovo, 3 — iš Juod
kalnijos ir didžiąją dalį iš 17 
atstovų, dirbančių Belgrade.

„Belgrade pasilieka mini
malus UNHCR darbuotojų 
skaičius. Deja, šiuo metu mes 
turime imtis visų atsargumo 
priemonių savo darbuotojams 
apsaugoti, ir esame priversti 
nutraukti savo pagalbą”, 
agentūrai Reuters sakė M. 
Shinohara.
NATO kariuomenė laukia 

įsakymo
Briuselis. JAV Valstybės 

sekretorė Madeleine Albright 
ketvirtadienį pareiškė, kad 
„artimiausiomis dienomis” ga
li būti gautas „karinės pa
rengties” įsakas dėl NATO ka
rinių veiksmų Jugoslavijoje.

Šis įsakas, pavedantis 430 
karo lėktuvų ir daugybės karo

Maskva vėl įspėjo NATO 
nesiplėsti į Baltijos erdvę

Maskva, spalio 8 d. (Inter- 
fax-BNS) — Jeigu NATO plė
sis į Rytus už buvusios SSSR 
ribų, Rusijos santykiai su są
junga „visiškai pasikeis”, in-

Karo veteranams 
vietoj pensiją — 

medaliai
Vilnius, spalio 8 d. (BNS) 

— Rusijos ambasadorius Kon
stantinas Mozelis kelioms 
dešimtis karo veteranų, gyve
nančių Lietuvoje, ketvirta
dienį įteikė medalius „Mask
vos 850-mečiui atminti”.

Medaliai Maskvos vyriau
sybės vardu įteikti vetera
nams, 1941 metais gynusiems 
Maskvą nuo nacistinės Vokie
tijos puolimo.

„Jūs teisingai gyvenote ir to
liau dirbate tėvynei”, sakė K. 
Mozelis per priėmimą Rusijos 
ambasadoje Vilniuje.

Sveikindamas veteranus ir 
užsimindamas apie sunkumus 
Rusijoje, diplomatas ambasa
dos socialinio aprūpinimo sky
rių paragino „veikti aktyviau”, 
kad pensijos karo veteranams 
būtų kuo greičiau išmokėtos.

Lietuvoje gyvenantys Rusi
jos karo pensininkai dėl krizės 
Rusijoje rugpjūtį pavėluotai 
gavo pensijas, o už rugsėjį jų 
kol kas negavo.

Rusijos gynybos ministerija 
10,600 Lietuvoje gyvenančių 
buvusių Rusijos kariškių pa
prastai per Lietuvos bankus 
kas mėnesį perveda maždaug 
po 4.4 mln. litų.

Nr. 197

laivų flotilę NATO centriniam 
valdymui, bus paskutinis 
žingsnis prieš imantis karinių 
veiksmų.

„Aš įsitikinusi, kad mes tu
rime teisinį pagrindą ir efek
tyvias veikimo priemones. Aš 
tikiu, kad NATO sutiks, ir su
tiks greitai, žengti tolesnį 
žingsnį, jei tik to reikės”, sakė 
M. Albright.

Anksčiau M. Albright 
išsiuntė JAV pasiuntinį Ri
chard Holbrooke į Belgradą, 
kad jis pamėgintų įtikinti Ju
goslavijos prezidentą Slobo- 
dan Miloševič nutraukti karo 
veiksmus prieš Kosovo etni
nius albanus, atšaukti savo 
kariuomenę ir pradėti derybas 
dėl taikos.

R. Holbrooke pats informa
vo NATO ambasadorius Briu
selyje apie trečiadienį Belg
rade vykusias derybas su S. 
Miloševič.

„Šiandien mes esame Bal
kanų ir NATO istorijos kryž
kelėje. NATO privalo būti pa
sirengusi veikti”, sakė M. Al
bright.

JAV prezidentas žengė dar
.vieną žingsnį karinių 

veiksmų link

Vašingtonas. Pasak JAV 
prezidento atstovo spaudai 
Joe Lockhart, Bill Clinton įga
liojo NATO būstinės Briuse
lyje atstovus patvirtinti įsaky
mą dėl JAV dalyvavimo bet 
kokio pobūdžio kariniuose 
antpuoliuose.

Pasak J. Lockhart, šis B. 
Clinton žingsnis nereiškia, 
kad NATO antpuoliai yra ne
išvengiami. Atstovo spaudai 
teigimu, Jungtinės Valstijos 
yra įsitikinusios, kad NATO 
sugebės pasiekti taikų susita
rimą.

terviu Ispanijos laikraščiui 
„Vanguardia” pareiškė Rusijos 
užsienio reikalų ministras 
IgorIvanov.

1991-1993 metais jis dirbo 
ambasadoriumi Madride.

Pasak Rusijos ministro, „yra 
‘raudonoji linija’, kurią mes 
laikome radikaliu pokyčiu, su
sijusiu su mūsų saugumu”.

„Ši linija eina buvusios So
vietų Sąjungos, taip pat Balti
jos valstybių siena. Jeigu bus 
prieita iki to, turėsime vi
siškai pakeisti politinius san
tykius su Šiaurės Atlanto 
sąjunga, nors to nenorime, nes 
siekiame toliau bendradar
biauti”, cituoja „Vanguardia” 
I. Ivanov žodžius.

„Kadangi, bent deklaracijo
mis, nurodoma, kad NATO 
keisis, mes laukiame šių po
kyčių. Sutinkame su trįjų su
verenių valstybių — Lenkijos, 
Vengrijos ir Čekuos — spren
dimu įstoti į NATO, bet mes 
apsvarstėme priemones, kad 
tai nepadidintų pavojaus mū
sų valstybei. Kaip ir šios val
stybės, Rusija turi teisę rū
pintis savo saugumu”, pažy
mėjo I. Ivanov.

KALENDORIUS 
Spalio 9 d.: Šv. Denis ir drau

gai, Šv. Jonas Leonardi; Dionizas, 
Rustikas, Eleuterijus, Branguolė.

Spalio 10 d.: Pranciškus, Danie
lius, Gilvydas, Jogaudas. 1939 m. 
Maskvoje pasirašyta Lietuvos ir So
vietų Sąjungos sutartis dėl Vil
niaus krašto perdavimo Lietuvai ir 
sovietinių karinių bazių įkurdini
mo Lietuvoje.
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APIE DIDŽIUOSIUS VASAROS 
ĮVYKIUS LIETUVOJE (6)

Apie II Lietuvos Tautinę 
olimpiadą ir VI Pasaulio Lie
tuvių sporto žaidynes turbūt 
būtų galima rašyti dar iki šių 
metų pabaigos. Visokių temų, 
vaizdų ir vardų tiek daug at
mintyje prisirinkę.

Tačiau, atrodo, kad šį kartą 
reikia baigti, nes yra daug ki
tų sportinių įvykių, kuriuos 
reikia apžvelgti.

Anksčiau minėtieji renginiai 
jau praeitis. Jų rezultatai su
žymėti, nurimo sportuojančių 
balsai aikštėse ir salėse, visi 
išsiskirstė atgal į namus, 
laukti panašių susitikimų.

Kaip šio ilgo, dalimis pateik
to rašinio pradžioje minėjau, 
kad naudojausi II LTO ir VI 
PLSŽ rezultatų knygomis, ku
rios mus pasiekė praėjus maž
daug mėnesiui po šių rengi
nių. Dauguma varžybų duo
menų jose, kaip atrodė, buvo 
gana tiksliai pateiktos, gal iš
skyrus tenisą, kur būta ne
aiškumų. Tad, jeigu būta ne
tikslumų, tai jie padaryti ne 
dėl mūsų kaltės.

Šiuose aprašymuose nemi
nėjome gana įdomių renginių, 
pvz. Kaune S. Dariaus ir Girė
no centro stadione įvykusio 
iškilmingo II LTO ir VI Pa
saulio lietuvių sporto žaidynių 
atidarymo bei kitų nevaržy- 
binio pobūdžio įvykių. Reikia 
pasakyti, kad šios atidarymo 
iškilmės sutraukė arti 10,000 
žmonių, tuo tarpu dauguma 
varžybinio pobūdžio rungtynių 
praėjo beveik nepastebėtos. 
Net ir II LTO varžybos, kurio
se pasirodė gana neblogo lygio 
sportininkai, nesukėlė susi
domėjimo.

Žinoma, buvo didelis ren
gėjų nesusipratimas ruošti 
šiuos du sporto įvykius vieną 
po kito ir dar prieš pat Pasau
lio lietuvių dainų šventę, kuo
met daug dėmesio buvo skiria
ma tam renginiui. Šūkis, kad 
vienu šūviu nušausime du ar 
net tris zuikius, nepateisino.

Dar prieš šiuos renginius 
„Lietuvos ryto” sporto sky
riaus darbuotojas V. Čeponis 
dėl šių renginių suplakimo 
paskelbė trijų asmenų nuo
mones. Aš ir Kūno kultūros ir 
sporto departamento prie Lie
tuvos Respublikos vyriausybės 
direktorius Rimas Kurtinaitis 
į tai pažvelgėme gana kritiš
kai ir tik II LTO ir VI PLSŽ 
Organizacinio komiteto direk- 
toriato vadovas Algirdas Ras
lanas bandė ginti tų renginių 
organizavimą.

Beje, tame organizaciniame 
komitete, kurio pirmininku 
buvo Arvydas Vidžiūnas (LR 
Seimo pirm. pavaduotojas), 
matėme ir užsienio lietuvių 
atstovus: Audrių Šileiką (Š. 
Amerikos lietuvių fizinio auk
lėjimo ir sporto sąjungos pir
mininką) ir Antaną Laukaitį 
(Australuos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungos valdybos 
narį). O organizacinio komite
to direktoriate vienu iš pirmi
ninko pavaduotojų buvo Algis 
Rugienius.

Prieš šiuos renginius buvo 
išleisti keli leidiniai. Vienas 
vadinasi II Lietuvos Tautinės 
olimpiados, VI Pasaulio Lietu
vių sporto žaidynių programa. 
Tai 58 puslapių knygelė. Jos 
pradžioje telpa prez. Valdo 
Adamkaus, dr. Arvydo Vidžiū
no, Rimo Kurtinaičio ir Lietu
vos Tautinio olimpinio komite

to pirm. Artūro Poviliūno svei
kinimo žodžiai.

Išleista ir įvairios šiuos ren
ginius liečiančios atributikos. 
Švenčių proga Lietuvos paštas 
išleido net specialų ženklą. 
Muzikas ir menininkas vilnie
tis Antanas Jonušas sukūrė 
proginius suvenyrinius vokus, 
skirtus šiems renginiams.

Lietuvos spaudoje tilpo ne
maža rašinių šių švenčių pro
ga — gal ne tiek daug rekla
minės medžiagos ar varžybų 
rezultatų, kuriais, atrodo, 
sporto mėgėjai beveik nesi
domėjo.

Lietuvos spauda kiek dau
giau domėjosi svečiais iš už
sienio. Esu surinkęs nemaža 
spaudos iš įvairių vietovių, 
kur rašoma apie užsienio lie
tuvius sportininkus. Vienas 
didesnių tokių straipsnių „Lie
tuviai... atrado Lietuvą” tilpo 
„Kauno dienoje” liepos 4 d. Čia 
plačiai rašoma apie New Yor- 
ko LAK jaunųjų krepšininkų 
pasirodymą. Daug vietos tame 
rašinyje skiriama ir jų vado
vui Juozui Milukui, gimusiam 
ir augusiam jau JAV, kuris su 
jaunaisiais krepšininkais kal
bėjęs angliškai. Jis pareiškęs, 
kad dauguma žaidėjų lietu
viškai nesupranta, o taip pat 
ir jis pats po šios pirmosios ke
lionės į Lietuvą dabar intensy
viau mokysis lietuvių kalbos.

Neseniai mus pasiekė Lietu
vos Televizijos gaminta vaiz
dajuostė apie šias žaidynes.. 
Vienos valandos trukmės juos
toje įdėta ir retos dokumen
tinės medžiagos iš I LTO 1938 
metais Kaune. Taip pat nema
ža vietos skirta Atidarymo 
programai Kaune, o apie pa
čias varžybas gana kukliai. 
Apie Pasaulio lietuvių dainų 
šventės renginius LT sugebėjo 
sudaryti 8 valandų programą 
(4 juostose), o šiems didie
siems sporto įvykiams vos tik 
valandą sukombinavo.

Ir vėl po 4 metų

II LTO ir VI PLSŽ užbaigos 
iškilmėse buvo pranešta, kad 
vėl susitiksime po keturių 
metų. Tai jau bus ne tik nau
jas šimtmetis, bet ir tūks
tantmetis. O metai bus 2002- 
j».

Lietuviai, dalyvavę š.m. rugpjūčio 9-22 d. Portland, OR, vykusiose ketvirtose Pasaulio meistrų žaidynėse

4-TOSE PASAULIO MEISTRŲ 
ŽAIDYNĖSE LIETUVIAI IŠKOVOJO 

20 MEDALIŲ!

Baigėsi ilgai mūsų lauktos 
ketvirtosios Pasaulio meistrų 
žaidynės, vykusios Portland, 
OR, š.m. rugpjūčio 9-22 d. 
Jose dalyvavo arti 11-ka tūks
tančių veteranų sportininkų. 
Šioje pasaulinėje šventėje la-

Jurkuvienė, R. Valiulienė, N. 
Kmieliauskienė, L. Dembins- 
kienė, L. Subačienė, S. Pe- 
karskienė, I. Viskantienė, N. 
Kašelionienė, E. Janušaitienė 
ir R. Ragaišienė. Dauguma 
Lietuvos veteranių žaidėjų

bai gerai pasirodė sportinin-. anksčiau yra rungtyniavusios
kai iš Lietuvos. Jų medalių 
derlius puikuojasi 9 aukšo, 4 
sidabro ir 7 bronzos apdovano
jimai!!!

„Veteranėms krepšininkėms 
iš Lietuvos JAV nebuvo lygių”, 
— taip rašė „Lietuvos rytas”, 
sugrįžus lietuvaitėms Tėvy
nėn. Lietuvos komanda, ku
riai atstovavo Vilniaus „Ka
manės” žaidėjos tapo žaidynių 
čempione! 40-ties metų ir vy
resnių moterų turnyre žaidė 
10 komandų. Lietuvaitės gru
pės varžybose 71-50 sutriuš
kino Australiją, 95-32 — Ka
nados trečiąją rinktinę ir 70- 
54 šios šalies antrąją koman
dą. Pusfinalyje jos 82-54 pra
noko Latviją, o finale 68-47

Vilniaus „Kibirkšties” koman
doje.

Iš šių žaidynių Lietuvos te
nisininkai, tarp kurių buvo 
daugiausia Kauno teniso klu
bo nariai, Lietuvon grįžo irgi 
ne tuščiomis. Praeityje buvusi 
daugkartinė Lietuvos teniso 
čempionė Nijolė Gudavičienė 
laimėjo du medalius — bron
zos vienetų grupėje ir aukso 
dvejete (kartu su amerikiete 
Andreja Paltosaro). Jos klubo 
draugė Nijolė Makarevičienė 
laimėjo sidabro medalį dvejetų 
varžybose kartu su Rasa Ci- 
cėniene. Dukart žaidynių čem
pionu tapo Vilius Helmas — 
vienete bei dvejetų varžybose 
kartu su Gracijumi Remeikiu. 
Edvinas Paulauskas taip patnugalėjo Kanados pirmąją x .

rinktinę. Žaidynių Čempionė- Peinėu du įėjėtų
mis tapo Z. Kuzminskienė, I. varžybose - bronzą, o vienetų 

— sidabrą. Jo partneris — Vy
tautas Kapačiauskas taip pat 
grįžo „bronzinis” namo. Lietu
vaičiams pasiekus tokių aukš
tų rezultatų negalime nepri
tarti Kauno teniso sąjungos 
prezidentui E. Paulauskui, 
kuris, sveikindamas savo 
draugus, s&kė: „laimėję tiek 
medalių atkakliose varžybose 
užjūrio teniso aikštelėse, jūs 
įrodėte, kad Lietuva ne tik 
krepšinio kraštas”. Tenka tik 
apgailestauti, kad dėl žaidėjų 
registracijos nesklandumų ir 
dėl informacijos stokos nežino
jome, kad tenisininkai iš Lie
tuvos irgi dalyvauja šiose žai
dynėse. Tad, nors ir pavėluo
tai, Portland lietuviai sveikina 
šaunuolius tenisininkus vete
ranus!

Kaip paskelbta, jog tai bus 
vienas renginys — III Lietu
vos Tautinė olimpiada, kuri 
savyje talpins ir PLSŽ var
žybas. Žinoma, tas skamba 
kiek keistai ir nežinia, kaip 
tai praktiškai bus padaryta. 
Bet gerai, kad jau galvojama 
bent ką pakeisti ir nekartoti 
šios vasaros keistenybių.

Tačiau 2002-siais metais vėl, 
yra numatyta ir Pasaulio lie
tuvių dainų šventė, taigi ir vėl 
sportas liks tų renginių šešė
lyje. O čia kaip tik yra pati 
didžiausia klaida. Jeigu ne
norima palikti III LTO „kam
pininko” vaidmenyje, tad šį 
renginį reikia ruošti ne tais 
pačiais metais, kai vykdoma 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tė. Jau atėjo laikas į šį klau
simą rimčiau pažvelgti.

Edvardas Šulaitis

1998/99 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
KĖGLIAVIMO PIRMENYBĖS

1998/99 m. sezono Š. A. lie
tuvių kėgliavimo (Bowling) 
pirmenybės vyks 1998 m. lap
kričio 7 d., šeštadienį, O’Con- 
nor Bowl West, 1100 Islington 
Avė. (4 blokai į pietus nuo 
Bloor), Etobicoke, Ont. Tel. 
416-231-7265.

Pirmenybės bus vykdomos 
suderinant su kartu vykstan
čiu Toronto LSK „Jungties” 
tradiciniu, metiniu „Draugys
tės turnyru”.

Š. A. lietuvių pirmenybių 
dalyvių registracija nuo 1:30 
vai. p.p. Varžybų pradžia 2 
vai. p.p.

„Draugystės turnyro” regist
racija nuo 4:30 v. p.p. Varžy
bos prasidės 5 v. p.p.

Varžybos bus komandinės 
ir individualios. Komandą su
daro 4 mišrios lygties žaidė
jai,-jos. Dalyvių amžius neap
ribotas. Dalyvavimas atviras 
visiems lietuvių kilmės žaidė
jams. Individualūs „High ga-

me” ir „High series” laimėto-

Mūsų lengvaatlečiai įrodė, 
kad ir jie ne iš „kelmo spirti”! 
Pastarieji rungtyniavo Eugene 
mieste, maždaug 120 mylių į 
pietus nuo Portland. Aldona 
Markevičienė laimėjo bronzos 
medalį rutulio stūmime, Dalia 
Bertašienė iškovojo sidabrą

jai išvedami iš komandinių šuolyje į tolį. Rimas Žalys ga-
varžybų pasekmių, vyrams ir 
moterims.

Varžybų dieną specialiai bus 
pažymėti jaunis ir mergaitė 
(16 metų ar jaunesni).

vo sidabrą šuolyje į aukštį. 
Leonardas Varnas laimėjo du 
bronzos bei vieną sidabro me
dalį. Jis dalyvavo daugiako
vėje (disko metime, rutulio

Daugiau informacijų prane- stūmime, ieties metime ir kt.).
šama klubams, grupėms ir kt. 
arba kreipiantis pas rengėjus, 
šiuo adresu:

Vida Juzukonytė, 94 Mea- 
dow Vale Dr., Toronto, 
Ont. M8Z 3J6, Canada. Te- 
lef. 416-236-0848 namų; 416- 
215-2356 darbo.

Papildomi kontaktai: Mi-

O lietuviai sunkumų kilno
tojai — tikri stipruoliai! Iš ke
turių atvykusių sportininkų, 
trys laimėjo medalius savo 
svorio kategorijose. Rimutis 
Gaška iš Šiaulių iškovojo auk
so medalį. Taip pat auksą 
laimėjo ir Albinas Nausėda iš 
Klaipėdos. Bronzos medaliu

chael Jaglowitz 416-622- buvo apdovanotas Vytas Če-
9919; Algis Nagevičius 440- 
845-8848.

Dalyvių registraciją atlikti 
iš anksto neprivaloma.

ŠALFASS kėgliavimo 
komitetas

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

kaitis iš Marijampolės. Henri
kas Jūraitis, irgi iš Marijam
polės, buvo ketvirtas savo svo
rio kategorijoje.

Žaidynėse Portlande rungty
niavo ir keturios Lietuvos vy
rų veteranų komandos 40-ties 
metų, 45-ių metų, 50-ties me
tų bei 60-ties metų grupėse,

tačiau jos tarp prizininkų ne
pateko. Arčiausiai medalių 
buvo mūsų 40-mečiai vetera
nai — šaunūs vyrukai, puikūs 
krepšininkai (A. Linkevičius, 
M. Arlauskas, D. Laskys, V. 
Urba, G. Maumevičius, V. Ri- 
binskas, M. Stankaitis, Vaiš
noras ir kt.), be žaidynių orga
nizatoriams, nesilaikantis pro
tokolo bei pritrūkus profesio
nalumo ir drąsos pripažinti 
savo padarytas organizacines 
klaidas, mūsų komanda į pus
finalį nepateko!

Taip pat norime pasveikinti 
Zagunų šeimos vyrus iš Port- 
lando, kurie netausodami jė
gų, atkakliai ruošėsi ir dalyva
vo keturviečių baidarių irkla
vimo varžybose (tėvas Leo su 
trimis sūnumis). O laimė nu
sišypsojo vienam iš keturių 
Zagunų ąžuolų — Robert, ku
ris irklavo ir aštuonvietėje 
baidarėje kartu su savo ameri
kiečiais draugais bei iškovojo 
bronzą.

Su pasididžiavimu galime 
sakyti, kad mūsų tautiečiai 
pasirodė puikiai! Labai tiks
liai išsireiškė Mindaugas 
Skvarnevičius (teniso klubo 
prezidentas) pasakęs, kad da
lyvaujantiems šiose stambiose 
varžybose svarbiausia ne tik 
laimėti medalius, bet ir skleis
ti žinias apie Lietuvą, kad 
apie ją žinotų kuo daugiau 
žmonių! Buvo puiki proga 
išgarsinti Lietuvą, ir jie tą pa
darė su kaupu. Buvom kaip 
devintam danguj, kai po 60- 
mečių krepšininkų rungtynių 
tarp Lietuvos ir Kanados, tei
sėjai pagyrė mūsų žaidėjus; 
sakė: „iš visų komandų, daly
vavusių turnyre, Lietuvos ko
manda žaidė korektiškiau- 
siai”.

Mes, Portlando lietuviai, nei 
sapne nesapnavome, kad tiek 
mūsų tėvynainių suskristų į 
Portlandą ir dar taip gražiai 
pasirodys (o sportininkų ga
lėjo būti ir geru puse šimtu 
daugiau, bet daugelis jų nega
vo vizų)! Su džiaugsmu sten
gėmės visiems padėti: vienus 
pasitikome oro uoste ir išve
žiojome į motelius, kitiems 
vertėjavome, tretiems keitėme 
bilietų grįžimo datas (kai ku
rie norėjo išvykti anksčiau, 
nepatekę į finalus, o kiti no
rėjo nors savaitei pratęsti savo 
kelionę, kad truputėlį galėtų 
pasižvalgyti po dar nematytą 
šalį). Visiems darbo užteko. O 
kur dar ekskursijos po mūsų 
gražųjį miestą bei jo apylin
kes: prie Columbia Gorge, prie 
Ramiojo Vapdenyno ir kt. Ir 
visur mus lydėjo lietuviškos 
dainos! Ypač balsingos buvo 
mūsų čempionės krepšininkės 
bei sunkumų kilnotojas Albi
nas. O kiek dainų jų „reper
tuare” buvo! Smagiai praėjo 
susipažinimo vakaras Algio ir 
Lindi Rimkų ištaikinguose 
namuose ant Columbia upės 
kranto. Didelis ačiū Rimkams, 
kad jie neišsigando ir svetin
gai priėmė daugiau 100 sporti
ninkų ir dar būrelį vietinių 
lietuvių. Taip pat labai dė
kojame Chris ir Tammy Am
brose (Ambrozaičiams), Euge
nijai ir Eitai Dargužiams, Le
tai Leonavičienei, Frank Shar- 
ron (Pranui Vaisinavičiui), 
Galinai ir Egidijui Lapins-

DRAUGAS
(USPS-161000)THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Publiahed daily eicept Sundaya and Mondaya, legal Holidays, the Tueadays 
following Monday obaervance of legal Holidays aa well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Presą Society, 4645 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-6589.
Periodical claaa postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices 
Subscription Rates: $96.00. Poreign countries $110.
Postmaster Send address changes to Draugas - 4646 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5689.
Mažinant palto iilaidaa, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii jo 
mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto.
Metams 1/2 metų 3 mėn.

JAV...............................................................$96.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur...................... (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik iettadienio laida:
JAV...............................................................$65.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur........................ (U.S.) $60.00 $45.00 $36.00
Užsakant i Lietuvą:
(Air cargo) ................................................. $100.00 $55.00
Tik leitadienib laida................................$55.00
Užsakant į užsieni oro paltu...... $500.00 $250.00
Tik leitadienio laida ..»........................... $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimielis

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, ieitadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ut skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Praiome siunčiant pasilikti kopiją.

karna, Algiui ir Beni Teko- 
riams, Dianai ir David Shutte, 
Laimai ir Petrui Astraus
kams, Algiui Garoliui, Eliza- 
beth Zalpys, Adai ir Dariui Li- 
seckams, Juozui Vainai, Sigi
tui Banaičiui ir, žinoma, viso 
renginio lietuvių koordinato
riui Viliui Žalpiui. Ačiū vi
siems už didelę pagalbą bei 
paaukotą visiems taip brangų 
laiką!

Žaidynių pabaigoje visi jau
tėme nuovargį, nors ir nerung
tyniavome, dėl medalių nesi
varžėme, aukštų sportinių re
zultatų nesiekėme. Bet tas 
nuovargis buvo toks malonus 
kūnui bei glostantis sielą, taip 
sklandžiai ir puikiai visai 
šventei praėjus. Ir... buvo tru
putį liūdna — mums, būreliui 
vietinių lietuvių — dvi sa
vaites gyvenusiems varžybų 
nuotaikomis, nuo ryto iki vė
lyvo vakaro bendraujant su 
smagiais lietuvaičiais — juk 
žinojome, kad šį kartą Aukš
čiausias apdovanojo mūsų ma
žą lietuvių bendruomenę ir, 
greičiausiai, daugiau tokių do
vanų mums greit nebepasiųs!Luana Žalpienė

„LITUANICOS”
PERGALĖ

Spalio 4 d. Lemonte vyku
siose pirmenybių rungtynėse 
„Lituanicos” vyrai iškovojo 
ketvirtąją pergalę (viena jų 
gauta be žaidimo). Tą dieną 
mūsiškiai įveikė „Rama” vie
nuolikę 5-4.

Nemačiusiems šių rungty
nių gali atrodyti, kad tai buvo 
labai apylygis susitikimas. 
Tikrumoje „Lituanica” varžo
vų aikštės pusėje žaidė arti 80 
procentų viso laiko, tačiau an
trame kėlinyje įvarčius mušė 
daugumoje „Rama” futbolinin
kai.

Jau per pirmas 15 minučių 
mūsiškiai Virgio Žuromsko ir 
Jose Tomayo įvarčiais vedė 2- 
0. Ir atrodė, kad dar į „Rama” 
vartus kris jų „desėtkas”. Ta
čiau iš patogiausių situacijų 
mūsiškiai neįmušdavo. Bet 
39-je ir 43-je minutėje vis tiek 
sugebėjo išnaudoti progą iš tu
zino progų ir padaryti 4-0. Tik 
priešpaskutinėje minutėje sve
čiai tolimu šūviu sušvelnino 
iki 4-1.

Kadangi atrodė, jog jau ga
rantuota aukšta pergalė, po 
pertraukos „Lituanicos” gyni
mas ir vartininkas pradėjo 
žaisti kaip pradžiamoksliai. 
Todėl jau 8-je minutėje varžo
vai įspaudė antrąjį, 25-je min. 
trečiąjį, o 39-je pasekmę išly
gino.

Ir nedaug betrūko, kad var
žovai būtų pasiglemžę vieną 
tašką. Tada lyg ir nubudo kiek 
užsnūdęs „Lituanicos” puoli
mas antro kėlinio 42-je mi
nutėje Rytis Kavaliauskas iš 
arti įgrūdo penktąjį įvartį.
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I Gydytojas kalba lietuviškai

Reikia pažymėti, jog „Litua
nicos” puolimas negalėdavo 
pataikyti į vartus iš arti, tuo 
tarpu „Rams” išnaudojo be
veik visas pasitaikiusias pro
gas. Atrodo, kad dabar „Litua- 
nicai” jau nepakanka turėti, 
palyginus, neblogus žaidėjus 
(jų sekmadienį buvo 14), ta
čiau jie turėtų žinoti, ką puo
lime reikia daryti su kamuo
liu, o gynime — kaip efektin
gai jį reikia numušti nuo savų 
vartų.

Beje, „Rams” komanda nuo 
rungtynių pradžios žaidė de
šimtyje, o antro kėlinio pabai
goje už raudonas korteles ne
tekusi dar dviejų žaidėjų buvo 
likusi tik su aštuoniais futboli
ninkais. už tai jie rungtyniavo 
ryžtingai ir nedaug trūko, kad 
jų užsispyrimas būtų atnešęs 
komandai lygiąsias. E.Š.



Trumpai
Amerikoje ir pasaulyje
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Nekalbėkime apie 
sa ulėlydži us!

•Praėjusią savaitę Kon
gresas svarstė labai nepo
puliarų pasiūlymą - grą
žinti oficialų šaukimą i ka
riuomenę (draft). Jau kelis 
metus iš eilės nepakanka ka
riuomenei savanorių. Ypač 
nukentėjęs yra karinis jūrų 
laivynas (Navy) - šįmet pri
trūks 7,000 naujokų. Aukš
čiausių kariuomenės vadų 
pirm. Shelton siūlo geresnes 
sąlygas ir didesnį atlyginimą 
pritraukti savanorius; kiti ra
gina sekti jūrų pėstininkų 
(Marine Corp) pavyzdžiu, nes 
jiems savanorių netrūksta. 
Tarp kitko, jūrų pėstininkai 
yra vienintelė kariuomenės 
dalis, kurioje vyrai ir moterys 
turi atskiras patalpas ir kuri 
stipriausiai atsispyrė spaudi
mui pasikeisti ir pritraukti 
daugiau moterų. Praeitų metų 
bėgyje Clinton paskirta Ka
riuomenės reikalų vadė (Sec- 
retary of the Army) buvo pri
versta atsistatydinti, po to, 
kai prakalboje kritikavo jūrų 
pėstininkus ir juos pavadino 
„ekstremistais”.
(WSJ ir Wash. Times).

•Jugoslavija ruošiasi ka
rui. Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius pranešė, kad 
serbai dar labiau puola Koso- 
vo albanus, nekreipdami dė-. 
mesio į JT rezoliuciją, reika-. 
laujant padaryti paliaubas 
(truce). JAV įgaliotas pasiun
tinys išvyko perkalbėti Milo- 
sevic, kad sustabdytų puoli-' 
mus, bet nieko nebuvo pasiek
ta. Tuo tarpu, JAV Apsaugos 
ministras Cohen aiškino Sena
tui, kad nors NATO aviacijos 
puolimui jgall-išnaikinti.dides-

$alį Belj*radokarinių pctyėn 
'“gų^vien to neužteks; reikės ir

pasiųsti kariuomenę. Rusai 
ketina užblokuoti JT pritari
mui NATO puolimams. (WSJ).

•Irakas jau beveik sutin
ka su JT ch- minių ir balis
tinių, bet ne biologinių 
ginklų reikalavimais, pra
neša vyriausias ginklų inspek
torius. Jis taip pat kritikuoja 
JT generalinį sekretorių, kad 
žada pasiduoti Irako reikala
vimui apie sankcijų peržiūrė
jimą. (WSJ). .

•Rusijos naujas ekono
mijos vadas Masljukov kal
tina IMF už Rusijos ekono’ 
minės bėdas ir reikalauja 
daugiau paskolų. IMF' parei
gūnai atsisako Rusijai skolinti 
daugiau pinigų kol nauja vy
riausybė neparųoš ekonomi
nio plano. Tuo tarpu, Visame 
krašte vyko demonstracijos 
protestuojant prieš nėsumo-. 
kėtus uždarbius ir pensijas, 
reikalaujant prezidento Jelt-

sin atsistatydinimo. Protestus
suorganizavo unijų vadai ir 
kairioji opozicija. (WSJ)

•Tūkstančiai ukrainiečių 
rinkosi trečiadienį Kieve ir 
kitur protestuoti prieš sun
kią Ukrainos ekonominę padė
tį ir parodyti solidarumą Rusi
jos demonstratoriams. (AP).

•Latviai nubalsavo 53% - 
45% palengvinti krašte gy
venantiems rusams įsigyti 
Latvijos pilietybę, tačiau, 
suaugę rusai privalės įrodyti, 
kad moka latviškai. (CSM).

•Iškeliavo trys paskuti
nės likusios Somalijoje ka
talikų vienuolės misijonie- 
rės, po to, kai bendradarbė 
buvo pagrobta. Jos dirbo Mo- 
gadishu ligoninės moterų ir 
vaikų sveikatos skyriuje. Pa
grobta vienuolė buvo išlais
vinta po trijų dienų, tik po a- 
pylinkės gyventojų užprotes- 
tavimo. (Chgo Trib).

•Kinija pasirašė Jungti
nių Tautų civilinių ir poli
tinių teisių sutartį, kuri ga
rantuoja laisvą išsireiškimą, 
nešališką teismą ir uždrau
džia kankinimą bei saviva
lišką areštą. Keletą valandų 
prieš sutarties pasirašymą 
policija sulaikė žinomą disi
dentą už mėginimą įregistruo
ti žmonių teisių grupę. (WSJ).

•Arabų Lyga ir Egipto 
prezidentas ragina Turkiją 
ir Syrįją ramiai išspręsti 
savo nesutarimus apie 
kurdų sukilėlių bazes Sirijoje 
ir aiškina, kad Turkijos ryšiai 
su Izraeliu sudaro papildomų 
kėblumų. Tuo tarpu, Turkija 
grasina pasiųsti kariuomenę į 

-šiaurės Syrįją išnaikinti su- 
kilėh'us.-OVSd) : ■

•Kkmbodijdš" vyriausy
bės laikraštis praneša, kad 
du laikraščiai anglų kalba bus 
uždaryti ir žurnalistai išva
ryti, nes aprašė neseniai įvy
kusį bandymą nužudyti vadą 

fHun Sen; King Sihanouk grįž
ta į Phnom Penh toliau tartis 
apie valdžios pareigų pasidali- 
nimą. (WSJ)..

•Speciali Atstovų rūmų 
komisija, sudaryta praeitą 
pavasarį tyrinėti JAV sa
telitų technologijos ekspor
tavimą į Kiniją, nusprendė 
apimti ir „super” kompiute
rius ir tikslias mechanines 
stakles (precision machine 
tools). Apsaugos departmento 
patarėjas Bryen pasikalbėji
me pasakė, kad jis labai kri
tiškai žiūri į prezidento 1996 
m. sudarytus palengvinimus 
eksportuoti technologiją į Ki
niją. Atstovų rūmų komisija ir 
kelios kitos Senato komisijos

Europos „Caritas” prezidentas vyskupas William Kenny (iš kairės), Lietuvos vyskupų konferencijos pirminin
kas Audrys Juozas Bačkis ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Europos šalių karitatyvi- 
nių organizacijų delegatai susirinko Kauno rotušės salėje, kur spalio 6 - 10 d. rengta Europos „Caritas” regioni
nė konferencija. Nuotr. Eltos

DIDELĖS GRŪDŲ KAINOS GALI PASKATINTI 
KONTRABANDĄ

buvo sušauktos tyrinėti tech
nologijos pardavimą Kinijai po 
to, kai įtarta, kad Loral Space 
& Communications Ltd. per
leido Kinijai raketų iššovimo 
technologiją. Loral firmos 
prez. Bernard Schwartz buvo 
tuo metu didžiausias indivi
dualus aukotojas Demokratų 
partijai ir stiprus Clinton 
rėmėjas. (WSJ).

•Clinton vyriausybė siū
lo strategiją sumažinti pa
saulio finansinius neramu
mus - greičiau parūpinti fi
nansiniai nepastoviems kraš
tams daugiau pinigų. Finan
sinės bėdos yra išsiplėtusios 
nuo rytų Azijos iki Rusijos ir 
dabar gresia Brazilijai. Per 
paskutinius 15 mėn. jau pa
saulio didieji kraštai yra parū
pinę per Tarptautinį valiutos 
fondą (International Monetary 
Fund, IMF) daugiau kaip 100 
milijardų dol. paskolų ketu
riems pasaulio rajonams. Tuo 
tarpu, Federal Reserve pirm. 
Greenspan teigia, kad JAV- 
ėse nėra ekonominės krizės 
pavojaus. (CSM ir WSJ).

•Juridinei komisijai pa
teikus rekomendacijas At
stovų rūmams, ketvirtadienį 
buvo nubalsuota pradėti ty
rinėjimus, ar prezidentą paša
linti iš pareigų (impeachment 
hearings). Praėjusią savaitę 
prezidentas asmeniškai krei
pėsi į Kongreso narius prašy
damas paramos, tačiau viešai 
pareiškė, kad atstovai turėtų 
balsuoti pagal sąžinę. Proku
roras Starr, tuo tarpu, atsaky
damas į Kongreso pasiųstą 
jam laišką, pranešė, kad dar 
nėra' baigęs tyrinėjimų kitais 
reikalais ir gal artimoj ateity 
pristatys daugiau duomenų. 
(WSJ).

•Philadelphijoje praėjusį 
penktadienį Teamsters uni
jos nariai primušė kelis de- 
monstratorius, kurie prezi
dentą piketavo. (WSJ).

Šiais metais vyriausybei 
teko du kartus nustatyti grū
dų supirkimo kainas. Kai 
kurių žemės ūkio specialistų 
nuomone, naujosios supirkimo 
kainos gali sujaukti visą grū
dų rinką ir skatinti šešėlinę 
ekonomiką — kontrabandinių 
grūdų įvežimą į Lietuvą, — 
rašo „Lietuvos rytas”.

Grūdų perdirbimo įmonių 
asociacijos vadovas Linas Kir- 
kilis abejoja, ar pavyks apsi
saugoti nuo grūdų kontraban
dos. Kita vertus, užsienyje 
išauginti grūdai galės pasiekti 
Lietuvą ir legaliu būdu su 
Latvija ir Estija galioja laisvo-

•American Airlines fir
mai greit neužteks pilotų 
ir jau atšaukė keletą skry
džių. Pasirodo, kad nemažai 
įstaigos pilotų nutarė pasi
rinkti ankstyvą pensiją, nes 
tuomet pensijos išmokėjimas 
pagrįstas praeito liepos mėn. 
biržų rinkos kainomis. (WSJ).

•Rio de Janeiro arkivys
kupija iškėlė bylą už
drausti vyrišką maudymosi 
kostiumą aiškinant, nes kos
tiumas pašiepia religinį sim
bolį (ant kostiumo sėdynės yra 
Kristaus paveikslas). (Chgo 
Trib). Tuo tarpu New Yorke, 
prasideda ,,off-Broadway” vai
dinimas vardu „Corpus Chris- 
ti”, kuriame Kristus vaizduo
jamas, kaip homoseksualas, 
turintis lytinius santykius su 
apaštalais. Vienu laiku buvo 
kalbų vaidinimo nestatyti, nes 
buvo organizuojamos demon
stracijos ir protestai; tačiau, 
pastatymas eina pirmyn. 
„New York Times” (9/20/98) 
rašo, kad demonstracijos prieš 
vaidinimą yra „diskusijų nu
malšinimas” ir „po 2,000 me
tų, Bažnyčia tikrai neturėtų 
bijoti vieno ...vaidinimo”. 
(NYT).

sios prekybos sutartis, tad šių 
šalių žemdirbiai galės parduo
ti derlių Lietuvoje, tikėda
miesi daugiau uždirbti.

Tuo tarpu žemės ūkio mi
nistras E. Makelis mano, kad 
egzistuoja tik teorinė gali
mybė, kad Latvijos verslinin
kai gali pradėti gabenti grū
dus į Lietuvą.

Spaudžiant žemdirbiams, 
grūdų supirkimo kaina Lietu
voje per pusantro mėnesio pa
kilo vidutiniškai 12-27 proe. 
Didelės supirkimo kainos nu
statytos tuo metu, kai visame 
pasaulyje didesnė jaučiama 
grūdų produkcija, o jų kainos 
mažėja. Vyriausybės nustaty
ta kviečių supirkimo kaina — 
530 litų už toną — 154 litais 
viršija grūdų kainą Čikagos 
biržoje. Ministras E. Makelis 
sutiko, kad Čikagos ar Min- 
neapolio biržose galima nusi
pirkti grūdų pigiau nei per
kant iš Lietuvos žemdirbių, 
tačiau, pasak jo, labai daug 
kainuotų jų gabenimas į Lie
tuvą. Žinovai pažymi, jog pi
gesnių grūdų galima įsigyti iš 
Europos sąjungos valstybių.

Jau šįmet, pardavusi pernai 
supirktus grūdus, Lietuva pa
tyrė apie 40 mln. litų nuosto
lių. Kitais metais valstybės 
nuostoliai bus dar didesni. 
Lietuvai teks parduoti apie 
200,000 tonų perteklinių 
grūdų, tad skirtumas tarp jų 
supirkimo ir pardavimo kai
nos sudarys apie 38 mln. litų. 
Tai be išlaidų grūdų saugoji
mui, bankų paskolų palūka
noms bankams suris apie 3 
mln. litų.

L. Kirkilis, apibendrinda
mas šįmet nustatytą grūdų 
supirkimo tvarką, teigė, jog 
vyriausybė vėl parodė, kad 
Lietuvoje nėra ilgalaikės že
mės ūkio politikos strategijos.

Rima Jakutytė

Žmonės daug patogiau jau
čiasi, gerbdami mirusius ar 
žuvusius tautos didvyrius, Pa
minėjimas atitinkamos (gimi
mo ar mirties) sukakties pro
ga, vainikai ant kapo, galbūt 
paskaita, galbūt koncertas... 
Po to jaučiasi atlikę pareigą ir 
atidavę pagarbą.

Su gyvais tautos didvyriais 
kiek kebliau. Jų artuma kaž
kaip varžo. Prieš jų didžius 
darbus nublunka mūsų kas
dienybė, atsiranda net kaltės 
ar gėdos jausmas, kad galbūt 
galėjome daugiau padaryti, 
pasiaukoti, duoti, o pasirin
kome (arba pats likimas pa
rinko) lengvesnį kelią.

Lietuvių tauta turi daug 
didvyrių. Istorijos puslapiai 
mirga jų darbais ir veidais. 
Kai prieš pirmosios neprik
lausomybės paskelbimą 1918 
m. reikėjo lietuviui įdiegti pa
sididžiavimą savo kilme, tau
tybe, kalba, tie istoriniai Lie
tuvos didvyriai suvaidino 
labai svarbų vaidmenį. Tačiau 
dvidešimtojo amžiaus pabai
gos žmogus į pageltusių istori
jos lapų didvyrius bei jų 
žygdarbius žvelgia skeptiš
kiau. Įsuktas į skriejantį kas
dienybės laiko verpetą, vengia 
grįžti šimtus metų į praeitį ir 
joje ieškoti įkvėpimo, sektinų 
pavyzdžių. Tai nereiškia, kad 
praeities didvyriai — karaliai, 
kunigaikščiai, didieji karo va
dai, tautos žadintojai, jos mei
lės skatintojai — jau praradę 
svarbą, bet tik pastumti į an
trinį planą. Tas ypač ryšku 
Lietuvoje, kur pusšimtį metų 
okupantas subtiliai piršo (ir 
įpiršo!) kitas vertybes, savus 
herojus, tarnavusius svetimai 
ideologįjai.

Šiandieniniai tikrieji Lietu
vos didvyriai yra tie, kurie ne
nusilenkė okupantui, nepai
sant pastangų ir priemonių.

Tai dvasininkai —■ vysku
pai, kunigai, vienuoliai — ne
leidę tautoje užgęsti tikėji
mui, nors raudonasis komu
nizmas už tai baudė skau
džiausiomis bausmėmis.

Tai mokslininkai, rašytojai, 
mokytojai, menininkai, kurie, 
pagal išgales, stengėsi su
kaupti ir puoselėti tautos dva
sines vertybes, nors už tai 
reikėjo atiduoti duoklę oku
pantui, tariamai jam nusi
lenkti, tariamai kooperuoti. 
Jų dėka, ir okupacijos dešimt
mečiais pasiekta didelių kul
tūrinių bei mokslinių laimė
jimų, surinkta daug tautos 
dvasinio turto, kad nežūtų at
eities kartoms.

Tai tėvai ir kiti artimieji, 
kurie savo jaunosioms kar
toms drįso pasakyti tiesą,

tylėtų. Taip noriu užrašyti, ką aną vakąrą Leonas taip 
aiškiai pasakojo. Žinau, kad taip aiškiai neužrašysiu, 
nes juntu, kad jo žodžiai pradeda blukti, lyg būčiau 
girdėjusi per sapną. Net ir vardas pasakojimui ateina į 
galvą:

„Žemės žiupsnelis”. Gal būtų geriau kįtoks. Toks, 
kuris siektų ir toliau, ir giliau, bet jis neateiną į galvą. 
Gal vėliau, kai Trudė nebešnekės apie savo rūpesčius 
ir bėdas. Po vakarienės, kai ji kąžin kur išbėga pasi
imu savo sąsiuvinį, bet Leono pasakojimui .ir dabar 
kito vardo nerandu. Tegu taip ir būna. Bent kol kas.

Žemės žiupsnelis
' f. •

Radau abu namie. Mamą jau sena, bet vargo ir 
darbų prie žemės dar nepalenkta, o brolis kaip brolis. 
Žaliūkas. Kai apkabinęs spustelėjo, maniau, )tad kau
lai nebeišlaikys.

— Nesirengiat? — paklausiau.
— Kur?
— Ar svarbu kur? Kad tik toliau nuo atgriūvančių 

rusų. ? • .
— Viską palikti? , • ••
— Vis tiek viskas bus nebe tavo. Ir tų pats būsi 

nebe tavo. Važiuojam. Pasauly nepražūsim. O rusai 
irgi ne amžini. Žemės nesuės. Sugrįšim ir yėl pasiim
sim, kas buvo mūsų.

Motina nieko nesakė. Taip greitai, ,matyti, nesu
metė ką pasakyti, brolis nusisuko, žiūrėjo įjąukus ir 
krapštė galvą. (Bd)

nors su didele rizRjJa^ftors su 
nuolatiniu pavojumi.

Iš tų nenusilenkusių pasė
tos sėklos 1990 m. kovo 11 d. 
atgimė Lietuvos nepriklauso
mybė, 1991 m. sausio 13-ąją 
eiliniai žmonės tapo nepa
laužiamais didvyriais, tuščio
mis rankomis pasiruošusiais 
tą nepriklausomybę apginti.

Tačiau tarp visų tautos did
vyrių visa galva aukščiau sto
vi partizanai. To, ką'jie per 
dešimt pirmųjų bolševikų 
okupacijos metų atliko, niekas 
negali paneigti. Tai buvo kone 
spontaniškai išaugęs pasi
priešinimas — be įsakymų „iš 
aukščiau”, be iš anksto pla
nuotos organizacijos, struktū
ros ir pasiruošimo. Tas atėjo 
vėliau: partizanų vadovybė, 
apygardos, būriai, veiklos pla
nai, statutai ir taisyklės. Pra
džioje užteko tik ryžto ir su
pratimo,. kad kovoti dėl 
tėvynės laisvės būtina. Kito 
pasirinkimo nėra, net jeigu ta 
kova ilgainiui nuves į pra
laimėjimą.

Tai buvo išėjusių partiza
nauti sąžinės balso ir tėvynės 
meilės šauksmas, palietęs 
kiekvieną atskirai ir taip 
įsakmiai, kad jam atsispirti 
nebuvo prasmės.

Šiandien nuolat girdime 
liūdną priegaidę apie likusių 
dar gyvų partizanų „gyve
nimo saulėlydį”. Nėra abe
jonės, kad jie jau geroką 
amžiaus kelio galą nukeliavę, 
juo labiau kad tas kelias buvo 
labai dygus ir akmenuotas. 
Taip pat nėra abejonės, kad 
net ir šiandien, po kelių ne
priklausomo gyvenimo metų, 
Lietuva nepakankamai dėme
sio ir pagalbos ^kiriš šiems 
savo didvyriams, nepasisten
gia palengvinti jų buitį. Iš da
lies tą nesunku suprasti, kai 
prisimename, kad dar yra 
daug gyvų, kurie partizanus 
išdavinėjo, gaudė, šaudė, kan
kino, teisė ir trėmė.'

Bet nekalbėkirūė'’,'' liūdnai 
apie jų „gyvenimo sdulėlydį” 
— švęskime jų darbus, jų bu
vimą mūsų tėrpe ir progą 
savo akimis pamatyti, savo 
ausimis išgirsti gyvosios Lie
tuvos istorijos dalį. Jeigu jie 
dainuoja, dainuokime kartu, 
jeigu jie stato paminklus savo 
žuvusiems draugams, atiduo
kime ir mes pagarbą,'jeigu tu
rime progą dalyvauti jų šven
tėse ar paminėjimuose, su 
džiaugsmu prisijunkime. O 
kol Lietuvos vyriausybė atsi
bus ir pradės rėfltidmai pa
sirūpinti partizanų reikalais, 
dosniai aukokime. Tai iš 
tikrųjų ne auka, o tik skolos 
mokėjimas..'. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ I 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.40 (Tęsinys)

Buvo ant liežuvio galo geras žodis, bet kažin 
kokio vokiečio akyse nenorėjau mesti. Nurijau. O jis 
man aiškino, kad mudu toje įstaigoje turbūt galėsim 
sustoti ko gera ir ligi karo galo. Pats pbnas Bergeris 
dar negali pasakyti. Tai priklausys nuo įstaigos va
dovų, bet jam agronomas labai praverstų, ir jis ma
nąs, kad kitaip ir nebus. Ir nebuvo. Pasilikom. Jeigu 
Leonas nebūtų išvežęs, gal būčiau ir amžinai ten pasi
likusi. O jis iš niekur atėjo ir į niekur nuėjo. Kaip vie
sulas koks. Jį irgi į įstaigą'priėmė tik per Kazį. Aną 
dieną po vakarienės išėję iš valgyklos radom kieme su 
vokiečiu besišnekantį nematytą vyrą. Vokietis tuoj 
privedė jį prie mūsų, supažindino ir pasakė, kad tam 
žmogui reikia kur apsistoti, Kazys savo keliu supa
žindino su manim. Šį sykį nebesakė, kad esu sesuo. 
Net pavardės nepaminėjo, tik vardą. Leonas ne tuoj 
paleido ranką ir ilgokai pažiūrėjo į akis. Kokios jo 
akys ir šiandien negalėčiau pasakyti. Trudė sako, kad 
rainos, bet aš temačiau tik akis. Ir dabar tebematau 
tik akis, nors pats Leonas jau beveik dingęs. Imu gal
voti, kad jis tebuvo miražas, atėjęs išvesti mane iš

Berlyno. Ir čia būtų ne geriau buvę, jeigu būtų leidęs 
kartu eiti. Bet jis liepė eiti kartu su Trude. Paklau
siau. Nors ir rūpėjo, kad kur į vagoną grūsdamas ne
subraižytų Kazio dviračio, bet paklausiau taip papras
tai, lyg kitaip ir nebūčiau galėjusi padaryti. Ir keista. 
Vis galvoju, kad dviratį gali dar ir atkasti, bet apie 
Leoną ne. Jis man toks, lyg būtų išgaravęs, lyg po 
bombų likusiam sąvartyne jo niekas niekada neberas, 
nes ten jo nebėra. Ir kai nuemu prie dirbančių vyrų 
dairausi tik dviračio, ne Leono. Bet ir dairytis nėra 
kada, vokiečiai tuoj varo šalin. Kelis kartus norėjau 
Trudei pasakyti, kad Leonas man taip išgaravęs, kaip 
lašas vandens nuo karštos geležies, bet vėl susilaikau. 
Žinau, kad manęs nesupras, o pamanyti gali kažin ką. 
Gali net pagalvoti, kad galvoje nebe viskas.

Dabar jis tapo miražu, o tada, prie virtuvės, kai 
susipažinom ir po trumpo šnektelėjimo, kai Kazys nu
sivedė jį pasišnekėti pas seserį Šarlotę, visos įstaigos 
viršininkę, pasilikau vietoje kaip įkalta ir žiūrėjau į 
judviejų nugaras. Už Kazį buvo tik truputį aukštė
lesnis, bet eisena visiškai kitokia: laisva, lengva, bet 
kartu ir tvirta. Rodėsi, toks eitų, eitų ir niekada nepa
vargtų. Šalia jo Kazys atrodė savo paties sunkumo 
prie žemės spaudžiamas. Abu ėjo į koją, bet Kazys at
rodė taip, lyg dairytųsi vietos, kur galėtų prisėsti. Pa- 
vaikštinėjau po kiemą. Po kokio pusvalandžio abu 
išėjo šypsodamiesi — priėmė ir jį. Į pavasarį reikės vis 
daugiau ir daugiau darbininkų, o atvarytieji šiaušiasi, 
dirba atbuli. Buvo gražus vakaras, tai išėjom pasi
vaikščioti po parką. Rudenį čia grėbėm lapus ir vežėm

ant dirvų, dabar jau šviežia žolė žybsojo. O gal dar ir 
pernykščia, nes čia žiemos kaip ir nebuvo. Bevaikš
čiodami sužinojom, kad jis buvo kūno kultūros moky
tojas. Tada pagalvojau, kad už tai toks tiesus ir 
žingsnis toks lengvas. Bet ir šnekėti mokėjo. Dirbęs 
Vilniuje. Kai bolševikai pradėjo artėti, net nelaukęs, 
kol čia pat ateis — susikrovęs savo mantelę ant dvi
račio ir išlėkęs į tėviškę.

Čia mane nutraukė Trudė. Ji ėjo į kaimą pas pa
žįstamus maisto, pasikvietė ir mane. išėjau. Buvo įdo
mu, klausiau jos pasakojimų, įdomios buvo jos pa
žįstamos ūkininkės, bet iš galvos negalėjau išmesti 
ano vakaro Leono pasakojimo. Jis taip atgijo, lyg pats 
Leonas čia pat būtų ir pasakotų, ir pasakotų. Grįžom 
su pora tuzinų kiaušinių, gabalu sviesto, ąsočiu pieno. 
Ji rengiasi vakarienei virti saldžios pieninės sriubos ir 
kalba apie savo tėvus, kurie gyvena kažin kur prie 
Šveicarijos sienos, o ji čia tose nuobodžio užlietose ly
gumose tik todėl, kad jos vyras buvo tos stotelės budė
tojas. Vyrą paėmė į karą, oji čia pasiliko tik todėl, kad 
čia yra pastogė ir kad tiki vyrą čia kada nors sugrį
šiant. Prieš kelias savaites dar gavusi laišką. Jis bu
vęs kažin kur pagal Čekoslovakiją. Ją ima baimė, kad 
nepatektų rusams. Ar rusai su žmonėmis taip baisiai 
elgiasi, kaip ateina žinios?

Ji dirbdama šneka ir šneka, net atrodo, kad šneka 
tik pati sau. Tik kad žodžius stengiasi labai aiškiai 
tarti ir neskubina, suprantu visa tai sakant man. Kai 
kalbu su vokiečiais, tai taip greitai suvelia, kad nė 
pusės negaliu suprasti. Man geriau patiktų, kad pa
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LIETUVIŲ TELKINIAI
CLASSIFIED GUIDE
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PUTNAM, CONN.

IŠKILMINGAI ŠVĘSTA 
ŠILUVOS MARIJOS

ŠVENTĖ

Rugsėjo 8 d. Lietuvoje buvo 
švenčiama Šiluvos Marijos 
šventė, daugelio vadinama Ši
linės švente. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos se
selės švenčia visas Marijos, jos 
garbei šventes, tai ir ši šventė 
yra jų švenčiama. Putname 
esančios vienuolyno seselės 
Šilinės šventę šventė itin 
iškilmingai š.m. rugsėjo 13 d. 
Šventėje dalyvavo ne tik vieti
niai lietuviai, bet ir Naujoje An
glijoje gyvenantys Lietuviai.

Šventė pradėta 11 vai. ryto 
šv. Mišiomis vienuolyno ko
plyčioje. Mišias koncelebravo 
vyskupas Lietuvos išeivijai 
Paulius Baltakis, vienuolyno 
kapelionas Antanas Diškevi- 
čius, Matulaičio slaugos namų 
kapelionas Rapolas Krasaus
kas ir jau pensininkas prel. 
Vytautas Balčiūnas. Švento 
Rašto ištraukas skaitė dr. Al
fonsas Stankaitis ir Marija 
Miliauskienė. Pamoksle vys
kupas Baltakis priminė, kad 
ši šventė Lietuvoje nuo 1930 
m. buvo ir Tautos diena. Tą 
dieną buvo pasirinkęs ir DLK 
Vytautas savo vainikavimui 
karaliumi, deja, dėl lenkų nu
sikalstamos klastos neįvyku
siam. Marijos aukštinimas 
Lietuvoje reiškiamas nuo 
krikščionybės įvedimo. DLK 
Vytauto statytų Lietuvoje 
dauguma bažnyčių turėjo ir 
turi kokius nors Švč. Mariją 
pagerbiančius vardus. Nepri
klausomos Lietuvos dvasinin
kija buvo pavedusi Lietuvą 
Marijos- globai, kraštas net 
buvo vadinamas Marijos že
me. Marija gerbiama visame 
krikščionių pasaulyje, ji yra 
tarpininkė Kristaus, Dievo ir 
žmogaus. Ji daugeliu atvejų 
įspėjo žmones apie grėsiančias 
nelaimes, karus, žudynes, ku
riuos žmonės sunkiai nusi- 
kalsdami sau ruošia. Prisi
mintini Švč. M. Marijos įspė
jimai Šiluvoje, Lurde, Fati- 
moje, Medjugorėje ir kitur. 
Niokojamose tautose atsira
dus daugiau tikėjimą kelian- 
čiųjų, daugiau žmogus žmogui 
meilę teikiančių, Marijos už
tarimo prašančių, Marija iš
prašo dieviškų malonių ir 
žmonės pasirenka kelią į pri
sikėlimą. Marijos užtarimu 
įvyko ir Lietuvos prisikėlimas 
laisvei. Verta teikti Marijai 
garbę ir prašyti jos globos ir 
užtarimo, tiek šiame gyve
nime, tiek pasiruošiant amži
nybei.

Tikinčiųjų maldose seselė 
Paulė Savickaitė prašė Dievą, 
per Marijos užtarimą, padidin
ti kunigų ir vienuolių skaičių, 
kad kiltų lietuviuose ti
kėjimas ir moralė, ypač val
džioje esančių, kad apsaugotų 
tautą nuo nelaimių ir įga
lintų žmones kurti šviesesnę 
ateitį.

Po pamaldų šventės dalyviai 
bendrai pietavo vienuolyne, 
Matulaičio salėje. Pietus pra
dedant, laiminimo maldą su
kalbėjo kun. Juozas Matutis, 
buvęs Hartfordo lietuvių para
pijos klebonas. Per pietus pa
sveikinti šventėje dalyvavę iš 
Lietuvos JAV-se besilanką ke
li asmenys. Jie stebėjosi čia 
gyvenančių lietuvių tarpusa
vio draugiškumu, nes su vi
sais kartu pietavo vyskupas, 
kunigai, vienuolyno seselės.

Po pietų šventės dalyviai su
sirinko vienuolyno koplyčioje 
dalyvauti vyskupo Baltakio 

ravestoje konferencijoje, apie 
vč. M. Marijos gyvenimą, ku

ris labai mažai žinomas, ir jos 
garbinimą pasaulyje, ne tik

krikščionių, ypač katalikų. 
Daugelyje tautų žinomi pada
vimai ir legendos apie ypatin
gos moters pasišventimą teikti 
žmonėms pagalbą, tai prime
na Marijos veiklą. Reikia 
plėsti Marijos aukštinimą, pa
klusti jos apsireiškimų metu 
pateiktiems prašymams: mel
stis, mylėti Dievą ir artimą ir 
teikti artimui pagalbą.

Dienos popietyje būrys šven
tės dalyvių susirinko Matu
laičio slaugos namų koplyčio
je, prie jų prisidėjo ir pa
jėgesni Matulaičio namuose 
slaugomieji, maldoms ir proce
sijai, vykstant prie Lurdo Ma
rijos paminklo namų sodybos 
paaukštinime. Ypatinga pro
cesija, kai daug jos dalyvių 
vežiojamose kėdėse! Prie pa
minklo sukalbėta rožinio da
lis, vadovaujant vyskupui Bal
takiui ir jam padedantiems 
kun. Krasauskui bei seselei 
Onutei Šalnaitei. Pastaroji 
yra atvykusi iš Lietuvos susi
pažinti su nepajėgių ir ligonių 
slaugymu Matulaičio slaugos 
namuose. Rožinį kalbant se
selė Šalnaitė skaitė kiekvie
nos paslapties pradžioje poezi
jos eilėmis išreikštą trumpą 
maldą. Procesijai grįžus į ko
plyčią, pagarbintas Švč. Sak
ramentas ir baigta maldų da
lis.

Po to vyko procesijoje daly- 
vusių pabendravimas ir atsi
gaivinimas gaivinančiais gėri
mais /diena buvo karšta/ ir 
gausiais užkandžiais Matu
laičio namų pajėgesniųjų val
gomajame bei patalpose poil
siui ir susirinkimui. Daugelis 
Matulaičio namuose slau
gomųjų (jų yra 120) buvo 
nudžiuginti Marijos šventės 
dalies pravedimu Matulaičio 
namuose, jiems leidžiant daly
vauti ir jaustis, kad jie kitų 
neužmiršti.

PRISIMINTI KELIŲ 
ŠEIMŲ MIRUSIEJI

Stasė Škėrienė, susitarusi 
su savo giminėmis š.m. rug
sėjo 12 d. suruošė savo, 
Balčiūnų, Vedeckių ir iš dalies 
Masaičių šeimų mirusiųjų pri
siminimą. Prisiminimas pra
dėtas 4:30 vai. p.p. šv. Mi
šiomis už mirusius Putnamo 
seselių vienuolyno koplyčioje. 
Mišias koncelebravo vyskupas 
Paulius Baltakis, prel. Vytau
tas Balčiūne s ir kun. Antanas 
Diškevičius. Vyskupas buvo 
atvykęs Šiluvos Marijos šven
tei, paprašytas sutiko daly
vauti paruoštame mirusių pri
siminime. Pamoksle dalyviai 
buvo paskatinti melstis už 
minėtų šeimų mirusius, o ir 
visus mirusius, nes taip 
išreiškiama garbė Dievui ir 
meilė įnirusiems. Tai primena 
gyvenantiems, kad ir jie yra 
pakeliui į amžinybę. Šiame 
mirusių prisiminime dalyvavo 
mirusių šeimų nariai ar pali
kuonys net iš Vašingtono, 
Clevelando, Worcesterio, Bos
tono, New Yorko. Dalyvavo ir 
kelios vienuolyno seselės bei 
vietos lietuviai.

Po Mišių dalyviai buvo pa
kviesti į Škėrienės namus, 
esančius maždaug 8 mylias 
nuo vienuolyno, vakarienei ir 
pabendravimui. Vakarienėje 
dalyvavo ir vyskupas, kuo mi
nėjimo dalyviai labai džiau
gėsi. Melstasi, kad amžinybėn 
iškeliavusieji ilsėtųsi ramy
bėje.

IGNO VARDADIENIS

Š.m. rugsėjo 20 d. popietyje, 
Vila Marija namuose, Thomp- 
sone, priklausančiuose Putna
mo vienuolynui, kurių aštuo- 
niuose butuose gyvena kai ku
rios pagalbos reikalingi vyres

Matulaičio namų sodyboje, Putname, procesijos metų rožinio maldai vadovavo vysk. Paulius Baltakis, sės. 
Onutė Šalnaitė ir kun. Rapolas Krasauskas.

nio amžiaus žmonės, tų namų 
gyventojas Ignas Simonaitis 
suruošė priėmimą jį sveikinu
siems vardadieniu (beje, jau 
vardadieniui anksčiau pra
ėjus). Dalyvavo varduvininko 
sūnų šeimos, kai kas iš gimi
nių, Vila Marija gyventojai ir 
būrelis vietos lietuvių. Pri
ėmimo vaišių metu sveikintas 
varduvininkas, dėkota jam už 
lietuviškąjį ir artimui pade
dantį veikimą. Simonaitis, 
nors jau einantis devintos de
šimties vidurio amžiaus me
tus, yra dar pajėgus valdyti 
automobilį, tai padeda gyven
vietės ir apylinkės lietuviams, 
neturintiems savo susisiekimo 
priemonių, pasiekti jiems rei
kiamas vietoves, taip pat gel
bsti jiems ir kituose reika
luose. Deja, jo žmona jau glo
bojama Matulaičio slaugos 
namuose, jis ją lanko kasdien 
ir guodžia; guodžia ir daugelį 
kitų Matulaičio namuose slau
gomų. Palinkėta varduvinin
kui sveikatos, stiprybės ir 
kantrybės.

Juozas Kriaučiūnas

ROCHESTER, NY

AUKOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Aukų rinkimo būrelį, Nr. 
113 Buffalo, NY, 19 .J m. ru
denį suorganizavo a.a. Romas 
Masiulionis. Jau praėjo 45 m. 
sukaktis .

Kadangi Buffalo lietuvių 
telkinys buvo labai mažas, R. 
Masiulionis rėmėjų skaičių 
padidino talkon pasikviesda
mas kaimyninius lietuvius iš 
Niagara Falls, St. Catha- 
rines, Le Roy (Dr. Denis ir 
Audronė Mažeikos) ir kitų 
mažesnių vietovių, o vėliau 
prisijungė ir Rochesterio lie
tuvius

Romas Masiulionis, dėl pa
blogėjusios sveikatos, aukų 
rinkimą turėjo nutraukti, o 
jam mirus, šį darbą tęsti įsi
pareigojo Vytautas Žmuidzi
navičius, apsiribodamas tik 
Rochesterio ir artimųjų apy
linkių lietuvių aukomis.

Per visą laiką savanoriški 
rėmėjai suaukojo arti 15,000 
dol., kasmet surinkdami bent 
po 300 dol. Vien 1997 m. su
rinkome 400 dol.

Padėka visiems rėmėjams 
ir lietuviškajai „Dainos aido” 
radijo programai už (be už
mokesčio) aukų rinkimo pa
garsinimą.

Vasario 16 gimnazijai au
kos ir šiemet yra renkamos. 
Kviečiame visus aukomis pri
sidėti prie šių pastangų.

V.Ž.

CLEVELAND,OH
LAUKIAME „GIRIŲ 

AIDO” KONCERTO

Spalio 17 d., šeštadienį, 6 
vai. vak. Dievo Motinos para
pijos auditorijoje koncertuos 
Lietuvos „Girių aido” ansam

blis. Jį į šį kontinentą iškvie
tė Lietuvos partizanų globos 
fondo valdyba. Jos narė Mari
ja Remienė rūpinosi ansam
blio gastrolėmis Kanadoje ir 
JAV-se. Clevelande sudary
tam specialiam ruošos komi
tetui pirmininkauja dr. Vy
tautas Maurutis. Bilietai, po 
10 ir 7 dol. asmeniui, jau pla
tinami.

Ansamblis Amerikoje kon
certavo prieš dvejus metus. 
Clevelandan atvyksta pirmą 
kartą. Šių gastrolių metu an
samblis nuo spalio 3 d. iki 
lapkričio 1 d. Kanadoje ir 
JAV atliks 13 koncertų: Čika
goje, Clevelande, Baltimorėje, 
Vašingtone, St. Petersburge, 
Los Angeles, Denveryje, Oma- 
hoje.

1995 metais įkurtas Lietu
vos Partizanų globos fondas 
turi kilnų tikslą — remti, 
globoti ir šelpti išlikusius par
tizanus bei jų šeimas. Ir šių 
koncertų finansinis rezulta
tas patenka šio fondo iždan 
Kiekvienas dalyvaująs
„Girių aido” koncerte, tampa 
ir šio fondo rėmėju.

Clevelando koncerto daly
viai gėrėsis dainos, muzikos 
ir meninio žodžio spektakliu, 
atliekamu šešių menininkų. 
Jaunystės dienų idealų, Tė
vynės meilės, Lietuvos lais
vės kovų, partizaninio pasi
priešinimo, herojiškų dienų 
prisiminimai ryškiai atsilie
pia koncerto temoje. Jautrius 
posmus, eiles girdėsime mū
sų žinomų kūrėjų: B. Braz
džionio, L. Žitkevičiaus, Č. 
Kavaliausko, J. Aisčio, K. 
Bradūno, A. Pušytės, taip pat 
ir muzikos Kūrėjų-kompozi- 
torių: F. Strolios, A. Paula
vičiaus, Telksnio, Lukšio ir 
nežinomų autorių dainų. 
Koncerto programa dauge
liui primins mūsų tautos 
sūnų ir dukrų nueitą 
kančios kelią, kurį lydėjo 
Tėvynės laisvės viltis.

Visi šio koncerto atlikėjai
— menininkai — anų krau
pių, liūdesio ir kančios 
dienų liudininkai, ir kanki
niai, ir tremtiniai. Prisimin
kime juos!

Vytautas Balsys — Uo
sis — kvinteto organizato
rius, „Tauro” apygardos, 
„Geležinio vilko” ir 
„Birutės” rinktinių partiza
nas. Tris kartus sužeistas. 
Kautynėse patekęs į priešo 
rankas. *25-ri metai kator
gos ir 15 metų tremties. 
Dalyvavo Norilsko lagerio 
kalinių sukilime. Vytautas 
dainuoja ir Tremtinių chore.

Antanas Lukša — 
Arūnas — legendarinio par
tizano Juozo Lukšos brolis. 
Jis vienintelis iš penkių bro
lių šeimos, po 10 metų ka
torgos, išliko gyvas. Trys 
broliai žuvo partizanų gre
tose. Atkūrus nepriklau
somybę, Antanas stipriai 
reiškiasi politinėje veikloje. 
Yra Lietuvos politinių ir

tremtinių sąjungos tarybos 
pirmininkas.

Vladas Šiukšta — politi
nis kalinys, likęs invalidu. 
Gimęs Kaune. Nuo jaunų 
dienų mėgęs muziką, buvo 
parapijos choro narys. 16 
metų suimtas ir ištremtas 
Sibiran. Dabar Jonavos 
tremtinių choro vadovas.

Antanas Paulavičius — 
politinis kalinys, tremtinys, 
rašytojas, muzikas, „Girių 
aido” repertuare yra ir jo 
kūrybos dalis.

Vincentas Kuprys — 
operos solistas, dabar 
bosu dainuojąs Lietuvos val
stybinėje operoje. Ir jo gy
venimas riedėjo sunkiu to 
meto lietuvių keliu. 1941

metais, vaiku būdamas, su 
šeima buvo ištremtas į Si
birą. Jo tėvas, atskirtas nuo 
šeimos, Krasnojarsko lage
ryje mirė badu. Vincentas, 
kaip jauniausias, baigęs vi
durinę mokyklą, vyresniojo 
brolio remiamas, pateko į Je
katerinburgo konservatoriją. 
Ten studijavo ir keletas kitų 
lietuvių tremtinių jaunuolių, 
jų tarpe ir Gražina Ručytė — 
vėliau tapusi Landsbergiene. 
Solistas tremtyje išbuvo 25 
metus. Ten pradėjo ir solisto 
karjerą. V. Kuprys, kaip so
listas yra plačiai pripažintas 
ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje.

Melita Kuprienė — akom- 
paniatorė, koncertmeisterė, 
pianistė, dėstanti Lietuvos 
Muzikos akademijoje Vilniu
je.

Šio koncerto komitetas, 
nuoširdžiai kviečia spalio 17 
d. būti šio gražaus koncerto 
dalyviais, pabendrauti su 
„Girių aido” menininkais, 
kartu su jais prisiminti ne
lemtąsias praeities dienas ir 
su šviesesne viltimi rengtis 
XXI šimtmečiui.

V, Rociūnas

TIKRASIS NEDARBAS 
LIETUVOJE — 14,3 

PROCENTO
Šiuo metu per mėnesį į dar

bo biržas, ieškodami darbo, 
kreipiasi apie 20,000 bedar
bių. Tačiau ne visi bedarbiai 
kreipiasi į darbo biržas, todėl 
duomenys apie nedarbą šalyje 
yra ne itin tikslūs.

Kaip rašo „Respublika”, pas
kutinis gegužės mėnesį atlik
tas tyrimas atskleidė kitokią 
nedarbo padėtį, negu esame 
įpratę matyti oficialiuose dar
bo biržos pranešimuose. Pagal 
darbo biržos duomenis oficia išsilavinimą. R. Jakutytė

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago

2212 West Cerrnak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747

Casimir G. Oksas, President

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

EOUAL HOUSING 
LENDER

ĮVAIRŪS
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Įčlifanc 
Realty Group Ine. 

Realmart
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

Moteris ieško darbo
Gali rūpintis senais arba sergančiais žmo

nėmis, gali gyventi kartu.

Tel.: 773- 927-0245. Skambinti iki 8 v.v.

MACHINE SHOP

Brass valve manufacturer located 
in city reųuires person for set-up/ 
operate lathes, chuckers and secon- 
dary machines. Mušt be able to 
sharpen tools. $40,000 plūs, with ex-
cellent benefits. Fax resume to ( 
312-666-8597.

Skrydžiai į

VILNIŲ
Iš NEWARK, N .J. 

SAS oro linija

$350 ten ir atgal plius mokesčiai 
$250 Newark — Vilnius plius mokesčiai

• Kainos galioja pirmadieniais ir antradieniais iš 
Ne w ar k, N. J.
• Grįžimas-ketvirtadieniais, penktadieniais ir sek
madieniais, nuo spalio 25 d. iki kovo 21 d., išskyrus 
gruodžio 13 d. - sausio 11d.

VYTIS TRAVEL 
40-24 235 Street 

DOUGLASTON, N.Y. 11363

Tel.: 718-423-6161 
800-77-VYTIS

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM

lus nedarbas gegužės mėnesį 
buvo 6,2 proc., o taikant Tarp
tautinės darbo organizacijos 
metodiką ir apklausus per 7 
tūkst. • gyventojų, nustatyta, 
kad gegužę darbo neturėjo 
14,3 proc. darbingų žmonių.

Ypač daug bedarbių yra tarp 
jaunimo amžiaus grupių, nes 
jie dažniausiai neturi profesi
nio pasirenkimo ir būtinos 
darbo patirties. Nors daug 
kalbama apie nelygias moterų 
ir vyrų teises, tačiau bedarbių 
vyrų yra daugiau negu moterų 
— 56 proc.

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

RE7MAX 
REALTORS

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

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

KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaskl Rd.

. 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

Skambinantiems į Lietuva ir
kitas šalis $0.39 už minutę!!!

Pokalbiai iš visur ir bet kada, 
kur tik yra telefonas. Jokio spe
cialaus prisijungimo, jokių są
skaitų ir papildomų mokesčių. 
Taip nebūna”! BŪNA!!!

GLOBAL KEY telefono kor
telės $5, $10, $20, ir $50 vertės. 
Perkant už $100 — viena ($10) 
nemokamai!!!
Teiraukitės tel. (773) 251-5822; 
(773) 419-3595; (773) 230-0138.

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding”
Tel. 708-728-0208

Ar tu bedarbis, priklauso ir 
nuo išsilavinimo. Gyventojų 
išsilavinimas, tyrimo duome
nimis, gana geras. Aukštąjį 
išsilavinimą turi 13 proc., 
aukštesnįjį — per 17 proc., 
profesinį irgi 17 proc., vidurinį 
— 18 proc. gyventojų.

Gegužę atlikto tyrimo išva
dose teigiama, kad Lietuvoje 
bedarbių su aukštuoju išsila
vinimu yra mažiausia. Gegu
žės pabaigoje jie sudarė 6 
proc. visų bedarbių. Beveik 
pusė bedarbių turi vidurinį

mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM


LAIŠKAI IR NUOMONES
PLB VALDYBOS 

PRANEŠIMAS „PASAULIO
LIETUVIO” REIKALU

1998 rugsėjo 25 d. „Pasaulio 
lietuvio” redaktorius Bronius 
Naipys pareiškė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdy
bos atstovams, pirmininkui 
Vytautui Kamantui ir PLB 
Švietimo komisijos pirminin
kei Reginai Račienei, kad jis 
„Pasaulio lietuvio” daugiau 
neberedaguoja. 1998 m. rug
pjūčio-rugsėjo numeris yra 
paskutinė jo redaguota bei 
spaudai paruošta laida. PLB 
valdyba turėjo perimti toli
mesnį šio savo leidinio reda
gavimą.

1998 spalio 2 d. PLB valdy
bos atstovai (Vytautas Ka- 
mantas ir Regina Kučienė) pe
rėmė iš buvusio redaktoriaus 
Broniaus Nainio „Pasaulio lie
tuvio” redakcijos patalpas, in
ventorių, raštus, dokumentus 
ir archyvus, esančius Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, Illi
nois valstijoje, prie Čikagos.

PLB valdyba nuoširdžiai dė
koja Broniui Nainiui už jo 
daugelio metų (1976 sausio - 
1978 birželio ir 1981 sausio - 
1998 rugsėjo) didelį, rūpestin
gą, bendruomenišką ir lietu
višką „Pasaulio lietuvio” re
dagavimo darbą. Jo redagavi
mo metais leidinio pusla

piuose buvo gerai ir įvairiai 
parodytas Lietuvos ir už jos 
ribų gyvenančių, veikiančių ir 
dirbančių visų kraštų bend
ruomenių švietimo, kultūros, 
jaunimo, sporto, visuomeninis, 
politinis, ekonominis ir kitoks 
gyvenimas. „Pasaulio lietuvis” 
pasižymėjo gera ir švaria lie
tuvių kalba, laiku ir tvarkin
gai lankė savo skaitytojus.

„Pasaulio lietuvį” — PLB 
valdybos leidinį Bendruome
nės minčiai ir gyvenimui ,— 
dabar redaguoja patys PLB 
valdybos nariai, kol bus su
rastas naujas redaktorius/ 
ė. Korespondencijas, straip
snius, žinias, laiškus ir nuo
traukas prašoma siųsti: Pa
saulio lietuvis, 14911 127th 
Street, Lemont IL 60439, 
tel.630-257-8714, fa* 630- 
257-9010

Kandidatų „Pasaulio lietu- 
vio”redaktoriaus/ės pareigoms 
siūlymus, patarimus arba 
klausimus prašoma siųsti 
arba perduoti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės val
dybai (Lithuanian World 
Community), 14911 127th 
Street, Lemont IL 60439 
tel. 630-257-8714, fax 630- 
257-9010, e-mail plbvaldy- 
ba@aol.com

Vytautas Kamantas
'PLB valdybos 

pirmininkas

Lemonto miestelio festivalyje prie Pasaulio lietuvių centro stalo (iš kairės) Kęstutis Ječius ir Sigitas Miknaitis.

DRAUGAS, 1998 m. spalio 9 d., penktadienis ____________5

PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRO MOTERYS

„Draugo” Nr. 191, spalio 1 
dieną matėme dvi išskirtines 
nuotraukas: viena JAV LB 
Kultūros tarybos, kitą PLC 
valdybos ir tarybos nariai pri
ima čekį iš Lietuvių fondo. 
Pirmoje pasigendama vyrų, 
antroje pasigendame moterų. 
Ten, kur trūko moterų, po 
nuotrauka pastebėta. Ten, kur 
nebuvo vyrų, parašyta, kad 
taryboje yra ir vienas vyras.

Pasaulio lietuvių centras ne-

The LAŠT '98 Blow-Out!
No sane offer will be refused on all remaining ‘98’s!

36 mo. lease 
s2244 due at lease signing

New 1 998 Civic DX 3 Door . . ,

Nevv 1998 Civic DX Sedan . . .

New 1998 Accord LX

•Air «Auto. -Front disc brakes *2.2 liter fuel injected angine 
•Body aide moldlng -Dual airbags •Stereo/cass.
• Remote trunk release »Power Windows & Locks

per month*
_  '36 mo. lease

’2344 due at lease signing

New 1998 Passport LX 4x4

or
per month* 

'36 mo. lease 
s2598 due at lease signing

Used Cars

•Stereo/Cass. *Air •Povver Mirrors •Alloy VVheels 
•Electric Rear Defrost «ABS Brakes •Dual Airbags 
•Cruise • Povver Locks •Tilt

•ISO -Point Mechanical & Appearance Inspection 
•Backed by a Honda 6/72 "plūs" Limited Warranty

Nevv ‘98 Olds Aurora
Moon Roof, Heated. Leather Int. 4K Milės. Chrome VVheels, Bose, 
Autobahn Pkg.
Original Llit $39,535 ...............................NowS33,995
‘98 Honda Accord LX t
Auto.. Loaded..............................................................* 1 7,495
‘98 Honda Civic LX 4 Or.
Auto., Air., Full Povver ............................................... ■
‘97 Chovy Caniaro Convert. 8 _ _
Auto, Air , Cassette. Povver VVindovvs/Locks.. . ■ <3* v
‘97 Mazda Prologo s aa«s,«t
Air . Cassette ..............................................................* 1 0,405
*88 Acura T.L. 2.5 Premium
Air, Leather Interior. Sun Roof. Loaded....................* ■ <
‘88 Honda Accord EXL ~ _
V-6. Leather Int., Sun Roof, Loaded.........................* ■
‘98 Hondu Accord IX o-a b-oe
4 Door, 5 to chooatT froml .............................. ■
‘88 Honda Civic cackac
Air Conditioning. Cassette ......................................
‘88 Honda Civic LX ___
Auto. Trans., Low Mllna. 6 to choose fom. . . ■
‘GB Oodga Intropld
Air., Auto., Povver VVindovvs/l.ocks. Alloy VVheels. »
‘85 Honda Oriyavoy V«n EX
Air, Auto. Sun Roof Povver Wlndowa/Locke ■ - ■ ■*>»
‘SS Honda Accord s,v _
3 to choose frorn, startinę or.......................... II
‘95 Mazda Mintu Convertibtci ooe
Air, Stereo/Cassette. Suirime. Fun.......................... ■ 0^995
‘85 Suzuki Sidekick 6<>
Stereo/Cass, Fully Factory Eguipped, Alloy VVhaels

OUR USED GAR LOT IS JUST 
AROUND THE CORNER AT 

8833 WAUKEGAN RD.
*85 Satura SL
Auto.. Air Conditloning .................  . . .
‘84 Honda Prelude V-Tach
Leather interior, Sun Roof. Loaded. . .
‘83 Toyota Tarcal
Air., Auto. Trans...........................................
‘82 Ford Ezploror 4x4 XLT
Loaded, Lovv Mileage ..............................
*82 Lincoln Town Car
Sim Convert. Top, All Povver....................
*92 Honda Accord LX
Air, Auto, Full Povver...................................
‘92 Mitsubishi Dalant
Air., Auto., Fui, Povver.............................
‘92 Nissan Stanza
Air., Stereo Cassette .............................
*92 Ford Thunderbird
Air., Auto., Full Povver.............................
‘91 Dodga Shadovv
Very Clean ...............................................
‘90 Toyota Camry
Air, Auto.. Povver VVindovva/Door Locks
*89 Honda Accord LX
Auto., Loaded, Lovv Milės ....................
‘80 Mazda MPV Van
V-6, Air., Loaded

WE WILL GET VOU ĄPPROVED!
24 Hrs n Days 888-750-AŲTO (2886)

*6.995 
•13,995

«5,495 
*10,995

*8.995 
*7,295 
*5,495 
*4,995 
*3,995 
*2,995 
*4,995 
*3.995 
*3.495

‘99 Morcury Topaz ___.
Air.. Auto., Stereo ....................................................., . 2,995

*2.995 
*3,495

‘88 Olds 98 Rogoncy ___
Fuliy Loedetį,, • ............b. . 2,495

*995 
*495,

‘89 Nissan Santra Wagon
Auto. Transmission. Likę Nevvl
‘88 Jaap Charokae
Auto. Transmission, Air Conditloning. Clean

ully________ . _
‘88 Ford Aorostar Conversion Van
FullFully Loaded........................................................
‘86 Chavy dievaite
Fully Factory Eguipped (VVholesale Speclal)

*Add license. title, taxes and doc fee. Lease fcr 36 mos. w/ 12,000/yr. 15ę/mile in excess. Option to purchase at lease end: Passport 
LX-$14,837: Civic DX-$7818: Accord LX-$13,289. tUp to 36 mos. on seiect nevv models. to Qua,ified buyers.

6900
(847) 9G5-7O7O M-F 9am-9pm • Sat 9am-8pm

paprastai džiaugiasi ir di
džiuojasi moterų skaičiumi sa
vo taryboje bei valdyboje. Ta
rybos nariai yra renkami, tad 
reikia kandidatuoti. Į valdybą 
nariai yra kviečiami. Jie ar jos 
kviečiami pagal reikalą, pa
tirtį ir sugebėjimus.

PLC taryboje tarp penkioli
kos narių visus žavi Dana Gy
lienė ir Genė Rimkienė. Val
dyboje be paraginimų suma
niai dirba ir padeda viena ki
toms ir kitiems: Vida Jonu
šienė, Dana Gylienė, Alė Lie- 
ponienė, Bronė Nainienė ir 
Genė Rimkienė. Joms visoms, 
o taip pat ir visiems veikliems 
vyrams taryboje bei valdyboje 
ačiū.

Nejaugi nėra daugiau vyrų, 
nusimanančių apie lietuvišką 
kultūrą?

Kęstutis Ječius
PLC valdybos pirmininkas

GRĄŽINKIME 
BRONIŲ NAINĮ

Netikėta žinia trenkė, kad 
Bronius Nainys palieka „Pa
saulio lietuvio” redaktoriaus 
kėdę. Tai tiesiog neįtikėtina! 
Kas gali pakeisti šį kūrybingą, 
sumanų, gabų/ ryžtingą, pa
sišventusį tėvynės labui re
daktorių? Amerikiečiai saky
tų, kad sunku užpildyti jo mil
žiniškus batus. Kudirkiškai 
šnekant jau optimistiškiau, 
vietoje pasitraukusio šulo — 
statyti naujus. Tačiau kur jie? 
B. Nainys savo pareigose buvo 
ir yra nepamainomas. Kas ki
tas trenktųsi į pasaulio toli
miausius užkampius, ieškoda
mas savo tėvynainių, nešda
mas jiems pragiedrulius, o 
mums pranešdamas apie jų 
darbus.

Ar ne teisingai skelbė Pijus 
X, kad mūsų laiįtais labiau 
reikalingi tiesos gynėjai su 
plunksna, negu jos skelbėjai 
sakykloje. Ar net tokius laikus 
ir dabar gyvename! B. Nainys 
tai gerai suprato ir buvo vie
nas tų stipriausių tiesos gy
nėjų!

Čia išreikštos mintys nėra 
šias eilutes rašančiosios, bet 
vieninga nuomonė daugel gir
dėtų kultūrininkų.

Taigi, būtų idealu, kad tie, 
nuo kurių pareina, prašytų B. 
Nainio užimti tuščią redakto
riaus vietą — niekas kitas ne
gali pakeisti kūrybingo patrio
tiško redaktoriaus. Lietuvos 
likimas ir mūsų tautos gerovė 
reikalauja jį pasišvęsti tam 
svarbiam darbui.

Galima drąsiai teigti, kad 
Broniaus Nainio dėsnis buvo, 
kaip ir Jurgis Savickis įspū
dingai išsireiškė: „Mano vie
nintelis turtas tai laikas ir 
darbas”. Dar per anksti paleis
ti darbingą ir šviesią ateitį 
savo mylimai tautai numa
tantį bei nešantį redaktorių į 
poilsio lankas. O mes patys 
vėliau neraudokime prie „Pa
saulio lietuvio” kapo.

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL

DĖL „ARMIJA KRAJOWA” 
ARCHYVŲ

Paskaičius laišką, „Kur da
bar ‘Armija Krajowa’ archy
vai?”, noriu pridurt savo žodį: 
Taip!

Mums reikia suprasti ir pa
sisavinti žydų gerą šūkį: 
„Never Again!” — kad nieka
da nepasikartotų skaudūs 
įvykiai. Nebūkime naivūs — 
broliai lenkai nepasikeis — 
kokie buvo, tokie ir yra ir visa
da bus, išdidūs ponai, visada 
žeminantys lietuvius, manan
tys, kad Lietuva Lenkijai prik
lausanti dalis.

Lenkijos dabartinė valdžia 
atrodo ir galbūt tikrai jaučiasi 
draugiškai Lietuvos atžvilgiu, 
bet visuomenė, nuo papras
čiausio eilinio žmogaus iki 
didžiausio, moderniškiausio 
verslininko, dar laiko seną 
mintį, kad lenkai turi teisę 
Lietuvą valdyt. Mums reikia 
atidžiai saugotis, ypač dėl to, 
kad Lenkija daug didesnė val
stybė, yra daug geriau pažįs
tama plačiajame pasaulyje. 
Vakariečiai greičiau tikėtų 
lenkų melais, negu lietuvių 
tiesos žodžiu. Tasai archyvas 
galėtų tapti mūsų geras pa
dėjėjas.

Gloria O‘Brien 
(Kivytaitė)

Westwood, NJ

PLR NE PLC

Labai dažnai „Drauge” link
sniuojama, kad Čikagoje yra 
„Pasaulio lietuvių centras”. 
Toks pavadinimas visai neati
tinka logikai. Gal Čikagos ir 
jos apylinkių lietuvių centras, 
bet jokiu būdu ne pasaulio. Ką 
gi bendra tas centras turi su 
kituose kontinentuose gyve
nančiais lietuviais?

Taigi, mieli čikagiečiai, ne
šokime aukščiau bambos. Pa
saulio lietuvių centras — Lie
tuva, bet ne Čikaga.

Va, kas kitą yra mūsų dien
raštis „Draugas”. Jis riša vi
sus lietuvius išsisklaidžiusius 
po pasaulį. Pvz., Kalifornijoj 
gyvenąs lietuvis „Drauge” 
skaitęs mano straipsnelį para
šė draugei į Reno, kad čia yra 
toks Mačiulis. Ši, knygoje su
siradusi telefono numerį, pas
kambino man. Susitikome. 
Nuoširdžiai išsikalbėjome. 
Jautėmės lyg seni pažįstami. 
Ir taip sužinojau, kad Reno ir 
Carson City (Nevados valst.) 
esama ir daugiau naujai atvy
kusių lietuvių. Planuojame su
sirinkimą pikniko pobūdžio. 
Tai tik vienas pavyzdėlis.

Kaip sakoma, nesvarbu ko
kiame svetimame krašte begy
ventų, „ lietuvis visada ieško 
lietuvio. Mūsų vienintelis 
dienraštis „Draugas” tam la
bai gerai pasitarnauja. Baig
damas drįstu teigti, kad 
„Draugas” yra „Pasaulio lietu
vių ryšininkas” (PLR).

Kostas Mačiulis
Reno, NV

Mūsų mylima Mamutė, Močiutė ir 
Promočiutė
AJA.

ONA DIDŽBALIENĖ 
KĖVELAITYTĖ

Mirė 1998m. spalio 6 d. sulaukusi 93 metų.
Gyveno Menomonee Falls, Wisconsin, anksčiau Čikagoje. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Žvirgždaičių valsčiuje,

Karnių kaime.
Velionė buvo žmona a.a. Adomo Didžbalio.
Giliame liūdesyje liko: sūnus Adomas, marti Regina,

anūkai: Adomas, Vida, Lina Buntinienė su vyru Arūnu ir
Dana Dapkienė su vyru Andrium; duktė Jūra Orillion, 
žentas Jack, anūkai: John, Susan, Julie Beverly, Donna 
Ritchie su vyru Bill ir Linda Butkus su vyru Ron; duktė 
Onutė Stoškienė, žentas Jonas, anūkai: Juozas su žmona 
Kelly, Petras ir Edis; duktė Vida Bendoraitienė, žentas Al
gis, anūkai: Linas su žmona Dana, Lydia Wick su vyru 
Joshua, Dalia ir Daina; aštuoni proanūkai

Velionė priklausė: Lietuvos Dukterų draugijai ir Lietu
vių Šaulių organizacijai.

Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 9 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė (arti Derby Rd.)

Šeštadienį, spalio 10 d. iš laidojimo namų 9:30 vai. ryto 
velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, 14911—127 St. Lemont, IL., kur 10:00 vai ryto 
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių 
a.a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, dukterys, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės.

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

AJA. •
JONAS ALBINAS DEKERIS

Gyveno Čikagoje, Marųuette Park apylinkėje, anksčiau 
Cicero, IL.

Mirė 1998 m. spalio 7 d., sulaukęs 90 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Kybartų vals

čiuje, netoli Kudirkos Naumiesčio, Laučkaimio kaime. Ame
rikoje išgyveno 47 m.

Liūdi: Petkų šeima.
Velionis priklausė: Jūrų šaulių kuopai „Klaipėda”, Lietu

vių veteranų „Ramovės” Čikagos skyriui, Lietuvių pensi
ninkų sąjungai Čikagoje, BALFui, Lietuvių Fondui, 
Mažosios Lietuvos lietuvių fondui.

Velionis pašarvotas penktadienį, spalio 9 d. nuo 4 iki 8 
v:v. Petkaus Marąuette laidojimo namuose, 2533 West 71st 
Streetz

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 10 d. Iš laidojimo 
namų 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimi-. 
mo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukoja
mos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velio
nis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Petkų šeima
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600

DVEJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A.
JURGIS GEPNERIS

Mirė 1996 m. spalio mėn. 20 d. 
Minint mano mylimo Vyro mirties 
sukaktį Šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos š. m. spalio 11 d. 10:30

vai. ryto Švč. Mergelės Marijos parapijos bažnyčioje.
Prašome visus draugus, pažįstamus ir gimines prisi

minti Jurgį savo mintyse ir maldoje.
Nuliūdusi žmona 
Diana Gepnerienė

Mylimai Sesutei
A. f A.

STASEI

Lietuvoje mirus, jos brolį ALBINĄ KARIŲ ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Rimgailė Zotovienė, Rūtelė ir Andreja

Miniatiūrinė knyga „Lietuvos spaustuvėms 475”. Lietuvos Mokslų akade
mijos bibliotekoje pristatytos dvi naujos žinomo spaudos istorijos ty
rinėtojo ir leidėjo Viliaus Užtupo knygos. Nuotr. Eltos

mailto:plbvaldy-ba%40aol.com
mailto:plbvaldy-ba%40aol.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
JAUNIMO CENTRO VEIKLA IR ĮVYKIAI

Šį sekmadienį, spalio 11 
d., 3 vai. popiet, Jaunimo cen
tro salėje vėl išgirsime parti
zanų dainas, poeziją, vėl 
išgyvemsime džiaugsmą, kad 
juos tebeturime savo tarpe, 
liūdesį dėl visų, kurie nesu
laukė tėvynės laisvės ryto, 
pirkę jį savo kančių ir gy
vybės kaina. Esame laimingi, 
kad mums nereikėjo kovoti 
žūtbūtinės kovos miškuose, 
lindėti bunkeriuose, gyventi 
nuolatinėje baimėje ir neži
nioje, o pagaliau kentėti kalė
jimuose tardymus ir tremtį. 
Būtų neatleidžiamas nusikal
timas, jeigu nesiryžtume bent 
porą valandų praleisti kon
certe, tuo paremiant Lietuvos 
Partizanų globos komiteto 
darbus ir pagerbiant koncerto 
programos atlikėjus — „Girių 
aido” dainininkus, buvusius 
partizanus. Kas gali, ragi
name dalyvauti koncerte ir šį 
vakarą, penktadienį, spalio 9 
d., 7 vaL vak., Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte.

Jau visi girdėjome, kad 
maždaug po savaitės į Čikagą 
atvyksta Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adam
kus. Jį reikiamai sutikti ruo
šiasi ir lietuviai, ir ameri
kiečiai — šį kartą ne vien kaip 
svarbų Amerikos vyriausybės 
tarnautoją, bet kaip neprik
lausomos valstybės prezi
dentą. Pirmadienį, spalio 19 
d., 5:30 vai. popiet, prez. 
Adamkus kalbės University of 
Chicago Max Palevsky Cine- 
ma patalpose, kurios yra Ida 
Noyes salėje, 1414 East 59th 
Street, Chicago. Salėje telpa 
apie 430 žmonių. Labai svar
bu, kad joje būtų tinkamai at
stovaujama lietuviams ir 
mūsų tautiečiai gausiai susi
rinktų. Įėjimas nemokamas.

Rokas Zubovas — ne eili
nis pianistas. Galbūt jo genai, 
paveldėti iš savo giminaičio, 
lietuvių tautos genijaus Mi
kalojaus Konstantino Čiur
lionio, suteikia Rokui ypa
tingą įžvalgumą ir Čiurlionio 
muzikos pajautimą, bet, iš
girdus Roką Zubovą skambi
nant Čiurlionį, pasidaro aiš
ku, kad tai ne vien pirštų 
technika, kad tai ir širdies 
balsas. Ne tik Čiurlionio mu
zika, bet ir jo dailė (skaidrės) 
pradžiugins Roko Zubovo kon- 
certo-paskaitos publiką šį sek
madienį, spalio 11 d., 1:30 va. 
popiet, Lietuvių dailės muzie
jaus salėje, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte.

V. Paulius, Alendale, NJ, 
atsiųsdamas „Draugo” prenu
meratos mokestį, pridėjo 100 
dol. auką. Labai įvertiname ir 
dėkojame!

Pasaulio lietuvių centro sukaktuvinėje šventėje rugsėjo 26 d. iš kairės: 
Darius ir Lidija Polikaičiai, dr. Vitalija ir Alvydas Vasaičiai.

Nuotr. V. Jasinevičiaus

Bronė Masaitytė, Zigmo 
Masaičio, gimnazijos direktor
iaus, nukankinto Stutthof ka- 
cete sesuo, pranešė, kad Kryių 
kalne prie Šiaulių, kur stovi 
pastatytas popiežiaus Jono 
Pauliaus II -kryžius, statomas 
paminklinis kryžius 46 Lietu
vos įkaitams, nacių kalintiems 
Stutthof kacete 1943-1945 
metais.

Majoras Valdemaras Se
rapinas, Karo atašė Lietuvos 
ambasadoje, Washington, DC, 
atvyksta į Čikagą ir šį penkta
dienį, spalio 9 d., 7:30 vai. 
vak., Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje duos prane
šimą apie Lietuvos karines 
pajėgas — kaip kariuomenė 
ruošiasi įstojimui į NATO. Jis 
taip pat supažindins su Lietu
vos kareivio buitimi, apmoky
mu ir pan. Susitikimą su 
svečiu iš Washington, DC, 
ruošia Amerikos Lietuvių 
inžinierių ir architektų Či
kagos skyrius. Visuomenė 
maloniai kviečiama atvykti.

Lietuvių fondas rengia 
kavutę - pabendravimą su vi
suomene sekmadienį, spalio 
25 d., po Sumos, PLC didžio
joje salėje. LF vadovybė pa
darys trumpus pranešimus 
apie dabartinį LF stovį bei at
eities planus, o taip pat bus 
proga pasikalbėti ir LF rūpi
mais klausimais. Tą pačią die
ną, per Sumą, Pal. Jurgio Ma
tulaičio bažnyčioje, prisimin
sime mirusius LF narius; už 
juos bus laikomos Mišios. Lie
tuvių fondas prašo tą dieną 
savo maldose prisiminti visus 
tuos, kurių nebėra mūsų tarpe 
ir kurie savo darbais bei auko
mis kūrė ir ugdė Lietuvių fon
dą, kad lietuvybė išeivijoje dar 
ilgus metus gyvuotų.

I
Lithuanian Mercy Lift

puotoje (rugsėjo 12 d. Chicago. 
Cultural Centre salėje) lai
mingųjų bilietų savininkai bu
vo šie: du SAS bilietai Či- 
kaga-Vilnius, padovanoti 
American Travel Service 
(prez. Vytas Lauraitis) teko E. 
Baršketienei, Hinsdale, IL; du 
bilietai kelionei Čikaga-Vil- - 
nius, padovanoji SAS oro li
nijų bendrovės. — Gwen Pi- 
nager, Chicago, IL; trijų dienų 
kelionę laivu Karibų jūroje 
laimėjo dr. F. Kaunas, West- 
chester, IL; 1,000 dol. laimėjo
P. Griganavičius, Darien, IL; 
250 dol. laimėjo Topeka West 
Trading Co., E. Vandergrift, 
PA; o specialią dovaną, puotos 
metu paaukotą SAS oro linijų 
bendrovės atstovo — du bilie
tai kelionei iš Čikagos į Vilnių 
— laimėjo Marius Kriaučiū
nas, Chicago, IL.

Pasibaigus mokslo metams, 
jaunimui išvykus poilsiui, o 
organizacįjų vadovams vasa
ros atostogoms, ištuštėjo ir 
Jaunimo centras. Atsirado ge
riausias laikas peržiūrėjimui 
ar nereikia daryti pataisymų. 
Administruojant tokį didelį 
pastatą, darbų visada atsiran
da.

Buvo perdažytos 
klasės, išvaksuotos 
klasės paruoštos 
mokslo metams.

Sutaisyti vandens siurbliai 
kainavo 8,000 dol. Trečio 
aukšto archyvų apsaugai nuo 
bėgančio vandens lietui lyjant, 
reikės permūryti sieną. Kai
nuos 7,000 dol. Reikėtų per
žiūrėti lauko mūro sienas, bet 
dėl pajamų trūkumo nukelia
mas taisymas kitiems me
tams.

Rugsėjo 26 dieną buvo su
šauktas Jaunimo centro ad
ministracinis pasitarimas.'Da
lyvavo direktorė Marytė Utz, 
jos pavaduotoja Kristina Li- 
kanderytė, sekretorė Daina 
Dumbrienė, kasininkas Liū- 
das Ramanauskas, techniki
niai patarėjai — Antanas Pau- 
žuolis ir Jonas Paronis. Taip 
pat dalyvavo šio centro admi
nistratorė Skirmantė Migli- 
nienė, kurios sumanumo dė
ka, Jaunimo centras tapo ma
loni lankymo vieta. Ji taip pat 
gražiai bendradarbiauja su 
neseniai atvykusiais lietu
viais.

Visi valdybos nariai padarė 
pranešimus apie jiems rūpi
mus klausimus ir pasisėmė 
žinių tolimesnei veiklai.

Kasininkas Liūdas Rama
nauskas nusiskundė, kad va
saros laikotarpis buvo nuosto
lingas. Išlaidų daug, pajamų 
maža, nes sumažėjo renginių 
skaičius. Administracija yra 
dėkinga rėmėjams ir aukoto
jams, kurių meilė Jaunimo 
centrui dar neužgeso. Reikia 
prisiminti tuos laikus, kad net 
savaitiniams pasitarimams 
pritrūkdavo klasių. Čia buvo 
planuojami išvykimai demon
stracijoms, auklėjamas jauni
mas lietuvybės išlaikymui ir 
kovai prieš okupantus, esan
čius Lietuvoje. Jaunimo centro 
taryba, (pirm. Vaclovu Mom- 
kus, veiklia administracija ir 
jos direktore Maryte Utz), pa
jėgs išlaikyti šį lietuvybės ži
burį dar daug metų, jeigu lie
tuvių visuomenė rems savo 
aukomis.

Prasidėjo nauji mokslo me
tai lituanistinėje mokykloje, 
kuriai vadovauja Jūratė Dovi- 
lienė su jaunomis mokytojo
mis ir veikliu tėvų komitetu. 
Mokyklą lanko daugiausia 
vaikučiai, neseniai atvykę iš 
Lietuvos. Taip pat veikia ir 
Pedagoginis institutas, vado
vaujamas Stasės Petersonie
nės. Šį institutą lanko asme
nys, kuriems lietuvybė yra 
brangiausia už visus kitus už
siėmimus.

Artėjant rudeniui buvo pra
dėta pasinaudoti Jaunimo 
centro patalpomis. Rugpjūčio 
21 d., Čiurlionio galerijoje bu
vo padėkos vakaras, lietuviš
kame darbe dirbantiems as
menims. Dalyvavo ir Lietuvos 
generalinis konsulas Apuokas 
su šeima. Koncerte dalyvavo 
Mykolas Gladkovas grodamas 
fleita ir jam akompanavo Ona 
Gladkovienė. Parodoje buvo 
išstatyti vaikų portretai, ku
riuos meniškai nufotografavo 
Donatas Pečiūra.

Rugsėjo 27 d. įvyko „Saulu
tės” labdaros koncertas, su
rinkti pinigų lietuviukui netu
rinčiam nei kojų, nei rankų. 
Šiam „Saulutės” Lietuvos vai
kų globos būreliui vadovauja 
energinga Indrė Tijūnėlienė. 
Ji suruošė šį koncertą, pa- 
kviesdama operų dainininką, 
baritoną Vytautą Juozapaitį. 
Jam akompanavo pianistė Ni
jolė Ralytė. Visi, kurie dalyva-

vo, neapsivylė, nes koncertas 
buvo aukšto lygio. Gaila, kad 
neatsilankė tautiečiai, kurie 
gyvena tolimesnėse priemies
čių apylinkėse.

Spalio 2 d. įvyko Inos Čygai- 
tės-Nicewander meno paroda 
Čiurlionio galerijoje.

Numatoma turėti jaunimo 
vakarus šeštadieniais, ku-

mokyklų riems vadovaus Rytis Januš- 
grindys ir ka. Spalio 4 d. Putnamo sese- 
naujiems lių rėmėjos suruošė vakarienę.

Spalio mėn. 11 d. bus su
ruoštas partizanų-tremtinių 
„Girių aido” koncertas, lapk
ričio 14 d. Operos pokylis, o 15 
d. Skautų 80 metų paminė
jimo vakaras.

Gruodžio 6 d. įvyks Jaunimo 
centro tradicinė puota; 3 vai. 
p.p. bus Mišios, o 4 vai. pasi
svečiavimas didžiojoje salėje. 
Tai tik dalis numatytų rengi
nių.

Kiekvieną sekmadienį po 
Mišių yra rodomos Lietuvos 
miestų vaizdajuostės kavinėje, 
kurią darbšti Skirmantė visa
da gražiai išpuošia.

Šiose patalpose yra prisi
glaudęs ir ALTas, vadovau
jant pirmininkui Jonui Rač
kauskui. Jis taip pat vadovau
ja Lituanistikos tyrimų cent
rui, kuris sukaupęs labai di
delį archyvą, užimantį net pu
sę Jaunimo centro patalpų. 
Patalpomis taip pat naudojasi 
„Ramovėnai”, Lietuvos kovų 
muziejus. Operos choras pra
dėjo repeticijas „Carmen” ope
ros pastatymui ateinančių me
tų sezonui. Repeticijos vyksta 
kas penktadienį. Jaunimo cen
tras yra dėkingas' Vaclovui 
Momkui, dirigentui, chorve
džiui, Operos valdybai ir cho
ristams už sprendimą pasi
naudoti patalpomis..

Jaunimo centro durys yra 
atviros visiems ir svečiai mie
lai laukiami. Šis lietuvybės 
žiburys išsilaiko tik iš gau
namų pajamų vykstant ren
giniams, nario mokesčio ir rė
mėjų aukų. Todėl, kiekvieno 
lietuvio pareiga prisidėti prie 
šio lietuvybės židinio išlaiky
mo, nepaisant kur begyventų; 
atiduokime duoklę ką mes ga
vome iš Jaunimo centro. Ačiū 
ir tėvams jėzuitams įdėju- 
siems daug pastangų šių rū
mų pastatymui. Taip pat di
džiulis ačiū ir kun. Juozui 
Vaišniui, kuris būdamas vie
nas iš stipriausių Jėzuitų, kas 
sekmadienį atnašauja net dve
jas šv. Mišias. Turint tokią 
darbingą administraciją ir pri
tarimą tėvų jėzuitų, jūsų visų 
remiami, šis didingas Jauni
mo centras dar ilgai gyvuos.

A. Paužuolis

LIETUVIŲ PENSININKU 
GEGUŽINĖ

Čikagos Lietuvių pensinin
kų organizacija įsteigta prieš. 
25 metus ir dar tebegyvuoja. 
Ilgamečiu! pirmininkui a.a.

Lietuvos tekstilės parodoje Chicago Cultural Center šių metų rugsėjo 25 d. Iš kairės: dailininkė Liucija 
Kryževičienė, Lietuvos konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, dailininkė Janina Marks, Regina Gailiešiūtė, Bal
zeko Lietuvių muziejaus kuratorius Danas Lapkus, dr. Audrius Plioplys.

ČLM mokslo metų pradžios Mišios, rugsėjo 12 d. Jėzuitų koplyčioje.

Stasiui Vanagūnui į Amžinuo
sius Namus iškeliavus 1997 
m. gruodžio 6 d., organizacija 
buvo sustojusi veikti. Jo sū
naus Ramūno, kuris atvežė vi
sus dokumentus pas buvusį 
vicepirmininką Juozą Skeivį, 
dėka paaiškėjo, kokia yra liku
si valdyba. Tada buvo sušauk
ta esama valdyba, patikrinti 
dokumentai, finansinis stovis 
ir nutarta šaukti visuotinį su
sirinkimą.

Susirinkimas įvyko š.m. ko
vo 26 d. Šaulių rinktinės na
muose. Buvo išrinkta nauja 
valdyba tęsti šios kilnios orga
nizacijos darbą. Išrinkti šie as
menys: Alex Navardauskas — 
pirmininkas, I vicepirmininkė 
— Regina Petrauskienė, II vi
cepirmininkas Frank Griga
liūnas, sekretorė Antanina 
Repšienė, iždininkė — Stasė 
Rudokienė, renginių — Janina 
Skamienė, korespondentas — 
Anatolijus Siutas. Į kontrolės 
komisiją: Zigmas Degutis, An
tanas Malinauskas ir Vladas 
Paliulionis. Juozas Skeivys, 
buvęs ilgametis vicepirminin
kas, pakeltas į Garbės narius.

Antrajame valdybos posėdy
je, įvykusiam birželio 30 d., 
nutarta suruošti pirmą gegu
žinę per sąjungos 25 gyvavimo 
metus. Gegužinė numatyta 
rugpjūčio 16 d. Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės namuo
se. Tam visi pritarė ir pasi
skirstė darbais: reklama rūpi
nosi Antanina Repšienė, prie 
durų Regina Petrauskienė ir 
Stasė Rudokienė pakaitomis, 
virtuvėje: Janina Skama, Re
gina Petrauskienė, Emilija 
Kantienė, Stasė Rudokienė, 
Salomėja Januškienė ir Virku- 
tienė. Atgaiva — Janina Ska
ma ir Alex Navardauskas; 
stalus puošti Marytė Šedui
kienė; laimėjimų bilietus pla
tinti Moniką Gudaitienė, Ane
lė Ramanauskienė.

Kai atėjo rugpjūčio 16 d., 
tuojau visi kibo į jiems paskir
tus darbus. Maistas buvo ce
pelinai, dešros su kopūstais, 
kugelis, kava ir pyragas. Per 
gegužinę keletas sumokėjo na
rio mokestį. Prie sąjungos pri
sirašė du nauji nariai: Jean ir

Albinas Baniai. Publikos susi
rinko per 100 žmonių. Gerai 
pavalgę, dar pašoko prie Kosto 
Ramanausko muzikos.

Po laimėjimų visi patenkinti 
pradėjo skirstytis į namučius. 
Tikrai, nors buvo pirma gegu
žinė, bet gerai ir pasisekusi. 
Žinoma, daugiausia rūpesčių 
buvo pirmininkui Alex Navar- 
dauskui, bet jis jau prie to 
pripratęs, nes priklauso ke
lioms organizacijoms ir eina 
pirmininko pareigas. Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja „Draugui” 
ir „Margučiui II” už skelbimą 
ir visai publikai už gausų da
lyvavimą.

Ant. Repšienė

APIE LIETUVOS 
GENERALINIO

KONSULATO DARBĄ

Lietuvos generalinis konsu
latas Čikagoje norėtų malo
niai priminti apie pasikeiti
mus konsulato darbe. Mes dir
bame nuo pirmadienio iki ket
virtadienio nuo 8 vai.r. iki 4 
vai.p.p., o penktadienį - nuo 8 
vai.r. iki 2:45 val.p.p. Lanky
tojai -kviečiami atsilankyti 
naujose konsulato patalpose 
antradieniais ir ketvirta
dieniais - nuo 2 iki 4 vai.p. 
p., o trečiadieniais - nuo 10 
val.r. iki 4 val.p.p.

Konsulato patalpose, esan
čiose Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd. Suite#219, Chicago, IL 
60629, tel. (773) 582-5478, pri
imame antradieniais ir ket
virtadieniais - nuo 10 val.r. 
iki 12 vai.

Itin skubiais atvejais ir iš 
anksto susitarus telefonu 
(312)397-0382, lankytojus pri
imsime konsulato darbo va
landomis, t.y. nuo pirmadienio 
iki ketvirtadienio nuo 8 vai. r. 
iki 4 val.p.p., o penktadienį - 
nuo 8 val.r. iki 2:45 val.p.p.

Taip pat norėtume infor
muoti, kad Lietuvos Respubli
kos prezidento vizito Čikagoje 
metu spalio 19-20 d. Generali
nis konsulatas lankytojų ne
priims ir informacijos neteiks. 
Iš anksto atsiprašome už ne
patogumus.

„Vakaras su kunigu dr. 
Vytautu Bagdanavičiumi”
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks š..m. lapkričio 20 
d. 7val. vak. Bus įdomi akade
minė ir meninė programa, 
taip pat ir kun. dr. Vyt. Bag- 
danavičiaus parašytų knygų ir 
jo tapytų paveikslų paroda. 
Rengėjai — Lietuvių rašytojų 
draugija ir Čiurlionio galerija 
kviečia visus atsilankyti.

Prel. Jonas Kučingis, Los
Angeles, CA, Draugo fondo 
garbės narys, rudens vajaus 
proga atsiuntė 1,000 dol. prie 
ankstesnių 1,600 dol. įnašų. 
Gerbiamam prel. J. Kučingiui 
nuoširdžiai dėkojame už 
stambią paramą Draugo fon
dui. Su tokiomis dovanomis 
Draugo fondas sparčiai artėja
prie milijoninio kapitalo.......... ............... .
SKELBIMĄ/

• Tradicinė „Puota jūros 
dugne” (kaukių balius) šeš
tadienį spalio 31 d. 7 v.v. 
Willowbrook Ballroom. Su
augusiems $45, jaunimui $30. 
Va-karienė ir baras. Nelauk
ite, užsisakykite vietas! Tel;: 
815-725-8494

(sk)
• „Saulutė”, Lietuvos našlai
čiams, seneliams bei invali
dams remti, Daytona Beach, 
FL skyrius, dėkoja aukoju
siems a.a. Mykolo Jagučio 
atminimui: E. J. Vilkams $50, 
Birutei Preikštienei $50, S. 
Sukorevičienei $25 ir B. ir P. 
Lukams $20. Reiškiame užuo
jautą šeimai.

(sk)
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS- 
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773- 
838-1050.

(sk.)
• Parduodame lėktuvo 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
Travel, tel. 847-392-6320

(sk.)
• Pirksiu pilną kom
paktą (37 tomus) Lietu
vių Enciklopedijos. Skam
binti: 773-838-1050.

(sk)
• Akciją, boną bei kitą 

vertybią pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312- 
879-7751, dirbą su First Al- 
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730.

• Amerikos Lietuvią 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.)
ARAS ROOFING

Arvydas Kiela 
Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.




