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Seimo pirmininkas teigia 
neskundęs bendraklasio

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
antradienio vakarą pasinau
dojo savo teise kalbėti per val
stybinę televiziją, kad pa
neigtų viešas užuominas, jog 
jis galėjo įskųsti sovietų sau
gumui savo buvusį bendra
mokslį, dabar — Seimo social
demokratų vadovą Aloyzą Sa
kalą. „Žinoma, to nebuvo. Pats 
Aloyzas Sakalas žino, kad to 
nebuvo”, per televiziją sakė V. 
Landsbergis.

„Seimo narys, prieš 50 metų 
buvęs mano klasės draugas, 
metė kaltinimą, neva aš jį 
tada įskundžiau sovietų sau
gumui”, savo pasisakymo prie
žastis paaiškino V. Landsber
gis.

Jis kalbėjo apie dienraščio 
„Lietuvos rytas” praėjusios 
savaitės rašinį, kuris sudaro 
įspūdį, kad V. Landsbergis 
galėjo prisidėti sovietams iš
siunčiant į tremtį A. Sakalą.

Pats A. Sakalas žurnalis
tams pasakojo vieninteliam V. 
Landsbergiui rodęs antisovie- 
tinio turinio laišką, kurį keti
no siųsti KGB jau nubaustam 
savo bičiuliui į Rusiją. A. Sa
kalas leido suprasti neabejo- 
jantis, kad vėliau V. Lands
bergis jį dėl to laiško įskundė 
KGB.

Seimo pirmininkas pabrėžė, 
kad A. Sakalas jam niekada 
nerodė minėto laiško, o dabar 
sąmoningai meluoja. Jis vadi
no A. Sakalą „nesuprantamai

Buvusioji LDDP valdžia kalta 
dėl blogo Lietuvos vertinimo

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis sako, 
kad dabar opozicijoje esanti 
LDDP turėtų prisiimti atsa
komybę už Europos Komisijos 
nepakankamai gerą Lietuvos 
pažangos įvertinimą, ruošian
tis ES narystei.

„Mes per dvejus valdymo 
metus irgi ne viską padarėm 
maksimaliai, bet tai nereiškia, 
kad mes neturime matyti ke- 
tverių metų duobės su nepa
prastu korupcijos suklestėji
mu”, sakė V. Landsbergis 
spaudos konferencijoje trečia
dienį, apibūdinamas anks
tesnės LDDP administracijos 
ketverių metų veiklą.

Spaudos konferencija buvo 
surengta prieš Briuseliui pa
skelbiant oficialų Lietuvos 
pažangos įvertinimą.

Neoficiali informacija iš 
Briuselio kol kas mažai teikia 
vilties, kad Lietuva galėtų 
būti pakviesta intensyvių na
rystės derybų per ES viršūnių 
susitikimą Vienoje šiemet 
gruodį.

V. Landsbergis per spaudos 
konferenciją kaltino LDDP, 
kad jos valdymo metais „buvo 
dar ilgai dairomasi, ar eiti į 
Rytus, ar į Vakarus”. V. 
Landsbergis mano, kad Lietu
vos įvaizdžiui Vakaruose pa
kenkė ir „tam tikros struk
tūros, kurios darė milžiniškas 
pastangas įteigti net patiems 
lietuviams, kad Lietuvoje vis
kas blogai”.

Tarp dabartinės valdžios 
darbo trūkumų Seimo pirmi
ninkas minėjo neprivatizuotus 
valstybinius komercinius ban
kus, silpną teisėtvarkos ir tei
sėsaugos sistemą, kurioje „ta
rybų valdžia dar neįveikta”, 
taip pat nepakankamai efek
tyvią diplomatinę veiklą.

Tačiau V. Landsbergis siūlė

susipainiojusiu neapykantoj, 
nelaimingu” žmogumi, kuris 
nuėjo „ilgą ir apgailėtiną nuo
smukio kelią”.

V. Landsbergio manymu, A. 
Sakalas yra tik įrankis 
„plačiai organizuotai komunis- 
tinei-kagėbistinei koalicijai”, 
kuri „apsinuogino prieš prezi
dento rinkimus, ir toliau visa 
tai daro”.

V. Sakalas atsisakė išsa
miau komentuoti Seimo pirmi
ninko pasisakymą per televi
ziją, leidęs suprasti, kad laiko 
jį „emocijomis”. „Aš emocijų 
nevertinu, aš vertinu faktus”, 
sakė A. Sakalas.

Paklaustas, ar reaguos į V. 
Landsbergio kaltinimus „nuo
smukiu” bei talkininkavimu 
„komunistinei-kagėbistinei ko
alicijai”, A. Sakalas pareiškė, 
kad „karas su emocijomis nie
kada nebūna vaisingas”.

Seimo pirmininkas praėju
sią savaitę kreipėsi į Generali
nę prokuratūrą, prašydamas 
ištirti teiginius, neva jis poka
ryje skundė KGB savo bendra
mokslį.

Tyrimui vadovaujantis gene
ralinio prokuroro pavaduoto
jas Kęstutis Betingis trečia
dienį sakė, kad dabar tikrina
ma, ar egzistuoja laikraščio 
rašinyje minimi dokumentai, 
kuriais rėmėsi Seimo pirmi
ninką kaltinę asmenys.

Išvadas šiame tyrime proku
rorai tikisi paskelbti iki lap
kričio pabaigos.

„nedramatizuoti ir nepoliti
zuoti” būsimų Europos Komi
sijos išvadų. „Mes tvirtinam 
savo pozicijas kaip asocijuota 
ES valstybė, ir terminas, kada 
pradėsime realias derybas, 
nėra viską lemiantis ar labai 
gąsdinantis dalykas, kad reik
tų dėl to daryti dideles dra
mas”, kalbėjo Seimo vadovas.

Darydamas prielaidą, kad 
EK rekomenduos pradėti in
tensyvias derybas dėl narystės 
ES su Latvija, V. Landsbergis 
sakė, jog Lietuva „pasi
džiaugs, kad dar vienai sese
riai ištiesė ranką, nors trečiai 
neištiesė”.

„Negražu, bet ką padarysi”, 
sakė V. Landsbergis.

Valstybės vadovas išvyko į 
Ukrainą

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus vizitu į Ukrainą 
nori pademonstruoti ekonomi
nių santykių ir politinio ben
dradarbiavimo su šia valstybe 
svarbą Lietuvai, sako Lietu
vos prezidentūros atstovai.

Prezidento vadovaujama 
valstybės pareigūnų, versli
ninkų bei kultūros veikėjų de
legacija ketvirtadienį išskrido 
dviejų dienų vizito į Kijevą bei 
Lvovą.

Prezidentą kelionėje lydi 
žmona Alma.

Valstybinį vizitą į Ukrainą 
prieš 3 metus jau buvo suren
gęs tuometinis prezidentas Al
girdas Brazauskas. Vėliau at
sakomojo vizito į Vilnių buvo 
atvykęs Ukrainos prezidentas 
Leonid Kučma.

Išrinkus naują prezidentą, 
vadinamasis pagarbos vizitų 
ratas paprastai kartojamas 
tik į kaimynines bei itin svar
biomis bendrininkėmis laiko
mas valstybes.

Lapkričio 4 dieną Kauno technologijos universitete (KTU) buvo iškilmin
gai pasirašyti daugiau kaip 2 milijonų litų vertės kinų skaitmeninės tele
fonų stoties perdavimo KTU dokumentai. Kinijos vyriausybės perduota 
dovana padės telefonizuoti universitetą. 2,000 numerių telefonų stotį su
daro trys pastotės, išdėstytos skirtinguose universiteto pastatuose. Nau
jąją stotį įjungus į miesto bendrąjį telefonų tinklą, vietiniais telefonais 
galima skambinti nemokamai, atsirado galimybė sukurti video konferen- 
cinį ryšį, kokybiškesnis tapo ryšys su miesto abonentais.

Nuotr.: Perdavimo dokumentus pasirašė (iš kairės) Kinijos Liaudies 
Respublikos ambasadorius Lietuvai Guan Hengguang ir KTU rektorius 
Kęstutis Kriščiūnas. (Elta)

Nacionalinio saugumo pagrindų 
įstatymas bus pataisytas

gos ministrui, jo pareigos būtų 
perduotos kitam ministrui.

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius teigia, kad užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas laikinai ėjo krašto ap
saugos ministro pareigas, kai 
ministras Česlovas Stanke
vičius lankėsi Rumunijoje. 
Todėl, kaip sakė radijo stočiai 
„Radiocentras” A. Kubilius, 
„nederėtų dramatizuoti pa
dėties dėl to, kad krašto ap
saugos ministras buvo išvykęs 
iš Lietuvos vienu metu su pre
zidentu — A. Saudargas 
turėjo visus įgaliojimus pava
duoti savo kolegą”.

A. Kubilius tvirtino, kad pa
gal Konstituciją ir galiojančius 
įstatymus, krašto apsaugos 
ministro vizitų į užsienį metu 
Lietuvoje jį pavaduoja užsie
nio reikalų ministras ir at
virkščiai.

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis žada 
pataisyti Nacionalinio saugu
mo pagrindų įstatymą, kurio 
pažeidinėjimu LDDP kaltina 
krašto apsaugos ministrą.

Opozicija atkreipė dėmesį, 
kad krašto apsaugos minis
tras Česlovas Stankevičius jau 
ne kartą yra pažeidęs Nacio
nalinio saugumo pagrindų 
įstatymo 8 straipsnį, pagal 
kurį prezidentui — vyriausia
jam ginkluotųjų pajėgų vadui 
— išvykus iš valstybės, krašto 
apsaugos ministras privalo 
likti Lietuvoje.

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį Seimo pirmininkas 
priekaištavo opozicijai už 
„vaikščiojimą su skaitliukais”, 
žadėdamas „išsiaiškinti ra
miai, nepolitizuotai, kaip tuos 
įstatymus reguliuoti”.

Seimo pirmininkas mano, 
kad problema būtų išspręsta, 
jei Nacionalinio saugumo pa
grindų įstatyme būtų nurody
ta, kad išvykus krašto apsau-

Ukrainos svarbą Lietuvai 
didžia dalimi lemia šios di
džiulės Rytų valstybės eko
nominis potencialas.

„Ukraina yra ketvirtoji Lie
tuvos užsienio prekybos part
nerių sąraše, bet yra dar daug 
neišnaudotų abipusiai nau
dingų galimybių”, sakė V. 
Adamkaus vizitą rengiantis 
prezidentūros pareigūnas.

Vizito tikslus atspindi Lietu
vos delegacijos sudėtis. Joje, 
be paprastai užsienio kelio
nėse prezidentą lydinčio už
sienio reikalų ministro Algir
do Saudargo, yra ir ūkio mi
nistras Vincas Babilius, Že
mės, ūkio ministerijos atsto
vai, Ekonominės plėtros agen
tūros nariai.

Prezidentą kelionėje lydin
tys 34 Lietuvos verslininkai 
turi skirtingus tikslus — vieni 
jų ieškos bendrininkų Ukrai
noje, kiti — stiprins jau už
megztus ryšius ir spręs ben
dradarbiaujant iškylančias pro
blemas.

d.

Audriui Butkevičiui 
gresia 6 metai 

nelaisvės
Vilnius, lapkričio 3

(BNS) — Valstybės kaltintojas 
pasiūlė teismui pripažinti par
lamentarą Audrių Butkevičių 
kaltu pasikėsinus sukčiauti 
stambiu mastu ir skirti jam 
šešerių metų laisvės atėmimo 
bausmę sustiprinto režimo pa
taisos darbų kolonijoje.

Kaltinimui atstovaujantis 
Generalinės prokuratūros pro
kuroras Rolandas Tilindis taip 
pat pasiūlė teismui antradienį 
konfiskuoti pusę A. Butkevi
čiaus turto ir paskirti jam 
60,000 litų baudą.

Antradienį Vilniaus apygar
dos teismo kolegija paskelbė 
teisminio tardymo pabaigą ir 
teisminių ginčų pradžią.

A. Butkevičiaus teismas 
trunka jau 10 mėnesių. Jis bu
vo sulaikytas pernai rugpjūtį, 
kai paėmė 15,000 JAV dol. iš 
kuro bendrovės „Dega” vadovo 
Klemenso Kiršos, kaip įtaria
ma — už pažadą tarpininkau
ti nutraukiant baudžiamąją 
bylą bendrovei.

A. Butkevičius savo kaltę 
neigia ir vadina bylą „politine 
provokacija”.

* Pasak Ūkio ministeri
jos, Lietuvos siūlymu, Balta
rusijos viceprenąjeras Valerų 
Kokorev pasirašė protokolą, 
kuriuo įpareigojo Finansų ir 
Ekonomikos ministerijas, su
sivienijimus „Belenergo” ir 
„Belresursy” vykdyti atsiskai
tymus prekėmis už iš Lietuvos 
gautą elektros energiją. Susi
tarime numatomas atsiskaity
mas ES valiuta arba JAV do
leriais, o ūkio įmonėms suta
rus, — prekėmis ar paslaugo
mis. Be to, už dalį eksportuo
jamos energijos užskaitos bū
du bus tiekiamas branduolinis 
kuras Ignalinos elektrinei. 
Baltarusijos skola Lietuvai 
siekia 77 mln. JAV dolerių.

(BNS)

* Prezidento Valdo Adam
kaus vadovaujama Malonės 
komisija pasiūlė valstybės va
dovui patenkinti 14 iš 123 
svarstytų malonės prašymų. 
Kaip Eltai sakė prezidento 
kanceliarijos vadovas Andrius 
Meškauskas, komisuos posė
dyje nuspręsta nuo tolesnės 
bausmės visiškai atleisti sep
tynis kalinius. Jau daugiau 
kaip 2 metus Malonės komisi
ja nesvarsto mirties bausme 
nuteistųjų prašymų, nes lau
kiama, kol Lietuva priims 
sprendimą dėl mirties baus
mės taikymo. Šiuo metu Lie
tuvoje yra 11 asmenų, nuteis
tų mirties bausme.

* Lietuvoje 121,000 (apie 
7.8 proc.) visų dirbančiųjų 
turi dar ir papildomą darbą. 
Kaip teigė Statistikos departa
mento Užimtumo statistikos 
skyrius, apie 85 proc. žmonių, 
dirbančių papildomą darbą, 
tvirtina, kad jiems trūksta lė
šų pragyvenimui, 5.7 proc. — 
tikisi susitaupyti pinigų būs
tui, 5.3 proc. — taupo automo
biliui, kelionei ar pramogoms, 
1.5 proc. papildomą darbą dir
ba, nes pagrindinėje darbovie
tėje nelaiku išmokami atlygi
nimai.

* Valstybė apmokės tar
nybos metu žuvusių karių 
būtiniausias laidotuvių išlai
das, nusprendė Lietuvos vy
riausybė, patvirtinusi nutari
mą „Dėl tikrosios karo tarny
bos karių, žuvusių tarnybos 
metu, arba mirusių dėl prie
žasčių, susijusių su tarnyba, 
laidojimo išlaidų padengimo”. 
Nutarime numatyta, kad lai
dojimo išlaidos, kurias dengs 
valstybė, negali višyti 5,000 
litų.

* Vyriausybė ne tik vi
siškai likvidavo reprezenta
cinius medžioklės plotus, bet 
ir priėmė sprendimą iki atei
nančių metų sausio 1 d. at
skirti komercinę medžioklę 
nuo urėdijų, kurios yra biu
džetinės įstaigos ir naudoja 
valstybės Miško fondo lėšas.

* Vilniaus savivaldybės 
eilėse būstui įsigyti įrašyta 
per 30,000 šeimų. Spalio pa
baigoje 60 šeimų buvo skirti 
lengvatiniai kreditai, tačiau 
tik mažiau kaip trečdalis šei
mų tikrai pasinaudojo leng
vatinėmis paskolomis. Eilėse 
įrašytiems gyventojams būstui 
įsigyti iš Lietuvos taupomojo 
banko šiemet buvo skirta 5.5 
mln. litų lengvatinių kreditų, 
o spalio mėnesį dar 2 mln. 
JAV dol. skyrė Vilniaus ban
kas. Dauguma eilėse laukian
čių žmonių butus norėtų nuo
moti iš savivaldybės. Savival
dybių butų fondas Lietuvoje 
pradėtas formuoti tik praėju
siais metais ir kol kas sudaro 
2-2.5 proc. viso butų fondo.

(Elta)

Rinkimai JAV: demokratai 
sutvirtino pozicijas, 

bet nelaimėjo daugumos
Vašingtonas, lapkričio 4 d. 

(Reuters-BNS-CT) — JAV de
mokratai antradienį vyku
siuose „kadencijos vidurio” 
rinkimuose padidino savo 
narių skaičių Kongreso Ats
tovų Rūmuose, tačiau neįgijo 
juose persvaros.

Tai pirmasis kartas nuo 
1934 metų, kai vadovaujančio 
prezidento partija laimėjo pa
pildomų vietų ne prezidento 
rinkimų metais. Manoma, kad 
tokį stiprų demokratų pasiro
dymą paskatino „sveika” eko
nomika ir tai, kad Bill Clinton 
sekso skandalas neatbaidė 
rinkėjų.

Keli rezultatai dar nežino
mi, tačiau jau dabar aišku, 
kad demokratai laimės nuo 
trijų iki penkių naujų vietų, 
nors siekiant užvaldyti Ats
tovų Rūmus, jiems reikėjo 11 
papildomų vietų.

Vis dėl to toks rezultatas 
yra nesėkmė respublikonams, 
kurie tikėjosi išplėsti savo 
daugumą, tačiau turi tenkin
tis šį šimtmetį viena mažiau
sių persvarų 435 vietų Atsto
vų Rūmuose.

Prieš antradienio rinkimus 
respublikonams priklausė 
228, demokratams — 206 Ats
tovų Rūmų vietos, taip pat bu
vo vienas nepriklausomas 
Kongreso narys.

Atstovų Rūmų demokratų 
vadovas Richard Gephardt 
vertino savo partijos iškovo
jimus, kaip „istorinį pasikeiti
mą”. „Tai rodo, kad žmonės 
atsistojo ir tarė — ei, mes no
rime, kad mūsų paklausytu
mėte”, sakė šis Kongreso ats
tovas iš Missouri valstijos in
terviu televizijai.

Jo teigimu, toks rezultatas 
turi paskatinti Kongresą grei
čiau baigti apkaltos tyrimą 
prieš prezidentą. „Amerikie
čiai šį vakarą išreiškė norą, 
kad mes tvarkytume sveikatos 
apsaugą, švietimą ir socialinį 
aprūpinimą”,o ne B. Clinton ir 
buvusios Baltųjų Rūmų sta
žuotojos Monica Lewinsky 
sekso skandalą, sakė R. Ge
phardt.

Vos prieš kelias savaites 
respublikonų vadovai spėjo, 
kad pasipiktinimas B. Clinton 
sekso skandalu įgalins juos iš

Elektros linija į Vakarus 
nepriklausys nuo Ignalinos AE

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Naujos elektros 
energijos linijos į Vakarus sta
tyba, kurią įgyvendins „Power 
Bridge Group” susivienijimas, 
nesiejamas su Ignalinos ato
minės elektrinės (IAE) ateiti
mi, trečiadienį pareiškė ben
drovės „Lietuvos energija” ge
neralinis direktorius Anzel
mas Bačauskas. Tačiau, anot 
jo, būtų geriau, jei IAE dirbtų.

Pagal spalio 31d. pasirašytą 
sutartį su „Power Bridge 
Group”, Lietuvos energetikai 
įsipareigojo kasmet eksportuo
ti 6 mlrd. kilovatvalandžių 
elektros energijos. Tam, pasak 
A. Bačausko, „Lietuvos energi
ja” turės pirkti elektros ener
gijos ne tik iš Ignalinos ato
minės jėgainės, bet ir iš kitų 
valstybių, pvz., Estijos ar Ru
sijos.

Iš šių valstybių Lietuva ga
lėtų pirkti energiją ir tuomet, 
jei būtų nuspręsta uždaryti Ig
nalinos AE. Be to, esama 
planų statyti elektros energi

kovoti net 30 papildomų vietų. 
Tiesa, pastarosiomis dienomis 
apklausos viena po kitos rodė, 
kad visuomenei ši Vašingtono 
„manija” nelabai rūpi.

Atstovų Rūmų pirmininkas 
respublikonas Newt Gingrich 
pripažino, jog pageidautų di
desnių savo partijos laimėji
mų, tačiau stengėsi neparody
ti nusiminimo. Savo partijos 
rėmėjams jis priminė, kad res
publikonai jau 70 metų nekon
troliavo Kongreso tris kaden
cijas iš eilės.

Senato rinkimuose demok
ratai iškovojo dvi naujas vie
tas, išstumdami ir veteraną, 
respublikonų senatorių Alfon
se D’Amato, taip pat perrinko 
kai kuriuos labiausiai pažei
džiamus savo senatorius.

Galutinė naujojo Senato su
dėtis dar priklauso nuo rinki
mų baigties Nevados valstijo
je, kur demokratui senatoriui 
Harry Reid teko sunkiai kovo
ti, kad išsaugotų savo vietą.

Respublikonai Senate prieš 
rinkimus turėjo 55, demokra
tai — 45 vietas.

Respublikonai tikėjosi lai
mėti penkias papildomas vie
tas, tačiau demokratai pasiro
dė geriau, negu tikėtasi, ir 
grasino palikti respublikonus 
be iškovojimų. Stiprų demok
ratų pasirodymą iš dalies lė
mė tai, kad keli jų, kurie buvo 
laikomi labiausiai pažeidžia-' 
mais, sugebėjo iškovoti per
gales.

Pasak politikos apžvalgi
ninkų, demokratai tikrai pasi
naudos savo sustiprėjusiomis 
pozicijomis, tvirtindami, kad 
tai rodo Amerikos visuomenės 
nepritarimą apkaltai prieš 
prezidentą Bill Clinton.

Illinois valstijoje aukš
čiausius postus laimėjo res
publikonai. Valstijos guber
natoriumi, nugalėjęs demo
kratų kandidatą Glenn Pos- 
hard (surinko 47 proc. balsų), 
tapo respublikonas George H. 
Ryan (52 proc. balsų). JAV Se
natui nuo Illinois valstijos ats
tovaus respublikonas Peter 
Fitzgerald, laimėjęs 51 proc. 
rinkėjų balsų, tuo aplenkda
mas demokratų kandidatę Ca- 
rol Moseley-Braun, tesurinku
sią 46 proc. balsų.

jos tiltą tarp Rytų ir Vakarų, 
kuriuo elektros energija per 
Lietuvą būtų eksportuojama 
iš Rusijos ar Estijos į Vaka
rus.

Naujosios elektros energijos 
linijos statybą finansuos JAV 
bendrovė „Signuler Guff & 
Co”, be to, dabartiniai susivie
nijimo nariai ketina išleisti 
vertybinius popierius, imti 
bankų paskolas.

A. Bačauskas mano, kad 
projektas yra labai svarbus 
Lietuvai, nes „tai naujas ener
gijos kanalas iš Lietuvos ir į 
Lietuvą”. Pasak jo, projekto 
sėkmė priklausys ne tik nuo 
„Lietuvos energijos”, bet ir 
nuo Lenkijos.

KALENDORIUS
Lapkričio 5 d.: Elzbieta, Za

charijas, Judrė, Ašvydas.
Lapkričio 6 d.: Leonardas, Me- 

lanijus, Edviną, Ašmantas. 1992 m. 
buvo oficialiai pasirašyta ir paskel
bta Lietuvos Respublikos Konstitu
cija.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
PO LIETUVIŠKAS NEW YORKE 

PARAPIJAS ŽVALGANTIS
APREIŠKIMO PARAPIJA

Apie šlubuojančius Apreiš
kimo parapijos, Brooklyne, 
pamatus „Drauge” jau buvo 
rašyta. Kun. Vytautą Palu
binską atleidus (kiti sako — 
jam pasitraukus) iš klebono 
pareigų, Apreiškimo parapiją 
administruoti (tuo pačiu kle
bono pareigoms) buvo paskir
tas gretimai esančios Our 
Lady of Mt. Carmel parapijos 
klebonas prel. D. Casutto. 
Kun. V. Palubinskas pasilieka 
Apreiškimo parapijoje ir to
liau, kaip iki šiol, patarnaus ir 
rūpinsis lietuvių parapijiečių 
religiniais reikalais.

Sakoma, kad nauja šluota 
geriau šluoja. Tačiau prisibijo
ma, kad, ja bešluojant, Ap
reiškimo parapijoje gali atsi
rasti ir dulkių. Jau dabar 
„naujosios šluotos” sukeltos 
dulkės pradeda skraidyti. 
Apie trejus metus Apreiškime 
tarnavęs kun. Danielius Jan
kevičius turėjo parapiją ap
leisti. Jam atsidėkojant, para
pijiečiai spalio 3 d., po 11 vai. 
Šv. Mišių surengė atsisveiki
nimą. Dalyvavo apie 150 para
pijiečių. Artimiausioje ateityje 
po lietuviškos 11 vai. Sumos 
numatoma pradėti Mišias is

CLEVELAND, OH

LIETUVIU DIENOS

LB Clevelando apylinkės 
valdyba ir šiemet rengia jau 
tradicija tapusias Lietuvių 
dienas, Jos bus ir turiniu, ir 
apimtimi labai įdomios. Cleve
lando scena jau seniai besi
gėrėjo sceniniu veikalu. Jį kle- 
velandiečiai matys lapkričio 7 
d., šeštadienį, 6:30 vai. vak. 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Vytauto Alanto kome
diją „Šiapus uždangos” atveža 
Hamiltono .Aukuro” teatras. 
Rudens dienose verta į mūsų 
gyvenimo problemas pažvelgti 
su šypsena ir juoku.

Bilietai po 15, 10 ir 7 dol. 
jau platinami ir sekmadie
niais po lietuviškųjų pamaldų 
gaunami DMP svetainėje. 
Rengėjai taip pat prašo jung
tis į mecenatų eilę. Paaukoję 
100 dol., laikomi garbės me
cenatais ir gauna 2 bilietus 
nemokamai, 50 dol. — mece
natais ir gauna 1 bilietą. Ma
žiau aukoję laikomi rėmėjais.

Bilietų įsigyti ir mecenatais 
užsirašyti prašoma skambinti 
apylinkės iždininkui Viktorui

Alda Mikučauskaitė, nuotaikinga šios vasaros Dainavos jaunimo stovyklų 
slaugė, mielai atvyko prisidėti prie rudens talkos savaitgalio ir durų 
rėmų dažymo. Šalia atsiklaupęs, menišką darbą atlieka Dainavos 
pasišventęs administratorius Kastytis Giedraitis.

panų kalba. Apreiškimo baž
nyčios artumoje ispanų gyve
na nemažai. Nuogąstaujama, 
kad tik jie neužgožtų tikrųjų 
bažnyčios savininkų.

VIEŠPATIES 
ATSIMAINYMO 

PARAPIJOS SUKAKTIS

Šeštadienį, rugsėjo 26 d. 
iškilmingomis Mišiomis buvo 
paminėta Viešpaties Atsimai
nymo parapijos 90-ties metų 
sukaktis. Mišias kartu su pa
rapijos klebonu Ted Rooney 
aukojo buvęs parapijos klebo
nas prel. Pranas Bulovą, bu
vęs vikaras kun. Stasys Raila 
ir naujai į parapiją paskirtas 
kun. Vytautas Volertas. Mi
šios buvo aukojamos anglų 
kalba. Tenka padėkoti vargo
nininkui Virginijui Barkaus
kui ir jo nedideliam choreliui, 
kad jie Mišių rimtį „sudrums
tė” lietuviškai pagiedodami 
Konrado Kavecko sukurtą 
giesmę „O Kristau, pasaulio 
Valdove” (žodž. B. Brazdžio
nio). Po Mišių įvyko šaunus 
pokylis. Dalyvavo apie 150 as
menų. Jubiliejaus proga 
išleistas leidinėlis, kuriame 
išspausdinta nemažai sveiki
nimų.

P. Palys

Šilėnui, tel. 216-531-8207 ar
ba pas kiekvieną valdybos na
rį: dr. Dainių Degesį, dr. Rai
mundą Šilkaitį, Dalią Puško- 
rienę, Joną Totoraitį.

Kita graži Lietuvių dienų 
atrakcija — sekmadienį, lap
kričio 8 d., 11 vai. ryto, po lie
tuviškų pamaldų — Algiman
to Kezio fotografijų ir 20 daili
ninkų iš Lietuvos grupinė 
paroda, naujos knygos „Būties 
fragmentai” sutiktuvės ir Ar
vydo Reneckio video filmas 
„Marius Katiliškis”. Parodoje 
dalyvaus ir abu autoriai: foto
menininkas A. Kezys ir Lietu
vos kino režisierius, ir Ameri
kos lietuvių televizijos vado
vas Arvydas Reneckis. Įėjimas 
— auka.

Apylinkės valdyba nuošir
džiai kviečia visus būti šių 
dviejų gražių renginių daly
viais. Tokių išskirtinų progų 
mūsų dienose retai pasitaiko.

V. Rociūnas

ROMANTIŠKA, 
LINKSMA, DŽIUGU...

Esame pratę romantiką sieti 
su sentimentu, o choro koncer-

tų metu matyti scenoje išsiri
kiavusius choristus su dirigen
tu priekyje, bet kartais būna 
ir išimčių. Clevelando Dievo 
Motinos parapijos choras, 
prieš kelis metus parinkęs 
džiugų pavadinimą „Exulta- 
te„” jau antrą kartą surengė 
originalų ir linksmą „Rudens 
romantikos” vakarą. Spalio 24 
dienos vakare parapijos salėje 
susirinko didokas būrys klau
sytojų, susėdo aplink gražiai 
padengtus ir papuoštus stalus 
su gėlėmis ir raudono bei bal
to vyno buteliais. Salės prie
angyje veikė puikus baras, o 
salės šone buvo labai turtin
gas pačių choro narių paga
mintų tortų ir pyragaičių sta
las. Salės sienas puošė lempu
čių girliandos, o lubose plevė
savo žvaigždutės, dominavo 
melsvos ir sidabrinės spalvos. 
Tikra romantika! Apie valan
dą pabendravus ir pasišneku
čiavus, choro vadovė, muzikė 
ir kompozitorė Rita Čyvaitė- 
Kliorienė pakvietė visus su
sėsti ir pati užšoko ant prie
šais sceną pastatyto suolelio, 
ignoruodama dirigentui pa
prastai numatytą vietą sceno
je, choro priekyje. Į sceną žy
giuojantį chorą pasveikinus 
audringais plojimais, prasi
dėjo programa su B. Smetanos 
operos „Parduotoji nuotaka” 
ištrauka, fortepijonu akompa
nuojant gerai pažįstamam Mi
chael Borovvitz ir jo kolegai 
Jim Robinson. Po to šeši choro 
nariai sudainavo lietuvių liau
dies dainą „O dalele tu mano”. 
Trečią repertuaro dainą „Pa
bučiavimas” atliko choro prie
kyje sustoję trys gražiabalsiai 
vyrai. Po to ypač įspūdingai 
nuskambėjo „La vie en rose” 
(Rožinis gyvenimas), kurį atli
ko populiari solistė Virginija 
Bruožytė-Muliolienė. Tuo me
tu visų choro narių rankose 
staiga atsirado raudonos ro
žės, o choro vadovė paskatino 
choro narius nusileisti į pub
liką ir rožėmis apdovanoti sa
vo šeimų narius, kurie buvo 
priversti toleruoti choro narių 
nebuvimą namuose ilgų ir 
dažnų repeticijų metu. Sce
noje liko tik solistė Virginija 
Muliolienė su savo vyru Jonu 
Mulioliu; visiems linksmai 
plojant, jiedu apsikeitė rožė
mis. Moterys, grįždamos į 
sceną, pritarė Virginijai, dai
navo labai temperamentingai, 
judesiais ir veido išraiškomis 
lydėdamos dainą, o pati solistė 
beveik šokinėjo. Dainai bai
giantis, publiką prajuokino 
choro narys Rytas Urbaitis, iš 
šono įsiveržęs į sceną ir gar
siai sutrimitavęs. Po to — 
linksma daina „Bobutė, trom
bonas ir aš”, kurią taip pat su
dainavo solistė Virginija su 
„Exultate” moterų choru. T. 
Makačino dainą, „Pypkės dū
mai” atliko vyrų choras be di
rigentės, tik su fortepijono pa
lyda. Repertuarui baigiantis, 
choras vėl tvarkingai išsirikia

vo, sudainavo dar vieną links
mą dainą, o dirigentė buvo ap
dovanota pintine gyvų gėlių. 
Pagaliau choro vyrai — nariai 
suklaupė prieš moteris, dai
nuodami „Rožę, raudoną rožę” 
ir joms įteikė rožes, o abu 
akompanuotojai prie fortepijo
no išdykaudami juokino pub
liką.

Rita Kliorienė padėkojo susi
rinkusiems ir pabrėžė, kad 
„Exultate” laukia didelės išlai
dos sąryšyje su numatytomis 
gastrolėmis ateinančiais me
tais, todėl yra dėkinga atvyku
siems ir skelbimus davusiems 
vakaro programai. Po jos Algis 
Rukšėnas Lietuvių kredito 
kooperatyvo „Taupa” vardu 
įteikė chorui dovaną.

Parapijos klebonui kun. Ge
diminui Kijauskui sukalbėjus 
invokaciją ir palaiminus sta
lus, miklios patarnautojos su
nešė ant stalų pietūs. Svečiai 
vaišinosi vynu, dalinosi Įspū
džiais. Netrukus scenoje išsi
rikiavo šokių muzikos orkes
tras. Pasisotinus, buvo šokami 
valsai, tango į ir linksmai „iš
raityti” modernūs šokiai, ta
čiau netrukus prasidėjo dar 
viena „Exultate” pokylių tradi
cija: Rita Kliorienė ir Rimas 
Biliūnas, abu puikiai grojan
tys akordeonais, skatino visus 
įsitraukti į ratelius, šokti, gro
ti ir dainuoti daugumai žino
mas dainas. Buvo labai džiugu 
rateliuose matyti ir labai jau
nus lietuviukus, ir jų tėvelius, 
ir net senelius. Lietuviškos 
dainos, šokis ir pakili nuotai
ka linskmai nuteikė visus. Po 
ilgoko šokinėjimo ratelyje, or
kestras vėl pradėjo groti šokių 
muziką. Žodžiu, tai nebuvo 
įprastas, „iškilmingas” koncer
tas, bet didelio linksmumo ro
mantikos ir juoko vakaras. Ri
ta Kliorienė, šalia savo muzi
kinio talento ir patirties, suge
ba publikai suteikti naujoviš
ką, linksmą, bet ir gero skonio 
bei labai įvairią programą, tai 
ir choras nestovi sustingęs, 
kaitaliojasi vietomis, vaidina, 
rankų judesiais ir veido išraiš
komis palydi dainų tekstus, 
išryškina nuotaiką. Valio, 
„Exultate” chorui ir jo vado
vei! Sekite skelbimus ir nepra
leiskite to choro nė vieno kon
certo ar „pokylio”. Nesigailė
site!

Aurelija M. Balašaitienė

PABŪKIME KARTUI

Clevelando lietuviškasis tel
kinys niūriais lapkričio-gruo
džio mėnesiais tikrai galės pa
gal savo norą, skonį bei nuo
taiką ką nors pasirinkti iš tur
tingo ir įdomaus renginių 
kalendoriaus. Atitrūkti nuo 
kasdienybės naudinga kiek
vienam. Rengėjai, aišku, kvie
čia visus būti jų renginių daly
viais. Įsidėmėkime ir pasižy
mėkime savo kalendoriuose 
renginio datą ir vietą.

Lapkričio 4 d., 7 vai. vak.,

Lietuvių namų žemutinėje sa
lėje „Gija” kviečia pamatyti 
meninį filmą Herkus Mantas. 
Šis dviejų dalių, dviejų va
landų filmas sukurtas Lietu
vos kino studijoje 1972 me
tais. Scenarijaus autorius 
Saulius Šaltenis. Režisierius 
— Marijonas Giedrys.

Lapkričio 6 d., 7 vai. vak., 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje kalbės Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto profeso
rius, humanitarinių mokslų 
dr. Tomas Sodeika, tema „Lie
tuvos katalikai ant XXI am
žiaus slenksčio”. Rengia .Atei
ties” klubas.

Lapkričio 7-8 d. Lietuvių 
dienos. Šeštadienį Dievo Moti
nos parapijos salėje Hamilto
no Aukuras” rodys V. Alanto 
3 veiksmų komediją „Šiapus 
uždangos”. Sekmadienį Lietu
vių dailės grupinė paroda. Al
gimanto I£ęzio fotografijų pa- 
•roda ir knygos „Būties frag
mentai” sutiktuvės. Arvydo 
Reneckio video filmas „Marius 
Katiliškis”. Parodoje dalyvaus 
abu autoriai. LB Clevelando 
apylinkė kviečia visus daly
vauti.

Lapkričio 15 d., nuo 11:30 
iki 3:30 v. p.p. Šv. Jurgio para
pijos rudens šventė.

Lapkričio 15 d., sekma
dienį, 4 vai. p.p. Dievo Moti
nos parapijos kavinėje Vacio 
Kavaliūno novelių knygos 
„Šauksmas” sutiktuvės. Korp! 
„Giedra” laukia visų!

LIETUVOS
KARIUOMENĖS

ŠVENTĖ

Prisiminsime jos 80-ją su
kaktį lapkričio 21 d., 7:30 v.v., 
Lietuvių namų didžiojoje salė
je. Programoje: Ramovės są
jungos garbės nario Antano 
Jonaičio kalba ir sopranas Vir
ginija Muliolienė. Vaišės ir 
šokiai. Bilietus prašoma užsi
sakyti pas Joną Rastenį, tel. 
692-0844.

KULTŪROS PREMIJŲ 
ŠVENTĖ

Lapkričio 28 d., 7 v.v. Ren
gėjas — LB Clevelando apy
linkės valdyba.

ADVENTINIS
SUSIKAUPIMAS

Gruodžio 12 d., nuo 9 v.r. iki 
5 vai. vak. vyks Dievo Motinos 
parapijos svetainėje. Rekolek
cijų vadovas kun. Rimas Gu
delis. Rengia Ateities” klu
bas.

BENDROS KŪČIOS

Ši tradicinė šventė Šv. Jur
gio parapijos salėje rengiama 
gruodžio 24 d. 9:30 v.v.

NAUJU METŲ 
SUTIKIMAS

Tradicinis Naujųjų Metų su
tikimas gruodžio 31 d. ruošia
mas Lietuvių namuose.
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WORCESTER, MA
PAMINĖTA 8-JI, 

TAUTOS ŠVENTĖ

Trakų rinktinės Naujoje 
Anglijoje šauliai suruošė Tau
tos šventės minėjimą š.m. rug
sėjo 13 d. Maironio Parke, 
Shrewsbury, MA. Minėjime 
dalyvavo visų trijų kuopų 
šauliai ir gražus būrelis Wor- 
cesterio lietuvių.

Rinktinės vadas Algirdas 
Zenkus pradėjo minėjimą svei
kindamas susirinkusiuosius. 
Priminė, kad šiais metais 
švenčiama keletą svarbių ir 
minėtinų sukakčių: 80 metų 
nuo Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimo, 80 metų nuo 
Lietuvių Skautų sąjungos 
įsteigimo, 65 metai nuo Da
riaus ir Girėno transatlantinio 
skrydžio ir tragiškos jų mir
ties bei kt. Tautos šventė 
švenčiama rugsėjo 8-ją dieną 
— tai Vytauto Didžiojo karū
navimo ir mirties diena.

Paskaitai pakvietė Šaulių 
sąjungos išeivijoje garbės vadą 
prof. Vaidevutį Mantautą. 
Savo paskaitoje jis pabrėžė, 
kad tauta ir valstybė yra du 
skirtingi dalykai. Valstybėje 
gali gyventi kelios tautos, 
įvairių tautybių žmonės. Tau
ta yra viena ir tol gyva, kol 
nors vienas tautietis gyvas, 
kuris išlaiko savo kalbą ir pa
pročius. Palygino kitų tautų 
gyvavimą ir išnykimą su lietu
vių tautos žmonėmis, kurie vi
saip naikinami išsilaikė, nes 
turėjo didelį norą išlikti, tikėti 
ir kurti ateitį.

Minėjimui vadovavęs A. 
Zenkus padėkojo už išsamią 
paskaitą ir pakvietė visus 
pažiūrėti Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus priesaikos 
iškilmių vaizdajuostės. Daly
viai susikaupę sekdami prie
saiką ir visas iškilmes jautėsi 
lyg patys iškilmėse dalyvau
dami. Po vaizdajuostės visi su
giedojo Tautos himną ir Algir
das Zenkus pakvietė minėjime 
dalyvaujantį svečią iš Lietu
vos, garbės narį Vytautą Zen- 
kų. Svečias sveikino visus, dė
kojo Trakų rinktinės šauliams 
už paramą Šaulių sąjungai 
Lietuvoje. Dėkingi visi, kad 
Amerikos lietuviai davė Lietu
vai prezidentą, kuriuo paten
kinti. Turintiems klausimų 
apie Lietuvos gyvenimą, išsa
miai atsakė.

Rinktinės vadas dėkojo vi
siems atsilankiusiems ir kvie
tė pasivaišinti sesių šaulių pa
ruoštomis vaišėmis ir pabend
rauti prie kavos puoduko.

__________________  E.Č.

• Vilnius. Rugsėjo 4 d., 
Norvegijos karališkosios šei
mos vizito Lietuvoje metu, ka
ralienė Sonja lankėsi Lietuvos
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1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 593-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avę. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v„ antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 

penktad. ir Seštad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

ARAS ŽLIOBĄ, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Napervllle, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė., 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120 

Tel. 708-742-0255 
Valandos pagal susitarimą

katalikių moterų sąjungos 
Laikinuose vaikų globos na
muose. Karalienę Sonją, prezi
dento žmoną Almą Adamkienę 
bei jų palydą — garbingas 
ponias iš Norvegijos ir Lietu
vos — priėmė LKMS dvasios 
vadovas mons. Juozapas Anta
navičius, su globos namais 
supažindino jų direktorės Lai
ma Makutėnaitė ir Danguolė 
Boguševičienė.
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LIETUVOS DIPLOMATIJAI 
— 80 METŲ

Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas konferencijai 
„Lietuvos diplomatija XX amžiuje”

Vilniaus universitetas 1998 m. lapkričio 4 d.

Danutė Bindokienė

Iki kito karto

Labai džiaugiuosi, galėda
mas kreiptis į šios konferenci
jos dalyvius, tarp kurių matau 
daug žymių Lietuvos užsienio 
politikos kūrėjų ir įgyvendin
tojų. Džiaugiuosi, kad Lietu
vos diplomatijos 80-sioms me
tinėms, o taip pat Lietuvos 
diplomatijos šefo Stasio Lozo
raičio 100-ųjų gimimo metų 
sukakčiai paminėti buvo rasta 
tokia forma, kuri susietų mū
sų vykdytas ir vykdomas už
sienio politikas, mūsų valsty
bės praeitį ir dabartį. Taip pat 
manau, kad ši konferencija su
teikia galimybę išryškinti tuos 
diplomatijos principus, kurie 
užtikrintų Lietuvos užsienio 
politikos sėkmę ateityje. No
rėčiau padėkoti konferencijos 
organizatoriams už jų triūsą 
ir indėlį į kuriamos Lietuvos 
diplomatijos efektyvumą.

Lietuviškosios diplomatijos 
ištakų turėtume ieškoti gero
kai anksčiau, nei šio amžiaus 
pradžioje. Kunigaikščio Gedi
mino laiškams į Vakarų Eu
ropą šiemet sukanka 675 me
tai, ir, aš manau, kad savo po
litine svarba tie dokumentai iš 
dalies analogiški šių dienų 
mūsų svarbiausiems užsienio 
politikos dokumentams.

Tačiau pastarasis šimtmetis 
kaip atskaitos taškas mūsų di
plomatijai svarbus tuo, kad 
Lietuva, kaip moderni valsty
bė, net dusyk turėjo progos 
įžengti į tarptautinę sistemą, 
kurioje grumiasi tarptautinės 
teisės ir jėgos principai. 
Džiaugiuosi, kad abiem sy
kiais buvome tarptautinės tei
sės principų pusėje.

Lietuvai lemta gyventi re
gione, kuriame demokratijos 
tradicijos nėra gilios, todėl 
mūsų užduotis yra kreipti 
valstybės diplomatines pajė
gas tokia linkme, kuri skatin
tų mūsų partnerius pasitikėti 
Lietuva, kaip nuoseklios, atsa
kingos, supratimą bei pasto
vumą skatinančios užsienio 
politikos kraštu.

Šiandien turime progą at
vesti Lietuvą į tokius namus, 
kuriuose demokratija, žmo
gaus teisės bei bendras saugu
mas yra neginčijami principai, 
formuojantys piliečių, o kartu 
ir valstybių, politinę valią. 
Kalbu apie europines bei 
transatlantines struktūras, vi
sų pirma Europos Sąjungą ir 
NATO.

Vakaruose Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių užsienio po
litika kadaise vadinta „Išliki
mo diplomatija”. Reikia pripa
žinti, kad mūsų politiką daž
nai apibūdina pastangos su
kurti tokią saugumo sistemą,

kurioje Lietuvos visuomenei 
būtų užtikrintos sąlygos toly-i 
giai ir demokratinei raidai. 
Tačiau manau, kad atskirai 
paimta išlikimo sąvoka nūdie-į 
nos politiniam žodynui nebe
tinka.

Šiandien konstruktyvus da-j 
lyvavimas garantuoja išliki-l 
mą, todėl įvairūs siūlymai pa-i 
sirinkti Lietuvai neutralitetų 
ar nesijungimo politikas išj 
esmės prieštarauja ne tik nū-J 
dienos tikrovių neatitinkančio! 
status quo panaikinimui, bet) 
ir mūsų valstybės gyvybingu-l 
mui.

Neabejoju, kad „Dalyvavimo 
diplomatija” yra labai daugia
sluoksnė ir gali pasireikšti 
įvairiomis politinėmis formo
mis. Aktyviai dalyvauti gali
ma, įstojant į tarpusavio sau
gumą bei laisvę, demokratiją 
ir ekonominę gerovę užtikri
nančias institucijas, tokias 
kaip Europos Sąjunga ir 
NATO, užtikrinant skirtingų 
požiūrių komunikaciją ir pa
gal išgales padedant kaimy
nams.

Man labai džiugu pastebėti, 
kokią pažangą per tokį trum
pą laikotarpį pavyko pasiekti 
Lietuvos diplomatams. Dėl is
torinių priežasčių mes buvome 
prievarta atskirti nuo buvusio 
nepriklausomo laikotarpio di
plomatijos kurtų tradicijų, ta
čiau džiaugiuosi, kad ankstes
nieji diplomatai savo neįkai
nojama patirtimi yra žymiai 
prisidėję prie šiandieninės 
Lietuvos diplomatijos formavi
mosi.

Reikia tikėtis, kad mūsų pa
reigūnai tarptautinėse institu
cijose vis labiau bus pripažįs
tami, ne tik kaip Lietuvos 
valstybės atstovai, bet ir dėl 
savo kvalifikacijos. Šiandien 
jau turime žmonių, dirbančių 
įvairiuose Jungtinių Tautų 
komitetuose. Kartu privalome 
stengtis, kad specialistai turė
tų ir atitinkamą išsilavinimą.

Esu įsitikinęs, kad aiškios 
karjeros perspektyvos, sociali
nės garantijos yra svarbūs 
veiksniai, skatinantys diplo
matinės tarnybos efektyvumą. 
Šiuo metu didžiąją Užsienio 
reikalų ministerijos darbuo
tojų dalį sudaro jauni žmonės, 
kuriems, be valstybės, reikalų, 
dar reikia rūpintis savo šeimų 
išlaikymu. Tikiuosi, kad Sei
mas greitai priims Diploma
tinės tarnybos įstatymą, ku
riuo bus nustatyti darbo Lie
tuvos diplomatinėje tarnyboje 
principai.

Naudodamasis proga, norė
čiau pasidžiaugti, kad per pas
taruosius metus Vilniaus uni-

Iš dešinės: Vilniaus universiteto rektorius Rolandas Pavilionis, Lietuvos Respublikos ambasadorius prie 
Šventojo Sosto ir Maltos ordino Kazys Lozoraitis, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir kiti konferencijoje 
„Lietuvos diplomatija XX amžiuje” Vilniaus universitete. Ji skirta Lietuvos diplomatijos 80-mečiui ir buvusio 
Užsienio reikalų ministro bei diplomatijos vadovo Stasio Lozoraičio 100-osioms gimimo metinėms. Nuotr. Eltos

BALTIJOS RESPUBLIKOS 
VARTAI

Š.m. spalio 6 dienos vidur- Baltijos 
dienyje prestižingo Clevelando 
miesto centro Tower City pas
tato .Anglijos Ąžuolo” patal
pose įvyko įdomus ir turinin
gas amerikiečių „Baltic - Ame
rican Enterprise Fund” prane
šimas su vaišėmis. Į praneši
mą lietuvius pakvietė LR 
garbės konsulė Ingrida Bub
lienė, kuri programoje įrašyta 
kaip posėdžio pirmininkė. Da
lyviams susėdus aplink dailiai 
padengtus stalus, programa 
buvo pradėta, pristatant gar
bės svečius, pradedant su Ing
rida Bubliene, Latvijos garbės 
konsulu, Norvegijos ir Tailan
do konsulais. Kadangi pfane-
Štoo”''pa^indiftė"tema’''bu'i%a*os vart“s Skandinaviją, 
_____  Suomiją, Lenkiją ir kitus rytų

versitete įkurtas Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų 
institutas sugebėjo išugdyti 
tiek gražaus jaunimo, kuris 
įsiliejo į Lietuvos diplomatų 
gretas. Noriu tikėtis, jog su 
akademine bendruomene už
megzti ryšiai bus ir toliau sėk
mingai plėtojami.

Esu tikras, kad konferenci
jos metu išryškinsite ir api- 
brėšite svarbiausias proble
mas, kurias sprendė ir dar 
spręs, šiemet aštuoniasde
šimtmetį švenčianti Lietuvos 
diplomatija. Tikiu, kad nu
skambės daugybė įdomių min
čių, kurių įgyvendinimas gal
būt ir taps naujojo tūkstant
mečio Lietuvos užsienio politi
kos pagrindu.

Norėčiau palinkėti konferen
cijai vaisingo ir kūrybingo 
darbo.

- PREKYBOS

respublikų vaidmuo 
tarptautinėje prekyboje, tai
publikoje esantys baltiečiai 
buvo paprašyti atsistoti. Deja, 
jų būta tik vos per dešimtį as
menų, o lietuvių, įskaitant ir 
garbės konsulę, atrodo buvę 
vos penki.

Ingrida Bublienė trumpai, 
bet labai įspūdingai ir jaut
riai, pakalbėjo apie Baltijos 
respublikas, o po jos pagrindi
nis kalbėtojas Brewster P. 
Campbell, Vąšingtono „Baltic- 
American Enterprise” fondo 
pirmininkas, ilgokai ir labai 
pozityviai kalbėjo apie Baltijos 
respublikas^ kaip apie preky-

bei vidurio Europos kraštus, 
taip pat minėjo Lietuvą, kaip 
lengvai prieinamą ir nebrangų 
tranzito kelią į Rusiją. Kal
bėtojas ypač pabrėžė savitą 
trijų Baltijos tautų kilmę, jų 
nemaišant su rusais, slavais ir 
kitomis tautybėmis. Kalbėto
jas vadovauja 50 milijonų ver
tės fondui, kuris teikia pasko
las ir garantijas Baltijos res
publikų vidutinio dydžio bend
rovėms. Estijoje gyvenęs dve
jus metus, jis artimai susipa
žino su Baltijos tautų bankų 
sistemomis ir įstatymais, tap
damas tų valstybių ekonomi
kos ekspertu. Fondą valdo be 
atlyginimo dirbanti direktorių 
taryba ir pereitų metų eigoje 
paskyrė virš 17 milijonų dole
rių prekybinėms paskoloms, 
kurios privalo būti sugrąžin
tos.

Rytojaus dieną Cleveland 
milijoninio tiražo dienraštis 
„The Plain Dealer” finansų 
skyriuje gan plačiai aprašė 
pranešimą, straipsnį pavadi
nęs „Baltijos tautos pavadin
tos vartais į Skandinaviją ir 
Rytų Europą”. Straipsnyje pa
brėžiama, pasiremiant pagrin
dinio kalbėtojo žodžiais, kad 
Baltijos respublikose veikian
tys įstatymai ir verslo metodai 
skatina investuotojus ir yra 
palankus investicijoms. Jis 
taip pat pabrėžė, kad Baltijos 
respublikos yra laisvos nuo 
korupcijos ir darbus atlieka 
jauni, kompiuterius puikiai 
valdantys profesionalai. Taip 
pat pasidžiaugiama, kad, nu- 
sikračiusios sovietinės vergi
jos, respublikos siekia pasto
vumo ir paruošia tvarkingą 
teisėtvarką, kuri yra labai 
svarbi investuotojams.

Stebint LR garbės konsulės 
Ingridos Bublienės veiklą, rei
kia pasidžiaugti, kad ji nesiri
boja uždaros lietuviškos visuo
menės darbais, bet stengiasi 
atidaryti duris į plačius hori
zontus, propaguojant Lietuvos 
vardą, ieškant pritarimo ir 
paramos iš įtakingų Amerikos 
organizacijų, ypač remiant 
Lietuvos ekonominį gyvenimą 
ir keliant jos prestižą.

Aurelija M. Balašaitienė

* Specialistų duomeni
mis, šiuo metu Lietuvos miš
kuose yra 4,000 briedžių, 
16,000 elnių, daugiau kaip 
44,000 stirnų, 30 stumbrų, 
21,000 šernų, 609 vilkai, 
19,000 rudųjų lapių, 81,000 
pilkųjų kiškių ir beveik 100 
lūšių. (Elta)

I Pagaliau praėjo antradienis 
Iir Amerikos gyventojai lengi 
viau atsikvėpė — rinkiminė! 
kampanija pasibaigė, karšta 
retorika ir nuolatinės rekla
mos — vienus kandidatus pie- 
šiančios šviesiomis spalvomis, 
kituose matydamos tik tam
sias dėmes, jau nebevargins 
klausytojų ir žiūrovų, o galbūt 
ilgainiui rudens vėjai nuran
kios nuo tvorų, stulpų ir 
medžių plakatus, raginančius 
išrinkti tą ar kitą asmenį.

Atrodo, kad kiekvienuose 
rinkimuose reklaminė manija 
vis labiau įsigali, išleidžiama 
kaskart daugiau pinigiį, besi
stengiant pasiekti ir įtaigoti 
balsuotojus. Nors šį kartą ne
buvo renkamas prezidentas, 
bet jau skelbiama, kad rin
kimų biudžetas siekęs per 1 
milijardą dolerių. Tai tikrai 
rekordinė suma. Manoma, kad 
pinigai nebuvo skirti vien 
šiems rinkimams, o jau pra
dėta ruoštis būsimiems 2000- 
siais metais, kuomet partijos 
surems ragus, mėgindamos 
„savo žmogų” prastumti į Bal
tuosius rūmus.

Pasibaigus rinkimams, pra
sideda analizavimas: kas lai
mėjo, kodėl laimėjo, ką rei
kėtų daryti, kad kitą kartą 
laimėtojų partinė, rasinė ar ly
tinė sudėtis būtų kitokia? 
Daugelis balsuotojų, ypač po 
nešvarių įvykių prezidentū
roje, buvo įsitikinę, kad vien
partinė valdymosi sistema yra 
kraštui žalinga. Šiuo atveju 
tas vienpartiškumas pasi
reiškia daugiausia respubli
konų partijos dauguma At
stovų rūmuose, prezidento 
vietą užimant demokratui. Be 
abejo, darbai vyriausybėje bū’ 
tų atliekami kur kas veiks
mingiau, jeigu Senate ir Kon
grese vyrautų tam tikra pu
siausvyra — daugumą nesu
darant nei demokratams, nei' 
respublikonams. Deja, ir pra
ėjusio antradienio balsavimai 
tos pusiausvyros neišlygino, 
nors demokratams pavyko iš
sikovoti keletą papildomų vie
tų.

Jeigu reikėtų tiksliau api
būdinti šio krašto piliečių nuo
taikas prieš pat rinkimus, jos 
atrodytų gan apatiškos. Dau
gelis atsisakė balsuoti kaip tik 
dėl to, kad kandidatų tarpe 
nematė gero pasirinkimo. 
Galbūt čia „pasitarnauja” pa
staruoju metu pasireiškianti 
negatyvumo propaganda: kan
didatai mažiau kalba apie 
savo tinkamumą siekiamom 
pareigom, kaip jie pasitar
nautų valstybei ir balsuoto
jams, jeigu būtų išrinkti, o 
kaip tik apie oponento blo
gybes, kurios kartais išpu
čiamos, kaip muilo burbulas ir

stovi ant labai netvirtų pa
grindų. Retkarčiais ta neigia
ma reklama opozicijos kandi
datui, lyg patarlės lazda, 
atsisuka kitu galu ir balsuoto
jai kaip tik parodo savo pa
lankumą peikiamajam. Taip šį 
kartą iš dalies atsitiko ir Illi
nois valstijoje.

Respublikonai, be abejo, ti
kėjosi, kad visi kaltinimai 
JAV prezidentui, labai inten
syviai skelbti prieš rinkimus, 
padarys daugiau žalos demo
kratų partijai apskritai. Ta
čiau ir tai neatsitiko, nes bal
suotojai kai kuriais atvejais 
kaip tik buvo pasipiktinę res
publikonų „uolumu” įrodyti 
Bill Clinton netinkamumą 
baigti kadenciją Baltuosiuose 
rūmuose. Pasirodė, kad gy
ventojai visų pirma žiūri į 
savo kišenės, o ne į prezidento 
moralės stovį. Tikima,, kad 
pernelyg daug laiko Atstovų 
rūmai jau sugaišo prie „kas 
melavo, kas tiesą sakė, kas 
kaltas, kas nekaltas” klau
simų, apleisdami svarbiuosius 
vidaus bei užsienio politikos 
reikalus.

Trečiadienio (lapkričio 4 d.) 
„The New York Times” dien
raščio laidoje pateikiami bal
suotojų apklausinėjimo duo
menys: kokia jų nuomonė apie 
šiandieninę Amerikos padėtį, 
prezidentą, Kongresą ir pan. 
Žmonės apklausinėti prie bal
savimo būstinių įvairiose JAV 
vietose. Nors tai nelabai di
delės dalies Amerikos piliečių 
nuomonė, bet ji atitinka kur 
kas platesnei visuomenei.

Pvz., 60 proc. apklaustųjtj 
mano, kad Amerika eina geru 
keliu, žmonių gyvenimas šian
dien yra geresnis (41 proc.), 
kaip buvo prieš porą metų; 
prezidento pareigų atlikimu 
yra patenkinti 55 proc. (43 
proc. nepatenkintų). Tačiau 
nuomonė apie patį Bill Clin
ton asmenį ne tokia gera — 
net 60 proc. peikia jo asmeninį 
elgesį, o vis tik 62 proc. nema
no, kad jį reikia pašalinti iš 
Baltųjų rūmų. Taigi, čia vėl 
garsiai girdime ekonomikos 
balsą. Galbūt iš tos pačios te
mos išplaukia ir tvirtinimas, 
kad respublikonų dominuoja
mas Kongresas prastai atliko 
Bill Clinton-Monica Lęvyinski 
aferos tyrinėjimą (nepritaria 
net 61 proc.).

Kas žmonėms šiuo metų 
svarbiausia valstybės gyve
nime, į ką kreipiamas di
džiausias dėmesys? Morali- 
niai-etiniai standartai — 20 
proc., švietimas — 12 proc., 
„Sočiai Security” — 12 proc., 
ekonomika, darbai — 14 proc., 
valstybės mokesčiai — 12 
proc., sveikatos priežiūra — 7 
proc., Bill-Monica — 5 proc.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
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Nr.59 (Tęsinys)

— Bandysiu. Turėtumėm. Manau, kad per tiek 
metų su kiekvienu akmeniu susipažinau. Nors kai te
bebuvau naujokas, daug šviesesniam debesy kartą į 
šoną nuklemšiojau. Laimė, kad pakilusi saulė pūkus 
nudegino, ir atsivėrė akys, kad ne į tą pusę einu. Ir tai 
dar gerą valandėlę truko, kol susigaudžiau. Dabar tai 
gal įr vidurnaktį pataikyčiau susigraibyti, nebent kur 
paslysčiau. O paslysti, ir dar tokiam drėgnume, čia 
tikrai yra kur.

— Ačiū už padrąsinimą! — vėl lyg ir pasijuokda
mas šūktelėjau.

— Kai prieisim tokias vietas įspėsiu.
— Jeigu pats pirma nenudardėsi.
— Tai bus geriausias įspėjimas, — nusijuokė.
Kalbėjom garsiai, bet vėjas, nors ir nebe toks pa

šėlęs kaip atlipant, griebė žodžius nuo lūpų ir tuoj nu
sinešė į debesis.

Čia bus statoka, — įspėjo.
Ir tikrai po kelių akimirksnių temačiau tik jo ke

purę ties savo kojomis.

Prisilaikydamas už visaip kyšančių akmenų lei
daus žemyn nepaleisdamas iš akių tarpais tamsiam 
pilkume betirpstančio Jono. Kiek atsigavau, kai įsiki
bau į geležinius turėklus. Staiga nebe baisu buvo slys
telėti. Žinojau, kad Jonas eina tikrai žinodamas kur. 
Greitai rūkas ėmė skystėti ir pajutau, kad lyja. Kai 
pasiekėm sunkvežimį, nugara buvo šlapia. Iš lauko 
nuo lietaus, iš vidaus nuo prakaito.

Įlindęs į mašiną garsiai atsikvėpiau. Taip garsiai, 
kad ir Jonas išgirdo.

— Atleisk, kad prikankinau. Kas galėjo pagalvoti, 
kad nebus taip, kaip jie sako. Dažniausiai būna pagal 
juos.

— Atžagariai. Dėkui jiems ir tau. Patyriau, ko ligi 
šiol nebuvau patyręs.

— Galėjai patirti ir daugiau. Čia tas lipimas gana 
bjaurus. Lengva paslysti, bet sykį paslydus nebe tavo 
valia. Aš pats sykį slystelėjau. Gerą galą greitai nuli
pau, kaulų nesusilaužiau, bet mėlyniųotas ir persi
kreipęs kelias dienas pavaikščiojau. Vis galvojau, kaip 
reikėtų sulaikyti, jeigu paslystum. Blogiausia būtų, 
jeigu abiem reikėtų nudardėti.

Automobily sėdintiems buvo juokinga sekti net du 
riedinčius pakalnėn. Ko gera net į tą patį taką nebepa- 
taikančius ir gale bandančius susiūksyti.

— Tai bent pasivažinėjimas būtų! — tuo pačiu 
metu ir susijuokiau ir nusipurčiau.

Jonas tylėjo. Pagalvojau,kad prisimena savo dar
dėjimą žemyn.

Visą kelią lietus lijo, kaip reikiant. Aldoną radom 
už baro.

— Daug pamatėte? — pasijuokė.
— Labai daug, — atsakiau visiškai rimtas. — Bent 

aš. Tikrai džiaugiuos, kad meteorologai suklydo.
. — O aš bijojau, kad kuris nors nenusiristumėt. 

Arba net abu. Kai pradėjo lyti, galėjau net langus 
kiaurai pražiūrėti. Nė vieno kaulai ne geležiniai.

Prisipažinau, kad užlipau kaip nieką, bet kol nuli
pau prakaitas taip išpylė, kad nė siūlo galo sauso neli
ko.

— Tai mauk į vonią ir pasikeisk. Ar turi švarių. 
Jeigu neturi Joųo duosiu.

Turėjau. Kai išsimaudęs ir persirengęs grįžau, 
pietūs buvo ant stalo, o lietus tebežliaukė kaip žliau- 
kęs. Kitą dieną tas pat. Meteorologai irgi nieko gera 
nebepranašavo.

— Tai mudviem ir po pilnačio, — pareiškė Aldona.
— Matyti, kas nors anapus debesų mums to malo

numo pavydėjo, — nusijuokiau. — Bet ruduo, tikiu, 
dar ne paskutinis. Kitąmet vėl ateis.

— Na ir pasakei! Ligi ano rudens bus dar daug pil
načių, — atrėmė mano pastabą. — Nebent užsispir- 
tum, kad tik rudenį.

Prižadėjau neužsispirti ir kito rudenio nelaukti. 
Knietėjo pasakyti, kad g°vęs iš Brigitos atsakymą, 
tuoj atlėksiu. Dar taip pat šlapią dieną pasitrynęs po 
užkandinę, pasirausęs po gana turtingą Aldonos bib
liotekėlę, dar kitą rytą susinešiau viską į automobilį.

— Tai jau tikrai? — paklausė Jonas.
Prie baro sėdėjo tik vienas ir tas pats nuolatinis 

žmogelis, o mes buvom virtuvėje.
— Kada vėl? — įterpė Aldona.
— Kai tik praskirsiu rankas.
— Nepasigesi? Ne mūsų, to kalno, — pasitaisė-
— Tam ir praskirsiu.
— Bet rimtai. Neužmiršk. Mudu su Jonu aną va

karą perkalbėjom. Kiek čia gyvenam, paties buvimas 
buvo smagiausios dienos.

Živilė švystelėjo jos akyse, bet ne su priekaištu. 
Kas gali priekaištauti už draugystę.

— Kaip užmiršiu, kai dar pilnatis tebelaukia, — 
mėginau pajuokauti, bet neišėjo; žodžiai per daug rim
tai nuskambėjo.

Trumpam apsikabinom. Šiluma nusrovėjo ir neiš
nyko. Neišnyko net visą kelią ligi namų ir namįt;. Va
karais ir savaitgaliais parsivežtas fotografijas žiūrinė
damas šalia savęs jutau Aldoną ir nejučia lyginau su 
kažinkur nudanginta Živile. Ir keista Aldona buvo čia 
pat. Jeigu ne ranka, tai telefonu visada pasiekiama, 
bet Živilę vis tiek jaučiau arčiau už ją. Ilgai žiūrėjau į 
fotografijas su ant uolos pakibusia Aldona ir žinojau, 
kad tokios nepiešiu. Jos buvo visos geros, bet tokio pa
veikslo negalėjau įsivaizduoti. Taip tragiškai kaban
čios? Ne. Ir atsisveikindamas jos akyse jokio tragiš
kumo nemačiau.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, 1998 m. lapkričio 5 d., ketvirtadienis
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ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA
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Nekantriai lauktas Kultū
ros židinio metinis narių susi
rinkimas įvyko spalio 17 dieną 
mažojoje Židinio salėje Brook
lyne.

Susirinkimą atidaręs ir susi
rinkusius pasveikinęs, Židinio 
tarybos pirmininkas dr. Jonas 
Bilėnas pranešė apie lietu
viškai veiklai nusipelniusius: 
vieno iš Židinio pradininkų dr. 
Vytauto Vyganto ir Tautos 
fondo tarybos nario Pijaus 
Jaunučio Nasvyčio mirtį, pa
kvietė juos pagerbti tylos mi
nute.

Invokaciją sukalbėjo naujai į 
Viešpaties Atsimainymo para
piją Maspeth, NY, paskirtas 
kun. Vytautas Volertas. Su
giedojome Tautos himną, susi
rinkusiuosius pasveikino LR 
gen. konsulas dr. Petras Anu- 
sas. Jis išreiškė viltį, kad 
Židinys, lietuvių visuomenei 
ištarnavęs apie 23 metus, ne
užges. Savo žodyje dar pami
nėjo, kad apie Židinio veiklą 
ruošiamasi sukurti filmą.

Sudarėme mandatų komi
siją (Pranas Gvildys, Tadas 
Jasaitis, Juozas Milukas), Ži
dinio sekretorė Malvina Kli- 
večkienė perskaitė praėjusio 
metinio narių susirinkimo 
protokolą (buvo priimtas su 
viena klaidingai parašyto var
do pataisa). Po to klausėmės 
ilgokos, apie 30 min. užsitęsu
sio išsamaus Židinio tarybos 
pirmininko dr. Jono Bilėno 
pranešimo.

Prieš pusantrų metų, kal
bėjo J. Bilėnas, tėvai pran
ciškonai pranešė, kad nuo šių 
metų spalio mėn. pabaigos su
tartis su Kultūros židinio kor
poracija nebebus pratęsta. 
Priežastis ta, kad Brooklyne 
yra likę tik 2 pranciškonai. 
Tapo per sunku išlaikyti bran
giai kainuojančius pastatus. 
Todėl Židinį, be tinkamo atsis
kaitymo su Židinio korporaci
ja, tėvai pranciškonai stengsis 
parduoti. Bandymas su pran
ciškonais tartis, kad jie atsis
kaitytų su Židinį pastačiusia 
lietuvių visuomene, nepavy
ko. Per tris metus, tiesiogiai ir 
per tarpininkus, buvo tartasi 
16 kartų. Daug kartų buvo 
kalbėta per telefoną. Pran
ciškonai kartais sutikdavę su 
mūsų (Židinio tarybos, — 
P.P.) pasiūlymais, bet po die
nos ar kitos, persigalvoję, su
sitarimą atmesdavo.

Šių metų rugsėjo mėnesį LR 
konsulate buvę susirinkę lie
tuviškų organizacijų atstovai. 
Ten, tarp kitų dalykų, buvę 
tartasi ir dėl Židinio likimo. 
Tėvą Pranciškų Giedgaudą, 
OFM, užklausus, kas lauks 
Židinio spalio 31 d., sutarčiai 
su Židiniu pasibaigus, buvo 
gautas atsakymas: spalio 31 
dieną bus užkalti Židinio lan
gai, užrakintos durys ir viskas 
bus parduota. Su lietuvių vi
suomene pranciškonai atsis
kaitysią, bet jie kategoriškai 
nesutiko nurodyti, kaip ir ko
kia būsianti to atsiskaitymo 
suma.

Sugriuvę santykiai

Nuo pat pirmųjų Židinio die
nų Židinio rėmėjų sąrašai bu
vę skelbiami „Darbininke”. 
Šių metų vasarą tokius rėmė
jų sąrašus „Darbininkas” 
spausdinti atsisakė. Jie buvo 
išspausdinti „Drauge”, „Dirvo
je” ir Židinio biuletenyje.

Židinio žinios

Biuletenis „Židinio žinios” 
išleidžiamas ir Židinio na
riams išsiuntinėjamas kelis 
kartus per metus. Norint, kad 
biuletenio žinios plačiau pa

sklistų ir apie Židinio likimą 
išgirstų ne tik Židinio nariai, 
jis yra spausdinamas didesniu 
tiražu ir siunčiamas beveik vi
siems lietuviškiems laikraš
čiams, svarbesniems lietuviš
koje visuomeninėje veikloje besi- 
reiškiantiems asmenims ir or
ganizacijoms Amerikoje ir Lie
tuvoje.

Kas atsitiks po spalio 31 
dienos?

Praėjusių metų Židinio na
rių susirinkime, susitarti su 
pranciškonais nepavykus, 
Kultūros židinio korporacijos 
nariai buvo įgalioti imtis teisi
nių priemonių, kad Židinio 
pardavimas būtų sustabdytas. 
Kaip jau girdėjome, visos pas
tangos rasti kompromisą ne
pavyko.

Todėl Židinio korporacija 
savo teisėms apsaugoti ir ap
ginti, ir norėdami, kad Židinio 
pardavimas būtų sustabdytas, 
užvedė bylą. Ta byla, jos eiga 
ir pardavimo užblokavimo do
kumentai yra jau užregist
ruoti tam tikrose valdžios 
įstaigose.

Nors pranciškonai pažadėjo, 
kad būsią užkalti Židinio lan
gai ir užrakintos durys, Ži
dinio taryba ir valdyba yra nu
tarusi patalpų naudojimo ter
miną pratęsti dar 6 mėne
siams. Jau esąs sudarytas 4 
organizacijų komitetas, kuris 
Židinyje norėtų surengti Nau
jų metų sutikimą.

Šis dr. Jono Bilėno praneši
mas susilaukė gausių disku
sijų. Beveik visi diskusijose 
dalyvavę (Juozas Giedraitis, 
Jurgis Valaitis, Antanas Ma- 
čiulaitis, Romas Kezys, Anta
nas Vytuvis, dr. Algis Pliūra,, 
Ramutė Česnavičienė, Alina 
Staknienė, Kiaunė ir kiti) kal
tino pranciškonus dėl jų vie
našališko nusistatymo, dėl ne
norėjimo atsižvelgti į lietuviš
kos visuomenės pagrįstus rei
kalavimus.

Norėdami savo tiesą įrodyti 
ir ją apginti, kalbėjo tėvai Pla
cidas Barius, OFM, ir Pran
ciškus Giedgaudas, OFM. Jie 
pareiškė, jog lietuviškai veik
lai ir po spalio 31 dienos Ži
dinio durys nebūsiančios už
rakintos, langai nebūsią už
kalti. Tik salę užsisakyti ilges
niam laikui nebegalėsime.

Ypač intriguojantis buvo 
gen. konsulo dr. Anuso prane
šimas. Rugpjūtį konsulate bu
vo įvykęs visuomenininkų su
sirinkimas. Ten dalyvavo ir 
Lietuvos Respublikos Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas, buvę1, niujorkietis, 
dr. Vytautas Dudėnas. Jis iš
kėlė mintį — steigti lietuvių 
namus Manhattane, NY. Pag
rindinė tų namų paskirtis bū
tų Lietuvos įstaigoms: konsu
latui ir ambasadai prie JT.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Vašingtone Stasys Sakalauskas, Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė 
LB tarybos suvažiavime Clevelande.

Amerikos lietuviai, šią vasarą dalyvavę Dainų šventėje Vilniuje.

TARP MŪSŲ KALBANT
PASIKLAUSIUS, PASIŽVALGIUS 

SIMFONIJOS CENTRE

Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Čikagoje ir apylinkėse gyve
na apie 100,000 lietuvių. O 
kiek lenkų? Sakoma, kad jų 
gali būti apie 1,000,000. Vadi
nasi, lenkų yra dešimteriopai 
daugiau. Yra žinoma, kad 
prieš daugelį metų Čikagos 
lenkai ir lietuviai meldėsi tose 
pačiose bažnyčiose ir dalyvavo

Aišku, ten turėtų būti kamba
riai posėdžiams ir renginių 
salė, kuria galėtų naudotis ir 
lietuviškoji NevvYorko visuo
menė. Pats pastatas būtų Lie
tuvos valstybės nuosavybė. 
Susirinkusieji tam planui pri
tarė, o jo vykdymui jau yra su
darytas ir komitetas.

Po pietų pertraukos buvo 
išklausytas revizijos komisijos 
pranešimas (revizija jokių ne
sklandumų ataskaitose nera
do) ir išdalinta iždininko Vy
tauto Kulpos paruošta 1997- 
1998 metų iždo santrauka. 
Abejose sąskaitose (operacinės 
ir rezerve) 1998 m. birželio 30 
d. buvo 161,979 doleriai.

Trijų Židinio tarybos narių 
kadencijai pasibaigus, į jų vie
tą buvo išrinkti: dr. Algis 
Pliūra, Pranas Gvildys ir Mal
vina Klivečkienė.

Vienu metu tėvas Placidas 
Barius, OFM, klausė: „Ar dar 
įmanoma geruoju susitarti?” 
Ir čia pat atsakė: „Yra!”

Susirinkimo dalyviai tokiu 
tėvo P. Bariaus atsakymu su
sižavėjo ir nutarė, kad dery
bos būtų tęsiamos ir toliau.

Dr. Jonas Bilėnas, susirin
kimą uždarant, išreiškė viltį, 
kad su Aukščiausiojo pagalba 
nuomonės dar galės išsilygin
ti, ir pavyks susitarti. O kol 
šis klausimas dar neišspręs
tas, reikėtų, kad Kultūros ži-
dinio taryba ir tėvai pranciš- jančius lenkų muzikos ir filmų 
konai tuojau pat sėstų prie de- festivalius, dramos spektaklį,
rybų stalo ir nepakiltų nuo jo, 
kol nesuras bendro, abi puses 
patenkinančio, garbingo susi
tarimo.

bendrų organizacijų steigime, 
jų veikloje. Tačiau ilgainiui 
buvo lemta išsiskirti. Reikėtų 
pasakyti, kad Čikagos lenkai 
gali didžiuotis ,ne vien savo 
gausumu, bet ir gana plačiu 
veikimu. Lenkų bendruome
nėje yra daug įvairiose srityse 
besireiškiančių žmonių. Šių 
metų spalio mėnesį (savaitės 
viduryje) Simfonijos centre 
(Orchestra Hali) jie laiku su
rengė dėmesio vertą koncertą. 
Programą atliko Čikagos len
kų simfoninis orkestras (70 
žmonių), mišrus choras ir so- 
listai-dainininkai. Orkestro 
dirigentas — Wojciech 
Niewrzd ir dauguma orkes
trantų yra pastarųjų metų 
ateiviai. Jame groja ir kita
taučiai. Jų tarpe lietuvaitė 
smuikininkė Linda Yęleckytė.

Koncertas buvo skirtas kare 
žuvusiems atminti. Šeši ar 
septyni orkestrantai, kiekvie
nas savo gimtąja kalba, pasi
sakė už taikos išlaikymą ir jos 
reikalingumą. Lietuviškai kal
bėjo Linda Valeckytė. Skonin
gai apipavidalintoje progra
moje, kuri buvo dalinama vel
tui, teko pastebėti ne vieną 
lietuviškai skambančią pavar
dę. Į akis krito dviejose vie
tose įrašyta vieno asmens pa
vardė. Tai Stanley Jasiuvvie- 
nas.

Sunku abejoti pavardės lie
tuviškumu. Šio asmens dėka 
buvo išspausdinta koncerto 
programa. Programoje buvo 
sužymėtos koncerto rengimą 
parėmusios organizacijos, 
įstaigos ir pavieniai asmenys. 
Taip pat buvo įdėti keli skelbi
mai ir pranešimai. Puslapio il
gio pranešimai skelbė artė-

Liros ansamblio kalėdinį kon
certą ir t.t. Kaip žinia, anks
čiau Liros ansamblio dirigentė 
buvo mūsiškė a.a. Alice Ste-

phens, o akompaniatoriumi — 
Manigirdas Motekaitis. Beje, 
pranešant apie būsimą veikalo 
„Garderobiany” spektaklį, ak
torių sąraše yra Maria Pakul- 
nis.

Vargu ar reikėtų stebėtis 
lenkų skoningu ir sėkmingu 
koncertu. Juk ir lietuviai toje 
pačioje patalpoje esame suren
gę ne vieną koncertą. Tik ka
žin, ar dabar išdrįstume toje 
vietoje surengti vienokį ar ki
tokį renginį. Dar reikėtų pri
durti, kad lenkų surengtas 
koncertas buvo gana plačiai ir 
teigiamai aprašytas Čikagos 
didžiuosiuose dienraščiuose.

Šių metų spalio mėnesį toje 
pačioje vietoje reiškėsi ir dau
giau lietuvių bei su Lietuva 
artimiau susijusių asmenų. 
Gerai žinomo smuikininko- 
virtuozo Gidon Kremer įkur
tas ir vadovaujamas „Kreme- 
rata Baltica” ansamblis atliko 
muziko Astor Piazzolla su
kurtą Maria de Buenos Aires 
tango operą. Atlikėjų tarpe — 
Ūla Žebriūnaitė, grojanti vio- 
la-altu. Ūla Žebriūnaitė (sol. 
Giedrės Kaukaitės dukra) yra 
gimusi ir augusi Vilniuje. 
Lankė ir baigė Lietuvos muzi
kos akademiją. Ji ne vieną 
kartą yra užėmusi pirmąsias 
vietas muzikos konkursuose ir 
plačiai koncertavusi Lietuvoje 
bei užsienyje. Tame pačiame 
ansamblyje violončele groja 
latvė Marta Sudraba, ketvertą 
metų studijavusi Vilniuje, Lie
tuvos akademijoje.

Tą patį spalio mėnesį Čika
goje lankėsi žymus kompozi
torius Radion Ščedrin ir jo 
žmona prima balerina Maja 
Pleseckaja. Daniel Barenboim 
vadovaujamas Čikagos sim
foninis orkestras atliko Radi
on Ščedrin kūrinius. Ščedrin 
ir Pleseckaja yra Lietuvos pi
liečiai. Gyvena Trakų apylin
kėje. Abu remia Lietuvos kul- 
tūrinę-muzikinę veiklą. Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus, įvertinda
mas jų pastangas, juos pa
gerbė Gedimino ordinais. Juo
du džiaugiasi ir didžiuojasi 
pagerbimu.

Petras Petrutis

SU PRISTATYMU Į NAMUS BE MUITO
NEMAŽAS IR VERTINGAS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINYS TIK $47.00 

VISA TAI PER BALTIJA EXPRESS - VIENINTELĘ KOMPANIJĄ LAIKU PRISTATANČIĄ
ŠVENTINIUS SIUNTINIUS

KALĖDINIAI SIUNTINIAI TURI BŪTI PRISTATYTI IKI LAPKRIČIO 10 D. 
ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS

72 69 S.HARLEM AVĖ .BRIDGEVIEVV ,IL 60455
TEL: 1-800-SPARNAI / 1-800-772-7624
1554 CARMEN DRIVE ,ELK GROVE VILLAGE ,IL 60007
TEL: 1-800-AMBER XP / 1-800-262-3797

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 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654

RE/MAX 
REALTORS

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

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Qrrtui)c KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 
4365 S.Archer Avė.

Dėmesio, nagingi vyrai! 
Skubiai parduodamas 2 bt. namas 
Bridgeport apyl. Kaina $49,900.

Namui reikia remonto.
Kreiptis: Aušra Padalino 

First Rate R.E.
Tel. 773-767-2400.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

Ieškome protingo, tvarkingo vy
ro dirbti baldų sandėlyje, pri
žiūrėti tvarką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt. įvairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti Anelei, tel. 312-850-0595.

FOR SALE
1 st. fl. condo - O.L. loc.,

2 bdrm 2BA, Pvt. garage and 
laundry rm. Excellent condition. 

Call 708-686-4646.

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Vyras ieško darbo. Gali slaugyti 
ligonius, padėti namų ruošoje ir 
gyventi kartu. Turi patyrimą dirbant 
su protiniai atsilikusiais. Skambinti 
Zenonui, tel. 630-235-1356.

VVashington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping” kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tei. 202- 
244-2373.

SŪDYTOS SILKES IS KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $33.00 
8 svarų statinaitė - $19.00 

Skambinkite 708 687-5627. 
Pristatome UPS

TRANSPAK Siuntiniai į Lietuvą.
Pinigai per 2-5 dienas (statė licensed).
Knygos siunčiamos su didele nuolaida. 
Kalėdiniai maisto siuntiniai: $98, $45.

Mūsų įstaiga yra laikraščio „Draugas” pastate.
TRANSPAK, 4545 VVest 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel. (773) 838-1050.

BALTIJA EXPRESS CO LTD
PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ



šaulio Stasio Putvinskio-Pūtvio 100-osioms gimimo metinėms pažymėti.

ŠAULIAI PAŽYMĖJO 
VL. PUTVINSKIO-PUTVIO 

125-ĄSIAS GIMIMO METINES

MANDAGUMAS AR NESĄMONĖ?

Pažymint žymaus prieškario 
Lietuvos visuomenės veikėjo, 
publicisto, Šaulių sąjungos 
įkūrėjo, ideologo, pirmojo va
do, viršininko ir Centro valdy
bos pirmininko, Šaulių sąjun
gos Garbės pirmininko VI. 
Putvinskio-Pūtvio 125-ąsias 
gimimo metines Lietuvoje bu
vo organizuoti renginiai.

Norėtųsi pažymėti, kad rug
sėjo 5 dieną Klaipėdos jūrų 
šaulių rinktinė Palangoje or
ganizavo iškilmes, skirtas VI. 
Putvinskio-Pūtvio 125-sioms 
gimimo metinėms, su paradu, 
iškilmingu minėjimu ir kon
certu. Tai buvo tik pradžia. Po 
to vyko visas renginių ciklas 
šios iškilios lietuvių tautos as
menybės 125-osioms gimimo 
metinėms paminėti.

Rugsėjo 25 dieną Šiaulių 
,Aušros” muziejuje buvo orga- 
ūuzyutas minėjimas-konferen
cija Lietuvos Šaulių sąjungos 
kūrėjo, publicisto, visuomeni
ninko Vlado Putvinskio-Pūt
vio 125-osioms ir jo sūnaus, 
agronomo, Lietuvos žemės 
ūkio ministro, šaulio Stasio 
Putvinskio-Pūtvio 100-osioms 
gimimo metinėms pažymėti. Į 
šį minėjimą-konferenciją atvy
ko E. ir VI. Putvinskių vaikai
čiai su šeimomis, Zubovų ir 
Fledžinskių giminių atstovai, 
Šaulių sąjungos vadas mjr. L. 
Bakaitis, Šiaulių apskrities 
šauliai, savivaldybės atstovai, 
miesto gyventojai.

Minėjimo metu susirinkusie
ji išklausė Šiaulių apskrities 
gen. P. Plechavičiaus, šaulių 
rinktinės vado E. Mačiulskio 
„Vladas Putvinskis-Pūtvis Lie
tuvos Šaulių sąjungos kūrėjas 
ir ideologas”, Aušros” muzie
jaus darbuotojų E. Raguckie- 
nės „Stasio Pūtvio gyvenimas 
ir veikla” ir I. Nekrašienės 
„Vlado Putvinskio-Pūtvio laiš
kai Šiaulių 'Aušros’ muziejuje” 
pranešimus, pasisakė ir Pūt- 
vių giminės atstovai. Grojant 
Šiaulių konservatorijos kvar
tetui, buvo pristatyta paroda 
„Iš Putvinskių archyvo” ir ka
talogo „Vlado Putvinskio-Pūt
vio laiškai 'Aušros' muziejuje”.

Kitą dieną VI. Putvinskio- 
Pūtvio atminimas buvo pami
nėtas Kaune. Renginiai Kau
ne prasidėjo 10 vai. ryto šv. 
Mišiomis už Vi. Putvinskį- 
Pūtvį Šv. Arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčioje, kurias au
kojo šios bažnyčios rektorius, 
Kauno įgulos kapelionas kuni
gas V. Dudonis.

Pusę trijų į Kauno Karinin
kų Ramovę pradėjo rinktis 
šauliai, atvykę iš visų šaulių 
rinktinių, savanoriai, kariai, 
Putvinskių giminės atstovai, 
visuomeninių organizacijų na
riai, miesto gyventojai, ku
riems brangus VI. Putvinskio- 
Pūtvio vardas ir atminimas. 
Trečią valandą čia buvo atida
ryta „Vladui Putvinskiui-Pūt- 
viui — 125” paroda. Atidary
damas šią parodą, LŠS atkū
rėjas, VI. Putvinskio-Pūtvio

gyvenimo kelią, paminėjo jo 
nuopelnus Lietuvai ir Šaulių 
sąjungai ir kvietė susirinku
sius apžiūrėti ekspozicjos ek
sponatų ir prisiminti VI. Put- 
vinskį-Pūtvį, pabūti su juo, 
nes jo darbai, jo idėjos gyvos 
iki šiol ir gyvuos, kol gyvuos 
mūsų tauta ir valstybė. Baig
damas savo pasisakymą VI. 
Putvinskio-Pūtvio klubo prezi
dentas, padėkojo Šiaulių Auš
ros”, Nacionalinio ir Vytauto 
Didžiojo karo muziejų darbuo
tojams, šauliui J. Ivaškevičiui 
ir KASP leitenantui A. Šab- 
lauskui už paramą ruošiant 
šią parodą.

Po parodos atidarymo, susi
rinkusiems apžiūrėjus ekspo
natus, Ramovės salėje prasi
dėjo iškilmingas minėjimas. 
Renginio vedančioji šaulė D. 
Zalanskienė pristatė atvyku
sius garbingus svečius: krašto 
apsaugos viceministrą E. Si
manaitį, VRM I vidaus tarny
bos pulko vadą pik. S. Mada- 
lovą, KASP Kauno ATGR va
dą mjr. P. Urbonavičių, atski
rojo inžinierinio bataliono va
dą mjr. R. Visocką, karinių oro 
pajėgų vado padėjėją kpt. G. 
Deksnį, Lietuvos Karininkų 
Ramovės seniūnų tarybos pir
mininką kpt. G. Reutą ir kt.

Pradėdamas iškilmingą mi
nėjimą, LŠS vadas mjr. L. Ba
kaitis pakvietė visus sugiedoti 
„Tautišką giesmę”, tylos mi
nute pagerbti VI. Putvinskį- 
Pūtvį, ir taip pat pakvietė du 
šaulius padėti gėlių prie VI. 
Putvinskio-Pūtvio biusto Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje. Pasveikinęs susirin
kusius su LŠS įkūrėjo gimimo 
metinėmis, mjr. L. Bakaitis 
trumpai apibūdino šio Lietu
vos didžiavyrio nuopelnus, pa
prašė šaulius garbingai tęsti 
jo pradėtą darbą.

Birželio 20 dieną Kaune, pa
žymint LŠS įkūrimo 79-ąsias 
ir atkūrimo 9-ąsias metines, 
buvo pašventinta naujoji Šau
lių sąjungos vėliava, kuri spe
cialiomis vinutėmis buvo pri
kalta prie naujojo koto. Tą
dien šiose iškilmėse negalėjo 
dalyvauti KA viceministras E. 
Simanaitis, VRM I VT pulko 
vadas pik. S. Madalovas ir 
KASP Kauno ATGR vadas 
mjr. P. Orbonavičius. Tad jie 
atskirai buvo pakviesti įkalti 
jiems paskirtas vinutes ir pa
sirašyti Garbės svečių kny
goje.

Po vinučių įkalimo ceremo
nijos pranešimų skaityti buvo 
pakviestas Šiaulių gen. P. Ple
chavičiaus šaulių rinktinės va
das E. Mačiulskis. Savo pra
nešime jis akcentavo VI. Put
vinskio-Pūtvio indėlį įkuriant 
Šaulių sąjungą ir suburiant į 
ją šaulius, auklėjant juos są
moningais valstybės piliečiais, 
kuriant šauliškąją ideologiją.

Savo kalbą krašto apsaugos 
ministro Č. Stankevičiaus per
duotais sveikinimo žodžiais 
pradėjo KA viceministras E.

Šiaulių „Aušros” muziejuje vyko iškilmingas minėjimas-konferencija Lietuvos Šaulių sąjungos kūrėjo, publicis
to, visuomenininko Vlado Putvinskio-Pūtvio 125-osioms ir jo sūnaus, agronomo, Lietuvos žemės ūkio ministro, 

Jono Ivaškevičiaus nuotr.

Simanaitis. Jis aukštai įverti
no VI. Putvinskio-Pūtvio nuo
pelnus, apgailestavo, kad šiuo 
metu Lietuvoje pasigendama 
tokių autoritetingų žmonių, 
kurių indėlis mūsų valstybei 
būtų reikalingas, autoritetų 
mūsų valstybei maža. E. Si
manaitis (trumpai apibūdino 
mūsų vyriausybės ir Krašto 
apsaugos ministerijos ateities 
planus ir vykdomą vidaus bei 
užsienio politiką. Po vicemi
nistro šaulius sveikino ir do
vanas įteikė KASP Kauno 
ATGR vadas mij. P. Urbona
vičius, atskirojo inžinierinio 
bataliono vadas mrj. R. Visoc
kas, Lietuvos Karininkų Ra
movės seniūnų tarybos pirmi
ninkas kpt. G. Reutas ir kiti.

Po oficialiosios dalies įvyko 
koncertas, kurio metu iškil
mių dalyviams koncertavo 
Kauno šaulių vyrų ansamblis 
„Trimitas”, Centrinis Šaulių 
sąjungos kolektyvas, kaimo 
kapela „Vija” ir Centrinis Šau
lių sąjungos vyrų choras „Per
kūnas”.

Po koncerto garbingi svečiai 
buvo pakviesti į Vytauto Di
džiojo menę, pavaišinti karšta 
kava, skanėstais, vaisiais, rū
kyta žuvimi, lietuvišku sūriu, 
česnaku įtrinta kepta duona 
ir... alumi. Nors VI. Putvins- 
kis-Pūtvis kovojo už tautos 
blaivumą, tačiau alaus bokalo 
neatsisakydavo.

Spalio 3 dieną iškilmingas 
minėjimas VI. Putvinskio-Pūt
vio garbei buvo organizuoja
mas ir Kelmės kraštotyros 
muziejuje.

S. Ignatavičius

DARBŲ AUTORIAI — 
NEĮGALIEJI

Dvylika autorių pristato sa
vo tapybos bei grafikos darbus 
žmonių su fizine negalia kū
rybos parodoje, kuri atidaryta 
trečiadienį, rugsėjo 23 dieną, 
Vilniaus universiteto ligoni
nės Santariškių klinikų audi
torijų korpuse. Parodą suren
gė universiteto ligoninės ad
ministracija ir Žmonių su fi
zine negalia menų ir švietimo 
centras.

Šis centras įsikūręs 1996

Išbėgdami iš Lietuvos prieš 
daugiau kaip pusę šimtmečio, 
mažai ką galėjome išsinešti. 
Kas stvėrė drabužių ryšulėlį, 
kas brangiausių artimųjų nuo
traukas, kas gintarus ar porą 
knygų... O kiti paspruko taip, 
kaip stovi. Bet mes visi išsi- 
nešėme savo gimtąją kalbą ir 
mūsų karštą, neužgesinamą 
meilę jai.

Vėliau, gyvenant užsienyje, 
buvo visaip. Vieniems buvo 
geresnės sąlygos išsaugoti ir 
tausoti savo lietuvių kalbą. 
Kiti — kaip ir šio straipsnio 
autorius — tik retkarčiais 
turėjo progų pakalbėti lietu
viškai. Tačiau svetima aplin
ka mums nedavė teisės darky
ti ir teršti savo gimtosios 
kalbos. Saugojome ją, kaip 
savo akį.

Užtat dabar labai skaudu, 
kad nepriklausomybę atgavu
sioje Lietuvoje ne visi žmonės 
panašiai brangina savo kalbą. 
Gana dažnai jie šneka sudar
kyta lietuvių kalba, kurioje, 
tarsi kirminai, raitosi nereika
lingi skoliniai (barbarizmai). 
Ir ne tik tie žmonės kalba 
„barbariškai” — negeriau pa
rašo ir į laikraščius, į žur
nalus, net knygose. Dar 
liūdniau, kai, kalbą teršdami, 
kai kurie mūsų tautiečiai ne
mato nieko blogo. Atvirkščiai: 
yra tokių, kurie giriasi, kad jie 
kalbą „mokslinčiau”, „tarptau
tiniais žodžiais”, o švari iš
eivių kalba esanti „senoviška” 
ir todėl nepriimtina.

Štai šiemet Lietuvoje pasi
rodė Irenos Ermanytės ir kt. 
Mokyklinio tarptautinių žo
džių žodyno 2-ras leidimas. Ši
tos dailiai išspausdintos ir 
išsamios knygos pratarmėje 
vienas autorių (Jonas Pau
lauskas) rašo: „...Nonsensas ir 
nesąmonė reiškia tą patį, bet 
nesąmonė yra šiurkštoko sti
liaus žodis, todėl jo vengiama 
mandagiai kalbant” (4 psl.).

Mandagiai kalbant, ar man
dagiai teršiant? Mielas skaity
tojau, kuris lietuvių kalbą ge
riau moki už mane, paaiškink: 
ar autorius iš Lietuvos dėsto 
teisingai, ar čia yra „non
sensas”? Net, jei mandagiai 
bendraujant, negalima sakyti 
nesąmonės, argi nėra kitų, „ne 
taip šiurkščių” žodžių? Man 
atrodo, kad jų yra aibės! Pa
vyzdžiui, pradžiai pagalvoki
me apie šiuos: niekai, niekas, 
beprasmybė, tušti plepalai,
metų pradžioje, vienija gabius
literatūrai, menui ir ir moks
lui neįgaliuosius. Centro tiks
las — įrodyti, kad išsilavinęs 
ir gabus žmogus, nepaisant fi
zinės negalios, gali aktyviai 
veikti, kurti, sėkmingai daly
vauti visuomeniniame gyve
nime. Rengiami neįgaliųjų kū
rybos festivaliai, seminarai, 
parodos. Centras yra užmez
gęs ryšius su giminingomis or
ganizacijomis Prancūzijoje, 
Lenkijoje, Čekijoje, Šveicari
joje ir Italijoje.

(Elta)

tauškalai, pliurpalai, plempi- 
mas, skiedalai, vapaliojimas... 
Būtų gerai šitą sąrašą dar pa
pildyti.

Baigiant grįžkime prie ben
dros problemos: dabartinės 
lietuvių kalbos savižudybės. 
Šiemet Lietuvos Studijų sam
būris Tasmanijos universitete 
(LSS) išleido A. Taškūno Ne

reikalingų svetimžodžių rin

kinį. Knygutėje buvo sukaup
ta per 1,200 nereikalingų 
svetimžodžių, be kurių lietu
vių kalboje galima lengvai ap
sieiti. Prie kiekvieno skolinio 
buvo pateikti tikri lietuviški 
atitikmenys.

Knygutė susilaukė didelio 
pasisekimo. Kritikai Lietuvoje 
ir užsienyje atsiliepė labai pa
lankiai. Visa laida buvo iš
parduota per keletą mėnesių. 
Daugiau kaip 200 egzemplio
rių iškeliavo į Lietuvą: dalis 
kaip dovanos kalbininkams, 
mokykloms, žurnalistams; ki
tos buvo parduotos knygy
nams ir pavieniams žmonėms 
papiginta kaina, maždaug už 
trečdalį savikainos. Deja, dar 
liko daug žmonių ir vietų, 
kurių Rinkinys nepasiekė.

Dabar skaitytojai kalbina 
leidėjus, kad reikia išleisti 
Rinkinio antrą laidą ir ją 
plačiau paskleisti Lietuvoje. 
Kelios vidurinės mokyklos 
Lietuvoje jau pareiškė pagei
davimą savo mokinius ap
rūpinti Rinkiniu. Deja, LSS 
yra tik mažasTasmanijos uni
versiteto studentų būrelis ir 
neturi tiek lėšų, kad galėtų 
savo jėgomis išleisti dar vieną 
knygą. Todėl LSS dabar ieško 
geradario (organizacijos, pa
vienio asmens arba kelių as
menų), kas iš anksto užpirktų 
400 egzempliorių už 2,000 dol. 
(urmo kaina). Su tokia garan
tija LSS galės imtis Rinkinio 
perspausdinimo. O jeigu gera
dariams patiems 400 kny
gučių nereikės, bus galima jas 
labai naudingai padovanoti 
Lietuvos mokykloms, gimnazi
joms, universitetams bei žur
nalistams.

Sambūrio adresas: LSS, 
Post Office Box 777, Sandy 
Bay, Tas. 7006 (Australia). 
Telefonas (03) 6225 2505.
Sambūrio pirmininkas yra 
Vincas Taškūnas. Elektroni
nis adresas (E-mail): A. Tas- 
kunas@u tas..edu.au

Prisimenu: lygiai prieš pusę 
šimtmečio mudu su Antanu 
sėdėjom, ant suoliuko Karls- 
ruhe parke ir, trykšdami jau
nyste, lietuviškai dalinomės 
dienos įspūdžiais. Netoli mūsų 
stovėjo senas vokietis. Jis, 
klausėsi mūsų kalbų ir paga
liau priėjęs užklausė: „Kokia 
kalba judu kalbate? Dar to
kios gražios, skambios kalbos 
nesu niekad girdėjęs”.

Taigi, brangus lietuvi, miela 
lietuve: jeigu jums kas pasa
kos, kad mūsų kalba šiurkš
toka, netikėkit! Mandagiai 
sakant, tai nonsensas.

Tomas Tamulevičius
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Dailininkės Elytės Vaicekauskaitės darbas „Aš su broliu”. Dvylika auto
rių pristatė savo tapybos bei grafikos darbus žmonių su fizine negale 
kūrybos parodoje, kuri atidaryta Vilniaus universiteto ligoninėje.

Lietuvių Tautinių Šokių Instituto vicepirmininkę RASĄ 
POSKOČIMIENĘ ir visą jos šeimą mylimam Seneliui

AJA.
PRANUI ŠAPALUI

mirus, giliai užjaučiame.
Lietuvių Tautinių Šokių Institutas

Brangiam Sūnui
AJA.

POVILUI NOREIKAI
mirus, skausmo prislėgtą motiną, mielą ZELMĄ 
NOREIKIENĘ.mūsų pirmininko našlę, seserį RITĄ, jos vyrą 
PIJŲ ir dukrelę KRISTUTĘ STONČIUS, senelį, dėdę, tetas 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Vilniaus Krašto Lietuvių sąjungos 
Čikagos skyriaus valdyba ir nariai

AJA.
DR. VYTAUTUI VYGANTUI

Kj

užbaigus žemiškąją kelionę, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
MARĄ, dukras MONIKĄ ir KRISTINĄ, brolį dr. MINDAUGĄ 
su šeima ir visus artimuosius.

Teresė ir Algimantas Gečiai .
Dukros Aušra ir Gintarė su šeimomis

SM
VI. Putvinskio-Pūtvio 125-ųjų gimimo metinių minėjimo dalyviai apžiūri parodą „Iš Putvinskių archyvo”.
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Ask for Riehard Zizys

•Low Nevv Car Finance Rates Available 
•150-Point Mechanical &

Appearance Inspectlon 
•Backed by a Honda 6Yr./72K MI “Plūs” 

Limited Warranty
*88 Nissan Attlma GXE

140 Cartlflad Milas ............................................
*08 Honda Civic LX 4 Dr.
Air. Auto. Pow»r Wlndows & Locks .............

*07 Honda Passport 4X4
Alloys. V-e. rod S raudy.......................................

*07 Honda Accord LX
S to chooss from. Ak. Auto . P W/L. Slsrso/Css.

*07 Honda Civic DX 4 Dr.
Air, Auto. Sun Roof .......................... .................

*07 VW Jatta
Air, Auto. 8tarao/ Cass Sun Roof ...............

*07 Ma«da Protoga
Air . Caaaatta. 3 to chooaa from..................

*07 Nissan Ssntra GXE
Fully Loadad. Low Milas ................................

*08 Ford Euplorsr XLT 4x4
Air. Auto. Full Pow»r, Runnlng Boards . .
*08 Acura TL2.9 Pramlar
2 to chooaa from Laathar. CO...............

*08 Honda Accord EXL
V-e. Laathar Int., Sun Roof. Loadad. .

*08 Honda Odysssy
Laathar, Vary Claan...................................

*08 Honda Accord LX
4 Door. 8 to chooaa froml . ..................

>15,995
15.495
17.995
14.995
10.995
10.495 
>9,995 
*8,995

17,595
*16.995
16,495
14.995
12.995

■0S Honda Civic. EX
Coupa, Auto. Ak. Caaaatta ..................

*08 Plymoutb Voyager
Ak. Auto.7-Passangar. Extr> Claan . .

*08 Pontlac Trans Sport
7 Paaaangar. Ak. loadad..........................

*08 Nissan Altlma GXE
Ak. Auto. Laathar. CD. Loadad ..........

*09 Honda Civic DX
Auto Trans And Much Morai..................

*08 Oldamoblla Clara
Ak. Auto, FuHy Faatory Eųulppad . . .

*04 Toyota Camry LE
Air, Auto. Powar W/L. Starao/Cass

•04 Toyota Corolla 4-Dr. 
Ak. Cassatta..................................................

•12,995
•10,995

•9,995
•10,995
•8,995
•6,995
•9,995
•5,995

•03 Honda Accord UX 4 dr.
4OKmi.. Ak. Auto, Pvn-Wlndows/Locks .8,995

*02 Ford Euplorsr 4x4 XLT
Loadad. Low Mllaaga.........................................

*02 Cadillac Eldorado
North star. V-8. Sun Roof .................................

*02 Toyota Pnsso
Fully Eųulppad

*02 Chrysler LsBnron Convsrt.
Ak. Auto. Powar Wlnd.. Starao/Cass . . . .

*O”I Toyota Camry LE
Ak. Auto........................................................................

•9,595
•5,995
•4,995
•4,495
•3,995

•SI Chavj Cama.ro Z28
Ak. Auto. Ailoy VVhaals ............. 5,495

•OO GEO Tracksr Convsrt.
Air. Auto. Starao/Cass .........................................3,495

‘80 Honda Accord
Raliabla Transportation .......................... 2,995

USED CARS AROUND THE CORNER AT 8833 VUAUKEGAN RD.

•Just add hc.. tltle. tax and doc fee. Lease for 36 mos. w/12.000/yr. 15ę/mile ln exceaa. Option to purchase 
at lease end Civic DX-$8024: Accord LX-$13.289. tFor 36 mos. on select modele to ąualified buyera

Cama.ro
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Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus komiteto pirmininkas 
Stasys Baras sveikina dr. Antaną Razmą, gavusį Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino III laipsnio ordiną.

LIETUVIŠKAS BALSAS AMERIKIETIŠKO 
DŽIAZO FONE

Vita BaleiŠytė, Chicago, 
IL, nuolatinė „Draugo” ad
ministracijos talkininkė, ma
mos a.a. Amelijos Baleišie- 
nės atminimui Vėlinių proga 
Draugo fondui įteikė 1,000 do
lerių, velionei suteikiant 
Draugo fondo garbės narės 
vardą. Labai dėkojame už 
prasmingą mirusios Mamos 
prisiminimą, ją įrašant Drau
go fondo garbės narių bronzos 
lentoje. Vida BaleiŠytė nuo 
1994 m. yra draugo fondo narė 
su 300 dol. įnašu.

Prof. dr. Antano Macei
nos minėjimas - akademija 
įvyks lapkričio 8 d., sekmadię- 
nį, tokia tvarka: 3 vai. p.p. šv. 
Mišios tėvų jėzuitų koplyčioje, 
4 vai. p.p. akademija Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Paskai
tą skaitys svečias iš Montrea
lio, kunigas, filosofas, dr. Fe
liksas Jucevičius, pedagogė 
Stasė Petersonienė kalbės 
apie Antano Jasmanto poeziją, 
o dr. Kazys Ambrozaitis pasi
dalins savo draugystės prisi
minimais. Minėjime taip pat 
dalyvaus kanklininkė Daiva 
Kimtytė ir pianistas Manigir
das Motekaitis. Visus kviečia 
Lietuvių fronto bičiuliai.

Papiginta „Draugo” pre
numerata susilaukė tikrai 
nemažo dėmesio — greičiau
siai iki lapkričio 15 d. jau bus 
pasiektas 100 naujų prenu
meratorių ir papiginimas 
baigsis. Šiuo metu dar galima 
visiems metams „Draugą” už
siprenumeruoti tik už 60 dole
rių! Tad paskubėkite. Jeigu 
esate „Draugo” skaitytojai, 
bet žinote, kas mūsų dien
raščio dar neskaito, papasa
kokite apie šią lengvatą, pa
siektą tik su Lietuvių fondo 
dosnumu ir JAV LB Kultūros 
tarybos talka. Papiginimas 
taikomas tik Amerikoje ir tik 
naujiems prenumeratoriams.

Tradicinė rudeninė mugė 
Jaunimo centro žemutinė
je salėje vyks: šeštadienį, lap
kričio 21 d., nuo 1 val.p.p. iki 
7 val.v.; sekmadienį, lapkričio 
22 d., nuo 10 val.r. iki 7 val.v. 
Kavinė bus atidaryta iki 3 
val.p.p., Žemutinėje salėje 
veiks baras. Jei norėtumėte 
sužinoti daugiau informacijos, 
skambinkite tel. 773-778-7500 
nuo 11 val.r. iki 7 val.v

Kalėdinė mugė Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salė
je vyks gruodžio 5-6 d. nuo 9 
val.r. iki 4 val.p.p. Galėsite 
pasirinkti įdomių gintaro pa
puošalų, medžio dirbinių, ka
lėdinių atvirukų, eglutei pa
puošti šiaudinukų ir kitokių 
rankdarbių. Be to, galėsite nu
sipirkti kūčiukų, grybukų, vir- 
tinukų su grybais, naminių 
sūrių ir t.t. Galėsite ir skaniai 
pavalgyti, su kava paragauti 
skanių pyragaičių. Jei turite 
savo prekių ir norėtumėte jas 
parduoti, turėtumėte išsinuo
moti stalą. Skambinkite Aldo
nai Palekienei tel. 708-448- 
7436.

Lietuvių fondo vajaus už
baigimo pokylyje šiais me
tais Lietuvių operos dalyviai 
vėl buvo užėmę du stalus! Šis 
gražus bendravimas jau vyks
ta daugelį metų. Lietuvių fon
do finansinė parama padeda 
Lietuvių operai vystyti savo 
muzikinę veiklą, o, dalyvauda
mi LF renginiuose, operos na
riai padeda Lietuvių fondui 
augti ir stiprėti. Kaip žinia, 
Lietuvių fondo pokylis įvyks 
šeštadienį, lapkričio 7 d., Pa
saulio lietuvių centre. Norėda
mi sužinoti daugiau informaci
jos, skambinkite šiuo tel.: 630- 
257-1616.

Zarasiškių klubo narių 
metinis susirinkimas šau
kiamas lapkričio 12 d., 1 vai. 
p.p., Vytauto Didžiojo šaulių 
salėje, 2417 W. 43rd Str. Na
riai ir norintys įstoti į klubą 
prašomi dalyvauti.

Pastatykime paminklą 
Pasaulio lietuvių centro 
sodelyje, Lemonte, kad pa
gerbtume žuvusiuosius už Lie
tuvos laisvę partizanus ir Si
biro tremtinius. Valentinas 
Ramonis atsiuntė du čekius ir 
rašo: „Siunčiu auką savo tėvų 
prisiminimui, o antras čekis - 
mano dukters Viktorijos - jos 
senelių prisiminimui”. Ačiū už 
aukas. Nors ir labai pavėluo
tai, pastatykime žuvusiems 
paminklą, pagerbkime juos, 
nes nėra didesnės aukos už 
savo gyvybės auką. Čekius 
rašyti: Lithuanian World Cen
ter vardu ir siųsti ižd. Vytau
tui Čepėnui, 3181 Grandview 
PI. Darien, IL 60561. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių.

Pianistas Manigirdas 
Motekaitis ir profesionali 
kanklininkė Daiva Kimtytė 
gros prof. dr. Antano Macei
nos minėjime lapkričio 8 d., 4 
vai. p.p. Jaunimo centro mažo
joje salėje. Visuomenė nuošir
džiai kviečiama dalyvauti.

Danutė Vidžiūnienė, 
uoli Lietuvių operos talkinin
kė, ir šiais metais loterijos bi
lietėlius ruošia Operos poky
lyje įvyksiančiai loterijai: re
gistruoja už loteriją gaunamas 
įplaukas ir aukas. Laimingųjų 
bilietėlių traukimas, kaip ži
nia, vyks metiniame Operos 
pokylyje, šeštadienį, lapkričio 
14 d. Jaunimo centre. Jei dar 
neesate grąžinę loterijos bi
lietėlių šaknelių, paskubėkite 
ir išmėginkite savo laimę! 
Daugiau informacijos sužino
site, paskambinę Jurgiui Vi
džiūnui, tel.: 773-767-5609.

Naujas JAV LB Krašto 
valdybos būstinės adresas 
ir telefonas nuo lapkričio 1 
d. yra toks: Lithuanian-Ame- 
rican Community, Ine., Suite 
17C, 11250 Roger Bacon
Drive, Reston, VA 22090. Tel.: 
703-397-0950, fax.: 703-397- 
0951. Būstinės vedėja - Aud
ronė Pakštienė.

Čikagos lietuvių muzikinę 
padangę tiesiogine žodžio 
prasme sudrebino žinia, kad 
atvyksta Lietuvoje geriausia 
dainininke pripažinta Neda 
Malūnavičiūtė. Tačiau neeili
niu šis įvykis taps dar ir todėl, 
kad Lietuvos džiazo vokalistė 
scenoje pasirodys kartu su po
puliaria čikagiečių džiazo gru
pe jStreetdancer”. Su šios gru
pės vadovu, kompozitoriumi 
Kęstučiu Stančiausku kalbėjo
mės vos keletą dienų prieš at
vykstant Nedai.

— Netradicinis projektas. 
Kieno galvoje gimė ši idė
ja?

— Kartą svečiuose išgirdau 
skambant lietuvišką džiazą. 
Pasidomėjau, kas jį dainuoja. 
Smalsumo dėlei net pasiskoli
nau tą kasetę. Buvo įdomu 
klausytis džiazo vokalistės 
Nedos iš Lietuvos. Praėjo kiek 
laiko, pasidalinau savo minti
mis su koncertų organizato
riais. Jie ėmėsi iniciatyvos pa
kviesti Nedą.

Neda Malūnavičiūtė

— Smalsumas, galimybė 
dar vienai improvizacijai 
ar lietuviškos šaknys su
judėjo?

— Amerikoje šiuo metu la
bai populiaru groti vadinamą 
tarptautinę muziką, kuriai 
įtakos turi viso pasaulio rit
mai — Afrikos, Pietų Ameri
kos, Europos. Muzikantai 
klausosi įvairiausios muzikos 
ir, grodami džiazą, visa tai 
bando improvizuodami su
jungti į visumą. Tai labai įdo
mus ir grynai amerikietiškas 
dalykas. Pagrindinė šio pro
jekto idėja — išgauti ameri
kietiško ir lietuviško džiazo 
derinį. O kai scenoje susitiks 
džiazistė iš dabartinės Lietu
vos ir išeivijos lietuvis, grojan
tis amerikietišką džiazą, tai iš 
tiesų bus kažkas naujo ir, ti
kiuosi, įdomu.

— Ar teko anksčiau do
mėtis lietuviška muzika?

— Nei lietuviško džiazo nei 
„blues” nebuvau girdėjęs. Lie
tuvišką melodiją pamenu tik 
iš vaikystės. Tėvas turėjo la
bai gerą balsą, dainuodavo lie
tuvių liaudies dainas. Klau
siausi ir lietuvių klasiko Čiur
lionio. Iš dabartinių atlikėjų

Tikrojo vyriškumo pamokos. Iš kairės: „Girių aido” solistas; mokytoja Hedvina Dainienė; mokinys Dominykas 
z\ukštuolis; Aliukas Brooks; „Girių aido” solistas; Andrius Juška; Darius Sutrinavičius.

Nuotr. V. Bužėnienės

esu girdėjęs Kernagį. Taigi 
buvo labai įdomu, kai išgirdau 
dainuojant Nedą.

— Kuo, Jūsų manymu, 
lietuviškas džiazas skiriasi 
nuo amerikietiško?

— Lietuviškas džiazas kaž
koks kitoks. Negaliu pasakyti 
— geresnis ar blogesnis. Tie
siog kitoks. Kitoks stilius, ki
toks atlikimas. Švelnesnis. 
Amerikietiškam džiazui didelę 
įtaką daro afrikietiški, Pietų 
Amerikos, Kubos ritmai. Todėl 
jis kur kas gyvesnis. Jei saky
čiau — agresyvus, skambėtų 
per stipriai. Tiesiog atlieka
mas su ypatinga energija.

— Neda — džiazo daini
ninkė, neseniai save išban
džiusi amerikietiškai vadi
namame „Funk” stiliuje. O 
kokia muzika skambės 
koncerte?

— Ne vien džiazas. Bandy
sime groti viską, ką ji dainuos. 
Svarbiausia — atlikimas ne 
fonogramos, amerikiečiai sa
kytų — gyvai. Gal kiek kitaip 
nei kompakte, tačiau, tikiuosi, 
net įdomiau.

— Ar tik Čikagos lietu
viai turės progos išgirsti šį 
unikalų lietuviško ir ame
rikietiško džiazo derinį?

— Be koncerto Jaunimo cen
tre, grosime net keliuose Čika
gos klubuose. Teks užlipti ant 
scenos ir viename iš populia
riausių „Hothouse”. Svarbus 
koncertas laukia Čikagos 
Kultūros centre. Iš viso penki 
pasirodymai. Taip pat esame 
pakviesti pokalbiui į vieną po
puliariausių ir, drįsčiau teigti, 
geriausių Čikagoje radijo sto
čių, kuri transliuojama
WBEZ bangomis. Tai ameri
kietiška radijo programa, ku
rioje skamba gera muzika iš 
viso pasaulio.

— Atvirai pasakius, nu
stebau, kad prieš koncertą 
tebus viena repeticija. Lai
ko stoka, o gal išties muzi
kantai susišneka muzikos 
kalba, kuriai repeticijų ne
reikia?

— Džiazo muzikantai ne
mėgsta repeticįjų. Visi užimti. 
Laikas — auksinis dalykas. 
Sudėtingiausia kompozicija 
pakartojama vos vieną, antrą 
kartą. Ir to pakanka. Ant sce
nos muzikantai jaučiasi tarsi 
teatre — visi žino temą, kada 
ir kas turi įstoti. Po to viskas 
vyksta savaime. Džiazas — 
tarsi kalba. Yra bendra tema, 
vienas klausia, kitas atsako 
arba tiesiog tarpusavyje dis
kutuoja. Kompozicijos daž
niausiai žinomos. Belieka tik 
improvizacija. Ir šį kartą te
bus viena repeticija, kad Ne
dai būtų jaukiau. O „Street- 
dancer” džiazmenai — puikūs 
muzikantai, populiarūs ir ži
nomi ne tik Čikagoje, bet ir vi
soje Amerikoje, grojantys su 
džiazo žvaigždėmis, turintys 
savo grupes, įrašę kompakti

Prie Šv. Kazimiero lietuvių kapinių Steigėjų paminklo, Vėlinių iškilmėse: Antanas Paužuolis, Vida Sakevičiutė, 
kun. Jonas Kuzinskas, Martinas Gestautas, Marytė Utz, Algis Regis. 1998X1.1. Nuotr. J. Kuprio

nius diskus.
— Kalbėjomės apie kon

certą, tačiau negalėčiau 
baigti pokalbio, nepaklau
sus tradicinio ir šiek tiek 
asmeniško klausimo. Džia
zo muzikantai mėgsta sa
kyti, kad džiazas jiems — 
gyvenimo būdas. O kas 
džiazas yra Jums?

— Dvasinis ieškojimas. Me
ditacija. Jos dėka, tarsi ištrau
ki visus dalykus, kurie nėra 
svarbūs. Matai gyvenimą be 
priekaištų, smulkmenų, daug 
laisvesnį. Jautiesi tarsi susi
liejęs su juo. Iš to gimsta ypa
tingas gyvenimo įvertinimas. 
Džiazas suteikia galimybę su
vokti, koks tu esi viduje. Su
teikia laisvę apie tai mąstyti. 
Nes džiazas ir yra laisvė.

Pastaba. Kęstutis Stan- 
čiauskas, „Streetdancer” ir 
Neda koncertuos Čikagos Jau
nimo centre lapkričio 7 d. 8 
v.v.

Kalbėjosi
Dijana Giedgaudaitė

„LAIŠKU LIETUVIAMS” 
STRAIPSNIO 
KONKURSAS

Siūlome konkursui pasirink
ti kurią nors iš šių temų: 1. 
„Kaip prarandamas ir atran
damas tikėjimas”. 2. „Kai pra
randama ir atrandama tau
tybė”. 3. „Kokie man artimes
ni kunigai: 'tradiciniai* ar 'mo
dernistai*?” 4. „Mano svajonių 
vyras/žmona”. 5. „Ar kultūrin
gas žmogus ir inteligentas yra 
sinonimai?” 6. „Dabartinio 
Lietuvos ir išeivijos jaunimo 
charakteristika”. 7. „Ryškiau
sios komunizmo liekanos Lie
tuvoje ir kaip jų atsikratyti”.

Konkurse gali dalyvauti ir 
suaugusieji, ir jaunimas. Jau
nimui priklausys tik vidurinių 
ir kitų tolygių mokyklų mok
sleiviai. Jie būtinai turi pažy
mėti, kad straipsnis skiriamas 
jaunimo grupei.

Straipsnio apimtis — apie 6 
mašinėle rašyti puslapiai, jau
nimo gali būti trumpesni.

Straipsnis pasirašomas slapy
vardžiu, į atskirą vokelį (ant 
kurio užrašomas tik slapyvar
dis) įdedama tikroji autoriaus 
pavardė, adresas ir telefonas. 
Vokelis kartu su straipsniu 
įdedamas į didesnį voką ir 
siunčiamas redakcijai šiuo 
adresu: Laiškai lietuviams, 
2345 W. 56th St., Chicago, IL 
60636, USA. Rašiniai turi pa
siekti redakciją iki 1999 m. 
vasario mėn. 16 dienos. Pre
mijų didumą ir skaičių nusta
tys Vertinimo komisija.

Pageidaujama rašyti maši
nėle, nesugrūsti eilučių ir pa
likti šonuose paraštes. Visi 
premijuoti rašiniai spausdina
mi. Spausdiname ir nepremi
juotus, tinkamus mūsų žur
nalui.

Dail. Magdalena Stankū
nienė ir Čiurlionio galeri
jos meno archyvistė Halina 
Moliejienė tvarko kun. Vy
tauto Bagdanavičiaus pa
veikslų parodą, kuri penkta
dienį, lapkričio 20 d. vyks Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje. Visi kviečiami šią įdomią 
parodą aplankyti.

Rašytoja Nijolė Jankutė- 
Užubalienė bus pagrindinė 
kalbėtoja penktadienį, lapk
ričio 20 d., 7 vai. vak. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje 
ruošiamoje filosofo kun. Vy
tauto Bagdanavičiaus pager
bimo vakaronėje. Visi kviečia
mi.

Panevėžiečių klubo meti
nis susirinkimas įvyks lapk
ričio 8 d. Jaunimo centro pa
talpose. Šv. Mišios už miru
sius panevėžiečius bus aukoja
mos 10 vai. r. jėzuitų kop
lyčioje, o susirinkimas prasi
dės 12 vai. vienoje JC klasėje. 
Susirinkime žadėjo dalyvauti 
panevėžietis kun. Rimas Gu
delis, šiuo metu dirbantis Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
lietuvių sielovadoje. Visi na
riai kviečiami susirinkime 
gausiai dalyvauti.

• Namams pirkti paskO'
los duodamos mažais mėnesi' 
niais įmokėjimais ir prieina 
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings, 
2212 VVest Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

(sk.
• Estradinės muzikos ir 

dainų koncertas, kurį atliks 
Nelė Paltinienė, Nįjolė Tallat- 
Kelpšaitė ir Arvydas Paltinas, 
lapkričio 22 d. 3 v.p.p. 
Jaunimo centre. Rengia 
Šlutų vadovaujamas Amerikos 
lietuvių radijas. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje” ir 
Narbučio „Lion Frames” 
studijoje, Lemont, IL.

(sk.)
• „Saulutė”, Lietuvos 

vaikų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, 
invalidams vaikams bei daugia-

Tilžės Akto paskelbimo 
80 metų sukuktis bus iš
kilmingai minima sekma
dienį, lapkričio 15 d., 2 vai. 
p.p. Šaulių namuose, Čikago
je. Trumpa iškilmingoji dalis 
su vėliavomis dalyvaujant 
šauliams, jūrų šauliams, ra- 
movėnams, Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijai ir kitoms or
ganizacijoms. Teisininko Jono 
Dainausko paskaita. Meninėje 
dalyje — dainininkė Aldona 
Buntinaitė ir kanklininkė Dai
va Kimtytė. Minėjimą rengia 
ir visus dalyvauti kviečia 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nis sąjūdis.

„Lietuvių balsas” skelbia
konkursą, kurio tema - bet 
kurio literatūrinio žanro 
kūrinys apie Lietuvos partiza
nų kovas už Tėvynę ir tremti
nių kančias skaudžiausiu mū
sų tautos istorijos metu. Lai
mėjusiems skiriamos dvi pre
mijos : I-oji - 5,000 dol,, mece
natas - viena lietuvių organi- 
zacįja; II-oji - 3,000 dol., me
cenatas - dr. Jonas Adomavi
čius. Konkursui siunčiamas 
kūrinys turi būti parašytas 
mašinėle ir pasirašytas slapy
vardžiu. Tas pats slapyvardis 
turi būti užrašytas ant atskiro 
užlipinto voko, kuriame turi 
būti įdėtas kūrėjo vardas ir 
pavardė, adresas, telefono nu
meris ir, jei turima, fakso nu
meris. Tik laimėjusio rašytojo 
vokas bus atplėštas. Nepremi
juoti kūriniai grąžinami tik 
autoriams prašant. Kūrinių 
tekstus siųskite: „Lietuvių 
balso” konkursas, 2624 VVest 
71st Street Chicago, IL 60629- 
2004 USA.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys kviečia visus 
dalyvauti šv. Mišiose šeštadie
nį, lapkričio 7 d., 9:30 vai. r., 
motiniškojo vienuolyno namo 
koplyčioje, 2601 W. Marųuette 
Rd., ir pasimelsti, kad jų 
įsteigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja.

vaikėms šeimoms Lietuvoje. 
Aukojo po $240 metams 
pratęsti konkretaus vaikučio 
paramą: Gražina Gražienė, 
Teresė ir dr. Algis Lesniauskai, 
Laura Kriaučiūnas; dr. Ona ir 
dr. Albinas Garūnai $100. 
Labai ačiū! „Saulutė”, 419 
Weidner Rd, Buffalo Grove, 
IL 60089, tel.(847)537-7949, 
tel. su atsakovu arba faksu 
(847)541-3702. Tax ID #36- 
3003339.

(sk.)
• „Draugas” ieško as

mens dirbti dienraščio eks
pedicijoje kelias valandas po 
pietų. Skambinti Valentinui,
773-585-9500

(sk.)
• „Draugo” dienraščiui rei

kalingas spaustuvės dar
bininkas pastoviam darbui. 
Teiraukitės tel. 773-585-9500




