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Lietuvos Seimas premjeru 
patvirt ino Andrių Kubilių 
Vilnius, lapkričio 3 d. 

(BNS-Elta) — Lietuvos Sei
mas trečiadieni 43-ejų metų 
konservatorių Andrių Kubilių 
patvirtino ministru pirminin
ku. 

A. Kubilius patvirtintas val
dančiosios konservatorių ir 
krikščionių demokratų daugu
mos balsais. Už jo kandi
datūrą balsavo 82, prieš 20, 
susilaikė 18. Posėdyje dalyva
vo 125 Seimo nariai. Prieš bal
savo LDDP frakcija; dalis So
cialdemokratų frakcijos bei 
kai kurie Jungtinės frakcijos 
nariai. Centro ir Nepriklauso
mos frakcijų nariai susilaikė. 

Gegužę balsuojant už Rolan
do Pakso kandidatūrą, už j j 
balsavo 105 Seimo nariai, o 
1996 metų pabaigoje už Gedi
miną Vagnorių — 95 Seimo 
nariai. 

Iki pastarojo meto A. Kubi
lius buvo Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas, yra 
konservatorių partijos valdy
bos narys. Jis yra dešimtas 
premjeras po Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 1990 
metų kovo 11 dieną. 

Andrius Kubilius gimė 1956 
m. gruodžio 8 d. Vilniuje, 1974 
m. baigė Vilniaus 22-ąją vidu
rinę mokyklą, 1979 m. Vil

nį. A. Kubilius įsi-
į Lietuvos Sąjūdžio 

Gėlėmis ir sveikinimais apdovano
tas Andrius Kubilius. ^Eltai 

niaus universitete įgijo fiziko 
kvalifikaciją. Po to dirbo uni
versitete laborantu, inžinie
riumi, moksliniu bendradar
biu. 

1988 
traukė 
veiklą, buvo- Sąjūdžio tarybos 
atsakingasis sekretorius. A. 
Kubilius nuo 1992 m. yra Sei
mo narys, buvo Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) TS (LK) frakcijos se
niūnas. Šioje partijoje A. Ku
bilius yra nuo pat jos įsi
kūrimo. 

Po 1996 metų rinkimų dau
gumą Seime laimėjus TS (LK), 
A. Kubilius buvo išrinktas Sei
mo pirmininko pirmuoju pava
duotoju. Jis taip pat vadovau
ja Seimo Europos reikalų 
komitetui, yra daugelio Seimo 
parlamentinių grupių narys. 
A. Kubilius moka anglų ir 
rusų kalbas. 

A. Kubilius turi du sūnus, 
žmona Rasa — Nacionalinio 
simfoninio orkestro smuiki
ninkė. 

Paskirtasis Lietuvos mini
stras pirmininkas ketina per 
dvi dienas paskelbti kandida
tus į laisvas ūkio ir finansų 
ministrų vietas. Po balsavimo 
kalbėdamasis su žurnalistais, 
A. Kubilius žadėjo imtis „labai 
greitų veiksmų formuojant vy
riausybę, rengiant ir tvirti
nant programą ir kuo greičiau 
sprendžiant tas problemas, 
kurias reikia spręsti". 

„Nėra labai daug Lietuvoje 
kandidatų, kurie gali būti 
efektyvūs, vadovaudami ypač 
finansų ministerijai. Šis defi
citas labai jaučiamas", sakė A. 
Kubilius. Tačiau paskirtasis 
premjeras atmetė spėliojimus, 
kad į šias pareigas sugrįš 
„vagnorinio" kabineto finansų 
ministras Algirdas Šemeta. 

Prezidentas Valdas Adam
kus pasirašė dekretą dėl An
driaus Kubiliaus skyrimo mi
nistru pirmininku. Dekretu 
premjerui pavedama ne vėliau 
kaip per 15 dienų sudaryti vy
riausybę ir pateikti jos sudėtį 
prezidentui tvirtinti. 

Centristai nenori Seimo 
vadovybės pareigų 

Vilnius, lapkričio 3 d. 
(BNS) — Centristas Virginijus 
Martišauskas atsisakė siūly
mo tapti Seimo pirmininko 
pavaduotoju vietoje iš šių pa
reigų atsistatydinusio Centro 
sąjungos vadovo Romualdo 
Ozolo. 

Seimo narys V. Marti
šauskas trečiadienį pranešė 
„atsisakęs to gero pasiūlymo", 
kurį jam antradienį pateikė 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Komentuodamas 
savo atsisakymo priežastis, V. 
Martišauskas teigė, kad „nėra 
kaip užimti ką tik partijos ly
derio apleistos vietos". 

f a s a k V. Martišausko, Cen
tro frakcijos kolegos pritarė jo 
sprendimui ir įpareigojeo ki
tus frakcijos narius atsisakyti 
šių pareigų, jeigu jos būtų 
jiems pasiūlytos. 

Apie sprendimą pasitraukti 
iš Seimo pirmininko pavaduo
tojų R. Ozolas pranešė antra
dienį. „Negaliu prisiimti jokios 
atsakomybės ir už Jūsų vado
vaujamo Seimo politiką. Iki 
šiol jai prieštaravęs, dabar 
nuo jos atsiriboju juridiškai 
bei morališkai", skelbė R. Ozo
las. 

Jis taip pat pasiūlė centristų 

Buvęs premjeras „Williams , , prezidentas: Nebuvo 

ministrui Gintarui Balčiūnui 
apsispręsti dėl tolesnio daly
vavimo vyriausybėje. 

Nemažai parlamentarų nei
giamai vertino R. Ozolo atsi
statydinimą, sakydami, jog 
daugelyje parlamentinės de
mokratijos valstybių aukšti 
parlamento postai suteikiami 
mažumos arba opozicijos at
stovams. 

Seimo pirmininkas iki šiol 
turėjo pirmąjį pavaduotoją 
konservatorių Andrių Kubilių 
bei tris pavaduotojus — kon
servatorių Arvydą Vidžiūną, 
krikščionį demokratą Feliksą 
Palubinską bei centristą R. 
Ozolą. 

BNS žiniomis, siūlomų Sei
mo pirmininko pavaduotojo 
pareigų atsisakė ir Seimo kan
cleris Jurgis Razma. 

* C e n t r i s t ų vado Ro
m u a l d o Ozolo a t s i s ta tyd i 
n i m a s iš Seimo pirmininko 
pavaduotojo posto yra visiškai 
nepateisinamas, teigia Social
demokratų partijos (LSDP) 
garbės pirmininkas Aloyzas 
Sakalas, pažymėdamas, jog 
toks poelgis jam primena „rin
kimų š#u". Pasak A. Sakalo, 
centristams, nesutikusiems su 
valdančiosios daugumos vy-

Nuotr.: Tarptaut inio valiutus fondo (TVF) delegaciją, vadovau jamą T V F 
Antrojo Europos depar tamento Baltijos skyr iaus v i r š in inko pavaduotojo 
Odd Per Brekk i dešinėje i, sutiko Lietuvos la ik inas is va ldymo reformų i r 
savivaldybių reikalų min is t ras bei la ikinasis Gnansų m i n i s t r a s S ig i t a s 
Kaktys (kairėje). <Elt»> 

TVF atstovai ragina išsaugoti 
Lietuvos ekonominį pastovumą 
Vilnius, lapkričio 3 d. (BNS) dėlių grąžinimo ir kompensa-

— Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) misija rekomendavo 
Lietuvai dirbti, išsaugant val
stybės ekonominį pastovumą. 

Trečiadienio vakarą TVF 
misija, kuriai vadovauja Odd 
Per Brekk, susitiko su Seimo 
pirmininku Vytautu Lands
bergiu. 

Pasak O. P. Brekk, pokalby
je buvo aptarta bendra Lietu
vos ekonominė padėtis ir „ga
limybes susitarti dėl progra
mos, kurią galėtų paremti 
TVF". „Manome, kad metinio 
deficito sumažinimas ym rabai 
svarbus Lietuvos vyriausybės 
tikslas ir tesime diskusijas, 
kaip pasiekti šį tikslą", sakė 
O. P. Brekk. 

Jis teigė, kad pokalbis su V. 
Landsbergiu buvo „produkty
vus, atviras ir naudingas", ta
čiau jo išsamiau nekomentavo. 

Kaip žinoma, TVF rekomen
duoja Lietuvos vyriausybei su
mažinti metinį deficitą iki 2 
proc. bendrojo vidaus produk
to (BVP). Dabar šis rodiklis 
siekia 5.8 proc. BVP. 

0. P. Brekk pabrėžė, kad jų 
misija yra patariamoji. 

Kaip pranešė Seimo pirmi
ninko atstovė spaudai Loreta 
Zakarevičienė, TVF misijos at
stovai paneigė Lietuvoje papli
tusią nuomonę, neva TVF ne
remia sutarčių su „Wflliams 
International" bei rublinių in-

cijų už negrąžintiną žemę pro
gramos. „TVF remia 'Mažei
kių naftos' koncerno privatiza
vimą, nes, jų nuomone, ši įmo
nė buvo tokioje padėtyje, jog j ą 
buvo būt ina restruktūrizuoti" , 
sakė L. Zakarevičienė. 

Anot jos , pokalbyje buvo pa
minėtos su t a r t ims su „Wil-
liams" palankios Europos re
konstrukcijos i r plėtros banko 
bei vyriausybę konsultuojan
čio banko „Par ibas" išvados. 

L. Zakarevičienės teigimu, 
„kad neliktų abejonių", TVF 
atstovai visgi pggpJdauja iš
samiai susipažint i su praėjusį 
penktadienį pasirašytomis su
tart imis dėl „Mažeikių naftos" 
akcijų paketo pardavimo 
„VVilliams Internat ional" . 

Pasak jos , TVF atstovai pri-

Rolandas Paksas ir 
liberalai svarsto 
galimybę vienytis 

V i l n i u s , lapkričio 3 d. 
(BNS) — Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) vadovai ir bu
vusio premjero Rolando Pakso 
art imiausi šalininkai svarsto 
galimybę susiburti į vieną po
litinį sambūrį-

Antradienį Vilniuje LLS pir
mininkas Eugenijus Gentvilas 
buvo susitikęs su R. Paksu ir 
apsvars tė galimybes susivie
nyti . E. Gentvilas BNS kores
pondentui sakė, kad šis susi
t ik imas vyko R. Pakso siū
lymu. 

Pasak jo, kol kas svarstomi 
du galimi variantai — R. Pak
so šalininkų įsijungimas į Li
beralų sąjungą arba naujos 
politinės jėgos kūr imas, kuri 
turė tų susijungti su Liberalų 
sąjunga. 

E. Gentvilas pažymėjo, kad 
šį pokalbį vertina kaip etapą 
prieš derybas. „Ateityje mes 
galbūt pradėsime derybas ar 
konsultacijas, bet kol kas kal
bėti apie kokį nors susijun
gimą yra sudėtinga, tuo la
biau, kad nėra kito darinio, su 
kuriuo mes galėtumėme susi
jungti" , teigė LLS vadovas. 

Klaipėdos miesto meras E. 
Gentvilas neslėpė, kad buvu
sio premjero šalininkų susivie
nijimas su LLS neabejotinai 
sust ipr intų liberalų pozicijas. 

pažino „milžinišką Rusijos 
ekonominės krizės įtaką ne 
tik Lietuvai, bei ir Visam re
gionui", tačiau pabrėžė nema
ną, kad vyriausybės patiria
mos problemos „yra neišsp
rendžiamos". 

Prezidentas susirūpino 
konservatorių ministro 

praeitimi 
V i l n i u s , lapkričio 3 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus paprašė konservato
rių vadovybės atkreipti dė
mesį į spaudos s t raipsnius 
apie šios partijos narį Sigitą 
Kaktį. 

Pastaruoju metu įtakingi 
leidiniai išspausdino kelis 
skandalingo pobūdžio straips
nius apie buvusį Mažeikių 

Krikščionys demokratai kratosi 
valdančiosios partijos vardo 
Vilnius, lapkričio 3 d. 

(BNS) — Krikščionys demok
ratai teigia, jog nebetapatina 
savęs su valdančiąja daugu
ma, tačiau nevengs politinės 
atsakomybės už savo minist
rus būsimojoje vyriausybėje. 

Krikščionių demokratų par
tijos (KDP) valdyba trečiadie
nį savo posėdyje priėmė doku
mentą, kuriame pareiškia, jog 
„remia valdančiosios konser
vatorių partijos (Tėvynės są
jungos) ir ministro pirmininko 
Andriaus Kubiliaus pasiry
žimą stabilizuoti padėtį šaly
je". 

Anot pareiškimo, KDP val
dyba „pasitiki anksčiau dele-

riausybės politika, derėjo 
daug anksčiau atsisakyti mi
nistro portfelio. A. Sakalo nuo
mone, R. Ozolo pasitraukimas 
iš Seimo pirmininko pavaduo
tojo pareigų nebuvo būtinas, 
nes daugelyje parlamentinės 
demokratijos valstybių vienas 
parlamento vadovybės postų 
yra skiriamas parlamento ma
žumos atstovams. <EIU> 

guotais KDP pareigūnais Sei
mo ir vyriausybės institucijo
se". Pasak KDP valdybos ir 
Seimo nario Vytauto Bogušio, 
dokumento nuostatomis nori
ma pasakyti , kad KDP nebesi-
tapat ina su „valdančiosios 
daugumos" sampra ta , tačiau 
patvir t ina norą toliau dirbti 
vyriausybėje ir nevengs atsa
komybės už savo deleguotų 
ministrų darbą 

Anot pareiškimo, „savo po
ziciją konkreč.ų vyriausybės 
programų nuostatų atžvilgiu 
Lietuvos krikščionių demokra
tų partija pare iki vyriausybės 
programos svarstymo metu". 

Kaip žinoma, iki šiol vy
riausybėje krikščionims de
mokra tams atstovavo Užsie
nio reikalų bei Krašto apsau
gos ministerijom.- vadovaujan
tys Algirdas Saudargas ir Čes
lovas Stankevičius. Krikščio
nių demokratų frakcijos narys 
Feliksas Palubinskas yra vie
nas Seimo pirmininko pava
duotojų, Alberta- Šimėnas va
dovauja Seimo Ekonomikos 
komitetui . 

atsižvelgta \ visuomenės 
nuomonę 

Viln ius , lapkričio 3 d. 
(Elta) — didžiausia „VVilliams" 
padaryta klaida buvo ta, jog 
verslovė deramai neįvertino 
žiniasklaidos vaidmens for
muojant visuomenės nuomo
nę, antradienio Lietuvos tele
vizijos laidoje „Spaudos klu
bas" pripažino „VVilliams In
ternational" prezidentas John 
Bumgarner. 

Nors, pasak jo, komerciniai 
bendrovės reikalai ir toliau 
nebus aptarinėjami laikraš
čiuose, j is tikisi, jog visuo
menės nuomonę pavyks pa
keisti, kai „VVilliams" įvykdys 
savo pažadus ir modernizuos 
įmonę. 

„Williams" vadovas taip pat 
buvo priverstas pripažinti, 
kad įgyvendindama „Mažeikių 
naftos" modernizavimo pro
jektą, verslovė rizikuoja tik 
gana nedidele pinigų suma ir 
savo įvaizdžiu. 

J is patikino, kad investicijų 
programa labai didelė ir jau 
dabar pradedami inžinerijos 
darbai, netrukus bus pradėti 
gaminti produktai, atitinkan
tys europinius reikalavimus. 

J . Bumgarner paneigė spau
doje pasirodžiusiifs teiginius, 

ir krinta akcijų kursas. „Tai 
labai geras dezinformacijos 
pavyzdys. Mūsų akcijų kaina 
šiemet pakilo 25 procentais. 
Akcijų kaina per pastaruosius 
10 metų padidėjo 10 kartų. 
Bendrovė yra viena iš tų, 
kurių akcijų kainos kasmet 
augo ne mažiau kaip 10 pro
centų'", tvirtino J. Bumgarner. 

J i s teigė, jog „Mažeikių naf
toje" dirbę „VVilliams" konsul
tantai davė bendrovei kur kas 
didesnę naudą nei jiems buvo 
sumokėta už konsultacijas. 
„Mes nebuvome operatoriai, o 
tik patarėjai, ir nevisuomet 
pavykdavo įtikinti Mažeikių 
naftos' vadovus, kad mūsų 
pasiūlymai yra patys geriau
si", aiškino J. Bumgarner situ
aciją, kaip atsitiko, kad dir
bant „VVilliams" konsultan
tams, įmonės nuostoliai ne 
mažėjo, o didėjo. 

„VVilliams" prezidentas įsi
tikinęs, jog Rusija bus sudo
minta eksportuoti naftą per 
Būtingės terminalą, kuris turi 
daug privalumų, bet atsisakė 
komentuoti ilgalaikes žaliavos 
tiekimo perspektyvas, moty
vuodamas tuo, kad derybos 
vyksta ne per laikraščius. 

kad „Williams" pelnas mažėja 

Seimo vadovas atmeta 
Romualdo Ozolo kaltinimus 

merą, dabar — Seimo narį ir 
laikinąjį Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministrą 
S. Kaktį. 

43 metų S. Kaktys yra Kon
servatorių partijos pirmininko 
pavaduotojas. Konservatorių 
partija anksčiau yra skelbusi 
„švarių rankų" politiką, apie 
kurios rezultatus pastaruoju 
metu nepranešama. 

Spaudos straipsniuose tei
giama, kad S. Kaktys a r jo 
šeima neturėjo tiek oficialių 
pajamų, kiek pinigų išleista 
dideliam namui su įvairiais 
pagalbiniais pastatais šalia 
Mažeikių pastatyti . 

Žurnalas „Veidas" neseniai 
rašė , kad S. Kakčiui būnant 
Mažeikių meru, ne viena sta
tybos bendrovė buvo priversta 
už laimėtus konkursus tam 
tikrą oficialiojo užsakymo dalį 
nemokamai „atidirbti" pri
vačiose valdose, taip pat ir S. 
Kakčio. 

Trečiadienį dienraštis „Res
publika" rašo, kad mažeikiškis 
Vitalijus Buksyrovas teigia 
nelegaliai dirbęs Mažeikiuose, 
S. Kakčio garaže. įrengtose 
stalių dirbtuvėse. 1995 metų 
vasarą ten dėl buvusio nelai
mingo atsitikimo V. Buksyro
vas neteko trijų kairės rankos 
pirštų. Pasak dienraščio, su
žeistą vyrą S. Kaktys, kuris 
pats yra gydytojas, ligoninėje 
aplankė vienintelį kartą ir jo
kios moralinės a r finansinės 
paramos nukentėjusiajam ar 
jo šeimai S. Kaktys nesuteikė. 

Pats ministras neigia, kad 
jo garaže buvo įrengta nelegali 
dirbtuvė. Jo teigimu, garaže 

V i ln iu s , lapkričio 3 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ramiu 
tonu atmetė itin sunkius cen
tristų vadovo Romualdo Ozolo 
kalt inimus ir išreiškė apgai
lestavimą dėl jo sprendimo 
pasitraukti iš parlamento va
dovo pavaduotojo posto. 

„Mano problemos yra visai 
nedidelės. Lietuvos problemos 
yra didelės, tačiau ponas Ozo
las mato jas per itin iškreiptą 
siaubo stiklą. Toks matymas 
nepadeda jų spręsti, o tik ap
sunkina", trečiadienį neeili
niame Seimo posėdyje sakė V. 
Landsbergis. J is kalbėjo po R. 
Ozolo kalbos Seimo nariams 
apie išvakarėse paskebtąjį at
sistatydinimo pareiškimą. 

R. Ozolas sake, kad kuo to
liau, tuo labiau V. Landsber
gis rūpinasi tik savo, o ne Lie
tuvos reikalais. „Kuo toliau. 
tuo labiau Jūs nebekreipėte 
dėmesio į nieką kita, tik į save 
ir aplink save stovinčius". 
teigė R. Ozolas. 

Pasak jo, V. Landsbergio 
„pastarųjų metų veikla dau-

* Naujuoju premjeru 
k o n s e r v a t o r i u m i Andriumi 
Kubiliumi nepasitiki ar visiš
kai nepasitiki 62.3 proc. ap
klausoje dalyvavusių Lietuvos 
gyventojų. Penktadalis ap
klaustųjų pareiškė neturį nuo
monės apie A. Kubilių. Pasiti
kį juo per apklausą teigė 16 
proc., įskaitant 2.7 proc.. kurie 
naujuoju premjeru pasitiki 
visiškai. Apklausą atliko 
viešosios nuomonės ir rinkos 
tyrimų studija „Spinter". BNS 

stovėję įrengimai buvo reika
lingi namo statybai. 

S. Kaktys prieš porą sa
vaičių buvo paskirtas vado
vauti Lietuvos vyriausybės de
ryboms su JAV susivienijimu 
„VVilliams International". Pra
ėjusį penktadienį drauge su 
susisiekimo ministru konser
vatoriumi Rimantu Didžioku 
S. Kaktys pasirašė pagrin
dines Lietuvos sutartis su 
„VVilliams". 

gybe atvejų itin ryškiai Resu 
tampa su tikraisiais žmonių 
poreikiais. To Jūs atkakliai 
nenorit pripažinti ir gilinat 
viso mūsų gyvenimo būdo kri
zę iki nacionalinės nelaimės 
masto". 

Be kita ko, R. Ozolas atmetė 
oponentų prielaidas, kad savo 
atsistatydinimu jis pradėjo 
rinkimų kampaniją. „Kas ne 
kas, o aš labai gerai žinau, 
kaip žiauriai neklusniuosius 
muša pirmininkas Vytautas 
Landsbergis", sake R. Ozolas. 

V. Landsbergis sakė, kad 
netrukus bus tariamasi dėl 
pasikeitimų Seimo vadovy
bėje. Jis išreiškė viltį, kad visi 
būtini pokyčiai bus padaryti 
kitą savaitę. 

* Lapkr ič io 3 d. „Res
p u b l i k a " spausd ina pokalbį 
su Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto prezidente Elena 
Leontjeva, kuriame ji kalba 
apie priežastis, lėmusias jos 
atsistatydinimą iš prezidento 
patarėjos ekonomikos klausi
mais pareigų. Paklausta, ką, 
jos nuomone, reiškia, jog ūkio 
ministras paskutinį derybų su 
..VVilliams" mėnesį buvo nuo 
jų nušalintas, o būdama prezi
dento patarėja ekonomikos 
klausimais, ji negalėjo su
sipažinti su sutarčių detalė
mis, E. Leontjeva teigė: „Pir
ma, nežinau, ar prezidentūra 
suvaidino tokį lemiamą vaid
menį visoje šioje istorijoje, 
kaip dabar bandoma pateikti. 
Tai. kad Valstybės gynimo 
taryboje priimami sprendimai 
ir kad vienas tos tarybos nar
ys yra prezidentas, dar nelei
džia daryti išvados, jog prezi
dentūra buvo aktyvi šių dery
bų dalyve", sakė E. Leontjeva. 

• Elta/ 

KALENDORIU8 
Lapkričio 4 d.: Sv. Karolis Bor-

romeo; Eibartas, Karolina, Vaiderm-
na. Vitalis 

Lapkričio 5 d.: Ašvydas, Audar-
gas. Elžbieta (Elzei. Florijonas. Ged
vyde. Judre. Zacharijas 
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VISI KARTU SUTIKIME 
2000 METUS 

Visi maloniai kviečiami j 
nuotaikingą ir iškilmingą 
Naujojo šimtmečio — 2000-ųjų 
metų sutikimą gruodžio 31 d. 
ruošiamą Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje, švęsti pradėsi
me 8 vai. vak. pasisvečiavimu. 
Vakarienė bus patiekta 9 v.v.. 
o jau 10 vai. — šokiai, grojant 
Romo Zablecko muzikinei gru
pei. 12 vai. — iškilmingas ir 
nuotaikingas Naujojo šimtme
čio — Naujųjų 2000 metų su
tikimas su šampanu. 

Stalus užsisakyti prašoma 
iki gruodžio 19 d. pas Liną ir 
Vidą Orentus. tel. 248-380-
4604 arba Kazį Gogelį, tel. 
313-535-6683. Dalyvavimas 
asmeniui 50 dol. Šį Naujojo 
šimtmečio — 2000 metų suti
kimą ruošia ir visus maloniai 
kviečia .Amerikos Lietuvių 
balso"' radijo klubas. 

1.' — 
-

ŠV. ANTANO 
P A R A P I J O S METINĖ 

GEGUŽINĖ 

• Šv. Antano parapijos geguži
nė po stogu vyko sekmadienį, 
spalio 31 d. Rudenėliu saulutė 
švietė ir gražus oras kvietė vi
sus į Šv. Antano parapiją. Mi
šių metu įspūdingai giedojo 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio. Po šv. 
Mišių daugiau negu 125 as 

Lietuvoje krikščionybės įvedi
mą. Šventes — minėjimai 
ypač iškilmingai atlikti Hart
fordo arkivyskupijos katedroje 
Hartforde, nes tuo laiku arki
vyskupas Wealon ne tik leido 
naudotis katedra, bet ir pats 
aktyviai prisidėjo prie tų mi
nėj imų-švenčių. Po švenčių-
minėjimų katedroje, tęsėsi 
vieši minėjimai salėje už mies
to. Po pastarojo minėjimo li
kęs nedidelis kapitalas valsti
jos lietuviškų parapijų kunigų 
ir vienuolynų vadovų pasiūly
mu, pri tar iant daugeliui pa
sauliečių lietuvių, vadovau
jant kun. Jonui Rikteraičiui, 
Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos New Britain klebonui, 
gautas arkivyskupo leidimas 
pastatyti lietuvišką kryžių 
prie katedros, Krikščionybės 
Lietuvoje atminimui (vieninte
lis kryžius prie katedros ir vie
nintelės mažumos — lietuvių 
pastatytas). Vajumi sukėlus 
likusiam kapitalui priedinę 
sumą, prieš 10 metų pastaty
tas kryžius, tuo pat laiku ka
tedros viduje lietuviška įvykio 
lentelė pri tvir t inta prie sie
nos. Po to kas metai katedroje 
suruošiama maldų diena už 
Lietuvą, kurioje dalyvauja ne 
tik valstijoje gyveną, bet ir 
gretimose valstijose esą lietu
viai, aktyviai dalyvaujant tiek 
jau amžinybėn iškeliavusiam 
Wealon. tiek dabartiniam Da
niel A. Cronin. 

Šiais metais tokia maldų 
diena suruošta rugsėjo 26 die
nos popietyje. Švęsta labai iš-

menys — vietiniai ir iš toliau kilmingai. Šv. Mišioms vado-
atvykusieji. susirinko parapi- vavo arkivyskupas Daniel A. 
jos svetainėn, kur visų laukė 
parapijos kavines šeimininkės 

aicmŠįtalkininkių paruošti gardūs 
lietuviški patiekalai, parapi
jiečių kepti pyragai, o ištroš
kusių — Vacio Slušnio ir Juo
zo Suopio parūpinti „alijošiaus 
lašai". Vyko ir laimėjimai, ku
riems bilietus platino Danutė 
Petrauskienė ir Regina Juš -
kaitė-Švobienė. Dovanų skirs
tymą pravedė Albinas Pus-
dešris. 

Nuotaika jauki. Visi daly
vavusieji buvo patenkinti ma
loniai tarp draugų ir pažįsta
mų praleidę sekmadienio po
pietę ir tuo pačiu parėmę Šv. 
Antano parapiją. Klebonas 
kun. Alfonsas Babohas dėkoja 
visiems už gausų atsilankymą 
ir už parėmimą parapijos 
veiklos. Dalyviai dar ilgai 
bendravo su draugais ir pažįs
tamais. Šis renginys buvo la
bai sėkmingas. Gegužinę ruo
šė kun. Alfonsas Babonas ir 
parapijiečiai. 

Reg ina J u š k a i t ė 
Š v o b i e n ė 

H A R T F O R D . C T 

MALDŲ DIENA UŽ 
LIETUVA 

Connecticu*t valstijoje gyve
ną lietuviai prieš keliolika 
metų iškilmingai šventė ir mi
nėjo Šv. Kazimiero jubiliejų ir džiaugė šia 

Cronin ir vyskupas Juozapas 
Matulaitis. Kaišiadorių diece
zijos vysk. '.atvykęs iš Lietu
vos), koncelebruojant išeivijos 
lietuvių vysk. Pauliui Balta
kiui bei 12 lietuviškų parapijų 
ir vienuolijų kunigų (kurių 3 
iš kitų valstijų). ' Mišios laiky
tos anglų kalba, bet Mišių 
skaitiniai buvo skaitomi ang
liškai ir lietuviškai. Mišių 
giesmės, dauguma lietuviškos, 
giedotos sudėtinio parapijų 
choro, vadovaujant muzikui 
Jurgiui Petkaičiui ir vargo
nais grojant Geraldine Gan-
zer. Mišioms aukų tarpe buvo 
ir Kryžių kalno 'Lietuvoje, ne
toli Šiaulių) replika, nešama 4 
asmenų. Arkivyskupas kalnan 
įsmeigė dar vieną kryžių, taip 
daroma kasmet , pašventino 
kalną ir pasimeldė už kanki
nius dėl tikėjimo, bei kalną 
pabarstė iš Lietuvos atvežta 
žeme. 

Pamoksle arkivyskupas ang
liškai aukštino Lietuvos kan
kinius už tikėjimą, kas gali 
būti pavyzdys daugeliui pa
saulio katalikų. Lietuvai ta
pus laisva, tikėjimo kėlimą 
reikia tęsti. Pagyre lietuvius 
išeivius, kad neprarado tikėji
mo, skatino juos padėti tėvy
nės žmonėms tiek tikėjimo gi
linimu, tiek materialiai. Vysk. 
Matulaitis (lietuviškai,1 pasi-
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Lietuvių maldos dieną, s.m. rugsėjo 26-tą, p r ie l.etuviško kryžiaus šal ia 
Hartfordo katedros. Centre — Hartfordo arkivy>K Daniel. A. Cronin, jo 
dešinėje vysk. Juozapas Matu la i t i s , kairėje — .ysk. Paul ius Baltakis. 
Šal ia — lietuviški) parapijų dal is kunigų. 

išeivių išlaikytu tikėjimu ir 
prašė pagalbos, keliant tikėji
mą Lietuvoje, ugdant žmoniš
kumą ir tarpusavio meilę bei 
padėti Lietuvai atsistatyti, 
ypač, kad tauta vėl taptų 
krikščioniška. 

Tikinčiųjų maldose prašyta 
Dievo pagalbos kelti žmonių 
tikėjimą, padėti žmonėms 
reikštis meile ir pagalba arti
mui, sustabdyti dar negimu
sių žudynes. 

Mišių pabaigoje kun. J . Rik-
teraitis iš sakyklos papasakojo 
sunkumus ruošiant šią šventę, 
nes reikėjo daugelio žmonių 
pagalbos. Jis dėkojo arkivys
kupui už aktyvų prisidėjimą 
šventę ruošiant ir vykdant. 
Dėkojo lietuviams vyskupams 
ir kunigams, visiems šventės 
ruošėjams ir jos programos 
vykdytojams bei visiems daly
viams. Jis kvietė visus, tuoj po 
Mišių, eiti prie lietuviško kry
žiaus ir ten pasimelsti, o po to 
vykti į lietuviškos parapijos 
Hartforde salę pabendrauti ir 
atsigaivinti. Baigiant bažnyti
nes apeigas arkivyskupas Cro
nin suteikė palaiminimą vi
siems šventės dalyviams. 

Nedelsiant eita prie lietu
viško kryžiaus, sodelyje prie 
katedros. Čia arkivyskupas 
perskaitė maldą, prašančią 
Dievo malonių Lietuvai. Vys-' 
kupas J. Matulaitis dėkojo 
(lietuviškai) visiems šventės 
ruošėjams ir dalyviams už 
maldas už Lietuvą, ir jos pri
siminimą, prašė ir toliau mels
ti Aukščiausiąjį, kad teiktų 
malonių lietuviams ir Lietu
vai. Tautiniais drabužiais ap
sirengę lietuvių tautinių šokių 
šokėjų grupės nariai pašoko 
kelis tautinius šokius ir žai
dimus. 

Vyskupai ir kunigai buvo 
pakviesti arkivyskupo daly

vauti pabendravime ir atsigai
vinime vyskupijos patalpose, o 
šventės dalyviai vyko į Šv. 
Trejybės lietuvių bažnyčios 
salę pabendravimui ir atsigai
vinimui. 

Šventėje pakilia nuotaika 
dalyvavę daugiau kaip 300 as
menų išs;.-kirstė sustiprintu 
vieningumu. 

Šventės proga išleistas lei
dinėlis buvo įteiktas kiekvie
nam dalyviui, kuriame yra 
vyskupų nuotraukos, šventės 
programa, išvardyti progra
mos vykdytojai. Leidinėlis pri
mins kiekvienam šventės da
lyviui tą y patingą šventę-iškil-
mę. 

£ n o z a s K r i a u č i ū n a s 
W O R C E S T E R , M A 

ŠVĘSIME LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĘ 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa lapkričio 21 d., sekma
dieni, ruošia Nepriklausomos 
Lietuvos Kariuomenės atkūri
mo 81-rių metų sukakties mi
nėjimą. 

10 vai. Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje šv. Mišios už 
žuvusius karius, šaulius, par
tizanus ir visus kitus kovoju
sius dėl Lietuvos laisvės. 

Po Mišių trumpos žuvusių 
pagerbimo apeigos šventoriuje 
prie paminklo. Jas atlikę grį
šime į parapijos salę minėji
mui. Kalbės dr. Vytautas Už
giris. Minėjimą baigsime Lie
tuvos himnu. 

Bus kuklūs užkandėliai, ka
vutė, sesių šaulių paruošta. 
Rengėjai kviečia visus daly
vauti pamaldose, minėjime ir 
prisiminti visus žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės, o jų žuvo la
bai daug. Minimas sekmadie
nis tebūna jų pagerbimui. 

Hartfordo dic 
forde 

arkivysk A. Cronin. maldų u?. Lie tuva dienoje. Hart-

Lietuvių maldos dieną Har t fordo Šv Juozapo katedroje s.m. rugsėjo 26 d. 
Procesijoje — Kaišiadorių vysk J Matulait is , vysk Paulius Baltakis ir 
Hartfordo arkivyskupas Daniel A. Cronin. 

KONCERTAS IR PIETŪS 

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos Putname rėmėjai, 
kartu su seselėmis, vienuolijos 
darbams paremti spalio 3 d. 
Maironio Parke suruošė kon
certą ir pietus. Koncertą atli
ko Bostono vyrų kvartetas: 
Bronius Banaitis, Helmutas 
Lingertaitis, Norbertas Lin-
gertaitis ir Gintas Simonaitis. 
Vadove — Daiva Navickienė. 

Svečius šiltu žodžiu pasvei
kino rėmėjų skyriaus pirmi
ninke Terese Adomavičiene. 
Programai vadovavo Bernade
ta Miliauskaite-Harris. Maldą 
sukalbėti buvo pakviestas se
selių kapelionas kun. Antanas 
Diškevičius. Rėmėjos svečius 
vaišino jų paruoštais pietu
mis, o seselės jų atvežta lietu
viška juoda duonele ir pyra
gais. Visiems pavalgius, vyrų 
kvartetas pradėjo trijų dalių 
koncertą. Pirmoje jaudinan
čiai skambėjo gražios patrio
tinės dainos. Antroje dalyje 
skambėjo dainos apie meilę. 

Programos vedėjos pakvies
ta provincijole ses. Paulė pa
dėkojo Maironio parko pirm. 
Kaziui Adomavičiui ir visai 
parko vadovybei už nuolatinę 
paramą seselėms. Rėmėjoms 
už ilgų metų darbus, ir vi
siems už atsilankymą, nes be 
jų ir rėmėjų darbas būtų be
reikšmis. Prašė ir toliau dar
buotis. „O mes meldžiamės už 
visus", — baigė provincijole. 

Programos vedėja Bernade
ta supažindino svečius su ne
seniai iš Lietuvos atvykusia 
sesele Veronika Beišyte. J i ne 
tik seselė, bet karžygė. Komu
nistų priespaudos laikais buvo 
Vienuolijos vyriausia vadovė. 
Dirbo katalikų Bažnyčios po
grindyje, o kartu ir seselių 
pogrindžio veiklos organiza
torė. Už tą veiklą ištremta į 
Sįbjrą, kančias kentėjusi, bet 
Dievo Apvaizdos dėka gr\Zo [ 
Lietuvą. Pastaruoju laiku ėju
si Vienuolijos novicijų magist-
ros pareigas. Pakviesta t rum
pai papasakojo apie tų laikų 
sunkų gyvenimą. „Daug visko 
teko patirti ir pergyventi. Vi
sur buvo skiepijama komunis
tinė dvasia. Nieko kita dau
giau negirdėsi. Mokykloje vai
kučiai klausia mokytoją: 'Kur 
geriausi žmonės?' — Mokytoja 
atsako — Tarybų Sąjungoje. 
'Kur skaniausias maistas?' — 
Tarybų Sąjungoje. 'Kur yra 
daugiausia žaislų?' — Tarybų 
Sąjungoje. Vienas berniukas 
pakėlė rankutę ir sako: 'Aš no
riu važiuoti į Tarybų Sąjungą'. 
Tai tik vienas mažas pavyz
dėlis. Lietuvos motinos pajėgė 
didvyriškai išsilaikyti. Na
muose vaikučius mokė tikėji
mo tiesų. Sūnus išleido į par
t izanus, ir verkė stovėdamos 
prie jų išniekintų kūnų, nu
mestų miestų aikštėse. Džiau
gėmės sulaukę laisvės dienų, 
bet daugelis manė, kad laisvė 
— reiškia turėti visko gyve
nime, kad nieko nestokotų. 
Kad laisvė — daryti gera, rū
pintis ir darbuotis, daugelis 
nesuprato ir nusivylė laisve, 
nesuprato jos prasmės". Se
selė Veronika yra ne tik puiki 
kalbėtoja, bet ir deklamuotoja. 
Jos kalba jaudino iki ašarų vi
sus klausytojus, o kartu ir ją 
pačią... esančią, čia, mūsų tar
pe. 

Paskutinis kalbėtojas Mairo
nio parko draugijos pirminin
kas Kazys Adomavičius pa
reiškė, kad buvo pasiruošęs 
kalbėti ilgiau apie seselių 
veiklą, bet po tokios seseles 
Veronikos kalbos jis daugiau 
nieko negali pasakyti. 

Paskutinėje koncerto dalyje 
vyrų kvartetas dainavo links
mas dainas Kiekvienas daini
ninkas buvo papuoštas baltu 
rožės žiedeliu, prie atlapo pri
segtu Aldonos Jakniūnaitės. 
Vadovei Irena Markevičienė 
prisegė baltų rožių puokštelę. 
Dainos buvo palydėtos ploji
mais. Visi kartu dainavome 
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„Žemėj Lietuvos ąžuolai ža
liuos" ir kitas liaudies dainas. 
Paskutinė „Lietuva brangi". 
Tikrai ji mums labai brangi. 

Kartu su seselėmis iš Putna-
mo atvyko Matulaičio slaugos 
namų kapelionas kun. dr. Ra
polas Krasauskas, prof. Čes
lovas Masaitis, dr. Juozas 
Kriaučiūnas. Svečias iš Lietu
vos kun. Vidmantas Kareckas 
— Panevėžio vyskupijos Vaš
kų miesto Šv. Juozapo parapi
jos klebonas. Dalyvavo vietos 
Aušros Vartų parapijos kleb. 
kun. Alfonsas Volungis, Šv. 
Kazimiero parapijos adm. 
kun. Antanas Nockūnas, MIC, 
dr. Vytautas Užgiris, ir kt. O 
ką bekalbėti apie niekada ne
pavargstančius lietuvius iš 
Providence, R.I. Jie daugelį 
metų, ne tik atvyksta į kiek
vieną seselių vienuolijos dar
bams remti ruošiamą renginį, 
bet ir vertingų dovanų atveža 
laimėjimams, o ypač Veronika 
Kielienė puokštes gėlių „žy
dinčias" doleriais. Nuostabus 
jos darželis, o dar nuostabes
nis tų gėlių auginimo „re
ceptas". 

Padėkos nusipelno moterys 
ruošusios pietus, dirbusios vir
tuvėje, patarnavusios prie 
stalų ir kitus darbus atliku
sios, tai — Elena Nalivaikie-
nė, Aldona Brantienė. Irena 
Juodaitienė. Elena Černienė, 
Vanda Ramonienė, Vanda 
Lescord. Darata Zalieckaitė, 
Irena Markevičienė, Ona Kil-
dišienė, Irena Savickienė, Ele
nytė Nalivaikaitė, Alytė Abra-
mavičiūtė, Aldona Jakniūnai-
tė, Vivian Rodgers, Zita ir Ma
rytė — viešnios iš Lietuvos. 
na, ir Janina Miliauskienė. 
Piniginius reikalus tvarkė ižd. 
Olga Keršytė ir Darata Vir-
bašienė. Džiaugiamės, kad šis 
labdaringas renginys buvo 
linksmas ir sėkmingas. 

J.M. 

* „Lietuvos" kino teatre 
antradienį įvyko žymaus 
lenkų kino režisieriaus Andr-
zej Wajda filmo „Ponas Ta-

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
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DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave, Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-3101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. KedzieAve 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Robe<te-Rdį;Hickgry Hills, IL 
1 mylia į vakarus niio'fta'rtem Ave. 

Tel. (708) 598-4855 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, HLD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chtcaoo, IL 60638-
T«l. 773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

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

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

das" pagal Adomo Mickevi
čiaus poemą iškilminga prem
jera, kurioje dalyvavo Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus, Lenkijos prezidento žmo
na Jolanta Kwasniewska, 
abiejų valstybių Kultūros mi
nisterijų vadovai, kiti valdžios 
atstovai, filmo kūrėjai, akto
riai, režisieriai ir rėmėjai. BNS> 

Nekalto M.M. Prasidėjimo vienuolijos F'utname. VYorcesterio' skyriaus 
rėmėjų s.m. spalio 3 d. Maironio parke surengtame koncerte programą 
atliko Bostono vyrų kvar te tas i* k : Bronius Banaitis. Remejų skyriaus 
pirmininkė Terese Adomavičiene. Helmutas Lingertaitis, kvarteto vadove 
Daiva Navickienė, Norbertas Lingertai t is Kvartete dainuoja ir Gintas 
Simonaitis 



SUTARTIS PASIRAŠYTA 
BRONIUS NAINYS 

Žaidimas baigtas. Kas jį lai
mėjo? Atsakymui įsivaizduo
kim tokį pavyzdėlį. 

Kauno „Žalgirio" krepšinio 
komanda — aukšti, liekni, 
dai lus vyrukai — atsiunčiama 
į Čikagą žaisti baigminių 
rungtynių su Čikagos Bears. 
Ir ne krepšinio, bet amerikie
tiško futbolo. Klausimas tur
būt būtų, ne kas laimės, bet ar 
bent vienas žalgirietis pats 
savomis kojomis išeis iš sta
diono? Greičiausiai visus juos 
neštuvais išnešiotų dar pir
mame ketvirtyje. 

Ar ne panašus žaidimas vy
ko Vilniuje ta rp Lietuvos ir 
„Williams International"? 

Gal ir ne. Palyginimas gero
kai perdėtas. Bet vis tiek kaž
kur į tą pusę. Todėl ir laimė
tojas aiškus. „Williams kelia 
pergalės vėliavą" — spalio 30 
d., šeštadienį, didžiule ant
raš te skelbia „Kauno diena". 
„Vakar pasirašytos labai prieš
tar ingai vertinamos sutar tys , 
leidžiančios JAV bendrovei 
kontroliuoti „Mažeikių naftą" 
i r užkraunančios Lietuvai mil
žiniškus finansinius įsiparei
gojimus". 

„Jau dabar aišku, kad nesu
gebėta kietai ginti Lietuvos in
teresų su patyrusiais oponen
tais.. . Lietuva įžengė į rimtą 

'f inansinės krizės tarpsnį... 
Pakso, Degutienės, Adamkaus 
kreipimasis į tautą ženklina, 
kad valdžia iš tikrųjų yra gero
kai sutrikusi.. ." — rašė „Lie
tuvos rytas". 

„Susidariusi padėtis... verčia 
r imtai suabejoti Lietuvos de
rybininkų profesionalumu, ku
rie iki šiol dėl nesuprantamų 
priežasčių nepasitelkė teisės, 
nei technologijos ekspertų... 
nusileido ten, kur neturėjo nu
sileisti . „ " — teigė Lietuvos 
prezidentas sutarties pasi
rašymo išvakarėse. 

Pusant rų metų užtrukusios 
derybos buvo savotiškai ir 
keistos, ir įdomios. Ypač 
skambi buvo jų tiesiog žaibiš
ka pabaiga. P> įdžioje su JAV 
verslo bendro\e „Williams In
ternational" gana nuobodžiai 
j a s vedė ūkio ministerija. Ta
čiau, pavasarį pasikeitus vy
riausybei, o su ja kar tu ir de
rybininkų vadovui, jomis dau
giau pradėjo domėtis pre
zidentas ir Seimo pirminin
kas . Tai atkreipė didesnį 
spaudos, o taip pat ir visuo
menės dėmesį. Balsingai pra
bilo ir iki to laiko palyginti 
rami buvusi opozicija. Paaiš
kėjo ir nuomonių skirtumai — 
ne tik ta rp Vagnoriaus ir Pak
so vyriausybių derybų koman
dų, bet ir t a rp naujųjų derybi
ninkų. Kai kurie jų pradėjo 
reikšti abejones „Williams" 
siūlomos sutarties naudingu
mu Lietuvai. Ypač juos jaudi
no „Williams" reikalaujami 

Lietuvos finansiniai įsiparei
gojimai. Didelė finansinė naš
ta tautai , kurią Paksas — 
kaip ministras pirmininkas — 
savo parašu po sutartimi tu
rėjo užkrauti , stipriai baugino 
ir jį. „Tokios Lietuvai žalingos 
sutarties pasirašyti negali
ma", — ne kartą kalbėjo jis 
savo žmonai. Sakė, apie tai 
užsiminęs ir prezidentui. 
Adamkus, nors su kai kurio
mis Pakso abejonėmis ir suti
ko, tačiau, palaikydamas Sei
mo pirmininko nuomonę, mi
nistrą pirmininką įkalbinėjo 
sutartį pasirašyti. Nuo sutar
ties neatsisakyti prezidentas 
kvietė jau stiprokai ja abejo
jančius finansų bei ūkio mi
nistrus. Tokiu būdu j is ėmėsi 
lyg ir pirminio vaidmens: pre
zidentūroje kvietėsi dažnus 
pasitarimus, aiškinosi, svars
tė, skeptikus įtaigodamas su
tarčiai pritarti . Bet nerimas 
stiprėjo. Sklido gandai apie 
ministrų atsistatydinimus. 
Pasi t raukė „Mažeikių naftos" 
direktorius, o naujai paskirtas 
po poros savaičių buvo atleis
tas, į opoziciją stipriu balsu 
įsijungė pensininkai, studen
tai, Lietuvos žymūs kultūri
ninkai, visuomenininkai, di
džioji spauda. Už sutartį tvir
tai pasisakė Seime konserva
torių-krikščionių demokratų 
koalicija ir vyriausybė... kol 
lyg perkūnas iš giedro dan
gaus, kaip į Čičinską per Ka
lėdas, per tris Lietuvos televi
zijos kanalus į sutartį trenkė 
vyriausybės vadovas, minist
ras pirmininkas Rolandas 
Paksas: „tokios sutarties pasi
rašyti negaliu". 

„Premjero antausis partijai 
ir prezidentui" — skelbė „Lie
tuvos rytas" spalio 19 d. — 
„Pakso kalbą per televiziją iš
klausęs, Adamkus neteko 
amo, visą dieną tylėjo, tik kitą 
dieną, lyg pagiriodamas, pra
nešė, kad Lietuvoje nieko ne
įvyko". Žinoma, netikėtumas 
didelis. J u k dar taip neseniai, 
balandžio 19 d., prezidentas 
per tuos pačius televizijos 
kanalus skelbė nepasitikėjimą 
ministrui pirmininkui, reika
laudamas jį atsistatydinti, o 
po penkių mėnesių jau jo pa
ties pasirinktas, remiamas, gi
r iamas ministras pirmininkas, 
atsisakymu pasirašyti prezi
dento remiamą sutartį, nepa
sitikėjimą pareiškėjam. Tokiu 
atveju, aišku, sakyti gal ir 
nebėra ką. ELTA pranešė, kad 
Baltijos tyrimų/GALLUP duo
menimis Pakso populiarumas 
dvigubai (22 nuoš.) pakilo — 
dabar juo pasitiki 41.1 nuoš. 
Lietuvos gyventojų — o Adam
kaus — nuo 48.9 nuoš. nukri
to iki 33.3. Sujudo ir konser
vatoriai, kai kurie pareikalavo 
Paksą tuojau pat atsistatydin-

Būrelis dalyvių ALTo kongrese š m. spalio 23 d. Jaunimo centre, Čikagoje. Iš kairės: A. Mažeika, P. Narutis, J. 
Gaižutis, A. Regis, D. Kuodyte, A. Markevičius, J Bagdžius, L. Mažeikienė, J. Šidlauskas, J. Mikulis, J. 
Račkauskas, E. Oželiene, P. Jakubkienė. M. Marcinkiene, E. Narutiene, Z. Juškevičienė. Nuotr. Zigmo Degučio 

ti. Prezidentas, skubiai pri
ėmęs ūkio ir finansų ministrų 
atsistatydinimus, Paksą visgi 
įkalbinėjo pasilikti ir priprašė 
jį eiti pareigas, bent kol jis 
grįš iš Kanados, trim dienom 
sutrumpinęs vizitą. Adamkus 
dar tebebuvo sutarties rėmė
jas . Apie nuomonės pakeitimą 
jis neminėjo nė spalio 28 d., 
ketvirtadienį, vėl per tuos 
pačius kanalus kalbėdamas į 
tautą. 

Tačiau šeštadienį „Lietuvos 
rytas" jau skelbė penktadie
nio, sutarties pasirašymo die
nos, pavakare išplatintą tokį 
prezidento pareiškimą: „Nepa-
rėmiau sutarties pasirašymo, 
nes manau, kad nė viena Lie
tuvos derybininkų grupė nesu
gebėjo užtikrinti tokių investi
cijų projekto sąlygų, kurioms 
esant, mes, Lietuvos piliečiai, 
galėtume būti ramūs". Šiam 
pareiškimui sustiprinti kitą 
trumpą pranešimą „Rytas" 
pradėjo tokia antrašte: „Lie
tuvos vyriausybės ir 'Williams' 
sutartį Adamkus peikia, o 
JAV valdžia sveikina". Tačiau 
čia pat dienraštis pranešė ir 
tokią naujieną: „Lietuvos ryto" 
žiniomis, tik pažadėjęs at
šaukti savo neigiamą pareiš
kimą dėl sutarties" su „Wil-
liams", Adamkus gavo Kubi
liaus pažadą tapti nauju 
premjeru". 

Tai kokia iš tikrųjų yra Lie
tuvos prezidento nuomonė 
apie tą sutartį? Ryte vienokia, 
vakare jau kitokia, ar jos iš 
viso nėra? Ar du premjerus — 
vieną tiesiogiai, kitą netiesio
giai — nuvainikavęs, bijoda
mas prarasti dar net nepatvir
tintą trečią, prezidentas iš 
anksto pradėjo šokti pagal jo 
užsakytą muziką? 

Nors pradžioje derybų lyg ir 
buvo aišku, kad Lietuvos vy
riausybė siekia tik atsikratyti 
valstybei nuostolingo verslo, jį 
privatizuodama, tačiau pabai
goje ir tie reikalai kažkaip su
sipainiojo. Seimo narys, kon
servatorius Antanas Stasiškis, 
kritikuodamas ministrą pirmi
ninką už atsisakymą pasi
rašyti šią verslo sutartį, kalti
no jį nesuvokimu „strateginių 
tikslų esmės": „Apie sutartį su 
'Williams' jis (Paksas) kalba 

kaip apie verslo sutartį. Tai 
esminė klaida. Pirmiausia tai 
Lietuvos valstybes išlikimo, 
politinės nepriklausomybės, 
valstybės saugumo klausi
mas". Įdomu būtų žinoti, ko
kiu būdu eilinė, dydžių sąraše 
156-oji, šiuo metu ekonomiš
kai net silpnai besilaikanti, 
JAV verslo bendrovė užtikrins 
Lietuvos politinę nepriklau
somybę ir saugumą? O JAV 
valdžiai Lietuva tikrai ne Ku
veitas. Ar tai ne panašu į IX 
PLB seime Vilniuje vieno JAV 
LB atstovo sapalionę į šios 
užsienio lietuvių jungties 
konstituciją įrašyti pastraipą, 
kad „Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė užtikrina Lietuvos 
saugumą?" Nė kiek nemažiau 
keistas ir „Mažeikių naftos" 
laikinosios direktorės Vitos 
Petrošienės, vienos iš trijų su
tarties pasirašytojų, pareiški
mas, kad „Sis sandoris vi
siems laikams išsprendžia pa
grindinę — finansavimo — 
problemą bei užtikrina lėšas 
jos modernizavimui". Atrodo, 
jog laikinoji direktorė visgi 
nesuvokia, kad verslo pinigų 
problemas sprendžia ne koks 
nors išorinis finansavimas, 
bet tik pats verslas savo už
darbiu. Jeigu „Williams" pa
matys, kad bendrovei nėra 
pelno, jos Lietuvoje nebematys 
nė pati laikinoji direktorė ir, 
kaip viena iš sutarties pasi
rašytojų, gal dar turės rūpin
tis jos parašu užtikrintų, „Wil-
liams' paliktų skolų išmokė
jimu. Verslininkams tik tokios 
žaidimo taisyklės tegalioja. 
Jiems tik jų pačių saugumas 
terūpi. Ar ne dėl tokio saugu
mo ir sutartį pasirašė ne 
„Williams International" pre
zidentas John C. Baumgarner, 
bet „Williams Lietuva" gen. di
rektorius Randy Majors? 

Bet tai jau tolimesnis žaidi
mas. Dabartinis — baigtas. 
Lietuvai reikia čia dėti tašką, 
o jos politikams visomis jėgo
mis jungtis į sutarties vykdy
mo darbą, kad visos, dabar 
pranašaujamos, blogybės ne
taptų tikrove. Opozicijai rei
kia pamiršti visokius referen
dumus, nes verslo reikalų taip 
niekas neišsprendė ir neiš
spręs. Prezidentui — pamiršti 

priešlaikinius rinkimus, nes ir 
ankstesnis tų pačių muzi
kantų persodinimas orkestro 
kokybės nepagerino. O atsa
kymą prezidentui į jo klau
simą, „ar, esant dabartiniam 
politinės atsakomybės ir poli
tinės valios stygiui, sugebėsi
me sudaryti pakankamai ryž
tingą vyriausybę visiems 
tiems sunkumams įveikti", 
vargu ar galima per televizijos 
kanalus rasti tautoje. Ar ne 
geriau tiktų pačiam preziden
tui tos atsakomybės imtis ir 
kartu su Seimu — pozicija ir 
opozicija — siekti tokią vy
riausybę sudaryti, neatsisa
kant atidžiau pažvelgti ir į 
savo patarėjų štabą, nes pas
kutinių mėnesių įvykiai rodos 
ir ten „kai ką atskleidė". Pagal 
„Lietuvos rytą" — „Williams ir 
jį išklibino". 

UŽSIENIO 
PREKYBININKU 

INVAZIJA 

Lietuvos mažmeninės preky
bos bendrovės šiemet pajuto 
užsienio valstybių ketinimus 
įsitvirtint Lietuvos rinkoje. 

Rugsėjo pradžioje maisto 
parduotuvių sistema „Pas 
Juozapą" buvo išnuomuota 
Norvegijos kapitalo bendrovei 
„Rema 1000 Lietuva". Savo 
verslą išnuomojęs prekybos 
sistemos „Pas Juozapą" vado
vas Juozapas Budrikis „Lietu
vos rytui" sakė, jog buvę ir 
daugiau kitų užsienio bendro
vių pasiūlymų. 

Prekybininkų nuomone, už
sienio kapitalo įmonės naudo
jasi sunkia Lietuvos mažmeni
nės prekybos bendrovių padė
timi, susidariusia dėl finansų 
krizės Rusijoje. 

Statistikos departamento 
duomenimis, per pirmąjį šių 
metų pusmetį mažmeninės 
prekybos apyvarta Lietuvoje 
buvo 15 procentų mažesnė 
nei prieš metus. 

„Vilniaus prekybos" genera
linis direktorius Ignas Staške
vičius kaip realius kandidatus 
artimiausiu metu Lietuvoje 
nurodo Prancūzijos ir Vokieti
jos bendroves. R J. 

Danutė Bindokieni 

Nauja „Yankee go 
home"banga? 

Tik jau ne Lietuvoje! Taip 
dar neseniai būtų tvirtinęs 
kiekvienas užsienio lietuvis, 
galbūt ir kiekvienas mūsų 
tautietis Lietuvoje. Juk Lietu
va nuo pačių seniausių laikų 
linko į Vakarų Europą ir dėjo 
daug pastangų, kad nebūtų 
siejama su Rusija ir apskritai 
Rytų kultūra. 

Po nepriklausomybės pa
skelbimo 1918 m. to tikslo 
siekti buvo lengviau, nes nuo 
Rytų skyrė, Lietuvai nepriim
tina, komunizmo sistema, ku
rios buvo griežtai atsisakyta 
dar Rusijos revoliucijos lai
kais, o kovomis su į nepriklau
somą Lietuvą besiveržian
čiais bolševikais akivaizdžiai 
įrodyta, kad sovietine santvar
ka mums nepageidaujama. 

Vakarų pasaulio kultūra, 
politinė, socialinė, mokslinė 
įtaka, nors Sovietų Sąjungos 
okupacijos metais atitverta 
geležine uždanga, vis tik į Lie
tuvą įstengdavo patekti visais 
įmanomais ir neįmanomais 
keliais. Tai buvo veiksmin
giausias ginklas, kuriuo kovo
ta prieš rusišką-sovietišką pa
saulėžiūrą bei ideologiją. Va
karai buvo tarytum šviesa, į 
kurią stiepėsi Lietuva, kad 
neuždustų slogioje okupacijos 
stagnacijoje. 

Ir juo labiau komunizmas 
keikė, „supuvusius Vakarus" 
ir jų „kapitalizmu užkrėstą" 
kultūrą, tuo stipriau Lietuva 
priešinosi visiems tiems nei
giamiems epitetams ir tikėjo 
ateitimi, kada ji pati galės vėl 
įsijungti į Vakarų Europos 
gyvenimą. 

Pagaliau ta ateitis tapo da
bartimi. Deja, tarytum išlau
žus senos užtvankos sieną, iš 
tų išsvajotų Vakarų pasipylė 
daiktų ir idėjų potvynis, at
nešdamas ir tai, kas pageidau
tina, ir tai, kas visiškai ne
priimtina. Per labai trumpą 
laiką Lietuva pasidarė „vaka-
rietiškesnė už Vakarus" (te
reikia pavaikščioti Vilniaus 
gatvėmis, pasiklausyti muzi
kos, užmesti akį į spaudos 
kioskuose pardavinėjamus 
žurnalus, stebėti jaunimo el
gesį)... Tai tarytum švytuoklė, 
iš vieno kraštutinumo persi
metusi į kitą. Vis tik buvo ga
lima tikėti, kad ilgainiui tas 
svyravimas nusistovės ir svei
ka lietuviška nuovoka, tikra
sis tautos charakteris, tiek 
kartų išgelbėjęs ją nuo ža
lingos svetimųjų įtakos, „pa
ims viršų": lietuvis išmoks at
skirti tikrąsias vertybes nuo 
laikinų blizgučių. 

Tačiau ne visi tą vakarie
tišką, ypač iš Amerikos, ant
plūdį priėmė išskėstu glėbiu. 
Vis dažniau pasigirsdavo nuo

mones, kad reikia saugotis 
užsienio 'suprask, iš vakarų) 
įtakos, kad tie kapitalistai 
vakariečiai „išpirks Lietuvą", 
kad jie non lietuvius ir jų val
stybės išteklius tik išnaudoti 
ir paskui nušviest:, lyg iš
čiulptą citriną. Nors Lietuvos 
valdžia pakartotinai kvietė 
užsienio 'ietuvius, kad grįžtų 
namo, kad savo patirtį, moks
lą, įgytą svetur, parvežtų ir 
padovanotų tėvynei, kituose 
gyventojų sluoksniuose vyravo 
kitokia nuomonė: mes viską 
žinome, mūsų mokyti nerei
kia, susitvarkysime patys! 

Galbūt ir nereikėjo tokia 
nuomone stebėtis, tokiais prie
kaištais piktintis. Argi tų „šū
kių" užsienio lietuviai nepri
siklausė okupacijos dešimt
mečiais? Argi pirmasis skam
butis, kad tarp tikrovės ir 
gražių žodžių yra neperžen
giama spraga, nebuvo pilie
tybes įstatymas, staiga iš visų, 
užsienyje gyvenančių lietuvių 
atėmęs jų lietuviškąją tautinę 
tapatybę? 

Kai Lietuvos Respublikos 
valdžios viršūnėje atsistojo 
kaip tik užsienio lietuvis, pra
dėjo vėl rusenti viltis, kad 
padėtis linksta palankesnėn 
pusėn. Tą vilties liepsnelę 
stengėmės su meile kurstyti, 
kad tik skaisčiau žibėtų, kol 
pūstelėjo šalto vėjo gūsis — 
painiava su „Williams Inter
national", Mažeikiais, nafta, 
Lukoil, ministrų ir premjerų 
intrigomis ir galbūt Maskvos 
įtaka... 

Kaip lengvai pavyko tam 
tikriems opozicijos sluoks
niams, kurie iš tos painiavos 
gali prisišienauti daugiausia 
sau naudos, ypač būsimuose 
Seimo rinkimuose, suorgani
zuoti „mitingus", demonstra
cijas, minios įtūžį! Staiga vėl 
girdime tarytum iš penkias
dešimtojo ir šešiasdešimtojo 
dešimtmečio ataidinčius nea
pykantos šauksmus — „Ūgly 
americans", „Yankee, go 
home". Nejaugi niekas nepa
galvoja, kur toks elgesys veda, 
kokį įvaizdį suteikia Lietuvai? 
Štai Reuters (lapkričio 2 d.) 
pranešime iš Vilniaus, pateik
tame visai užsienio žinia-
sklaidai, kaip tik kalbama 
apie „priešvakarietišką iste
riją, apėmusią Lietuvą, kurs
tomą opozicinių partijų". 

Dabar laikas mūsų krašto 
LB ir ALTui, kuris taip 
mėgsta pabrėžti savo įtaką 
Vašingtone, įtaigoti Amerikos 
valdžią, kad konkrečiais veik
smais parodytų savo palan
kumą Lietuvai ir padėtų iš
sklaidyti neigiamą vakariečių 
įvaizdį. 

priėjom, bet plaukimo buvo atsisakyta. Čia pat stovėjo 
ir neskęstantis marmurinis laivas — paviljonas su 
įdomia istorija. Po pralaimėto opiumo karo, kiniečiai 
suskato gerinti savo gynybą. Paskyrė dideles sumas 
laivyno statybai. Tačiau Ci Xin apie laivus turėjo kitą 
nuomonę negu admirolai. Ji už tuos pinigus ežero van
deny pastatė gražų, laivo pavidalo paviljoną iš balto 
marmuro. Dabar laiko tėkmėj, kas gali pasakyti, kieno 
nuomonė buvo teisingesnė. Admirolų laivai jau seniai 
būtų sutrūniję arba gulėtų jūros dugne, o Ci Xin mar
murinis laivas ir dabar tebestovi, ir sukelia mums pa
sigėrėjimą. 

Grįždami visą kilometrą žygiavom pėstute. Lijo 
smarkiai, tolimesnės pagodos buvo vos matyti pro van
dens šydą. Ėjom pro verteivų kioskus, bet jie irgi buvo 
suglumę, nešūkavo „one dollar", o mūsų dėmesys tik 
buvo nukreiptas į mažas ir dideles įvairaus gilumo ba
las, kurių tačiau negalima buvo išvengti. 

Po vakarienės mus vežė į kimetišką operą. Ponios 
apgulė Helen. klausinėdamos, kokiais rūbais reikėtų 
operai rengtis ir Helen turėjo aiškinti, kad kinietiška 
opera yra kitokios rūšies renginys, negu europietiška 
opera. Galima eiti su kasdieniniais rūbais, vyrai jei 
nori su trumpom kelnėm (per karščius dauguma 
grupės vyrų taip ir vaikščiodavo). Jų opera buvo savi
tas menas, gyvuojantis Kinijoj ir Taivane. Jis susidėjo 
iš pantomimos muzikos, šokių ir akrobatikos. Dainavi
mas buvo falsetinis, muziką užgoždavo būgnai ir cim
bolai, o akrobatai mokėdavo įsiterpti į kiekvieną sceną 

PRABĖGUSIO LAIKO 
BEIEŠKANT 
RIMVYDAS SIDRYS 

Nr.3 Tęsinys 

Jo sosto užpakaly buvo įtai
syta uždanga, už kurios sėdėdavo Ci Xin ir šnibž
dėdavo savo sūnui, kokius atsakymus jis turi duoti. 
Dėl tokio auklėjimo jaunasis imperatorius nustojo 
domėtis valstybės reikalais ir metų laikotarpyje pavir
to, ką mes šiais laikais vadintumėm, „hipiu". Turėjo 
j is didelį Mandžu mergelių haremą bei žmoną, tačiau 
savo laiką praleisdavo ne dvare. Didžiausias jo po
mėgis buvo bastytis po Beidžingo prostitučių kvarta
lus ir opiumo landynes. Mandžu mergelės jo nedomi
no, jo skonis buvo nukreiptas į Han rasės kinietes, 
kurių kojos tais laikais būdavo dirbtinai žalojamos 
Nuo vaikystės dienų jos būdavo varžtiniais raiščiais 
iškreiptos, kojų pirštai įaugę į vidų, ir atrodydavo la
bai mažos. Jei tikėtume tuolaikiniais kiniečių poetais, 
jų eisena būdavo kaip balandžių. Vieną naktį jaunasis 
imperatorius prisirūkė per daug opiumo ir neatsibudo 
Kai mirė, teturėjo devyniolika metų. Ci Xin pasirinko 
kitą nepilnametį imperatorių ir toliau valde Kiniją 

Kaip ir dauguma despotų, Ci Xin negailėjo sau pato
gumų. Daugumą laiko praleisdavo vasaros rūmuose, į 
kuriuos mes dabar autobusu važiavom, tik Ci Xin i 

juos keliaudavo ne autobusu, o su 1.000 tarnų. Kartu 
važiuodavo ,3,000 dėžių su Ci Xin drabužiais. Vargše 
Imelda Markos su savo 3,000 batų porų vis tiek jau 
buvo ne tos klasės. Ci Xin turėjo 128 virėjus, kurie jai 
pagamindavo kasdien po 100 valgių, jie kainuodavo 3 
kilogramus sidabro. Ci Xin iš jų paragaudavo tik kelis, 
dažniausiai vis tuos pačius, likusius suvalgydavo eu
nuchai ir haremas. Imperatorienė Kiniją valdė 58 me
tus ir asmeniškai ją lydėjo sėkmė, ko negalima pasa
kyti apie pačią Kiniją. Tai buvo opiumo ir „boksi
ninkų" karų laikas, kuomet anglų ir prancūzų kariuo
menės siautėjo po Kiniją, kaip jiems patiko. Ir tas va
saros dvaras, į kurį važiavom, £er opiumo karą anglų 
ir prancūzų buvo beveik visiškai sunaikintas, šiaip 
sau, be jokio karinio tikslo, tik kad pamokytų ki
niečius, kas yra šeimininkas. Sudegė per 300 pastatu, 
šimtmečiais statytų. Liko tik maža kertelė, kurią mes 
dabar galėjom matyti, praėjusį šimtmetį atstatytą tos 
pačios Ci Xin. Pastatas driekėsi pagal didelio ežero 
krantą, beveik visi stogai buvo riesti į viršų, ant jų 
tupėjo mitologinės skulptūrėlės. Buvo gražu žiūrėti 
pro „Mėnulio Vartus" — apskrita auga tarp sienų, pro 
kurią visuomet buvo matyti gražus reginys. Pats įdo
miausias pastatas buvo dengta krantinė palei ežerą, 
kuri tęsėsi kilometrą ir buvo išpuošta paveikslais iš 
Kinijos praeities. Paveikslai buvo nedideli, bet jų buvo 
G.000! 

Visa bėda tiktai, kad vėl pradėjo smarkiai lyti. He
len pirmiau -;.ike. kad plaukiosim po ežerą, prieplauką 

ir stebindavo savo miklumu. Veiksmo eigą galima 
buvo sekti, ir kalbos nesuprantant, tai buvo visų ko
medijų klasiška tema: vedusiųjų pora ir meilužis. Ar
tistų veidai buvo užgrimuoti taip, kad jie nebepa-
našėjo į žmones, daugiau į legendarines būtybes. 

Rytojaus rytas išaušo gražus ir saulėtas, lietaus 
kaip nebūta. Bet, toliau keliaudami, patyrem, kad 
giedri diena Kinijoje buvo retenybė. Visuose miestuose 
saulę matydavom per suodiną rūką. arba jos visai 
nematydavom. Visa pramonė Kinijoj paremta anglies 
kasyklomis ir anglies dūmai negailestingai teršia orą. 
Šiandien, tačiau mes važiavom per laukus, važiavom 
žiūrėti Ming dinastijos imperatorių kapų. Artinomės 
prie jų plačia alėja, kurios šonuose buvo sustatyti mar
muriniai gyvuliai, arkliai, kupranugariai, drambliai ir 
dar kažkokie mitologiniai gyviai. Jie turėjo saugoti im
peratorių kapines, nors dabar jų pagrindinė paskirtis 
buvo pozuoti su ant jų užlipusiais ir juos fotografuo
jančiais turistais. Ming dinastija turėjo 16 imperato
rių. Iš jų 13 yra palaidoti šiose imperatoriškose ka
pinėse. Mat žyniai nutarė, kad šios vietos švelnūs upe
liai ir vėjai padarė ją palankiausia mirusiųjų vėlėms 
gyventi. Iš tų trylikos kapų tik du šiandien yra atkasti 
ir restauruoti. Kinijos archeologams dar daug darbo 
prieš akis. 

Kapavietes ir jų piliakalnius mes matėm tik iš lau
ko. Helen atsiprašinėjo, kad požeminės kriptos dabar 
uždarytos, esą per didelis lankytojų skaičius kenkia is
toriniams paminklams. (Bus daugiau) 

m m m 
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„RAMBYNAS" IR LIETUVIŲ 
TAUTODAILĖS INSTITUTO 

SUVAŽIAVIMAS 
Kur? „Rambyne". Kanadoje, 

netoli Gananoque miestelio, 
kanadiečių vadinamo „Vartai \ 
1000 salų" prie šv. Lauryno 
upes. Kanados pusėje. Iš JAV 
puses yra Clayton, NY, mies
telis ir Alexandria Bay. Tarp 
šių vietovių, JAV ir Kanados, 
yra Kanados siena. Oru ari o 
provincija. 

Kas tas „Rambynas"'? 
Kaip yra atsiradę ir prigiję 

pavadinimai „Dainavos". „Ne
ringos" stovyklos jaunimui, 
taip atsirado ir „Rambynas". 
Tai Lino ir Rasos Veselkų so
dyba. Apie 100 akrų žemės, 
miško, ežero ir aukšto kalno. 
Gražus vaizdas pažvelgus nuo 
kalno į platų slėnį, pievas, ir 
Dumblo ežerą. Sodyboje nau
jas, dailus gyvenamas namas 
ir palikta vietos pristatyti Ins
tituto galerijai. Aldonos Ve-
selkier.es audinių studijai ir 
butui. 

Šioje vietovėje jau ketvirti 
metai vyksta LTI suvažiavi
mai. 

Šiais metais dalyvavo 29 at
stovai iš Tautodailės skyrių, 
atsivežė 34 įgaliojimus, ne
galėjusių asmeniškai atvykti 
narių. Darbotvarkėje — dr. 
Rūtos Saiiklienės paskaita. 
Paskaitininke atvyko iš Eston, 
PA, universiteto dėstytoja. 
Paskaitos tema — „Lietuvių 
tautiniai drabužiai 100 metų 
perspektyvoje". Paskaita rū
pestingai paruošta, pailiuost-
ruota įdomiomis skaidrėmis. 

Tautinių drabužių identiteto 
ieškota dar praėjusiame šimt
metyje, pvz. Pečkauskaičių, 
Šatrijos Raganos ir Lazdynų 
Pelėdos sugestijuojami lietu
vių tautiniai drabužiai. Vė
liau Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių drabužiai. Lietu
voje, Sovietų okupacijos me
tais, masiniai gaminami di
delėms Tautinių šokių šven
tėms, okupantui stengiantis 
sumenkinti lietuvių tautinius 
ornamentus ir stilių. 

Taip pat studija apie dabar 
Lietuvoje besidarbuojančių 
kūrėjų pastangas sukurti ori
ginaliausius žemaičių, aukš
taičių, dzūkų, suvalkiečių tau
tinius drabužius. Studijuoja
ma, spėjama, kokie galėjo būti 
lietuvių drabužiai prieškrikš
čioniškais laikais. 

Po paskaitos suvažiavime 
Tautodailės instituto tarybos 
posėdis ir naujos tarybos rin
kimai. Valdybos narių ir sky
rių atstovų pranešimai. Iš 
pranešimų aiškėja, kad LTI 
veikla skyriuose gyva, ypač 
Philadelphijoje ir Toronte. 
Philadelphijoje rengiama lino 
audinių paroda su menine 
liaudies dainų kvarteto pro
grama. 

Iš iždininko pranešimo aiš
kėja, kad Tautodailės institu
to ižde yra daugiau 50,000 dol. 
Baigiami paruošiamieji darbai 
išleisti TI, veiklos leidinį. 

Gaila, kad Instituto kurato
rius Antanas Tamošaitis iš
vyksta į Lietuvą. Data dar ne
nustatyta. Atsisveikinant, jam 
įteikta Montrealic audėjų, D. 
Staskevičienės austa juosta. 

Tautiniai ir Tamošaičio kū

riniai jau išsiųsti į Lietuvą, \ 
Antano ir Anastazijos Tamo
šaičių Vilniuje nupirktas ir 
įruoštas patalpas-muziejų. 

Einamųjų reikalų metu pa
siūlyta, kad Lietuvių tautodai
lės institutas — Tamošaičių, 
būtų Vilniuje, o mūsų — Šiau
rės Amerikos LTI šaka būtų 
Kanadoje. „Rambyne". Čia ža
da gyventi Instituto pirminin
ke Aldona Veselkiene, čia 
vyksta suvažiavimai. 

Viskas, lyg ir kuriasi. Vie
tovės lietuviškas pavadini
mas, prie miško aikštelėje 
pastatytas iš akmenų aukuras 
— altorius, su įspūdinga šv. 
Kazimiero statula. Čia šeimos 
suvažiavimo metu šv. Mišių 
auką aukojo kun. Ambrazas. 
Čia šeimininkai ruošiasi pas
tatyti lietuvišką kryžių ar 
koplytstulpį. 

Mirusiai, ypač kūrybingai 
tautinių drabužių ir gobelenų 
audėjai Anastazijai Tamošai
tienei prisiminti pasiūlyta ir 
nutar ta pasodinti liepaitę, o 
išvykstančiam A. Tamošaičiui 
atminti ąžuoliuką. 

Suvažiavime dalyvavo foto-
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grafas Petras Vaškys. j r . ir 
daktara i Kazlauskai. J ie pa
dare daug puikių nuotraukų 
suvažiavimui prisiminti. Kitas 
suvažiavimas turėtų įvykti 
2000 metų rugsėjo 16 d., 
„Rambyne"'. 

Lietuviškai nusiteikusiems 
ir darbštiems šeimininkams 
šeimininkaujant, telkiasi min
tis, kad „Rambynas" bus TI or
namentas Kanadoje. 

B. Krokys 

NELĖ IR EUGENIJUS VĖL MUS KVIEČIA 
l PASIMATYMĄ 

Kas gi nežino populiariosios 
estradinės dainos „Tu ateik į 
pasimatymą" 'muz. B. Gor-
bulskio. žodžiai — S. Žlibino)? 
Ją labiausiai išgarsino Nelė 
Paitiniene ir Eugenijus Iva
nauskas, kurių repertuare ji 
pasirodė prieš daugiau negu 
30 metų. 

Neseniai iš Lietuvos atke
liavusioje video juostoje radau 
1969 m. nufilmuotus įvairius 
dainininkus su anų dienų mu
zika, o jų tarpe užtikau, dar 
visai jaunus , Nelę ir Eugenijų. 
Klaipėdos miesto fone jiedu 
jausmingai ir šauniai dainavo 
šią neužmirštamą dainą — 
..Tu ateik į pasimatymą". 

P a s i r o d y m a s p r i e š dve jus 
m e t u s 

Pirmasis pasimatymas su 
šiais žinomaisiais estrados 
dainininkais Čikagoje įvyko 
1997 m., kuomet jiedu čia kon
certavo kartu, žinoma talki
nant ir Klaipėdos .Kopų bal
sų" vokalinio ansamblio buvu
siam vadovri , o vėliau Vasario 
16-osios gimnazijos Vokietijoje 
muzikos mokytojui ir choro 
vedėjui Arvydui Paltinui. Nors 
tada Eugenijus skundėsi svei
kata, tačiau klausytojai vis 
tiek galėjo pajusti šių daini
ninkų neeilinius sugebėjimus. 

Smagu pažymėti, kad dabar 
E. Ivanauskas jau atsigavęs ir 
vėl yra lygiavertis N. Palti-
nienės partneris. Tuo Lietuvos 
estrados mėgėjai galėjo įsiti
kinti praėjusią vasarą mūsų 
tėvynėje, kada dainininkai 
pradžiugino savo gerbėjus 
skambiomis dainomis. 

Apie tuos Nelės ir Eugeni
jaus pasirodymus plačiai ir 
teigiamai rašė bent penki di
dieji Lietuvos laikraščiai. 
Dienraštyje „Klaipėda" žurn. 
A. Juškevičius taip išsireiškė: 

Nete l'altiniene. 

JPo dvejų metų pertraukos 
Nelė vėl pakvietė Eugenijų 
Ivanauską į 'pasimatymą'. 
J iems vėl plojo Lietuvos mies
tų ir rajonų žmonės. O. 
pneš atvykdami į Klaipėdą, 
jie jau koncertavo Tauragėje, 
Jurbarke. Šilutėje, Šilalėje ir 
kituose rajonuose''. 

P a s i m a t y m a s su 
j a u n y s t ė s d a i n o m i s 

Kaip ir beveik kiekvienais 
metais nuo 1983-ųjų. Nelė ir 
Arvydas Paltinai. o šiemet jau 
antrą kartą su E. Ivanausku 
(beje. pernai jie buvo atsivežę 
sol. Nijolę Tallat-Kelpšaitę) 
vėl pasirodys Amerikos lietu
vių sostinėje Čikagoje. Jų kon
certas jau čia pat — lapkričio 
7 d. Jaunimo centre. 

Lietuvių Tautodailės instituto suvažiavime, Kanadoje. prieS posėdžius įspūdžiais dalinosi: LT instituto stei-
goja« fini Antanas TamoSaitis, Instituto kuratorius Brinkis iš Montrealio. Bronius Krokys iš Philadelphiios ir 
<kiHptorius Petras Va.škys 

Šis pasirodymas pavadintas 
nostalgišku vardu — „Pasi
matymas su jaunystės daino
mis". Taip yra pavadinta ir jų 
naujausioji kasete, kurią dai
nininkai irgi atsiveža platinti 
išvykos Amerikoje metu. Kaip 
galima nujausti, šiuometinėje 
programoje dominuos jų jau
nystės dienų dainos, kurios 
vėliau būdavo nedažnai atlie
kamos. O kas gi nenori su
grįžti į jaunystę — pasimė
gauti tų dienų dainomis bei 
kitais gražiais prisiminimais? 

O t a Nelė! 

Atvykstančiųjų trijulėje pir
muoju smuiku, be abejo, groja 
(šiuo atveju dainuoja) N. Pai
tiniene. Turbūt daugumas es
trados mėgėjų sutiks, kad jau 
ji yra tapusi, beveik legendine 
asmenybe. Nežinau, ar daug 
yra žmonių, kurie jos nebūtų 
bent kartą scenoje girdėję. Šis 
jos pasirodymas Čikagoje jau 
bus 14-sis. Gerai atsimenu 
1982 metus, kuomet Frank
furte gyvenantis mano priete-
lius Romas Sil *ris telefonu 
pranešė žinią apie Nelės ir Ar
vydo Paltinų atvykimą Vokie
tijon. Jis paklausė, ar aš ne
norėčiau surengti jų koncertą 
Čikagoje. Kadangi tada kon
certų neorganizuodavau, tą 
mintį daviau tuometiniam 
„Margučio" radijo programos 
vedėjui Petrui Petručiui. kuris 
Paltinais susidomėjo. Tarp 
Čikagos ir Vokietijos užsimez
gusi draugystė 1983 m. gegu
žės mėnesį čikagiečiams at
nešė pirmąjį Nelės Paltinienės 
pasirodymą. 

Nelė. pirmąjį kartą atvykusi 
į Čikagą, labai sužavėjo mūsų 
tautiečius, kurie netilpo i Jau
nimo centro salę. Teko rengti 
ir antrąjį pasirodymą. Žiūrovų 
susidomėjimas Paltinais tę
sėsi daugelį metų. Kuomet po 
trumpos pertraukos Paltinų 
koncertų rengimą perėmė 
Anatolijus Siutas (Amerikos 
lietuvių radijo programos ve
dėjas1 ir dabar publiką dar vis 
traukia amžinai jauna Nelė. 

O ta Nelė yra tikrai neeilinė 
moteris. Ji gimusi Lietuvoje 
lietuvio (Mykolo Eitavičiaus) 
ir lenkės šeimoje. Būdama 
maža mergaitė, neteko mamos 
ir su tėveliu bei sesute at
sidūrė mamos gimtinėje Len
kijoje. Čia juos užklupo karas 
ir tėvelis turėjo išeiti kariauti. 
Mažametės mergaitės pasiliko 
su žydų kilmės pamote, tačiau 
ją netrukus vokiečiai sušaudė. 
Tada Nelė su sesute daug vi
sokio vargo patyrė. Vargas jų 
neapleido ir po to, kuomet vo
kiečių kareiviai jas nuvežė į 
vaikų namus Baltarusijoje, 
netoli Bresto. Ir čia nemaža 
vaikučių mirdavo badu. 

Tačiau po karo M. Eitavičius 
susirado, vos gyvas savo duk
reles ir pradžioje panko pas 
dėdę, o vėliau pasiėmė pas 
save į Vilnių. Ten įvyko Nelės 
nelaimingos vedybos su ukrai
niečiu Klimenko. Susilaukusi 
sūnelio Vitoldo. Nelė pajudėjo 

su juo į Klaipėdą, ku r pradėjo 
savo. kaip dainininkės, kar
jerą. Ryšininkų saviveiklos 
koncertuose Nelė dainuodavo 
įvairiausias dainas ir grojo gi
tara. Ten ji susipažino ir su 
dabartiniu vyru Arvydu, su 
kuriuo jau išgyveno 38 metus . 
Ja i vasario 16 yra labai reikš
minga diena: tai yra jos gimta
dienis, o jos vyras — ilgus me
tus dirbo Vasario 16-osios var
do gimnazijoje. Lietuvai a tga
vus nepriklausomybę, j i ka r tu 
su vyru kiekvienais metais 
važiuoja koncertuoti į Lietuvą, 
ten gyvena ir jos s ū n u s bei 
vaikaičiai. 

Nelė savo koncertų metu 
bent po vieną kūrinį daž
niausiai paskiria, Marijos gar
bei. Dainininkė dėkoja Dievo 
Motinai už tai, kad buvo lai
mingai išsaugota vaikystės 
metais, kad J i davusi jėgų ir 
vėliau nelengvuose gyvenimo 
keliuose. 

Šio sekmadienio koncerte 
mes vėl jšgirsime Nelę dainuo
jančią apie save ir mūsų j au 
nystę, apie meilę, gėrį, grožį, 
apie laimę ir tai. ko labiausiai 
geidžiame, bet ne visi juos 
randame. 

E d . Š u l a i t i s 

* F i n a n s ų m i n i s t e r i j a 
p u s ę mili jono l i tu spalio mė
nesio algoms laiku pervedė t ik 
Seimui ir prezidentūrai, rašo 
„Lietuvos rytas" (11.02). Laik
raščio žiniomis, kitoms iš vals
tybės biudžeto finansuoja
moms įstaigoms lėšų skyr imas 

21 m. mergina ii Lietuvos, jau 
turinti vizą skubiai ieško šeimos, 
kurioje galėtų prižiūrėti vaikus. 
Prašome kreiptis: fax 370-5-43-
75-93 arba teL 203-2(2-1011 (JAV). 

HELPWANTED 
Banquet Waitress and Kitchen 

belp. English not necessary. We 
speak Lithuanian + some Polish. 

Fkxible Days • Hours. 
Apply in Person at: 

Hickory Hflb Country Club 
8201 VV. 95th S t 

Hickory Hflb, minois. 
MM 

Vyresnio amžiaus moteris, 
turinti žalią kortelę, ieško 

darbo. Galėtų dirbti 
kompanijone, prižiūrėti 

senesnius žmones. Siek tiek gali 
susikalbėti angliškai. Gali 

vairuoti automobilį. 
TeL 732-477-7229. 

Onluofc KMKOK REALTOR8 
7922 S.PUaskJ M . 
4365 SArcher Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

l FOR SALE VILNIUS ARBA 
A beautiful modern 5 bedroora 300 
square meter home on Antakalnio St. 
at the end of Saulėtekio A ve., situaied 
on a 16 arės sized lovely forested plot. 
10 min. drive to the centre of Vilnius. 
Every modern conveiuence. įncluding 
bath house. Gym. basketball and bad-
minton courts and a spectacular 
barbeqoe area. This home comes fur-
nished and with modern appliances. 
TV, w/d. d/w. microwave, etc. The ask-
ing price is just $295.000 Pleaae eafl 
617-8*4-4914 for further details. (Truly 
a one of a kind propetty.) 

BALTI A įJBfSE^f j EXPRESS 
Wmy^ c0-LTD-

Prez. Vidmantas Rapšys 
Menedž. Algimantas Barniškis 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI I 

LIETUVA 
Laivu 

priimami iki lapkričio 9 d. 
kasdien 

7269 S. Hariem Ave^ 
Bridgeview, IL 60455 

T a 1-0P0-SPARNAI; 1400.772-7624 
1554 Carmen Drhre, Eik Grove 

ViHage,LL 60007 
Td. UM-AMBER JT\ l-Mt>26Z-J7f7 

Jaunimo centre šeštadieniais 
Skambučiai į Lietuvą 12 c/min. 

Perkate automobfl|? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630)207 2741 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobiliu. Kreiptis 
nuo 8 v. v. iki 10 v.v.i' 

tel. 847-808-9109. Kalbėti 
angliškai arba rusiškai. 

Suteiksime atskirą vieno 
miegamojo butą su baldais 
Marquette parko rajone už 

pagalbą prižiūrint 2 m. berniuką. 
Tel. 773-434-9198. 

laikinai pristabdytas arba 
joms pervesta tik dalis numa
tytų pinigų. Finansų ministe
rija reikiamų pinigų neperve

da ir į „Sodrą". Dėl laiku ne
pervedamų lėšų iš valstybės 
biudžeto toliau vėluos pensi
jos. (Eltai 

£ y sr*j* AuujkHC* 

lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easler and more eonventent 

than SAS. From Chicago, we 

offer daUy servlce to VHnius wtth 

just one nassle-free cortneetton 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gtesyou a retaed mom-

ing amval for business or pleasure 

VVhen you're ready to retum, youTI 

enjoy tame day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy Ctes, you can be 

sure our servlce wUI be world-ciass, 

and w» atow you to amve nested and 

refreshed - all for a reasonable fare. 

Find out what a worW of difference 

SAS can rrate ix yoor next trlp. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 

Wfh<# 
SK<M6 
SK744 
SK743 
S K « 3 

rTGfld 
Oncjgo 

S H M i 
vmu 
G0pVtfVQuff1 

1b 
Stotfcfric*Ti 
ttrtus 
Copmtarjpn 
CMugo 

Oejartap 
4 3 0 pm 
* 2 0 a m * l 
12:45 pm 
1 4 0 pm 

Ttme Afrfvs rtane 

7.40 am * 1 
J 0 5 0 a m * l 
2:15 pm 
5:40 pm 

mmm 

http://selkier.es
http://www.flysas.com


RENGINIAI ČIKAGOJE 

. 

\ 

1999 METAI 

LAPKRIČIO MĖN. 

4 d., ke tv i r tad ien i — Za
rasų klubo metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

5-d., penk tad ien i — Jauni
mo centro didž. salėje 7:30 v.v. 
koncertuoja Vilniaus Styginių 
kvartetas, skambina pianistai 
Sonata ir Rokas Zubovai. 

6 d., šeštadienį — Lietuvių 
fondo metinis vajaus užbaigi
mo pokylis Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. 

7 d., sekmadieni — Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 v.p.p. Šaulių na
muose. Rengia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis, 
dalyvaujant Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijai, šau
liams, ramovėnams ir visuo
menei. 

— Arvydo ir Nelės Paltinų 
koncertas 3 v.p.p. Jaunimo 
centre. Ruošia „Amerikos Lie
tuvių radijas". 

— Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas Jauni
mo centre. 

— Kamerinės muzikos po
pietė. Griežia Vilniaus Stygi
nių kvartetas, skambina pia
nistai Sonata Zubovienė ir 
Rokas Zubovas. 1 val.p.p. Lie
tuvių Dailės muziejuje, PLC 
Lemonte. 

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdybos ruošiami 
pietūs Marijos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave. Po lietuviškų 
10:30 vai. šv. Mišių. 

13 d., šeš tadienį — „Lie
tuvių balso" laikraščio metinė 
vakarienė 5 v.v. „Mabenka" 
restorane. 

— Draugo fondo narių meti
nis -suvažiavimas 10 vai. r.' 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. 

14 d., sekmadien i — Ang
lijos Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose, j 

— LB Kultūros Tarybos pre
mijų įteikimo šventė Jaunimo 
centre. 

— Madų paroda, PLC, Le
monte. 

— Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos metinis narių 
susirinkimas 12:30 vai. p.p. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus „Kristalo" salėje. 

19 d., penk tad ien į — A. 
Kezio spalvotos fotografijos 
paroda Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. 

20 d., šeš tad ien i — LFK 
„Lituanicos" futbolo klubo me
tinis pokylis PLC, Lemonte. 

— Lietuvių operos metinis 
pokylis Jaunimo centre. 

21 d., sekmadien į — Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 81-rių metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių karių veteranų s-ga 
„Ramovė". 

— Prezidento Antano Sme
tonos 125 m. gimimo ir 55 
mirties sukakčių minėjimas 
12:30 vai. p.p. Lietuvių Fondo 
salėje, PLC, Lemonte. 

28 d., sekmadien į — 
„Draugo" didysis koncertas 
Mother McAuley aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje. 

GRUODŽIO MĖN. 

3 d., penk tad ien į — Šam
pano vakaras. Rengia „Lietu
vos Vaikų viltis". 

— Z. Drungelienės persona
linė paroda Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. 

4 ir 5 d., savai tgal į — 
Prieškalėdinė mugė PLC, Le
monte. 

5 d., sekmadienį — Tau
ragės Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių 
namuose. 

— Don Varnas JAV karių 

veteranų posto ir pagalbinio 
moterų vieneto pokylis 1 vai. 
p.p. „Camelot" restorane, 
8624 West 95 St., Hickory 
Hills. 

— Jaunimo centro metinė 
vakarienė. 3 vai. šv. Mišios. 4 
vai. — programa ir iškilminga 
vakarienė. 

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus metinis pokylis, 
skirtas pagerbti muziejaus 
išrinktąjį „Metų asmenį". 

— „Sidabro varpelis" — 
„Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC, Lemonte, rengiamas ka
lėdinis koncertas. 

11 d., š e š t ad ien į — Labda
ros vakaras 6:30 v.v. „Sekly
čioje". Rengia JAV LB Sociali
nių reikalų taryba. 

12 d., s e k m a d i e n į — V.D. 
Šaulių rinktinės Kūčios Šau
lių namuose. 

— Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte, vyks misi
jos choro tradicinis kalėdinis 
koncertas. 

17 d., p e n k t a d i e n į — Ka
lėdinių kompozicijų paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

19 d., s e k m a d i e n į — PLC 
Kūčios Lemonte. 

31 d., p e n k t a d i e n į — 
Naujųjų metų sutikimas Šau
lių rinktinės namuose. 

— Naujųjų metų sutikimas 
PLC, Lemonte. 

— Lietuvių operos Naujųjų 
metų sutikimas Jaunimo cen
tre, Čikagoje. 

2000 METAI 

SAUSIO MĖN. 

16 d., s e k m a d i e n į — Pa
bendravimas su Brone Nai
niene, 12 vai. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Ruošia 
komitetas. 

23 d., s e k m a d i e n į — Klai
pėdos dienos iškilminga me
tinė jūros skautų ir skaučių 
sueiga PLC, Lemonte. 

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės metinis narių susi
rinkimas po lietuviškų 10:30 
vai. r. šv. Mišių, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo salėje. 

VASARIO MĖN. 

6 d., s e k m a d i e n į — Illinois 
Lietuvių Respublikonų meti
nis narių susirinkimas 12 vai. 
Bočių menėje, PLC, Lemonte. 

11 d., p e n k t a d i e n į — Z. 
Kazėno plakatų paroda. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre. 

13 d., s e k m a d i e n į — Va
lentino dienos proga dainų ir 
arijų apie meilę popietė. Dai
nuoja sopranas Angel Petro, 
fortepijonu skambina Rokas 
Zubovas. 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, PLC, Le
monte. 

20 d., s e k m a d i e n į , — Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas Brighton Parke, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo mo
kyklos salėje po lietuviškų 
10:30 vai. r. šv. Mišių. 

kai lietuviams" 50 metų Jubi 
liejine šventė Jaunimo centre. 

— Th.Dubois „Septyni Kris
taus žodžiai" — jungtinis cho
ro, solistų ir orkestro koncer
tas Lemonte, Pasaulio lietuviu 
centro Lietuvių fondo salėje. 

9 d., s e k m a d i e n į — Teat
ro spektaklis Jaunimo centre. 
Globoja LB Kultūros taryba. 

— Fortepijoninės muzikos 
popietė. Skambina Sonata Zu
bovienė. 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje. PLC. Le
monte. 

30 d., s e k m a d i e n į — Išei
vijos operos solistų ir meno 
darbuotojų pagerbimas Jau
nimo centre. Ruošia JAV LB 
Kultūros taryba. 

GEGUŽĖS MĖN. 

7 d., s e k m a d i e n i — G. 
Verdi operos ,,La Traviata" 
pastatymą Morton mokyklos 
auditorijoje rengia Čikagos 
Lietuvių opera. Pradžia 3 v. 
p.p. 

14 d., s e k m a d i e n į — Po-
operinis koncertas Jaunim 
centre. Pradžia 3 vai. p.p. 

21 d., s e k m a d i e n i — ..Poe
zijos diena" Jaunu : 
Rengia LB Kultūros t a r 

— Koncertas fortepijonui 
keturiomis rankomis. Skambi
na Sonata ir Rokas Zubovai. 1 
vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. 

R U G P J Ū Č I O MĖN. 

27 d., s e k m a d i e n į — Il
linois Lietuvių Respublikonų 
lygos metinė gegužinė 12 vai. 
p.p. PLC sodelyje. Lemonte. 

R U G S Ė J O MĖN. 

17 
„Drau 
centre 

d., s e k m a d i e n į — 
įo" pokylis Jaunimo 

24 d., s e k m a d i e n į — Lie
tuvių fondo 6-tos metines golfo 
žaidynės Old Country Club 

laukuose. 
L A P K R I Č I O MĖN. 

23-26 d., k e t v i r t a d i e n i iki 
s e k m a d i e n i o — Teatro fes
tivalis J aun imo centre. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba. 

DRAUGAS, 1999 m. lapkričio 4 d., ketvirtadienis 

L i e t u v o s P a r t i z a n ų š a l p a i a u k o j o : 

S500 
S500 
$200 

$100 

$50 

Lembertie^^ Monika (iš viso aukojo $1000). ' 
Lembertas Vitalis. 
Miluką; Lile, Vii .ras (S viso $600;; Pagojus 
Petras; Paulius V.. Bronė; Plikaičių šeima 
prisiminimui a. a. Juozo Plikaičio M.D. (iš viso 
jau aukota $1100). Stepaičiai Laima. Algirdas. 
Gailevičiūtė Elen«; Kungys Sofija, dr. Juozas; 
Pauiavičiai Irena. Liucija; Vasys Jonas , Bernice; 
Žitkus Alina. 
Gruodžiai Jadvyga, Pet ras ; Kleinaitis; 
Kriaučiūnas Romualdas, Gražina; 
Kriaučeli-ūnienė Stase: Kvedaras Antanas, Elena; 
Kriščiūnai Felix. Mery; Čepulis A. L., M. D. ir 
Roma; Markevičiai Adolfas, Terese; Sereikos 
Antanas. Ona: Starku? George. Petronėlė: 
Domarkai Kazys, Agota; Dabrilos Aldona, 
Teror:'->as. 
Špa ta i A iksandi s, Dalė; Šnnukoniai Gražina, 
Algį "anin? Antanas:Dail idk'enė 
Valentu ... 
Dži - - °-fija: Giedraičiai Aniceta. E?!^: 
Šernai Vyta- as , I ilija; Vaičiulaitis Joana; 
Urbučia' naii< Dalia. 
Blažiai J . ir J., Baltutienė Danute , Dnikfraniai; 
Regiai Algis, Irena; J e sman ta s Aldona; Kuslikis 
Marijona; Petruč.ai Regina, Alfonsas: Šakienė 
Salomėja. 
Pivaronas '.igird •.-• (iš viso aukojo $220 : Mankus 
Edvvard. 

L i e t u v o s P a r t i z a n u g l o b o s f o n d o v a l d y b a i r 
še lp iamiej i p a r t i z a n a i n u o š i r d ž i a i d ė k o j a u ž a u k a s . 
Aukos n u r a š o m o s n u o m o k e s č i u . A u k a s s iu s t i : L. P . 
G. F u n d , 2711 W. 71 St., C h i c a g o , I L 60629. 

.. 

$30 

$25 

$20 

SIO 

DRAUGO 90 metų sukakties proga ruošiame ypatingą koncertą 
ir istorinį sveikinimų leid'nį. 
Koncertą ..Genties Giesmė; : atlik? Čikagos LMA Dainava 
Toronto Volungė ir Cleve'aMo Exuitate šių metų lapkričio 28 
dieną Mother McAuiey gimnazijos patalpose, 3737 West 99th 

Street, Chicago, lliinois. Kviečiame skaitytojus ir rėmėjils 
pasveikinti DRAUGĄ šia ypatinga 90 metų sukakties proga. 

Vardas -
Pavardė -
Adresas• 

JT» R A U G Ą S i 

Sveikinimo tekstas. 

a Auksinis puslapis $500.00 n Puslapis $100.00 
n Puse psl $50.00 nKetvirtadalis psl. $25.00 

Sveikinimo auka $ 

TEIIE r 

KOVO MĖN. 

5 d., s e k m a d i e n i — 
Skautų ir skaučių tradicinė 
Kaziuko mugė Jaunimo cen
tre. 

19 d ^ s e k m a d i e n į , — Ne
kalto M. Marijos Prasidėjimo 
Čikagos ir apylinkių rėmėjų 
metinė šventė: 3 vai. p.p. šv. 
Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje; 4 v.p.p. vakarienė ir me
ninė programa Jaunimo cen
tre. 

26 d., s e k m a d i e n i — Kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

BALANDŽIO MĖN. 

2 d., s e k m a d i e n i — „LaiŠ-

The Best to the Baltics! 
INTERNATIONAL 
9525 South 7 9 * Avenue. Hickory Hills, IL 60457 

PHONE: (708)430-7272 

T — l l f i l 

1 

J&^J* 

(800)462-2584 

MILENIUMO 
SUTIKIMAS 
LIETUVOJE! * ^ 

KVIEČIAME PRALEISTI PASKUTINI ŠIO TŪKSTANTMEČIO VAKARĄ KARTU SU C. T. 
INTERNATIONAL IR LIETUVOS NACIONALINE FILHARMONIJA 

Didžiojoje filharmonijos salėje skambės pasaulinės muzikos šedevrai, atliekami 
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, solistų bei baleto grupės. Koncerto 

dirigentas — Maestro Juozas Domarkas. Prieš koncertą būsite vaišinami šampanu 
ir vynu, pertraukos metu — skanėstais ir gėrimais. 

Vakarą tesime puikiame baliuje RADISSON" SAS ASTORIJA viešbutyje su 
vakariene jr iežiant orkestrui. 

Į kelionę taip pat įeina: skrydžiai su SAS, nakvynė ,,RADISSON" viešbutyje. 
Naujųjų metų diena nepakartojamas — „ b runch " ! 

Smulkesnė i n ' rrracija mūsų raštinėje 
KELIONĖS DATOS:1999 m. GR JODŽIO 27 d 
iki 2000 m. SAUSIO 5 d. 
KAINA IŠ ČIKAGOS: S1687.00 
KAINA IŠ NEW > >RKO: ,1587 00 
VIETŲ SKAIČIUS UIBOTAS. 
REZERVACIJOS SU PMNU APMOKSIMU IK! I APKRIČK *7 r i F \ O S 

„brunch'! 

ftftlfc-

Ašara nukrito tėvo veidu 
ir virto gintaro lašu, 
kuris nemiršta bangose, kaip ir 
dukros prisiminimas jo širdyje... 

Mieliems VYTAUTUI ir DANAI MAŽEIKAMS, 
nelėkus jo dukters 

A. t A. 
Dr. NANCY MAŽEIKA, 

jos dukrai, broliams ir visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Birutė ir Algis Kerniai 

Elvyra ir Jurgis Vodopalai 

A. t A. 
Dr. NANCY MAŽEIKAITEI 

mirus, nuošin žiai užjaučiame dukrą VERONIKĄ, tėvą 
inž. VYTAUTĄ MAŽEIKĄ su žmona DANUTE, 

B RT| ir KERNIŲ iu šeimomis. 

Regina, Levas Raslavičiai ir šeima: 

Rominta. Jolanta ir Linas 

PADĖKA 
A. f A. 

Dr. DOMININKAS 
GIEDRAITIS 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis įžengė į 
Amžinybę 1999 m. spalio 10 d ir buvo palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse spalio 14 d. 

Reiškiame nuoširdžią padėką kun. Algirdui Paliokui, 
SJ. už maldas koplyčioje, už šv. Mišių auką. gražų 
pamokslą ir palydėjimą į Amžino Poilsio vietą. 

Esame labai dėkingi sol. Praurimei Ragienei už giesmes 
šv. Mišių metu ir kapinėse bei muz. Faustui Stroliai už 
vargonų muziką. 

Ypatinga padėka inž. Kostui Burbai, a. a. Domo 
korporacijos nariui, pravedusiams atsisveikinimą 
koplyčioje, dr. Kaziui Ambrozaičiui už turiningą ir 
jautrią kalbą. dr. G. Balukui. atsisveikinusiam Lietuvių 
Gydytojų sąjungos vardu ir Izoldai Šimkienei už 
išreikštą užuojautą Beverly Shores klubo narių vardu. 
o taip pat esame dėkingi mano dukrai Neringai Zamani 
už jos jautr ius atsisveikinimo žodžius ir progai 
pritaikytas eiles. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už atsi lankymą 
koplyčioje, už dalyvavimą laidotuvėse ir tiems, kurie 
užjautė mus šioje didelėje skausmo valandoje, užprašė 
šv. Mišias už jo sielą, dosniai aukojo įvairioms 
organizacijoms jo atminimui, atsiuntė puikias gelių 
puokštes ir išreiškė užuojautą mums asmeniškai, 
spaudoje ir jautriai parašytose užuojautose. 

Ačiū karsto nešėjams, kurie kartu su a. a. Domo anūkais 
nešė jį Į Amžino Poilsio vietą. 

Širdingą padėką reiškiame visiems jį lankiusiems jo 
ligos metu, ypač dėkojame ilgamečiui jo draugui Stasiui 
Liepai už nenuilstamą pagalbą ir dr. Arūnui 
Gasparaičiui už nuolatinį rūpestį ligoniu iki pat j o 
paskutinės gyvenimo dienos. Taip pat norime padėkoti 
Romui Gintautu i . Irenai Rimavič ienei , Birutei 
Sekmakienei. dr Adolfui ir Algei Šležams ir Janinai 
Vienužienei. parodžiusiems ypatingą jautrumą a. a. 
Domo šeimai tuo sunkiųjų gyvenimo metu. 

Nuoširdžiai dėkojame Petkus Lemont laidojimo 
namams už rūpestingą ir jautrų patarnavimą. 

Bažnyčioje išgirstos giesmes žodžiai: ..Anapus saulės 
mes susitiksim su pamiltaisiais žemės keliuos..."' 
savotiškai raminančiai veikė liūdinčias mūsų širdis. 

Liūdesyje likę: žmona Jadvyga , d u k r o 9 
Audronė Mar t ina i t i s ir Rūta Milo, a n ū k a i Rasa , 
Tomukas ir Inga. žentai Vytau tas ir Thom, 
gimines čia ir Lietuvoje, 

Prenumeruokit* ir skaitykime „DRAUGĄ' 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Lietuvių fondas - Kultū
ros premijų mecenatas. 
Šių metų premijų laureatai 
bus pagerbti JAV LB Kultūros 
tarybos premijų įteikimo šven
tėje, kuri vyks lapkričio 14 d., 
sekmadienį. Jaunimo centre. 
Čikagoje. Programoje - premi
jų įteikimas, meninė progra
ma, kurią atliks muziko Da
riaus Polikaičio vyrų oktetas, 
ir vakariene. Bilietų į šventę 
galima įsigyti, paskambinus 
tel. 708-562-1448. 

Exultate! daug „Drau-

Madingus ir puošnius drabužius 
praėjusių metų Pasaulio lietuvių 
centro Madų parodoje demonstravo 
Viligailė Lendraitiene. Šiemet pa
roda vel vyks. ir j ja kviečiami išti
kimiausi madų stebėtojai. Bilietus 
į madų šventę, vyksiančia lapkričio 
14 d. 12 vai., galite užsisakyti, 
skambindami Žibutei Pranskevicie-
nei tel. 630-257-0153 arba Dainai 
Siliūnienei tel. 630-852-3204 Ma
dų parodą rengia PLC renginių ko
mitetas Nuotr Viktoro Kučo 

go" skaitytojų dar prisimena 
lotynų kalbos pamokas ir žino, 
kad šis žodis reiškia ..džiau
kitės*'. Tad visus kviečiame at
vykti į sukaktuvinį ,.Draugo" 
koncertą lapkričio 28 d., sek
madieny 2 vai. p.p., Mother 
McAuley mokyklos auditori
joje ir pasigėrėti nei šįmet, nei 
netolimoje praeityje negirdė
tais sąskambiais, juo labiau, 
kad vienas iš trijų chorų, kurį 
išgirsite, pavadintas .,Exulta-
te". Jam vadovauja jauna, 
gabi muzike-kompozitore Rita 
Cyvaite-Kliorienė, o šis choras 
pagarsėjęs ne tik Clevelande. 
bet daugelyje JAV ir Kanados 
vietovių. Įsigykite bilietus į 
koncertą „Drauge*" arba „Sek
lyčioje*"; esame įsitikinę, kad 
galėsite ir „exultate", ir „lau-
date". 

Paltinai ir Ivanauskas jau 
Čikagoje. Jų atliekamas kon
certas vyks šį sekmadienį, 
lapkričio 7 d.. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Rengia Šlutų va
dovaujamas Amerikos lietuvių 
radijas. Bilietai — „Seklyčioje" 
ir koncerto dieną Jaunimo 
centro kasoje. 

Tilžės Akto paskelbimo 
81-ji sukaktis bus iškilmin
gai minima sekmadienį, lap
kričio 7 d., 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose. Čikagoje. Bus trum
pa iškilmingoji dalis, paskaita 
ir meninėje dalyje dar nema
tytas jaunimo pasirodymas. 
Po programos bus kavutė ir 
pabendravimas. Visi kviečia
mi. Minėjimą rengia Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis sąjū
dis, dalyvaujant šauliams, ra-
movėnams. Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugijai, Čikagos ir 
apylinkių lietuvių visuomenei. 

CHtCAOO; 

Algimanto Kezio naujos fotografijų 
serijos 'Chicago 2000" paroda vyks 
Čikagos architektūros muziejuje -
The Chicago Athenaeum (6 North 
Michigan Ave.). Parodos atidary
mas - jau šiandien, lapkričio 4 d., 
nuo 5:30 ikik 7:30 val.v. Kartu 
vyks ir šio muziejaus premijų už 
geriausius 1999-ųjų metų dizainus 
įteikimo iškilmes, {ėjimas, deja, 
mokamas. 

Donatas J a n u t a , Esq, gy
venantis Oakland, CA, Drau
go fondo jubiliejiniam vajui at
siuntė 350 dol, pasiekdamas 
tūkstantinę ir tapdamas 
Draugo fondo garbės nar iu . 
Sveikiname naują garbės narį, 
dėkodami už paramą mūsų 
lietuviškai spaudai ir už pa
ramą Draugo fondo „pirami
dės"" užbaigimui. 

Lietuvių fondo metinis 
pokylis ir stipendijų įteiki
mas vyks šeštadienį, lapkričio 
6 d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Kokteiliai - 6:30 
val.v., vakarienė - 7:30 val.v. 
Šokiams gros „Nemuno" or
kestras. Paaukojus 100 dole
rių arba tapus naujuoju LF 
nariu, bilietas į pokylį - nemo
kamai. Lietuvių visuomenė 
kviečiama šiame nuotaikinga
me pokylyje dalyvauti ir taip 
prisidėti prie Lietuvių fondo 
paramos lietuviškam švieti
mui, kultūrai ir jaunimui. No
rėdami užsisakyti bilietus, 
skambinkite tel.630-257-1616. 

„Dovana Lietuvai" kon
ferencijos simpoziumas „JAV 
visuomenės pagalba suteikta 
Lietuvos žmogui nuo 1990 iki 
1999 metų" dalyvaus: Lietu
vos Vyčių pirmininkas John 
Mankus, „Pagalba Lietuvai" 
pirmininkė Regina Juškaite-
Švobienė, Lithuanian Chil-
dren's Relief Fund atstovas 
Remigijus Veitas ir Socialinių 
reikaių tarybos p.rmininke Bi
rute Jasaitienė. Simpoziumui, 
kuris įvyks šeštadienį, lap
kričio mėn. 6 d., vadovaus 
adv. Saulius Kuprys ir dr. Vy
tautas Narutis. ,Dovana Lie
tuvai" konferenciją rengia Lie
tuvos ambasada, JAV LB So
cialinių reikalų taryba ir JAV 
LB Vašingtono miesto apy
linkė. 

SUSITIKIMAS SU VAIKŲ DAKTARAIS IŠ 
LIETUVOS 

Š.m. spalio 16 d. vaišinguose 
Gražinos ir Jim Liautaud na
muose susirinko gausus būrys 
„Lietuvos Vaikų vilties" sava
norių, komiteto narių ir dak
tarų, gydančių vaikus su or
topedinėmis negaliomis. Vai
kai atvyksta iš Lietuvos gydy
tis Shriner's ligoninėje, o jų 
atvežimu bei išlaikymu rūpi
nasi „Lietuvos Vaikų viltis". 
Visi šį vakarą susirinko, pa
kviesti Gražinos Liautaud. 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto pirmininkės, kad susi
tiktų su ką tik iš Lietuvos Re
spublikines Vilniaus universi
tetinės vaikų ligoninės atvy
kusiais dviems daktarais — 
chirurgais. Jie Shriner's ligo
ninėje tobulinsis. bandys nau
jausius chirurginius metodus. 
Svečiai — tai ortopedijos sky
riaus vedėjas. medicinos 
mokslų daktaras Kęstutis Sa-
niukas, yaikų ortopedas. į Či
kagą atvyksta jau antrą kartą 

pirmą kartą tobulinosi čia 
prieš 3 metus;. Dr. Virgilijus 
Urbanavičius, taip pat vaikų 
ortopedas. į JAV atvyko pirmą 
kartą. 

Abu daktarai atvyko vyr. 
Shriner's ligoninės chirurgo 
dr. J. Lubicky kviečiami, „Lie
tuvos Vaikų vilties*" pastango
mis, paremiant Lietuvių fon
dui. 

Dr. K. Saniukas ir dr. V. Ur
banavičius išbus čia 3 savai
tes. Lapkričio 5 d. jie vyks į 
„Dovana Lietuvai" konferen
ciją Vašingtone, kur dr. K. Sa
niukas skaitys pranešimą. 

Tarp svečių tą vakarą buvo 
ir dr. Nijolė Remeikienė bei 
dr. Dalia Petreikytė-Siliūnie-
nė. Jos jau ilgus metus padeda 
L W vaikams. Prireikus jos, 
tvarko vaikų dantis, nes jei 
dantys yra nesutvarkyti, vai
kams kartais negalima daryti 
operacijos. Vakarienėje daly
vavo ir Shriner's ligoninės gai

lestingoji sesuo Norene Jamie-
son, kuri yra „manager of sur-
gical services". Ji jau ilgus me
tus padeda „Lietuvos Vaikų 
vilties" komitetui rinkti medi
cininę medžiagą ir įrangą 
dviems L W operacinėms. Ji 
taip pat kartu su dr. J. Lu
bicky vyriausiu Shriner's ligo
ninės chirurgu, ir kitais jo pa
rinktais daktarais bei seselė
mis vyksta j Lietuvą operuoti 
ir konsultuoti vaikų su ortope
dinėmis negaliomis. Ateinan
čiais 2000-aisiais metais, ji ir 
amerikiečiai daktarai (su jais 
dažnai vyksta ir dr. Čepulis) 
vyks į Lietuvą jau 10 kartą! 

Gražina ir Jim Liautaud vi
sus pavaišino skania vaka
riene. O prieš ją ir po jos buvo 
susipažįstama su dar nepa
žįstamais svečiais, buvo šne
kučiuojamasi, dalinamasi 
įspūdžiais apie gyvenimą Lie
tuvoje ir čia, nes be svečių 
daktaru, dar Gražina ir Jim 
Liautaud, Birutė Jasaitienė 
bei keletas kitų vakarienės 
dalyvių šią vasarą lankėsi Lie
tuvoje. Aldona Šmulkšt ienė 

Svečiuose pas Gražina ir Jim Liautaud Iš k : dr. Tomas ir dr Nijole Remeikiai, Vilniaus universiteto Santariš-
kių ligonines vaikų ortopedijos chirurgas dr. Virgilijus Urbanavičius, Birute Jasaitienė, „Lietuvos Vaikų vil
ties" komiteto pirmininke Gražina Liautaud, Vilniaus universiteto Santariškių ligoninės vaikų ortopedines 
operacines vyr chirurgas dr Kęstutis Saniukas ir Shriner's ligonines chirurgijos vyr. gailestingoji sesuo No 
rene Jamieson. 

Toronto „Volungės" choro dirigentė 
Dalia Viskontienė šį antradienį bu
vo atvykusi į Čikagos „Dainavos" 
choro repeticiją. Būsimajame trijų 
chorų koncerte, kurį lapkričio 28 d. 
rengia „Draugas", D. Viskontienė 
diriguos naująjį kompozitoriaus J. 
Tamulionio ir poeto J. Marcinkevi
čiaus kūrinį ..Tėviškes giedojimai*. 
„Dainavos" choristams dirigentė 
bandė atskleisti savąją šio naujojo 
penkių dalių kūrinio interpretaci
ja 

Pasaulinį pripažinimą 
pelnęs Vilniaus styginių 
kvartetas - jau Čikagoje! Nuo 
kvarteto įsikūrimo pradžios 
orkestre groja Audronė Vai-
niūnaitė ir Augustinas Vasi
liauskas, prie jų yra prisijungę 
Artūras Šilalė bei Girdutis Ja
kaitis - jaunesni, tačiau jau 
pasižymėti spėję muzikantai. 
Kartu su Čikagoje gyvenan
čiais pianistais Sonata ir Ro
ku Zubovais kvartetas gros 
Mozart, Schumann, Čiurlionio 
ir Vainiūno kūrinius lapkričio 
5 d., penktadienį, 7:30 val.v. 
Jaunimo centre ir lapkričio 7 
d., sekmadienį, 1 val.p.p. Lie
tuvių dailės muziejuje, Le
monte. Visi kviečiami nepra
leisti progos pasiklausyti šių 
pasaulyje pripažintų Lietuvos 
muzikų. Bilietus jau galite 
įsigyti „Seklyčioje" ir Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 

Lietuviu operos dainini-
kai sparčiai ruošiasi įdomiai 
savo metinio pokylio progra
mai. Lapkričio 20 d., šešta
dienį, Lietuvių operos svečius 
Jaunimo centre taip pat links
mins Algimanto Barniškio šo
kių kapela. Be šokių muzikos 
skambės ir pačių muzikantų 
nuotaikingos dainos. Atvykite 
- nenusivilsite. Pokylio bilie
tus užsisakyti galite, skambin
dami valdybos vicepirminin
kui Jurgiui Vidžiūnui tel. 773-
767-5609. 

Tęsdama Vėlinių tradici
ją, ALRK Moterų sąjunga šv. 
Mišioms susirinks šį šeštadie
nį, lapkričio 6 d., 1 val.p.p. Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
(1515 S. 50th Ave., Cicero, IL). 
Daugiau informacijos tel. 708-
447-9319 arba 773-582-7452. 

Lemonto LB valdyba 
lapkričio 7 d. tuoj pat po šv. 
Mišių 12 vai. PLC didžiojoje 
salėje rengia iškilmingus me
tinius pietus, kuriuos paruoš 
visiems gerai žinoma lemon-
tiškė A. Šoliūnienė. Bus graži 
trumpa programa, veiks ba
ras. Pietų metu bus traukiami 
didžiosios loterijos bilietai. 
Vietas galite užsisakyti sek
madienį prieš ir po šv. Mišių 
prie PLC įėjimo. 

MADŲ PARODA „SEKLYČIOJE" 

..St.klyCios" Madų parodos demonstruotojus. I eilėje iš kaires: Juo^e Ivašauskiene, Jūra Bakaitienė, Aldona 
Ruciriene, Aldona Pankiene, Sofija Pleuiene. Janina Lisauskiene II eilėje: muz Faustas Strolia, renginių va
dove Klena Su utn-ne. Emilija Kantiene, Virginija Malone, Ema Žiobnenc ir Palmyra Jakiene 

„Barbie". Mūsų visad šauniai 
besipuošianti Aldona Pankie
ne devejo mezginių suknelę ir 
sidabru išsiuvinėtą švarkelį, 
atrodė labai šventiškai. Visos 
susidomėjome papuošalais, 
nes jie atrodė lyg gintariniai, 
bet buvo padaryti iš medžio 
(labai ir labai nušlifuoto). 
Ema Žiobrienė (pirmoje paro
dos dalyje kaip sportininkė 
kilnojo svorius sportiniu kos
tiumu apsirengusi) — dabar 
pasirodė vakariniu drabužiu 
pasipuošusi (ilgas sijonas ir 
aksominis švarkas), pasidabi
nusi nuostabiais gintarais. 
Gaila, bet gintarų, to mūsų 
lietuviškojo aukso, šioje paro
doje matėsi mažokai. Reikia 
paminėti pirmoje dalyje pasi
rodžiusią Sofiją Pleniene — ji 
įspūdingai atrodė — kaip vi' 
suomet nuostabiai gražiai su
sišukavusi savo sidabrinius 
plaukus. Ji demonstravo juo
dą kostiumėlį, juodais žvilgan
čiais karoliukais išsiuvinėtu 
švarkeliu. : — 

Parodai pasibaigus madų 
demonstruotojos buvo apdova
notos gėlėmis, mielo Algio Ba
kaičio „iš visų pusių" fotogra
fuotos, o žiūrovai joms plojo, 
kol rankos nepavargo. 

Renginių * vadovė E. Siru
tienė dėkojo „Seklyčios" safe 
parodai ruošusiems ir puošu-
siems: A. Paužuoliui, B. Podie-
nei, trečiadienio renginių tal
kininkėms ir savo sūnui Liu
dui už visus „gerus darbelius". 
Taip pat dėkojo Aldonai Pan-
kienei, iš kurios darželio buvo 
išskintos visos gėlės rudeniš
kam salės išpuošimui, ir mie
lam maestro F. Stroliai už ro
mantišką muziką, kuri šią po
pietę lydėjo elegantiškai pasi
puošusias madų demonstruo-
tojas. Po to pietavome, džiau
gėmės pavykusią ir įdomia 
programa. Taip pat prisiminė
me visada madų parodose da
lyvavusius mūsų mielus Juzę 
ir Joną Žebrauskus ir labai jų 
pasigedome. 

Emilija J. Valantinienė 

Spalio 20 d., trečiadienį, į 
„Seklyčios" vyresniųjų lietuvių 
popietę susirinko didelis būrys 
žiūrovų, geriau pasakius, žiū
rovių (vyrai mat į madas ma
žai dėmesio kreipia), .nes turė
jo įvykti 12-oji Madų paroda. 
Renginių vadovė E. Sirutienė 
pasakė, kad net nepajutome, 
kaip atėjo ruduo: krinta spal
voti medžių lapai, paukščiai 
ruošiasi skristi į pietus, o mes 
ruošiamės vėsesnėms dienoms 
ir renkamės šiltesnį rūbą, no
rime gražiai atrodyti. Vyrai 
sako, kad „moterys vaikosi 
madų'', o mados, kaip nuo am
žių buvo, keičiasi. 

„Kur gi tos mados prasidė
jo?" — klausė Elenutė. Visi, 
žinoma, galvoja, kad Pary
žiuje, bet greičiausiai tai įvyko 
žymiai anksčiau, tikriausiai 
Rojuje, kai Adomas su Ieva, 
suvalgę tą uždraustąjį obuolį 
ir pasijutę nuogi, apsikaišė la
pais. O lietuvaites su madom 
pirmoji supažindino Maironio 
ironiškai apdainuotoji Rasei
nių Magdė. 

Lietuvos moterys visada pa
sižymėjo kuklumu, nes puo
šiasi pagal savo kūrybinius 
sugebėjimus ir nepasimeta 
madų pasaulio sūkuryje. Šian
dien mūsų madų demonstruo
tojos „Seklyčioje" rodys ne 
vien tik drabužius, išsirinktus 
Čikagos didmiesčio parduo
tuvėse, bet ir pačių sukurtus 
ir pasiūtus. 

Madų paroda buvo sudaryta 
iš 3 dalių. Pirmoji dalis — 
laisvalaikio ir sportiniai dra
bužiai. Antroji — išeiginiai — 
šventadieniški, o trečioji — 
•vakariniai drabužiai. Madas 
demonstruojant ' pianinu 
skambino mūsų mielas muzi
kas F. Strolia. Parodos da
lyvės pasirodė alfabeto tvarka. 
Visi drabužiai buvo gražūs ir 
patrauklūs, bet patys įdo
miausi buvo vakariniai, tai 
juos ir aprašysime. 

Pirmoji pasirodė Jūra Ba

kaitienė, apsivilkusi pilką, t(s-
tančio aksomo išeiginę sukne
lę. Ji pati ją sukūrė ir pasiuvo 
pagal 1950 m. „Retro" laiko
tarpio stilių bei pritaikė šio se
zono madai. Jos visi papuo
šalai buvo iš brangiųjų metalų 
ir labai skoningi. Aldonos 
Budrienės dviejų dalių mels
vai žalsvą kostiumėlį puošė 
nuimamas violetinis lapės kai
lio kalnierius. Ji buvo pasi
puošusi žaviais deimantiniais 
papuošalais: auskarais ir sage 
bei žiedais. 

Mūsų nuostabioji ir nepail
stančioj! lietuviškų darbų vei
kėja ir lietuviškų parodų vete
ranė Juoze Ivašauskiene dėvė
jo juodų mezginių suknelę — 
labai elegantiškai atrodančią 
ant rusvo satino. Daug keliau
janti Palmyra Jakienė „į pa
saulį" išėjo, pasipuošusi kai
liais, bet „sušilusi", juos nusi
vilko, kad pamatytume juodą 
vakarinę suknelę, papuoštą 
aukso spalvos šalikėliu. Emili
ja Kantiene irgi dėvėjo kailinį 
apsiaustą ant mėlynos suk
nelės, kuri tiko ir prie Emili
jos šviesių plaukų. Suknelė 
taip pat būtų tinkama bet ko
kiam pokyliui, net ir N. Metų 
sutikimui. Janina Lisauskienė 
atrodė labai šauniai ir iškil
mingai, pasidabinusi juodu 
šventiniu kostiumu, kurio at
lapai buvo papuošti atlasu, jos 
palaidinukę puošė sidabrinė 
grandinėlė. Taip pat prie to 
derinio tiko sidabriniai (su 
deimančiukais) auskarai ir 
apyrankės. Prie to visko labai 
būtų galėję tikti jos išeiginių 
drabužių grupėje demonstruo
tas baltas (Lietuvoje siūdin
tas) žebenkščių kailio Švarke
lis ir kepuraitė. Virginija Ma
lone pasirodė kailiais pa
puošta juoda, ilga vakarine 
suknele. Tas „ansamblis" taip 
tiko jos lieknai ir liaunai fi
gūrai, ir plaukai jos buvo įdo
miai sušukuoti. Virginija pri
minė mergaičių numylėtą lėlę 

Kalėdinė mugė — rengia
ma gruodžio 4-5 d. Pasaulio 
lietuvių centre. Vietas užsisa
kyti galima skambinant Aldo
nai Palekienei tel. 708-448-
7436. 

Šį sekmadienį, lapkričio 7 
d., JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba ruošia pie
tus Marijos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje (4420 
S. Fairfield Ave.) tuoj po 10:30 
vai. lietuviškų Mišių — iki 
12:30 vai. Bus cepelinų, kuge
lio ir kitų skanėstų. Kavinė 
veiks nuo 8:30 iki 12:30 vai. 
Valdyba kviečia paremti jos 
pastangas sutelkti lėšų LB 
veiklai. 

Kun. Jonas Pakalniškis, 
gyvenantis Little Neck, NY, 
Draugo fondo jubiliejinio va
jaus proga savo įnašus padidi
no 300 dolerių, pasiekdamas 
tūkstantinę ir tapdamas gar
bės nariu. Sveikiname naują 
DF garbės narį ir dėkojame už 
dosnumą. 

• Kalėdiniai siuntiniai, pi
nigai, maisto siuntiniai į 
Lietuvą per TRANSPAK'ą. 
Šiuo metu oru ir laivu siun
čiam kas savaite. Turime dau
giau pagalbininkų — aptarna
vimas greitas. Atvažiuosim į 
namus ir padėsime supakuoti. 
(Įstaiga „Draugo" pastate.) 
Tel. 773-838-1060. 

• Joseph A. Yuknas, Den-
ver, Co, yra naujas Lietuvos 
našlaičių rėmėjas, atsiuntęs 
$150 — našlaičio metinį mokes
tį. Rita Pugliese, Medord, NJ, 
Lietuvos vaikams atsiuntė 
$100. „Lietuvos Našlaičiu 
globos" komitetas , 2711 
West 71 St., Chicago, IL 
60629. ».*s 

x Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo. $100 — Petras Pagojus. 
$50 — Vytautas A. Mažeika; 
dr. Jonas Valaitis. $40 — Leo 
Bagdonas. $30 — Bronė Šim
kienė; Petras Ir Elena Snie-
gaičiai; Aldona Venckūnas. 
$25— Algirdas Čepėnas; Pfct-
ras Gobužas; Raimundas Kdr-
zonas; dr. Sofija Kungys; Sta
sys Lazdinis; Halina Milaknis; 
Alfonsas Tumas; Eugenijus 
Vilkas. $20 — Gerdiminasir 
Birutė Biskis; Aldona Jesmąn-
tas; Alfonsas Petrutis; Elena 
Radzevičiūtė. $10 — JuOsas 
Kojelis; Karolis Milkovaitjs; 
Juozas Petuška; Algirdas Pi-
varonas, Antanas Vosynus. 
Rėmėjams dėkojame. „Kara
liaučiaus krašto lietuvy
bei", 1394 Middleburg CL, 
Naperville, IL. 60540-7011. 




