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Vilniuje svarstomas holokausto 
aukų kultūros vertybių 

grąžinimas
Vilnius, spalio 4 d. (BNS? 

— Į Vilniaus forumą susirinkę 
įvairių valstybių specialistai 
mano, kad būtina skatinti 
tarptautinį archyvų bendra
darbiavimą bei aktyviai palai
ko idėją sukurti holokausto 
laikotarpio tarptautinę archy
vinių duomenų bazę.

Antradienį Vilniaus forumo 
dalyviai posėdžiavo dviejose 
uždarose žinovų darbo gru
pėse. Jie aptarė archyvinių 
duomenų, susijusių su holo
kausto aukų išgrobstytomis 
kultūros vertybėmis, prieina
mumo ir kultūros vertybių ko
lekcijų patekimo į muziejinius 
fondus atvirumo problemas. 
Posėdžiuose buvo svarstomos 
galimybės, kaip pasiekti, kad 
privatūs ir viešieji archyvai 
taptų atviri, juose sukaupta ir 
toliau renkama informacija, 
būtų prieinama besidomin
tiems ir tyrinėjantiems holo
kausto laikotarpį.

Žinovai pareiškė norą, kad 
būtų skatinamas tarptautinis 
archyvų bendradarbiavimas, 
aktyviai palaikė idėją sukurti 
holokausto laikotarpio tarp
tautinę archyvinių duomenų 
bazę. Jie pritarė minčiai, kad 
sparčiau vyktų muziejuose 
esančių kultūros vertybių at
pažinimo ir grąžinimo tikrie
siems savininkams, jų pali
kuonims arba religinėms 
bendruomenėms procedūra.

Trečiadienį ryte forumo da
lyviai aplankė Panerių pa
minklą, kur pagerbė holokaus
to aukas. Lietuvos žydų bend
ruomenės pirmininkas Simo
nas Alperavičius susirinku
siems priminė, kad „Pane
riuose įvykusi tragedija yra ne 
tik žydų tautos, bet ir visos 
Lietuvos, viso pasaulio trage
dija. Vien Lietuvoje yra du 
šimtai masinių žudynių vie
tų”.

Ambasadorius Naphtalie 
Lavie, šiame forume atstovau
jantis Pasaulio žydų restituci
jos organizacijai, prisiminė ir 
išvardijo beveik visas Euro
poje buvusius žydų žudynių ir 
kančios vietas, koncentracijos 
stovyklas.

Po pietų įvyko oficialus foru
mo atidarymas, kuriame da
lyvavo prezidentas Valdas 
Adamkus, premjeras Andrius 
Kubilius, Organizacinio komi
teto pirmininkas, Seimo narys

JAV pareigūnai tiki: Lietuva ir 
po rinkimą tirs genocido bylas
Vilnius, spalio 4 d. (BNS) 

— JAV Iždo departamento 
sekretoriaus pavaduotojas 
Stuart Eisenstat tikisi, kad ir 
po Seimo rinkimų Lietuva tęs 
žydų genocidu įtariamų asme
nų bylų tyrimą, žurnalistams

* Vyriausybės posėdyje 
patvirtintas Lietuvos ir Iz
raelio vyriausybių susitarimas 
dėl vizų režimo panaikinimo 
piliečio paso savininkams. 
Kaip rašoma aiškinamajame 
rašte, šiame susitarime sąvo
ka ,,piliečio pasas” — tai Iz
raelio ir Lietuvos valstybių 
įprastinis kelionės pasas. 
Kiekvienos iš susitariančių 
šalių piliečiams, turintiems 
galiojančius pasus, suteikian
čius teisę kirsti valstybės sie
nas, leidžiama vykti į kitos su
sitariančios valstybės teritori
ją, vykti per ją tranzitu ir joje 
būti be vizų iki 90 dienų nuo 
sienos kirtimo dienos. <bnsi

Emanuelis Zingeris, JAV Iž
do sekretoriaus pavaduotojas 
Stuart Eisenstat, Europos 
Tarybos Parlamentinės Asam
blėjos prezidentas lordas Rus- 
sell-Johnston.

Lietuvoje nėra vietos 
antisemitizmui

„Turime kartą visam laikui 
suprasti, jog žydų žudymas — 
tai ir mūsų žudymas, žydų 
įžeidimas — tai ir mūsų įžei
dimas, žydų kultūros likvida
vimas — pasikėsinimas į mū
siškę... Neturime teisės saky
ti, kad žydų reikalai mūsų ne
liečia. Mus liečia bet kuris an
tisemitinis išpuolis”, lietuvių 
literato Tomo Venclovos žo
džius citavo premjeras And
rius Kubilius, trečiadienį skai
tęs pranešimą Vilniaus fo
rume.

Anot premjero, „Lietuvos vi
suomenė vis labiau įsisąmo
nina, kad Lietuvos žydų trage
dija yra visų pirma visos Lie
tuvos tragedija”. „Šis suprati
mas, esu tuo tikras, taps 
modernios Lietuvos gyvenimo 
aksioma”, sakė A. Kubilius. 
Jis ragino ne tik ieškoti atsa
kymo, kodėl kai kurie lietuviai 
dalyvavo nacių pradėtame ho
lokauste, bet ir stengtis kom
pensuoti padarytą žalą žydų 
tautai.

A. Kubiliaus nuomone, isto
rinis teisingumas kelia ir pra
rastos nuosavybės grąžinimo 
arba kompensavimo klausi
mus. Jis paminėjo, kad nuo 
1992 m. Lietuvoje buvo grą
žintos kelios dešimtys anks
čiau žydų religinėms bendruo
menėms priklausiusių pastatų 
įvairiose Lietuvos vietose.

„Turto restitucija nėra gry
nai specifinis Lietuvos klausi
mas, šis sunkus ir komplikuo
tas procesas vyksta visoje 
Europoje. Pačiai Lietuvai dar 
nėra kompensuota už okupa
cijų padarytą žalą, tačiau Lie
tuvos vyriausybė, nuosekliai 
vadovaudamasi istorinio tei
singumo siekiu, pasiruošusi 
tęsti dialogą su pasaulinėmis 
žydų organizacijomis ieškant 
abiem pusėms priimtinų nau
jų sprendimų dėl Lietuvos 
žydams priklausiusio turto 
grąžinimo ar kompensavimo 
galimybių”, kalbėjo ministras 
pirmininkas.

po susitikimo su JAV parei
gūnu sakė Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus.

Lietuvos vadovas ir S. Ei
senstat susitiko trečiadienį 
Vilniuje, kur vyksta tarptauti
nis forumas holokausto aukų 
išgrobstytų kultūros vertybių 
tema.

Prezidentas V. Adamkus pa
kartojo Lietuvos nuostatą 
tęsti šių klausimų sprendimą 
teisiniu keliu. JAV pareigūnas 
teigiamai įvertino Lietuvos 
pastangas spręsti su holo
kaustu susijusius klausimus, 
konkrečiai švietimo srityje, 
taip pat prezidento sudarytos 
tarptautinės komisijos nacių 
ir sovietinio okupacinių reži
mų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti veiklą.

V. Adamkus užtikrino, kad 
Lietuva ir toliau skirs daug 
dėmesio su holokaustu susiju- 
siems klausimams ir pabrėžė 
didelę santykijų su JAV svar-

Prie Lietuvos pašto įstaigų perlaidų skyrių nusidriekė ilgos Lietuvos gyventojų, negalėsiančių balsuoti sekmadienį 
Seimo rinkimuose, eilės. Rinkėjai parodė didelį aktyvumą ir susidomėjimą naujuoju parlamentu.

Kęstučio Vanago I Eltai nuotr.

Paštu balsuojama aktyviau negu 
praėjusiuose rinkimuose

įkalinimo vietose. Dar 4,908 
rinkėjai balsavo namuose.

Vilnius, spalio 4 d. (BNS) 
— Trečiadienį paaiškėjo pir
mieji balsavimo paštu aktyvu
mo rodikliai.

Antradienį, pirmąją balsavi
mo paštu dieną, paštu ir na
muose, Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) duomenimis, 
balsavo 13,108 rinkėjai. Tai 
daugiau negu per pirmąją pra
ėjusių Seimo rinkimų balsavi
mo paštu dieną.

1996 m. Seimo rinkimuose 
pirmąją dieną paštu ir na
muose balsavo 9,816 rinkėjai. 
Šį antradienį balsavimo paštu 
teise pasinaudojo 5,975 rinkė
jai. 2,225 rinkėjai balsavo spe
cialiuose balsavimui skirtuose 
pašto skyriuose, įsteigtuose 
socialinės rūpybos ir globos įs
taigose, krašto apsaugos ir vi
daus tarnybos daliniuose bei

Partijos skuba susirasti 
„prestižinius” būstus

Kaunas, spalio 4 d. (Elta)
— Kaune įsigali naujos „tra
dicijos”: atėjusios į valdžią 
partijos, vos spėjusios kojas 
apšilti, skuba apsirūpinti pa
talpomis, rašo „Kauno diena”.

Kriminalo lyg ir nebūtų, nes 
suteikti partijų skyriams pa
talpas panaudai leidžia įsta
tymai. Tačiau žinant, „kokius 
kryžiaus” kelius turi praeiti 
įvairios visuomeninės organi
zacijos, neįgalieji, pensininkai, 
norėdami gauti bent kokias 
patalpas, partijų rūpestis 
„partinėmis” patalpomis rin
kėjams kelia pasipiktinimą, ti
kina dienraštis. Juo labiau, 
kad kai partijų skyriai įsiku
ria ne tame miesto mikrorajo
ne, kur jų nariai gyvena, bet 
būtinai centre.

Patalpų dalijimo partijoms 
miesto centre tradicijų „pio
nieriai” — konservatoriai, 10 
metų valdę Kauną. Jų stro
piais „mokiniais”, pasirodo, 
tapo ir buvusi opozicija — Lie
tuvos laisvės sąjunga (LLS), ir 
į politiką atėjusi nauja partija
— Naujoji sąjunga (sociallibe
ralai).

Vytauto Šustausko vado
vaujama LLS jau keletą metų 
turi nedideles patalpas K. Do
nelaičio gatvėje. Iš opozicijos 
tapusi pozicija, LLS nuspren- 

bą.
Pokalbyje S. Eisenstat taip 

pat pasveikino Lietuvą sėk
mingai baigus derybas dėl na
rystės Pasaulio prekybos or
ganizacijoje.

Balsavimas paštu suteikia 
galimybę dalyvauti rinki
muose piliečiams, kurie dėl
V. Landsbergis partijos gretose 

mato sau pamainą
Vilnius, spalio 4 d. (BNS) sakė y. Landsbergis.

— Konservatorių vadovas Vy
tautas Landsbergis sako, kad 
partijoje subrendo jaunų, ak
tyvių politikų branduolys, ku
riam jis ramiai patikėtų parti
jos vairą, nors kol kas ne
ketina to daryti.

„Šiuo metu mes nutarėme 
dar nesikeisti vietomis parti
jos vadovybėje, bet tai yra 
man visai aiški ir padrą
sinanti perspektyva, kad bus 
kam palikti partiją”, interviu 
„Laisvosios Europos” radijui

dė, kad šių patalpų sąjungai 
per mažai. Teisingumo minis
terijoje birželio 14 d. buvo įre
gistruotas LLS Kauno miesto 
skyrius, o jau po 12 dienų LLS 
Kauno skyriaus pirmininkas 
E. Petniūnas kreipėsi į miesto 
merą — savo partinį vadą Vy
tautą Šustauską, prašydamas 
suteikti patalpas skyriaus 
veiklai. Konkrečiai nurodė, 
kokių patalpų pageidauja. Pa
geidauta, suprantama, miesto 
centre — Laisvės alėjoje.

* Likus mažiau negu sa
vaitei iki Seimo rinkimų kon
servatorių vadas Vytautas 
Landsbergis atsiprašė tautos 
už buvusių konservatorių 
premjerų ir ministrų klaidas 
bei paprašė rinkėjų nekaupti 
širdyje neapykantos. „Pra
ėjome nelengvą darbų, sėkmių 
ir klaidų kelią. Tikrai nema
nau, kad buvau neklaidingas. 
Turiu prisiimti nemažą kaltę 
už kai kurių buvusių ministrų 
ir premjerų klaidas ir netinka
mus poelgius”, sakė V. Lands
bergis kalboje, kuri transliuo
ta pirmadienio vakarą per 
kelis televizijos kanalus. Dau
gelis stebėtojų neabejoja, kad 
gana netikėtas Seimo pirmi
ninko pasirodymas televizijoje 
yra ne kas kita kaip bandyta 
užmaskuoti rinkimų agitacija. 
V. Landsbergis, be abejo, 
žinojo, kad antradienį per te
leviziją kalbės prezidentas 
Valdas Adamkus ir, matyt, 
būgštaudamas, kad konser
vatoriai vėl gali susilaukti kri
tikos, nusprendė jį aplenkti.

sveikatos būklės arba dėl kitų 
priežasčių rinkimų dieną ne
gali atvykti balsuoti į rinkimų 
apylinkę. Balsuoti paštu gali
ma pašto skyriuose jų darbo 
valandomis, pradedant 5 die
na iki rinkimų ir baigiant li
kus vienai dienai iki rinkimų.

Jo vertinimu, Konservatorių 
partija dabar yra „apsivaliusi, 
sustiprėjusi kaip vieningesnė 
organizacija nei anksčiau, su 
vidinės demokratijos potencia
lu, kuris anksčiau buvo slopi
namas”.

Pasak jo, partijos vadovo 
posto perdavimas „bus natū
ralus dalykas”.

Anot „Laisvosios Europos”, 
jaunų politikų branduolys, ku
riems V. Landsbergis pasi
ruošęs perduoti vadovavimą 
partijai, yra partijos vicepir
mininkai Andrius Kubilius ir 
Rasa Juknevičienė, frakcijos 
Seime seniūnas Arvydas Vi
džiūnas.

Tėvynės Sąjungos pirminin
ku dar vienai — jau trečiai — 
dvejų metų kadencijai V. 
Landsbergis buvo perrinktas 
partijos suvažiavime rugsėjo 
mėnesį. Paklaustas, ar galvoja 
partijos vairą perduoti dar šiai 
kadencijai nepasibaigus, V. 
Landsbergis atsakė, kad „gali 
būti įvairiai, galima ir dirbti 
iki kadencijos pabaigos, ma
nau, man sveikatos pakaks”. 
„Ką gali žinoti, jei išeitų ki
taip, sakau, aš nematau prob
lemų”, pridūrė jis.

Kalbėdamas apie sekma
dienį vyksiančius Seimo rinki
mus, V. Landsbergis sakė, kad 
„laikyčiau Lietuvos nesėkme, 
o ne dešiniųjų jėgų nesėkme, 
tokią padėtį, kurioje daug 
vietų Seime gavęs A. Brazaus
ko blokas pasikviestų į kom
paniją A. Paulauską su jo vie
tomis Seime. Gal ten pat 
nuplauktų gravituodami ir 
kiti liberalai arba centristai, 
jei jie apskritai pateks į Sei
mą. Tada gali būti tokia labai 
didelė dauguma jėgų, kurių 
laikysena ir reiškiamos tezės 
yra mažų mažiausiai dvipras
miškos”, kalbėjo Seimo pirmi
ninkas.

Jis neatsakė į klausimą, ar 
pasirengęs dar kartą būti opo
zicijos vadovu. Kartu jis pri
dūrė, kad ir busimosios opozi
cijos vadu galėtų būti jaunes
nis politikas.

1992-1996 metų Seime, kur 
absoliučią daugumą turėjo 
LDDP, V. Landsbergis buvo 
laikomas visos opozicijos

Rusija nusprendė nuskandinti 
kosminę stotį „Mir”

Maskva, spalio 3 d. (Inter- 
fax-BNS) — Rusijos raketų ir 
kosminės technikos vyriausių
jų konstruktorių taryba antra
dienį posėdyje, skirtame sto
ties „Mir” likimui, priėmė 
sprendimą, kad būtina nu
skandinti stotį „Mir” 2001 me
tų vasarį.

Pasak tarybos atstovo, dėl to 
nusiųstas kreipimasis į Rusi
jos aviacijos ir kosmoso agen
tūrą ir vyriausybę, kuriame 
prašoma, kad jos pritartų 
šiam sprendimui.

Kaip sužinojo Interfax, krei
pimesi nurodoma, jog būtina 
skirti 600 mln. rublių pasiren
gti valdomam kosminės sto
ties nuskandinimui Ramiojo 
vandenyno pietinėje dalyje, 
taip pat valstybės skolai kos
minės pramonės įmonėms grą
žinti.

Konstruktorių taryba taip 
pat priėmė sprendimą surasti 
galimybių pastatyti moderni
zuotą krovinį laivą „Progres- 
MI”, kuris būtinas stočiai 
„Mir” nuskandinti.

„Mir” stotis bus nuskandin
ta nedalyvaujant kosmonau
tams, automatiniu režimu. 
Tačiau jeigu iškiltų nenuma

Vilniuje saugomos toros 
bus perduotos žydams

Vilnius, spalio 3 d. (BNS) — 
Seimas po nedidelių diskusijų 
priėmė jau kelerius metus 
lauktą sprendimą dėl žydų 
rankraštinių šventraščių per
davimo žydų bendruomenėms.

Antradienį Seimo visuoti
niame posėdyje priimtas Reli
ginių rankraštinių tekstų, per
rašinėtų išimtinai apeiginei 
paskirčiai (torų), perdavimo 
žydų religinėms bendruome
nėms ar bendrijoms įstatymas 
bei Kilnojamųjų kultūros ver
tybių apsaugos įstatymo papil
dymas.

įstatymais nustatome vals
tybės saugyklose esančių torų 
tvarka. Remiantis įstatymu, 
žydų religinėms bendruome
nėms ar bendrijoms jų prašy
mu gali būti neatlygintinai 
nuosavybėn perduodamos Lie
tuvos nacionalinėje M. Maž
vydo bibliotekoje saugomos to
ros.

Sprendimui perduoti toras, 
kurios yra ne tik žydų, bet ir 
visos Lietuvos kultūros verty
bės, prieštaravo net keli skir
tingoms frakcijoms parlamen
tarai. Opozicinės LDDP parla
mentarė Sigita Burbienė sakė, 
kad įstatymas nulemtų „isto
rijos dalies ištrynimą”. Pasak 
S. Burbienės, ilgus metus sau
gyklose laikytas toras žydai 
laikys išniekintomis, todėl jas 
palaidos. Tuo tarpu toros, S. 
Burbienės teigimu, yra Lietu
vos žydų bendruomenių, vadi
nasi, ir Lietuvos kultūros pa
likimas.

Opozicinės Socialdemokra
tų frakcijos seniūnas Aloyzas 
Sakalas taip pat teigė, kad to
ros — tai valstybės kultūrinė 
nuosavybė. Pasak A. Sakalo, 
jis nuogąstauja, kad perdavus 
toras žydų bendruomenėms, 
gali atsirasti reikalavimų ir iš 
kitų religinių grupių.

Remiantis įstatymu, toros, 
kurios turi ypatingą reikšmę 
Lietuvos kultūros paveldui, 
užsienio žydų religinėms ben
druomenėms ar bendrijoms

vadu. Tokios opozicijos vado 
neturi šios kadencijos Seimas, 
kuriam vadovauja V. Lands
bergis.

tytų situacijų, nuspręsta pa
rengti kosminį laivą „Sojuz”, 
kuriuo Rusijos kosmonautai 
galėtų dar kartą nuskristi į 
stotį „Mir”.

„Mir” buvo paleista į orbitą 
1986 m. vasario 20 dieną. Joje 
buvo įgyvendintos 24 tarptau
tinės mokslo programos ir iš 
viso atlikta daugiau kaip 
17,000 mokslo ir technikos ek
sperimentų, kuriuose dalyva
vo 15 valstybių mokslininkai. 
Dabar stotyje yra 11.5 tonos 
sveriančių mokslo įrenginių iš 
27 valstybių.

Stotyje dirbo daugiau kaip 
150 kosmonautų ir astronautų 
iš įvairių valstybių — JAV, 
Prancūzijos, Vokietijos, Aust
rijos, Japonijos, Didžiosios 
Britanijos, Bulgarijos, Sirijos 
ir Afganistano.

Stotis „Mir” nuo šių metų 
birželio skrieja be kosmonau
tų.

Pasak Rusijos aviacijos ir 
kosmoso agentūros vadovo J. 
Koptev, nuo 1996 m. 50 proc. 
lėšų stočiai „Mir” naudoti sky
rė JAV. Specialistų vertinimu, 
stotis galėtų būti naudojama 
dar ne vienerius metus, jeigu 
tam būtų lėšų.

neperduodamos. Perduotinų 
torų sąrašą tvirtina vyriausy
bė Kultūros ministerijos teiki
mu, atsižvelgdama į Lietuvos 
žydų bendruomenės siūlymus.

Šiuo metu M. Mažvydo bib
liotekos saugykloje yra maž
daug 300 torų. Dalis jų — ge
rai išlikusios, tačiau yra ir 
smarkiai sunykusių. Dalis to
rų restauruojamos. Torų riti
niai laikomi specialiose spin
tose sinagogose, jie turi būti 
idealiai tvarkingi, o dėl įvairių 
priežasčių tapę netinkami 
naudoti, laidojami žemėje.

* Rusijos susivienijimas 
„LUKoil” ne visai tikroviš
kais vadina „Mažeikių naftos” 
ir „Williams” norus gauti 16 
mln. tonų naftos kasmet iš 
Rusijos ir Kazachstano, nors 
už tai jam žadamos didelės 
premijos, bei neketina nu
kreipti į Būtingę per Ventspilį 
eksportuojamos naftos.

* „Šviesos” leidykla ant
radienį atsiėmė Kauno teri
torinės muitinės Veiverių pos
te praėjusią savaitę sulaikytą 
Briuselyje spausdintos knygos 
„Kamasutra” siuntą. Šis visa
me pasaulyje garsus kūrinys 
Lietuvoje išleistas pirmąkart, 
tačiau jo pasirodymas vos ne
virto skandalu. Leidykla už
sienyje 1,500 egzempliorių ti
ražu išleistas knygas galėjo 
pasiimti tik po to, kai muiti
ninkams pateikė Lietuvos žur
nalistų ir leidėjų etikos komi
sijos pažymą, jog šis kūrinys 
nėra pornografinis. Muitinės 
darbuotojams abejonių sukėlė 
ne tiek knygos turinys, kiek 
iliustracijos — meilės scenų 
piešiniai, esantys ant Indijos 
šventyklų sienų. „Šviesos” lei
dyklos specialistai „Kamasut- 
rą” apibūdino kaip V amžiuje 
parašytą indų meilės vadovą 
ar erotologijos veikalą. i Eitai

kalendorius""
Spalio 5 d.: Donata, Edvinas, 

Evaldas, Galė, Gildą, Karitina, Pa
lemonas, Placidas, Upinė.

Spalio 6 d.: Šv. Brunonas, Adal
bertas, Budvydas, Eismantas, Fideli- 
ja, Vyteąė.

S
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI

LANKĖSI SVEČIAS IŠ 
LIETUVOS

Profesorius muz. Lionginas 
Abarius šiuo laiku vieši pas 
brolį ir brolienę — Lietuvos 
Šaulių sąjungos išeivijoje vadą 
Mykolą ir Centro valdybos 
sekretorę Onutę Abarius. Ta 
proga sekmadienį, spalio 1 d., 
per „Lietuviško balso” radijo 
programą Lionginas Abarius 
sveikino Detroito telkinio lie
tuvius, ypač Šv. Antano para
pijos chorą ir jo vadovą muz. 
Stasį Sližį, švenčiančius savo 
veiklos 20-metį.

Muz. Lionginas Abarius da
lyvavo šv. Mišiose Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Abu bro
liai, kartu su muz. Stasio 
Sližio vadovaujamu choru, gie
dojo L. Abariaus „Kristaus 
Lietuva”. Komunijos metu 
muz. Lionginas Abarius atliko 
solo savo kompoziciją „De pro
fundis”.

Šv. Antano parapijos para
pijiečiai dėkoja muz. Liongi
nui Abariui už sveikinimus 
choro sukakties proga ir už re
tą, nepaprastą bei ypatingą 
progą išgirsti jį giedant savo 
sukurtas giesmes. Dėkojame, 
kad šį sekmadienį rado laiko 
mus aplankyti ir įsijungti į 
mūsų choro giedojimą. Linki
me svečiui sėkmės ateityje ir 
dar daug kūrybingų metų!

Regina Juškaitė- 
Švobienė

A.A. LIDIJA 
MINGĖLIENĖ

Spalio 2 d., po Čikagos Lie
tuvių evangelikų vyskupo 
Hanso Jurgio Dumpio maldų, 
Holy Sepulchre kapinėse, bu
vo palaidota a.a. Lidija Min- 
gėlienė, 84 m. amžiaus, po 
sunkios ir ilgos ligos mirusi 
rugsėjo 28 dieną, Detroito 
Henry Ford Hospices namuo
se. Velionė priklausė Detroito 
Lietuvių kultūros klubui, Lie
tuvos Šaulių St. Butkaus kuo
pai, Lietuvių Bendruomenei,. 
Lietuvių Detroito Evangelikų 
grupei, Tautos fondui, BALFo 
76-tam skyriui ir Šv. Antano 
lietuvių parapijos chorui. Gi
liam liūdesyje paliko dukrą 
Liuciją ir žentą Edmund Get- 
tier, vaikaičius Dainą Carvel 
ir Jonathan Gettier; sūnų 
Šarū-ną ir marčią Reginą, vai
kaičius Audronę ir Mindaugą 
Mingėlus. Sesutes Elsą Kobei, 
Alicę Zimmerman, Karlą Bol- 
low ir brolį Helmut Damciką, 
bei daug kitų giminių. Laido
tuves tvarkė laidotuvių direk
torė Yolanda M. Zaparackie
nė.

DŽIAUGĖMĖS 
PUIKIU KONCERTU

Sekmadienį, spalio 1 dieną,

Detroito Šv. Antano lietuvių parapijos choro seniūnė Stefanija Kaunelie- 
nė vadovavo parapijos choro veiklos 20-čio minėjimo programai.

Nuotr. Reginos Juškaitės-Švobienės

Dievo Apvaizdos bažnyčioje ir 
Kultūros centre įvyko Lietu
vos Dukterų ruoštas dainų ir 
kanklių muzikos koncertas. 
Programą atliko „Volungės” 
moterų vienetas ir kanklinin
kės iš Toronto.

.„Volungės” moterų vienetas 
10:30 vai. r. giedojo šv. Mi
šiose, o po pamaldų Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre vyko 
koncertas. Koncerto atlikėjus 
ir dalyvius pasveikino Lietu
vos Dukterų valdybos pirm. 
Irena Alantienė ir Jūratė Pe
čiūrienė, ir paaiškino, kad 
koncertas rengiamas padėti 
vargstantiems vaikams Lietu
voje.

Prieš koncertą ir vaišes, 
maldą sukalbėjo kleb. kurk. 
Aloyzas Volskis. Po vaišių vy
ko „Volungės” Moterų vieneto 
ir kanklininkių koncertas. 
Koncertas buvo baigtas visų 
giedojimu. Po koncerto Lietu
vos Dukterų valdybos pirm. 
Irena Alantienė padėkojo kon
certo atlikėjoms ir kanklinin
kėms už gražų koncertą. Va
dovui, vadovėms ir koncerto 
atlikėjoms buvo įteiktos gėlės.

Koncertui vadovavo Dalia 
Viskontįenė, akompanavo 
muz. Jonas Govėdas. Kankli
ninkėms vadovavo Žibutė Ja- 
neliūnienė ir jos padėjėja Juli
ja Danaitienė. Dainavo 10 dai
nininkių ir kanklėmis kank
liavo 9-nios kanklininkės. 
Koncertas buvo sėkmingas, 
salė buvo pilna klausytojų, 
dėka darbščių Lietuvos Duk
terų.

VIEŠNIŲ IŠ LIETUVOS
NEEILINIS KONCERTAS
„Saulutės” labdaros koncer

tas Detroite vyks sekmadienį, 
spalio 8 d., 12 vai. vidurdienį, 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Bilietų kaina 15 dol. 
auka. Koncerte dalyvauja Ra
minta Neverdauskaitė, meco
sopranas Rita Preikšaitė ir 
aktorė Virginija Kochanskytė. 
„Saulutės” Detroito skyriui 
vadovauja Birutė Bublienė. 
Visi kviečiami atsilankyti.

„LIETUVIŠKŲ 
' MELODIJŲ” 
PRANEŠIMAI

„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlė rugsėjo 30 dieną 
perdavė pasikalbėjimą su 
„Draugo” dienraščio vyriausia 
redaktore Danute Bindokienė. 
Pokalbyje buvo kalbama apie 
„Dirvos” savaitraščio 85 metų 
minėjimą spalio 8 d. vyksiantį 
Cleveland; LB XVI —* Tarybos 
suvažiavimą Hartforde, į 
kurį iš Detroito buvo nuva
žiavę Tarybos narys Algis Ru
gienius ir Michigan apygardos 
pirmininkė Liuda Rugienienė. 
Spalio 3 d., laidoje kalbėjo 
naujai išrinktas LB Krašto 
valdybos pirmininkas Algi-

Detroito Šv. Antano parapijos choro veiklos 20 metų sukaktuvinėje šventėje Moterų vienetas savo vadovą muz. 
Stasį Sližį sveikina daina .,Valio, ilgiausių metų!” Su jomis dainuoja ir choro iniciatorius bei globėjas klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. Iš kj. choristės: Antanina Leparskienė, Eleonora Laurus, Česlovą Pliurienė, Elena Že- 
bertavičienė, Aldona Tamulionienė, Natalija Sližienė, Bronė Čiunkienė, Stasė Bitlerienė, Eugenija Butavičienė, 
Aldona Vilkauskienė ir Antanina Petrauskienė. Trūksta Stefanijos Kaunelienės, Genovaitės Norienės ir Da
nutės Petrauskienės. Nuotr. Reginos Juškaitės Švobienės

mantas Gečys. Savo veiklos 
gairėse naujasis pirmininkas 
minėjo pagalbą Lietuvai pa
siekti NATO narystę 2002 m.; 
kreipti dėmesį į naujus Lietu
vos imigrantus ir padėti jiems 
išsikovoti amnestijas. Siūlė vi
sus turinčius Lietuvos piliety
bę balsuoti už Seimo kandida
tus, kurie tęs Lietuvos kelią į 
pilną nepriklausomybę. „Lie
tuviškų melodijų” radijo laidos 
girdimos gyvu žodžiu kompiu
terio tinkle antradieniais 4 
vai. p.p. ir šeštadienio rytais 8 
vai. Detroito laiku. Stotis 
WP0N-AM banga 1460 AM. 
Kompiuterio adresas — 
www.wpon.com.

lm

LOS ANGELES, CA

OPEROS SOLISTĖS 
AUŠROS LIUTKUTĖS

' KONCERTAS

Jauna Lietuvos operos solis
tė Aušra Liutkutė, po sėk
mingų gastrolių Čikagoje, pir
mą kartą atvyksta į Los An
geles, š.m. lapkričio 18 d., šeš
tadienį, 7:30 vai. vakaro kon
certuoti Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos salėje.

Losangeliečiai mielai jos 
laukia su pasirodymu, dainuo
jant pasaulinių operų arijas ir 
linksmas operetes ir lietuvių 
kompozitorių kūrinius.

Lietuvos operos solistė Aušra Liut- 
kutė atvyksta koncertuoti į JAV

Aušra Liutkutė šiemet vien
balsiai laimėjo pirmą vietą iš 
17 solistų, Lietuvos Muzikos 
akademijos suruoštame kon
certe.

Jauna kylanti žvaigždė de
biutavo Lietuvos Nacionalinio 
simfonijos orkestro koncerte ir 
Latvijos Nacionalinėje operoje 
su keletu jos puikiai atliktų 
operos arijų.

Šį renginį ruošia Akademi
nio Skautų sąjūdžio Los An
geles skyrius.

Vaišės ir pabendravimas su 
soliste po programos.

Platesnę informaciją teikia 
T. Giedraitytė, tel. (323) 665- 
4083.

Jei kiti lietuvių telkiniai 
norėtų pakviesti solistę pas 
save koncertuoti, prašome 
kreiptis į Zenoną Viskantą, 
tel. (310) 541-5825 arba pasi
naudoti kompiuteriu

ZViskanta@aol.com Išlaidos 
turėtų būti nedidelės.

Vytautas Šeštokas

Detroito Šv. Antano parapijos choro vadovas muz. Stasys Sližys.
Nuotr. Reginos Juškaitės-Švobienės

DAYTONA BEACH, FL
TREČIADIENIO

POPIETĖ

Jau keleri metai, kaip šio 
telkinio mūsų viengenčiai pir
mąjį kiekvieno mėnesio tre
čiadienį sueina į būrį ben
driems priešpiečiams ir šia 
proga pabendrauja bei pasi
keičia paskutinėmis naujieno
mis. Toks pobūvis vyko ir šio 
mėnesio 6 d. Jį pradėjo Lietu
vių Bendruomenės vietinės 
apylinkės pirm. St. Ušackas, 
vos tik grįžęs iš tėvų žemės, 
tai papasakojo savo įspūdžius. 
Jis dalyvavo ir PLB seime. 
Bet šis seimas jau yra plačiai 
aprašytas mūsų spaudoje. Tad 
jis apie seimą ir nekalbėjo.

Įdomų pranešimą padarė N. 
Karaša. Šiais metais suėjo de
šimtmetis kaip atstatyta mū
sų valstybinė nepriklausomy
bė. Ši sukaktis jau plačiai 
prisiminta visoje lietuviškoje 
žiniasklaidoje tiek- šioje, tiek 
anoje Atlanto pusėje.

Žinoma, mūsų spauda sten
giasi šviesiomis varsomis pieš
ti mūsų nepriklausomo gyve
nimo dešimtmetį. O ypač pa
kilia nuotaika mes visi prisi
mename patį nepriklausomy
bės paskelbimą ir Atgimimo 
Sąjūdžio kovotojų didvyrišku
mą. Tačiau Lietuvoje, ypač 
šiomis dienomis, daugelis ša
lies žmonių tamsiai atsiliepia 
apie nepriklausomybės pa
skelbimą ir kritiškai vertina 
tą pirmąjį nepriklausomo gy
venimo dešimtmetį.

Šiomis dienomis istorikas E. 
Gudavičius kalbėjosi tomis te
momis su spaudos atstovais. 
Karaša perdavė kelias šio isto
riko mintis, kurios sukelia kai 
kurių abejonių. Į klausimą, 
kodėl nemažai žmonių yra nu
sivylę nepriklausomybe, jis at
sako: „Matyt mūsų tokia isto
rija, tai atsilikusios visuome
nės susidūrimas su toliau pa
žengusia visuomene”.

O į klausimą, kodėl Atgimi
mo vadovai nesugeba spręsti 
nūdienos problemų, jis atsako: 
„Patinka jums ar ne, bet visas 
mūsų Atgimimo judėjimas bu
vo politinis, bet ne socialinis. 
Svarbiausia buvo sukurti 
valstybę”. Istorikas panašiai 
pasisakė ir kitais klausimais.

Be to, Karaša dar paskaitė 
keletą ištraukų iš „Valst. laik

raščio” ūkiškais klausimais ir 
pažėrė kelis humoristinius ga
balėlius.

TAUTOS ŠVENČIŲ 
PRISIMINIMAS

Anuo metu, nuo 1930 m. 
kasmet minėdavome Vytauto 
Didžiojo vainikavimo sukaktį. 
Tai buvo mūsų valstybinė 
šventė. Pavergėjas griežtai už
draudė ją minėti. Bet užsienio 
lietuviai ją kasmet minėdavo 
kaip Tautos šventę. Atstačius 
nepriklausomybę ši šventė 
buvo panaikinta. Bet už tai 
Mindaugo vainikavimo diena 
— liepos 6 d. buvo paskelbta 
Tautos švente ir yra kasmet 
švenčiama.

Vasaros mėnesiais daugelis 
lietuvių nuo Floridos karščių 
išvyksta į šaltesnius pakraš
čius, o kiti patraukia ir į Tėvų 
žemę. Tad Daytona Beach lie
tuviškas telkinys lieka apy
tuštis. Keliems mėnesiams 
nutrūksta ir tradicinės lietu
viškos pamaldos.

Š. m. rugsėjo 10 d. vėl įvyko 
lietuviškos pamaldos. Giedojo 
„Sietyno” choras, vadovau
jant muz. A. Skriduliui. Pa
maldoms pasibaigus visi susi
rinko į parapijos salę ir čia 
vyko abiejų Tautos švenčių 
prisiminimas.

Klubo pirm. pakvietė Nari
mantą Karašą pasidalinti mū
sų istorinės senovės istori

Philadelphijos jaunimo tautinių šokių šokėjų grupė „Aušrinėlė” 
šventėje Kanadoje.

su mokytoja Estera Washofsky Tautinių šokių
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niais išgyvenimais. Karaša la
bai domisi mūsų senovine isto
rija ir turi apie tai prisirinkęs 
gana daug medžiagos. Naudo
jant šiandieninį Lietuvos žmo
nių žodyną, jį būtų galima 
pavadinti „istoriologū”. Dau
geliui mūsų labai mažai ži
nomas mūsų senosios istori
jos laikotarpis nuo Mindaugo 
mirties iki Gedimino ir gedi- 
minaičių įsigalėjimo. Dauge
liui atrodo, kad tuo metu Lie
tuvos iš viso nebebuvo. Tad 
Karaša ryžosi bent trumpai 
nušviesti istorinį laikotarpį 
tarp dviejų Lietuvos valdovų 
dinastijų.

Anuo metu Lietuvoje vieš
patavo gana daug kunigaikš
čių. Jie visi tarp savęs gimi
niavosi. Pagaliau iš jų iškilo 
Mindaugas, kurį paskelbė Di
džiuoju Kunigaikščiu. O 1253 
jis buvo vainikuotas Lietuvos 
karaliumi. Jis pasireiškė kaip 
gabus karo vadas ir politikas. 
Tik gaila, kad jis savo gimi
naičių buvo nužudytas. Bet ir 
po jo mirties Lietuvos valsty
bė nežuvo. Ją valdė kuni
gaikščiai Švarnas, Traidenis 
ir pagaliau Būdvietis. Kai kas 
tvirtina, kad Būdvietis galėjo 
būti ir Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino tėvukas.

Visą šį mūsų tautos istorinį 
laikotarpį Karaša labai vaiz
džiai nusakė ir paruošė to lai
ko Lietuvos žemėlapį. Visi la
bai įdėmiai klausėsi jo kalbos. 
Būtų labai naudinga, jeigu 
Narimantas visą šią paskaitą 
paruoštų spaudai.

Klubo valdyba paruošė peti
ciją senatorei B. Mikulskį ir 
Atstovų rūmų nariui C. W. 
Young dėl atėmimo Lietuvai 
ir kitoms Baltijos šalims 20 
mln. dol. numatytų stiprinti jų 
karines jėgas įstojimui į NA
TO. Peticijose prašoma, kad 
šis Kongreso komiteto nutari-

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
Dantų Gydytojas 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 

kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRČiĖŠ LlGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

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

Kalbame lietuviškai ■* r 
6918 W. Archer Avė. Slš.'šlr 6

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgiją

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

mas būtų atšauktas. Valdyba 
abi peticijas pasiųs abiem 
Kongreso nariams.

Po viso to klubo pirm. pa
kvietė šio pobūvio dalyvius pa
smaguriauti vynu ir pyra
gaičiais.

J. Dg.

http://www.wpon.com
mailto:ZViskanta%40aol.com


LEMTINGAS SPRENDIMAS
BRONIUS NAINYS

Prieš jį Lietuva stos spalio 
8-tą. Ar valstybės piliečiai 
savo pareigą supranta. Ar ją 
atliks apgalvotai? Ar po de
šimties metų nepriklausomy
bės Lietuva jau suspėjo įsisą
moninti, kas yra Seimas, ką 
jis turi daryti ir kokius žmo
nes į jį rinkti?

Šis Seimas jau bus ketvir
tas. Pirmuose trijuose lemian
čią galią turėjo kraštiniai par
tiečiai, nesupraskit — kraštu
tiniai; ir dešinieji (du kartus), 
ir kairieji. Jų sprendimais, pa
gal partijų „linijas”, būvo su
darytos kelios vyriausybės, ir 
nė viena jų žmonės nebuvo pa
tenkinti. Nepatenkinti buvo 
nė seimais. Paskiausiu jų 
šiandien bepasitiki tik apie 8 
nuošimčiai piliečių? Kodėl taip 
išėjo: ar jie nežinojo, ką renka, 
ar išrinktieji juos taip skau
džiai nuvylė? Ką daryti, ką 
rinkti, kaip balsuoti, kad dau
giau taip nebebūtų? Ar į tuos 
klausimus spalio 8-tą bus ras
tas atsakymas? Galbūt taip, 
bet galbūt ir ne. Kodėl taip ga
lima manyti?

Atsakymo dairantis, pir
miausia akis užkliūva už vi
suomenės blaškymosi, nepas
tovumo, iš kurio rato išeiti, at
rodo, kelio neranda nei kan
didatus siūlančios partijų va
dovybės, nei kandidatai, nei 
už juos besirengianti balsuoti 
visuomenė. Krašte — visuoti
nė maišatis. Ji pradėjo rodytis 
pačiose viršūnėse maždaug 
prieš pusantrų metų, dėl fi
nansinių bėdų pradėjus svy
ruoti Vagnoriaus vyriausybei. 
Didelę įtampą valdžios viršū
nėse ir visuortienėje sukėlė 
prezidento susipykimas su 
premjeru ir jam viešas nepasi
tikėjimo pareiškimas. Dar 
stipriau nuotaikas drumstė 
„Wrlliams International”, ryš
kindama nesusigaudymą Sei
me, vyriausybėje, net ir prezi
dentūroje. Prasidėjo pareigū
nų atstatydinimai, pasitrauki
mai, trintis ir skilimai val
dančiose partijose. Visuome
nėje rūgo nepasitenkinimas 
valdžia dėl blogėjančio ekono
minio gyvenimo, ypač įsitiki
nus, kad valstybės vadovams 
labiau rūpi jų pačių negu vals
tybės gerovė. Piliečiai pradėjo 
suvokti, kad jų rinkti pareigū
nai Seimą bei vyriausybę daro 
savo asmeniška verslove, ja vi
saip naudojasi, mėgaujasi ge
ru gyvenimu, gausiomis, nieko 
valstybei neduodančiomis, ke
lionėmis po užsienius, joms 
eikvoja mokesčių mokėtojų 
valstybei skirtas lėšas, pačių 
susikurtų privilegijų sprago
mis naudodamiesi skuba 
krautis sau turtus, lyg ir nu
jausdami, kad tos geros dienos 
gali greitai pasibaigti. Nors, 
atrodo, kad lengvai pasiduoti 
visgi nežada. Smunkantį vi

KELIONĖ Į LIETUVIŲ 
ETNINES ŽEMES

MARIJA REMIENĖ
Nr.fi

Sugrįžęs baigė vidurinę mo
kyklą ir įstojo į Kauno kunigų 
seminariją. Ją baigęs, pasi
prašė paskiriamas pastoraci
niam darbui Baltarusijoje. 
Taip jis atsidūrė Gervėčiuose. 
Kun. Leono motina ir brolis su 
šeima gyvena Vilniuje. Kai jį 
aplanko motina ir pamato jo 
varganą gyvenimą, prašo 
sugrįžti į Lietuvą. Jis visada 
atsako: „Aš čia esu, čia pasi
liksiu ir čia numirsiu”. Toks jo 
atsakymas buvo ir mums.

Gervėčiai priklauso Ašme
nos apskričiai ir yra netoli nuo 
Rimdžiūnų. Gervėtiškiai nuo 
seno pasižymėjo kovingumu, 
gindami savo kultūrą ir reli
giją. Lenkų, o vėliau rusų oku
pacijos laikais Gervėčių ir

suomenės pasitikėjimą jaus
dami bei matydami nauju gru
puočių — jų varžovių — po- 
puliarėjimą, Seimą sudaran
čių partijų vadovai šokosi 
jungtis į kelių partijų bei są
jungų grupuotes, draugystėn 
kviesdami ir dar visiškai nese
niai priešais laikytus politi
kus. Vystėsi lyg ir naujas reiš
kinys — nenumatytų sandorų 
kūrimas. Pirmieji susijungė 
kairieji: socialdemokratai,
LDDP, Prunskienės naujieji 
demokratai ir rusų sąjunga. 
Vadovu pasikvietę buvusį pre
zidentą Brazauską, sudarė ofi
cialią koaliciją ir nutarė į Sei
mą eiti vienu sąrašu, nors to
kiam sąrašui reikia peršokti 
jau 7 nuošimčių kartelę. Tai 
žinodami, kiek kitokį junginį 
sutelkė konservatoriai, į savo 
sąrašą pasikvietę tremtinius, 
politinius kalinius bei kitus 
dešiniuosius. Tokiu būdu 
jiems kartelė į Seimą liko 5 
nuošimčių aukštyje. Kairie
siems ir dešiniesiems tokiomis 
sandūromis susistiprinus, ne
norėjo atsilikti nė kiti, tik 
jiems ne taip gerai sekėsi. 
Savivaldybių rinkimuose stip
riai pasirodžiusi, Karbauskio 
(valstiečiai) — Bobelio (krikš
čionių demokratų sąjunga) 
sandora nebesusiklijavo. Ta
čiau centristų vadovui Ozolui 
„prie ežerėlio” visgi pavyko 
suburti keturių grupuočių tel
kinį naujai politikai puoselėti. 
Šis, pasivadinęs centru, tik su 
plačiai išskėstu kairiuoju ir 
dešiniuoju sparnu, darinys 
bendro sąrašo irgi nedarė. Į 
rinkimus eis trijų partijų — 
socliberalų, liberalų ir centro 
— sąrašais, į kiekvieną jų 
įrašydamos ir savo sąrašo ne
darančių krikščionių moder
nistų po vieną kandidatą. Šios 
trys sandoros — kairė, dešinė, 
centras — gal ir būtų tikres
nis Lietuvos politinis pasiskirs
tymas, daugiau ar mažiau 
atitinkantis ir visuomenės po
žiūrius, tik vargu ar tauta su
tiks Paulausko socliberalus 
laikyti centristais, kai daug 
kas, ypač dešinieji, pačiam va
dovui net „maskvinio” etiketę 
sega. Bet mano sutikti pau- 
lauskininkai kairiaisiais vadi
nami nesileido ir už tokią eti
ketę pyko. Yra ir šioms sandū
roms nepriklausančių kai
riųjų, dešiniųjų ir centro gru
pių. Dvi jų — valstiečiai ir 
krikščionys demokratai — ti
kisi ir 5 nuošimčių kartelę 
peršokti. Yra ir sandorų, bet 
jos, kaip ir pačios partijos, per 
mažos, kad būtų reikšmingos.

Kas su ta kartele atsitiks, už 
kelių dienų žinosim, tačiau 
jau ir čia nupieštas paveiks
liukas rodo, kokia „žavi” mai
šatis prie tos kartelės bėgėja- 
si. Tačiau taip pat būdinga, 
kad, maišantis partijoms, nuo

aplinkinių kaimų gyventojai 
dėjo daug pastangų, kad būtų 
įsteigtos lietuviškos mokyklos. 
Lenkų okupacijos metais net 
bažnyčioje buvo draudžiama 
lietuviškai melstis ir lietu
viškai giedoti. Dėl to klebonas 
buvo suimtas ir kalintas. 
Nors dabar lietuviškai melstis 
nedraudžiama, bet yra kitokių 
religinių suvaržymų. Užklaus
tas, kur jis moko tikėjimo 
vaikus, kunigas atsakė, kad 
savo mažame kambarėlyje. Jo 
troškimas yra pastatyti nedi
delį priestatų, ten įsirengti 
biblioteką ir mokyti tikybos. 
Darbo daug. Ateina krikštytis 
ne tik vaikai, bet ir suaugę. 
Jam ypač trūksta lietuviškų 
religinių knygų, maldakny-

LR Žemės ūkio ministerijos delegacija su LR garbės konsule Ingrida Bubliene prie Ohio valstijos Žemės ūkio 
departamente įrėmuotos bendradarbiavimo sutarties tarp LR Žemės ūkio ministerijos, Ohio Žemės ūkio depar
tamento ir Ohio State un-to Žemės ūkio fakulteto. Iš kairės: LR Žemės ūkio un-to rektorius Albianas Kusta, I. 
Bublienė, AB „Rokiškio sūris” direktorius Antanas Trumpa, LR Žemės ūkio viceministras Vytautas 
Grušauskas.

jų neatsiliko nė visuomenė: 
vienas ji kėlė aukštyn, kitas 
sodino žemyn, paskui vėl vis
ką vertė atgal, ir ką ji pasakys 
spalio 8-tą gali būti taip pat 
netikėta, kaip netikėta buvo ir 
per savivaldybių rinkimus. 
Apklausų duomenys rodo, kad 
visuomenės nuomonė gerokai 
pakito per pastaruosius du 
mėnesius. Paskiausi „Vilmo- 
rus” duomenys, iš jau apsi
sprendusių surinkti rugsėjo 
21-24, partijas, pagal spalio 8- 
tą, gausimus balsus, taip ri
kiuoja. Į Seimą patenkančios
— socliberalai (28.2 nuoš.), 
Brazausko koalicija (23,8 
nuoš.), liberalai (14.5 nuoš.), 
konservatoriai (8 nuoš.), vals
tiečiai (5.4 nuoš.), centristai 
(5.1 nuoš.); nepatenkančios — 
krikščionys demokratai (4.3 
nuoš.), lenkai (2.6 nuoš.), Bo
belio partija (2.3 nuoš.), kitos
— dar mažiau. Per tą patį lai
kotarpį pakito visuomenės po
žiūris ir į vadus. Pirmas de
šimtukas dabar rikiuojasi 
taip: Brazauskas, Adamkus, 
Bobelis (!), Paksas, Paulaus
kas, Ozolas, Juršėnas, Pruns
kienė, Andriukaitis, Degutie
nė. Landsbergis — 23-čias. 
Tačiau vadų populiarumo 
kreivė dažnai nesiderina su 
partijų kreive. Tik Brazausko 
kreivei kylant, kilo ir jo vado
vaujamos koalicijos vertė, ta
čiau kitų kreivės raitėsi at
virkštine proporcija. Pvz., 
Paulauskui iš pirmos vietos 
nusmukus net į penktą, jo 
vadovaujama partija liko pir
maujanti, jos nuošimčiai dar 
šiek tiek pakilo. Bobelio vertei 
net gerokai pakilus, partija 
liko vietoje. Ozolo — irgi paki
lo, partijos — smuktelėjo. Bet 
konservatorių vertei pakilus, 
Landsbergis liko sėdėti toje 
pačioje pakopoje. Turbūt žino
damas savo likimą, Seimo pir
mininkas vienmandatėje apy
gardoje kandidatuoti nesiryžo.

giū-
Panašios bėdos vargina ir 

Pelesos kleboną Kastytį 
Krikščiūną. Jo gyvenimo isto
rija taip pat nelinksma. Jis 
užaugo Ukmergės vaikų inter
nate. Iki 17 metų nebuvo 
girdėjęs žodžio Dievas. Tačiau 
tokia jau buvo Aukščiausiojo 
valia, kad jis apsikrikštijo ir 
vėliau tapo kunigu.

Kai atvykome mes, kunigas 
užleido savo buveinę, o pats 
nakvojo pirtyje. Kai kurie tau
tiečiai sušelpė jį keliais dole
riais. Kun. K- Krikščiūnas 
turėjo seną automobilį, bet jį 
pardavė, o už tuos pinigus nu
pirko dažų bažnyčiai ir 
šventoriaus tvoroms pa
gražinti. Apie kokias nors 
rinkliavas ar finansinę val
džios paramą netenka ir gal
voti. Parapijiečiai atsilygina 
kiaušiniais, kitokiais maisto 
produktais, kiti prireikus 
atneša lentą ar prisideda pa
slauga. Baltarusijos gyventojų

Tik nežinia, kodėl taip pat pa
sielgė Ozolas, nes jo partijai, 
nuo viršūnės per metus nusi
ritus iki kartelės ribos, jam 
graso pavojus į Seimą nebepa
tekti.

Tačiau jau ir tokią — tikrai 
pakankamą — makalynę dar 
labiau jaukia šiemet kažkaip 
keistai paruoštas ir balsavi
mas partijų sąrašais. Balsavi
mo lapelyje surašyta penkioli
ka partijų. Nors kai kurių jų 
sąrašuose daugiau šimto nu
meruotų pavardžių, bet į la
pelį įrašytas tik pirmas dešim
tukas. Į Seimą pateks sąrašo 
pirmieji, proporcingai pagal 
partijos surinktus nuošimčius. 
Rinkėjai sąrašą gali ir prenu
meruoti, bet lapelyje prenu
meravimui — tik penki lange
liai. Ką rinkėjui daryti, jeigu 
jis nori prenumeruoti, tarkim, 
25 kandidatus ir sąrašo pir
mąjį dešimtuką nukelti į apa
čią, kad nė vienas jų į Seimą 
nepatektų. Kur jam partijos 
visą sąrašą gauti ir kur nori
mą prenumeravimą surašyti? 
Ar jam tokia pasirinkimo gali
mybė paneigiama? Jeigu taip, 
tai kokia čia demokratija? 
Rink seimūnus ne pagal savo, 
bet pagal partijos vadovų va
lią, kad Seime jie vėl turėtų 
pakankamai rankų kilnotojų 
tai valiai įgyvendinti.

Iki 8 nuošimčių kritęs visuo
menės pasitikėjimas dabarti
niu Seimu rodo, kad tokio pat 
piliečiai nebenori. Kitokiam 
išrinkti reikia ir kitokio rin
kimų būdo, tačiau siūlymai at
sisakyti partijų sąrašų ii’ visus 
seimūnus rinkti, balsuojant 
tik už asmenis, atsitrenkė į 
konservatorių mūrą. Pusę sei- 
mūnų, vienmandatėse apygar
dose balsuodami už asmenis, 
rinkėjai geriau atsisijos, nes 
galės balsuoti už pažįstamus, 
arba bent žinomus, patikimus 
asmenis, bet kaip „išmėsinėti” 
ilgus partijų sąrašus — tik

pensija yra 12 milijonų jų pi
nigų, t. y., 12 US dolerių. Tuo 
tarpu Lietuvoje mažiausia 
pensija yra 60-80 dolerių. Be 
to, Baltarusijos nepasiekia 
jokia labdara. Lietuvoje kaimo 
žmonės apsirengia pigiais 
rūbais, kurie atvežami iš Eu
ropos ir pusvelčiui parda
vinėjami kiekvieno miestelio 
aikštėje. Legaliai ką nors pra- 
sivežti pro Baltarusijos sieną 
yra sunku, ypač didesniais 
kiekiais. Muitai dideli ir ne
daug kas turi mašinų. Skur
das akivaizdus, bet žmonės ir 
ten turi gyventi. Lietuviškas 
jaunimas važiuoja į Lietuvą ir 
ten pasilieka.

Kai grįžome į Vilnių, pra
važiavę Medininkus pasiju
tome kaip Amerikoje: keliai 
geri, rodyklėmis nužymėti, o 
kapinės paskendę gėlėse. Bal
tarusijoje namai nudažyti 
ryškiomis spalvomis: mėlynai 
ir žaliai, o langai - oranžiniai 
ar geltonai. Lietuvoje tokių

vienas perkūnėlis žino. O tai 
labai gerai turėtų žinoti ir 
rinkėjas, nes jo sprendimas 
čia — lemtingas. Nuo to prik
lausys būsimo Seimo kokybė, 
o šiuo kritišku laikotarpiu — 
ir Lietuvos ateitis.

* Nors Lenkuos spauda 
kitų valstybių sportininkams 
skyrė mažai dėmesio, Lietuvos 
olimpinei vyrų krepšinio rinkti
nei gerų žodžių negailėjo. „Jei
gu ant Lietuvos ir JAV krepši
ninkų marškinėlių būtų ištrinti 
užrašai ir rungtynės parodytos 
pusfinalio sirgaliams, kurie tik 
retkarčiais žiūri krepšinį, tai 
niekas neatspėtų, jog žaidžia 
garsiosios amerikiečių profesio
nalų NBA lygos žvaigždės su 
mažos Baltijos šalies rinktine. 
Amerikiečiai, kurie nuo 1992 
metų nepralošė olimpinių žai
dynių, buvo atsidūrę ant istori
nio pralaimėjimo slenksčio”, ra
šo Lenkijos dienraštis „Rzecz- 
pospolita”, komentuodamas 
pusfinalio rungtynes, kurias 
Lietuva pralaimėjo JAV rinkti
nei. Pasak laikraščio, „JAV 
krepšininkams tiesiog nusišyp
sojo laimė”.

* Lietuvos boksininkai Iva
nas Stapovičius (svorio kate
gorija iki 48 kg) bei Vidas 
Bičiulaitis (57 kg) iš olimpiados 
grįžta be medalių, tačiau gali 
pasiguosti, kad kelią jiems pa
stojo busimieji prizininkai, o 
galbūt ir čempionai. I. Stapovi
čius ketvirtfinalyje pralaimėjo 
Korėjos Liaudies Demokratinės 
Respublikos boksininkui Un 
Chol Kim ir turi tenkintis 5-8 
vietomis tarp 27 dalyvavusių 
sportininkų. Korėjietis turi pui
kias galimybes iškopti į finalą. 
Vidas Bičiulaitis suklupo jau 
pirmojoje dvikovoje, nusileidęs 
Rusijos atstovui Kamil Džama- 
lutdinov ir užėmė 17-28 vietas. 
Lietuvio varžovas sėkmingai 
pateko į pusfinalį.

spalvų nematyti.
Apsilankę sugudėjusio kraš

to lietuviškose salose, gavome 
ypatingą patirtį.

Lietuvos valstybė per Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamentą skiria daug milijonų 
litų toms lietuviškoms saloms: 
išlaiko mokyklas, padeda 
išlaikyti etnografinius an
samblius. Dideli rūpesčiai 
gula ant rūpestingos Baltaru
sijos LB pirmininkės Virgini
jos Tarnauskaitės pečių.

Laikas, tarsi storas dulkių 
sluoksnis prislėgė šias žemes 
ir čia gyvenusių lietuvių at
mintį. Sunku atsispirti laiko 
slėgimui. Nedaug tokių idea
listiškų asmenybių, kaip Ma
rija Kruopienė, o dabar ir jau
na jos pasekėja Virginija 
Tarnauskaitė, kurios pajėgia 
priešintis naikinančiam laikui, 
neša lietuvybę į namus, į 
šeimas. Reikia joms padėti, 
kad varge jų dvasia ne
palūžtų.
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Danutė Bindokienė

Nesunku atspėti, kas 
šio vadovėlio autorius

„Mano pareiga perspėti 
mūsų valstybės piliečius, ko
kios pasekmės ju laukia, jei į 
valdžią pateks žmonės, finan
suojami NATO šalių. Galite 
manimi tikėti, ar netikėti, bet 
mano didžiausias troškimas 
yra, kad šis perspėjimas būtų 
išgirstas, kad žmonės neap
sižiūrėtų per vėlai, kai klaida 
būtų jau nebeatitaisoma... Pa
vesdami savo valstybę sveti
mųjų įtakai, jie į užsieniečių 
rankas atiduoda savo ir savo 
vaikų gyvenimą. ... Save vadi
nantys demokratinės opozici
jos vadais, finansuojami užsie
nio pinigais, paperka, šanta
žuoja ir baugina mūsų šalies 
gyventojus, stabdo produk- 
tingą valstybės darbą. Mano 
pareiga yra apsaugoti savo 
kraštą nuo šio pavojaus”.

Savaime suprantama, tai 
kalba, skirta įtaigoti rinkėjus, 
kad balsuotų kaip tik už tą, o 
ne kitą, kandidatą. Ar ji buvo 
pasakyta Lietuvoje, artėjant 
Seimo rinkimų datai? Juk vi
sai panašūs žodžiai ir iš ten 
aidėjo, ypač „Williams Inter
national” derantis dėl „Ma
žeikių naftos”. Girdime juos ir 
vėliau, nukreiptus ir prieš „pi- 
niguotus vakariečius”, kurie 
nori nupirkti Lietuvą, ir ap
skritai prieš „svetimuosius”, į 
kurių gretas, deja, įskaičiuo
jami ir užsienio lietuviai, grįž
tantys į tėvynę, kad svetur 
įgyta patirtimi prisidėtų prie 
jos gerovės.

O gal taip kalbėjo komunis
tinės Kinuos vyriausybės va
dovas, besistengdamas gyven
tojų mases perspėti, kad, su
žavėti vis labiau pažįstamu 
vakariečių gyvenimo būdu, 
neužsikrėstų “demokratinėmis 
bacilomis”? Gal tai karšta Ku
bos diktatoriaus Fidel Castro 
kalba, persunkta neapykantos 
Amerikai nuodais?

Iš visų, čia paminėtųjų, pa
našias kalbas pasaulis yra gir
dėjęs. Juk šie „oratoriai” jas 
išmokę iš to paties vadovėlio, 
kurio autorių nesunku atspėti. 
Citata šį kartą paimta iš Slo- 
bodan Milosevič kalbos, pasa
kytos per Belgrado televiziją. 
Nepaisant rugsėjo 24 d. krašte 
vykusių rinkimų rezultatų, 
aiškiai parodžiusių jo pralai
mėjimą, prez. Milosevič atsi
sako pasitraukti ir reikalauja, 
kad spalio 8 d. balsavimai 
būtų pakartoti. Tuo tarpu jo 
oponentas, demokratinių pa
žiūrų Vojislav Kostunica, ne
mato reikalo dar kartą balsuo
ti, kai jis yra rinkimus lai
mėjęs. Su juo, atrodo, sutinka 
ir didžioji valstybės gyventojų 
dalis, savo priešiškumą dar 
vienai Milosevič kadencijai ne

Norint pagelbėti, ypač kuni
gams jų pastoraciniame 
darbe, galima tai padaryti per 
Katalikų Religinę šalpą, 
pabrėžiant, kad auka skiria
ma Pelesos ar Gervėčių para
pijoms: Lithuanian Catholic 
Religious Aid., 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Mes, ekskursijų dalyviai, 
esame ypač dėkingi Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento prie Lietuvos Respub
likos vyriausybės generali
niam direktoriui dr. Remigijui 
Motuzui, keliavusiam kartu 
su mumis, už galimybę pama
tyti etnines lietuvių žemes. 
Esame dėkingi ir PLB atsto
vui Lietuvoje ir PLB valdybos 
vicepirmininkui Gabrieliui 
Žemkalniui, kuris kartu su 
dr. Remigijum Motuzu rūpi
nosi ir globojo PLB seimą ir 
organizavo visus malonius 
įvykius.

Kelionėse pas užribio lietu
vius mums iš naujo atsi

tik pareiškusi rinkimuose, bet 
taip pat triukšmingomis pro
testo demonstracijomis ir 
streikais.

Milosevič visgi ryžosi prabil
ti į tautą per televiziją (kas 
jam labai neįprasta), ne tik 
įtaigodamas, kad piliečiai su
tiktų pakartoti balsavimus (jis 
šį kartą neabejoja laimėjimu, 
nors opozicija jau dabar reiš
kia nepasitikėjimą balsavimų 
rezultatais), bet grasindamas 
streikų ir demonstracijų orga
nizatoriams. Pagrindinė Milo
sevič „korta rankovėje”: suža
dinti neapykantą NATO ša
lims, ypač Amerikai, dar nese
niai bombardavusiai Jugosla
viją, ir dabar tą griaunantį 
darbą tęsiančiai — nebe bom
bomis, o doleriais.

Praeityje tokios kalbos pa
dėjo Milosevič atsisėsti į prezi
dento kėdę, bet šį kartą var
giai pavyks. Grasinimai, kad 
bus imamasi griežtų priemo
nių prieš streikų organizato
rius ir „pilietinės tvarkos ar
dytojus”, gali turėti priešingas 
pasekmes. Opozicijos tikslas 
-y priversti Milosevič atsisa
kyti antrojo balsavimų rato ir 
pripažinti, kad jis rinkimus 
pralaimėjo, f

Savo neklystamumu ir vi
suotine galia įsitikinę, dikta
toriai kažkodėl patogiai pa
miršta, kad vis tik tautos va
lia, jeigu ji paremta teisingais 
reikalavimais, yra nepajudi
nama: anksčiau ar vėliau ji 
laimi. Taip per pastarąjį de
šimtmetį jau atsitiko Rytų Vo
kietijoje, Lenkijoje (ir Lietu
voje, kai iš Seimo ir prezi
dentūros buvo •; .išbals uotą” 
LDDP), Vengrijoje... O!, nepa
vykus tikslo pasiekti gražiuo
ju, buvo ir kitokių atvejų, pri
simenant Rumunijos Nicolae 
Ceausescu, kuris žūt būt sten
gėsi išsilaikyti valdžioje, bet 
ilgainiui buvo ne tik paša
lintas, bet susilaukė mirties 
bausmės.

Bausmės, be abejo, bijo ir 
Jugoslavijos Milosevič. Juk jis 
Hagos tribunolo buvo apkal
tintas ir už akių nuteistas už 
serbų atliktus genocido veiks
mus Balkanų karo metu, tad 
prezidento vieta teikia šiokią 
tokią apsaugą. Vakariečių 
nenustebino, kad Milosevič 
nesutinka su demokratinių 
balsavimų rezultatais, nes jis 
jau pasižymėjęs įžūliu ir aki
brokštišku elgesiu. Daug šiuo 
metu svarbiau, kieno pusėje 
atsistos Rusija, kuri karo 
metu rėmė Jugoslaviją. Tiesa, 
Vladimir Putin kol kas, atro
do, linksta į demokratinį pro
cesą, bet dar tik kol kas...

skleidė Lietuvos praeitis. At
rodė, kad jau viską žinojome 
ir apie tenykščių lietuvių 
gyvenimą bei vargus, bet savo 
akimis pamatyti vaizdai mus 
sukrėtė ir tarsi nukėlė j Lietu
vos baudžiavos laikus. Grįžę į 
Lietuvą galvojom# viena: 
džiaukimės larisva ir nepri
klausoma Lietuva, kur savo 
gyvenimą tvarkome pagal 
savo norus. Pabaiga
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JUOZAS GAILA
„Lietuvių kultūrinę progra

mą surengė lietuviai, muzikos 
studentai, studijuojantys Zalc
burge. Beje, įdomu pažymėti, 
kad Austrijoje gausu muzikos 
studentų iš Lietuvos. Tai ir 
dainininkai, ir muzikantai, 
studijuojantys Zalcburgo ir 
Graco konservatorijose. Atlie
kami kūriniai buvo ’deja’, kla
sikiniai — skambėjo austrų ir 
vokiečių kompozitorių dainos 
vokiečių kalba ir fortepijonu 
atliekamas kūrinys, sukurtas 
taip pat austrų kompozito
riaus. Susirinkusieji taip ir 
neišgirdo lietuvių kalbos ir lie
tuvių kompozitorių kūrybos... 
Prieš koncertą kalbinome ke
letą studentų iš Lietuvos, ta
čiau nei vienas nesutiko pa
dainuoti lietuvių liaudies dai
ną, paskambinti Čiurlionį. 
Latviai ir estai čia buvo išra
dingesni”. Iš Linos Peštai ap
rašymo apie Baltijos šalių sa
vaitę Vienoje gegužės 11-19 d. 
(„Pasaulio lietuvis”, 6-7/368- 
369).

Prisiminiau šį aprašymą, 
kai vieną pirmadienio rytą at
sisukęs vienintelę Baltimorėje 
klasikinės muzikos radijo sto
tį, išgirdau Latvijos simfoni
nio orkestro atliekamas latvių 
liaudies dainas. Ne kartą per 
tą radijo stotį tenka išgirsti ir 
estų kompozirorių muzikos, 
bet lietuvių niekada. Esu mi
nėjęs vietos LB valdybai, kad 
įsirašytų į tos stoties rėmėjų 
gretas ir parūpintų jai lietu
viškos muzikos plokštelių, de
ja, viskas taip ir pasiliko. Aiš
ku, esmi ir ppts kaltas. Užuot 
raginęs kitus, turėjau pats tuo 
pasirūpinti. Tačiau, sunku 
man skirtis su savo plokš
telėmis. Nors kiti savąsias jau 
į Lietuvos archyvus išsiuntė, 
aš vis tebeperku. Atmenu, 
kiek buvo džiaugsmo, kai 
1951 metais įsigijau pirmą lie
tuvišką plokštelę, įdainuotą 
Anna Kaskas. Tuo laiku bu
vau kariuomenėje ir dėl tos 
vienos plokštelės nusipirkau 
patefoną. Vienoje patalpoje 
gyvenome keli seržantai ir aš 
rimtai jiems įsipykau, begro
damas tą pačią vienintelę 
plokštelę. Pagaliau, priėjome 
išvados: jie nerūstaus dėl ma
no muzikos, jei aš jiems leisiu 
naudotis savo patefonu ir ne- 
sišaipysiu iš jų muzikos. Visi 
jie buvo iš pietinių valstijų, tai 
nusipirko tris ar keturias 
„Hillbilly” muzikos plokšteles, 
bet pirmenybę turėjau aš. Pa
gal susitarimą, aš galėjau 
klausyti savosios plokštelės 
šešis kartus, o po to jie groda
vo savo. Vienoje mano plokš
telės pusėje buvo „Kur bakūžė 
samanota”, taigi pagrodavau 
tą, o po to atversdavau ir iš
klausydavau „Mano rožė”. Ta
da vėl grįždavau prie bakūžės, 
po to vėl prie rožės ir vėl iš 
naujo. Taigi, išklausydavau 
abi puses po tris kartus. Tas 
mano to vakaro muzikinius 
poreikius ir lietuvių kalbos 
ilgesį visiškai patenkindavo ir 
po to jau skambėdavo ameri
kietiška muzika. Nuostabiau
sia, kad po kiek laiko ir jie pri
tardavo, man grojant ir dai
nuojant „Kur bakūžė...”, o aš 
išmokau jų pamėgtą „I did not 
know God made honky tonk 
Angels”. Praminė mus keistai 
(funny) dainuojančiais seržan
tais.

1953 metais grįžęs iš kariuo
menės, jau radau Čiurlionio 
ansamblio šešių plokštelių al
bumą, Čikagos vyrų choro 
„Tėviškės aidai” penkių plokš
telių albumą, Budriūno kvar
teto plokštelę, ir taip prasidėjo 
mano lietuviškų plokštelių 
rinkimas. Ne kartą tenka iš
girsti, kad tiek maža yra geros 
lietuviškos muzikos, nors tai

ir tiesa, bet visgi tos muzikos 
yra. Štai savo rinkiny turiu 
per 10 Čiurlionio muzikos 
kompaktinių plokštelių. Jos 
išleistos ne tik Lietuvoje, bet 
ir Vokietijoje, Prancūzijoje, Ja
ponijoje. Puikios plokštelės 
yra — „Senoji Lietuvos muzi
ka”, „Tau muzika”. Mėgstan
tiems modernią, yrtft. kameri
nės muzikos ansamblio „Can- 
tus ad futurum”, Osvaldo Ba
lakausko kūriniai, Vidmanto 
Bartulio „Hommage a Čiurlio
nis”, „Symphony Music” — iš 
„Lithuanian new music se
nes”. Iš religinės muzikos pa
žymėtini: Jeronimo Kačinsko 
„Missa”, Kamerinio choro 
„Psalmos”, Broniaus Kutavi
čiaus „Oratorijos”. Švedijos 
Lulea katedroje yra įgrota 
plokštelė „Baltic Organ Mu
sic”, kurioje yra Čiurlionio dvi 
fugos. Rygoje įrašyta plokštelė 
„Baltic Canticles”, ten tarp 
estų ir latvių kompozitorių 
kūrinių yra Čiurlionio „Kyrie” 
ir „Sanctus”. Įdomu, kad italai 
1993 metais yra išleidę Amil- 
care Ponchielli operos „I Li- 
tuani” albumą. Jame dviejose 
kompaktinėse plokštelėse yra 
visa opera ir knygelė su libre
tu. Įrašas iš 1979 metais Itali
joje statytos operos.-Vokieti
joje išleistoje plokštelėje „Kre- 
mer. From my Home”, kurioje 
vėl šalia estų, latvių kompozi
torių yra ir Balio Dvariono, ir 
Vytauto Barkausko kompozi
cijos. Apie šioje plokštelėje 
esančią B. Dvariono elegiją 
„Stereo Revievv” buvo parašęs, 
kad tai deimančiukas, o plokš
telės viršely Gidon Kremer 
rašo: „I associate the Baltic 
States with the grey of the 
sea. I do not mean to imply by 
this that Baltic music is itself 
grey, simply that it belongs in 
the Northern Hemisphere. If I 
allow my imagination free 
rein, I think of mists and 
lakęs, lonely seashores and 
the possibility of finding con- 
centration and tranąuility”.

Todėl savo mintyse ir nu
liūstu, paskaitęs „Pasaulio lie
tuvy” apie lietuvius, studijuo
jančius Austrijoje muziką, at
sisakiusius atlikti ką nors lie
tuviška. Negi jiems gėda pa
sirodyti su Lietuvos muzika, 
su lietuvių liaudies dainomis? 
O juk tai nauja karta, iš ku
rios daug tikėtumės. Pernai 
lankydamasis Lietuvoje stebė
jausi, kad ten taip paplito ru
siškos populiarios dainos, iš- 
stumdamos lietuviškąsias. Įsi
klausęs pastebėjau, kad, ne
paisant juose vyraujančio da
bartinio moderniško ritmo, 
buvo jaučiami rusų liaudies 
dainų atgarsiai. Ir nepalyginsi 
prie mūsų, kaip Bix, Biplan, 
Rebel Hearth, Sel, Skamp, Žas 
ir kitais panašiais nežmoniš
kais vardais pasivadinusių 
grupių, atliekamųjų. Kokie 
grupių vardai — tokios ir jų 
atliekamos dainos. Peršasi 
mintis, kad kažkaip Lietuvos 
mokykla neįdiegė jiems meilės 
lietuviškai liaudies dainai, lie
tuviškai muzikai. Ir tokiais 
momentais grįžtu į mūsų sto
vyklinių laikų mokyklas. Argi 
nenuostabu, kad tokiose var
gingose sąlygose, netinkamose 
patalpose, be jokių vadovėlių, 
laboratorijų ir be pagrindinių 
mokslo priemonių paruošė 
mus mokytojai taip, kad, iš- 
sklidę po pasaulį, be vargo 
galėjome įstoti į aukštąsias 
mokyklas, jas baigti ir šian
dieną net būti naudingi Lietu
vai.

1994 metais būdamas Lietu
voje, nustebau radęs „Respub
likos” dienraščio Kultūros sky
riuje žinutę: „Muzikos leidyk
los redaktorė E. Sventaus-
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LIETUVOS PREZIDENTAS 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

Šio nepaprasto įvykio pra- mesys sutelktas šiuosyk į pre-
džia, kaip ir kiekvieno reiški
nio užuomazga, atrodė labai 
patraukli ir nesudėtinga. Lie
tuvos Vyčių suvažiavimas Los 
Angeles, CA, į kurį pakviestas 
Lietuvos prezidentas neatsi
sakė atvažiuoti. Tai nustebino 
ir pačius suvažiavimo organi
zatorius, galbūt tuos, kurie 
nebuvo tikri, ar visa tai neuž- 
siliks vien jų posėdžių proto
koluose.

Juo artyn suvažiavimo data, 
tuo nepasitikėjimas šiuo nuos
tabiu išsipildymu bangavo to
lyn. Nedalyvaujant rengėjų 
sambūryje, sunku perprasti, 
kas paskatino į Lietuvos Vy
čių metinį suvažiavimą pa
kviesti tokį svarbų asmenį, 
kad ir suteikiant jam Garbės 
Vyčio ordiną. Organizacijų yra 
labai daug, ir, jeigu kiekviena 
šitaip rodytų savo pasididžia
vimą Lietuvos valstybės aukš
čiausiu vadovu, ar užtektų lai
ko ir jėgų jam savo tiesiogines 
pareigas tinkamai atlikti. Šis 
klausimas daugeliui labai te
betūno širdyje, ypač jo kalbą 
išgirdus Šv. Kazimiero parapi
jos salėje.

Dauguma mūsų pažįstame 
Valdą Adamkų. Balsavome už 
jį į Lietuvos prezidentus. Per
skaitę jo gyvenimo aprašymą 
knygoje „Likimo vardas — 
Lietuva”, galėtume netgi dary
ti jo asmens optinį spektrą, 
kuriame atsimuštų, ir mūsų 
pačių skaidri dalelytė. Bet dė-

kaitė paminėjo, kad tarp po- 
puliarįausių leidinių yra D. 
Česnulienės 4 knygelių serija 
'Žaisdami mokomės muzikos’, 
skirta vaikų darželiams ir mo
kykloms JAV lietuvės N. Bo- 
gutaitės-Dėdinienės knygelė 
'Šaltinėlis', kurioje yra 95 
etiudai fortepijonui lietuvių 
liaudies dainų temomis”. Ma
lonu buvo tai skaityti, nes Ni
jolė Bogutaitė ir jos vyras, fi
zinės chemijos doktoratą tu
rįs, eilėraščius kuriantis — Jo
nas Dėdinas, abu buvę balti- 
moriečiai — Baltimorėje pra
dėję mokslus, o gilinę ir tęsę 
juos, kitur — plačioje Ameri
koje. Seniau gyvenau Balti
morėje, Bogutų namų kaimy
nystėje ir, kai tik eidavom pro 
jų namus, iš jų sklisdavo pia
nino garsai. Tai Nijolė baraba- 
nina — juokdavomės. Sukūrę 
šeimą, Nijolė ir Jonas apleido 
Baltimorę. 1984 metais Nijolė 
su savo mama Eugenija Bogu- 
tiene paruošia knygą „Žaidi
mai ir rateliai vaikams”, 1993 
metais Lietuvoje išleidžiamas 
jau minėtas „Šaltinėlis” ir po 
to JAV, „The Piano Teacher’s 
Press” išleidžia jo angliškąją 
versiją „Piano Techniąue Con- 
cepts, Book 1, Fifty Lithuani
an Folk Etudes to develop 
Techniąue”. Šio leidinio pra
tarmėje rašoma: „It is the 
hope of the author, that in ad- 
dition to the development of 
piano techniąue and musician- 
ship, the student will enjoy

zidentą Šv. Kazimiero parapi
jos pilnutėlėje salėje. Gražiai 
sutiktas tautinių šokių jauni
mo ansamblio „Spindulys”, pa
pietavęs drauge šventadieniš
kos virtuvės gaminiais, vi
siems plojant ir atsistojimu 
pagerbiant, prezidentas Val
das Adamkus prisiartino prie 
mikrofono scenoje. Parapijos 
salę apgaubė tyla. Pasveikinęs 
susirinkusius ir padėkojęs už 
pakvietimą dalyvauti Vyčių 
suvažiavime, prezidentas pra
šneko gražia gimtąja kalba, 
nuosekliu pastabumu jo žo
džiai atskleidė mūsų tautos 
valstybingumą naujos nepri
klausomybės laikotarpyje: po
litinį, socialinį, tarptautinių 
ryšių stovį, ekonominę būklę, 
tautinę kultūrą, žemdirbystę. 
Dešimties metų nepriklauso
mas gyvenimas prezidento 
Adamkaus žodžiuose skambė
jo be priekaištavimų ar kriti
kos; vien palankios pastabos 
ir stiprus pageidavimas — ne
apleisti to gyvenimo, kuris 
auga, bet labai reikalingas 
mūsų visų paramos.

Buvo lengva klausyti ne už
sirašyto teksto, sekti aiškią 
minties liniją, joje dalyvauti, 
nes nieko tenai nebuvo sveti
ma, statiška. Juo labiau, atsa
kinėjant politinio, socialinio, 
asmeninio gyvenimo kasdie
nybės klausimus. Lietuvos 
prezidentas Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje kalbėjo tvirto

the beautiful Lithuanian folk 
tunes that were beloved for 
centuries by its people on the 
Baltic shores”. 1997 metais 
pasirodo net trys Nijolės kny
gos: „12 lietuvių liaudies dai
nų fortepijonui”, „10 Kanonų 
fortepijonui, lietuvių liaudies 
temomis”, „Keturių lietuvių liau
dies dainų variacijos”. Šiuo' 
metu Lietuvoje spausdinama 
„Pianino pamokos” I, II. „Pia- 
nistinių įgūdžių formavimas 
liaudies dainomis ir pjesėmis”. 
Taip pat dabar Lietuvoje yra 
spaudai ruošiama Nijolės Bo- 
gutaitės Dėdinienės trys dalys 
„Dainų Dainelės” — lietuvių 
dainos ir šokiai.

Gyvenimo paradoksas: lie
tuviai muzikos studentai, da
bar išvykę iš Lietuvos, atsisa
ko lietuviškos muzikos. Svetur 
muzikinį išsilavinimą gavusi, 
nors. ir Lietuvių fondui atsi
sakius paremti jos knygų iš
leidimą, ji grąžina gimtinei 
dainas, tardama: „Iš Lietuvos 
beveik nieko neatsimenu, iš
skyrus dainas, kurias dainuo
davo pusbroliai, ir žmonių gie
dojimą Kybartų bažnyčioje. 
Lietuvių liaudies dainas pami
lau labai anksti, jomis visada 
domėdavausi, o vėliau perpra
tau ir jų subtilybes. Man yra 
didelis džiaugsmas savo gim
tajam kraštui grąžinti dainas, 
kurios perėjo per svetur gauto 
išsimokslinimo ir ilgos forte
pijoninės pedagoginės patir
ties prizmę”.

nusistatymo lygmeniu, be ma
nierų, be pretenzijos, su "eru
dicinio charakterio atspalviu. 
Tokios atsvaros esame labai 
reikalingi, kad mūsų — lietu
vių — geroji pusė būtų kelia
ma ir ugdoma, o per tai ir tė
vynės meilė.

Apie Lietuvos Vyčių aštuo
niasdešimt septintąjį suvažia
vimą (liepos 27, 28, 29, 30 d.) 
Šv. Kazimiero parapijoje įvai
rūs atsiliepimai sugrįžta po
kalbiuose, daugiausia palan
kūs.

Suvažiavimo atidarymas šv. 
Mišiomis parapijos vėsinamo
je bažnyčioje, giedant parapi
jos mišriam chorui ir sol. Al
girdui Braziui (labai geras lie
tuviškas „Panis Angelicus” 
vertimas). Suvažiavimo užda
rymas sekmadienį, dalyvau-

TARP MUSŲ KALBANT
KOLEKCININKŲ KELIAIS

Kadaise vaikystės metais 
buvo smagu užsiiminėti pašto 
ženklų rinkimu. Puikiausiai 
prisimenu, daugelis mūsų rin
ko, markutėmis vadintus, paš
to ženklus. Juos pirkdavome, 
mainydavome ir kitais būdais 
įsigydavome. Užsienietiškų 
pašto ženklų daugiausia pra
simanydavome, lankydami 
uoste (Klaipėdoje) stovinčius, 
iš kitur atplaukusius laivus.
Sugebėdavome jūrininkus už
kalbinti vokiškai, angliškai, 
švediškai... Atrodo, kad jiems 
patikdavo mūsų šnekta.

Tiesa pasakius, mūši} rinki
niai neturėjo didesnės vertės, 
nei kokybine, nei kiekybine 
prasme. Vis tik mūsų entu
ziazmas rinkti pašto ženklus 
buvo labai malonus užsiėmi
mas. Vėliau, paaugus, šis po
mėgis kažkaip išblėso.

Ne paslaptis, jog žmonės 
(paaugliai, suaugę, senstelėję) 
ranka ne vien pašto ženklus.
Jie ranka meno kūrinius, me
dalius, įvairius žymenis ir

Prezidentas Valdas Adamkus kalba New Yorko lietuviams. Šalia 
žmona Alma. L. Šileikytės-Hood nuotrauka

jo

SKELB
GREIT PARDUODA

jant Mišiose kardinolui Roger 
Mahony, kuris pasakė pa
mokslą, netgi kelis žodžius lie
tuviškai. Prezidentą su žmona 
lydėjo ambasadorius Stasys 
Sakalauskas su žmona, garbės 
generalinis konsulas Vytautas 
Čekanauskas su žmona, Vyčių 
suvažiavimo dalyviai su vėlia
vomis. Prelatas dr. Algirdas 
Olšauskas visiems padėkojo 
už gausų atsilankymą.

Tuo pasibaigė suvažiavimo 
šventė. Šv. Kazimiero parapi
jos salė pirmą kartą turėjo 
progos savo ilgo amžiaus' sie
nomis atremti atletiško auklė
jimo Lietuvos prezidento apsi
lankymą. Šią istorinės vertės 
retenybę Angelų miesto lietu
viams padovanojo Lietuvos 
Vyčiai.

Stasė V. Pautienienė
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ženkliukus, ginklus. Popieri
nius ir metalinius pinigus, 
dokumentus ir t.t. Yra žmo
nių, renkančių automobilius, 
motociklus, laivus, laikro
džius, muzikos instrumentus 
ir net laidojimui karstus. Dau
gelyje kraštų veikia rinkėjų 
organizacijos, leidžiami leidi
niai (žurnalai, laikraščiai ir 
pan.). Ne išimtis ir Lietuva, o 
taip pat ir išeiviškoji lietuvija. 
Tėvynėje veikia kolekcininkų 
sąjunga, o išeivijoje — kelios 
filatelistų organizacijos. Tė
vynėje leidžiamas žurnalas
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• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
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Kalame visų rūšių „sidings”, 
„soffits”, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.
Reikalingi 2 asmenys prižiūrėti 
ir padėti vyr. amžiaus invalidei 

moteriai. Norint, galima gyventi 
kartu. Dienos ir nakties pamainos. 

Reikalinga šiek tiek mokėti j 
angliškai. Skambinti 

708-422-3270, kalbėti angliškai. *

„Kolekcija”, o išeivijoje filate
listams skirti leidiniai.

Norėtųsi truputėlį išsitarti 
apie Vilniuje leidžiamą Lietu
vos kolekcininkų sąjungos 
žurnalą „Kolekcija”. Didoko 
formato leidinyje yra įdomių ir 
vertingų straipsnių. Gausu 
fotonuotraukų ir iliustracijų. 
Žurnalas išspausdintas labai 
gerame (gal net per daug ge
rame?) popieriuje. Žurnalo re
daktorius — Jonas Sidara
vičius. Atsakingasis sekreto
rius — Balys Sriubas. Daili
ninkas — Rimantas Dichavi- 
čius. Redaktorius rašo: „Žur
nalo dtsiradimas nėra atsitik
tinis reiškinys, jis laiko ir bū
tinybės padiktuotas...” Žurna
lo pirmas numeris išleistas 
„Maldi” firmos lėšomis. Ed
mundas Armoška, Lietuvos 
kolekcininkų sąjungos prezi
dentas, be kita ko rašo: „Bene 
svarbiausia ir aktualiausia 
nūdienos užduotis Lietuvos 
kolekcininkų asociacijai — 
žurnalo 'Kolekcija’ leidimas. 
Šis žurnalas turėtų aprėpti vi
sus kolekcininkų darbus, gvil
denti visas, jiems rūpimas, 
problemas, atsakyti į visus ko
lekcininkų klausimus. Žurna
le spausdinama medžiaga tu
rėtų būti įdomi ne tik kolekci
ninkui, bet ir kiekvienam 
skaitančiajam, turėtų sudo
minti jį, įžiebti kolekcionavi
mo ugnelę, kuri vėliau padaro 
žmogų ne tik išmaningą verty
bių kaupėją, bet ir atnešti vi
sapusiškos naudos tautai”.

Čikagoje yra nemažas skai
čius tautiečių, renkančių paš
to ženklus. Yra ir numizmati
kos, medalių bei įvairiausių 
ženklų rinkėjų. Taipgi yra 
renkančių spaudinius, koncer
tų, parodų ir kitų renginių 
programas, — katalogus ir 
pan. Čia rašantysis pažįsta 
pora vyno ir kitų gėrimų rin
kėjų. Be to, yra ne vienas 
spaudos, gintaro dirbinių, tau
tiniais drabužėliais padabintų 
lėlių ir kitokiausių dalykėlių 
rinkėjų. Teko pastebėti minia
tiūrinių drambliukų, pelėdų 
rinkinių, o pora mūsų tėvynai
nių puikuojasi nykštukų ir 
jiems panašių būtybių rinki
niais.

Kazio PoškaiCio, žurnale iš
spausdinto straipsnio „Kolek
cininkų kelias” autoriaus žo
džiais: .Apie kolekcininkus 
rašyti nelengva — tai dažnai 
keistoko gyvenimo ir įdomios 
mąstysenos asmenybės. Daž
no kolekcininko gyvenimo ke
lias savitus, jo problemų ratas 
yra kitoks, daug platesnis ne
gu šiaip žmogaus”. Dar reikė
tų pridurti, jog žurnalo san
traukos yra spausdintos ang
lų, vokiečių ir prancūzų kalba. 
Žurnalo redakcijos adresas: 
Klaipėdos 4, 2001 Vilnius, Lie
tuva (Lithuania).

Petras Petrutis
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NAUJAS „VARPO” NUMERIS

Skaitytojus šiomis dienomis 
pasiekė žurnalo „Varpas” 34 
numeris. Tai rimtas 175 pus
lapių leidinys, pradėtas leisti 
Tilžėje 1889 m. Per 110 metų 
„Varpas” ėjo užsienyje ir Lie
tuvoje, reguliariai ir su per
traukomis, kaip periodinis ir 
neperiodinis leidinys. Kartais 
išeidavo tik specialūs nume
riai. Yra pasirodęs ir bolševik- 
mečiu Lietuvos pogrindyje. 
Nuo 1965 m. žurnalą Čikagoje 
redaguoja Antanas Kučys.

Peržiūrėjus 34-ojo numerio 
bendradarbius ir rėmėjus, ne
sunku pastebėti, kad dabarti
nis „Varpas” savo dvasia labai 
artimas prieš 110 metų ėju
siajam: dabar, kaip ir anuo 
metu, bendradarbių ir rėmėjų 
tarpe matomi ir kunigai, ir 
aiškūs ideologiniai bei politi
niai dešinieji. Jie per visas 
okupacijas atmetė taikingos 
koegzistencijos su okupantais 
pagundas ir liko ištikimi Lie
tuvos valstybingumo idėjai. 
Šitoks dvasinis išsiskyrimas 
buvo matomas ir Kudirkos lai
kais, ir bolševikmetyje, net ir 
atsikūrusioje Lietuvoje, iški
lus 1941 metų sukilimo įstaty
miško įteisinimo klausimui.

Po trumpučio susvyravimo, 
tos linijos ištikimai laikėsi ir 
dabartinis redaktorius, nors jo 
kudirkiškąjį patriotizmą kai 
kas ir vadino fanatizmu. Ir šio 
numerio vedamajame „Politi
nės raudos”, rišdamas praeitį 
su dabartimi, jis pastebi „nau
jųjų politikų” paraleles su 
Šviesos-Santaros skelbta 
„nauja ir radikalia” politika.

Platesnės auditorijos, negu 
kad ribotas „Varpo” skaitytojų 
ratas, verti kiti du redakto
riaus straipsniai: „Rektoriaus 
geluonis išeivijai” ir „Lietuva 
G. Busho knygoje”. Pirmajame 
autorius įtikinančiai parodo 
sąlygas, kuriose susitvenkė 
Vilniaus u-to rektoriaus Ro
lando Pavilionio bolševikinis 
įtūžis, prasiveržęs piktų žo
džių srautu prieš išeiviją, ant
rajame — pakelia Baltųjų rū
mų uždangą ir parodo, kas 
dėjosi Vašingtone, patriotinei 
išsivadavimo bangai griau
nant okupacines užtvankas 
Lietuvoje 1990-1991. Lietuvos 
lietuvių ryžtas ir išeivijos 50- 
ties metų ištverminga kova 
dėl laisvės atnešė Lietuvai lai
mėjimą, kad ir geranoriškai 
nusiteikęs, Bush su patarėjais 
— Thatcher, Mitterrand, 
Kohl, Baker, Scovvcroft — mo
raliai ir faktiškai pralaimėjo, 
nes, žiūrėdami iš patogių ir 
saugių pozicijų, vadovavosi 
klaidingomis prielaidomis ir 
nesuprato pakilusios į laisvės 
žygį tautos ryžto.

Apie Sąjūdžio „galią, jėgą ir 
pergalę” trumpame rašinyje 
pasisako ir Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Kun. 
Vytautas Bagdanąvičius įdo
miai aptaria laisvę kaip krikš
čionišką vertybę, visai priar
tėdamas prie maceiniškos 
sampratos.

Lietuvos politines aktualijas 
nagrinėja Primas Noreika, 
Lietuvos politikas, straipsnyje 
„Kad Seimas būtų tautiškas, 
demokratiškas ir sąžiningas”. 
Jo nuomone, tautįškumo įtvir
tinimą prilaiko „buvusieji”,

nes „įstojimas į komunistų 
partiją reiškė pritarimą oku
panto partijos vykdomam tau
tiškumo naikinimui”.' Tautiš
kumo ugdymui mokyklose pa
kenkta, atsisakius „lietuvybei 
neabejingo švietimo ministro 
(Zigmo Zinkevičiaus). Prezi
dento nuomone, geriau tinka 
kosmopolitas”. Kalbėdamas 
apie demokratijos vystymą, 
straipsnio autorius primena 
Seimo daugumai atsižvelgti ir 
į mažumos argumentus. Tik 
šiuos normalius parlamenta
rinius procesus Lietuvos Sei
me komplikuoja tie, kurie gal 
„svetimų valstybių ar nusi
kaltėlių inspiruoti... siekia bu
delio ir aukos santarvės. Ypač 
kai budeliai agresyviai puola 
su kaltinimais, kodėl gi aukos 
jų nemyli ir vis gręžiojasi 
praeitin”.

Didžiąja Lietuvos blogybe 
laikydamas sąžiningumo‘sto
ką ir Vagnorių bei jo komandą 
(„tai mįslė, kurios įminimui 
gali prireikti dešimtmečių”), 
Primas Noreika mato dvi prie
žastis, kodėl TS/LKDP koalici
jos valdymas buvo nesėkmin
gas: a. „į Seimą patekusių 
konservatorių sąraše didžioji 
dalis — buvę komunistai” ir b. 
koalicijos partneriams krikš
čionims demokratams „paken
kė buvimas koalicijoje su kon
servatoriais, tarpusavio nesu
tarimai”.

Anot jo, rinkimų prognozė 
liūdna: naujas Seimas gali 
būti dar blogesnis.

Arkivyskupas Sigitas Tam- 
kevičius, kurio pasisakymas 
perspausdintas iš „Valstiečių 
laikraščio’’, savotiškai Lietu
voje norimą spręsti santarvės 
problemą nristato taip: „Labai 
sveikintina, kai žmonės ieško 
santarvės, tačiau mūsų dieno
mis madinga ieškoti netikros 
santarvės, kurią pavadinčiau 
antikristine santarve, kuri ne
gydo žmonių širdžių, neprike
lia žmogaus naujam gyveni
mui, bet pridengia blogį, nuo 
kurio neketinama nusigręžti”.

Žurnale spausdinami du dr. 
Kazio Karvelio analitiniai 
straipsniai — „Lietuvos bend
ravimas su Karaliaučiaus sri
timi” ir „Ketvirtoji valdžia at
sikūrusioje Lietuvoje”. Žinia- 
sklaidos problemas, žemės 
ūkio klausimą sklaido Juozas 
Žygas straipsnyje „Nepaisant 
reformų — ligonis”, o Alek
sandras Šidlauskas straips
nyje „Kultūros namų erdvės”

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

No one makes round-trip travel to Lithuania easier and more convenient than SAS. 
From Chicago, we offer daily Service to Vilnius with a hassle-free connection via 
Stockholm. When you’re ready to return, you’ll enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a vvorld of difference SAS 
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faktais ir statistika įtikina, 
kad tautos bolševikinimui Lie
tuvą užgožęs „kultūros namų” 
tinklas pasitarnavo ir Lietu
vos kultūrai.

Jurgis Kunčinas „Tai ką da
bar kinkysi, broli” rašinyje 
karčiu humoru pavaizduoja į 
Lietuvos ekonomiką ameri
kiečių firmos „Williams” atė
jimą.

Žurnale skaitymo daug. Su 
originaliais ar iš kitų leidinių 
perspausdintais straipsniais 
dalyvauja Albinas Tamašaus
kas, Asta Tamošiūnaitė, Vy
tautas Bildušas, dr. Elena Gi- 
neitienė, Nijolė Sadūnaitė, 
Zigmas Tamakauskas ir Aure
lija Venckonienė, Tomas Va
siliauskas, Juozas Kojelis.

Pats redaktorius Kučys at
skleidžia poeto Henriko Nagio 
eilėraščio „Poema apie brolį” 
literatūrines alegorijas bei

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
ATEITIES DARBAI

Liepos 27 d. Los Angeles 
įvyko ALTo skyriaus susitiki
mas su ALTo centro valdybos 
pirmininku advokatu Šauliu 
Kupriu. Skyriaus pirmininkas 
Albinas Markevičius trumpai 
papasakojo apie skyriaus dar
bą, pabrėždamas, kad žymiai 
sustiprėjo ALTo veikla, buvo 
suruošta keletas pasisekusių 
renginių, surinkta lėšų ir ak
tyviai prisidėta prie laiškų va
jaus Amerikos Kongresui. Jo 
žodžiais tariant, nors dabarti
nei valdybai baigiasi dvejų 
metų terminas, tačiau įdomu 
žinoti, koks darbo tikslas ir 
taktika būtų sėkmingiausia, 
nepaisant, jog praeitais me
tais suvažiavime buvo išsitar
ta, kad jau laikas užsidaryti.

Atsakydamas į šias mintis, 
svečias Saulius Kuprys savo 
kalboje pažymėjo, kad ALTas 
liko vienintelė lietuvių poli
tine jėga, kai savo veiklą nu
traukė VLIKas. ALTas, kaip 
politinis vienetas, buvo įsteig
tas Amerikos lietuvių piliečių, 
kad būtų galima įtaigoti Ame
rikos vyriausybę Lietuvos rei
kalais: vaduoti — okupuotą, 
padėti — išsilaisvinusiai.
Okupacija subūrė visus: socia
listus, katalikus, senosios kar
tos liberalus. Čia vieningai 
dirbo Skirius, Vaidila, Šimu
tis, Grigaitis, Olis ir kiti. Pra
eityje sėkmingai ir darniai 
veikusios, šiandien organizaci
jos nebesutaria, užsiima mė
gėjų darbais. Ypač apsileidu-

skelbia žiupsnelį prisiminimų 
apie rašytoją Petronėlę Orin- 
taitę, parecenzuoja Anatoli
jaus Kairio „Auksinį miestą” 
ir kai kurias kitas knygas.

Iš šid žurnalo sužinome vie
ną džiugią naujieną, — kad 
Lietuvoje kuriama patriotinė 
jaunimo organizacija kudir- 
kaičiai. Apie kudirkaičių orga
nizavimą ir jų veiklą infor
muoja pats Antanas Kučys, 
Lietuvos kudirkaičių organi
zacijos garbės pirmininkas, ir 
porą straipsnių tai temai ski
ria Angelė Šiaurienė, tos orga
nizacijos tarybos pirmininkė. 
Apie Lietuvos Varpininkų 
draugiją, kurią ateityje turės 
papildyti dabartiniai kudir- 
kaičiai, rašo Tomas Vasiliaus
kas.

Linkėtina redaktorui Anta
nui Kučiui dar ilgai nepavarg
ti- Juozas Kojelis

Dabartinia ALTo pirmininkas adv. 
Saulius Kuprys.
sios Bendruomenės organiza
cijos. Užuot dirbusios, LB ka
riauja su Lietuvių fondu, 
vyksta trintys tarp PLB ir 
Krašto LB. Stipriausiai veikia 
BAFL, kuriam vadovauja Val- 
dis Pavlovskis.

Šiandien ALTas apjungia vi
sas organizacijas: apsilpusias 
kaip Santarą, Vilniečių, Stu
dentų ir kitas, bei tokias stip
rias, kaip Vyčiai, Tautinė są
junga, kurios turi sukaupusios 
patyrimą ir kapitalą. ALTas 
turi paduoti toną, o ne užsi
iminėti visais reikalais, kaip 
Lietuvių Bendruomenė. Lietu
vai dabar reikia padėti kon
krečiai, ypač apginti jos vardą.

Ką tik Amerikos Kongrese 
priimtas Baltijos šalims nepa
lankus sprendimas — 20 mili
jonų dolerių sumažinant tei-» 
kiamą paramą. Turime būti
nai pasistengti atšaukti 1-mą 
ir 11-ą papildymą. Reikia ai_ 
kiai suprasti, jog karinės pa
ramos davimas Estijai, Latvi
jai ir Lietuvai nereiškia, kad 
jas priima į NATO. Tą situa
ciją galima konfrontuoti, gerai 
žinant, ko reikia amerikie
čiams. Tai — jėgų pusiausvy
ra ir laisvo pasaulio konku
rencija. Jeigu Maskvos apeti
tai augs, tai po Čečėnijos naf
tos šaltinių užgrobimo seks 
Azerbaidžano, Gruzijos ir pa
galiau Baltijos šalių nauja 
aneksija. Šiuo metu siunčia
mas Anatolijus Milūnas į Wa- 
shington susitikti su Gore ir 
Bush komitetais, nes ten dir
ba vienintelis mūsų atstovas 
Algis Rimas. JBANC ir atstovo 
A. Rimo veiklos finansavimo 
svorį turi nešti lygiai tiek pat, 
kiek ir latviai — 60,000 dole
rių. Turime telkti lėšas, kur 
tik galima, kad sukeltume 
ketvirtį milijono.

Tautos fondas mūsų veiklą 
remia. Sūnus Tomas dirba 
prie Interneto, jau sudarytas 
septynių tūkstančių adresų 
masyvas. Ypač daug vilčių de
dame į Vyčius, kurių net 40 
kuopų inkorporuota į ALTą; 
taip pat į Amerikos Lietuvių 
Aljansą. Paskutinėmis dieno
mis JBANC yra paruoštas laiš
kas dėl Lietuvoje įvykusio de
vynių šalių ministrų pasitari
mo. Mes matome, kad tose 
valstijose, kur yra baltiečių, 
senatoriai yra palankūs. O 
pietuose, kur baltiečių nėra, 
planuojame jų ieškoti. New 
Mexico labai aktyviai įsivėlę 
rusai, tai dar keturi senatoriai 
prisideda prieš NATO plėti
mą. Galvojame įtraukti len-

First Personai Bankas, * ★
pasiruošęs tarnauti Čikagos

apylinkių lletuviamsl 
Kviečiame apsilankyti mūsų 
naujoje įstaigoje Čikagoje!

Banko tarnautojai Jums visada suteks malonų ir sąžiningą patanavimą.
Janine Masny, George Cvack, Randy Schvvartz (banko prezidentas), Rota Staniulienė,
Danutė Babarskienė, Sandy Medina, Joyce Rudnik, Edita Žiurinskienė, Michelle Gulik, 
Agnieszka Fezatt, Sytvia Borowiec, Neringa Noreikienė, Mike Casey, Karen Halloran,
Rima Blažienė.

First Personai banke galėsite susikalbėti lietuviškai.
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„WELCOME HOME” sertifikatą!
Aukštas nuošimtis........... 6.80% APY
Trumpas terminas........... 6 mėnesiai

Kada norite, galite į šį sertifikatą įdėti pinigų nepratąsiant termino datos.
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DRAUGAS, 2000 m. spalio 5 d., ketvirtadienis

A. t A.
Dr. JURGIS STARKUS

Viešpaties pašauktas į Amžinybę iškeliavo 2000 m. 
rugsėjo 27 d. Santa Monica, CA.

Gimė 1909 m. lapkričio 6 d. Lietuvoje, Dotamų kaime, 
Gražiškių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje.

1937 m. gavęs medicinos daktaro diplomą, vertėsi 
gydytojo praktika Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV, 
Čikagoje. 1984 m. išėjęs į pensiją, persikėlė į Santa 
Monica, CA.

Velionis priklausė Ateitininkų organizacijai ir 
medikų Korp! Gaja.

Giliame nuliūdime liko: žmona Petronėlė, duktė 
Jūratė su vyru Romu, sūnus dr. Jonas su žmona Denise, 
anūkai — dr. Erika Ugianskytė, Christopher ir 
Katherine, sesuo, broliai ir giminės su šeimomis 
Lietuvoje.

Velionis buvo palaidotas Forest Glendale kapinėse 
rugsėjo 29 d. po šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje Los 
Angeles, CA.

Nuliūdusi šeima.

A. t A.
Dr. JURGIUI STARKUI,

ilgamečiu! ALGS nariui mirus, mūsų mieliems — 
PETRONĖLEI STARKIENEI, dukrai JŪRATEI, 
sūnui JONUI su šeimomis ir giminėms Lietuvoje 
reiškiame gilią užuojautą.

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga

kus, čekus. Tokių židinių su
darymas ir yra pirmieji mūsų 
žingsniai. Detroite ir Cleve
land jau tokie židiniai yra. 
Mes daug rašome apie centro 
darbus „Drauge”, ateityje in
formuosime smulkiau. Mūsų 
visų laukia sunkūs darbai, tad 
norėtume, kad jungtųsi visos 
organizacijos. Po šių metų

* ★ ★ .*

Amerikos Kongreso ir prezi
dento rinkimų, ALTo suvažia
vime lapkričio 14-tą dieną ap
svarstysime naujus Amerikos 
valdžios požiūrius į Lietuvos 
NATO ir Europos Sąjungos 
siekius ir atitinkamai nustaty
sime ALTo veiklą.

Pasikalbėjimą užrašė 
Regina Gasparonienė 
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Solistas Mindaugas Žemaitis

Baritonas Mindaugas Že
maitis -jau Čikagoje! Jo dės
tytojas Virgilijus Noreika yra 
sakes, kad Mindaugas dabar - 
vienas geriausių baritonų Lie
tuvoje. 1997 m. baigęs magis
tratūros studijas Lietuvos Mu
zikos akademijoje, daininin
kas jau yra koncertavęs Lat
vijoje, Austrijoje, Vokietijoje ir 
Danijoje. M. Žemaitis dau
giausia dainuoja Latvijos vals
tybinio teatro ir baleto sce
noje, kur atlieka pagrindines 
roles, bet kartu dirba ir Lietu
voje. Čikagoje solistas atliks 
keletą lietuvių kompozitorių 
kūrinių - K. V. Banaičio „Tul
pes”, A. Kačanausko „Pradal
giuos” bei kitas populiarias 
užsienio kompozitorių dainas. 
Antrojoje koncerto dalyje nus
kambės Figaro kavatina, Don 
Giovani arija ir operų duetai, 
kuriuos M. Žemaitis atliks 
kartu su Lietuvių operos 
žvaigžde Irena Milkevičiūte. 
Solistams akompanuos pia
nistė Sonata Zubovienė. Bilie
tus į koncertą, kuris vyks šį 
sekmadienį Mother McAuley 
mokykloje (3737 W. 99 Str., 
Chicago) įsigysite „Seklyčio
je”, „Drauge” ir koncerto die
ną prieš pasirodymą.

Pasimelskime, kad Šv. Ka
zimiero kongregacijos įsteigėja 
motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja. Sese
lės kazimięrietės maloniai vi
sus kviečia dalyvauti šv. Mi
šiose, kurios bus aukojamos 
šį šeštadienį, spalio 7 d., 9:30 
vai.r. seselių motiniškame na
me, 2601 W. Marųuette Road, 
Chicago. Mišias aukos kuni
gas Antanas Englert, Our 
Lady of Fatima parapijos kle
bonas.

Lietuviškos rožinio pa
maldos Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje vyks 
spalio mėnesį nuo pirmadienio 
iki penktadienio tuoj po 8 vai. 
šv. Mišių.

Ateitininkų šalpos fondo 
vakarienė ruošiama Ateiti
ninkų namuose spalio 28 d. 6 
val.v.

Rugsėjo 24 d. Jaunimo centre Virgijaus Noreikos klausėsi ir jam plojo (iš kairės): dr. Milda Budrienė, Vytautas 
Bindokas, Danutė Bindokienė, Marija Remienė, kun. Juozas Vaišnys, Stasys Baras ir Elena Barienė.

Šį semadienį visi keliai 
ves į Mother McAuley mo
kyklą (3737 W. 99th Str., Chi
cago), kur vienintelį savo kon
certą surengs Lietuvos operos 
primadona Irena Milkevičiūtė 
(sopranas) ir jaunas baritonas 
Mindaugas Žemaitis. Bilietų 
dar yra. Juos galite įsigyti 
„Seklyčioje”, „Drauge” ir prieš 
koncertą nuo 1:30 vai.p.p. Mo
ther McAuley mokykloje.

Populiarios harmonizuotos 
lietuvių liaudies dainos, lietu
vių kompozitorių kūriniai, J. 
Strauss, G. Rossini, F. Schu- 
bert, D. Scarlatti kūryba, efek
tingos įvairių nuotaikų minia
tiūros skambės Lietuvos Duk
terų pokylyje spalio 14 d., 
šeštadienį, 5 vai.p.p. Jaunimo 
centre. Muzikinę programą at
liks dainininkė Lijana Paulet- 
ti (sopranas) ir pianistė Gintė 
Čepinskaitė. Bus ir „laimės 
šulinys”, ir skanūs pietūs. 
Lietuvos Dukterys rudens po
kylį rengia, norėdamos padėti 
likimo nuskriaustiems mūsų 
tėvynainiams. Bilietus užsisa
kykite tel. 773-925-3211.

Minint spalio 9-ąją, mūsų 
sostinės netekimą, š. m. spalio 
8 d., sekmadienį, 10 vai.r. tė
vų jėzuitų koplyčioje bus au
kojamos šv. Mišios už visus 
kovojusius ir žuvusius dėl sos
tinės Vilniaus. Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungos Čikagos sky
riaus nariai ir lietuvių visuo
menė prašoma dalyvauti. Da
lyvaudami pamaldose, pagerb
sime žuvusiųjų atminimą.

Norėdami pareipti Cicero 
Šv. Antano parapiją, spalio 15 
d. rengiame rudeninį pabend
ravimą. Cicero apylinkės val
dyba, tuoj po 9 vai.r. lietuviš
kų Mišių, parapijos salėje vai
šins skaniais cepelinais, pyra
gais ir kava. Širdingai kvie
čiame atvykti, skaniai pasivai
šinti ir smagiai pabendrauti 
su pažįstamais ir draugais.

Julia Smilgienė, Garfield 
Ridge, IL, mažindama savo 
vyro dr. Zigmo Smilgos, miru
sio 1983 m. biblioteką, jos tam 
tikrą dalį (apie 1,000 knygų) 
padovanojo St. Džiugo fondui, 
kuris yra Raseinių viešojoje 
bibliotekoje. Daugumą pado
vanotų knygų sudaro leidiniai, 
išleisti dar Tarybų Lietuvoje. Į 
biblioteką pateko pilni rašyto
jų Žemaitės, Vaižganto, Vie
nuolio, Lazdynų Pelėdos, Sa
lomėjos Nėries, Adomo Micke
vičiaus, Gabrielės-Petkevičai- 
tės-Bitės, Juozo Balčikonio 
knygų komplektai, o taip pat 
ir Dostojevskio, Tolstojaus, 
Šekspyro vertimai ir dar daug 
kitų Lietuvos rašytojų, litua
nistikos pobūdžio vertingų 
knygų, kitokių leidinių.

Lietuvių fondo nariams laiškus rugsėjo 27 d. siuntė (iš kairės): Povilas Kilius, Antanas Valavičius, Asta Kleizie- 
nė, Rūta Kilienė, Regina Ostienė, Vaclovas Kleiza, Aleksas Pabrėža, Viktorija ValaviCienė, Dalia Ječienė, Algir
das Ostis, Kęstutis Ječius ir Antanas Razma.

LIETUVIŲ FONDO 
RUDENS VAJUS

Š. m. rugsėjo 27 d. Lietuvių 
fondo vadovybė su talkinin
kais išsiuntė nariams 2000 
metų pelno paskirstymo duo
menis, tuo pradėdama rudens 
lėšų telkimo vajų. Laiškų 
siuntime dalyvavo Dalia ir 
Kęstutis Ječiai, Rūta ir Povi
las Kiliai, Asta ir Vaclovas 
Kleizos, Regina ir Algirdas 
Osčiai, Aleksas Pabrėža, Alė 
ir Antanas Razmai ir Viktorija 
Valavičienė. Darbui vadovavo 
šios srities specialistas, be ku
rio reta organizacija gali ap
sieiti, Antanas Valavičius. 
Kaip įprasta, vajus tęsis visą 
spalio mėnesį ir bus baigia
mas pokyliu lapkričio 4 d. Pa
saulio lietuvių centre, Le
monte. lf jnformacjja

Jonas ir Ona Gradinskai,
gyvenantys Čikagoje, Draugo 
fondo garbės nariai, prade
dant 2000 metų DF lėšų telki
mo rudens vajų, atsiuntė 400 
dolerių čekį Draugo fondui, 
savo įnašus padidindami iki 
1,800 dolerių. Labai dėkojame 
už gausią paramą, pradėjus 
rudens vajų, o O. Gradinskie- 
nei - už pyragus DF rudens 
vajaus laiškų siuntimo talkai.

Lietuviškos Mišios sekma
dieniais atnašaujamos: Šv. 
Antano bažnyčioje (1515 S. 50 
Avenue, Cicero) 9 vai.r.; Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje 
(44 gatvė ir California, Brigh
ton Parkas); Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčia (Lithuanian 
Plaza Court prie California 
Avė., Marųuette Parkas). Da
lyvaukite pamaldose ir išlai
kykite lietuviškų Mišių tęsti
numą lietuvių parapijose.

Į JAUNIMO CENTRĄ — 
BLYNŲ!

Jaunimo centro Moterų klu
bas kviečia visus atvykti spa
lio 29 d., sekmadienį, į Jauni
mo centro kavinę, kur nuo 8 
vai.r. galėsite pasivaišinti ska
niais mieliniais blynais ir bur
noj tirpstančia obuoline koše. 
Savo atsilankymu paremsite 
Jaunimo centrą!

Vargonų muzika taip retai 
skamba mūsų koncertuose. 
Vargonų virtuozo Gedimino 
Kviklio koncertas vyks spalio 
29 d., sekmadienį, 1:30 vai.p. 
p. Pal. J. Matulaičio misijos 
bažnyčioje Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Prieš koncer
tą, apie 12 vai. - pietūs centro 
didžiojoje salėje. Bilietus gali
te įsigyti iš anksto sekmadie
niais bažnyčios prieangyje ar
ba paskambinus Vandai Gvil- 
dienei tel. 630-271-9136.

Šakių klubas rudens gegu
žinę rengia spalio 15 d. Šaulių 
salėje. Pradžia - 12 vai. Gros 
Kosto Ramanausko orkestras, 
bus ir pietūs - šalti ir karšti 
valgiai. Atvykite ir smagiai 
praleiskite laiką su šakiškiais.

Su Stasiu Baru - solistu, 
visuomenininku, ir knyga apie 
jį supažindins „Draugo” vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė. 
Knygos „Stasys Baras” sutik
tuvės vyks spalio 15 d. 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Kviečiame vi
suomenę gausiai dalyvauti. 
Knygos sutiktuves rengia PLC 
renginių komitetas.

BALFo aukų vokeliai su
auka Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje bus su
renkami spalio 8 d., sekma
dienį.

20-asis Ateities savaitga
lis prasidės šeštadienį, spalio 
28 d., 9 vai. r. dr. Vėjo Liule- 
vičiaus Cambridge University 
Press išleistos knygos prista
tymu ir aptarimu. Apie kny
gos „War Land on the Easter 
Front” („Karo žemė: rytinis 
frontas ir vokiečių okupacija 
per Pirmą pasaulinį karą”) 
tematiką kalbės iš Knoxville, 
Tennessee, atvykęs pats auto
rius ir iš Madison, Wisconsin, 
atvykęs prelegentas, istorijos 
profesorius dr. Alfred Senn. 
Ateities savaitgalis vyks spa
lio 28-29 d.

Jurgis Vidžiūnas, lietuvių 
operos valdybos pirmininko 
pavaduotojas, ir šiais metais 
tvarko metinio Operos vajaus 
bei pokylio reikalus. Loterijos 
laimėtojai paaiškės pokylio 
metu, kuris įvyks šeštadienį, 
lapkričio 18 d., Jaunimo cen
tre. Renginio vadovas prašo 
visų, kurie dar nėra grąžinę 
bilietėlių šaknelių, nedelsiant 
tai padaryti ir užsitikrinti sau 
galimybę būti vienu iš laimin
gųjų, kurio pavardė bus pas
kelbta pokylio metu. Visiems, 
sugrąžinusiems šakneles ir 
auką, Lietuvių operos valdy
bos vardu Jurgis taria širdin
gą ačiū.

Muziejai
Astronomijos instrumen

tų, kosmoso tyrinėjimų, žvaig
ždžių paroda veikia Adler Pla- 
netarium (1300 S. Lake Shore 
Dr.). Kelionių po dangų filmai 
vyksta kas pusvalandį. Muzie
jus veikia penktadieniais nuo 
9 vai.r. iki 9 val.v., šeštadie
niais-sekmadieniais nuo 9 vai. 
iki 6 vai.p.p., pirmadieniais- 
ketvirtadieniais - nuo 9 vai.r. 
iki 5 vai.p.p. Antradieniais - 
įėjimas nemokamas.

Spalis yra skiriamas BAL
Fo aukų vajui. Pal. J. Matulai
čio misijoje aukos bus renka
mos bažnyčios prieangyje 
kiekvieną spalio sekmadienį 
po 9 ir 11 vai. šv. Mišių.

Čiurlionio
festivalis

Aktorė Audrė Budrytė M. K. Čiur
lionio poeziją bei laiškus skaitys ir 
angliškai, ir lietuviškai.

LAIŠKAI , KURIE 
ĮKVĖPIA

„‘Laiškus Sofijai’ atradau 
savo tetos knygų lentynoje 
Kaune prieš maždaug dešimt 
metų, vieno iš mano pirmųjų 
apsilankymų Lietuvoje metu. 
Taip tarp visų kitų nuostabių 
atradimų tą žiemą atradau ir 
M. K. Čiurlionį”, - pasakoja 
aktorė Audrė Budrytė, Čiur
lionio festivaliui Čikagoje suti
kusi parengti ir skaityti M. K. 
Čiurlionio poeziją ir laiškus.

Aktorė sako, kad jai Sofijos 
ir Konstantino laiškai buvo 
lyg nuostabios pamokėlės apie 
meno žmonių gyvenimus, apie 
idealius santykius tarp my
linčių žmonių, tarp moters ir 
vyro. M. K. Čiurlionio laiškai 
taip pat mokė, ką reiškia turė
ti vertybių sistemą, sudarytą 
iš aukštų idealų, ir pagal ją 
gyventi. Audrę tai įkvėpė, da
vė peno mąstymui ir fantazi
joms. Taigi, kai po dešimties 
metų šį pavasarį atėjo pasiū
lymas skaityti M. K. Čiurlio
nio kūrybą lietuvių ir ameri
kiečių visuomenei, tai buvo 
kaip praeities sapno išsipildy
mas.

Audrė mano, kad ir lietu
vius, ir amerikiečius traukė ir 
trauks M. K. Čiurlionio dar
bai, nes jie atveria žmogaus 
vidinį pasaulį, o už dailininko 
ir muzikanto kūrybos grožio, 
atrodo, slypi šviesi Kūrėjo sie
la. Audrės Budrytės angliškai 
skaitomą M. K. Čiurlionio poe
ziją ir laiškus amerikiečiai (ir 
visi kiti) išgirs lapkričio 1 d., 
trečiadienį, 7 val.v. Čikagos 
kultūros centre (Chicago Cul- 
tural Center, 78 E. Washing- 
ton). Lietuvių klausytojai vai
dinimą pagal M. K. Čiurlionio 
ir S. Kymantaitės-Čiurlionie- 
nės laiškus išvys lapkričio 4 
d., šeštadienį, 7 val.v. Jauni
mo centro Čiurlionio galerijo
je, kur kartu su aktore daly
vaus ir muzikas Ričardas Šo
kas, šį kartą skaitovo rolėje.

E. Andrulytė 
Tai - Jūsų laikraštis

draugas
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ALGIS AVIŽIENIS
kandidatuojantis į Lietuvos Respublikos Seimą iš Kauno 
pramonės apylinkės, nuoširdžiai dėkoja visiems Čikagos 
lietuviams už finansinę ir moralinę paramą ir prašo balsuoti už 
„Jaunąją Lietuvą’.’ Jo eilės numeris irgi yra penkioliktas.

SUSITIKIMAS SU PREZIDENTU
Dar net mokyklai neprasi

dėjus, istorijos būrelis „Geleži
nis vilkas” jau pradėjo savo 
veiklą. Šių metų rugsėjo 9 die
ną 15 būrelio narių susiruošė į 
Čikagą. Mes važiavome į Či
kagos Northvvestern universi
tetą susitikti su Lietuvos pre
zidentu Valdu Adamkumi ir 
pasiklausyti prezidento kal
bos.

Šią paskaitą pradėjo pirmi
ninkas Richard J. Franke, ku
ris apibūdino „Chicago Huma- 
nities Festival”. Šis festivalis 
prasidėjo 1989 metais ir čia vi
sada yra pakviečiami žmonės 
iš įvairių šalių, kad jie galėtų 
papasakoti apie gyvenimą sve
tur. Vėliau Janina Marks su
pažindino mus su šios dienos 
pašnekovu — Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkumi. Jo 
tema buvo 21 amžiaus ekolo
ginės problemos Lietuvoje — 
užterštas oras ir vanduo. Ne
sutvarkyti gamyklų valymo 
įrengimai, iš kaminų rūkstan
tys juodi dūmai labai teršia 
orą. Užterštas oras slenka į 
apačią, nuodydamas vandenį, 
augmeniją. Visa tai kenkia 
žmonių ir gyvūnų sveikatai. 
Todėl Lietuvos visuomenė yra 
labai susirūpinusi aplinkos

MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ „SEKLYČIOJE”
Kokia nuostabi dvasios at

gaiva yra tie paskutiniai mė
nesio trečiadieniai, kai „Sekly
čioje” per vyr. lietuvių popie
tes įvyksta lyg ir mažos dainų 
šventės, kurioms vadovauja ir 
su dideliu dėmesiu bei meile 
kiekvieną dainą apibūdina 
mūsų mielas maestro Faustas 
Strolia.

Šį rugsėjo 27 dienos trečia
dienį renginių vadovė pasi
džiaugė, kad į popietę susirin
ko nemažas dainos mylėtojų 
būrys ir kad dainuodami prisi
minsim jaunas dienas. Sudai- 
navom 18-ka dainų. Pradėjom 
daina „Sėdžiu už stalelio”, kur 
žiūrint pro langelį matosi, 
kaip mergelė, laively sėdėda
ma, marių putelėmis burnelę 
prausė ir žuvelių šukelėmis 
galvelę šukavo. Maestro pa
aiškino, kad šios dainos melo
dija esanti labai įdomi ir tur
tinga, nes iš minorinės perei
nanti į mažorinę. Antroji dai
na buvo Čižausko „Šlama šil
ko vėjai”, kurią dainavo vaikai 
Dainų šventėje. Po jos prisi
minėme visų mylimą „Tūks
tantis žingsnelių”, kur tuos 
žingsnelius eidamas bernelis 
(kartais ant galų pirštelių, 
kad neprižadintų mergelės tė
velių) aiškina, kad „viena 
žvaigždė šviesi, kita dar švie
sesnė, o man mergelė už visas 
gražesnė”. Padainavom ir „Už 
jūrių marių, už vandenėlių”, 
kur mergelė, gailiai raudoda
ma, rinko smulkias uogeles, 
žinoma, dėl bernelio, kuris 
„artyn prijojęs — tolyn vilio
jo”. Kita buvo liūdnoji „Sudiev, 
kvietkeli”. Aukščiausiojo pas
kirtam gyvent vienam, ir 
vargt pasaulyje vienam yra 
aišku, kad

,Aušra man nepriduos
skaistumo,

nei ramus vėjas neramins.
Nei saulė neatneš

linksmumo
ir tamsi naktis neužmigdys”.
Linksmasis „Stikliukėlis” vi

siems sukėlė šypseną, kai ber
nelis, besidrąsindamas privi
lioti pačią gražiausią mergelę, 
išgėrė stiklelį už save didesnį 
ir... pabučiavo stulpelį šalia 
gatvelės.

Dainavom ir graudžiąją 
„Motulė mane barė”, kur line
lių raut išvaryta mergelė su
galvojo, kad naktį pas ją atjo

švara.
Po paskaitos prezidentas at

sakinėjo į klausimus. Žmonės 
domėjosi Ignalinos atomine 
elektrine. Paaiškėjo, kad ji 
bus greitai uždaryta, nes ken
kia Lietuvos aplinkai. Mūsų 
būrelio narė Audra Valiulytė, 
besimokanti Wheaton War- 
renville South High School ir 
praeitais metais baigusi Mai
ronio lituanistinę mokyklą, 
paklausė prezidento: „Kr visi 
žmonės Lietuvoje žino apie šią 
problemą?” V. Adamkus atsa
kė, kad taip. Vieni žino ma
žiau, kiti daugiau, bet visi 
kažką apie tai numano.

Po klausimų mūsų būrelis 
ėjo pasisveikinti su prezidentu 
Valdu Adamkumi. Naujasis 
„Geležinio vilko” būrelis ėjo 
pasisveikinti su prezidentu 
Valdu Adamkumi. Naujasis 
„Geležinio vilko” būrelio prezi
dentas Aleksas Modestas viso 
būrelio ir Maironio lituanis
tinės mokyklos vardu pasvei
kino prezidentą. Prezidentas 
mums palinkėjo gerų ir dar
bingų metų!

Skaistė Jagelavičiūtė,
„Geležinio vilko” būrelio 

sekretorė

jusiam berneliui neatidarys 
savo svirno durelių. Aštuntoje 
dainoje „Oi žiba žiburėlis” se
noji močiutė klausinėja duk
relės, ar ši suvisai parėjusi. Ji, 
deja, grįžo paprašyti sakalėlio, 
kad šis jai iš žalios girios vai
nikėlį parneštų (šitos dainos 
paskutinis posmas turi daug 
skirtingų varįjantų. — Ė.J.V). 
Po jos traukėm dvi linksmes
nes dainas, tai: „Šią naktelę, 
per naktelę miego nemiego
jau” ir „Už jūrelių, už marelių 
nulijo, nusnigo”.

Po jų dideliam žemaičių 
džiaugsmui dainavom kaip 
„Buoba uožka užaugina, pa- 
plavėlėm išmaitina” ir kaip iš 
ožkos pieno sūrį suslėgusi, 
kaip „Juons sūrį kunda —jam 
šmaukštelėj per sprundą”.

Dainavom A. Strazdelio la
bai lyrišką dainą apie strazdą, 
kur jis klausiamas, ką daręs 
lazdynų krūmely, atsako, jog 
ant žemės tūpdamas, vabalė
lius rinkdamas, savo mielus 
vaikelius augino.

Keturioliktoji daina buvo 
„Oi, varge, varge, vargeli ma
no, kada aš tave jauna išvarg- 
siu?” Deja, vargelis neiš vargs-, 
tarnas, net ir „šimto brolelių 
keturi šimtai žirgų kojelių” 
nepąjėgė jo sunaikinti, nors 
„mindžiot mindžiojo, kardais 
kapojo”, bet mergelės vargelis 
„nieko nebojo, labiau lapojo”. 
Kad būtų galima tą vargelį 
šiek tiek primiršti, sudaina- 
vom dvi romantiškas ir gana 
linksmas dainas, tai — „Pa
mylėjau vakar” ir „Supinsiu 
dainužę”. Po jų skambėjo visai 
linksmutė ir įdomiai sukom
ponuota diena (maestro F. 
Strolia paaiškino, kad kitas 
„metras” trečioj eilutėj sutei
kia jai kažką panašaus į 
„pasišokėjimą”). Daina vadino
si „Dar nejok”.

Dainavimą baigėm numylė
ta ir neužmirštama Ant tė
velio dvaro”, kur sakalai kry
pavo, dūdelėm dūdavo. Ačiū 
mielam maestro Faustui Stro- 
liai už sugebėjimą mus vėl 
sugrąžinti į lietuviškos dainos 
rojų. Po skanių pietų bandėm 
„ištraukt laimę” iš gausių lai
mikių „šulinio”. Tą pareigą 
vikriai atliko Onutė Lukienė 
ir Janina Gaigalienė.

Emilija cĮ. Valantinienė




