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Naujosios politikos koalicija
brėžia darbo gaires
Vilnius, spalio 18 d. (BNS)
— Trečiadienį Naujosios poli
tikos koalicija paskelbė memo
randumą, kuriame pabrėžia
prisiimanti rinkėjų patikėtą
atsakomybę ir numato Lietu
voje būtinus nuveikti darbus.
Praėjusią savaitę Liberalų
sąjunga iLLS;, Naujoji sąjun
ga i.NSi, Centro ir Moderniųjų
krikščionių demokratų sąjun
gos pasirašė Naujosios politi
kos koalicijos (NPK) sutartį.
NPK ėmėsi sudarinėti naują
sias Seimo ir vyriausybės va
dovybes. Laukiama, kad pre
zidentas
Valdas
Adamkus
įpareigos liberalų vadovą Ro
landą Paksą sudaryti naują
ministrų kabinetą.
Memorandume koalicija įsi
pareigoja mažinti
nedarbą,
skatinant investicijas, ir vyk
dyti aktyvią užimtumo plėtros
politiką visuose Lietuvos re
gionuose. Koalicija pabrėžia,
jog Lietuvoje žemės ūkiui bū
tina sukurti sąlygas pasireng
ti įsijungimui į Europos eko
nomines s t r u k t ū r a s , tikslesnę
finansinę paramą derinant su
konkurencingumą skatinančia
politika.
„Būtina siekti Lietuvos narystes Europos Sąjungoje ir

NATO kuo skubesniu laiku ir
maksimaliai naudingomis Lie
tuvai sąlygomis, palaikyti ge
rus
santykius su
kaimy
ninėmis šalimis. įtvirtinti de
ramą Lietuvos vietą pasaulio
bendrijoje", rašoma Naujosios
politikos koalicijos memoran
dume.
NPK pabrėžia, jog tęsiant
privatizavimą, svarbu užtik
rinti, kad strateginių ūkio
įmonių veikla bei valdymas
nesutrikdytų valstybės ekono
mines sistemos. Todėl, pasak
NPK. būtina siekti, kad Lietu
vos ekonominės sistemos vei
kimas nepriklausytų nuo mo
nopolijų valios.
Naujosios politikos koalici
jos nuomone. Lietuvoje reikia
mažinti biurokratines kliūtis
įmonių veiklai bei užtikrinti
patikimą vartotojų teisių ap
saugą.
NS, LLS, Centro sąjunga bei
modernieji krikščionys demo
kratai prie šio memorandumo
kviečia prisijungti visas po
litines jėgas, pritariančias ja
me išdėstytiems tikslams ir
principams bei pasiryžusias
bendram darbui.
NPK Seime turi 67 įgaliojimus.

V i l n i u s , spalio 18 d. (BNS)
— 48 naujojo Seimo nariai,
kurie rinkimuose dalyvavo
kaip Algirdo Brazausko social
demokratinės koalicijos kandi
datai, pasirašė trečiadienį pa
reiškimą įregistruoti frakciją.
Iš viso A. Brazausko social
demokratinė koalicija nauja
jame Seime gavo 51 įga
liojimą, tačiau 3 jos nariai —
Naujosios demokratijos parti
jos atstovai — svarsto galimy
bę įkurti atskirą frakciją.
Koaliciją Seimo rinkimams
sudarė LDDP, Lietuvos social
demokratinė partija (LSDP),
Naujosios demokratijos parti
ja ir Lietuvos rusų sąjunga.
Pagal naująjį Seimo statutą,
kuris įsigalioja k a r t u su naujo
Seimo darbo pradžia, frakcijai
įkurti reikia nė mažiau kaip 7
Seimo nariu.
A. Brazausko socialdemo
kratinės koalicijos atstovai pa
tvirtino, jog kels LDDP pirmi
ninko Česlovo J u r š ė n o kandi

L ^ Tėvynėje pasižvalgius

Tokius spalvingus vardinius pažymėjimus gavo 141 naujojo 2000-2004 kadencijos Lietuvos Seimo narys.
KestuCio Vanago (Eha) nuotr

Naujiesiems Seimo nariams
įteikti pažymėjimai

pirmininką Vytautą Lands
bergį, kurio gimtadienis suta
tiems Seimo n a r i a m s , be n a u  po su pažymėjimų teikimo
joviško p a r l a m e n t a r o pažy diena.
Seimo narių
pažymėjimo
mėjimo, d a r įteikė po kompak
neatvyko
atsiimti
kai kurie
tinę plokštelę s u Seimo rin
naujieji
Seimo
nariai,
kurie
kimų rezultatais bei rinkimų
buvo
išvykę
į
užsienį.
Taip
pat
laidų įrašais ir po r a u d o n ą
neatvyko
atsiimti
pažymėjimo
rožę.
Vyriausiam naujojo Seimo premjeras Andrius Kubilius
nariui, 77-erių metų Kaziui — buvo vyriausybės posėdyje.
Bobeliui, VRK p i r m i n i n k a s
Po Seimo pažymėjimų įtei
įteikė medinį piai.~iką, k u r i u o kimo VRK pirmininkas pa
parlamentaras
ketvirtadienį kvietė išrinktuosius
seimo
paskelbs naujojo Seimo darbo n a r i u s į Seimo restoraną iš
pradžią. Pagal Konstituciją gerti
šampano.
Nepaisant
naujojo Seimo posėdį p r a d e d a šventiškos
VRK
komisijos
vyriausias amžiumi Seimo na narių nuotaikos, jog pagaliau
rys.
baigėsi rinkimų „maratonas",
VRK p i r m i n i n k a s a t s k i r a i ne vienas Seimo narys atrodė
pasveikino ir d a b a r t i n į Seimo susirūpinęs.

Vilnius, spalio 18 d. (BNS)
— Spalio 8 dieną išrinkto
2000-2004 metų Seimo na
riams Vyriausiosios
rinkimų
komisijos (VRK) pirmininkas
Zenonas Vaigauskas trečia
dienį įteikė Seimo nario pa
žymėjimus.
Tačiau pagal Konstituciją vi
datūrą į Seimo pirmininko sas tautos atstovo teises iš
Dostą.
rinktieji įgys tik po to, hai pri
Jei C. Juršėnas nelaimės sieks būti ištikimais Lietuvos
Seimo pirmininko rinkimų, jį Respublikai. Tai naujojo Sei
frakcija deleguos Seimo pirmi mo nariai padarys ketvirta
ninko pavaduotojo vietai už dienį šaukiamame pirmajame
imti. Pagal Seimo statutą, vie savo posėdyje, kurį savo de
nas iš penkių Seimo pirminin kretu paskelbė Lietuvos prezi
ko pavaduotojų postų priklau dentas.
so opozicijai.
VRK pirmininkas
išrink
Socialdemokratinės koalici
jos frakcija savo pirmininku
pasirinko LSDP pirmininką
Vytenį Andriukaitį. LDDP pir
mininkas, nepaisant Seimo
Vilnius, spalio 18 d. (BNS) integracijos į Europos Sąjungą
pirmininko rinkimų rezultatų,
—
Premjeras Andrius Kubi ir NATO keliu, ir k a d b ū t ų
užims frakcijos
pirmininko
lius,
vienerius metus vadova u ž t i k r i n t a s finansų sistemos
pirmojo pavaduotojo postą.
vęs
konservatorių
kabinetui, stabilumas", po vyriausybės
Frakcijos pirmininko pava
ketvirtadienį
grąžins
vyriau posėdžio trečiadienį s a k ė A.
duotoju taip pat nuspręsta iš
rinkti Lietuvos rusų sąjungos sybės įgaliojimus prezidentui Kubilius.
Anot jo, svarbiausias naujo
pirmininką Sergejų Dmitri- Valdui Adamkui. Tai padaryti
jį trečiadienį įgaliojo vyriau sios valdžios uždavinys — pa
jevą.
tvirtinti kitų metų biudžetą.
Kol kas frakcija dar nėra ap sybe.
Kol
bus
sudaryta
nauja,
„Mes
jau parengėme
kitų
sisprendusi, kokius savo na
kaip
manoma
—
Naujosios
metų
biudžeto
projektą,
g
ana
rius deleguos į kokius Seimo
politikos
koalicijos
—
vyriau
ambicingai
užsibrėždami
tu
komitetus, tačiau narių pagei
sybė,
vykdomosios
valdžios
rėti
tik
1.44
proc.
B
V
P
nacio
davimai jau gauti.
užduotis toliau laikinai vyk nalinio biudžeto deficitą. Šis
dys dabartinis ministru kabi skaičius nėra s u d e r i n a m a s su
netas.
priešrinkiminiu populizmu ir
Kadenciją baigiančios vy kai kurių partijų siekiu būti
riausybės vadovas A. Kubilius kuo populiaresnėmis ir k a r a 
sionalumą, kompetenciją. Ta
viliasi, kad naujoji valdžia tęs liauti reitingų viršūnėse, ta
čiau frakcija bendros nuomo
jau pradėtus darbus, ir Lietu čiau jis y r a n a u d i n g a s m ū s ų
nės šiuo klausimu nėra pa
va bus vystoma modernios, eu- valstybei, ekonomikai ir žmo
reiškusi.
ropieti.škos valstybės pavyz nėms", kalbėjo premjeras.
Pats Č. Juršėnas sakė nedžiu. „Tikiuosi, naujoji vy
Anot jo, jeigu vyriausybės
užsiimąs skaičiavimais. Anot
riausybė des visas pastangas, neturėtų keistis, šis siekis, su
jo. ..kaip bus. taip bus. bet ko
kad Lietuva sparčiai žengtų derintas su T a r p t a u t i n i u va
kiu atveju nugalės demokrati
ja"Nenorėjęs savo pavardės
minėti įtakingas Liberalų są
jungos atstovas sake. kad, ne
Vilnius, spalio 18 d. (BNS) valstybinės pensijos. Be iš
paisant visų skaičiavimų ir iš
vadų, padarytų pagal prieši — Vyriausybė trečiadienį nu vardintų Seimo narių, jos pa
ninkų elgesį. Seimo pirminin sprendė paskirti I laipsnio val skirtos grupei visuomenės vei
ko rinkimuose rezultatą gali stybines pensijas kai kuriems kėjų, muzikantų, mokslinin
lemti netgi atsitiktinumas — į naują Seimą neišrinktiems kų. Keturiems a s m e n i m s val
sugadintas rinkimų biulete parlamentarams.
stybines pensijos vyriausybes
\ u o lapkričio 1 dienos 552 n u t a r i m u paskirtos tik nuo
nis, netikėta kurio nors parla
litų dydžio I laipsnio valsty t a d a . kai jie baigs darbą val
mentaro liga ar išvyka.
binės pensijos paskirtos Alfon stybinėje tarnyboje.
Tokios
sui Andriuškevičiui, Vytautui pensijos paskirtos naujos ka
* Lietuvos finansų mi Cinauskui, Juozapui Katkui, dencijos Seime d i r b s i a n t i e m s
nisterijos d u o m e n i m i s , per Kazimierui Kryževičiui. Vaclo Česlovui J u r š ė n u i . Kazimierai
pirmąsias dvi spalio savaites vui Lapei. Romualdui Ozolui. P r u n s k i e n e i , Aloyzui S a k a l u i .
valstybės biudžetas gavo 25.2 Algirdui Petruševičiui, Liudvi 552 litų dydžio pensija paskir
mln. litų pajamų daugiau nei kui Sabučiui ir Joanai Sadei- ta ir Vilniaus a p s k r i t i e s vir
planuotn.
DM kienei. Iš viso paskirtos 22 šininkui Aliui Vidūnui.

Socialdemokratinė koalicija
surengė pirmąjį posėdį

Vyriausybė grąžins įgaliojimus
prezidentui

Kas vadovaus naujajam
Lietuvos parlamentui?
Vilnius, spalio 18 d. (Elta)
— Subtili ir neaiški padėtis iš
lieka Seimo pirmininko rinki
mų išvakarėse, kuriuose žada
rungtis naujosios politikos ir
socialdemokratines
koalicijų
kandidatai Artūras Paulaus
kas ir Česlovas J u r š ė n a s .
Ne vienai koalicijai neturint
absoliučios balsų daugumos
Seime, lemiamą vaidmenį tu
rėtų suvaidinti gebėjimas pa
traukti vieno ar kito kandida
to pusėn koalicijoms nepri
klausančių parlamentarų bal
sus.
Po Seimo rinkimų socialde
mokratine koalicija turi 51
vietą Seime, Naujosios politi
kos sparnas — 69 vietas.
Socialdemokratinė koalicija
vylėsi, kad už jų kandidatą į
Seimo pirmininko postą bal
suos 9 balsus turinti konser
vatorių frakcija. Keli šios frak
cijos parlamentarai neslepia
pirmenybę teikia Č. J u r š ė n o
kandidatūrai, vertiną jo profe

Nr.204
Kama 50 c.

Į Seimą neišrinktiems nariams
paskirtos valstybės pensijos

liutos fondu, būtų pasiektas.
Anot A. Kubiliaus, reikia
tęsti šiemet pradėtas energeti
kos, transporto sistemos ir
kitų ūkio šakų reformas, ku
rios yra g a r a n t a s , kad Lietu
vos konkurencinės rinkos mo
delis atitiks tą įvertinimą,
kurį Europos Komisija šiemet
turėtų suteikti Lietuvai.
Pasak A. Kubiliaus. Seimas
ir vyriausvbė taip pat turėtų
vykdyti pradėtas valdymo re
formas, kad valstybės val
dyme būtų įdiegtas vadinama
sis „antibiurokratinis genas",
ir kad visi mokesčių mokėtojų
pinigai būtų naudojami pačiu
tikslingiausių būdu.
Premjeras pripažino, kad
energetikos ir kai kurių kitų
ūki© sričių reformos galbūt
buvo pradėtos per vėlai, ta
čiau pasidžiaugė, kad jo vado
vaujama ministrų komandašiuo nelengvu Lietuvai laiko
tarpiu išgyveno ir atlaikė visų
problemų
ir
nesklandumų
spaudimą.
Kaip rašoma socialines ap
saugos ir darbo ministrės pa
sirašytame teikime vyriausy
bei, valstybinės pensijos ski
n a m o s Lietuvos nepriklauso
mybės
akto
signatarams.
Laisves kovų dalyviams ir
„ypač nusipelniusiems Lietu
vai asmenims".
* D i d ž i a u s i a s Baltijos
v a l s t y b ė s e m i n i m a l u s darbo
užmokestis rugpjūtį buvo Lie
tuvoje. Statistikos departa
m e n t a s pranešė, kad Lietu
voje minimalus darbo užmo
kestis buvo 107.5 JAV dol..
Latvijoje — 81.83. Estijoje —
81 doleris.
AM

* V y r i a u s y b ė p r i t a r ė Už
sienio reikalu ministerijos
siūlymui užmegzti diplomati
nius santykius su Jugoslavija.
URM rašte teigiama, jog di
plomatinius santykius užmegz
ti nuspręsta, atsižvelgiant į
demokratijos pergalę šios val
stybės prezidento rinkimuose.
Lietuva po nepriklausomybes
atkūrimo del Balkanuose su
siklosčiusios politinės padėties
ir įsiplieskusių karų neuž
mezgė diplomatinių santykių
su Jugoslavija, nors viena pir
mųjų pripažino 1991 m. nuo
Jugoslavijos Federacijos atsi
skyrusias Slovėniją ir Kroati
ją. Rugsėjį Jugoslavijos Federa
cinės Respublikos prezidento
rinkimus laimėjo opozicijos
kandidatas Vojislav Koštunica, demokratiniu keliu iš val
džios pašalindamas ankstes
nįjį prezidentą, karo nusikalti
mais kaltinamą Slobodan MiloŠeviČ.
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* Norvegijoje v i e š i n t i s
Lietuvos p r e z i d e n t a s Val
das Adamkus džiaugiasi pui
kiais dvišaliais santykiais ir
vadina juos sėkmingu bendra
darbiavimu. Trečiadienį jis
skaitė paskaitą
Norvegijos
ekonomikos ir verslo adminis
travimo mokykloje Bergene,
kur mokosi būsimieji Norvegi
jos verslo vadovai. V. Adam
kus sakė, kad abi šalys yra pa
sirašiusios visas pagrindines
sutartis, auga dvišalės preky
bos apimtys, norvegai sėkmin
gai investuoja Lietuvoje. Trijų
dienų vizitą Norvegijoje bai
giantis V. Adamkus antradie
nį Bergene dalyvavo fotografi
jų parodos apie Kauną atida
ryme, kur jo laukė nemaža
staigmena. Apžiūrėdamas se
nuosius prieškario
Kauno
vaizdus bei žmones, keliose
nuotraukose V. Adamkus at
pažino save ir savo klases
draugus.
B\S
* Lietuvių piligrimu ke
lionė į Šventąją Ž e m ę ati
dedama del neramumų Vidu
rio Rytuose, pranešė Lietuvos
Vyskupų Konferencijos 2000
metų Jubiliejaus komitetas.
Lapkričio 6-13 d. planuotą
apie 200 Lietuvos piligrimų
grupes kelionę į Šventąją Že
mę numatyta rengti gruodžio
4-11 d., tikintis, kad iki to me
to padėtis regione normalizuo
sis. Praėjusią savaitę Užsienio
reikalų ministerija patarė Lie
tuvos piliečiams laikinai ati
dėti keliones į Izraelį. Vakari
nį Jordano krantą ir Gazą dėl
paaštrėjusios padėties ir nesi
liaujančio smurto tarp Izraelio
ginkluotųjų pajėgų ir palesti
niečių.
BNS
*
Išrinktiems į S e i m ą
kauniečiams antradienį Ro
tušėje buvo surengtos iškil
mingos palydos Miesto ceremonmeistens Kęstutis Ignata
vičius šventėje dalyvavusius
10 iš 17 miesto atstovų nauja
jame Seime į salę kvietė po
vieną, pristatydamas juos su
sirinkusiesiems vietos val
džios, kultūros ir visuomenes
atstovams. Miesto mero kode
paliekantis Laisves sąjungos
vadas Vytautas Šustauskas
žadėjo visada likti su Kaunu,
kur jaučia.-u paliekąs jdeto
darbo dalelytę. ..Atleiskit už
tas klaidas, kurias dirbdamas
padariau. Bet spauda gal per
daug apie jas rašė — mes tiek
daug nenusidėjom". sake jis.
• Eltai

* Lyg a t s k i r a respublika
AB „ L i e t u v o s
energija".
matyt, puikiai gyvena, rašo
„Lietuvos aidas". Net 224
mln. Lt Baltarusijos skola
bendrovės finansams
žalos
tikriausiai nepadarė: neseniai
įmone įsigijo keturis naujus
automobilius ..Crysler Stratus". Autocentre tokio modelio
automobilis
kainuoja
nuo
19.896 iki 24,379 JAV dolerių.
Kadangi ..Lietuvos energija"
automobilius pirko išperka
mąja nuoma, jų kaina bus
4.97-6.03 proc. didesne. Nors
tokie brangūs automobiliai įsi
gyjami ne kiekvieną dieną, in
formacija apie pirkinį nuo
..Lietuvos energijos" darbuo
tojų kruopščiai slepiama. Eha
* Naujosios demokratijos
p a r t i j o s v a d o v ė Kazimiera
Prunskienė atsisakė pasiūly
mo užimti žemės ūkio minist
rės postą Naujosios politikos
koalicijos vyriausybėje. Algir
do Brazausko socialdemokra
tinėje koalicijoje parlamenta
rės įgaliojimą iškovojusi K.
Prunskiene sake pasiūlymą
gavusi ne iš pirmųjų Naujo
sios politikos sparno asmenų.
Žemes ūkio ministro pareigas
K. Prunskienė apibūdino kaip
vienas probiemiškiausių ir su
dėtingiausių. ..Net ir supran
tant, ką reikia daryti, turint
patirties, be pinigų nieko ne
pasieksi. Pinigų reikia konku
rencingiems ūkiams ugdyti,
ne žemes ūkio verslams, mo
derniai europietiškai kooperaci
jai plėtoti", sakė ji. pridurda
ma, jog nesikrato atsakomy
bes, bet negali ..akiai pulti į
ministro postą", nežinodama,
koks yra vyriausybę sudaran
čios Liberalų sąjungos ir Nau
josios sąjungos požiūris į že
mės ūkį. s
BNS.
• K. P r u n s k i e n ė s s e n s t e 
lėjusios l a b d a r o s užtenka ir
rinkėjams, ir kiaulėms, teigia
..Lietuvos rytas 7 . Molėtų ra
jone vis plačiau minimas nau
jas kulinarinis
terminas—
..Prunskienės sriuba", c kai
kurie kandūs moletiškiai tvir
tina, kad tik dosniai papenė
jusi išalkusius rinkėjus profe
sorė Kazimiera Prunskienė ir
vėl laimėjo rinkimus į Seimą
šiame rajone. Tiesa, dovanotos
sriubos valgytojams
iškilo
problemų. Mat kai kuriuose
kaimuose nemaži paketai gry
bų sriubos su makaronais bu
vo dalijami ir pačiomis pasku
tinėmis rugsėjo dienomi.-. o
ant šio produkto pakelių nuro
dytas galiojimo laikas — iki
rugsėjo mėnesio. Nedrįsdami
patys vartoti pasenusio pro
dukto, kai kuriu Molėtų kai
mų gyventojai, pasitarę tarpu
savyje, dovanoi* sriuba ėnugardinti kiaulių ėdalą. Artė
jant Seimo rinkimams, ruc
pjūčio ir rug>ojo mėnesiai.Molėtuose ir visose šio rajono
seniūnijose buvo išdalyta šim
tai dėžių su
senstelėjusia
..Knorr" sriuba.
D
* Statistikos departa
m e n t o d u o m e n i m i s , šiemet
per 9 mėnesius Lietuvos ūkyje
įvyko 56 streikai, iš jų 21 įspė
jamasis.

KALENDORIUS*
Spalio t8 d.: Sv Lukas vangelistas; Jauglle. Jodotas. Kvsr.iin.i.
Liubartas. Lukas. Petras.
Spalio 19 d.: Akvilmas. Gesvilas,
GnM, Izaokas, Jonas. Kantrm.e
Kleopatra. Laura. Sangela.
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RUDUO PHILADELPHIA MIESTE
Jau nemažai mūsų spaudoje
buvo rašyta apie „Trijų Tig
riukų": Vytauto Jurgelevi
čiaus, Ramojaus Motuzo ir Au
rimo Syruso koncertus Ameri
koje. Jų paskutinis koncertas
prieš kelionę atgal į Vilnių
įvyko Philadelphijoje. Iš visų
aprašymų ir asmeniškų pokal
bių susidaro įspūdis, kad šia
me koncerte dalyvavo dau
giausia jaunimo. Priežastys
yra tai, kad pamokos Philadelphia lituanistinėje Vinco Krė
vės mokykloje vyksta sekma
dieniais, nuo 9 vai. r. iki 2 vai.
popiet, su pertrauka lietuviš
koms Mišioms Šv. Andriejaus
parapijoje (kur veikia mokyk
la) ir visiems vaikams iki 16kos metų Lietuvių Bendruo
menės ir Lietuvių namų ren
giamų koncertų bilietai duo
dami veltui. Jaunoms šei
moms tai palengvina ir paska
tina dalyvavimą lietuviškuose
renginiuose. Be to, „Trijų Ti
griukų" koncerto dieną mo
kyklos vedėja mokinius palei
do pusę valandos anksčiau,
kad visi suspėtų nuvažiuoti į
Lietuvių namuose vykstantį
koncertą.
Taip pat rugsėjo mėnesį Šv.
Andriejaus parapijos komite
tas (pirmininkas Jonas Puo
džiūnas) suorganizavo jau
penktą parapijos talpintuvą į
Lietuvą, šį kartą skirtą Trem
tinių ir politinių kalinių bend
rijai Vilniuje bei visai eilei
kitų labdaros organizacijų Lie
tuvoje. Dešimt ankstyvesnių
talpintuvų buvo išsiųsta kartu
su Philadelphia BALFo sky
riaus valdyba. Rugsėjo 23-24
d. savaitgalyje parapijos salė
buvo užgrūsta daugybe dėžių,
nes į talpintuvą buvo priima
mi ir privatūs siuntiniai, gi
minėms susimokant minima
lų patarnavimo mokestį. Siun
tiniai labdarai visuomet pri
imami be mokesčio. Tačiau
daug žmonių prisideda prie
talpintuvo išlaidų sumažinimo
savo dosniomis aukomis.
Spalio mėnesio 15 d. įvyko
Moterų klubo ruoštas Snie
guolės Jurskytės pranešimas
iš jos patirties, prieš dvejus
metus persikėlus gyventi į
Lietuvą. Snieguolė Jurskytė
yra įsikūrusi Kaune ir jau ne
vieną kartą buvo gražiai ap
rašyta Lietuvos spaudoje. Po
rą kartų metuose sugrįžusi į
Philadelphia, ji mielai pasida
lina savo įspūdžiais apie ak
tualijas Lietuvoje.
Spalio 22 d., 2 vai. p.p., vyks
metinis visuotinis Philadel
phia Lietuvių namų bendrovės
susirinkimas, kuriame bus ap
tarti gyvybiniai Lietuvių na
mų ateities planai. Lietuvių
namai yra gavę paramos pa
žadą iš Lietuvių fondo su są
lyga, kad bent pusę Lietuvių

fondo paskirtos sumos, t.y.
40,000 dol. vietiniai lietuviai
patys surinks. Vajus sėkmin
gai vyksta ir šio mėnesio vi
suotiniame susirinkime bus
aptarti Lietuvių namų remon
to bei pagerinimo lietuviškai
veiklai planai.
Sekmadienį, spalio 29 d., 2
vai. p.p., Lietuvių namuose
(Lithuanian Music Hali, 2715
E. Allegheny Avenue) įvyks
neeilinis koncertas, skiriamas
Čiurlionio 125-ai gimimo su
kakčiai paminėti. Programą
atliks vienas iškiliausių Lietu
vos instrumentalistų, klarne
tistas Algirdas Budrys ir Ame
rikos lietuvaitė pianistė Rosotta Senkus Bacon. Maestro
Budrys ir pianistė Senkus Ba
con jau keli metai veda kul
tūrinį muzikinį bendradar
biavimą abiejose Atlanto pu
sėse. Jiedu yra įkūrę kamerinį
ansamblį, kurį pavadino „Gin
tarinės bangos", simboliškai
jungiant Baltijos gintarą su
Amerikos „gintarinių javų
bangomis" (amber waves of
grain), minimomis amerikie
čių
patriotinėje
giesmėje
„America the Beautiful". Šalia
koncerto Philadelphijoje, jie
koncertuos Lietuvos ambasa
doje Vašingtone ir keliuose
amerikiečių muzikos mėgėjų
telkiniuose New Jersey valsti
joje.
Lapkričio 4-5 d. vyks Lietu
vių namų mugė, vienas svar
biausių metinių renginių. Mu
gėje ranka rankon dirba visos
vietinių lietuvių kartos: nuo
jauniausių iki žilagalvių, nuo
ano šimtmečio palikuonių iki
naujausių iš Lietuvos atvyku
sių. Šių metų mugėje numaty
ta daug smagių naujovių. Sa
vo prekes — rankdarbius, lie
tuviškas knygas, lietuvišką
muziką — žada atvežti jau pa
žįstami ir nauji mugių pre
kiautojai. Bus stalų su lietu
viškos veiklos informacija ir
prekėmis, kurių pelnas skiria
mas labdarai. Veiks lietuviškų
valgių bufetas, kavinė su mū
sų šeimininkių skaniausiais
tortais bei pyragais, o taip pat
ir baras. Gros muzika, šoks
tautinių šokių grupė „Žilvi
nas", o Kultūros centro kam
baryje bus rodomos lietuviš
kos vaizdajuostės. Lietuvių
namų adresas: 2715 E. Alle
gheny Avenue prie pat I 95
greitkelio.
Lapkričio 19 d. BALFo po
pietė Šv. Andriejaus parapijos
salėje, o gruodžio mėnesį jau
ruošiamasi
Philadelphijos
skautų ir Lietuvos Vyčių tra
dicinėms Kūčioms.
Kiekvieną sekmadienį Šv.
Andriejaus parapijos lietuviš
kose 10:30 valandos Mišiose ir
po Mišių kavutėje parapijos
salėje. Ypač: džiugu matyti vis

i)'-' < "'ui' i • //.i K,'>• :j I.ic* r.:') Respublikonu federacijos p i r m i n i n k a s
J o n a s U r b o n a i I m spalio 4 d po pasikalbėjimo lietuviam- t ipimais
K.ausiniais. Dr. C. Rice yra resp Mifconq prezidentinio k a n d i d a t o George
U l'.ush p a t a r ė j a užsienio reikalams •!. j n pelitiniu mokslu profesore
Stanford u n i v e r s i t e t e dėstanti apie Rytų ir < etitro Europą bei b u v u s i ą Sovietg Sąjunga. T a i s klausimais yra paraiMM kelias knygas. Laisvai kal
kini kflionu.- kaih'.mi.- TV k o ;i c i n l . ' i k.ilhant ir prisimenant respublikonu
užsienio |>ol:tikos p a ž i ū r a s kur pasisakoma už tvirtą J A \ užsienio poli
tika ir tolimesnį NATO plėtimą. Panaaiai j : paąiiinlf ir a p M b M k j M
n
gub. George W. Bush Detroite apsilankymo BMtv
J. l.'rhona*
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daugėjantį skaičių naujos ban
gos iš Lietuvos atvykusių lie
tuvių. Parapijos adresas: 19-ta
ir VVallace gatvių sankryža.
netoli Philadelphia Meno mu
ziejaus ir miesto centro.
„Draugo" skaitytojai iš arti
ir toli kviečiami aplankyti
mūsų telkinį ir dalyvauti čia
suminėtuose renginiuose. Phi
ladelphia yra vadinama „City
of Brotherly Love". (Broliškos
meilės miestu). Galima garan
tuoti, kad čia atvykę tikrai pa
tirsite lietuvišką nuoširdumą
ir draugiškumą. Naujausias
vietinių lietuvių žinias galima
išgirsti per „Bendruomenės
balsas" radijo pusvalandį, gir
dimą kiekvieną sekmadienį, 9
vai. ryte WNWR, 1540 AM,
arba pasiskaityti LB apy
linkės tinklapyje internete:
www.phillylAC.org
Teresė Gečienė

DETROIT, MI
ŠV. ANTANO
PARAPIJOS METINĖ
GEGUŽINĖ
Šv. Antano parapijos geguži
nė po stogu vyks sekmadienį,
spalio 29 d. Visuomenė kvie
čiama pasižymėti šią datą ka
lendoriuje ir savo dalyvavimu
paremti mūsų nedidelę para
piją. N'ors parapijiečių skai
čius vis mažėja, stengiamės
gyvuoti, išlaikyti visus papro
čius ir švęsti svarbias šventes.
Kviečiame visus iš arti ir toli.
Šeimininkės bus pasiruošu
sios maloniai sutikti visus
svečius su skaniai pagamin
tais lietuviškais patiekalais.
Veiks ir įvairių gėrimų bufe
tas, ir laimikių traukimai.
Lauksime visuomenės gau
saus atsilankymo. Turėsite
progą pabendrauti su drau
gais ir bičiuliais, išbandyti lai
mę laimėjimuose ir paremsite
parapiją. Atsilankykite — ne
sigailėsite! Parapijos gegužinę
ruošia klebonas kun. Alfonsas
Babonas ir parapijiečiai.
NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMAS
Šv. Antano parapija ruošia
Naujųjų 2001 metų sutikimą.
Jau devyni iš eilės metai Šv.
Antano parapija ruošia Nau
jųjų metų sutikimą. Kiekvie
nas sutikimas, galime tvirtin
ti, buvo smagus, nuotaikingas,
sėkmingas ir ypač parapijai
naudingas. Naujųjų 2001 me
tų sutikimas vyks įprasta
tvarka. Dalyvavimas — 25
dol. asmeniui.
Visų dalyvių lauks užkan
džiai, karšta vakarienė, gėri
mai, maloni nuotaika, smagi
muzika, 0 dalyvių automobi
liai parapijos aikštėje bus
stropiai saugomi. Vakaras bus
pradėtas 7:30 vai. vak. šv. Mišiomis Šv. Antano bažnyčioje.
8:30 vai. vak. — kokteiliai
šventiškoje papuoštoje salėje;
9 vai. vak. karšta vakarienė:
šokiai ir džiaugsmingas Nau
jųjų metu sutikimas. Smul
kesnes informacijas teikia Re-

.<KSJ $115.00

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
Dantų Gydytojas
Lietuviams sutvarkys dantis už
pneinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėt: angliškai arba lietuviškai

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL
Po sėkmingo koncerto Southfield, MI. Iš k a i r ė s : a k t o r ė Virginija Kochansk y t e su Eleonora G r i g a i t i e n e , Regina P i k ū n i e n e ir Romualdu Kriaučiūnu.
Gražinos Kriaučiūnienės nuotrauka.

gina Juškaitė-Švobienė, dar
bovietės tel. (313) 396-0389,
namų tel. (248) 547-2859. Jau
40 norinčių dalyvauti užsire
gistravo. Prašome užsiregist
ruoti iki gruodžio 17 d., nes
vietų skaičius ribotas. Visi
laukiami, kviečiami ir bus
mielai priimti.
Regina JuškaitėŠvobienė
„LIETUVIŠKŲ
MELODIJŲ"
PAŠNEKESYS
SUDONNYNELSON
Spalio 17 dieną, Detroite
viešėjo Dalias „Mavericks"
krepšinio komandos treneris
Donny Nelson. Lietuviams jis
pažįstamas kaip
Lietuvos
Olimpines krepšinio koman
dos vyriausio trenerio padėjė
jas. Apie Lietuvos krepšinio
rungtynes prieš JAV, Austra
liją. Jugoslaviją ir Italiją jis
kalbėjo per „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlę š.m.
spalio 17 d., 4 vai. po pietų.
Valandėle yra tiesioginiai per
duodama
ir
internete
www.wpon.com antradieniais
4 vai. po pietų ir šeštadienių
rytais 8 vai.
AA. B. V. KVIETYS
Š.m. spalio 7 dieną, sulau
kęs 40 metų amžiaus Livonia.
Michigan. mirė a.a. Benjami
nas Vytenis Kvietys, buvęs
Detroito „Baltijos" tunto skau
tas. Giliam nuliūdime paliko
liūdinti tėvelį dr. Benjaminą
Kvietį, brolius Petrą ir Algir
dą su šeimomis, sesutę Birutę
Kvietytę-Ziegler bei daug kitų
giminių ir pažįstamų. Laido
tuves tvarkė laidotuvių direk
tore Yoianda Zaparackienė.
Spalio 10 d., po gedulingų
šventų Mišių Dievo Apvaizdos
bažnyčioje, velionis buvo pa
laidotas Holy Sepulchre ka
pinėse.
TALENTŲ VAKARAS
Talento vakaras ir Meno pa
roda šeštadienį, spalio 21 d.,
vyks Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre. Dalyvaus čia gimę
ir naujai atvykę lietuviai. Pra
džia 6:30 v.v. Prieš muzikinęliteratūrinę programa ir po jos
dalyviai turės progą pasivai
šinti lengvais užkandžiais.

Veiks mokamas gėrimų stalas.
Bilietai įsigyjami pas Rasą
Karvelienę, tel. 248-380-1363.
Renginį ruošia Detroito LB
apylinkes valdyba.
RUOŠIAMA IŠVYKA
LATVU
Dievo Apvaizdos parapijos
Krikščioniškos tarybos komi
tetas spalio 24 dieną ruošia
kelionę laivu Michigan sosti
nėje, Lansing upėje. Išvykos
pavadinimas „Niekur į nie
kur" — tik paplaukyti, pasi
vaišinti ir pasigrožėti rudens
spalvomis. Registruotis pas
Kęstutį Černių, tel. 248-6267269 arba Danutę Jankienę,
tel. 313-538-4813.
im

CLEVELAND, OH
RUDENS RENGINIAI

$65.00

$45.00

Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
riinnftiji ~ n « — - < n s \ ^ _
$65.00
$50.00
$38.00
Užsakant į Lietuva:
Oro paštu
$500.00
$250.00
8«—faną M i t o
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida'oro' paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio iaida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C.
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Tel. 708-636-6622

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

dienį, spalio 21 d., 6:30 v.v.,
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Visi maloniai kviečia
mi.
M. K Čiurlionio šventė,
minint jo 125-ąjį gimtadienį
lapkričio 12 d., 3 vai. p.p. vyks
Reinberger Chamber salėje
(Severance Hali). Sukaktuvi
niame koncerte: Vilniaus sty
ginis kvartetas ir pianistai Ro
kas ir Sonata Zubovai bei
Gintė Čepinskaitė atliks mūsų
didžiojo kompozitoriaus kūri
nius ir dabartinių Lietuvos
kompozitorių Vytauto Bar
kausko, Mindaugo Urbaičio ir
Remigijaus Merkelio kūrinius.
Bilietai po 20 dol. jau plati
nami DMP svetainėje po sek
madienio liet. pamaldų. Visi
kviečiami dalyvauti mūsų di
džiojo menininko ir kompozi
toriaus pagerbimo šventėje.
Šv. Jurgio parapijos ru
dens šventė — lapkričio 12 d.
Susikaupimo diena — rekolek
cijos gruodžio 2 d., šeštadienį,
Dievo Motinos parapijoje. Va
dovas kun. Kęstutis Kevalas.
Rengia Ateities" klubas.
V.R,

BALFas visą mėnesį tęsia
aukų vajų, valdyba maloniai
prašo visų atsiliepti į jos pra
šymą padėti vargstantiems
tautiečiams Tėvynėje ir šiame
krašte. Aukas galima įteikti
kiekvieną sekmadienį Dievo
Motinos parapijos svetainėje
po lietuviškųjų pamaldų.
Lietuvos iškiliųjų meni
ninkių: aktorės Virginijos Kochanskytės, mezzosoprano Ri
KANADA
tos Preikšaitės ir pianistes
Melitinos Diamandidi-KuprieToronto Prisikėlimo pran
nės koncertas,
rengiamas ciškonų šventovėje buvo įšven
.Ateities" klubo, vyks šešta- tintas į kunigus-pranciškonus

("leveland. O H . Lietuvių dienos*' spalio 8 d. Iš kaires: V i l n i a u s t e a t r o
..l.cli•" a k t o r e O n u t e P u c k o n u t e - Z a l e n s i e n e . ,,Draugo" b e n d r a d a r b i s Li
ti ta .li)h:iii>oiias. ..Draugo" vyr. r e d a k t o r e Danut" Bindokienė ir Cleveland L i e t u v i u namų d i r e k t o r i u s In-i ,.Gijos" vadovas Dainius Zalensas.

4 1 4 9 W . 63rd. St.

Tel. 773-735-7709
DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 4 0 5 5

Valandos pagal^sus^tarimą

Juozapas Maria Žukauskas,
OFM. Gausiai susirinko tau
tiečiai į šias apeigas, kurias
atliko vysk. Paulius Baltakis.
OFM. dalyvaujant kunigams
iš Lietuvos ir Kanados.
Po apeigų parapijos salėje
įvyko vaišės, dalyvaujant primicijento tėveliams iš Lietu
vos. Buvo įteikta daug dovanų
ir pasakyta sveikinimo kalbų.
Tai jau paskutinė didesnė
šventė šiuose pastatuose, nes
baigiama statyti naujoji šven
tovė Etobikoke. Toronto mies
to vakarinėje dalyje. Ji turėtų
būti užbaigta iki š.m. gruodžio
15 dienos.
• *
Lietuvos Kankinių parapi
ja Mississaugoje
paminėjo
savo metines ir kartu Anapilio
sodybos įsteigėjo kun: P . Ažu
balio 20 metų mirties Sukaktį,
dalyvaujant kun. A. Simana
vičiui, OFM. Hamiltori'Aušros
Vartų klebonui kun. J. Liaubai, OFM. London parapijos
kelbonui kun. K. Kaknevičiui,
kun. J. Žukauskui. OFM, kun.
G. Numgaudžiui. OFM. asi
stuojant diakonui V. Staške
vičiui, kuris ir prasmingą pa
mokslą pasakė. Pokylio metu
programą atliko Suvalkiečių
sambūris ir kiti. šventę pa
pildė nruziejuje vykusi Čika
gos lietuvių tapybos bei grafi
kos paroda.
Toronto teatruose buvo
rodomas lietuvio Šarūno Bar
to gamintas, filmas, „Freedom", pastatytas su Portugali
jos, Prancūzijos ir Lietuvos
talka. Veiksmas vyko gražiose
kalnuotose pajūrio vietovėse.
Tik trys aktoriai vaidino 1
vai. ir 35 minutes trunkan
čiame filme. Per visa filmą te
ko išgirsti tik dešimtį žodžių,
ir tie buvo prancūzų kalba.
Nieko lietuviška tame filme
nebuvo, tik kūrėjo pavarde lie
tuviška. Sunku buvo suprasti
ką jie vaizdavo. Negi trys vals
tybės teįstengė tik tokį filmą
pagaminti?
Stasys Prakapas
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VOKIŠKOS ŽINIASKLAIDOS
PABIROS
KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje
Kiekvienais metais Latvijos tojas, priklausąs Katalikų ar
žydas I. Ziemann aplanko Da- Evangelikų Bendrijai moka
chau stovyklą, kartu prisimin joms įnašus. Jis atskaitomas
damas savo tėvus, kurie žuvo, darbdavio, įnešant pinigus į
įžygiavus vokiečių kariuome vyskupijos banko sąskaitą.
nei į jo gimtąjį kraštą. Sūnus Įnašas yra 8 ar 9 proc. (atsi
spėjo pabėgti į Sov. Sąjungą, žvelgiant į vaikų skaičių ir
tuoj pat įsijungdamas į latvių kraštą), pagrindu imant pa
dalinį kovai su nacistine Vo jamų mokesčio dydį. Jeigu
kietija. Deja, kapitalistinio pvz. jis yra 800 markių, tad
krašto savanoriai
nebuvo įnašas bus 64 m., atskaitant
mėgstami Raudonosios armi nuo bruto atlyginimo. Įnašais
jos karių, tad latvių dalinys išlaikomi kunigai, klebonijos,
buvo išformuotas, atbėgėlį Ica- katalikiška spauda, senelių
ką Zimaną pasiunčiant į ang namai, gimnazijos, vaikų dar
lių kasyklas. Karo pabaigoje želiai ir t.t.
jam pavyko pabėgti ir pasiekti
Vysk. K. Lechmann „Welt
Lenkiją. Iš jos — Austriją ir am Sonntag" laikraščiui pa
kurį laiką apsigyventi Alpių reiškė, kad, sumažėjus įna
valstybėje. Judrus I. Zimann šams, nukentės mokslo įstai
vėl „atsirado" Bavarijoje, stu gos, vaikų darželiai ir kt. iš
dijavo Miuncheno u-te, už laikomos įstaigos, kadangi
baigdamas dipl. psichologo di teks sumažinti personalą, su
plomu. Vokietijoje vedė savo mažinti skiriamas lėšas. Ir
tautietę, abu išvyko į JAV. Dė kas keisčiausia — pasakė vys
dės Šamo žemėje lenkas Ica- kupas — kad iš Katalikų Ben
kas gyvena ir dabar su antra drijos pasitraukusios šeimos,
savo vaikus ir toliau siunčia į
vokiečių tautybės žmona.
Skundėsi jis Miuncheno mokyklas, vaikų darželius, bet
dienraščio bendradarbei sun skundžiasi pablogėjusiais pus
kiu žydų gyvenimu Latvijoje, ryčiais, sumažintu gimnazijoje
juntant latvių tautos neapy mokslo personalu, tačiau už
kantą žydams. Jis papasakojo miršta, kad vyskupijoje suma
tokį jaunystės dienų įvykį: bū žėjo pajamos.
damas aštuonerių metų, IcaKita gyvenimo pusė
kas stovyklavo su latvių vai
Rašau apie Vokietiją, tad ta
kais bei miegojo su jais vienoje
palapinėje. Vieną vakarą vien pačia proga norėčiau paminėti
metis latvis jo paklausė — kur kitą vokiečių gyvenimo pusę.
dirba tavo tėvas? Icak atsakęs Statistiniai duomenys parodė,
— žydų banke. „Tai gerai — kad kiekviena trečia šeima
sako latvis — jis apvagia tik turi tris televizijos aparatus, o
žydus". Sukrėstas buvo Icakas 30 proc. tik du, vienas apara
tokiu atsakymu — jeigu tėvas tas yra 96 proc. namuose.
yra žydas, ar jis turi būti ir Vieną automašiną turi 74
proc. gyventojų, bet tvirčiau
vagis?
siai „laikosi" telefonai. Juos
Viešėjo ir darbavosi
turi 98 proc. namų — šeimų,
lietuvaitės
fakso aparatą 15 proc., kas an
Esseno vyskupas „Ruhr- trame name — šeimoje yra
(kompiuteris).
wort" laikraštis pranešė, kad skaitytuvas
visą savaitę pramoningame Kiek kukliau atrodo vonios ir
Esseno mieste viešėjo šešios virtuvės: tik kas antra šeima
„Actio Catholica patria" Kau — namas turi indų plovimo
no atstovės, globojamos vietos mašiną, mikrobanginę krosne
jaunų katalikų s-gos narių. lę („micro"), o baltinių džiovin
Vokiečiai su lietuvaitėm nag tuvo mašina yra tik kas tre
rinėjo senelių priežiūros, mity čiame name. Vokietija pris
bos prie parapijų klausimus ir kaičiuoja per 80 mln. gyven
kt. Daug valandų praleista, tojų, kurių daugiau kaip 4
besimeldžiant Esseno kated mln. yra svetimšaliai. Bet taip
roje prie Auksinės Madonos pat liūdna žinia: Vokietijoje
statulos, prašant paramos kil gyvena beveik 4 mln. beraš
čių.
niam darbui.
Sumažėjo aukos
Atsiprašė svetimšalių
Vokietijos vyskupų konfe
Kristaus gimimo dienos pro
rencijos pirm., Mainco vysk. ga Vokietijos prez. Johannes
Karolis Lehman skundžiasi, Rau savo kalboje televizijoje
kad gerokai sumažėjo įnašai atsiprašė prievarta į Vokietiją
Katalikų Bendrijai.
atvežtus svetimšalius darbi
Jau esu rašęs apie įnašus ninkus Antro pasaulinio karo
Katalikų ir Evangelikų Bend metu už jų sunkiai gyventas
rijoms, tad šį kartą tik trum dienas, pažeminimą, tūks
pai priminsiu, kad kiekvienas tančiams paaukojus net savo
dirbantysis Vokietijos gyven gyvybę.

BIRUTES ODISĖJOS
ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE
AURELIJA MITUZIENE
Nr.10
Aukšto medžio viršū
nėje pamatome pirmąjį lau
kini orangutangą, klojantį
kasdieninį nakvynės lizdą.
Rudo vandens srautai baigia
si. Slystame lygiu veidrodiniu
juodo vandens paviršiumi, ku
riame ryškiai atsispindi pa
krantės medžiai, vakarėjantis
dangus. Nors Šiandien nelijo,
nuo medžių tyška dideli van
dens laiai, suvirpindami upės
vandenį, kuris toks keistai
juodas, kad net norisi pačiupi
nėti, ar tikras. Iš abiejų pusių
upės vagą riboja vešlus dyg
liuotų krūmų sąvašynai, kurie
salelėmis įsirėžia į upės vidu
rį, priversdami valtį riesti lan
kus krūmų labirinte.
dalia upės pamatome ant
aukštų stulpelių virš vandens
iškeltą brakonierių lūšnelę.
Birutė nustebusi — paprastai

nelegalai pasirinkdavo atokes
nes vietas. Tolumoje pama
tome dar vieną lūšnelę, po to
antrą, trečią... Šiandien čia jų
daug — matyt, jaučiasi sau
gūs ir nebaudžiami.
Prisiiriame prie pirmosios
trobeles. Pro užuolaidos ply
šelį išlenda vyro galva, greta
jos išstypsta liesutis vaikas.
Kitoje užuolaidos pusėje suži
ba dar viena akių pora.
B. Galdikas — ne valdžios
atstovas, o tik savarankiškai
savo lėšomis dirbanti moksli
ninkė, todėl negali nei barti,
nei bausti, nei gąsdinti. Ji tik
grasiuoju prašo išsikraustyti
iš parko — čia retų nykstan
čių gyvūnų karalystė. Jei šei
ma neturi ko valgyti, ji gali
kreiptis į orangutangų reabi
litacijos centrą — ir darbo, ir
ryžių bus parūpinta. Lyg pa

Danutė

Pro automobilio langą... Valerijos Žadeikienės nuotrauka.

EMIGRACIJA
E. RINGUS
Statistikai vėl paruošė savo
nelabias žinias tų kraštų vy
riausybėms. Šiandien reikia 45 darbininkų, kad užtektinai
įmokėtų į pensijų fondą. Už 25
metų darbo rinkoje mokėtojų į
fondą vis mažės, taip, kad
dviem darbininkams reiks iš
laikyti vieną pensininką. No
rint išlaikyti dabartinę gerovę
ir vyresnių piliečių aprūpini
mą, Vakarų Europos kraštai
bus priversti importuoti darbo
rankas iš mažiau išsivysčiusių
šalių.
Vokietija jau 1965-1970 m.
importavo kelis milijonus tur
kų, kad užpildytų augančią
pramonę. Tačiau, norint išlai
kyti dabartinį ekonominį lygį
ir būsimas galimybes praplės
ti vokiečių įtaka postsovieti
nėse šalyse, reiks importuoti
dar keletą milijonų patyrusių
ir paprastų darbininkų. Vokie
tijos gyventojai, ypač senes
nioji karta, nelabai patenkinti
turkais, nes jie nelabai nori
integruotis į vokišką visuome
nę, kuria etniškus „getus", ne
nori tapti vokiečiais. Vis daž
niau pasaulis girdi apie susi
kirtimus tarp vokiečių ir tur

kų jaunimo. Panašūs konflik
tai tarp arabų ir vietinių gy
ventojų vyksta Prancūzijoje,
Belgijoje, Ispanijoje.
Pavieniai politikai Prancūzi
joje (LePenn), J. Haider (Aust
rija) neo-nacių grupės (Vokie
tijoje) ieško paramos savo
kraštų balsuotojų tarpe. Kol
kas tik J. Haider (Austrijoje)
pavyko pasiekti aukštą pozi
ciją, kas iššaukė aštrią reak
ciją visoje Europoje. Le Penn
keliauja į kitus kraštus (Ru
siją ir Ukrainą), ieškodamas
bendraminčių išlaikyti baltąją
rasę Europos žemyne. Kovo
tojų už rasinę švarą pastangos
kol kas rezultatų neatnešė.
Imigracija į Vakarų Europos
kraštus vyksta toliau. Darbda
viai šiose šalyse bando impor
tuoti darbininkus iš Rytų Eu
ropos: Ispanija nutarė priimti
200,000 iš Rumunijos ir Mol
davijos, Portugalija — 12,000.
Jungtinių Tautų duomeni
mis, numatomi tokie gyven
tojų pasiskirstymai: 2000 m.
— amžiaus vidurkis 29 m., ly
tis — mot., kalba — kiniečių
(mandarinų); 2100 m. — am
žiaus vidurkis — 36 m., lytis

Pasipylė įvairaus turinio
skaitytojų laiškai dienraš
čiuose. Imu jaunos kartos at
stovo vieną laišką. Jis rašo:
„Esu 38 metų, tad su rudųjų
ar stalinistinio teroro aukomis
nieko bendro neturiu. Prezi
dentui atsiprašant, gal reikėjo
taip suformuoti sakinį: „visų
dalyvių (dalyvavusių jų atve
žime) vardu prašau atleidi
mo". Gal ir A. Brazauskui, at
siprašant Izraelio už Lietuvos
žydų tautžudystę reikėjo pa
naudoti panašius žodžius, o ne
atsiprašinėti visos lietuvių
tautos vardu.
Lietuviai žurnalistai žiniasklaidoje: Reuterio agentūros
atstovė Grozne mieste yra Ma
rija Eismont (Eismontaitė-ie-

nė?), o Vokietijos ARD televi
zijos kanalo Udo Leliškis. Jo
pranešimai yra vėlų vakarą.
Jūratė Baronaitė nuo sausio 1
d. Miunchene leidžiamame
jaunų šeimų „Elle-Bistro" žur
nale eina vienos dalies redak
torės pareigas.

tvirtindama savo žodžius, Bi
rutė išsitraukia iš maišo ir
perduoda lūšnelės vaikams
keletą didelių durianų —
džiunglių skanėsto.
Vėl kylame upe aukštyn.
Staiga valtis sustoja — prie
kyje iškilusi aklina brūzgynų
siena. Matyti, kad upė užsi
tvėrė visai neseniai, nes pa
prastai ji yra gana judrus
džiunglių traktas: upe nuolat
plaukioja parką knisantys
aukso ieškotojai, žvejai, turis
tai, Birutės stovyklos darbuo
tojai.
Norėtųsi patikėti, kad brūz
gynai mums upę užtvėrė atsi
tiktinai. Bet Birutė prisimena,
kad prieš keletą metų, kai sto
vyklą rengėsi aplankyti Kana
dos ambasadorė, jai irgi kelią
panašiai užtvėrė brūzgynai.
Tuomet tyrimai parodė, kad
tai buvo padaryta tyčia. Šį
kartą valtis buvo užsakyta iš
vakaro, todėl daugelis galėjo
žinoti apie išvyką upe.
Mūsų valtis sunki, didelė.
Su tokia braudamasis per krū

Šnipė — lietuvių kilmės

— mot., gyvenvietė — Indija;
3000 m. — amžiaus vidurkis
43 m., lytis — mot., kalba —
ispanų, gyvenviete — Pietų
Amerika.
Europos žemyno struktūra
panašės į JAV. Tik neaišku,
kuri kalba dominuos.
Per Santaros-Šviesos są
skrydį buvo bandyta nagrinėti
dabartinę lietuvių emigraciją.
Trys diskusantai ir keturios
diskusantės pasakojo savo as
meniškus atvejus. Paliko ne
paminėta pagrindinė dabarti
nės emigracijos priežastis —
vis blogėjanti visų gyventojų
sluoksnių materialinė padėtis.
Dabartinė emigracija bus Lie
tuvai skaudi. Anksčiau nuos
toliai buvo gan lengvai papil
domi normaliu prieaugliu. To
prieauglio dabar nėra ir ilgai
nebus.
Šių metų pradžioje JT pa
skelbė Europai liūdnas žinias.
Statistiniai duomenys rodo,
kad per ateinantį pusšimtį
metų Europoje (vakarų) gy
ventojų skaičius sumažės 40
milijonų. Sumažėjimo priežas
tis yra ta pati visose šalyse:
per mažas gimimų skaičius.
Vokietija šiomis dienomis pa
skelbė visokias lengvatas di
desnėms šeimoms, tačiau nesi
tiki, kad tie pagerinimai atneš
teigiamus rezultatus. Dabar
tinės motinos neskuba ir ne
nori apsikrauti didelėmis šei
momis. Vyriausybės žingsnį
paskatino jų statistinio biuro
įspėjimai, kad vokiečių tauta
nyksta, kad 2050 metais vo
kiečių bus 30 mln. mažiau ne
gu šiandien. Panaši padėtis
klostosi ir kitose Vakarų Eu
ropos šalyse, ypač Italijoje ir
Prancūzijoje.

D. Britanijos pilietė Melita
Nonvood daugiau kaip 40 me
tų šnipinėjo Sov. Sąjungai,
perduodama KGB tarnybai
atominio apsiginklavimo pas
laptis. Byla greičiausiai bus
nutraukta, nes prosenelė yra
87 metų. Spauda rašė, kad jos
tėvas dar prieš Pirmąjį pasau
linį karą atvyko iš Lietuvos.

Tokia padėtimi ypač rūpina
si vyresnioji karta. Beveik vi
sose šalyse pensininkų skai
čius didėja. Pagal statistines
žinias, vyrai sulaukia iki 80, o
moterys iki 85 metų. Ir taip
pensininkų skaičius kasmet
auga, o darbininkų, dedančių
finansus į pensijų fondą, nuo
lat mažėja.

mus valtininkas sulaužytų
motorą, turėtų didelių nuosto
lių. Upė čia aštuonių metrų
gylio — nei krūmus iškaposi,
nei įsibridęs pastumsi. Pagal
bos irgi nėra kaip prisišaukti
— mobiliųjų telefonų tinklas
šio pasaulio užkampio dar ne
pasiekė.
Apsisukame ir mėginame
apiplaukti užtvarą aplinkui.
Šone tvyro ežeras — prieš 30
metų išdegusi ir nebeatsigavusi pelkė. Tarp vandens žolių iš
motoro naudos nėra, todėl irk
luodami mėginame rasti tarp
sąžalynų ir medžių tarpą ir
grįžti į upę. Randame nedidelę
properšėlę. Birutė iš savo
krepšio ištraukia į kardą pa
našią mačetę, su kokiomis čia
nesiskiria vietiniai gyventojai,
ir vienas jos padėjėjas, įšokęs į
vandenį, mėgina prakapoti
valčiai taką. Raumeningas ir
gražiai nuaugęs batakų kil
mės Togu, lyg koks Volgos
burliokas, tempia parištą už
lyno mūsų valtį. Mėgindami
jam padėti ir nejausdami į del

nus susmigusių spyglių, atsispiriame nuo styrančių šakų
ir pasišiaušusių krūmų. Ke
letą kartų įstringame taip,
kad nei pirmyn, nei atgal. Po
geros murkdymosi valandos
pamatome, kad prie upės ne
artėjame, o tolstame. Aplink
mus bekraštis vanduo, o upę
atitveria 4-5 metrų aukščio
nepermatoma dygliuotų krū
mų raizgalynė. Jei upė už
tverta tyčia ir mūsų laukia pa
sala, čia susidoroti būtų leng
viausia.
Iš įtemptų bendrakeleivių
žvilgsnių ir krūptelėjimų, su
šlamėjus lapams, suprantu,
kad ir kitų mintys dabar ne
apie romantišką saulėlydį.
Prisimenu Birutės pasakojimą
apie jos su studentėmis pagro
bimą...
Saulė nusileido, tamsa pra
dėjo gaubti ežerą. Nakčiai ja
me įstrigti būtų pavojinga,
todėl pradedame irtis link są
smaukos, per kurią įplaukė
me į ežerą. Birutė siūlo grįžti į
Kumajų, kur mūsų su džipu

Bindokienė

Dirbtiniai
dirbtiniai

pasitarimai,
nutarimai

Nemažu pasiekimu galima
laikyti patį faktą, kad paga
liau pavyko du šiuo metu
didžiausius priešus susodinti
prie derybų stalo. Tiesa, gero
kai toli nuo vienas kito.Toks
buvo tas dirbtinis pasitari
mas, vykęs Sharm EI Sheik
kurorte, Egipte, sušauktas
daugiausia JAV prezidento
Bill Clinton pastangų dėka.
kad pagaliau būtų imtasi
konkrečių žingsnių sustabdyti
kraujo plūdimą Artimuosiuose
Rytuose. Deja, po 28 valandų
derybų pasiektas „susitari
mas" (jeigu jį taip kas drįstų
pavadinti) buvo toks pat dirb
tinis, vargiai turėsiantis žy
mesnes pasekmes. Tačiau tai
vis tik pradžia.
Tą patį antradienio vakarą,
kai Egipte tebevyko derybų
maratonas, dalyvaujant ne tik
Izraelio premjerui Ehud Barak, palestiniečių vadui Yasir
Arafat ir JAV prezidentui, bet
taip pat Egipto prezidentui
Hosni Mubarak, Jordano ka
raliui
Abdulla.
Jungtinių
Tautų generaliniam sekreto
riui Kofi Annan ir Europos
Sąjungos atstovui Javier Solana, amerikiečiai televizijos ek
ranuose stebėjo ir klausėsi
dviejų kandidatų į prezidento
kėdę paskutiniųjų
debatų
prieš netrukus būsiančius rin
kimus. Galime, ką norime ma
nyti apie dabartinį JAV prezi
dentą — girti jį ar niekinti.
bet visi, be abejo, sutiks kad
Bill Clinton turi talentą bū
tent kaip tik tokioms įtemp
toms situacijoms apvaldyti ir
nei pačiam nenukrypti nuo
darbotvarkės, nei leisti derybų
dalyviams pašaliniais keliu
kais klydinėti. „Mes negalime
pralaimėti, — kalbėjo prez.
Clinton pasitarimų pradžioje,
— visa taikos ateitis ir šio re
giono ilgalaikis pastovumas
priklauso nuo derybų pasise
kimo".

nuotrupas apie šių kandidatų
požiūrį į tarptautinius įvy
kius, politiką, saugumą, po
reikius. Ir klausimai, ir atsa
kymai visus tris kartus buvo
labai panašūs — „kapstėsi tik
savo skiedryne". Antradienio
vakare gubernatorius Bush
atrodė pavargęs, o gal tik besibodintis visais tais debatais
(nereikia stebėtis, jis jau at
mintinai atsakymus išmokęs).
o viceprezidentas Gore — per
nelyg agresyvus, tarsi mėgin
damas įrodyti, kad jis kalba
nuoširdžiai ir įtikinančiai.
Tuo tarpu Sharm EI Sheik
kurorte, apie kurį iki tol retas
buvome girdėję, vyko žūtbū
tinė kova už taiką — arba
bent už laikiną smurto apstabdymą. Iš tikrųjų preziden
tas Clinton net nesiekė tos
pastovios taikos — svarbiau
sias tikslas buvo dabartis:
kaip nors sustabdyti palesti
niečių ir žydų kovas, prieš
kiek daugiau kaip savaitę
prasidėjusias Jeruzalėje (ro
dos, dėl menkniekio, kaip ir
ankstesnieji žydų-palestiniečių kruvini kivirčai), bet išsi
plėtusias kone į visą Pales
tiną. Nors palestiniečiai dau
giausia pasinaudojo „natūra
liais ginklais" — taikliai svai
dydami akmenis į savo prie
šus, Izraelis į kovą pasiuntė
iki dantų ginkluotus karius,
tankus,
straigtasparnius.
„Jeigu čia nėra tikras karas,
tai aš nežinau, kas karas yra",
— pareiškė vienas aukštas pa
lestiniečių pareigūnas, ste
bėdamas rūkstančius namų
griuvėsius ir skaičiuodamas
kautynėse žuvusius, kurių iki
šiol buvo daugiau kaip šimtas.
(Verta pastebėti, kad beveik
visi žuvusieji yra palestinie
čiai.)
Nors Izraelio karinė vado
vybė ir valdžia tvirtina, kad
jos kariuomenė' tik stengiasi
numalšinti neklaužadas akmensvaidžius,
naudodama
„guminius šaudmenis". Bet
pralietas kraujas tikras, ir
mirtis tikra, ir neapykanta
žydams, tos mirties priežas
tims, tikra...
Kaip minėjome, po 28 va
landų derybų buvo pasiektas
šioks toks susitarimas. Ji pa
skelbė tik prez. Clinton. dviem
pagrindiniam priešininkams
— Arafat ir Barak — net
nepažvelgiant vienas į kitą,
nepratariant žodžio. Galime
prileisti, kad jie su „paliaubų"
sąlygomis sutinka, bet ar su
tiks gatvėse
bekevojantys
žydai ir palestiniečiai? Ar jie
savo vadų paklausys?

Antradienio vakare, besi
klausydami trečią kartą susi
tikusių ir prieš savo krašto pi
liečius besistengiančių kiek
įmanoma
„prezidentiškiau"
pasirodyti, Respublikonų par
tijos kandidato George W.
Bush ir Demokratų partijos
pasirinktojo Al Gore, norom
nenorom pagalvojome: kuris
jų būtų veiksmingesnis tokioje
pavojingoje tarptautinėje situ
acijoje, kuri šiandien liepsnoja
Artimuosiuose Rytuose (ar ga
li įsiliepsnoti Europoje, Indi
joje, Kinijoje ir daugelyje kitų
mūsų planetos vietų...)?
Deja, atsakymas nenudžiu
gino. Iš esmės mes žinome tik

laukia ištikimasis asistentas tos, apkapotos.
Zakis. Bet valties vyrai nepa
Valtininkas atsitraukia, mes
siduoda. Vėl priplaukiame prigulame ant dugno, sulaiko
prie užtvaros. Kol mes trynė- me kvapą ir įsibėgėjusi valtis
mės ežere, kažkas jau mėgino šoka į tankmę. Šleptelime į
ją įveikti — šakos prastumdy- patį raizgalynės vidurį. CB.d.)

Birutė aplanko savo ligonius.

^^"
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KARALIAUČIAUS SRITIES
VAIKŲ IR JAUNIMO
STOVYKLOS
ETNOKULTŪRINĖ
VAIKŲ STOVYKLA
KRANTE
Šiais m e t a i s , p r a t ę s d a m i se
n a s tradicijas rengti vaikų ir
j a u n i m o stovyklas pačiame
K a r a l i a u č i a u s k r a š t e , ir šiais
m e t a i s s u r u o s e m e dviejų pa
m a i n ų stovyklą Kranto mieste
prie Baltijos j ū r o s . Į pirmąją
p a m a i n ą šio miesto vaikų ir
jaunimo estetinio
lavinimo
centre atvyko 40 vaikų iš trijų
srities miestų. Vaikus svetin
gai priėmė šio centro direkto
rius Jevgenij Itbajev. Vaikams
vadovavo K a r a l i a u č i a u s lietu
viu kalbos mokytojos Tatjana
Ostapčiuk ir Rita Miliutė. Vai
kai mokėsi lietuvių kalbos,
dainų, keliavo po Mažąją Lie. tuvą. Šios p a m a i n o s stovykla
vimo išlaidas padengė Kara
liaučiaus srities Socialinės rū
pybos fondas. P a r a m ą gauti
padėjo K a r a l i a u č i a u s srities
lietuvių nacionalinės-kultūrinės autonomijos pirmininkas
Alvydas Muliuolis.
Liepos 30 dieną atvyko dar
15 vaikų, kuriuos lydėjo ir mo
kė jaunieji m ū s ų krašto moky
tojai ir vaikų etnografinių ko
lektyvų vadovai gastiškė Lore
ta M a k a r a i t e bei gumbiniškis
Algirdas Karmilavičius. Vai
kus liaudies šokių ir žaidimų
mokė Daiva Šamborskienė. 12
dienų stovyklavę vaikai pra
moko lietuvių kalbos, dainų
be; žaidimų, pabuvojo Kuršių
Nerijoje bei Rausvių kurorte.
Antrąją stovyklos p a m a i n ą fi
n a n s a v o Mažosios Lietuvos
lietuvių
draugija
Čikagoje.
Nuoširdžiai
dėkojame
šios
draugijos pirmininkui Viliui
Algirdui T r u m p j o n u i už nuola
tinį dėmesį ir p a r a m ą .
Ateityje t a i p pat žadame pa
čioje K a r a l i a u č i a u s srityje or
ganizuoti vaikų ir j a u n i m o
stovyklas. Tikimės, jog kitais
metais pavyks suruošti kūry
binių kolektyvų stovyklą, ku

i .<

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

rioje daugiau nei puse dalyvių
ir vadovų būtų vaikų kolekty
vai iš Lietuvos. Tuo atveju ga
l ė t u m e paimti į savo žinią di
desnę stovyklą, t u r ė t u m e ak
tyvią lietuvišką aplinką, kurią
sudarytų lietuviai vaikai ir pi
gų pragyvenimą vietos kaino
mis bei minimalias transporto
išlaidas. Tad j a u dabar kvie
čiame Lietuvos vaikus kitą
met atvykti į Mažosios Lietu
vos pajūrį.

AJJTOMOeUO. NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas F'ar* ZapoJis T Ofl Mcr Aukse
S ^ane Kalba :.etuvi$ka;

FRANK ZAPOUS
3208 1/2 West 95th Street
T«L (708) 424-8654
(773)581-8654
Window VVashers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's licensc and transportation. Mušt be fluent in English
L A . McMahon VVi ndo» VVashing.
Tel. 800-820-6155.

„ A T G A J O S " STOVYKLA
PALANGOJE
Net 20 Karaliaučiaus srities
vaikų ir 3 Įsruties pedago
ginės kolegijos lietuvių kalbos
specializacijos s t u d e n t ė s rug
pjūčio pirmojoje pusėje pabu
vojo Pasaulio lietuvių jaunuo
menės
bendradarbiavimo
centro ir labdaros fondo „Vie
nybė" organizuotos programos
„Jaunimas vaikams"' stovyklo
j e .Atgaja"7 Palangos priemies
tyje. Šioje tautiškai orientuo
toje stovykloje mūsų vaikai
s u d a r ė 1/3 dalį, kiti buvo iš
įvairių
Lietuvos
kampelių.
Fondo ir programos vadovė
A u š r a Lasauskaitė parengė
gausų ir aktyvų j a u n ų žmonių
— savanorių būrį, pasirengusį
linksmai ir išradingai organi
zuoti stovyklos gyvenimą. Lie
tuvių tradicijos buvo pertei
kiamos žaidimu, daina prie
laužo, konkursais bei sporto
varžybomis. Pagrindinė kul
minacinė stovyklos dalis —
lietuviškosios vestuvės. Joms
buvo rengiamasi visos stovyk
los metu. Vaikai stovyklavimo
m e t u aplanke Palangą, Klai
pėdą. J ū r ų muziejų Smilty
nėje. Atsisveikinimo dieną iš
siskirdami verkė. Tai reiškia,
jog labai susidraugavo su va
dovais ir bendraamžiais.

Su Karaliaučiaus krašto lietuvių vaikais, stovyklavusiais Atgajos" stovykloje, Palangoje, susitiko stovyklas rė
musios Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos pirmininkas Vilius Algirdas Trumpjonas (paskutinėje eil.
trečias iš dešinės).
JAUNIMO STOVYKLA
ĮSRUTIES P I L Y J E

Karaliaučiaus srities lietu
vių jaunimo sąjunga, vadovau
jama Ričardo Mikuleno ir
Įsruties pedagoginės kolegijos,
vadovaujama Alekso Bartniko
šių metų liepos mėnesį suruo
šė tradicinę jaunimo stovyklą
Įsruties pilyje. Čia jaunimas iš
Karaliaučiaus srities, Lietu
vos ir Vokietijos ne tik rengė
pažintinius vakarus, viktori
nas, bet ir kasdien tvarkė
Įsruties pilies teritoriją. Ka
daise prie Juodupės ir Įsros
buvo Nadruvių tvirtovė, kurią
1283 m. sugriovė kryžiuočiai
ir pasistatė savo pilį. Bet prieš
šimtmetį čia stovėjo Mažosios
Lietuvos ulonų pulkai. Yra
išlikęs paminklo postamentas
lietuviams ulonams, ruošia
masi atstatyti ir patį pamink
lą. Ši jaunimo istorinio pobū
džio stovykla ugdo savo krašto
patriotus, besidominčius Prū
sijos ir visos Europos praeiti
mi, skatina jaunimo veiklą.
Dėkingi Mažosios Lietuvos Jaunimo atstovai prašė padė
lietuvių draugijai, finansavu koti Viliui Trumpjonui, Mažo
siai mūsų vaikų stovyklavimą sios Lietuvos lietuvių draugi
Atgajoje".
jos Čikagoje pirmininkui, už

Igaudiškyje stovyklavę Karaliaučiaus krašto vaikai š.m. rugpjūčio 8 d. lankėsi ir Kauno aviacijos muziejuje.

suteiktą svarią finansinę pa
ramą stovyklos organizavi
mui.
JAIT Ų J Ų SKRAJŪNŲ
STOVYKLA
GELGAUDIŠKYJE
Aviacijos sporto meistro, tre
nerio Antano Unikausko na
muose nuo liepos 30 iki rug
pjūčio 12 dienos 14 dienų vie
šėjo 10 vaikų būrys iš 5 Kara
liaučiaus srities vietovių. Vai
kai stovyklos metu mokėsi
sklandymo
meno,
skraidė,
vandens slidėmis
plaukiojo
Nemunu, keliavo po gražias
Gelgaudiškio apylinkes, ap
lankė Komaro dvarą ir nuo
stabų parką su aukščiausia
Lietuvos egle, žvejojo. Vieną
dieną buvo organizuota turi
ninga ekskursija į sklandymo
čempionatą Alytuje, aplanky
tos Kauno įžymybės, Pane
munės pilys, J u r b a r k a s . O ka
raliaučiškis Vitas Mačiukevi
čius, 15-ojo gimtadienio proga,
buvo apdovanotas šuoliu su
parašiutu.
Vaikai džiaugiasi įspūdžiais,
kurie įamžinti fotonuotrau
kose ir giliai atmintyje. Lietu
viška aplinką, sveikas ir gau
sus maistas, skrydžiai, lėktu
vai, tėvynė Lietuva. Tiek įspū
džių kupinos vaikų širdelės,
rodos ims ir išskris. Man ilgai
įsimins
su
neslepiamu
džiaugsmu nupasakoti įspū
džiai iš.Gelgaudiškio.
Vaikai žino. jog jei ne dėdė
Vilius iš Čikagos, tai kažin ar
jiems būtų tekę pasijusti Lie
tuvos sparnuočiais.
VAIKUS K R E T I N G O N
PAKVIETĖ
PRANCIŠKONAI
Kaip ir kasmet, j a u penktus
metus iš eilės mūsų vaikus į
Žemaitiją pakviečia Kretingos
pranciškonai, š i e m e t gražiojo
je Žemaitijoje pabuvojo 20 vai
kų. Juos siuntė Karaliaučiaus
lietuvių
kalbos
mokytojų
draugija, vadovaujama Kara
liaučiaus 4-osios
vidurinės
mokyklos lietuvių kalbos mo
kytojo Juozo Miliūno.
Stovyklautojai
pabuvoję
Kretingoje, pasakojo apie įdo
mius užsiėmimus, kuriuos ve
dė išradingi vienuoliai, vietos
jaunimas. Vaikai keliavo į Že
maičių Kalvarijoje vykusius
garsiuosius atlaidus, Telšius,
Palangą. Stovyklą finansavo
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos
Respublikos vyriausybės. Ačiū
Lietuvai.

Karaliaučiaus miesto vaikai.
J u o s delegavo Karaliaučiaus
srities lietuvių kalbos moky
tojų draugija.
T E L Š I Ų SKAUTAI
S U L A U K Ė SVEČIŲ IŠ
T I L Ž Ė S IR
KARALIAUČIAUS
Septyni tilžiškiai ir trys ka
raliaučiškiai lietuviškųjų sek
madieninių parapijinių mo
kyklų moksleiviai buvo pa
kviesti į Telšius, kur vyko
tradicinė s k a u t ų stovykla. Čia
vaikai išbuvo vieną savaitę.
Po stovyklos buvo numatyta
mūsiškių viešnagė telšiškių
namuose ir ekskursija į Vil
nių, bet, p a s a k stovyklos orga
nizatorių, iškilus vaikų draus
mės problemoms, buvo nutar
ta viešnagę sutrumpinti. Ir vis
tik, mano kalbintiems vai
k a m s , pabuvojimas pas skau
t u s davė d a u g gerų pamokų,
supratimo apie Lietuvą ir
drausmę.
Dėkojame
mažlietuviams
Čikagoje už viešnagės Tel
šiuose finansavimą.
L A I M Ė J O PHARE
C R E D O PROGRAMĄ
Ragainės 2-osios vidurinės
mokyklos lietuviškų pradinių
klasių mokytojų kolektyvas,
vadovaujamas mokytojo Jono
Glinskio, susidraugavo su Jur
barko 2-ja vidurine mokykla.
J i e m s bendradarbiaujant kilo
mintis kreiptis į Phare Credo
programos pasienio švietimo
programų direkciją su bendros
stovyklos bei mokytojų semi
narų organizavimo projektu.
Mūsų pedagogų iniciatyva bu
vo sveikintina ir remiama.
Šiemet v a s a r ą Palangoje pa
buvojo 60 vaikų. Iš jų net 30
buvo Ragainės lietuviukai iš
pradinių klasių. Tai ženkli
mūsų lietuvybės puoselėtojų
pažanga. Ragainiškių moky
tojų pasiekimu didžiuojamės
ir s k a t i n a m e sekti jų pavyz
džiu ir kitų vietovių mokyto
jus.
O ragainiškiai kartu su jur
barkiečiais, tuo tarpu, nesėdi

K a l a m e visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. S k a m b i n t i
R o m u i tel. 630-774-1025.

Ieškau darbo. Esu 46 metų
moteris. Galiu pradėti dirbti
spalio 26 d. Skambinti
Editai, 708-788-8087.
I e š k o m a auklė prižiūrėti
kūdikį ir gyventi kartu arti
New York'o.
Tel. 973-376-0980.
Auginu 1 1/2 m. dukrą.
G a l i u p r i ž i ū r ė t i ir jūsų
vaikus.
T e l . 847-341-4559.

GREIT PARDUODA
tjjL,

RE/MAX

Y\REALTORS
0ffC.(773ISM-5K$
HOME (7M| 425-71M
MOBL rroi SSHOOS

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
Išnuomojamas O a k Lawn, IL,
įruoštas butas (English basement).
Labai didelis, 1 mieg. Už elektrą ir
šilumą sumoka savininkas. $600 į
mėn. Yra baseinas ir teniso
aikštelė, graži aplinka.
48 S t ir Damen A ve.
išnuomojamas 2 mieg. butas.
Savininkas sumoka už elektrą,
šilumą ir vandenį. $450 į mėn.
50 S t ir VVestern A ve. išnuo
mojamas „Fast Food" restoranas
su visais įrengimais; arti gero
susisiekimo Metro traukinėliu.
$1,500 j mėn.
First Rate Real Estate, Aušra
Padalino, tel. 773-767-2400.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS.
ORO VĖSINTUVUS.

H.DECKYS
TEL. 773-585-6624
2 lietuvaitės studentės ieško
kambario Čikagoje.
Tel. 608-356-6549. Skambinti
Nijolei nuo 8 v.v. arba
|
palikti žinutę.
*

sudėję rankas, o jau ruošia
tarptautinį mokytojų semi
narą Jurbarke tautinės kul nuo to, kokioje mokykloje ir
kokioje vietovėje mokinys mo
tūros tema.
2000 metų vasarą įvairiose kosi.
Pasak vyriausybės spaudos
stovyklose pabuvojo net 180
mūsų krašto lituanistinių mo tarnybos, kol k a s šis principas
kyklėlių moksleivių.
bus pradėtas taikyti tik ben
drojo lavinimo mokykloms ir
Stovyklas rėmė:
1. Mažosios Lietuvos lietu tik laipsniškai. Nuo 2001 m.
vių draugija Čikagoje — 85 bus nustatytas besimokančiojo
išlaidų „krepšelis", kuris bus
vaikai;
savivaldy
2. Karaliaučiaus srities ad rekomendacinis
bėms planuojant savo biudže
ministracija — 40 vaikų;
3. Europos sąjungos Phare to dalį, skirtą švietimui. D a r
nuo kitų metų šis „krepšelis"
Credo programa — 30 vaikų;
4. Tautinių mažumų ir išei taps privalomu.
Specialistų teigimu, geres
vijos departamentas — 25 vai
kai;
nės, noriau pasirenkamos mo
Bendra
sąmatinė
mūsų kyklos gaus daugiau lėšų,
krašto vaikų ir jaunimo sto galės tobulinti ugdymo pro
vyklavimo vertė apie 15,000 cesą. Prasčiau besitvarkančias
JAV dolerių.
tai privers pasitempti ir per
S i g i t a s Š a m b o r s k i s sitvarkyti.
Dabar išlaidos vieno moki
nio ugdymui atskirose savival
PERTVARKYS MOKYKLŲ dybėse labai skiriasi, švietimo
FINANSAVIMĄ
lėšos nėra gerai panaudoja
mos. Iš dalies tai lemia kaimo
Spalio 4 d. vyriausybė pri ir miesto specifika, tačiau
tarė bendrojo lavinimo mo daugiausiai šie skirtumai su
kyklų reformos nuostatoms. sidaro dėl to, kad daug kur
paremtoms principu: ..pinigai yra neužpildytų klasių.
paskui mokinį", kurios iš es
Planuojama, kad jie „pinigai
mės pakeis dabartinę švieti paskui mokinį" seks ir j a m
mo finansavimo tvarką.
keliaujant iš vienos savival
Planuojama, kad bus nusta dybės į kitą, bus išspręsta vie
tytas besimokančiojo krepše noje teritorijoje gyvenančių
lis, atspindintis išlaidų, būti bet kitoje savivaldybėje besi
nų privalomojo pagrindinio mokančių mokinių finansavi
mokslo lygiui pasiekti, dydį. Jį mo problema.
mokinys gaus nepriklausomai
(Elta)

GIRULIŲ
„LIEPSNELĖJE"
STOVYKLAVO
5 KARALIAUČIŠKIAI

Krante stovyklavę Karaliaučiaus kraSto lietuviukai su stovyklos vadovais Loreta Makaraite ir Algirdu Karnil.ivicHim.
i\uotr Daivos Šamborskionės

Paskutinėmis liepos dieno
mis į Giruliuose vykstančią
kasmetinę Tautinių mažumų
ir išeivijos departamento prie
Lietuvos Respublikos vyriau
sybės organizuojamą užsienio
lietuvių vaikų stovyklą „Lieps
nelė" buvo pakviesti penki

Teisiu skautų stovyklon „Draugystės laužas 2000" atvykusius Knraliaučia us ir Tilžės vaikus sveikina stovyklos
vadovas.
Nuotr Viliaus Viktoraviciaua

Visi 33-osios i2000 m. vasarą) lituanis

mokyklų mokytojų pasitobulinimo kursų dalyviai Dainavoje.

MOKYTOJAI SIEKIA
TOBULUMO
Jono Kavaliūno rūpesčiu ir nerius metus paskutinių devy
pastangomis Mokytojų studijų nerių metų laikotarpyje sa
savaitės prasidėjo 1967 m. vaitės ar kursų nebuvo).
Dainavoje, netoli ManchesteSekmadienį, pirmąją kursų
rio. Michigane. Visose jose te dieną, didelės veiklos dar ir
ko dalyvauti ligi pat 1991 m., nebuvo. 3 vai. p.p. registracija.
taigi 25 m. Pasikeitus aplin Vėliau buvo pranešta, kad už
kybėms, nebeteko jose daly siregistravo 131 stovyklauto
vauti, tik skaityti vieną kitą jas iš Los Angeles, St. Peterstrumpą aprašymą, nugirsti burgo. Omahos. Čikagos, Legandą.
monto, Philadelphijos, CleveŠiais metais, vadovybės pa lando, Ann Arbor, net iš Klai
kviesti, vėl važiuojame rug pėdos ir Šiaulių. Mokytojos
pjūčio 6 d. į Dainavą. Važiuota dalyvavo su savo vaikais —
būdavo samdytais autobusais, taigi jų buvo 40. 5 vai. šv.
traukiniu, o šį kartą Aušrelė Mišias atnašavo kun. Kęstutis
Sakalaitė veža automobiliu. Kevalas, mokęsis Baltimorės
Kelias ir aplinka pažįstama. kunigų seminarijoje, kunigu
Kai kur tie patys vaizdai, kai įšventintas Kaune š.m. birže
kur yra ir didelių pasikeitimų, lio 29 d. Jo pamokslas buvo la
bet tai nesvarbu. Įdomiau, ko bai gražiai nusakąs šios sa
kie pasikeitimai Dainavoje po vaitės kursų prasmę. 6 vai.
devynerių metų. Po keturių ir vakarienė, 8:15 — susipažini
pusės vai. keliones jau ir Dai mo vakaras, kurį pravedė D.
navoje. Pušys'žymiai paaugu Gedvilienė. Susipažinimą dar
sios. Jos sodintos tik nupirkus sustiprino naktipiečiai.
stovyklavietę, taigi joms jau
Iškilmingas kursų atidary
artinasi 45 „gimtadienis". O mas buvo pirmadienį, rugp. 7
eglės, mūsų prisiminimui so d. rytą. Atidarė kursų vadovas
dintos, jau išsistiebusios kaip Jonas Kavaliūnas, savo kal
bažnyčios bokštai. Kryžkelėje boje primindamas šių kursų
dešinėje tebėra grakštus kop arba mokytojų studijų savai
lytstulpis, kairėje nebėra di čių istoriją ir tikslus. Supa
džiulio ąžuolo, nebėra Rūpin žindino su kursų savaitės or
tojėlio. Sukam kairėn, baltųjų ganizaciniu komitetu, kurį, be
namų link. Ir čia yra pasikei jo, sudarė 8 mokytojos: Laima
timų: čia. rodos, ant kalvelės Apanavičienė, Kristina Banprieš namus augo didžiulis džiulienė. Renata Butauskiemedis, o dabar stovi milžiniš nė, Jūratė Dovilienė. Audronė
kas Rūpintojėlis, skaptuotas Elvikienė. Aida Harris (Smaskulpt. Adolfo Teresiaus iš linskaitėi, Regina Kučienė
Lietuvos. Šalia didelis akmuo 'kursuose nedalyvavo) ir Eglė
'mažesnis už Puntuką). Vė Novak.
liau pasirodė, kad tas akmuo
Kursų dienos buvo įrėmintos
labai ir labai nevietoje: visada į šią darbotvarkę: 7 vai. r. ke
čia būriuojasi vaikai, bėgioja lia V. Jonaitis: „Kelkite vai
aplink, sėdi ant jo, kojomis kučiai, kelkitės jaunieji, keiki
maskatuoja ir nepagarbiai te paaugę"... Ir, netrukus
spardo Rūpintojėlio nugarą. mankšta, vadovaujant J. DoviJuk Čikagoje atnaujintas Da lienei. Ir kas galėjo manyti,
riaus ir Girėno paminklas vai kad ji tokia atletė! 8 vai. šv.
kams tebėra puiki nuošliauža. Mišios, aukojamos kun. K. Ke
Dar nepasibaigusi lietuviš valo su trumpu, bet visada tu
kai besimokančiųjų stovykla, riningu pamokslu. Po pamal
turim laiko susipažinti su pa dų skubame prie valgyklos.
čia Dainava. Užkopiam į Kry Himnas, vėliavų pakėlimas,
žių kalną. Buvo ten ir moky malda prieš valgį. Pietūs
tojų pastatytas kryžius. Dabar 12:30, pavakariais 3 vai., vė
ten stovi gal kokie septyni, bet liavų nuleidimas, komendankuris mokytojų, sunku pasa tės A. Harris pranešimai ir
kyti.
vakarienė 6 vai. v. Skaniai ir
Prie valgyklos, tarp vėliavų sočiai maitino Aldona Šoliūstiebų kryžiaus irgi nebėra, nienė su savo talkininkėmis.
sutrūnijo, ji pakeitė to paties 8:15 vakarinės programos.
skulpt. A. Teresiaus medžio
Ne pramogauti atvykome.
skulptūra. Čia buvusio reljefi Kasdien 9:30 - 12:30 ir 3:30 - 6
nio Lietuvos žemėlapio tik lie v.v. paskaitos, apvaliojo stalo
kanos belikusios.
diskusijos, kasdien choro re
Pasikeitė ir Mokytojų stu peticijos, vadovaujant Daliai
dijų savaitės pavadinimas į Gedvilienei. Daugiausia pas
Mokytojų tobulinimosi kursus. kaitų, tikriau sakant, lietuvių
Kaip pavadinsi, nepagadinsi: k. pamokų, su diktantu ir pra
šiais metais mokytojai renkasi timais, turėjo Juozas Masiliotrisdešimt trečią kartą (vie nis. Tris paskaitas apie rašy

tojus Jurgį Kunčiną, Joną Me
ką ir Leonardą Gutauską
skaitė prof. dr. Rimvydas Šil
bajoris, vaizdžiai iškeldamas
jų būdingąsias ypatybes. Vie
ną literatūrinę paskaitą turėjo
prof. dr. Jolina Kavaliūnaitė.
Ji rūpestingai ir su meile iš
nagrinėjo Putino „Rūpintojė
lį". Lietuvių kalbos dėstymo
metodikai Jonas Kavaliūnas
skyrė dvi paskaitas, o istorijos
dėstymo metodikai Juozas
Plačas skyrė vieną paskaitą.
O iš viso kaip pasirinkti moky
mo metodą aiškino viešnia iš
Lietuvos Elena Slabokienė.
Prie metodikos srities priskir
tinos Dalios Gedvilienės pas
kaita „Dainavimas lituanis
tinėje mokykloje" ir dr. Vitos
Aukštuolienės „Psichologinis
priėjimas prie paauglių". Nora
Aušrienė kalbėjo apie Čiur
lionio kūrybos pristatymą mo
kiniams. R. Eglynaitė ir R. Za
karauskienė aiškino papročių
pristatymą mokiniams. Kun.
Kęstutis Kevalas skaitė pas
kaitą apie protą ir jausmus.
Kasdien buvo skirta laiko
„apvaliojo stalo" diskusijoms,
kurias pravedė Audronė Elvi
kienė ir Renata Butauskienė.
Buvo išklausyti mokyklų pra
nešimai, iškelti aktualūs rei
kalai. Buvo kalbėta parodo
mųjų pamokų reikalu. Šiuo
laiku pasinaudojo Juozas Masilionis, supažindindamas mo
kytojus su ką tik išėjusia kny
ga „Lietuviškasis švietimas
Šiaurės Amerikoje", redaguota
jo paties ir Stasės Peterso
nienės. Ją turėtų įsigyti kiek
vienas mokytojas ir buvęs mo
kinys.
Kas vakarą buvo vakarinės
programos. Be jau minėto su
sipažinimo vakaro, buvo pa
vaizduotos užgavėnes (Egly
naitė ir Zakarauskienė), poezi
jos vakaras, deklamuojant Ire
nai Leonavičiūtei, laužas ana
pus ežero, pravedant Daliai
Gedvilienei, vakaronė apie J.
Marcinkevičiaus kūrybą, pa
sakojant dr. J. Kavaliūnaitei,
skaitant I. Leonavičiūtei. Ta
lentų vakare buvo negirdėtų ir
neregėtų dalykų. Įdomiausia,
kad vaikučių chorelis atminti
nai dainavo keletą dainelių.
Pagarba jų mokytojai D. Ged
vilienei.
Veikė ir lietuviškai besimo
kančiųjų grupė su 25 studen
tais. Juos mokė Vytautas Jo
naitis, Aušrelė Sakalaitė ir
Rūta Udrienė.
Nors ir nelaukiamas, atėjo
šeštadienis, iškilmingas kursų
uždarymas, choras, gėles, vai
šės.
Iš senųjų, „istorinių" dalyvių
buvo Jonas Kavaliūnas, M. ir
J. Plačai, R. Udrienė, V. Jo

naitis, dr. Jolita Kavaliūnaitė,
Pranė ir Juozas Masilioniai,
dr. R. Šilbajoris ir vieną dieną
St. Sližys. Ačiū kursų rengimo
komitetui už nuostabiai gra
žiai ir geroje nuotaikoje pra
vestą savaitę.
p r -yj

* Lietuvą palieka vis
daugiau žmonių, ieškančių
darbo Vakaruose. Šiemet nu
stojus galioti Emigracijos įs
tatymui, lietuviams atsiveria
vis daugiau kelių susirasti
darbą užsienio valstybėse. Jo
ieškoti išvyksta ir aukštos
kvalifikacijos specialistų, mok
slininkų. Labai retas sugrįžta.
Migracijos specialistai tvirti
na, jog Statistikos departa
mento pateikiamą žmonių,
kasmet emigruojančių iš Lie
tuvos, skaičių — apie 4,000 —
galima būtų dauginti bent jau
iš dešimties. Tarptautines
migracijos organizacijos (IMO)
Vilniaus skyriaus vadove Aud
ra Sipavičienė mano, jog Lie
tuvą žmonės palieka dėl įvai
rių priežasčių: žmonės su
aukštuoju išsilavinimu Lietu
voje negauna darbo, todėl jo
ieško kitur, kiti darbą turi.
tačiau perviliojami užsienio
darbdavių. Mokslų akademi
jos prezidentas Benediktas
Juodka sakė, jog „protų nu
tekėjimas"' iš tiesų tampa pa
vojingu reiškiniu.
,Elta,

Lietuvių kalbos tema šios vasaros mokytojų pasitobulinimo kursuose pasisa
ko Juozas Masilionis.

33-oji lituanistinių mokyklų studijų savaite įvyko š.m. vasarą Dainavoje.
Iš kaires: Irena Leonavičiūtė ir dr. Jolita Kavaliūnaite.

Gyvenimo kelią prisimenant
Kun. V. Rimšelis,
Visu pirma sporto
namas
Kai 1964 metais sudegė Marijanapolyje mokykla su kop
lyčia, per pusantrų metų pas
tatėm naują mokyklą. Provin
cijos taryboje nutarėm, kad
reikia pristatyti prie mokyklos
ir koplyčią. Po gaisro koplyčia
buvo įruošta Šv. Jono bendra
bučio rūsyje. Marijanapolio
namo taryba ir mokytojai nu
tarė, kad pinr.a reikia pasta
tyti mokiniam- sporto namus.
Tos nuomonės buvo visi jau
nesnieji mokytojai ir kunigai.
Gavau jų susirinkimo proto
kolą, kuriame buvo nurodyta.

MIC

kad dauguma, tik vieno balso
persvara, reikalauja tuojau
statyti sporto namą. Jie svajo
jo įkurti Marijanapolyje visai
apylinkei sporto centrą. Čia
pat prie mokyklos tarp miškų
yra didelė ir graži pieva. Ji
tinka viskam: ir bėgimui ir ki
tiems didesnio judėjimo spor
tams. Joje tik šieną nupjauda
vo.
Kun. Valentinas Atkočius,
namo vyresnysis, labai uoliai
nnko aukas, važinėdamas po
visas parapijas mokyklos ir
paskui koplyčios statybai.
Greitai buvo pastatytas sporto
namas, o koplyčia bendrabučio
rūsyje buvo išlaikyta dvide

DRAUGAS, 2000 m. spalio 19 d., ketvirtadienis
šimt metų. Kai mane 1981 m.
išrinko provincijolu, gavau
mintį, kad dabar reikia už
baigti Marijanapolio statybą.
Dar esant Romoje, atėjo gan
dai, kad Marijanapolyje mari
jonai nori uždaryti mokyklą.
Kai grįžau į Ameriką 1975
metais, provincijolas kun. Juo
zas Dambrauskas buvo vėl
perrinktas toms pačioms pa
reigoms. Per dvylika metų
jam neatėjo į galvą mintis,
kad mokyklai reikia geresnės
koplyčios. Jis buvo provincijolavimo metais nuolatinis, dr.
P. Kisieliaus prižiūrimas, ligo
nis. Tarybos susirinkime ap
tarėm Marijanapolio namo
būklę ir koplyčios statybą. Kai
kam atrodė, kad jau atėjo lai
kas mokyklą uždaryti. Lietu
vių studentų visai nėra, o
amerikiečių per mažas skai
čius, kad galėtų mokykla išsi
laikyti. Aš pasakiau, kad. jei
uždarome mokyklą, rai turime
ir likviduoti visą namą. Jei ne
bus mokyklos, tai amerikietiškieji pašaukimai neturės pas
mus darbo. J a u buvo aišku.
kad arkivyskupas Jurgis Ma
tulaitis bus gTeitai paskelbtas
palaimintuoju. Jo garbei rei
kia Marijanapolio mokyklai
koplyčios. Kai jau nutarėm
statyti koplyčią, nepaisiau jo
kių kritikų. Prakasimo dieną
lijo smulkus lietus, o mes keli
kunigai ir architektas kastu
vais gramdėm akmenis. Pa
taikėm ant kieto, samanomis
apaugusio akmens. Mokiniai,
žiūrėdami pro langus, iš mūsų
juokėsi. Buvo tokia nuotaika,
kad lyg kas viduje smegenis
graužia.
Koplyčia p a l a i m i n t o j o
Jurgio M a t u l a i č i o garbei
Su architektu sutarėm, kad
koplyčia bus ne atskiras na
mas, bet pristatyta prie mo
kyklos. Mokyklos siena bus ir
koplyčios siena. Taip turėjo
būti, kai buvo statoma mokyk
la. Su koplyčios priestatu vi
sas namas atrodo lyg didžiulė
bažnyčia. Visa aplinka pagra
žėjo. Visi įrengimai buvo už
baigti dar prieš arkivyskupo
Jurgio Matulaičio paskelbimą
palaimintuoju. Tą paveikslą,
kuris buvo išstatytas Šv. Pet
ro bazilikoje, gavome parsi
vežti į Marijanapolį. Dabar jis
pakabintas virš koplyčios alto
riaus.
Kol mokykloje dauguma mo
kytojų buvo patys vienuoliai
marijonai ir mokykla buvo pil
na lietuvių mokinių, kasmet į
provincijos kasą įplaukdavo
kelios dešimtys tūkstančiu do
lerių, o kai marijonai mokyto
jai išmirė ir mokinių skaičius
sumažėjo, provincija turėjo
mokyklą išlaikyti. Nuostabu.
kad patys jaunesnieji mokyto
jai, kaip kun. Valentinas At

kočius, Edvardas Vitchkoskis,
William Fogarty. Kazimieras
Kuckelis, kurie labai reikala
vo pastatyti sporto namus.
pirmiausia ir per anksti mirė.
Kad nereikėtų mokyklos užda
ryti, nutarėm mokinių ieškoti,
kur tik galima įvažiuoti. Taigi
atsirado gana daug mokinių iš
Meksikos. Japonijos ir Euro
pos. Mokykla savaime pasi
darė tarptautinė. Taip viskam
besikeičiant, pradėjom priimti
ir mergaites. Jų bendrabučiui
užleidom arti mokyklos dviejų
aukštų namą.
Panašus procesas buvo ir su
„Draugo" dienraščio išlaiky
mu. Broliukai ir kunigai dieną
ir naktį dirbo ..Drauge" be jo
kio atlyginimo. Kai užplūdo po
karo nauja ateivių banga,
„Draugas" visais atžvilgiais
atsigavo. Bet laikas visad kei
čiasi. „Draugo" darbininkai
broliukai ir kunigai išmirė.
Tada dienraštį išlaikyti vie
nuolynui susidarė labai dide
lės išlaidos. Tuo metu buvau
aš
provincijolo
pareigose.
Laikraščio ateitis atrodė kri
tiškoje būklėje. Prel. Mykolas
Krupavičius buvo išsitaręs,
kad „Draugas" išsilaikys tik
dešimt metų. Prelatas M. Kru
pavičių? mirė 1970 metais, o
„Draugas" po 30 metų vis dar
gyvuoja. Mažėjo skaitytojų
skaičius, o išlaidos didėjo.
„Draugo" renginių bendradar
bių susirinkimuose prisimin
davau apie tas augančias
išlaidas. Kartą dr. P. Kisielius
išsireiškė, kad, kol kun. V.
Rimšelis bus provincijolas.
„Draugas"
nebankrutuos.
„Draugas" tiek man reikalin
gas, kaip ir visiems kitiems
lietuviams. Mūsų dienraštis
padėjo visiems fondams įsi
kurti ir juos paremti spaudos
žodžiu, o iš tų fondų mes ma
žai ar nieko negavome. Pra
dėti savo fondą atrodė jau per
vėlu. Susitikęs advokatą R.
Domanskį. bekalbant pradė
jau skųstis, kad „Draugui"
pradėti fondą jau per vėlu ir
kad taip visi mano. Jis mane
greitai įtikino, kad dabar dar
nėra per vėlu. Jo žodžiai įstri
go į mintį: „Dabar pats laikas
pradėti fondą". Artimiausiame
susirinkime pradėjom rimtai
svarstyti apie fondą. Kažkas
pasakė: .Arba dabar, arba nie
kad!" Marija Remiene pati pir
moji pasakė, kad ji dabar duo
da 500 dolerių. Iki šiolei, ką
dienraštis „Draugas" rėmė ir
skelbė, viskas gerai pasisekė.
Reikėjo tik išmintingo žmo
gaus, kuris sugebėtų sekti vi
sokias finansines apyvartas.
Nereikėjo ilgai laukti ir ieško
ti. Atradom greitai visų siūlo
mą Bronių Juodelį. Jis pastatė
fondą ant gero kelio taip. kad
jau „Draugas" gali gyvuoti be
marijonų nuolatinės šalpos.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
KAZIMIERAS STIRBYS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas. Senolis ir Brolis mirė 1990
m. spalio 19 d. Minėdami jo mirties sukaktį, maloniai
prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną
prisiminti Velionį Kazį savo maldose.
Nuliūdusi šeima.

A. t A.
IGNUI SIMONAIČIUI

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Amžinybėn iškeliavus, sunkioje atsiskyrimo valandoje
užjaučiame sūnų ALGJ ir jo žmoną LIONĘ, sūnų
GINTĄ ir jo žmoną REDĄ. Velionio anūkus ir kitus
gimines.

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 West Ccrmak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President

Jule Šuparnienė
Aušra ir Linas Sutkai
Kastytis ir Irena Šaparniai

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus,
Mergaičių liendrabutis t marijonu gimnazijoje Marianaporyj*.

Mok. J u o z a s Piačas, ilga
metis lituanistinių mokyklų
ir vedėjas bei
„ N e t a p k i t e a p g a v i k ų au mokytojas
k o m i s ir atidžiai išnagrinėki ..Draugo" vaikams skyriaus
te pas j u s atvykusių įvairių ..Tėvynes žvaigždute" redak
įvairių namų ūkio. kanalizaci torius, po rimtos operacijos
.Marųuette P a r k o Lietuvių
20-asis A t e i t i e s savaitga jos darbų taisytojų dokumen guli Šv. Kryžiaus ligoninės
namų savininkų organizacijos lis vyks spalio 28-29 d. Ateiti
tus ir pažymėjimus", - pers 447 kmb., dr. Vido Nemicko
narių susirinkimas vyks spa ninkų namuose. Lemonte. Sa
pėja Čikagos D e p a r t m e n t on rūpestingai prižiūrimas. Iki J.
lio 20 d., penktadienį. 6:30 vaitgalių tikslas — suteikti
Aging ir D e p a r t m e n t of Con- Piačas sustiprės ir galės grįžti
val.v. Švc. M. Marijos Gimimo progą Čikagos visuomenei iš
sumer Services tarnybos. Jos prie savo pamėgtų darbų ir
parapijos
salėje.
6820 S. klausyti įvairių pranešimų vi
pataria visuomet kviesti dar įsipareigojimų. ..TŽ" laikinai
\Vashtenaw Ave.. Čikagoje. suomeniniais,
kultūriniais, bininkus, tik turinčius galio neišeis.
Ligoniui
linkima
Susirinkime bus skaitoma ke tautiniais, ekonominiais ir re
jančius leidimus, kiekvieną sveikti ir stiprėti.
letas labai svarbių pranešimų, liginiais klausimais. Savaitga
kartą patikrinus remontinin
taip pat dalyvaus ir kai kurie lių pasisekimas priklauso nuo
Čiurlionio
valdžios pareigūnai. Nariai ir dalyvių susidomėjimo ir daly kų rekomendacijas ir susižino
j
u
s
,
kas
a
t
s
a
k
i
n
g
a
s
už
darbo
svečiai kviečiami kuo gausiau vavimo diskusijose. Lietuvių
fcs
trivalis
dalyvauti. Po susirinkimo - visuomenė kviečiama dalyvau vietos sutvarkymą. Niekada
nepasirašykite jokių popierių,
kavute su pyragaičiais.
ti 2000 metų Ateities savait kol darbas nebaigtas. J e i su
PIANISTAI RUOŠLASI
galyje. Programa bus išspaus tartis pasirašyta ne paslaugas
FESTIVALIUI
Lapkričio 8 d., trečiadienį.
dinta spalio 21 d. ..Draugo" siūlančio remontininko (.conSpalio 13 d. St. Xavier uni
11:30 vai.r. autobusu iš Pa
laidoje.
tract'or) raštinėje, j ū s turite 3 versitete įvyko antrasis šio se
saulio lietuvių centro Lemonte
vykstame į Shakespeare teat
J a u i š s i ų s t i pirmieji lapkri darbo dienas, kad a t š a u k t u  zono „Classics at Noon" seri
rą N avy Pier pastate. Matysi čio mėnesio ir antrieji nlgsėjo mėte sutartį ir a t g a u t u m e t e jos koncertas. Tą
popietę
Solistas Stasys Baras knygos apie j į p r .
. . ..
me ,.Two gentelman of Vero mėnesio ..Draugo" prenume savo pinigus. Visuomet patar pilnoje klausytojų salėje kon
J a m baigus žodį. visi sudaina
POPIETĖ SU STASIU BARU
na*' komediją, pasatytą dabar ratų priminimai. Jei skaitote tina gauti trijų bendrovių dar certavo pianistai Sonata ir Ro
vo „Ilgiausių metų".
tine, mums geriau supranta ..Draugą", laikraščio kampu bų įvertinimo k a i n a s . J e i iš kas Zubovai. Jau ne pirmą
Didžiosios scenos žvaigždes
Vaznelį, Algirdą Brazi.
Popietės rengėjai ir Stasio
ma kaiba. Puikiai įrengtas tyje prie savo adreso pasitik anksto norite išvengti nesusi kartą šie pianistai džiugina
žiba ribotą laikotarpį. Joms
Stankaitytę bei kitus, su Baro artimieji visus popietės
t e a t r a s su labai gera akustika. rinkite prenumeratos galioji pratimų, galite ,.apsilankyti" klausytojus muzikavimu ketu
nusileidus už scenos uždans daugiau kaip 20 metų programos atlikėjus ir patį S.
Grįšime apie 4:15 vai.p.p. Vie mo datą ir, jei ji jau baigėsi, Department of Consumers in- riomis rankomis. Koncerte
gos, technikos dėka žibėjimas teko kartu dirbti. Visiems per- Barą apdovanojo gėlėmis. Ilga
tų užsakymas tel. 630-243- prasitęskite. Jei prenumeratą t e r n e t i n i a m e puslapyje
skambėjo kompozitorių Moilgam palieka plokštelėse.VCR davė ir Lietuvos prezidento eilė per visą salę knygos pir
0791 arba 708-343-0756. Išvy prasitęsėte. bet gavote primi
www.cityofchicago.org/
zart, Dvorak. Debussy ir Cokaselėse, filmuose, o jų asme- Valdo Adamkaus sveikinimus. kėjų laukė S. Baro autografo,
ką rengia LB Lemonto apylin nimą, nekreipkite į jį dėme ConsumerServices
rigliano kūriniai. Klausytojai
nybes, jų nueitą gyvenimo ke- gaurus telefonu. Knygas PLC prisimindami 1980 metų ba
kes socialiniu reikalų skyrius. sio. Taip pat ..Draugą", vienin
arba skambinti tel. 312-744- dėkojo pianistams atsistoję,
lią mums nušviečia bibliogra- dovanojo todėl, kad Pa!. J. Ma- landžio mėnesį paskutinį kar
telį lietuvišką dienraštį už 9400 ir 312-744-4016. Tie. ku sukėlę ovacijas.
fai. rašytojai, žurnalistai.
tuk
misiją-parapiją ir patį tą skambanti Stasio Baro te
..Sietuvos" s k a u t i n i n k i ų
Už poros savaičių vėl turėsi
Lietuvos ribų. dar galite už rie j a u turi nusiskundimų, ga
Šiais
metais
„Baltų
lankų"
Pasaulio
lietuvių centrą laiko norą Canio arijoje opero
ir vyr. s k a u č i ų d r a u g o v ė s
prenumeruoti savo draugams li skambinti D e p a r t m e n t of me progos išgirsti šiuos pia leidykla išleido monografiją
je .Pajacai".
Br. J u o d e l i s
s u e i g a šeštadienį, spalio 21
pin
" nčiais
papiginta kaina. JAV gyve Consumer Services tel. 312- nistus spalio 28 - lapkričio 5 ..Stasys Baras", kurią paruošė
d.. 1 vai. p.p. vyks Ateitininkų
dienomis vyksiančio Čiurlio Ona Narbutienė, humanitari
nantiems naujiems ..Draugo"' 744-9400 a r b a 311.
namuose. Lemonte. Visos na
nio festivalio koncertuose. Zu nių mokslų daktarė, Lietuvos
skaitytojams metinė laikraš
Sšcdblm*ai'~'
rės ir viešnios uniformuotos)
bovai skambins kartu su Či Į muzikos akademijos docente.
čio kaina - tik 65 doL!
kviečiamos dalyvauti
• N a m a m s p i r k t i p a s k o  kagos publikai jau gerai pažįs- j Knygoje mes keliaujame su
Sportas
los duodamos mažais mėnesi tarnu Vilniaus valstybiniu sty Stasiu Baru ir sužinome apie
TAUTINĖS S Ą J U N G O S
niais {mokėjimais ir prieina ginių kvartetu. Šalia M. K. jo dainavimo kelią nuo pat
SEIMAS
Ar n e n o r ė t u m ė t e atvykti mais nuošimčiais. Kreipkitės į Čiurlionio kūrinių jie pirmą
vaikystės Klaipėdos Vytauto
I Čikagos miesto centrą ir M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , kartą Amerikoje atliks M. K.
Didžiojo gimnazijos chore iki
Amerikos Lietuvių tautinės
palaikyti tris Lietuvos bėgikus, 2 2 1 2 W e s t C e r m a k R o a d . Čiurlionio
125-osioms me dramatinio tenoro operų solis
sąjungos seimas įvyks š.m.
kurie dalyvaus LaSalle banko Tel. (773) 847-7747.
tinėms skirtų lietuvių kom to aukštumų pabėgėlių sto
spalio 27-29 dienomis Balzeko
rengiamame bėgikų marato
pozitorių naujus kūrinius, ku vyklose Vokietijoje ir Čikagos
•
2
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o
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o
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ė
s
lietuvių kultūros muziejaus
ne'.' Bėgikų sąrašuose jau yra l i e t u v i ų fotografijos p a r o d o s rie rugpjūčio mėnesį skambėjo
lietuvių operose. Tas kelias,
patalpose. Šeštadienį, spalio
užsiregistravę kauniečiai Ri a t i d a r y m a s š į p e n k t a d i e n į , Lietuvoje ir taip pat buvo įra
talentingai nušviestas šioje
28 d.. 10 vai. ryto ruošiamas
čardas Paiepšaitis ir Alvydas s p a l i o 2 0 d. 7:30 v . v . Čiur šyti į kompaktinę plokštelę.
knygoje nusako jo dainos me
seimo atidarymas ir inž. Jono
Bukevičius bei Kauno rajono l i o n i o g a l e r i j o j e , J a u n i m o Naujuosius kūrimus turėsime
no vingius.
J u r k ū n o paskaita „Šiandieni
gyventojas Saulius Skučas. c e n t r e . D a l y v a u j a a p i e 150 progos išgirsti lapkričio 3 d..
Neseniai 900 šios knygos eg
niai sūkuriai ir žingsniai į
Varžybose, kurios vyks šį sek lietuvių foto menininkų iš JAV, penktadienį, S val.v. Lemonto
zempliorių iš Vilniaus atkelia
ateitį". Seime pranešimą skai
madienį, spalio 22 d., ruošia Kanados, Lietuvos ir net toli Lietuvių dailės muziejuje ir
vo į Pasaulio lietuvių centrą
tys iš Lietuvos atvykęs Lietu
si dalyvauti apie 35.000 bėgi mos U k r a i n o s . P a r o d ą rengia lapkričio 5 dieną, sekmadienį,
kaip Stasio Baro dovana PLC
vių Tautininkų sąjungos pir
kų, tarp jų ir 2.500 iš 80 užsie Budrio lietuvių foto archyvas. 7 val.v. Fulton Hali. Universiišlaikymui. PLC kultūriniu
mininkas dr. Gediminas Sanio šalių. Ištvermingiausius Kviečiame atsilankyti.
MTO/OO ty of Chicago.
renginių komitetas visus centkalnikas. 7 vai. vakaro Ginta
sportinininkus
džiūgaujanti
Čikagos lietuviai yra malo ro-misijos lankytojus spalio 15
x Karaliaučiaus srities
ro salėje įvyks pokylis, ku
minia pasitiks Ed Debevic's
l i e t u v i š k ų m o k y k l ų para niai laukiami visuose šios di d. sukvietė į centro didžiąja
riame meninę programą atliks
mašinų stovėjimo aukštelėje
mai per Mažosios Lietuvos delės Čiurlionio šventes rengi salę knygos pagalba arčiau su
Stasės Jagminienės ansamb
•ja solistei Praurimei Ragienei už meninės programos
ties Wells ir Ontario gatvėmis.
Lietuvių draugiją Čikagoje au niuose. Bilietus į kai kuriuos sipažinti su Stasiu Baru, kar
lis. Lietuvių visuomenė malo
Skambės triūbios ir būgnai,
kojo: $100 — M. Biskis: Mečys festivalio koncertus jau gali tu su juo ir artimaisiais pra
niai kviečiama seimo atida
bus karštos kavos ir sausai
K r a s a u s k a s ; R ū t a Šakienė. ma įsigyti „Seklyčioje". D. S.
leisti sekmadienio popietę.
ryme ir pokylyje gausiai daly
nių. Maratonas prasidės 7:30
S t a n l e y Balzekas, jaunes
$50 — Victoras Augus: Algir
Popietę vedė PLC kultūrinių
vauti. Pokyliui vietos užsako
vai.r. Lietuviai šiose varžybo
pakviestas būti vieno renginių komiteto pirmininke
das E i t m a n a s : E d m u n d a s J a - nysis,
mos skambinant tel. 708-499se dalyvauja kaip Čikagos-Vilsiūnas: Malvina Klivečka; Mo iš Čiurlionio festivalio koncer Bronė Nainienė, pakviesdama
2172.
niaus miestų-seserų komiteto
nika Lembertas; S t a s e V. Pau- tų garbės pirmininku. Šis kon ..Draugo" vyr. redaktorę Da
, Sekmadienį, spalio 29 d.. 9
programos dalyviai.
tienis-; Algis Regis; J o n a s ir certas vyks lapkričio 1 d., tre nutę Bmdokienę pristatyti šį
vai. ryto šv. Mišias tėvų jėzui
Ona Rugelis. $ 3 0 — Stasys čiadienį, 7 val.v. Čikagos kul naują leidinį „Stasys Baras".
tų koplyčioje a t n a š a u s k u n . R.
Sa/eta5
Lazdinis. $25 — F. A. Bal tūros centre Chicago Cultural Prelegentė trumpai paminėjo
Gudelis. Mišių metu giedos
The Joffrey Ballet of Chi- dauskas; E d w a r d a s Pocius: Center. 78 E. Washington>. knygos apimtį, jos reikšme
Margarita ir Vaclovas Moni
kai. 10:30 vai. ryto bus tęsia cago yra paruošęs dvi naujas Daina Variakojis. S2Q — Ida Čia vyks M. K. Čiurlionio ta mums. lietuviams, čia ir tėvy
programas. Pirmoji, vyksianti Kasparaitis: J u o z a s ir Giedrė pybos darbų reprodukcijų pa nėje.
mi seimo posėdžiai.
— Nepasakosiu knygos turi
Tautinės sąjungos seimui spalio 19-22 d., skirta ameri Končiai; Nijolė Užubalis; Vale roda. M. K. Čiurlionio kūri
pasibaigus 1:30 vai. p.p. įvyks kiečių kompozitoriaus Cop rija Žadeikiene. $10 — A.P. nius dainuos „Dainavos" an nio. Visi ją įsigykite ir namo
Lietuvių tautinio kultūros fon land šimtmečio paminėjimui, Bagdonas: V y t a u t a s Z. J a n  samblis, grieš Vilniaus stygi parsinešę su j a praleiskite po
do ir 4 vai. p.p. Vilties draugi antroji, ruošiama spalio 26-29 kus. Dėkojame visiems rėmė nių kvartetas, skambins pia rą valandų šią popietę. —
jos suvažiavimai. Visi kultū d., bus pašvęsta baleto meni j a m s „ K a r a l i a u č i a u s Kraš nistas Rokas Zubovas. Čiurlio kvietė prelegentė. Čia pat ant
ros fondo ir Vilties draugijos niam direktoriui Gerald Arpi- to lietuvybei'*, 1394 Middle- nio laiškus ir poeziją angliškai stalo buvo sukrautos „Stasio
nariai kviečiami posėdžiuose no. Bilietai ir informacija tel. b u r g Ct„ N a p e r v i l l e , IL skaitys aktorė Audrė Budryte, Baro" knygos, .pardavinėja
60540-7011.
(Skelb.) įėjimas - nemokamas.
312-902-1500.
mos po penkis dolerius;, ku
dalyvauti.
D a i l i n i n k a s ir grafikas rias prieš ir po programos pir
T o m a s Kirvaitis, šią vasarą ko salę gausiai užplūdę po
J a u n i m o centro Čiurlionio ga pietės dalyviai. Čia pat buvo
lerijos direktoriaus Algio J a  platinamos Stasio Baro operų
i ix'i vyriausioji ..Draugo"
nuso pakviestas, savo veikią arijų kasetes. įrašytos iš anuo
^IOJ- knygos pristatytoja.
i j i n u O r . ; * •• ->
pradėjo kaip šios galerijos pa met išleistų plokštelių.
rodų kuratorius. Antroji jo ku
Meninę dalį atliko soliste
ruojama ir kabinama paroda Praurimė Ragienė. padainavu
bus kasmetmė lietuvių fotog si „Oi kas sodai". ..Kur bakūže
rafijos paroda, kurios atidary samanota" ir .Atjos bernelis
mas vyks šį penktadienį, spa vakare". Jai akompanavo Jur
lio 20 d.. " 3 0 val.v. Po šios gita Bach. Stasį Barą sveikino
parodos galerija visus meno buvęs Vytauto Didžiojo gimna
mylėtojus pakvies į jubiliejinę zijos moksleivis Kurtas Vėlius
M. K. Čiurlionio tapybos dar Mažosios Lietuvos draugijos ir
bų reprodukcijų parodą, ku jos fondo Čikagoje vardu. Pa
rioje bus eksponuojami ir Ame baigai tarti žodį buvo pakvies
rikoje gyvenančių lietuvių daili tas solenizantas Stasys Baras.
ninkų darbai, skirti garsiajam
— Šiandien man yra didele
kūrėjui. Čiurlionio festivalio šventė. Nors mano gyvenimas
parodos ruošos darbai jau buvo skausminga*, prisiminus
vyksta. T. Kirvaitis taip pat chirurgus, jų pjaustymus, bet
dalyvaus šioje parodoje ir ek mano šeima, mano dukros,
sponuos du tapybos ir du gra mano draugai visada buvo su
fikos
darbus. Gyvendamas manim. — Stasys dėkojo šios
alios Lietuvninkienes ir Viktorijos Siliunienės vaikai l>ei jq draugai savu garaže buvo suruošė įvairių daiktu
Lietuvoje Tomas dirbo Vil popietės rengėjams, dalyviams
išpardavimą. ka<i surinktu pinigu ..Vaiko vartų i mokslą" bareliui. Nuotraukoje Viktutė Siliuniene padeda Anniaus dailės muziejuje ir ke ir ypač knygos paruo'šeįai dr.
drejai Siliunaitei ir Vijai Lietuvninkaitei atskaičiuoti gra;*a Atvykite i šio būrelio rengiamus ..laumių pietus",
letą metų - Gudyno restaura Onai Narbutienei. Prisiminė
kuri" vyk- -i sekmadienį Pasaulio lietuviu centre, ir taip pat paremkite Lietuvos vaikus. Bilietai ir informacija
- S< isys Baras* pristatyme dalyvavo ir solistą*. Algirdas Brazai M
cijų centre.
skambinant Nijolei Grigaliūnienei tel 708-974-1262.
ir kolega* operos dainininkus: žmon •. Akfona
Visos nuotraukos - Indre-. Tiįunelienes
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