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Vokietija siūlo naikintuvus 
NATO karo veiksmams

„Williams International” tvirtai 
įžengė į Lietuvą

Vilnius, rugsėjo 30 d. 
(Elta-BNS) — Prezidentas 
Valdas Adamkus sudomintas, 
kad amerikieėių bendrovė 
„Williams International” kuo 
greičiau pradėtų savo veiklą 
Lietuvoje, todėl jis neketina 
vilkinti antradienį Seimo 
priimto įstatymo dėl akcinių 
bendrovių „Būtingės nafta” 
„Mažeikių nafta” ir „Nafto
tiekis” pertvarkymo bei 
kitų su „Williams” investicijo
mis į Lietuvos naftos ūkį susi
jusių teisinių aktų pasira
šymo.

Pasak prezidento atstovės 
spaudai Violetos Gaižaus
kaitės, V. Adamkus įsitikinęs, 
kad, strategine investuotoja 
paskelbus „Williams” ir šiai 
įmonei pradėjus veiklą Lietu
voje, pradės veikti Būtingės 
naftos terminalas, kurio staty
ba, valstybės vadovo nuo
mone, neleistinai ilgai už
truko.

Kita vertus, anot V. Gai
žauskaitės, prezidentas ati
džiai stebės, kaip įgyvendi
nami „Williams” per derybas 
su Lietuvos vyriausybės įga
liotais atstovais pasiekti susi
tarimai.

Įstatymai įsigalios tik po to, 
kai juos pasirašys prezidentas, 
ir šie teisiniai aktai bus pa
skelbti „Valstybės žiniose”.

V. Gaižauskaitė taip pat 
pridūrė, kad Seimo nariai turi 
teisę kreiptis į Konstitucinį

Ar tik prezidentas gali priversti 
atidaryti Signatarų namus?

Vilnius, rugsėjo 30 d. (Elta) 
— Kultūros ministerijos vado
vai pažadėjo prezidentui Val
dui Adamkui, kad per dvi sa
vaites pradės taisyti restau
ravimo klaidas Signatarų na
muose. Nors tiksliai nežino
ma, kada šie darbai galėtų bū
ti baigti, kultūros viceminis
tras Naglis Puteikis tvirtina, 
kad jie bus atlikti kokybiškai.

„Priešingu atveju, mane ga
lima bus atleisti iš užimamų 
pareigų, kaip nesusitvarkiusį 
su jomis”, sakė N. Puteikis 
trečiadienį prezidentui, apsi
lankiusiam Vilniaus • sena
miestyje, Pilies gatvėje esan
čiuose 1918 metų Nepriklau
somybės Akto signatarų na
muose.

Istorinio pastato restauravi
mui iŠ valstybės biudžeto buvo 
skirta beveik 8 mln. litų. Ta
čiau generalinis rangovas — 
firma „Giedra” skubėjo atlikti 
restauravimo darbus, todėl jų 
kokybė buvo itin bloga.

V. Adamkus galėjo akivaiz
džiai įsitikinti, kaip atlikti 
darbai, — visur apsilupinėju- 
sios ir sudrėkusios sienos, nu
kritęs tinkas, sugadintas 
brangus parketas, prastai su
dėtos rūsio grindys, tvyrojo 
drėgmės kvapas.

Signatarų namų direktorė 
Jūratė Černiauskienė ir Sig
natarų klubo nariai Zigmas 
Vaišvila, Egidijus Klumbys, 
Gediminas Ilgūnas sakė prezi
dentui, kad nuo praėjusią žie
mą atšvęsto Vasario 16-osios 
Akto 80-mečio jubiliejaus Kul
tūros ministerijos balansui 
priklausančiame istoriniame 
pastate nieko nedaroma.

J. Černiauskienė taip pat 
tvirtino negalinti tinkamai 
prižiūrėti Signatarų namų, 
nes trūksta darbuotojų ir lėšų, 
o Kultūros ministerijoje nie
kam šis pastatas nerūpi.

N. Puteikis atmetė visus

teismą bet kuriuo , jiems rū
pimu klausimu, tuo atsakyda
ma į Seimo socialdemokratų 
frakcijos kreipimąsi į prezi
dentą. Jame prezidentas ra
ginamas nepasirašyti įstaty
mų dėl „Williams” atėjimo į 
Lietuvą, priešingu atveju ža
dama kreiptis į Konstitučinį 
teismą.

Socialdemokratų nuomone, 
įstatymas dėl akcinių bendro
vių „Būtingės nafta”, „Mažei
kių nafta” ir „Naftotiekis” 
pertvarkymo prieštaraųj a Kon
stitucijos nuostatoms, ribo
jančioms valdžių galias, už
tikrinančioms nuosavybės ne
liečiamumą ir asmens ūkinės 
veiklos laisvę.

Seimo pirmininko pavaduo
tojas Andrius Kubilius teigia, 
kad „Williams” atėjimas į Lie
tuvą paskatins ir kitą Ameri
kos verslą pasekti jos pa
vyzdžiu.

Spaudos konferencyoje tre
čiadienį jis teigė, kad Seimas 
antradienį priėmė „istorinį” 
sprendimą dėl „Williams” in
vesticijų į Lietuvos naftos ūkį.

„Lietuva gauna didžiulę Ame
rikos kapitalo investiciją, ir 
yra žinių iš pakankamai pa
tikimų šaltinių, kad iš paskos 
*Williams’ gali ateiti ir dar 
daugiau Amerikos bendrovių, 
kurios dabar labai atidžiai ste
bi mūsų sprendimus”, teigė A. 
Kubilius.

priekaištus, sakydamas, kad 
Šiemet ilgai buvo atliekamas 
Valstybės kontrolės patikrini
mas, vėliau pradėjo dirbti ati
tinkamų sričių žinovai, kurių 
išvadų dėl pastate padarytų 
statybos klaidų dar laukiama.

Be to, pareigūnas pabrėžė, 
kad nebaigus visų statybos 
darbų, netikslinga didinti Sig
natarų namų darbuotojų skai
čiaus.

Prezidentas, maždaug va
landą apžiūrinėjęs Signatarų 
namus, sakė negalįs suvokti, 
kaip neatsakingai buvo pasi
elgta su Lietuvos istorijai 
svarbiu pastatu. „Nereikia 
būti nė ekspertu, kad maty
tum, jog viskas yra netvarko
je. Tai, ką matau, yra skanda
linga. Mūsų visų garbės reika
las — sutvarkyti šiuos namus 
taip, kad ir mūsų tautos vai
kams, ir provaikaičiams ne
būtų gėda patiems ateiti bei 
užsienio svečius atsivesti į šią 
šventą vietą”, tvirtino V. 
Adamkus.

Buvę sąjūdiečiai susibūrė į klubą
Vilnius, rugsėjo 30 d. (BNS) 

— Artėjant Sąjūdžio steigia
mojo suvažiavimo 10-mečiui, 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
ir Sąjūdžio veikloje dalyvavę 
asmenys nutarė susiburti į 
klubą.

„Sąjūdžio iniciatyvinės gru
pės klubas” žada puoselėti 
draugiškumo ir bičiulystės 
tradicijas, rūpintis, kad ne
būtų iškraipoma Lietuvos at
gimimo istorija.

Klubo nariai taip pat pa
teiks savo nuomonę apie da
bar Lietuvoje vykstančius pro
cesus, imsis tiriamosios ir 
leidybinės veiklos ir netrukus 
žada išleisti knygą apie Są
jūdį.

„Mums būtų netinkama 
nusišalinti nuo to, kas Lietu-

Rugsėjo 30 dieną sukako 10 metų, kai buvo įkurta Lietuvos invalidų draugija. „Neabejotina, kad draugijos su
sikūrimas ir Lietuvos valstybės atgimimas sutapo neatsitiktinai. Esate neatsiejama mūsų valstybės, milsų tau
tos dalis", sakoma Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus sveikinime, nusiųstame draugijai. V. Adamkus pažymi, 
jog pagal tai, kaip visuomenė priima neįgaliuosius, pagal žmonių tarpusavio santykius galima spręsti ir apie pa
čios visuomenės brandą. „Turiu vilties, kad šilumos ir žmogiškumo daugės nuolatos", sakoma prezidento sveiki
nime.

Nuotr.: (Iš kairės) Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, jo žmona Gražina RuCytė Landsber
gienė bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė Irena Degutienė Lietuvos invalidų drauguos veiklos 10-ųjų meti
nių minėjime Lietuvos Operos ir baleto teatre. (Eltai

Berlyne pradės darbą Lietuvos 
ambasada

Berlynas, rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Lietuva nesuspės 
pastatyti ambasados Berlyne, 
kol į šį miestą persikels Vokie
tijos valdžia, todėl nuomosis 
laikinas patalpas.

Lietuvos ambasados sky
riaus Berlyne vadovas Juozas 
Galginaitis sakė, kad statybos 
Lietuvos atgautame ambasa
dos sklype pačiame Berlyno 
centre geriausiu atveju pra
sidės kitų metų antroje pu
sėje.

Būsimasis Vokietijos kancle
ris Gerhard Schroeder be kitų 
rinkimų pažadų, išsakė ir 
ryžtą kuo greičiau baigti val
stybės administracijos perkė
limą iš Bonos į Berlyną.

Lietuvos ambasadoje Bonoje 
BNS informavo, kad užsienio 
diplomatams svarbiausioji Vo
kietijos Užsienio reikalų mi-

Baltijos valstybės kaltinamos 
antisemitizmu

Vilnius, rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Įtakinga sionistų or
ganizacija „Bnai Brith” („Bib
lijos broliai”) paskelbė kreipi
mąsi į Baltijos valstybių vy
riausybes, kuriame reiškia
mas susirūpinimas „gausėjan
čiomis antisemitizmo apraiš
komis” šiose valstybėse.

Apie kreipimąsi, paskelbtą 
biuletenyje „Bnai Brith

voje vyksta, tapti pasyviais 
stebėtojais, netgi cinikais”, 
spaudos konferencijoje trečia
dienį pažymėjo viena klubo 
narių Kazimiera Prunskiene.

Pasak jos, nors klubas vieni
ja skirtingų politinių pažiūrų 
asmenis, nejaučiama ryškaus 
skirstymosi į politines pakrai
pas. •

„Mes vėl vieni kitus mylime 
kaip Sąjūdžio pradžioje”, teigė 
Seimo narė K. Prunskienė.

Klubas, kuriam vadovauja 
profesorius Bronislovas Gen
zelis, vienija 27 buvusius Są
jūdžio veikėjus.

Pasak K. Prunskienės, klu
bo veikloje nedalyvauja buvęs 
Sąjūdžio vadovas, Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis.

nisterija į Berlyną persikels 
kitų metų lapkričio 15 d. J. 
Galginaitis sakė, kad iki to 
laiko Berlyne įsikurs ir Lietu
vos ambasados pareigūnai. 
Dabar sostinėje ieškoma tin
kamų patalpų J&įkįnajai Lie- 
tuvos ambasadai.

Pasak J. Galginaičio, Bonoje

Maisto produktus lietuviai 
mainys į Rusijos kurą

Vilnius, rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Kol tebesitęsia Rusi
jos krizė, Lietuvos ir Rusijos 
vyriausybės susitarė mainyti 
kurą į lietuviškus maisto pro
duktus.

Dėl tokių mainų iš principo 
suderėjo trečiadienį Vilniuje 
apsilankęs Rusijos premjero 
patarėjas Jurij Malyšev.

Po susitikimo su juo Lietu-

News”, trečiadienį Lietuvos 
žydų bendruomenę informavo 
organizacijos Europos sky
riaus prezidentas Bent Mel- 
chior.

Kreipimesi sveikinamos 
Baltijos vyriausybių pastan
gos panaikinti sovietų ir nacių 
okupacijų pasekmes bei įsta
tymai, smerkiantys holokaus
to vykdytojus ir antisemitizmo 
apraiškas, bet reiškiamas su
sirūpinimas, kad „šiame re
gione kelia galvas neonaciai”.

„Bnai Brith” mini latvių ir 
estų buvusių SS legionierių 
bei Lietuvos vietinės rinktinės 
viešus renginius, Rygos sina
gogos sprogdinimą, žydų kapi
nių išniekinimą Vilniuje ir ki
tose Lietuvos vietose bei „gau
sius žiniasklaidos antisemiti
nius straipsnius.

Kreipimesi Baltijos vyriau
sybės raginamos imtis „ener
gingų veiksmų prieš fašistines 
ir antisemitines apraiškas, 
apie tai išsamiai informuojant 
visuomenę”.

„Bnai Brith” yra viena se
niausių sionistų organizacijų, 
veikianti 57-iose valstybėse.

Šios organizacijos atstovas 
yra įtrauktas į Lietuvos prezi
dento rugsėjį sudarytą komi
siją okupacinių režimų nusi
kaltimams įvertinti.

ketina likti tik kai kurių Afri
kos valstybių ambasados, dau
giausia bendraujančios su šia
me mieste pasiliekančia Pa
galbos besivystančioms valsty
bėms ministerija.

Lietuvos diplomatų pastan
gomis, praėjusių metų pra
džioje Lietuvai pavyko atgauti 
sklypą Berlyne, kur prieš II 
pasaulinį karą buvo įsikūrusi 
Lietuvos ambasada.

vos vyriausybės kanclęris Kęs
tutis Čilinskas sakė, kad abi 
šalys yra sudomintos kuo grei
čiau pradėti įgyvendinti tokį 
susitarimą.

„Rusijai trūksta pinigų su
simokėti už maistą, o mums 
reikia jų kuro”, sakė kancleris.

Pasak jo, į rytines Rusijos 
sritis, daugiausia Komių Res
publiką, bus siunčiami kuo 
įvairiausi Lietuvos įmonių 
maisto produktai. Mainais iš 
ten Lietuva gaus akmens ang
lies, naftos, benzino.

Be to, tariamasi dėl kai ku
rių miško pramonės produktų 
tiekimo į Lietuvą.

Rusijos premjero atstovas 
sakė derėtis į Vilnių atvykęs 
dėl pastovios padėties Lietu
voje, kuri ir ligi šiol skatino 
Rusijoje dirbančias Lietuvos 
įmones „strimgalviais nebėg
ti” iš ten, o ieškoti galimybių 
bendradarbiauti toliau.

Grįžęs į Maskvą, Rusijos 
premjero patarėjas dar šią sa
vaitę žadėjo parengti principi
nius barterinių mainų apim
čių metmenis.

Tuomet Lietuvos vyriau
sybė ieškos maisto pramonės 
įmonių, norinčių krizės metu 
eksportuoti į Rusiją.

* Dėl mažėjančio elektros 
srovės dažnio „Lietuvos 
energija” (LE) netrukus pla
nuoja apriboti elektros energi
jos tiekimą pagal iš anksto su 
vartotojais suderintą tvarka
raštį. Pasak LE atstovo spau
dai Stasio Povilaičio, pastaro
siomis dienomis elektros sro
vės dažnis mažėja dėl buvusių 
Sovietų Sąjungos valstybių 
energetikos krizės. Elektros 
vartotojų prašoma pasiruošti 
galimiems nepatogumams lai
kinai apribojus ar nutraukus 
elektros energijos tiekimą.

Bona, rugsėjo 30 d. (Reu- 
ters-BNS) — Vokietija oficia
liai pareiškė galinti suteikti 
NATO 14 lėktuvų „Tornado”, 
kurie gali būti panaudoti, sie
kiant padaryti galą mūšiams 
Serbijos Kosovo provincijoje.

Tuo kanclerio Helmut Kohl 
kabinetas atsakė į NATO pra
šymą. Tai vienas paskutinių 
didesnių Šio kabineto žings
nių, prieš perduodant vadova
vimą į rinkimus laimėjusių so
cialdemokratų ir jų vadovo 
Gerhard Schroeder rankas.

Vokietįjos gynybos ministras 
Volker Ruehe žurnalistams 
pareiškė, kad informavo nau
jąją valdančią partįją apie pa
sirengimus galimiems veiks
mams Kosove, tačiau pabrėžė, 
jog sprendimas suteikti lėk
tuvus nereiškia, kad Vokietija 
jau dabar planuoja siųsti ka
riuomenę į Balkanus.

„Dėl bet kokio kariuomenės 
persiuntimo turi pritarti par
lamentas”, sakė V. Ruehe

Rusijos ir Baltarusijos vadovai 
svajoja apie „senus gerus laikus”

Minskas, rugsėjo 30 d. (In- 
terfax-BNS) — Rusuos mi
nistras pirmininkas Jevgenij 
Primakov mano, kad val
stybėje „politinės krizės nėra, 
bet yra socialinė ir ekonominė 
įtampa”. Tai jis pareiškė tre
čiadienį Minske per susiti
kimą su Baltarusijos preziden
tu Aleksandr Lukašenko.

Kaip pabrėžė J. Primakov, 
Rusija „vykdo ekonomikos 
pertvarkymus, reformas, ku
rios turi tarnauti žmonėms”.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
Rusija laikosi ypatingo požiū
rio į Baltarusiją”. Todėl, eida
mas naujas pareigas, savo 
pirmąjį vizitą už Rusijos ribų 
jis surengė į Minską.

Savo ruožtu Baltarusijos 
prezidentas pabrėžė, kad jo 
valstybė „visada buvo ir bus 
drauge su Rusija”. Pasak A. 
Lukašenko, jis „labai paten
kintas tuo, ką daro Jevgenij 
Pirmakov vyriausybė”. A. Lu
kašenko užtikrino Rusijos 
premjerą, jog respublikos va
dovybė „darys viską, kad pa
dėtų abiems valstybėms drau
ge rasti išeitį iš sudėtingos 
ekonominės situacijos.

Baltarusijos prezidentas pa
reiškė įsitikinimą, kad Ukrai
na ir kitos buvusios Sovietų 
Sąjungos valstybės anksčiau

* Nežinomi chuliganai
pirmadienio vakarą Vilniaus 
senamiestyje apiplėšė žydų 
genocidu kaltinamo lietuvio 
Aleksandro Lileikio teismo 
procesu besidomintį JAV pilie
tį Michael Craige McQeen. 
Kaip sužinota įvykį tiriančia- 
me 3-ajame Vilniaus policijos 
komisariate, 49 metų ameri
kietį keturi nepažįstami vyru
kai užpuolė vėlų vakarą, kai
M.. C. McQeen ėjo į viešbutį 
„Mabria”. Rusiškai kalbantys 
užpuolikai iš jo atiėmė 600 
JAV dolerių, 150 Vokietijos 
markių bei dvi „American Ex- 
press” kredito kortelės. Nors 
ir ilgai bendravę su nukentė
jusiuoju bei atidžiai apžiūrėję 
incidento rąjoną, policijos pa
reigūnai neturi vilčių išaiš
kinti nusikaltimą, nes nuken
tėjusysis neįsidėmėjo užpuoli
kų veidų. M. C. McQeen 
nėra A. Lileikio bylos liudyto
jų sąraše, tačiau jis sakėsi at
vykęs į Lietuvą todėl, kad do
misi šiuo procesu. <bnsi

žurnalistams.
Vis dėl to jis išreiškė viltį, 

kad lėktuvų suteikimas taps 
aiškiu signalu Jugoslavuos 
prezidentui Slobodan MiloŠe- 
vič.

„Mes neturime gaišti laiko. 
Žmonių vargai ten tęsiasi”, 
sakė ministras ir įvardino Ko
sovo pabėgėlių padėtį, kaip 
katastrofišką.

V. Ruehe ir UR ministras 
Klaus Kinkei nesutarė, ar 
padėčiai Kosove pablogėjus, 
NATO galės veikti savaran
kiškai, be JT įgaliojimų.

Kosove tūkstančiai albanų 
buvo priversti palikti namus 
ir tebebėga nuo serbų kariuo
menės puolimo. Serbų valdo
ma Jugoslavįjos vyriausybė 
teigia užbnigusi karo veiks
mus prieš albanų separatis
tus, tačiau vietos albanų ži- 
niasklaida antradienį pranešė 
apie didelį mūšį Kosovo cen- 
trinės-pietinės dalies kalnuose.

ar vėliau prisijungs prie Rusi
jos ir Baltarusijos sąjungos.

„Tautos privers tai padaryti. 
Mes bosime drauge, aš neabe
joju”, sakė jis.

Pasak J. Primakov, „kai visi 
pamatys šios Sąjungos ekono
minį efektą, šalininkų prisi
jungti prie jos daugės”.

JAV Valstybės 
sekretorė 

nenori būti 
Čekijos prezidente

Prahu, rugsėjo 30 d. (AP- 
BNS) — Čekijos prezidentas 
Vaclav Havel trečiadienį gavo 
atsakymą į kiek neįprastą 
JAV Valstybės sekretorei Ma- 
deleine Albright pateiktą pa
siūlymą tapti jo įpėdine. M. 
Albright atsakymas buvo nei
giamas.

Dienraštis „Mlada Frontą 
Dnes”, cituodamas JAV Vals
tybės departamento atstovą 
Lee McClenny, pranešė, kad 
M. Albright ir toliau norėtų 
dirbti JAV Valstybės sekreto
re.

„Madeleine Albright tai pa
sakė labai aiškiai”, tvirtino L. 
McClenny. „Jai buvo labai 
malonu gauti tokį pasiūlymą, 
tačiau ji jau turi darbą, kurį 
labai mėgsta, ir kito darbo ne
ieško”.

Praėjusią savaitę tarp būsi
mų kandidatų į Čekijos prezi
dento postą dabartinis prezi
dentas V. Havel paminėjo če
kų kilmės JAV Valstybės sek
retorę.

Pasak V. Havel, jis neturė
jo galimybės apsvarstyti šio 
pasiūlymo su M. Albright, nes 
ši idėja jam kilo „lėktuve, jau 
skrendant iš JAV”.

„Manau, kad Madeleine 
Albright yra puiki Valstybės 
sekretorė, tačiau nesu įsitiki
nęs, kad ji būtų tokia pat pui
ki Čekijos Respublikos prezi
dentė”, sakė L. McClenny.

KALENDORIUS~
Spalio 1 d.: Šv. Teresė 

Kūdikėlio Jėzaus; Remigijus, 
Emanuelis, Jonilė, Regiman
tas.

Spalio 2 d.: Angelai sar
gai; Modestas, Liza, Girdutis, 
Pavandė.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
Į KULTŪROS ŽIDINIO SAULĖLYDI 

ŽVELGIANT 
P. PALYS

Neramias dienas išgyvena 
New Yorko lietuviškoji visuo
menė, nes ją didžiai skaudina 
beartėjantis Židinio saulėly
dis.

Tėvų pranciškonų sprendi
mas aiškus Židinys, kartu 
su visais kitais, vienuolynui 
priklausančiais pastatais, yra 
parduodamas. Apie tai tėvų 
pranciškonų pareiškime, iš
spausdintame „Darbininke”, 
Nr. 35, buvo rašoma: „Pranciš
konai pareiškia, kad, pasibai
gus nuomos sutarčiai su Kul
tūros Židinio korporacija (su
tartis pasibaigia šių metų spa
lio 31 d., — P.P.), patys pran
ciškonai perima Kultūros Židi
nio salių administravimą... 
Todėl salių rezervacijos atei
čiai nebus priimamos, nes ne
bus žinoma, kada šią nuosa
vybę pranciškonai turės per
leisti naujam savininkui. Ta
čiau reguliariai kasdieninei 
veiklai Kultūros Židinio patal
pos pasiliks atviros, kaip ir iki 
šiol”.

Rugsėjo mėnesį Židinio na
rius pasiekė Kultūros Židinio 
biuletenis Nr. 10. Pirmosios 
biuletenio eilutės skamba 
taip: „Kultūros Židinio vado
vybė ir nariai yra pasirengę 
gelbėti KŽ-į, kad tėvai pran
ciškonai jo neparduotų be įsi
pareigojimo KŽ-io veiklą tęs
ti”. (Tenka pažymėti, jog naujo 
Židinio įsigijimo atveju pran
ciškonai prisidėti neatsisako, 
jie tik vengia įsipareigojimo ir 
tiksliai nepasako, su kokia pi
nigų suma prisidėtų).

Toliau išspausdintas plates
nis KŽ tarybos pirmininko dr. 
Jono Bilėno informacinis 
straipsnis apie KŽ statybą, 
išlaikymą, grėsmę ir ateitį. In
formuodamas apie Židinio sta
tybą, rašo, jog anais laikais 
buvusių organizacijų, klubų ir 
parapijų salės nebepatenkinu- 
sios visos lietuvių visuomenės. 
1964 m. sušauktame susirin
kime, kuriame dalyvavę 37 or
ganizacijų atstovai, 5 parapijų 
klebonai ir 5 pranciškonai, bu
vę nutarta rinkti aukas Židi
nio statybai. Renkant aukas, 
dalyvavę 40 rinkėjų. Jie buvę 
ne tik iš New Yorko., bet New 
Jersey, Connecticut ir kitų lie
tuviškų telkinių. Buvę surink
ta 1,291.662 doleriai. Židinys 
pastatytas 1973 metais. Jo 
statybai išleista 1,287.668 do
leriai.

Išlaikymas. Židinį išlaikan
ti, NY valstijoje inkorporuota, 
ne pelno siekianti Lithuanian 
Cultural Center korporacija, 
jos nariai ir rėmėjai. Židinio 
išlaikymui išleista per pusant
ro milijono dolerių. Pajamas 
sudarą Židinio narių mokes
čiai, rėmėjų aukos, kavinių 
pajamos, testamentiniai pali
kimai ir pajamos už patalpų 
naudojimą. Anksčiau didelė

PROF. ALGIRDAS BUDRYS 
KONCERTUOS PHILADELPHIJOJE

Philadelphijos Šv. Andrie- 
kaus parapija yra vienintelė 
lietuviška parapija Pennsylva- 
nijos valstijoje, kurioje kiek
vieną sekmadienį, 10:30 vai. 
ryte, aukojamos Mišios lietu
vių kalba. Pamaldose dalyvių 
skaičius ne mažėja, bet gausė
ja, ypač naujausių atvykėlių iš 
Lietuvos. Parapijoje jaučiama 
labai pagyvėjusi socialinė, 
kultūrinė veikla. Ateinantį pa
vasarį, balandžio 24-25 d., Šv. 
Andriejaus lietuviška lietuvių 
parapija švęs 75-tą įkūrimo 
jubiliejų, kuriam jau dabar 
pradeda ruoštis.

Entuziastingai remiant pa

pajamų dalis būdavo gaunama 
iš veikusių dviejų „bingo” žai
dimų grupių.

Židinio praradimo grėsmei 
paryškinti pasikviečia archy
vinį dokumentą iš 1979 m. 
vasarų 20 d. Ten rašoma: 
„Aukotojų tarpe jau kyla spė
liojimų. Sakoma, kad aukas 
rinkom, kol statėm KŽ, buvo' 
skelbiama, kad jis bus bendra 
New Yorko lietuvių nuosavybė 
ir kad jai administruoti bus 
įkurta KŽ korporacija. Ir pas
tatę KŽ, jį dedikavome, kaip 
bendrą New Yorko lietuvių ir 
t. pranciškonų nuosavybę. Tik 
vėliau pradėta aiškinti, kad 
KŽ savininkai bus tik TP-ai 
(pranciškonai) — P.P.). O lie
tuviška visuomenė, pastačiusi 
Židinį, jei nori, gali būti nuo
mininkais”.

Dr. J. Bilėnas, savo informa
cinį straipsnį užbaigdamas 
žvilgsniu į ateitį, rašo: „KŽ-io 
inkorporacija yra juridiniai 
pasiruošusi sustabdyti netei
sėtą Židinio pardavimą, nes 
pereitame KŽ-nio metiniame 
suvažiavime, susirinkimo da
lyviai ir prisiųsti įgaliojimai 
milžiniška balsų dauguma 
įpareigojo KŽ-o korporaciją 
užblokuoti KŽ-io pardavimą, 
jei nepavyks rasti kompromi
so”.

Tarybos vicepirmininkas 
Pranas Gvildys žvelgia į anks
čiau Židinio išlaikymui suor
ganizuotas dvi Lietuvių atletų 
klubo ir pranciškonų vadovau
tas, „bingo” žaidimų grupes. 
Abiejose grupėse darbavosi 
128 asmenys. Atletų grupė 
veikusi 19 metų, Židinio išlai
kymą parėmusi su daugiau 
kaip pusės milijono dolerių 
suma. Pranciškonų vadovauta 
grupė išsilaikiusi 21 metus, 
surinkusi irgi panašią sumą.

Iždininko Vytauto Kulpos 
paskelbtoje 1997-1998 metų 
iždo santraukoje parodyta, 
kad pajamų turėta 79,489, o 
išlaidų — 51,974 doleriai.

Šiais metais Židinio patalpo
mis įvairiems lietuviškiems 
renginiams, buvo ar dar bus, 
pasinaudota 28 kartus. Salės 
būna išnuomojamos ir kita
taučiams.

Galiausiai Židinio vadovybė 
kreipiasi į asmenis bei orga
nizacijas ir prašo pasisakyti, 
kam jie aukojo, Židinį statant: 
Židinio statybai, ar pranciš
konams, nes pranciškonai 
tvirtina, kad nekurios aukos 
buvusios atsiunčiamos „Fran- 
ciscan Fathers” vardu.

Baigiant tenka apgailestau
ti, jog nei viena, nei kita pusė 
lengvai pasiduoti nėra linku
sios. Vis dėlto reikėtų vengti 
emocijų. Apsiginklavus gera 
valia ir kantrybe, bandyti su
rasti abi puses patenkinantį 
sprendimą.

rapijos administratoriui kun. 
Petrui Burkauskui, parapijos 
komitetas ryžtasi ruošti neeili
nę muzikos šventę ne tik savo 
parapijiečiams, bet tikisi susi
domėjimo ir atsilankymo iš 
tolimesnių apylinkių. Spalio 
18 d., sekmadienį, 12 vai. Šv. 
Andriejaus parapijos salėje 
(19-ta ir Wallace Street, Phi- 
ladephija) įvyks klarnetisto 
profesoriaus Algirdo Budrio 
koncertas. Jam akompanuos 
pianistė Rosetta Senkus Ba- 
con. Įėjimo auka tik 5 dol., į 
kurią įeina ir užkandėliai su 
kava. Bilietus galima įsigyti 
pas parapijos komiteto narius

Dr. Paulius Mileris mokinių vardu apdovanoja Omahos lit. mokyklos vedėją ir mokytojas šį pavasarį buvusiose 
mokslo metų užbaigtuvėse. Dovanomis patenkintos (iš kairės) Aušrelė Sakalaitė, Violeta Kazlauskaitė-Rotella 
ir Ramutė Sakalaitė Mitchell.

po lietuviškų šv. Mišių kiek
vieną sekmadienį parapijos 
salėje arba susisiekti su Ma
ryte Sušinskiene telefonu 
(215) 927-2467.

Klarnetistas profesorius Al
girdas Budrys yra pasižymėjęs 
instrumentalistas ne tik Lie
tuvoje. Jis koncertavęs Ven
grijoje, Lenkijoje, Čekoslova
kijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, 
Egipte, Didžiojoje Britanijoje 
ir Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Reguliariai koncertuoja 
su Lietuvos filharmonija, Lie
tuvos Kameriniu orkestru, 
Lietuvos filharmonijos pučia
mųjų kvintetu ir Lietuvos val
stybiniu pučiamųjų orkestru 
„Trimitas”. Dalyvavęs dau
giau kaip 1,000 solo ir su ka
meriniais orkestrais koncertų, 
yra padaręs per 100 muziki
nių įrašų.

1963 m. baigęs Lietuvos Val
stybinę konservatoriją, tobuli
nosi Sankt Peterburgo kon- 

. servatorijoje Rusijoje ir Pran
cūzijoje. 1972-1975 m. profe
soriavo Kairo valstybinėje 
konservatorijoje Egipte, o 
1976 m. pakviestas vadovauti 
pučiamųjų skyriui Lietuvos 
valstybinėje konservatorijoje. 
1986 m. buvo paskirtas Lietu
vos Valstyvinės filharmonijos 
meniniu direktorium. Šiuo 
metu prof. Budrys yra Lietu
vos valstybinio pučiamųjų or
kestro „Trimitas” meninis va
dovas.

Lietuvių kilmės muzikė Ro
setta Senkus Bacon yra 
plačiai koncertavusi ne tik 
žymiausiose Amerikos kon
certų salėse, bet Kanadoje,' 
Šveicarijoje, Kinijoje, Brazili
joje, Lietuvoje ir kt. Ji yra bai
gusi West Virginia universi
tetą. Magistro laipsnį įsigijo 
Manhattan School of Music 
New York. Studiją tęsė New 
Yorke ir Europoje, buvo ap
dovanota muzikos žymeniu. 
Dažnai akompanuoja operos 
solistams ir instrumentalis
tams. Prieš kelis metus pirmą 
kartą lankantis Lietuvoje, su
sipažino su prof. Budriu ir 
prasidėjo jų muzikinis bendra
darbiavimas su gastrolėmis 
Lietuvoje bei Amerikoje.

Nuo pat Lietuvos atgimimo 
laikų, o ypač po nepriklauso
mybės atstatymo, išeivijos lie
tuvių kultūrinis gyvenimas 
praturtėjo įvairių grupių kon
certais iš Lietuvos. Iki šiol 
dažniausiai mus linksmino 
dainų ir šokių ansambliai bei 
mažesni dainos vienetai. Dau
gelyje telkinių gastroliavo
operos ir estradinės muzikos 
solistai. Su retom išimtim be
veik netenka išgirsti labai ta
lentingų Lietuvos instrumen
talistų, kurie puoselėja aukštą 
klasikinės muzikos lygį Lietu
voje. Philadelphijos ir apylin
kių lietuviai kviečiami pasi
naudoti neeiline proga spalio 
18 d. ir dalyvauti lietuvio vir
tuozo klarnetisto Algirdo Bu
drio koncerte.

Teresė Gečienė

LOS ANGELES, CA

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS VEIKLA

Šiais metais Los Angeles 
Lietuvos Dukterų draugija 
švenčia 25 veiklos metų su
kaktį. Nors metų krūvį jaučia 
ne viena narė, visos stengiasi 
kiek pajėgdamos dalyvauti 
veikloje. Per vienerius metus 
mūsų draugija į Lietuvą ne
turtingoms šeimoms išsiuntė 
43 suaukotų drabužių siunti
nius. Pagerėjus Lietuvos ban
kų veiklai, pasidarė patogu 
vargstančius šelpti piniginė
mis perlaidomis. Čekiais, ben
dra 6,300 4<?1- suma, parėmė
me 35 daugiavaikes šeimas. 
Atskirai pąrėmėme Elenos 
Kubilienės, „SOS Vaikai” 28 
vaikų šeimą net 7,000 dol. 
Rumbonių kaimo (Alytaus) 
kun. Juozo Gumausko išlai
komai 12 vaikų ir 10 senelių 
prieglaudai skyrėme 1,000 
dol. pašalpą. Vien tik šiais 
metais į Lietuvą čekiais iš
siuntėme daugiau kaip 15,000 
dol.

Š.m. vasario mėn. ataskaiti
nis susirinkimas perrinko 
draugijos valdybą. Naujai iš
rinktosios pasiskirstė pareigo
mis: Ema Dovydaitienė - pirm. 
pavaduotoja, Salomėja Šakie
nė - sekretorė, Ingrida Jode- 
lienė - iždininkė, Aldona Venc
kūnienė - kavos skyrius. Li
gonių lankyme labai gražiai 
reiškiasi ilgametė valdybų na
rė Marija Kairienė ir jai talki
nanti Angelė Vaičekauskienė.

Kavos skyriuje sumaniai 
dirba Aldona Venckūnienė. Ji 
savanoriškai šio darbo pasi
prašė iš anksčiau labai gerai 
dirbusių Mikalinos Stančikie
nės ir Onos Norkienės. Poky
lių ir renginių sunkias 
šeimininkės pareigas jau ke
linti iš eilės metai apsiėmė

Los Angeles Lietuvos Dukterų draugija pernai vasarą Lietuvoje, „SOS 
Vaikai” Elenos Kubilienės 28 vaikų šeimai, pastatė namą, pavadintą 
Eimučio Kairio vardu. Namų atidaryme dalyvavo Marija Kairienė, kuri ir 
buvo Kairių šeimos didelės aukos vaikams teikėja. Name įrengti visi ge
riausi sanitarijos patogumai, valgykla ir antrame aukšte trys gyvenamieji 
kambariai. Nuotraukos viduryje — Marija Kairienė, Eimučio Kairio 
namo atidarymo šventėje.

Genovaitė Plukienė. Už šį 
daug fizinių jėgų reikalaujantį 
darbą Genovaitė Plukienė nei 
cento nėra paėmusi. Du kar
tus per metus draugija rengia 
pokylius, kurie teikia gerą 
pelną. Kasmet Šv. Kazimiero 
parapijoje spalio pirmąjį sa
vaitgalį vyksta didžiulis „Lie
tuvių dienų” renginys, į kurį 
gausiai atsilanko ne tik lietu
vių kilmės žmonės, bet net ir 
kitų miestų gyventojai. Tai 
yra vienas didžiausių Los An
geles lietuvių renginių. Lietu
vos Dukterų draugija, kartu 
su kitomis organizacijomis da
lyvauja šiuose renginiuose. 
Aptarnauti gausius lankytojus 
reikia gero darbų pasiskirsty
mo. Vienoms narėms tenka 
gaminti maistą ir užkandžius, 
kitoms namuose kepti pyra
gus ir saldumynus, o trečioms 
— viską pardavinėti. Toks 
darbais pasiskirstymas užtik
rina ne tik geras pajamas, bet 
be išimties veiklon įtraukia vi
sas draugijos nares.

Lietuvos Dukterų veikla ge
rai žinoma Los Angeles visuo
menei, kuri mato kaip uoliai 
dirbdamos pačios stengiamės 
telkti lėšas Lietuvoje vargs
tantiems šelpti, lankome li
gonius ir kt., todėl mus nuolat 
stambiomis sumomis paremia 
verslininkai ir profesionalai. 
Prieš Naujuosius Metus Gin
tautas ir Helena Kairiai mū
sų veiklą vėl parėmė 5,000 
dol. auka, Advokato Gintauto 
Kairio šeima per paskutinius 
penkerius metus mūsų draugi
jai paaukojo daugiau 60,000 
dol, už ką esame labai dėkin
gos. Žinomas kultūrininkas 
Juozas Kaributas paaukojo 
1,000 dol. Gražia tradicija 
tampa mirusius amžinybėn 
išlydint rinkti labdarai aukas 
ir paremti vieną ar kitą įvar
dintą prieglaudą. Taip buvo 
padaryta ir Šįmet mirusių a.a.
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Kazio Šakio, Liudo Reivydo ir 
Aldonos Činikienės-Adomėnie- 
nės atminimui pagerbti.

Labiausiai vertinama šioje 
veikloje yra užsidegimas dirb
ti. Didžiausi nuopelnai šioje 
veikloje yra darnumas valdy
bos ir narių darbštumas. Ypač 
daug pagarbos nusipelno il
gametės narės — Lionė Vili
mienė, Marija Kairienė, Mika
lina Stančikienė, Ona Nor
kienė, Angėlė Vaičekauskienė, 
Ona Kantienė, Stefa Strikai- 
tienė, Anastazįja Mitkevičie- 
nė, Elena Matulaitienė, Birutė 
Varnienė, Martyna Žemelienė, 
Angėlė Bliūdžius, Irena Vil
kienė, Ona Makroftienė, Ma
rytė Sušinskienė ir dar dauge
lis kitų.

Laikas nenumaldomai sku
ba, nusinešdamas brangius 
žmones. Per paskutinius me
tus Amžinybėn išėjo draugijos 
narės: Marija Žymantienė ir 
Ona Barauskienė (abi Lietu
vos Nepriklausomybės signa
taro prof. Mykolo Biržiškos 
dukterys). Neilgai sirgusi ten 
pat išėjo ilgai ir pasišventusiai 
valdybose dirbusi Aldona Či- 
nikienė-Adomėnienė.

Šią vasarą lankydamasi Lie
tuvoje aplankiau Elenos Kubi
lienės „SOS Vaikai” šeimą 
Vilniuje, prel. Vytauto Kaz
lausko „Vaiko tėviškės na
mus” Marijampolėje, tremti
nio kun. Juozo Gumausko se
nelių ir našlaičių prieglaudą 
Rumbonyse (Alytus), dekano 
kun. Petro Adomonio senelių 
prieglaudą ir Šv. Klaros ligo
ninę Utenoje. Nespėjau aplan
kyti kun. Liuimos našlaičių ir 
apleistų vaikų prieglaudos Pa- 
keturių kaime prie Kupiškio. 
Mūsų draugija į kiekvienus 
šiuos namus įdėjo po 10,000 
dol. Šiuose namuose skamba

vaikų džiaugsmingas juokas, 
šiuose namuose pilna ramumo 
ir jaukios šilumos seneliams. 
Juose pastebėjome daug pa
siaukojančio darbo ir atjauti
mo negalinčiam ir mažam, su
pratimo sergantiems bei nu
skriaustiems. Ten pasiauko
jančiai dirba seselės vienuo
lės Danutė Saboniūtė, Elvyra 
Rupeikaitė, iš JAV sugrįžusios 
seselės Dolores Butkus ir Ma
rija Garas, „SOS Vaikai” šei
mos mamytė Elena Kubilienė 
ir daugelis kitų. Tvirtai žino
me, kad mūsų aukų pastūmėti 
šie namai išsilaiko, sugeba 
pragyventi ir mūsų dideliam 
džiaugsmui rado ir kitus rė
mėjus. Tvirtai tikime, kad 
mūsų darbas, pasišventimas 
ir aukos padeda žmonėms 
išsilaikyti šiuo sunkiu metu. 
Tai didelė paskata nesustoti, 
eiti ir dirbti.

Regina Gasparonienė 
Valdybos pirmininkė
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DR. JOVITA KERELIS 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

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

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

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. Ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

' DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S

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

630-852-5353
, Valandos pagal susitarimą 

Gydytojas kalba lietuviškai

* Lietuvoje tikrasis dar
bo užmokestis rugpjūtį, pa
lyginti su liepa, sumažėjo 1.4 
proc., o palyginti su 1997 me
tų rugpjūčiu — išaugo 14.6 
proc. Statistikos departamen
tas pirmadienį pranešė, kad 
didžiausios įtakos darbo už
mokesčio mažėjimui turėjo 
Rusijos krizės padariniai, ma
žesnis darbo dienų skaičius ir 
mažesnės vienkartinės išmo
kos. Rusijos krizės pasekmės 
ypač buvo juntamos perdirba
mojoje pramonėje, kur darbo 
užmokestis sumažėjo 2.6 proc.

(BNS)



JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
DARBO APŽVALGA

MARIJA REMIENĖ

LB Kultūros tarybą sudaro: 
Marija Remienė — pirminin
kė, Dalia Anysienė — iždinin
kė, Violeta Drupaitė — sekre
torė ir nariai: Regina Jauto- 
kaitė, Dalia Šlenienė, Loreta 
Venclauskienė, Juozas Žygas, 
o specialiems projektams Lai
ma Petrauskaitė-Vanderstoep 
ir Laima Šileikytė-Hood.

1997 m. gruodžio 5 d. buvau 
LB tarybos ir krašto valdybos 
patvirtinta kultūros tarybos 
pirmininkės pareigoms. 1998 
m. sausio 1 d. sudariau Kultū
ros tarybos valdybą ir pradėjo
me darbą. Taigi, Kultūros ta
rybos darbų veiklos apžvalga 
apims ne metus, o aštuonis 
mėnesius.

LB Kultūros tarybos darbas 
apima visas JAV LB apylinkes 
ir nėra nukreiptas tik į vieną 
sritį ar į vieną apylinkę. Mes, 
atsidūrę už tėvynės ribų, tu
rime patys susikurti darbo 
sąlygas: ieškoti naujų formų, 
naujų papročių, prisitaikyti 
prie aplinkybių. Mūsų veikla 
apsaugo tautietį nuo svetimų
jų įtakų ir išlaiko, lyg jis būtų 
tėvynėje, o kultūrininkams su
daro sąlygas kurti ir parodyti 
savo kūrybinius vaisius išei
vių visuomenėje.

Renginiai

Turėdama šią mintį, kad ne
išdiltų iš mūsų atminties bai
sieji 1991 m. sausio 13-tosios 
įvykiai Vilniuje, kad neišblės
tų mūsų tautos didvyrių var
dai, Kultūros taryba surengė 
pirmą koncertą ir paminėjimą 
PLC Lemonte, Lietuvių dailės 
muziejuje, sausio 11 d. Kon
certas buvo sėkmingas. Prog
ramos dalį atliko vietiniai me
nininkai: solistė Praurimė Ra- 
gienė, smuikininkė Linda Ve- 
leckytė ir muzikas Alvydas 
Vasaitis.

Vasario 22 d. buvo suruošta 
poeto Henriko Nagio prisimi
nimui literatūrinė popietė Lie
tuvių dailės muziejuje Le
monte „Kalba poetas Henrikas 
Nagys”. Šioje popietėje garsa- 
juostėje kalbėjo pats poetas. 
Minėjime dalyvavo ir poeto 
žmona Birutė Nagienė, atvy
kusi iš Montrealio, Kanados, 
jo sesuo poetė Liūne Sutema, 
aktorė Audrė Budrytė, muzi
kas Alvydas Vasaitis, jaunas 
smuikininkas Valdas Vasaitis 
ir poetė Eglė Juodvalkė, kuri 
turiningu žodžiu svarstė apie 
poeto kūrybą bei jo charakte
rio bruožus.

JAV LB Kultūros taryba už
simojo didelį ir sunkų darbą 
— atsikviesti iš Punsko, Len
kijos lietuvių kaimo kapelą 
„Klumpę”, iš viso 19 asmenų. 
„Klumpės” kapela atkeliavo 
balandžio 15 d. Čikagoje ir jos 
apylinkėje buvo suruošti 4 
koncertai. Be to, sudarytos są
lygos „Klumpės” kapelai kon
certuoti Philadelphijoje, Va
šingtone (Lietuvos Respubli
kos ambasadoje), Clevelande 
ir kelis koncertus atlikti Ka
nadoje. Visa atsakomybė ir fi
nansinė našta teko Kultūros 
tarybai. Už moralinę paramą 
esame dėkingi PLB pirminin
kui Vytautui Kamantui, PLB 
fondui ir Lietuvių fondui už fi
nansinę paramą: „Pasaulio lie
tuvio” * redaktoriui Broniui 
Nainiui už paskatinimą bei 
„Draugo” vyr. redaktorei Da
nutei Bindokienei už visoke
riopą garsinimą spaudoje. 
Ypatinga padėka JAV LB 
krašto valdybos pirmininkei 
Reginai Narušienei, kurios 
pastangomis ir užsispyrimu 
visi „Klumpės” nariai gavo 
JAV vizas, galėjo atvykti į 
JAV ir Kanadą. Kultūros tary
ba taip pat dėkoja Philadel- 
phijos LB apylinkės pirm. Ro
mai Krušinskienei, Clevelan- 
do LB apylinkės pirm. dr. Vik
torui Stankui bei jų talkinin
kams, Toronte buvusiems 
punskiečiams už globą ir pas
tangas, suruošiant sėkmingus 
koncertus. Padėka priklauso 
Čikagos ir apylinkėse gyve
nantiems punskiečiams, kurie 
noriai priėmė ir globojo savo 
kraštiečius.

Su pavasariu po ilgesnės 
pertraukos Čikagon vėl grįžo 
„Poezijos dienos”. Gegužės 22 
ir 23 d. buvo suruoštos „Poe
zijos dienos”. Penktadienį, ge
gužės 22 d. vakare dalyvavo 
poetas Bernardas Brazdžionis 
iš Kalifornijos. Poetą Bernar
dą Brazdžionį pristatė „Drau
go” vyr. red. Danutė Bindo- 
kienė. Gegužės 23 d. vakaras 
buvo skirtas jauniems poe
tams: Juliui Kelerui, Daivai 
Karužaitei ir Vainiui Aleksai. 
Čikagos lietuvių visuomenė 
džiaugėsi atgaivinta tradicija 
ir palinkėjo, kad ji būtų tęsia
ma.

Rugsėjo 19 d. Kultūros tary
ba suruošė dr. Antano Lipskio 
naujosios poezijos knygos 
„Rausvo dagio žiedas” sutik
tuves ir jo tapybos parodą. 
Renginys vyko Lietuvių dailės 
muziejuje Lemonte. Tai retas

JAV LB Kultūros taryba. I eil. iš kairės: Regina Jautokaitė, pirm. Marija Remienė, Violeta Drupaitė; II eil.: Lo
reta Venclauskienė, Dalia Anysienė, Dalia Šlenienė. Dar priklauso Juozas Žygas.

įvykis, kad tuo pačiu metu 
įvyko du skirtingi įvykiai, o tą 
vakarą muziejus tapo marga
spalviu lietuvišku teatru. Erd
vi muziejaus salė vos talpino 
lankytojus — meno mėgėjus ir 
daktaro draugus bei kviestus 
svečius. Apie Antano Lipskio 
poezijos knygą kalbėjo „Drau
go” vyr. red. Danutė Bindo
kienė, o svečias iš New Yorko, 
rašytojas Paulius Jurkus — 
apie A. Lipskio meną. Meninę 
dalį atliko kanklininkė Daiva 
Kimtytė, poeziją skaitė Živilė 
Šilgalienė. Gale pats autorius 
perskaitė savo eilėraštį .Auro
ra”.

PLB archyvas

Perėmus LB Kultūros tary
bos vairą, man tuoj buvo pasa
kyta, kad tarybos žinion įeina 
PLB archyvas, kuris yra Jau
nimo centre, Čikagoje. Tai bu
vo netikėta staigmena. Ėmiau 
žiūrėti praėjusių kelių metų 
LB Kultūros tarybos archyvą, 
kurį paveldėjau iš anksčiau 
buvusių pirmininkių. Tačiau 
apie PLB archyvą radau ma
žai informacijos. Reikėjo pra
dėti nuo pat pradžios. Darbas 
ėjo lėtai. Po ilgesnio laiko su
dariau PLB archyvo direkto
rių tarybą iš Stasio Džiugo, 
Viktoro Naudžiaus, dr. Vyto 
Naručio, dr. Tomo Remeikio, 
Marytės Utz, Povilo Vaiče
kausko ir — „ex officio” Marija 
Remienė. Advokatas Saulius 
Kuprys pataisė ir sudarė nau
jus įstatus (By-laws). Kultūros 
tarybai pristačius, š.m. rug
pjūčio 9 d. JAV LB krašto val
dybos posėdyje buvo patvirtin
ti visi direktoriai ir įstatai. Di
rektoriai pasiskirstė pareigo
mis: dr. Tomas Remeikis —

pirmininkas ir Marytė Utz — 
sekretorė. Kiti liko nariais.

Informacija LB 
apylinkėms

Vasario 10 d. visiems JAV 
LB apylinkių pirmininkams 
išsiųstas septynių puslapių 
sąrašas kultūrininkų, meni
ninkų, poetų, solistų, ansamb
lių, muzikų, paskaitininkų ir 
kt. sričių darbuotojų. Tokie 
sąrašai turėtų padėti LB apy
linkėms, ruošiant minėjimus, 
koncertus, paskaitas. Be to, 
pranešiau apie galimybę paro
dyti savo apylinkėse Valdo 
Adamkaus rinkiminę kampa
niją nuotraūkose, kuriomis 
pasinaudojo Phoenix ir Eliza
beth LB apylinkės.

Antrasis informacinis laiš
kas buvo išsiųstas liepos 15 d. 
Kultūros tarybai kilo mintis 
įvesti „Drauge” „LB Kultūros 
žinias”. Taip pat pranešiau, 
kad kultūros tarybos žinioje 
yra dvi puikios vaizdajuostės: 
Punsko (Lenkijos) lietuvių 
kaimo kapelos „Klumpė” ir 
„Poetas Bernardas Brazdžio
nis grįžta”. Jos abi vertos pa
rodyti savo apylinkėse.

Pranešiau,'kad 1999 m. su
eina 100 metų nuo Lietuvos 
himno autoriaus Vinco Kudir
kos mirties. Lietuva ruošiasi 
paminėti tą jubiliejų. Lietuvos 
kultūros ministras Saulius 
Šaltenis pažadėjo padėti, LB 
šį jubiliejų ruošiant.

Susitikimai, įvykiai

Birželio 24 d. dalyvavau Va
šingtone „Folklife” festivalio 
atidaryme. Šio festivalio ruo
šime LB Kultūros tarybai at

stovavo speciali šiam projek
tui narė Laima Šileikytė- 
Hood. Lietuvos ministerija bu
vo atsiuntusi 50 liaudies ama
tininkų, muzikantų, šokėjų ir 
dainininkų. Nors kelionę iš 
Lietuvos į Ameriką finansavo 
Lietuva, bet ir Lietuvių fondas 
dosniai parėmė.

Kultūros taryba suruošė dvi 
vakarones — susitikimus su 
Lietuvos Kultūros ministru 
Saulium Šalteniu. Viena va
karonė liepos 2 d. Jaunimo 
centre ir antra — 8 d. PLC Le
monte. Buvo gera proga pasi
dalinti informacija su Kultū
ros ministru. Jis pažadėjo 
konkrečiai remti išeivijos kul
tūros darbus.

Spauda ir visuomeninė 
talka

Straipsniais ir įvairiomis 
žinutėmis bendradarbiauju 
išeivijos ir Lietuvos spaudoj. 
Visi kultūriniai įvykiai yra 
plačiai aprašomi prieš ir po jų.

Reikalui esant, talkininkau
ju Lietuvos Respublikos amba
sadai Washington, DC. Reko
mendavau lietuvaitę Rimą Žu
kauskaitę prestižiniam pava
sario „Cherry Blossom” Wa- 
shington, DC, renginiui — 
princese. Rima Žukauskaitė 
puikiai reprezentavo Lietuvą.

Buvau pakviesta rugpjūčio 
20 d. ir skaičiau paskaitą 
Fronto bičiulių studijų savai
tėje Dainavoje, tema „Užjūrio 
lietuvių kultūros archyvų 
svarba ir apžvalga”.

Įvairiais atvejais laiškais LB 
Kultūros tarybos vardu sveiki
nau žymius asmenis sukaktu
vių, jubiliejaus, apdovanojimų 
progomis. (Nukelta į 4 psl.)

Danutė Bindokienė

Tokia kompanija 
garbės nesuteikia

Ką bendra turi JAV su Bos
nija, Burundi, Kambodija, 
Kongu, Gruzija, Iraku, Liberi
ja, Moldova, Somalija, Tad
žikistanu, Jugoslavija ir dar 
keliom valstybėlėm, apie ku
rias eilinis pilietis nei girdėti 
nėra girdėjęs?

Tai valstybės, kurios, pagal 
Jungtinių Tautų chartijos 19- 
tąjį skirsnį, yra praradusios 
balsavimo teisę Generalinėje 
JT asamblėjoje dėl uždelsimo 
mokėti joms paskirtą nario 
mokestį. Kai susidėjusi skola 
pasiekia arba perviršija nesu
mokėtą dvejų metų valstybei 
nustatyto mokesčio sumą, pa
gal minėtą chartijos punktą, ji 
praranda balsą asamblėjoje.

Šiuo metu tokių neparei
gingų JT narių iš viso yra 18, 
bet netrukus gali būti 19, jei
gu iki šių metų galo JAV Kon
gresas laikysis savo užsi
spyrimo, o prezidentas, įklim
pęs į asmenines problemas ir 
tuo praradęs veiksmingiausią 
derybų su Atstovų rūmais 
„ginklą” — sugebėjimą į savo 
pusę palenkti net respubliko
nišką opoziciją, turės nusileis
ti ir dar kartą pajusti pra
laimėjimo kartumą.

Tačiau šį kartą šešėlis kris 
ant visos Amerikos, juo la
biau, kad dabar JAV Jung
tinėse Tautose net neturi am
basadoriaus, kuris galėtų 
daug nesklandumų išlyginti. 
Prezidento Bill Clinton pa
siūlytos ambasadoriaus vietai 
Richard C. Holbrooke kandi
datūros svarstymas yra įstri
gęs iki kitų metų pradžios. 
Kai kurių įtakingų Vašingtono 
politikų nuomone, preziden
tas yra praradęs jėgą pa
stūmėti Teisingumo ministe
riją ar Kongresą, kad Hol
brooke būtų patvirtintas am
basadoriumi.

Nors Bill Clinton rugsėjo 21 
d. Jungtinių Tautų asamblė
joje buvo gan palankiai sutik
tas, jis negalėjo pažadėti, kad 
Amerika dar šįmet iki gruo
džio 31 d. sumokės bent 200 
mln. dolerių iš priklausančio 
narių mokesčio. Skola jau pa
siekusi beveik pusantro mili
jardo dolerių ir nemaža dalis 
JT finansinių problemų iš
plaukia kaip tik iš tos skolos 
nemokėjimo.

Įdomu, kad pati svarbiausia 
Jungtinių Tautų rėmėja dabar 
yra Japonija, sąžiningai kas
met atsisiskaitanti, nepaisant,

kad šiuo metu savo krašte 
jaučia ypatingus ekonominius 
sunkumus. Jungtines Tautas 
nuo visiško bankroto apsaugo 
tik tai, kad kai kurios, ypač 
naujosios JT narės, priside
dančios prie taikos palaikymo 
įvairiose pasaulio vietose, ne
gauna pažadėtos paramos, o 
pinigai išleidžiami būtiniau- 
siems reikalams.

Neseniai Amerikoje atliktos 
gyventojų apklausos rodo, jog 
72 procentai apklaustųjų pri
taria skolų Jungtinėms Tau
toms mokėjimui ir tiki, kad 
delsimas gadina JAV vardą 
pasaulio akyse. JT prieš kiek 
daugiau kaip 50 metų buvo 
kaip tik sukurtos ir puo
selėtos Amerikos prezidentų, 
ypač Roosevelt ir Truman ini
ciatyva. Gaila, kad dabartinis 
prezidentas nededa daugiau 
pastangų pakelti savo tautos 
prestižo kitų valstybių akyse.

Šių metų balandžio mėnesį 
Kongresas (tiesa, labai neno
riai) įgaliojo prezidentą mo
kėti JT 819 milijonus dolerių 
ir dar nurašyti 107 mln. dol., 
Jungtinių Tautų skolą Ameri
kai. Su ta suma buvo pateik
tas ir ilgas sąrašas reformų, 
kurias JT turėtų įgyvendinti, 
prieš tolimesnius mokėjimus. 
Tarp sąlygų buvo personalo 
skaičiaus sumažinimas, išlai
dų apkarpymas ir JAV skirto 
nario mokesčio numušimas 
nuo 25 iki 20 proc. Po penkių 
mėnesių čekis dar neįteiktas, 
nes JT vadovybė nesutinka su 
viena kebliausių sąlygų: kad 
Amerikos pinigai nebūtų pa
naudoti abortų programų įve
dimui kitose valstybėse. Nors 
kelis kartus JT nuostatai šiuo 
atžvilgiu jau buvo pakeisti, 
sušvelninti, bet klausimas 
tebekabo ore. Deja, nukenčia 
ir kai kurios labai svarbios 
programos, kaip Laisvosios 
Europos ir Azijos radijo trans
liacijos, kurias norėta išplėsti 
į Iraną bei Iraką ir kt.

Nėra abejonės, kad negimu
sių kūdikių žudymo bet koks 
skatinimas nusižengia Dievo 
ir žmoniškumo įstatymams ir 
su ta blogybe turėtų kovoti vi
sos tautos, bet ar tikrai Ame
rikos užsispyrimas nemokėti 
jai priskirto JT nario mokes
čio remiasi abortų klausimu, 
o galbūt tai dar vienas būdas, 
pasinaudojant savo finansine 
jėga, priversti kitas tautas 
šokti pagal Vašingtono mu
ziką?

NEIŠGYVENTU DIENŲ 
NAŠTA

JTURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.34 (Tęsinys)

Yra kažin kas kraujyje. 
Jeigu būtų pataikęs, laimingesnio ir geresnio žmogaus 
vargu ar būtum galėjęs rasti. Tik spėju, bet ir tikiu, 
kad mano spėjimas labai netoli nuo teisybės. O pačiam 
kas? Parašyk. Žinau, kad kokio atgaila pagražinto at
sakymo negausi. Ji seniai jį užmiršo. Jau buvo už
miršusi, kai suplanavo tokį pabėgimą. Ateina galvon 
mintis, kad savo iš vėžių išmuštu būdu vis tiek jį 
gerbė. Nepabėgo iš ten, kur visi pažino. Nenorėjo ap- 
sarmatyti, apjuokinti, tai ištempė ten, kur vargu ar 
kas pažino. Ar pagalvoji, kad daugumas, o gal net visi, 
kurie stovykloje kartu gyveno, ir šiandien tebegalvoja, 
kad juodu kartu į geresnę vietą išvažiavo. Juk jeigu ne 
tas prakeiktas karas, ji tikrai būtų susiradusi ką kitą. 
Pagal save. Gal net tave patį, — šyptelėjo.

— Manau, kad ir susirado, — įterpiau.
— Gal susirado, gal ir ne. Kai kuriai rūšiai žmo

nių tai ne taip lengva. Kai nieko geriau nebepasitaiko, 
pasitenkina tuo ką randa. Toks jau žmogus. Dauguma 
tokių. Kiti ir palieka neradę.

Pasišnekėjom, bet gudresnis netapau. Ji žinojo 
mano pusę, bet nieko nepasakė. Pasijutau be reikalo 
išsišnekėjęs, bet žodžių sugrąžinti nebegalėjau. Knie
tėjo pasakyti: „O kas, jeigu aš ir buvau tas, kurio ji 
ieškojo?”, bet prikandau liežuvį.

Kai susiruošėm grįžti į pakalnę, ji apmetė kalną 
akimis ir paklausė:

— Kurią vietą pasirinktum statyti?
Nė kiek nesuabejojęs atsakiau:
— Tą, kur valgėm. Atvirą verandą dar išstumčiau 

į priekį, kad persivėrus per tvorelę galima būtų pa
žiūrėti toli apačioj medžio viršūnes. Tiesiai iš viršaus.

Ji atsisukus gerokai pažiūrėjo į pliką uolą.
— Ir nebijotum su visa uola nudardėti žemyn? Juk 

matai, kad uola ir be namo jau svyra į aną pusę.
Tikrai, iš tos vietos žiūrint, ji atrodė svyranti į 

prarają.
— Dar įdomiau, — pasidrąsinau.
— Nuvirsti?
— Jeigu ji išstovėjo kažin kiek milijonų metų, tai 

mano amžių tikrai išstovės. Pagaliau, jeigu ir virstų, 
tai žinočiau, kad nors savo vi >nišas dienas užbaigiau 
su triukšmu. Bet ir ne geologas būdamas galiu už
tikrinti, kad tas akmenėlis čia sėdės dar kažin kiek 
milijonų metų. Žinoma, jeigu velnias neužsimanys vėl 
su botagu pasmiguoti.

Pajuokaudami ir pasigrožėdami leidomės žemyn. 
Sekdamas savo gal niekada kūnu nevirsimą mintį ke
lis kartus tarp uolų nusifotografavau Aldoną. Vienoje 
vietoje apsikabinusią aukštyn iššokusią uolą taip, kad 
tik veidas ir pirštų galai tebuvo matyti. Užjos tolumoj 
į dangų kilo kalno viršūnė. Atrodė, kad ji kabo viršum 
prarajos. Į ją bežiūrint galvon įlindo keistas klausi
mas, ir nebesusilaikiau.

Dabar tik vaidini, kad pakilai virš prarajos, bet 
kiek kartų iš tikrųjų taip kabojai? Ne juokais, ne 
išdykaudama, bet iš tikrųjų?

Ji susimąstė.
— Ant uolos niekada, bet šiaip gyvenime reikėtų 

pagalvoti. Ir gerai. Daug negalvodama galėčiau pasa
kyti, kad bent ketvertą: tada, kai pavyko pabėgti nuo 
išvežimo į Sibirą, kai per Nemuno tiltą pabėgau į

priekį, kai iš Berlyno dviračiu išlėkiau po kraštą pasi
dairyti. Teisybę pasakius ne išlėkiau, buvau išlak- 
dinta. Pasimaišė toks šaunus, visokių istorijų pilnas 
Leonas ir ištempė. Nelabai tempti ir reikėjo. Man 
pačiai barščiai buvo gerokai užvirę, tai buvo smagu, 
kad galiu nors vienai dienai su juo pabūti. Ką aš pati 
galvojau ir kuo kunkuliavau, atsimenu, o ką jis galvo
jo, nebepasakys. Buvo ankstyvas rytas, kai išlėkėm. 
Net per miestą nedaug telėkėm. Jis žinojo kelius, man 
tereikėjo tik sekti. Kai apie pietus sustojom pušyno 
pakrašty užkąsti, buvau linkusi sukti atgal, bet jis nė 
šnekėti nenorėjo. Sakė, kad dėl tiek neužsimokėjo nė 
ant dviračio sėsti. Girdi iš lengva pariedėsim ligi kal
nų, pasidairysim. Juk iš arti kalnų dar nematei? 
„Medvėgalėj” atsakiau. Jis tik nusijuokė. „Tai kiekvie
nas kurmiarausis tau kalnas. Kai tikrus kalnus pama
tysi, kitaip šnekėsi. Kai atsibos, susikrausim dviračius 
į traukinį ir kaip mat vėl atsidursime Berlyne”. „O jei
gu vokiečiai pristatys prie darbų. Juk gaudo”, 
mėginau pagąsdinti. Jis tik numojo. „Gaudo tik pa
frontėje. Čia nėra kam. Aš vienas kiek apvažiavau, ir 
niekas net nebandė užšnekinti, o su moterim... 
Užšnekintų, pasakyčiau, kad vežu tave pas tėvus. Dar 
pasakysiu, kad tavetnuvežęs pas tėvus, galėsiu, eiti, 
kur tik jie norės”. ”Ims ir patikės. Abu kur nors įgrūs”, 
mėginau nusijuokti, bet jis buvo neatkalbamas. „Tai 
dar nespėjai pažinti vokiečių. Jie tiki kiekvienu nieku. 
Tik mokėk pameluoti. Tie žodžiai mane nukrėtė. Taip 
pat, kaip ne taip seno mano pačios melo vaisius. Ar 
kai žmogus tiki, tai galima visokius melus krauti?” 
užkirtau, bet jis buvo nepajudinamas. Sakė, „O kodėl 
mes čia? Kas mus išmetė iš namų? Kas tą visą pra
garą užkūrė?” Norėjau laikytis savo, bet jis nuo savo 
nesitraukė. Gerokai apsikapojom. Jau beveik norėjau 
sėstis ant dviračio ir leistis atgal, bet jis staiga pasi
keitė, ėmė viską versti juokais. Net sakė dar pagalvo

siąs. Esą gal ir neverta trenktis į kalnus, kai nežinai, 
ar gausi kur užkąsti, net ir po stogu gali niekas ne
įsileisti. Tam amžiuje ir piktumas ir nepasitikėjimas 
greitai praeina. Praėjo ir man. Net nebesipriešinau, 
kai jis užsėdęs dviratį patraukė tuo pačiu keliu toliau. 
Nusekiau ir aš. Tylėdami pervažiavom kažin kokį 
miestelį. Už miestelio, beveik vidury lauko buvo 
geležinkelio stotis. Kad geležinkelio stotis supratau iš 
eilės prekinių vagonų. Prieky kelias šakojosi. Vienas 
ėjo tiesiai ir kiek kilstelėjęs lipo per geležinkelį, kitas 
suko į stotelę. Sekiau iš paskos ir galvojau, ką reikės 
daryti, jeigu jis pasuks į stotį ir toliau vyks traukiniu. 
Jis mane traukė tolyn, o dviratis atgal. Nenorėjau ap
meluoti ir apiplėšti žmogaus, kuris šalia kelio radęs 
pasiėmė kaip seserį ir globojo kaip seserį. Na į galą gal 
ir nebe visiškai kaip seserį, bet niekada savo paties 
užbrėžtos ribos neperžengė. Aš pati ir gyniausi ta pa
čia riba, nors ne sykį ir ėmė gailestis, kad tą, jo užsi
brėžtą, ribą buvau šventai, net vaikiškai, priėmusi. 
Antrą vertus juk tik vaikas dar ir tebebuvau. Ir dar ne 
bet koks vaikas, bet kataklizmo išmestas į tuštumą. Ir 
išgąsdintas. Išgąsdintas kartais turbūt labiau įsikimbi 
žodžio negu žmogaus, ir gal tik dėl to sukau galvą kaip 
stotelėje reikės pasielgti, bet jis į stotelę nesuko. 
Traukė tiesiai. Galvojau, kad apsukę ratą ligi vakaro 
sugrįšim atgal. Žvalgiausi po laukus. Turbūt žval
giausi, kad net nepamačiau, kaip jis sustojo, keikda
mas nušoko nuo dviračio ir pasilenkė prie priekinio 
rato. Sustojau ir aš. „Ar turi lopų ir klijų?” paklausė. 
Nežinojau. Jis pats prišokęs pažiūrėjo. Klijų buvo, bet 
jokio lopo. Jis vėl nusikeikė. „Ir daryk kitam gera!” dar 
pridėjo. Paskum pasakė, kad aną dieną atvažiuoda
mas į Berlyną, pasivijęs moterį, stumiančią maišiu
kais apkrautą dviratį su nuleista padanga. Pasigai
lėjęs. Sulopęs padangą. O, kad padanga buvusi lopyta 
ir perlopyta tai atidavęs ir savo klijus ir lopus. (B.d.)
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TURISTINĖS NUOTRUPOS 
VILNIAUS

STASĖ E. SEMĖNIENĖ

IŠ

Vilnius veikia turistus, kaip 
geras senas vynas. Juo daž
niau jį lankai, tuo daugiau jis 
tave svaigina ir žavi savo se
novės didybe, architektūri
niais pastatais, didingomis 
bažnyčiomis, muziejais, gale
rijomis, seniausiu universitetu 
Rytų Europoje, didžiuliu sena
miesčiu.

Aušros Vartų stiprybė

Aušros Vartai, nepaisant 
kiek kartų lankytasi, traukia 
savo nuostabiu šventumu. Ma
tai keliais slenkančias se
nutėles, suvargusiais pirštais 
dievobaimingai glostančias ro
žinį ir atmintyje atsimuša 
Konfucijaus itin reikšminga 
mintis: „Dievotumas ir paklus
numas tai žmonijos šaknys”. 
O Aušros Vartų Marija taip 
artima širdžiai, taip sava ir 
lietuviška, ko niekad nepaty
rei nei Čenstakavoje Juodo
sios Madonos šešėlyje, Lenki
joje, nei Fatimoje, Portuga
lijoje, nei Guadalupe, Meksi
koje. Gal tik Liurde jutai di
desnį pakilimą su žvake ran
koje sekdama tūkstantinę mi
nios jūrą, ugningai vingiuo
jančią ir į aukštybes kylančia 
jautriai išgyventa giesme: 
„Avė, Avė, Maria!” Tada sie
loje susikaupė tik meilė visam 
pasauliui, Aukščiausiojo su
kurtam. Juk ir Lev Tolstoj 
rašė, kad „kuriame yra meilė, 
tame yra ir Dievas, nes Jis ir 
yra meilė”.

Darbas, pareiga, 
atsakomybė

Prezidentūra Vilniuje neda
ro gėdos Savo reprezentacija. 
Nedažnas lygina ją su Baltai
siais namais Vašingtone, ta
čiau labai stebina, kad nei 
lauke, nei viduje tuoj pat ne
pamatysi jokios apsaugos ar 
sargybos. Šiais, taip į tero
rizmą palinkusiais, laikais, tai 
net baugina. Laiptais pasikeli 
į kambarį — tuščias. Pradedi 
žvalgytis ir gerokai laiko 
praeina, ieškant gyvos dva
sios, kol pagaliau atslenka 
aukštas vyrukas su nešiojamu 
telefonu (Lietuvoje vadinamu 
„mobiliniu”). Pasakai reikalą, 
o jis kaip iš Marso nukritęs, 
nieko nežinąs. Užklausi, ar 
yra koks vyresnysis, tada atsi
randa kitas jaunas vyras, vėl 
su „mobiliniu” telefonu, bet 
šiam jau viskas aišku ir tau 
mielai patarnauja.

Akademinio dramos teatro pastatas Vilniuje, Gedimino prospekte.
Nuotr. Eltos

Kas labai aiškiai dabar Lie
tuvoje pasikeitė, tai žmonių 
pažiūra į darbą, pareigų ir at
sakomybės pajautimą. Būdavo 
įstaigose „pasisvečiavimai”, 
kavos išgėrimai ir „sveika” 
galvosena: „Nueisi į darbą — 
gerai, nenueisi — irgi neblo
gai”. Aha, tik ne šiuo metu. 
Dabar nebesiūlo svečių pa
vėžinti (ko nei seniau ne
reikėdavo, bet patys pasi
šaudavo). Jau visai kita dai
nelė: „Turiu bėgti į darbą. Ne
galiu vėluoti. Labai žiūri”. 
Turėdami darbštų ir parei
gingą prezidentą, matyti, iš 
aukščiau vaiskiais saulėtais 
pavyzdžiais parodoma, kad 
negalima klysti ir „sovie
tiškai” dirbti, nes punktualu
mas ir darbštumas neša žmo
gui geriausius vaisius. Taipgi 
bankuose dabar pastebimi 
greiti, mandagūs ir veiksmin
gi patarnavimai.

Iš vieno kraštutinumo — 
į kitą

Lietuvoje po sovietų okupa
cijos pasireiškė keisti ir juo
kingi kraštutinumai. Būdavo, 
skambink telefonu po visą Vil
nių ir tau nieko nekainuoja. 
Kuriam kitam pasaulio kam
pelyje tai rasi? Užtat ir čia at
vykę iš Lietuvos pas gimines 
vidury dienos pyškindavo, 
kiek galėjo į visas puses: Kali
forniją, Floridą, New Yorką, 
Kanadą ar Lietuvą. O dabar, 
lyg bumerangas, staiga atsi
mušė kitas kraštutinumas. 
Šneku Vilniuje su vilniete, toji 
perspėja mane — tau brangiai 
kainuos. Užklausiu viešbuty, 
koks tarifas, sako, 8 centai už 
minutę. Per 3 dienas Vilniuje 
privariau per 12 dol. O viena 
kelionių bendrovės direktorė 
pasiguodė: „Esu pleputė. Man 
telefonas per mėnesį kainuoja 
400 Lt.” Dar kitokią nesąmonę 
teko pastebėti, ko irgi niekur 
pasauly nerasi. Skambini tele
fonu iš viešbučio kambario 3- 
čiame aukšte į viešbučio ad
ministraciją 1-ame aukšte ir 
eina per... miesto centrinę.

Magiškoji Baltijos kava

Kavos mėgėjai Vilniuje gali 
labai puikiai pasmaguriauti. 
Kokia kava pasaulyje ska
niausia: cappuccino, cafe latte, 
espresso, turkiška su nuosė
dom, Starbucks ar dar kokia 
kita? „Senajame rūsyje” kava

Neris Vilniuje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

pati skaniausia ir egzotiš
kiausią Niekad niekam ne
užteks vieno puodelio. Ir ne 
kavos smalyžius paprašys pa
kartoti. Tai juoda kava, ant 
viršaus užpilta su kiaušinio 
tryniu, išplaktu su cukrumi 
iki baltų putų. Kėdainiuose 
vadindavo „kogel-mogel” (lan
kydama gimnaziją ten išmo
kau rusų ir lenkų kalbas, ly
giai, kaip Pagėgliuose, Klai
pėdos krašte išmokė vokiečių 
kalba net melstis pradžios mo
kykloje ir Goethes ligi šių 
dienų poemos „Erlenkoenig” iš 
atminties nepaleisti). O ir pi
gumas tos kavutės — vos 50 
amerikietiškų centų — 2 Lt.

Sovietiška statyba

Pakviečia į svečius Antakal
nyje, į vieną iš geresnių ra
jonų — švarus oras, pušynai. 
Antrame aukšte gražus 5 
kambarių butas. Yra didelis 
platus balkonas, į kurį išeiti 
reikia pro... langą. Namas sta
tytas prieš 13 m. Ir visuose 
aukotuose — lipi pro langą į 
balkoną.

O vienoje vietoje Vilniuje 
matysi ilgiausias eiles, ar tai 
būtų pusę šešių ryte, ar vėlai 
vakare. Vokietijos konsulatąs 
nuolatos apgultas, prašančių 
vizų. Mūsų vairuotojas pa
aiškino, kad tai „verslininkai”, 
kurie pigiai perka mašinas 
Vokietijoje ir pardvtda jas 
brangiai Lietuvoje.

4 vai. ryte į Gedimino 
kalną

Daugelis gąsdina turistus, 
kaip nesaugu Lietuvoje. Dve
jetas vaikaičių, 28 m. ir 30 m., 
sutiko savo draugus, ir šešiese 
patraukė „ištirti” Vilniaus 
naktinio gyvenimo. Perėję per 
ketvertą barų (abu vyrukai 
negeriantieji), 4 v.r. vienas jų 
sumanė aplankyti Gedimino 
bokštą (tada Lietuvoje saulė 
patekėdavo jau 3 vai. 15 min.). 
Kai tą papasakojau vienai 
akademiko našlei, toji pasi-

Š.m. rugsėjo 1 d. vykusiame koncerte „Beauštanti aušrelė” griežia maestro Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamas 
Lietuvos Valstybinis simfoninis orkestras. Naujųjų mokslo metų pradžios koncertą Katedros aikštėje surengė 
Lietuvos Muzikų rėmimo fondas ir jo talkininkai. Nuotr. Eltos

KLASIKINĖS MUZIKOS MĖGĖJŲ 
DŽIAUGSMUI

P. PALYS

1998-1999 metų muzikos se
zonas Lincolno New Yorke, 
yra jau prasidėjęs. NY City 
opera sezoną atidarė rugsėjo 
10 d. Giacocomo Puccini ope
ra „Tosca”. Iš viso šį sezoną 
čia bus parodyta 15 operų 131 
kartą. Iš jų net 8 — naujai 
pastatytos.

Garsioji Metropolitan
(„MET”) opera sezoną pradės 

, rugsėjo 28 d. Camille Saint — 
Saens — „Samson et Dalila”. 
Pagrindinius vaidmenis atliks 
Placido Domingją, Olga Boro- 
dina, Denyce Graves, Sergei 
Leiferkus. Diriguos „MET” 
operos muzikos direktorius 
James Levine. (įskaitytoj ai tu
rėtų įsidėmėti, kad tą patį 
vakarą, 8 vai.,' & opera, daly-

.------------------- TT---------------
baisėjo: „Vienas?) O, Viešpatie, 
jį galėjo papjauti”. O tas jau
nuolis šalčiausiai ramino 
mane: „Močiute, nepamiršk, 
kad gyvenu Manhattane, New 
Yorke”.

Vilnius taiko i pat širdį

Brolis iš Kanados, atvykęs 
su žmona ir apsistojęs „Drau
gystės” viešbutyje, pakvietė 
pietų. Pietauta^a6-ame aukš
te. Vakare trisdešimtmetis 
vaikaitis man sako: „Močiute, 
kai aš palikau vienas ir 
žiūrėjau į žalumynuose pa
skendusį Vilnių — staiga pa
jutau giliai širdyje neapsa
komą meilę jam! ir visai Lietu
vai”. Balsas lūžo, o akyse 
atsispinėjo ašątjos. Man tai 
buvo didžiausia dovana — at
pildas už šeimai suteiktą ma
lonią kelionę ir vaikaičių, gi
musių Wisconsin valstijoje, 
atvežimą čia, kur jis įsitikino 
savo šaknų stiprumu ir gilu
mu. Ar ne Heinrich Heine pri
sipažino, kad, kai jis iš akių 
prarado savo tėvynę, atrado ją 
savo širdy!

vaujant tiems patiems atli
kėjams, bus rodoma ir per 
PBS TV (New Yorke kanalas 
13). Nepavyko sužinoti, ar toji 
laida TV ekranuose bus „gy
va”. Spėčiau, kad tai būtų 
anksčiau padarytas šios ope
ros įrašas. Kažin ar tą patį va
karą būtų publikai „trukdo
ma”, nes tai bus iškilus „Gala” 
pastatymas. Tą vakarą bus 
pagerbtas tenoras Placido Do
mingo, nes sukanka 30 metų 
nuo to laiko, kada jis pirmą 
kartą pasirodė „MET” opero
je-

Šio „MET” operos sezono 
metu bus pastatytos 23, skir
tingos operos. Dvi iš jų — 
premjeros: Arnold Schoenber 
-i- „Moses und Aron” (pagrin
diniuose vaidmenyse Philip 
Langridge ir John Tamlinson. 
Dir. Levine) ir Carlisle Floyd 
— „Susannah” (pagrindinius 
vaidmenis atlieka: Renne 
Fleming, Jerry Hadley, Sas- 
muel Ramey. Dir. Levine). 
Naujai pastatytos bus: Wolf- 
gang Amadeus Mozart — „Le 
nozze di Figaro” (solistai: 
Renne Fleming, Cecilia Barto- 
li, Susanne Mentzer, Bryn 
Terfel. Dir. J. Levine), Giu- 
seppe Verdi — „La Traviata” 
(Solistai: Angelą Georghiu, 
Roberto Alagna, Marcelio 
Giordani, Vladimir Chernov. 
Dir. J. Levine) ir Gaetano 
Donizetti — „Lucia di Lam- 
mermoor” (solistai: Ruth Ann 
Swenson, Ramon Vargas, Paul 
Plishka. Dir. Carlo Rizzi).

Šios 23 operos sezono metu 
bus pakartotos 197 kartus. Se
zonas pasibaigs kitų metų ba
landžio 24 d. Tą dieną, popie
tiniame pastatyme, matysime 
Alban Berg — „Wozzeck”, o 
vakare — George Frederic 
Handel opera „Giulio Cesare”.

Operų mėgėjai, mėgstantieji 
operų klausytis per radiją, ir

CLASSIFIED GUIDE
(VAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
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ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654
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Realmart 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

ROŽINIS RADIJO
BANGOMIS 

Y" WNDZ * AM 750
Šeštadieniais 9:32 v.r. 

„Kalbėkite rožini kasdieną už taiką 
pasaulyje”

^^^^^JDiev^MolinuJAanjia^Fatitnoje^

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

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

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

Reikalingas stalius
su patirtimi įvariems 

staliaus darbams.
Tel. 773-297-4198

šiais metais galės džiaugtis 
radijo transliacijomis iš 
„MET” operos rūmų. Translia
cijos bus girdimos tiesiogiai. 
TEXACO bendrovės dėka, 
„MET” operų transliacijos šį 
sezoną jau girdimos 69-tą 
kartą. Transliacijos būna gir
dimos ne tik Amerikoje, bet ir 
kitų kontinentų valstybėse, 
taip pat ir Lietuvoje. Translia
cijos prasidės lapkričio 28 d. 
(preview) ir užsibaigs kitų 
metų balandžio 17 d. Bus gir
dimos kiekvieną šeštadienį 
1:30 vak. po piet, išskyrus 
spalio 3 ir 10 d. Tomis dieno
mis transliacijos prasidės vie
na valanda anksčiau — 12:30 
vai.

New Yorke Phi narmonic or
kestras (muzikos direktorius 
Kurt Mazur), savo koncertinį 
sezoną pradėjo rugsėjo 17 d. 
Tą dieną Alice Fischer Hali 
skambėjo Beethoveno muzika: 
visos trys „Leonore” uver
tiūros, „Fidelio” uvertiūra ir 
simfonija Nr.l. Šio orkestro 
koncertus girdėsite 189 kar
tus.

KULTŪROS TARYBOS 
PRANEŠIMAS

Atkelta iš 3 psl.

Tęsiami kultūros 
projektai

Toliau tęsiama sakytinė is
torija, kuriai vadovauja Laima 
Petrauskaitė - Vanderstoep, 
speciali kultūros tarybos narė 
šiam projektui.

Parama kultūrinei veiklai 
— mecenatas Lietuvių fondas.

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
7" REALTORS

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

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

mz KMIECIK REALTORS 
k-£niU!J£~| 7922 S.Pulaski Rd.

t-El, 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

DĖMESIO!
1-800-SP ARNAI — 

tai BALTIA EXPRESS
siuntinių bendrovės 

nemokamas telefonas, lengvai 
įstringantis į atmintį.

Jūsų patogumui dirbame: 
ketvd. 3 v.p.p. -10 v.v., 

šeštd. 9 v.r. - 3 v.p.p. 
Nemokamai užpildome 
anketas žaliai kortelei;

7269 S. Hariem, 
Bridgeview, IL 60455

Dėmesio, nagingi vyrai! 
Skubiai parduodamas 2 bt namas 

Bridgeport apyl. Kaina $49,900. Na
mui reikia remonto. Kreiptis:

Aušra Padalino 
First Rate R.E.

Tel. 773-767-2400

Estate Sale
6048 S. Kenneth Avė. 

Oct. 3, Sat. 9 am—4 pm. 
Oct. 4, Sun. 10 am—3 pm.

50+ year accumulation 
furniture, kitchėn warė, ’tbols, 
books, antiąues & colectibles. 

Something for everyone.
 Priced to go.

Brighton Pk
išnuomojami 2 bt.. Vienas — 4 
kamb. su šiluma $525 mėn., 
antras - 3 kamb. su šiluma ir 

elektra $380 mėn.
Tel. 773-376-1754

Šios LB apylinkės buvo finan
siniai paremtos: Philadelphi
jos LB, Cleveland LB ir Dayto- 
na LB. Tai ypatingai svarbi 
finansinė parama LB apylin
kėms, nes jau nedaug liko to
kių LB apylinkių, kurios ga
lėtų suruošti didesnius kultū
rinius įvykius be paramos.

Rugsėjo mėn. LB Kultūros 
taryba skelbia spaudos vajų, 
kuris tęsis iki 1998 metų galo. 
Lietuvybę išlaikyti Amerikoje 
labiausiai padeda lietuviška 
spauda. Be spaudos nėra įma
noma jokia lietuviška veikla. 
Naujam prenumeratoriui 
kiekvienas laikraštis ar žur
nalas iš savo pusės duoda nuo
laidą, o skirtumą prideda Lie
tuvių fondas.

Lapkričio 28 d. Clevelande 
įvyks Premijų šventė. Bus pa
skirtos penkios premijos: mu
zikos — komisijos pirm. Lore
ta Venclauskienė, dailės — 
pirm. Dalia Šlenienė, žurna
listo — pirm. Juozas Žygas, 
mokytojo — pirm. Regina 
Kučienė ir radijo — pirm. Leo
nas Narbutis. Premijų mece
natas Lietuvių fondas.

Lapkričio 29 d. Jaunimo 
centre Čikagoje vyks Telšių 
teatro spektaklis. Rengia LB 
kultūros taryba.

LB kultūros taryba reiškia 
nuoširdžią padėką Lietuvių 
fondui už finansinę paramą, 
be kurios būtų sunku įgyven
dinti kultūrinius užsimojimus.

• Juo labiau senstu, tuo la
biau nepasitikiu gerai žinoma 
doktrina, kad su amžium atei
na išmintis.

H. L. Mencken

S



RENGINIAI ČIKAGOJE
1998 METAI LAPKRIČIŲ MĖN.

SPALIO MĖN.

3 dieną — ASS Čikagos 
skyriaus metinė šventė Wil- 
lowbrook pokylių salėje,. Wil- 
low Springs, IL.'

4 dieną — Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų metinė 
šventė: 3 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje; 4 vai. 
p.p. iškilminga vakarienė su 
programa Jaunimo centro 
didž. salėje.

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose.

— Seserų pranciškiečių rė
mėjų seimas: 11 vai. r. šv. Mi
šios Marijonų koplyčioje; 12 
vai. — pietūs; 1 vai. p.p. — 
posėdžiai.

— JAV Kongreso atstovo 
John M. Shimkus pagerbimas 
12:30 v.p.p. „Bočių” menėje, 
PLC, Lemonte. Ruošia Illinois 
lietuvių respublikonų lyga.

9 dieną — Vilnietės dail. 
Liucijos Kryževičienės mono
tipijų paroda Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Atidary
mas, dalyvaujant autorei, 7 
v.v. Paroda tęsis iki spalio 22 
dienos.

— „Girių aido” partizanų 
koncertas PLC, Lemonte.

10 dieną —Lietuvos Duk
terų draugijos metinis pokylis 
Jaunimo centro didž. salėje.

11 dieną — „Girių aido” — 
partizanų koncertas Jaunimo 
centre, Čikagoje.

— Šakiečių klubo gegužinė 
Vytauto Didž. šaulių rinkt, 
namuose.

— Pal. J. Matulaičio misijos 
ruošiami pabendravimo pietūs

« 12:15 vai. p.p. PLC salėje, Le
monte.

— Pirmoji muzikos popietė 
— Čiurlionio ciklai, 1:30 vai. 
p.p. Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC, Lemonte.

17 ir 18 dieną — Moters 
savaitgalis PLC, Lemonte.

18 dieną — Susitikimas 
— vakarienė su Lietuvos Res
publikos prezidentu Valdu 
Adamkum, 6 v.v. Willowbrook 
pokylių salėje, Willow 
Springs, IL.

23-25 dieną — Filatelistų 
draugijos „Lietuva” filatelijos 
ir numizmatikos paroda 
„LITHPAX XXVH” Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje.

24 dieną — Danutės Bra- 
zytės-Bindokienės pagerbimas 
-pietūs 11 v.r. Mayfield poky
lių salėje, 6072 So. Archer 
Avė, Čikagoje. Rengia ALRK 
Moterų sąjunga.

25 dieną — Sol. Virgilijaus 
Noreikos ir sol. Audronės 
Gaižiūnienės koncertas Jauni
mo centre, 3 vai. p.p. Ruošia 
„Saulutė” — Lietuvos vaikų 
globos būrelis.

— Lietuvių agronomų s-gos 
Čikagoje šv. Mišios už miru
sius narius 10 v.r. Marijonų 
koplyčioje prie „Draugo”. Po 
Mišių pusryčiai ir pabendravi
mas vienuolyno posėdžių sa
lėje.

30 dieną — „Ateities” sa
vaitgalio literatūros vakaras 
Jaunimo centro kavinėje. Or
ganizuoja Lietuvių rašytojų 
draugija.

3-1 dieną — „Ateities” sa
vaitgalis Ateitininkų namuo
se, Lemonte.

— „Puota jūros dugne” — 
maskaradas! Willowbrook po
kylių salėje. Ruošia jūrų skau
tininkų, -ių „Grandis”.

1 dieną — Tradicinės vi
suomeniškos Vėlinių iškilmės 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse prie Steigėjų paminklo 
vyks 12 vai. Šį mirusiųjų pri
siminimą ruošia Kapų sklypų 
savininkų draugija ir Bend
ruomenės Pasauliečių komite
tas, garbės sargyboje dalyvau
jant šauliams, šaulėms ir ra- 
movėnams.

— „Ateities” savaitgalis 
Ateitininkų namuose, Lemon
te.

— Lietuvos Vyčių rudeninis 
pobūvis su Lietuvos Vyčių 
choru ir šokėjais 12 vai. PLC, 
Lemonte.

7 dieną — Lietuvių fondo 
metinis pokylis Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte.

8 dieną — JAV LB Lemon
to apylinkės ruošiami pietūs 
PL centro didž. salėje. Loteri
jos laimingųjų bilietų trauki
mas.

— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaunimo centre.

— Antano Maceinos minėji
mas Jaunimo centre.

— „Lietuvių balso” laikraš
čio metinė vakarienė 4:30 vai. 
p.p. „Mabenka” restorane, 
7844 So Cicero , Burbank, IL.

12 dieną — Zarasiškių klu
bo pusmetinis narių susirinki
mas V.D. Šaulių rinkt, na
muose. $

14 dieną — Lietuvių Ope
ros metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje.

15 dieną — Tilžės Akto pa
skelbimo 80 metų sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. V.D. 
Šaulių rinktinės namuose. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis.

— PLC madų paroda, PLC, 
Lemonte.

— Lietuvių Skautų organi
zacijos įkūrimo, 80 metų gy
vavimo ir veiklos sukakties 
minėjimas Jaunimo centre. 
Pradžia 2 vai. p.p. Rengia 
Čikagos skautininkių drau
govė ir minėjimo rengimo 
komitetas.

20 dieną — Suvalkiečių 
dr-jos metinis narių susirinki
mas Šaulių namuose.

— „Vakaras su kun. dr. Vy
tautu Bagdanavičiumi” Jau-1 
nimo centro Čiurlionio galeri
joje. Rengia Lietuvių rašytojų 
draugija.

21 dieną — „Lituanicos” 
futbolo klubo 48-tas metinis 
sezono uždarymo pokylis PLC, 
Lemonte.

22 dieną — Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 80 metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių Karių veteranų s-ga 
Ramovė.

— Nelės ir Arvydo Paltinų 
koncertas 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia „Amerikos lie
tuvių radijas”.

29 dieną — Anglijos lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose.

— Telšių teatro spektaklis 
Jaunimo centre. Rengia LB 
Kultūros taryba.

GRUODŽIO MĖN.

3 dieną — Šakiečių klubo 
metinis narių susirinkimas 

V.D. Šaulių rinkt, namuose.

4 dieną — Šampano vaka
ras. Rengia „Lietuvos vaikų 
viltis”.

5 ir 6 dieną — Kalėdinė 
mugė, PLC, Lemonte.

6 dieną — Tauragės lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose.

— Tradicinis Balzeko mu
ziejaus „Metų žmogaus” poky
lis.

— Antroji muzikos popietė 1 
vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte.

11 dieną — Jūrų skaučių ir 
skautų Kūčios PLC, Lemonte.

12 dieną — Labdaros vaka
ras „Seklyčioje”. Rengia JAV 
LB Soc. Reikalų taryba.

b
13 dieną — Vytauto Didž. 

šaulių rinktinės Kūčios Šaulių 
namuose.

— Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos choro kalėdinių gies
mių‘koncertas ir pietūs po šv. 
Mišių PLC, Lemonte.

20 dieną — PLC Kūčios, 
PLC, Lemonte.

31 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Naujųjų Metų 
sutikimas Šaulių namuose.

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo cen
tro didž. salėje.

— PLC Naujųjų Metų suti
kimas PLC, Lemonte.

1999 METAI 
SAUSIO MĖN.

17 dieną — Sausio fl-sios 
minėjimas PLC, Lemonte, Lie
tuvių dailės muziejuje. Rengia 
LB Kultūros taryba. Svečias 
— Vytautas Cinauskas.

24 dieną — Dainavos an
samblio religinis koncertas, 
pagerbiant žuvusius už Lietu
vos laisvę, 3 vai. p.p. vyks Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marųuette Parke.

— Jūrų skautų ir skaučių 
iškilminga metinė Klaipėdos 
dienos sueiga Jaunimo centre, 
Lemonte.

VASARIO MĖN.
7 dieną — Trečioji muzikos 

popietė — Romantinės minia

tiūros, 1 vai. p.p. Lietuvių dai
lės muziejuje, PLC, Lemonte.

14 dieną — Lietuvos ne
priklausomybės . minėjimas 
Maria mokyklos salėje. Rengia 
ALTo Čikagos skyrius.

— Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas PL centre. Ren
gia LB Lemonto apylinkė.

KOVO MĖN.

7 dieną — Skautų ir 
skaučių tradicinė Kaziuko 
mugė Jaunimo centre..

14 dieną — „Margučio II” 
renginys Jaunimo centre — 
Los Angeles Dramos sambūrio 
spektaklis.

GEGUŽĖS MĖN.

2 dieną —„Laiškai lietu
viams” žurnalo metinė šventė 
Jaunimo centre.

—Ketvirtoji muzikos po
pietė — Fortepijoniniai duetai 
1 vai.p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte.

15 ir 16 dieną — „Poezijos 
dienos” Čikagoje. Gegužės 15 
d. jaunųjų poetų, gegužės 16 
d. — vyresniųjų.

21 dieną — Poezijos diena 
Jaunimo centre. Rengia LB 
Kultūros taryba.

22 dieną — Poezijos diena 
Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC, Lemonte. Rengia LB 
Kultūros taryba.

BIRŽELIO MĖN.
tO • 5

6 dieną'— Jaunųjų talentų 
popietė Jaunimo centre. Ren
gia LB Kultūros taryba.

RUGSĖJO MĖN.

26 dieną — „Draugo” jubi
liejinis pokylis „Martiniąue” 
salėje.

SPALIO MĖN.

3 dieną — Lietuvos himno

autoriaus Vinco Kudirkos 100 
metų sukakties minėjimas 
Jaunimo centre. Rengia LB 
Kultūros taryba.

LAPKRIČIO MĖN.

28 dieną — „Draugo” didy
sis koncertas Maria mokyklos 
auditorijoje.

DERĖSIS DĖL 
DUJOTIEKIO TIESIMO

Rugsėjo 21-22 d. į Vilnių de
rybų atvyko Rusijos dujų įmo
nių junginio „Gazprom” ats
tovai. Rusai nori susitarti dėl 
naujo dujotiekio per Lietuvą į 
Karaliaučiaus kraštą projek
tavimo. „Gazprom” jau metai 
prašo Lietuvos vyriausybę 
pradėti derybas dėl dujotiekio 
tiesimo._ »

Ųkio ministras Vincas Ba
bilius „Lietuvos rytui” teigė, 
kad Lietuva dujotiekį ties 
pati, iš „Gazprom” bus reika

DRAUGAS, 1998 m. spalio 1 d., ketvirtadienis 5

DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. t A.

PETRAS BURKAUSKAS
Minint mūsų mylimo Vyro, Tėvo ir Senelio, kurio 

netekome 1989 m. spalio 4 d. mirties sukaktį, šv. Mišios 
už jo sielą bus aukojamos spalio 4 d. 10:30 vai. ryto Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje. <

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a.a. Petrą savo maldoje.

Nuliūdę: žmona ir sūnūs.

laujama tik, garantijų, kad 
vamzdynu tekėtų dujos. Tokia 
būsianti derybų nuostata.

Projekto įgyvendinimas bū
tų naudingas Lietuvai: dujos 
pasiektų Jurbarko, Šilutės, Ši
lalės, Tauragės rajonus, būtų 
visiškai patenkinti poreikiai. 
Dujininkai iki šiol sielojasi, 
kad prieš 7 metus Lietuva 
dėl politinių priežasčių atsi

sakė dalyvauti didžiuliame Ja- 
mšlo — Vakarų Europos dujo
tiekio projekte.

Planus tiesti dujotiekį į Ka
raliaučių yra pareiškusi ir 
ūkio ministro V. Babiliaus ini
ciatyva Lietuvoje įsitvirtinanti 
JAV bendrovė ,,Williams In
ternational”, ketinanti valdyti 
33 procentus naftos įmonių 
akcijų.

KAPITALO (AKCIJŲ) RINKA TAI:
1. Įmonei — finansų šaltinis,
2. Šalies ekonomikai — varomoji jėga,
3. Investuotojai’— galimybė uždirbti.
Mes dirbame Lietuvos akcijų rinkoje ir kviečiame Jus prisijungti! 
Nemokamos konsultacijos ir analitiniai tyrimai bei rekomendacijos:
FMJ „Baltijos vertybiniai popieriai”
Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos licenzija Nr. B027 
Adresas: Gedimino pr. 60, 2600 Vilnius, Lietuva 
Tel. +370 2 31 38 36; + 370 2 31 38 35
Mob. tel. + 370 87 45373; + 370 87 96105
Fax +370.2 31 38 40
E-mail tbls@eunet.lt

[Abūšoiūieįy, PositivclygĮ
The LAŠT *98 Bioui-Out!
No sane off e r will be refused on all remaining ‘98’s!

""“isiilllbr

New 1998 Civic DX
New 1 998 Civic DX 3 Door 
New 1998 Civic DX Coupe 
New 1998 Civic DX Sedan

Skubėkite į 
Midland Federal 

Savings
kur kasdien 

pelnysite 
geriausius

nuošimčius.

Ar «
nenusibodo 
ir vėl 
ieškoti 
geriausių 
procentinių 
uždarbių?

t
t
9

9
9

9

9
9

' per month* 
*36 mo. lease 

s2244 due at lease signing
,479

0

New 1998 Accord LX
per month* 

'36 mo. lease 
s2344 due at lease signing

New 1998 Passport LX 4x4

or
per month* 

‘36 mo. lease 
s2598 due at lease signing

Used Cars

■
z X2s-

•Air ’Auto. »Front disc brakes »2.2 liter fuel injected angine 
•Body aide molding »Dual airbags •Stereo/cass 
• Remote trunk release «Power Windows & Loėks

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

5.39%
APY*

12 month Term 

Certificate of Deposit

midlond fizdcrcil■■■■r Savings and Loan Association
8820 S. Harlem Ava., Bridgeview 60455 • (708) 588-8400.

4040 S. Archer Avė., Chicago 60632 • (773, 254-4470 
2657 W. 69th St., Chicago 60628 • (773) 825-7400 fąąf

www.mldlandfodoral.com eolmli««»

FDIC Insured
"AFh' (Annual Percentage Yleld) (or thls 12 month CD is 5.65% as of Sept. 1, 
1908. Irrterest is compounded daily and paid monthly. Ponaity (or sarty wlthdrawal 
Rate subject to change without notice. 

• 150 -Roinf Mechanical & Appearance Inipoction 
•Backed by a Honda 6/72 "plūs" Limited Warranty

New ‘88 Olds Aurora
Moon Roof, Heated, Leather Int. 4K Milės. Chrome VVheels. Bose. 
Autobahn Pkg.
Ori ginai List $39.535 . . . . ....................n.w633,995
‘BB Honda Accord LX
Auto.. Loadad..............................................................s S < ,495
‘98 Honda Civic LX 4 Dr. k -
Auto., Air.. Full Povver ............................................... ■
‘87 Chevy Camaro Convort.
Auto, Air , Cassette. Povver VVindovvs/Locks.. ■
‘87 Mazda Protogo
Air. Cassette ..............................................................*10,495
'86 Acura T.L. 2.5 Pratnluin
Air, Leather Interior. Sun Roof. Loaded.. . .
‘96 Honda Accord EXL
V-6, Leather Int., Sun Roof. Loaded.............
‘86 Honda Accord LX
4 Door. 5 to chooat? f romi . . ....
‘86 Honda Civic
Air Condttioning. Cassette..............................
‘88 Honda Civic LX
Auto. Trans.. Low Miloo. 6 to choose from.
‘86 Dodgo Intropid
Air., Auto., Povver VVindovvs/Locks, Alloy VVheels. ■ UjalT+J
‘95 Honda Odyssoy V«n EX
Air, Auto. Sun Roof. Povver VVlndovvs/Locka
‘85 Honda Accord
3 to choose from. starting at..................
‘95 Mazda Minta Convertiblo
Air. Stereo/Cassette. Summe, Fun.................
‘95 Suzuki Sidakick
Stereo/Cass, Fully Factory Eguipped. Alloy VVheels

•l 7,995 
s16,995 
•13,595 
‘12,995 
s12,495

‘13,995 
*1 1,995 
*1 0,995

WE Wll_l_ GET YOU APPROVED!
24 Hrs./7 Days 888-750-AUTO (2886)

ji

S9OO IV.
(347) 9GS-7O7O

OUR USED GAR LOT IS JUST 
AROUND THE CORNER AT 

8833 WAUKEGAN RD.
‘85 Saturn SL
Auto.. Air Conditloning .......................................
‘84 Honda Prolude V-Toch
Leather Interior. Sun Roof. Loaded..................
‘83 Toyota lercol
Air., Auto. Trans....................................................
‘92 Ford Ezplorer 4x4 XLT
Loaded. Low Mileage ........................................
‘82 Lincoln Town Car
Sim Convert. Top. All Povver.............................
‘02 Honda Accord LX
Air, Auto. Full Povver................*.... r ... .
*92 Mitsubishi Dalant
Air., Auto.. Full Povver......................................
‘92 Nissan Stanza
Air., Stereo Cassette ......................................
‘92 Ford Tbunderbird
Air.. Auto.. Full Povver.....................-..............
‘91 Dodgo Shadovv
Very Clean .......................... .............................
‘00 Toyota Camry
Air. Auto.. Povver Windows/Door Locks . . .
‘09 Honda Accord LX
Auto., Loaded. Low Milės .............................
‘80 Mazda MPV Van
V-6, Air.. Loaded ...............................................
‘88 Morcury Topaz
Air., Auto., Stereo ............................................
‘89 Nissan Sontra Wagon
Auto Transmisslon, Likę Nevvl . . •...............
‘86 Joep Chorokea
Auto. Transmission. Air Conditloning. Clean
‘■B Olds 88 Rsgancy
Fuljy Loaded...........................................................
‘BB Ford Aarostar Convarsion Van
Fully Loaded . ......................................................
‘96 Chevy Chavatta
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Lietuva partizanui buvo 
viskas — kasdieninė duona, 
praeitis ir ateitis, viltis ir gy
venimas. Suteikime kibirkš
tėlę vilties išlikusifcms Lietu
vos partizanams, o tai padary
sime, atvykę į „Girių aido” 
koncertus — PLC, Lemonte 
spalio 9 d., penktadienį, 7 vai. 
vakaro ir spalio 11 d., sekma
dienį, 3 v. p.p. Jaunimo centre 
Visos aukos eina tiesiai parti
zanams, be tarpininkų. Bilie
tai gaunami „Seklyčioje”.

Spalio 2 d., penktadienį, 
7:30 val.v., St. Xavier uni
versitete įvyks M.K.Čiurlio- 
niui skirtas vakaras. Bus ro
domos Čiurlionio paveikslų 
skaidrės, skambės Čiurlionio 
fortepijoninė muzika. Vakaras 
pavadintas — „Čiurlionis. Ke
lias į garsovaizdžius”, jį pa
ruošė ir klausytojams prista
tys pianistas Rokas Zubovas.

Irena Kriaučeliūnienė, at
silygindama už atsiųstus lai-, 
mėjimų bilietėlius ir norė
dama paremti kitų metų 
Georgės Bizet operos „Car- 
men” pastatymą , pridėjo 500 
dol. auką, už kurią lietuvių 
opera yra labai dėkinga. Lie
tuvių opera dėkoja visiems 
savo rėmėjams, kurie nepa
miršta atsilyginti už bilietė
lius ir grąžina jų šakneles. 
Kiekviena auka Operos valdy
bos finansinę naštą daro leng
vesnę.

John. M. Shimkaus sene
liai į Ameriką atvyko iš Tau
ragės. Jie perdavė savo vai
kams ir vaikaičiams tėvynės 
meilę ir sąžiningumo jausmą. 
J.M.Shimkus organizuoja Lie
tuvą palaikančių atstovų gru
pę, kuri, prireikus, parems lie
tuvių siekius. Už tai J.M. 
Shimkui spalio 4 d., sekma
dienį, 12 vai., Pasaulio lietu
vių centre rengiamas pagerbi
mas. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti.

Ar visuomet norėjote už
siprenumeruoti „Draugą”,
vienintelį lietuvių dienraštį, 
leidžiamą užsienyje, bet me
tinės prenumeratos kaina at
rodė kiek per didelė Jūsų 
biudžetui? Pranešame gerą 
naujieną: ribotam naują
skaitytoją skaičiui mūsų 
dienraštis dabar tekainuoja 60 
dol. metams! Tai Kultūros ta
rybos nuopelnas su Lietuvių 
fondo parama. Įsijunkite į 
mūsų skaitytojų šeimą, neap- 
sivilsite.

Elena Miknius, Thompson, 
CT, kartu su „Draugo” prenu
merata atsiuntė 75 dol. dien
raščio leidybos išlaidoms su
mažinti. Širdingas ačiū!

Pasaulio lietuvių centro dešimtmečio šventės programoje dainuoja Algimantas Barniškis ir Vilija Kerelytė.

Kaip jau žinome, Lietuvos 
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus lankysis Čika
goje š.m. spalio 17-20 d. Lietu
viškų organizacijų atstovai ir 
atstovės, lituanistinių mo
kyklų atstovai, kviečiami da
lyvauti * pasitarime, kad 
iškilmingiau ir gražiau sutik
tumėm visų mūsų prezidentą. 
Tuo reikalu pasitarimas įvyks 
trečiadienį, spalio 7 d., 6:30 
vai. vak., „Seklyčioje”, 2711 
West 71st Street, Chicago. 
Kviečia Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas ir Prezi
dento Adamkaus komitetas.

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos taryba kviečia visus 
dalyvauti ir pagerbti šios misi
jos kapelioną Algirdą Palioką, 
SJ, jo 25-rių metų kunigystės 
jubiliejaus proga spalio 11 d. 
Jubiliejus prasidės 11 vai. šv. 
Mišiomis. Tuoj po šv. Mišių 
pagerbimas ir iškilmingi pie
tūs Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje'. Kviečiame 
nedelsiant užsisakyti stalus, 
ar vietas: tel. 630-257-6675, 
arba 630-257-8346 arba sek
madieniais Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte.

Įamžinkime žuvusius už 
Lietuvos laisvę, Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje, Le
monte, pastatykime jiems pa
minklą, kuris kiekvienam pra
eiviui, jaunam ir vyresniam, 
primintų lietuvių tautos labai 
skaudų laikotarpį. Paminklo 
projektą, pavadintą „Partiza
no motina” paruošė visiems 
gerai pažįstamas skulptorius 
Ramojus Mozoliauskas. Pa
minklo modelis dabar stovi 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje. PLC renginių ko
mitetas prašo visuomenę savo 
auka paremti šį projektą. Par
tizanai žuvo už šviesesnį Lie
tuvos rytojų, prisiminkime ir 
pagerbkime juos. Čekius rašy
ti: Lithuanian World Center 
vardu ir pasiųsti šio projekto 
ižd.: Vytautas Čepėnas, 3181 
Grandview Place, Darien, IL, 
60561. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių.

Baritonas Vytautas Juo
zapaitis ir akompaniatorė Ni
jolė Ralytė pakviesti surengti 
koncertą spalio 8 d., 12:15 
p.p., Chicago Cultural Center 
(senojoje Čikagos bibliotekoje, 
esančioje prie Michigan Avė, 
tarp Randolph ir Washington 
gatvių), Preston Bradley Hali 
(trečiame aukšte iš Washing- 
ton gatvės pusės). Galintys 
prašomi atvykti į koncertą, 
kurio metu mūsų solisto įver
tinti ateis ir Čikagos operos ži
novai bei kritikai. Įėjimas ne
mokamas.

’ Pakvietimus į vakarienę
su Lietuvos Respublikos prezi
dentu Valdu Adamkum ir p. 
Alma bus galima įsigyti prieš 
Mišias ir po Mišių spalio 4 ir 
11d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte.

Pasaulio lietuvių centro
sukaktuviniame pokylyje bu
vo ištraukti laimingieji bilie
tai. Su malonumu skelbiame 
jų savininkus. 1,000 dol. lai
mėjo Marilyn Stark, Spring- 
field, IL; 500 dol. G. Bielskus; 
200 dol. F. Rockaitis, Chicago, 
IL; 150 dol. V. Graužinis, El- 
gin, IL; 100 dol. Lucy E. Kali, 
Lockport, IL; 50 dol. Frank W. 
Kozak, Toluca, IL. Laimėju
siems,. kurie nebuvo salėje 
pokylio metu, čekiai bus iš
siųsti paštu.

Našlią, našliuką ir pavie
nių klubo susirinkimas įvyks 
spalio 9 dieną, 1 vai. po pietų, 
Vytauto Didžiojo Šiaulių salėje 
2417 W. 43rd St., Chicago. Po 
susirinkimo bus vaišės.

APIE ARTĖJANČIĄ 
PARODĄ

Spalio 2 dieną gyvai pama
tysime tai, kuo jau šiandieną 
gyvena Ina Čygaitė-Nicewan- 
der. Bekabinant paveikslus 
Čiurlionio galerijoje, šnekinu 
ją-

— Kelinta čia personali
nė Jūsų paroda?

— Iš akių susiaurėjimo ir 
veido įsitempimo supratau, 
kad nesuskaičiuos.

— Tiek jau to, tos statisti
kos. Papasakokit, kuo bu
vote vadinamame „praei
tam” gyvenime?

— Lietuvoje baigiau chemiją 
KPI. Dirbau vadovaujamą 
darbą...

— O kaip pradėjote tapy
ti?

— Visada gražiai paišiau. 
Neplanavau būti jokia laisva 
menininke. Bet yra jėga, kuri 
valdo mus. Ir niekur nuo jos 
nepabėgsi. Kartą nutapiau bu
rę ir skydą — apsaugos ele
mentą. Po to jo labai reikėjo 
gyvenime. Arba pirmasis Ika
ras — po šio, paveikslo, kaip 
nuojauta ar žinia, žuvo ir bro
lis. O šis ’96 Ikaras (ji žiūri į 
eksponatą) negali kilti per 
aukštai, nei leistis per žemai 
— tai nerašyta taisyklė — 
tam ir yra ši legenda. Mes 
nesam — mus valdo — turim 
paklūsti — atsiduriam kortų 
kaladėj.

Svarbu, kad Ina Čygaitė-Ni- 
cewander yra tokia, kokia pa
sitiks mus Čiurlionio galeri
joje: gyvybinga, žaisminga. 
Apie tvirtų linijų ekspresyvius 
paveikslus, kupinus vidinės 
jėgos ir gerumo, pakalbėsim 
po parodos ir pardavimo — 
spalio 2 dieną 7 v.v. Jaunimo 
centre, 5600 S. Claremont 
Avė., Chicago. Kviečiame vi
sus, laukiame norinčių ekspo- 
nuotis nuolatinėje Čiurlionio 
galerijos parodoje — parda
vime. Ūla Juškytė

PARODA ČIKAGOJE 
TĘSIASI

Spalio 25 d. Čikagos Cultu
ral centre buvo atidaryta Lie
tuvos tekstilininkų darbų pa
roda. Į parodą iš Lietuvos 
atgabenta 40 darbų, kuriuos 
sukūrė apie 20 dailininkų, gy
venančių įvairiuose Lietuvos 
miestuose. Ši paroda supažin
dina su Lietuvos tekstilės 
įvairove ir jos ypatumais bei 
būdingais lietuviškais teks
tilės mokyklos bruožais.

Parodą atidarė „Chicago 
Sister Cities International 
Program” direktorė Julie 
Driscol. Taip pat susirinkusie
siems apie parodos suren
gimą bei apskritai apie tokių 
renginių svarbą kalbėjo Lie: 
tuvos konsulas Čikagoje Gie
drius Apuokas, Balzeko mu
ziejaus direktorius Stanley 
Balzekas, ir šio muziejaus ku
ratorius Danas Lapkus bei 
parodą iš Lietuvos atvežusi 
dailininkė Liucija Kryževičie
nė.

Paroda veiks iki spalio 18 d. 
Įėjimas nemokamas. Be to, ap
silankę Čikagos Kultūros cen
tre turėsite progos taip pat 
nemokamai pasižiūrėti ir ki
tas ten vykstančias parodas. 
Centro adresas yra 78 E. Wa- 
shington. Labai neklaidų nu
važiuoti. Automobilį patogu 
statyti Grant Park požemi
niame garaže, esąnčiame Mi
chigan gatvėje prie pat Chica
go Art Institute. Nepraleiskite 
progos pamatyti gerą parodą.

K.V.
PUIKI PRADŽIA

Nors dienos dar šiltos ir 
gražios, tačiau gelstantys la
pai ir vėsesnės naktys tartum 
kužda — atėjo ruduo. Mokyk
los prisipildę jaunatviško šur
mulio. u

Čikagos lituanistinė mokyk
la, įsikūrusi Jaunimo centre, 
plačiai atvėrė duris visiems 
mažiesiems lietuviukams. No
risi pasidžiaugti, kad šįmet 
užsiregistravo itin daug moki
nių. Didžioji dalis — neseniai 
atvykę iš Lietuvos. Visiškai 
aišku, kad mokykla plečiasi. 
Malonu pažymėti, kad tėvai 
supranta lietuviškos mokyklos 
reikalingumą ir skatina savo 
atžalas ją lankyti.

Tėvų komiteto vardu sveiki
nu visus, įsijungusius į Čika
gos lituanistinės mokyklos 
veiklą. Dėkoju mokyklos vedė
jai Jūratei Dovilienei už jos 
atliekamą svarbų darbą, vi
siems mokytojams už moti
nišką globą ir meilę vaikams, 
tėveliams už skatinimą moky
tis lietuviškai, o visiems mo
kyklos esamiems ir būsimiems 
rėmėjams — už finansinę pa
ramą. Tik mūsų visų bendro 
darbo dėka Čikagos lituanis
tinė mokykla gyvuoja ir, tikė
kimės, visada gyvuos.

Dalia Badarienė 
Tėvų komiteto pirm.

Čikagos lit. mokyklos tėvų komitetas 1998-1999 mokslo metams. I eil. iš kairės: Regina Ruesch, Daiva 
Miliūnienė, Dalia Badarienė; II eil.: Mindaugas Bielskus, Teresė Šoliūnienė, Gražina Jonavičienė, Virginija 
Bužėnienė, Daina Dumbriepė, Aušra Padalino. Komitetui dar priklauso Juozas Milavickas.

Lietuvių fondas labai dosniai, net 100,000 dol. „matching fund”, parėmė Pasaulio lietuvių centrą. Antroji para
mos dalis buvo įteikta sukaktuviniame pokylyje rugsėjo 27 d. priėmė (iš kairės): Rimas Griškelis, Algis 
Tamošiūnas, dr. Donatas Siliūnas ir Kęstutis Ječius (pirmasis dešinėje), įteikė: Povilas Kilius Algirdas Ostis ir 
dr. Antanas Razma. Svečiai, sužavėti Lietuvių fondo dosnumu, vis tik buvo susirūpinę, kad PLC valdybos ir ta
rybos atstovų tarpe nebuvo nei vienos moters. Pasirodo jų yra, bet jos, kaip paprastai, buvo užimtos svečių ap
tarnavimu ir kitais būtinais darbais... Nuotr. V. Jasinevičiaus

PAREMKIME GERUS DARBUS

Vienuoliško gyvenimo pati 
pradžia prasidėjo pirmaisiais 
krikščionybės amžiais. Anų 
laikų krikščionys nesitenkino 
vien įsakymais, bet jie taip 
pat norėjo laikytis ir evange- 
liškais patarimais. Jie norėjo 
Evangelijos mokymą įgyven
dinti. Jau III amžiuje atsirado 
tokių asketų, kurie išsižadėjo 
šeimos gyvenimo, turtus išda
lino vargšams, nors dar patys 
gyveno savo namuose. Šis gy
venimo būdas sparčiai plito. 
Ketvirtame amžiuje pradėjo 
įsikurti vienuolynai, kai šie, 
Evangelijai pasišventę asme
nys, pradėjo sueiti į bendruo
meninį gyvenimą. Vienuolynai 
iš Italijos, Prancūzijos pradėjo 
sklisti į kitus krikščionybę 
priėmusius kraštus.

Pradžioje vienuolynai pra
dėjo kurtis nuo rankų darbų. 
Gavę iš fundatorių nederlin
gas žemes, savo sunkiu darbu 
ir sumanumu buvo pavyzdys, 
kaip tą žemę paversti derlin
gomis dirvomis, puikiais vy
nuogynais ir sodais. Savo dar
bu ir pavyzdžiu vienuoliai pa
dėjo Bažnyčiai sukurti naują 
krikščionišką kultūrą bei civi
lizaciją. Vienuolynai taip pat 
rūpinosi švietimu — steigė 
mokyklas, universitetus. Vie
nuoliai kruopščiai perrašinėjo 
knygas. Labai reikšmingi bu
vo jų apaštalavimo darbai ka
talikiškuose kraštuose, ypač 
jaunimo auklėjimo ir labdaros 
srityje.

Viena iš daugelio vienuolijų 
Lietuvoje yra Nekaltai Pra
dėtosios Švenčiausios Merge
lės Marijos seserų kongregaci
ja, 1918 m. įsteigta kun. Jur
gio Matulaičio Marijampolėje. 
Tada trumpai jos buvo vadina
mos vargdienėmis seselėmis, 
nes jos dirbo su vargdieniais, 
kur tik juos galėjo. pasiekti. 
Šios kongregacijos įsteigimo 
pradžioje buvo tik kelios se
serys. Kūrimosi sąlygos buvo 
sunkios. Jos pradėjo nuo na
mų ūkių ruošos, mokyklų, val

gyklų, bažnytinių rūbų bei 
rankdarbių. Vėliau perėmė 
knygyną, įsigijo mažą spaus
tuvėlę Marijampolėje. Steigė 
našlaičių prieglaudas, atidarė 
pradžios mokyklas, prie para
pijų dirbo senelių prieglau
dose.

Su darbais augo ir seselių 
skaičius. Iš Marijampolės jos 
plėtė savo veiklą kituose Lie
tuvos miestuose.

1936 m. kun. Navickas pak
vietė Nekalto Prasidėjimo se
seles į JAV. Penkios seserys, 
atvykusios į JAV, apsigyveno 
Marianapolyje ir Hinsdale, IL. 
Padaugėjus seselių, 1939 m. 
jos nusipirko Thompson, 
Conn. namus, kuriuos pavadi
no Vilią Maria. Čia 1942 m. 
buvo įrengti senelių namai. 
1943 m. kongregacija įsigijo 
Putnam, Conn. pastatą, kur 
buvo įkurtas centrinis vienuo
lynas. Šiandien šios vietovės 
vardu seselės trumpai yra 
žinomos kaip „putnamietės”. 
Putnamo seselės savo darbais 
ir veikla pasidarė populiarios 
Amerikos lietuviškoje visuo
menėje. 1942 m. kun. J. Dam
brausko, MIC, rūpesčiu, Čika
goje buvo įsteigta seselių rė
mėjų organizacija. Vėliau jų 
skyriai įsteigti kituose Ameri
kos miestuose, kurie tebevei
kia ir šiandien.

Šios vienuolijos įsteigėjas 
pal. Jurgis Matulaitis sakė, 
kad vienuolinis gyvenimas nė
ra pasitraukimas iš gyvenimo, 
bet — priešingai, ėjimas į gy
venimą. Būtinas bendravimas 
su žmonėmis, įjungti pasau
liečius aktyviais darbais. Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę, Nekalto Prasidėjimo sese
lės, gyvenusios pogrindyje, 
išėjo į viešumą. Kaune jos pa
sistatė namus, ne tik sese
lėms, kaip pridera, gyventi, 
bet taip pat rūpintis jaunimu, 
suburti organizacijas įvairiai 
veiklai, susirinkimams, suva
žiavimams. Jos neapsiriboja 
vien Kaune. Seselės dirba Ma

rijampolėje, Kazlų Rūdoje, 
Alytuje, Kaišiadoryse, Pane
vėžyje, Telšiuose, Vilniuje. 
Kaip pal. Matulaitis ragino, 
jos eina į gyvenimą, taip jos 
rūpinasi socialiniais reikalais 
— dirba vaikų darželiuose, pa
valgydina ir priglaudžia gat
vės vaikus, dirba mokyklose, 
moko katekizmo, prižiūri se
nelius prieglaudose, gelbsti 
prie parapijų, suteikia pagal
bą visiems, kas tik prašosi. 
Daug dirba su „Caritas”, 
gelbsti alkoholikus nuo gėri
mo.

Visais laikais vienuolynai iš
silaiko, pragyvena iš seselių 
nenuilstamo darbo ir jų rė
mėjų pagalbos. Jau daug metų 
Čikagoje ir jos apylinkėse vei
kia Putnamo seselių rėmėjų 
būreliai. Rėmėjai vis nepa
vargsta, vis stengiasi seseles 
paremti finansiškai. Rėmėjų 
aukos, per seselių rankas pa
siekia visus: nuo mažo suvar
gusio vaikučio iki gyvenimą 
baigiančio senelio. Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo vienuoly
no seserys dirba Lietuvoje, 
Amerikoje, Kanadoje.

Šiuo laiku yra atvykusios 
dvi seselės iš Lietuvos ir gyve
na Lemonte. Seselės Laimutė 
Kavišaitė ir Aušrelė Ado
maitytė mokytojauja Maironio 
m-loje (Lemonte) ir Jaunimo 
centro (Čikagoje) lituanistinė
je mokykloje.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet Putnamo seselių 
rėmėjos ruošia kasmetinę va
karienę spalio 4 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Kiekvienas, atsilankęs į 
šią vakarienę, prisidės prie se
selių veiklos, kad jos ir toliau 
galėtų tęsti savo gerus'darbus 
kiekvienam mūsų artimui.

Saulė Jautokaitė

Šakiečių klubas Čikagoje 
ruošia „Derliaus šventę” spa
lio 11 d., sekmadienį, 12 vai., 
Šaulių namuose 2417 W. 43rd 
st.,Čikagoje. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami šioje 
Šventėje dalyvauti. Kas galėtų 
paaukoti dovanų laimėji
mams, prašome atsinešti.

SKELBIMAI
• Lemonto BALFO 28 

skyriaus valdyba pranešę: 
Spalio mėnuo — aukų rinkimo 
vajaus mėnuo. Aukas priim
sime prieš ir po šv. Mišių per 
visus spalio mėnesio sekma
dienius.

(sk)
• ASS metinė šventė įvyks 

š.m. spalio 3 d., šeštadienį, 
Willowbrook salėje, šia tvar
ka: 5 v. p.p. pakėlimai, 6 v. v. 
pabendravimas, 7 v. v. progra
ma, 8 v.v. vakarienė. Rezer
vacijoms skambint fil. Jolan
dai Kerelienei, tel. 630-257- 
2558. Laukiame visų!

(sk)
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

(sk.)




