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Vytautas Landsbergis paneigė 
„insinuacijas" ir pateiks 
dokumentus prezidento 

rinkimams 
Reikjavikas-Vilnius, spa

lio 1 d. (BNS) — Lietuvos Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis trečiadienį griež
tai paneigė bendradarbiavęs 
su sovietiniu KGB, pasitelkda
mas vaizdingesnę nei įprastai 
retoriką. 

„Antroji seniausioji žmonijos 
profesija — po pirmosios — 
prostitucijos — tai melagingas 
liudijimas", sakoma V. Lands
bergio, šiomis dienomis besi
lankančio Islandijoje, paskelb
tame laiške. 

V. Landsbergis reagavo į 
trečiadienį spaudoje pasi
rodžiusius pranešimus apie 
antradienį įvykusį Seimo lai
kinosios komisijos iškilusiems 
viešumon Seimo narių są
moningo bendradarbiavimo su 
kitų valstybių specialiosiomis 
tarnybomis faktams tirti posė-
dį-

Seimo pirmininkas paneigė 
dienraštyje „Respublika" pas
kelbtus kaltinimus neva jis 
rašęs agentūrinius prane
šimus apie literatus Tomą 
Venclovą ir Ramutę Skučaitę. 
„To nebuvo", teigia V. Lands
bergis savo pareiškime. 

V. Landsbergis taip pat ste
bisi dėl jo buvusio mokyklos 
suok) draugo, dabartinio Sei
mo nario socialdemokrato 
Aloyzo Sakalo, kuriam „giliai 
širdy kilo abejonės" dėl V. 
Landsbergio, kurio tam tikro
mis aplinkybėmis KGB neap
klausė su visais bendra
moksliais. 

„Dėl A. Sakalo spėliojimų — 
kažin, ar visi kiti klasės drau
gai buvo apklausinėjami. Man 
jis pasakojo, grįžęs iš 
kalėjimo, kad buvo nuteistas 
už savo laišką draugui į 
kaimą. Kodėl dabar sakosi 
tikįs kagėbistais — jo sąžinės 
reikalas", teigia V. Landsber
gis. 

Pasak straipsnių „Lietuvos 
ryte" ir „Respublikoje", Seimo 
laikinajai komisijai iškilu
siems viešumon Seimo narių 
sąmoningo bendradarbiavimo 
su kitų valstybių specialiosio
mis tarnybomis ištirti perduo
ti keturių buvusių KGB dar
buotojų apklausos protokolai. 
Juos komisijos pirmininkui 
perdavė šios komisijos narys 
centristas Vytautas Čepas. 
Kartu su juo KGB pareigūnų 
apklausose dalyvavo Seimo 
narys Aloyzas Sakalas. 

Pasak laikraščio, trys iš ke
turių apklaustųjų liudijo žiną, 
kad V. Landsbergis teikė in
formaciją KGB skyriui Lietu
voje. 

Seimo narys Audrius Butke
vičius „Respublikai" neneigė 
padėjęs surasti buvusius KGB 
darbuotojus, kurie buvo ap
klausti. A. Butkevičiui yra 
atšaukta Seimo nario ne
liečiamybė ir tiriama byla. ku
rioje jis gali būti kaltinamas 
ketinimu sukčiauti stambiu 
mastu. 

Pasak spaudos, buvę kagė
bistai teigia, jog V. Landsber
gis su KGB sąmoningai pra
dėjo bendradarbiauti apie 
1959-sius metus, kai dėstė Vil
niaus konservatorijoje. V. 
Landsbergio brolis po karo gy
vena Australijoje, ir pasak bu
vusio KGB pareigūno, V. 
Landsbergis bendradarbiavo 
su saugumu, norėdamas iš

likti darbe. 
Pasak spaudos, vienas apk

laustųjų KGB karininkų tvir
tina, jog V. Landsbergio per
duota informacija nebuvo ypač 
reikšminga ir svarbi. Iš spau
doje pateiktos informacijos ne
aišku, iki kada V. Landsbergis 
tariamai bendradarbiavo su 
KGB. Vienas buvusių KGB 
pareigūnų teigia 1961 metais 
V. Landsbergį ir jo asmens 
bylą perdavęs kitam KGB dar
buotojui. 

Kaip primena „Lietuvos ry
tas", prieš penkerius metus in
terviu spaudoje V. Landsber
gis teigė, kad aštuntojo de
šimtmečio pradžioje KGB jam 
siūlė bendradarbiauti, bet jis 
nesutiko. Verbuotojai savo pa
siūlymą siejo su galimu V. 
Landsbergio brolio atvykimu 
iš Australijos. 

Nepaisydamas dėl 
kaltinimų 

bendradarbiavus su 
KGB, V. Landsbergis 

penktadienį pateiks 
dokumentus prezidento 

rinkimams 
Seimo pirmininkas Vytau

tas Landsbergis nežada keisti 
savo planų penktadienį įteikti 
dokumentus Vyriausiajai rin
kimų komisijai dėl jo įregis
travimo kandidatu Lietuvos 
prezidento rinkimuose. 

Jo rinkimų štabo vadovas, 
ryšių ir informatikos mi
nistras Rimantas Pleikys sakė 
BNS, kad kaip ir numatyta, V. 
Landsbergis įteiks dokumen
tus VRK penktadienį pirmoje 
dienos pusėje. 

R. Pleikys pažymėjo, kad 
trečiadienio spaudoje paskelb
ta medžiaga, leidžianti įtarti 
Seimo pirmininką bendradar
biavus su sovietų saugumu, 
nepakeis šių planų. 

„Man atrodo, kad iki rin
kimų dar atsiras žmonių, ku
rie paliudys, kad V. Landsber
gis yra gimęs mėnulyje arba, 
kad jis naktį pasiverčia pelėda 
ir tupi prezidentūros kiemo 
medžiuose", sakė V. Landsber
gio rinkimų štabo vadovas. 

Praėjusią savaitę Seimas 
pradėjo svarstyti Prezidento 
rinkimų įstatymo pataisas, 
kurios reikalautų, kad kandi
datas į prezidentus privalo 
„pateikti duomenis apie savo 
darbą SSSR, NKVD, NKGB, 
MGB. KGB, bei kitų užsienio 
valstybių atitinkamose tarny
bose ir mokymąsi šių tarnybų 
mokyklose arba apie savo ry
šius su šiomis tarnybomis. 

Projekte numatyta, kad ne
teisingų duomenų apie savo 
ryšius su šiomis tarnybomis 
pateikimas arba nuslėpimas 
„gali boti pagrindu Vyriausia
jai rinkimų komisijai iš
braukti šį asmenį iš kandi
datų arba pagrindu pradėti 
apkaltos procesą". 

* Vidutinės metinės pa
lūkanos už mėnesio trukmės 
vyriausybės vertybinius po
pierius (WP) sumažėjo iki 
4.96 proc. Tai žemiausios 
palūkanos per visą ob'igacijų 
pardavimo istorija. Pirma
dienį Lietuvos banke vyku
siame aukcione 28 dienų 
trukmės W P paklausa du 
kartus viršijo pasiūlą. Nu
pirktas visas 30 mln. litų 
vertes obligacijų leidimas. 

Liepos 13 d. Lietuvoje viešėjo JAV valstybės sekretorė Madeleine Albright. Per šį trumpą vizitą ji lankėsi Vil
niuje, Prezidento rūmuose surengtoje spaudos konferencijoje. 
Nuotr.: Po spaudos konferencijos (iš kairės; JAV Valstybės sekretorė Madeleine Albright, Emilija Pakštaitė 
Sakadolskiene ir Lietuvos užsienio reikalų ministras^Aig:rdas Saudargas. - -• -

Islandija remia Lietuvos 
įstojimą į Europos sąjungą 

Reikjavikas, spalio 1 d. 
(BNS) — Islandijos preziden
tas Olafuro Ragnar Grimsson 
patvirtino savo valstybės pa
ramą Baltijos šalių priėmimui į 
NATO ir pabrėžė, kad be Bal
tijos šalių neįmanomas Euro
pos saugumas ir stabilumas. 

Tai Islandijos prezidentas 
pažymėjo antradienį, priimda
mas Seimo pirmininką Vy
tautą Landsbergį ir kitus Is
landijoje besilankančius Lie
tuvos parlamentarus. 

O. Grimsson sakė tai pažy
mėjęs ir susitikime su JAV 
prezidentu Bill Clinton, kai 
pabrėžė, kad priešingu atveju 
„saugumo struktūra bus mo
raliai silpna". 

Islandijos prezidentas infor
mavo apie savo pasiryžimą 
vizitus į Europos šalis pradėti 
nuo apsilankymo Baltijos val

stybėse. Jis dar kartą patvirti
no, kad Islandija tęs prieš sep
tynerius metus pasirinktą pa
ramos Baltijos šalių nepri
klausomybei kelią. 

Kalbėdamas apie Lietuvos 
pasiryžimą ir įteiktus prašy
mus įstoti į NATO ir Europos 
Sąjungą, V. Landsbergis pas
tebėjo, kad „Europa laiko 
rimtą demokratijos egzami
ną", jeigu tautos politinis ap
sisprendimas ir laisvas pasi
rinkimas „yra kažkieno riboja
mas". 

Pokalbyje taip pat buvo ap
tarta V. Landsbergio dar Eu
ropos Taryboje iškelta idėja 
suburti mažesniųjų Europos 
valstybių sambūrį. Islandijos 
prezidentas apgailestavo, kad 
daugelis mažų valstybių į tai 
pažiūrėjo per daug abejingai. 
Jo nuomone, idėją reikėtų 

Jungtinių tautų ekspertai 
tikrins Lietuvos aplinkosaugą 

Vilnius, spalio 1 d. (BNS) 
— Ketvirtadienį darbą Aplin
kos apsaugos ministerijoje 
pradeda Jungtinių Tautų Eu
ropos ekonominė komisija. 

Jos 14 ekspertų grupė mi
nisterijoje dirbs 8 dienas ir po 
to pateiks išvadas, ar Lietuvos 
aplinkosauga — vandens, oro 
bei kitų gamtos išteklių ap
saugos priemonės bei normi
niai aktai — atitinka Europos 
Sąjungos reikalavimus. 

Panašius tikrinimus dėl sto
jimo į ES nepriklausomi Jung
tinių Tautų ekspertai jau atli
ko Estijoje ir Slovėnijoje. 

Tikrintojų grupė Lietuvos 
aplinkos apsaugos ministeri
joje lankėsi prieš pusmetį. 
Tuomet jie susipažino su 
bendrąja ministerijos struk
tūra ir aplinkosaugos valdy
mu. Šįkart specialistai gilinsis 
į atskiras sritis — oro, van
dens, pažeidžiamų ekosistemų 
apsaugą, atliekų tvarkymo 
būkle. 

Europos Sąjungos ekspertų 
duomenimis, Lietuvai reikės 
investuoti apie 2,38 mlrd. ekiu 
(apie 12 mlrd. litų), kad pagal 
Europos standartus būtų už
tikrinta vandens ir oro apsau
ga bei būtų sutvarkytos atlie

kos. 
Kol kas reikalavimai aplin

kosaugai, stojant į ES, yra vie
ni griežčiausių. Juos sustipri
na ir Lietuvoje veikianti 
galingiausia Europoje Ignali
nos atominė elektrinė. 

Policija mini Angelų 
sargų dieną — 

profesinę šventę 
Vilnius-Kaunas, spalio 1 

d. (BNS) — Kaune trečia
dienio vidurdienį šv. Mišiomis 
Šv. Arkangelo Mykolo (įgulos) 
bažnyčioje prasidėjo Policijos 
dienos šventiniai renginiai. 

Oficialiai Angelų sargų die
na — Lietuvos policijos šventė 
švenčiama spa'io 2-ąją. 

Ta proga sveikindamas vi
sus Policijos pareigūnus, Vi
daus reikalų ministras Vid
mantas Žiemelis tikisi, kad 
vykdomi pertvarkyrriai padės 
išsikovoti policjai visuomenės 
pagarbą. 

„Tik glaudžiai bendradar
biaudami su visuomene, mes 
sugebėsime užkirsti kelią nu
sikalstamumui, pažymi mini
stras, linkėdamas policinin
kams išmokt: laiku ištiesti 

plėtoti ir mažosios valstybės 
turėtų vaidinti nemažą vaid
menį Europoje vykstančiuose 
procesuose. 

Lietuvos Seimo pirmininko 
atstovė spaudai pranešė, kad 
NATO ir Europos Sąjungos 
plėtimo klausimus V. Lands
bergis bei Seimo nariai Rasa 
Rastauskienė, Saulius Peče
liūnas ir Kazimieras Kuz
minskas aptarė su Islandijos 
užsienio reikalų ministerijos 
politikos departamento direk
toriumi J.E. Egilsson. Susiti
kime buvo pareikšta Islandi
jos parama šiems procesams ir 
Lietuvos priėmimui į šias or
ganizacijas, nors Islandija ir 
nėra ES narė. 

Pareiškęs susirūpinimą Ru
sijos pastangomis kuo toliau 
nustumti Lietuvos naryste 
ES, V. Landsbergis pabrėžė, 
kad Lietuvos ir Latvijos ne-
pakvietimas deryboms būtų 
įvertintas, kaip Rusijos di
plomatijos sėkmė. 

* Lietuvos banko (LB) 
užsienio atsargose yra 5.6 to
nos aukso, kuris įvertintas 
62.1 milijono JAV dolerių. Iki 
metų pabaigos LB rengiasi 
perkainoti atsargas mažesne 
kaina už Trojos unciją. Pagal 
Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) rekomendaciją LB auk
so uncija įkainota 333 JAV do
leriais. Tuo tarpu pasaulio 
rinkoje vidutinė aukso kaina 
nuolat kinta. LB vadovai tiki
na, kad lito pastovumui ši 
operacija jokios įtakos ne
turės, nes auksas LB užsienio 
atsargose sudaro tik 7.37 proc. 

* Lietuvos banko (LB) pir
madienį į apyvartą išleistos 
vieno lito auksinės monetos 
LB kasose Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje tą pačią dieną per 
pietus. Ne visiems norėjusiems 
pavyko įsigyti naujų pirmųjų 
dabartinės Lietuvos aukš
čiausios kokybės aukso 7.78 
gramo svorio monetų, kurios 
iškart tapo numizmatine ver
tybe, nes jų pagaminta tik 
1,500. (Elta) 

pagalbos ranką žmonėms, būti 
atidiems jų problemoms ir 
nuoskaudoms. 

Angelų sargų dienos »>'oga 
vidaus reikalų mi. m V. 
Žiemelio įsakymu už gerą tar
nybą pareikštos padėkos še
šiems Kauno policijos pa
reigūnams. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis BNS. Reuter. DPA, AP, lnterfax, rTAR-TASS. BelaPAN, 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Ryga. Latvija turi tapti NATO nare ir, s-gai tarpininkau
jant, surasti bendradarbiavimo su Rusija modelį, trečiadienį 
pareiškė Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis, Rygoje susitik
damas su Didžiosios Britanijos gynybos karališkosios kolegijos 
absolventais. 

„Aktyvus dialogas su Rusija yra didžiausias NATO lai
mėjimas. Esu tikras, kad Latvija turi tapti NATO nare ir per 
NATO surasti bendradarbiavimo su Rusija modelį", sakė G. Ul
manis. 

Prezidentas pabrėžė, kad Latvija nori palaikyti gerus santy
kius su visomis šalimis, taip pat ir su didžiąja rytine kaimyne. 

Didžiosios Britanijos karo kolegijos kursantai keturias die
nas viešėjo Latvijoje. Studentai iš Didžiosios Britanijos, Sri 
Lankos, Malaizijos, Naujosios Zelandijos, Jordanijos ir JAV 
lankosi Baltijos valstybėse, pasibaigus mokymo kursui. 
Trečiadienį jie atvyks į Lietuvą. 

Maskva. Rusija, rugsėjo 25 d. pradėjusi naują derybų su 
Čečėnija ratą, neketina pripažinti šios respublikos nepriklauso
mybės ar pasirašyti kokios nors tarpvalstybinės sutarties, pra
nešė Kremliaus atstovas spaudai Sergej Jastržembskij. Čečėnų 
delegacijos vadovas, pirmasis Čečėnijos premjero pavaduotojas 
Movlad Udugov anksčiau manė galįs įtikinti Rusiją, jog Čečė
nijos nepriklausomybės pripažinimas ir tarpvalstybinės sutar
ties pasirašymas „atitinka Rusijos interesus", ir tai užtikrintų 
saugumą Kaukazo regione, kur per Rusijos karą su Čečėnija 
1994-1996 m. žuvo dešimtys tūkstančių žmonių. Aukštas 
Kremliaus pareigūnas trečiadienį sakė, jog Rusija nieko svar
baus nenuspręs tol, kol padėtis regione bus nepastovi. Maskva 
taip pat nepritaria bandymams Čečėnijoje įvesti islamiškus 
šariato įstatymus bei viešas egzekucijas. Čečėnija savo ruožtu 
mano, kad Rusija nesilaiko ankstesnių susitarimų dėl regiono 
ekonomikos atkūrimo ir vykdo priešiškos propagandos kampa
niją. 

Pekinas. Trečiadienį Kinijos Liaudies Respublika švenčia 
48-ąsias savo metines, ragindama komunistinę tautą remti 
partijos priimtas rinkos pertvarkymus. 

Valstybinė šventė bus minima keturias dienas, kurių metu 
nedirbs dauguma parduotuvių ir įstaigų. 

Centrinė Pekino aikštė, kurioje stovi garsieji „Dangaus san
taikos" vartai, papuošti gėlių girliandomis. Visur trykšta fonta
nai. Būtent šioje vietoje 1949 metų spalio 1 d. Mao Zedong pas
kelbė, kad yra įkuriama Kinijos Liaudies Respublika. 

Pirmą kartą valstybinė šventė buvo minima ir Honkonge. 
Liepos 1 dieną Kinijai sugrąžintoje britų kolonijoje šventė pra
sidėjo trečiadienio rytą iškilmingu vėliavos pakėlimu. 

Valstybės laikraščiai šventės proga "rašė, kad rinkos refor
mos, prasidėjusios 1976 metais po Mao Zedongo mirties vyksta 
sėkmingai. 

Komunistų partijos dienraščio „People's Daily" redaktoriaus 
skiltyje rašoma, kad svarbiausias Kinijos uždavinys yra įtikinti 
1,2 mlrd. tautą, kad ji turi eiti tuo keliu, kurį numatė Komu
nistų partijos suvažiavimas, vykęs prieš dvi savaites. 

Groznas. Apie dvidešimt mašinų su Rusijos prezidento ir 
vyriausybės atstovybių Čečėnijoje darbuotojais trečiadienio 
naktį išvyko iš Grozno. 

Pasak pranešimų iš Čečėnijos sostinės, kol kas nepavyksta 
išsiaiškinti, kur važiuoja automobilių kolona ir ar tai reiškia, 
kad Federalinės valdžios institucijų atstovybės pradeda eva
kuotis iš Grozno. 

Čečėnijos viceprezidentas Vacha Arsanov Rusijos prezidento 
ir vyriausybės atstovybėms respublikoje buvo pareiškęs iki 
rugsėjo 30 dienos 24 valandos pasitraukti už Čečėnijos ribų. 
jeigu iki to laiko nebus sudaryta galimybė jo lėktuvui skristi į 
Azerbaidžaną. 

Prieš išvažiuojant kolonai iš Grozno, Rusijos prezidento 
įgaliotasis atstovas Čečėnijoje Valentinas Vlasovas nuvyko su-
susitikti su Čečėnijos prezidentu Aslan Maschadov. 

V. Vlasov tikėjosi, kad jam pavyks sureguliuoti Grozno ir 
Maskvos santykių krizę ir rasti išeitį iš ultimatumo, kurį pa
reiškė V. Arsanov. 

Vašingtonas. Lenkijos. Vengrijos ir Čekijos UR ministrai 
pirmadienį pradėjo užkulisines diskusijas Vašingtone, siekda
mi įtikinti JAV vadovus pritarti dėl jų valstybių stojimo į 
NATO. ,.Mes bandysime padaryti visa. ka galime, kad įtikin
tume vis dar neįsitikinusius, jog NATO plėtimasis yra gerai 
tiek Amerikai, tiek saugumui Europoje", pareiškė Lenkijos UR 
ministras Dariusz Rosati, kuris su Vengrijos UR ministru 
Laszlo Kovacs ir Čekijos UR ministro pavaduotoju Karei Ko-
vanda aplankė svarbiausią savo valstybių stojimo Į NATO 
rėmėją, respublikonų senatorių Diek Lugar. Trys ministrai 
taip pat pietavo su valstybės sekretorės pavaduotoju Strobe 
Talbott, o po to derėjosi su Bill Clinton Valstybes saugumo pa
tarėju Sandy Berger. 

* Spalio mėnesį Lietuvos 
bankas išleis į apyvartą naują 
200 litų banknotą su Lietuvos 
rašytojo ir filosofo Vydūno 
portretu. Naujoji kupiūra bus 
didžiausias iš šiuo metu apy
vartoje esančių lietuviškų 
banknotų ir pirmasis su da
bartinio valstybės vyriausiojo 
bankininko Reinoldijaus Šar
kino parašu. (Elta) 

KALENDORIUS 
Spalio 2 d.: Šventieji Ange

lai sargai: Modestas. Liza, 
Girdutis. Pavande. 

Spalio 3 d.: Evaldas. Kris
tina, Rimtas. Eitvilas, Atlan
ta; 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. spalio mėn. 2 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

BALFO GEGUŽINĖ 

BALFo 76-to skyriaus me
tinė gegužinė Šv. Antano pa
rapijos patalpose vyko sekma
dienį, rugsėjo 28 d. Rudenėlio 
oras buvo šaltokas, bet gra
žus būrys narių ir jų svečių 
daugiau negu 120, suvažiavo 
smagiai praleisti sekmadienį 
ir paremti šią šalpos organiza
ciją. Šeimininkavo renginių 
vadove Ona Šadeikienė ir jos 
talkininkės, pagaminusios la
bai skanų maistą. Stipresniais 
gėrimais vaišino Vacys Sluš-
nys ir Juozas Suopy s. Ver
tingų laimikių bilietus platino 
Vida Kinčienė ir Elenutė Že-
bertavičienė. Dovanų skirs
tymą pravedė Antanas Ostei-
ka. BALFo valdyba dėkoja vi
siems už atsilankymą ir pa
ramą — pinigines aukas, do
vanas laimėjimų stalui, mais
tą ir darbą. Rengėjai ir daly
viai skirstėsi, džiaugdamiesi 
sėkmingai praėjusiu renginiu. 
BALFo 76-to skyriaus pirmi
ninkas kun. Alfonsas Babonas 
padėkojo visiems už gausų at
silankymą, aukas, dovanas 
laimėjimų stalui ir paramą 
BALFo veiklai. 

Primename, kad BALFo De
troito 76-tas skyrius pradės 
savo metinį aukų vajų š.m. 
spalio 5 d. Visuomenė pra
šoma, kaip ir praeityje, įteikti 
savo metinę auką. Aukos bus 
renkamos prie Dievo Apvaiz
dos ir Šv. Antano parapijų 
spalio mėnesio sekmadieniais 
po pamaldų. Aukas taip pat 
galima siųsti skyriaus iždi
ninkui Vladui Staškui, 10037 
Hazelton, Redford, MI 48239. 
Čekius rašykite — United 
Lithuanian Relief Fund arba 
BALFas. Iš anksto dėkojame. 

Regina Juškaitė-
Švobienė 

„DAINAVOS" 
ANSAMBLIO VYRŲ 

OKTETAS DETROITE 

Oskaras Jucius ir naujasis 
JAV Lietuvos ambasadorius 
Stasys Sakalauskas. Rugsėjo 
26 dieną, amb. Sakalauskui 
Lietuvos prezidento dekretu 
buvo suteiktas Nepaprasto 
ministro titulas. Naujasis mi
nistras yra Lietuvos Krikš
čionių Demokratų partijos 
narys. Iš Detroito LB Tarybos 
sesijoje aktyviai dalyvavo Liu
da Rugienienė, Janina Ud-
rienė, Vytas Petrulis, Jonas 
Urbonas ir Algis Rugienius. 
Vyko ir LB apygardų pirmi
ninkų ir Krašto valdybos pasi
tarimas. Sesijoje dalyvavo ir 
naujasis PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas. Daytona Beach. FL, choras „Sietynas", vadovaujamas muz. Antano Skridulio, at l iko dalį programos T a u t o s 

šven tės .minėjime. 

„Dainavos" jaunimo stovyk
los 40-ties metų jubiliejaus 
pokylyje, š.m. lapkričio 15 d., 
programą atliks Čikagos „Dai
navos" ansamblio vyrų okte
tas, vadovaujamas Dariaus 
Polikaičio. Oktetą sudaro Liu
das Landsbergis, Aras Norvi
las, Audrius Polikaitis. Darius 
Polikaitis, Marius Polikaitis, 
Tadas Stropus, Kastytis Šo-
liūnas ir Marius Tijūnėlis. 
Akompanuotojas Vidas Neve-
rauskas. Pranešėja Taura. Be
veik visi yra J)ainavos" sto
vyklos augintiniai, dabar grįž
tą į sceną ją prisiminti išskir
tinai tai progai paruoštoje pro
gramoje. 

R. Kr. 

JAV LB TARYBOS 
15-JI SESIJA 

Praėjusį savaitgalį Philadel-
phijoje įvyko 15-tos Lietuvių 
Bendruomenės tarybos pirmu
tinė sesija, kurioje buvo iš
rinkta JAV Krašto valdybos 
pirmininkė adv. Reginos Na-
rušienės vadovaujama valdy
ba, trejų metų kadencijai. 
NaruŠienės kandidatūra buvo 
vienbalsiai patvirtinta, nesu
darius opozicijos. Tarybos Pre
zidiumo pirmininku buvo iš
rinktas Donatas Skučas. Sku
čo vadovaujamas prezidiumas 
laimėjo rinkimus tik trejų 
balsų persvara. J bendrą Lie
tuvos Seimo ir Lietuvių Ben
druomenės komisiją buvo iš
rinkti: Liuda Rugienienė, Mi-
ciūnas. Ardys, Narušienė ir 
Puškorienė. Buvo išrinkti ko
misijos pirmininkai ir priim
tos rezoliucijos. Suvažiavime 
dalyvavo Lietuvos ambasado
rius Jungtinėms Tautoms dr. 

SVEČIAMS 
REIKALINGOS 

NAKVYNĖS 

Liet. Bendruomenės Detroi
to apylinkės pirm. Nijolė Zel-
winder ieško asmenų, kurie 
galėtų priimti nakvynei atvyk
stančius Šiaulių „Saulės" an
samblio narius, kurie Detroite 
koncertuos š.m. spalio 12 d., 
išvyks spalio 13 d., ankstų 
rytą. Prašome susisiekti su 
Nijole Zelvvinder, tel. 248-373-
9017. 

lm 

DAYTONA B E A C H , F L 

ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA 
TAUTOS ŠVENTĖ 

Tėvynės sąjungos — LK — 
Daytona Beach darbščioji 
grupė, vadovaujama pirminin
ko Kazimiero Barūno, š.m 
rugsėjo 14 d. suruošė gražų, 
skirtingą nuo įprastinių, Tau
tos šventės minėjimą. Minėji
mas pradėtas lietuviams skir
tomis pamaldomis, Prince of 
Peach bažnyčioje. Mišias už 
Lietuvą aukojo kun. Ričardas 
Grasso, savo pamoksle jaut
riai prisimindamas Lietuvą ir 
jos siekius laisvam gyvenimui. 

Pamaldas praturtino ir . iš
kilmingumo teikė choro „Sie
tyno" gražios giesmės. Chorui 
vadovauja muz. Antanas Skri-
dulis. Skaitymus ir savo kū
rybos tikinčiųjų maldą už Lie
tuvą skaitė Kazimieras Barū-
nas. Aukas nešė Valytė Šilei
kienė ir Jurgis Janušaitis. 
Lietuvos vėliavą bažnyčion ne
šė Donatas Stukas, lydimas 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusių Elenos Ambrazaitienės 
ir Ados Monkienės. 

Po pamaldų rinkomės į pa
rapijos salę tęsti Tautos šven
tės minėjimą, kuriam vadova
vo Tėvynės sąjungos — LK — 
Daytona Beach grupės pirmi
ninkas Kazimieras Barūnas. 
Po jo sveikinimo žodžio, į salę 
iškilmingai buvo įnešta Lietu
vos vėliava, sugiedotas Lietu
vos himnas ir tylos minute pa
gerbti didvyriai, amžių sąvar
toje žuvę už Lietuvos laisvę. 

Meninę minėjimo dalį atliko 
viešnia iš St. Petersburgo ak
torė Dalila Mackialienė, Kazi

mieras Barūnas ir choras „Sie
tynas", vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio. Tenka pa
žymėti, kad šio minėjimo pro
grama skyrėsi nuo įprastinių, 
su pagrindiniais kalbėtojais. 

Akt. Dalila Mackialienė, Ka
zimieras Barūnas parinko mū
sų poetų gražių eilėraščių 
pynę ir pasikeisdami dekla
mavo, reikšdami eilėraščių 
mintį, dvasią, tėvynės ilgesį, 
tautos patriotizmą. O po kiek
vieno deklamavimo „Siety
nas", atitinkančiomis daino
mis supynė nuostabią žodžio 
ir dainų pynę. 

Aktorė Dalila Mackialienė, a t l ikusi 
dalį programos Daytona Beach, 
FL ,Tau tos šventės minėjime. 

Akt. Dalilos Mackialienės ir 
Kazimiero Barūno deklamuoti 
eilėraščiai su giliu išgyveni
mu, jautriai perteikti klausy
tojui. Žodinėje ir dainų progra
mos dalyje sugrįžome į mūsų 
brangią tėvynę Lietuvą, atgijo 
tėvynės ilgesys. Lietuvos gro
žis, meilė Lietuvai, ir daug, 
daug gražių, poetų išsakytų 
vaizdų praturtino išeivio ne
dėkingą dalią. Išgyvenome tik
rai šventišką nuotaiką ir pa
garbiai prisiminėme šią mūsų 
Tautos didingos praeities 
šventę. 

Tenka pasidžiaugti Kazimie
ro Barūno. Dalilos Mackia
lienės ir muz. Antano Skridu
lio išradingumu ruošiant tokio 
pobūdžio meninę programą. 

Gausūs minėjimo dalyviai 
programos atlikėjams išreiškė 
padėką plojimu, o Jadvyga 
Barūnienė viešniai akt. Dali-
lai Mackialienei įteikė gražią 
gėlių puokštę. 

Kazimieras Barunas.Tevynes sąjungos-LK-Daytona Beach, FL. 
p i rmin inkas , ka lba Tautos Šventės minėjime. 

grupes 

Pabaigoje Kazimieras Barū
nas padėkojo kun. Ričardui 
Grasso, chorui „Sietynui" ir jo 
vadovui muz. Antanui Skridu
liui, vaišes ruošiančiai Anice
tai Mažeikienei, dideliam bū
riui moterų, padėjusių renginį 
ruošiant, Reginai Snarskienei 
už viešnios Dalilos globą, akt. 
Dalilai Mackialienei už šau
niai atliktą programą ir ki
tiems prie šventės suruošimo 
prisidėjusioms, prisidėjusiems. 

Po minėjimo pabendravi
mas, kavutė, vynas, užkan
džiai. 

Jurgis Janušaitis 

BOSTON, MA 

LB BOSTONO 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Bostone, rugsėjo 14 d. įvyko 
LB Bostono apygardos susirin
kimas, kurį pasveikino Bosto
no apylinkės pirmininkas Ai
das Kupčinskas ir tolesniam 
susirinkimo vadovavimui pak
vietė apygardos pirmininką 
Česlovą Mickuną. 

Po įvykiui pritaikytos mal
dos, kurią skaitė apygardos 
sekretorė Regina Petrulienė, 
ir mirusiųjų narių pagerbimo, 
vyko apygardos pirmininko 
pranešimas. 

Česlovas Mickūnas paste
bėjo, kad apygardos valdybos 
pareigos mažėja, nes vyksta 
tiesioginiai ryšiai tarp visų lie
tuviškų institucijų. Valdyba ir 
jos skyriai veikia individua
liai, dalyvaudami lietuviškuo
se renginiuose, minėjimuose, 
laiškų, telegramų ir telefonų 
skambinimo veikloje, išski
riant kai kuriuos atvejus, kai 
reikalinga skubi akcija. 

Šiais metais apygardoje bu
vo pravesti Tarybos atstovų 
rinkimai. Buvo labai gerai or
ganizuoti. Buvo išrinkti penki 
atstovai: Dainius Glodas, Čes
lovas Mickūnas, Daiva Na
vickienė, Irena Veitienė ir 
Liuda Žiaugrienė. 

Šiame susirinkime buvo 
išrinkta nauja apygardos val
dyba: pirmininkas Gintaras 
Čepas, sekretorė Regina Kul-
bytė ir iždininkas Vytautas 
Žiaugra; Revizijos komisiją su
daro: Stasys Eiva, Kazimieras 
Bačanskas ir Jonas Vasys. 

Pirmininkas Česlovas Mic
kūnas dalyvavo ir kalbėjo ke
liuose Vasario 16-tos minėji
muose. Dalyvavo visose trejose 
Tarybos sesijose ir šiais me
tais PLB seime atstovavo JAV 
Lietuvių Bendruomenei. Ka
dangi valdybos iždininkas Jo
nas Čereška šiuo metu buvo 
ligoninėje, nei iždininko, nei 
Revizijos komisijos pranešimų 
nebuvo. 

Toliau vyko Apylinkių pir
mininkų žodiniai veiklos pra
nešimai, kuriuos atliko Aidas 
Kupčinskas (Bostono apylin
kė), Stasys Eiva (Brocktono 
apylinkė) ir Alfonsas Petrutis, 
buv. pirmininkas (Cape Codo 
apylinkė). 

Providence ir Worcesterio 
apylinkių atstovams suvažia
vime nedalyvaujant, sekretorė 
Regina Petrutienė perskaitė 
Aldonos Kairienės (Providence 
apylinkės pirmininkės) laišką; 
taip pat perdavė trumpas 
Worcesterio apylinkės pirmi
ninko Romo Jakubausko tele
fonines pastabas apie apy
linkės veiklą. 

Iš pranešimų pastebėta, kad 
beveik visų apylinkių veikla 
yra labai panaši — rengia 
Vasario 16-tos, birželio masi
nių išvežimų sukaktis bei ki
tus panašius minėjimus. Rei
kalui esant, jie skambina tele
fonais, rašo laiškus, siunčia 
telegramas savo kongreso at
stovams ir senatoriams, pra-. 
šydami Lietuvos Respublikai 
pagalbos. Renka aukas LB 
veiklos stiprinimui ir labda
rai. Gal kiek skiriasi Cape 
Codo apylinkės veikla, nes jie 
dar vis rengia savo tradicinę 
gegužinę, ir taip pat dalyvauja 
INTERNATIONAL NIGHT 
renginyje, kur yra atstovauja
ma net keliolikai tautinių gru
pių. 

Visos apylinkės turi pana
šias problemas — mažėja na
rių skaičius, nes jaunoji karta 
nelabai dalyvauja LB veikloje. 

Nepaisant narių mažėjimo, 
apylinkės stengiasi, dirba — 
nors kartais ir nesilaikydamos 
LB nuostatų, lietuviška veikla 
dar gyva. 

Česlovas Mickūnas glaustai 
papasakojo ir įvertino š.m. lie
pos mėn. Vilniuje vykusį PLB 
seimą. 

Bostone apygardos suvažia
vime buvo iš dalies aptarta ir 
mošų ateities veikla. Stipriau 
pasisakyta už dalinį bendra
darbiavimą su Lietuva; už sti
presnį švietimo, kultūros, 
sporto ir jaunimo veiklos rė
mimą Amerikoj, nes sužlugus 
lietuvybei išeivijoje, žlugtų ir 
visos mūsų pastangos bei 
mūsų darbas. 

Baigiant LB Bostono apy
gardos suvažiavimą, buvo su
giedotas Lietuvos himnas, o 
bendrųjų pietų metu buvo tę
siami privatūs pokalbiai bei 
diskusijos. 

Alf. Pe t ru t i s 

t 

DRAUGAS 
(USFS-MIMt) 

THE LITHUANIAN WORLD WTOE DAILY 
Published daily exept Sundays and Mondays, legal Holidays, the 

Tuesdavs loUovving Monday observance of legal Holidays as well as 
Dec. 26th and Jan. 2nd bv the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 
VV. 63rd Street, Chkago.'lL 60629-5589. 

Pcnodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing 
offices 

Subscnption Rates: $95.00 Foreign countries $110.00 
Posunaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. 

Mažinant paSto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
ĮO mokesty pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto 
metams V4 metų 3 men. 

JAV $95.00 555.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuva: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55 00 
Užsakant i užsieni 
oro pairu $500.00 5250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• RedakciĮa už skelbimu turim neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių 
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

PERRINKTA JAV LB PIRMININKĖ 
REGINA NARUŠIENĖ 

goję. Dalis dabartinės Krašto 
valdybos narių pasiliks, dalis 
pasikeis. Visa naujoji Krašto 
valdyba turės būti XV Tarybos 
patvirtinta iki šių metų galo. 

JAV LB XV Taryba taip pat 
išrinko naują prezidiumą, ku
riam vadovauja JAV atsargos 
pik. lt. Donatas Skučas. Kiti 
prezidiumo nariai yra: Laima 
Karosienė, Jonas Karosas, 
Aušrelė Sakalaitė ir Dalia 
Puškorienė. Naujosios kon
trolės komisijos nariai: Vytas 
Maciūnas, Juozas Polikaitis ir 
Janina Udrienė. Garbės teis
mo nariai: dr. Algimantas 
Čepulis, Algimantas Gečys, 
Angelė Nelsienė, Antanas Poli
kaitis ir Algis Rugienius. XV 
Tarybos prezidiumo, Kontrolės 
komisijos ir Garbės teismo ka
dencija taip pat tęsis 3 metus. 

60 iš 67 JAV LB XV Tary
bos narių dalyvavo Šioje pir
moje sesijoje. XV Tarybos na
riai buvo išrinkti š.m. 
pavasarį- Jų kadencija — treji 
metai. _. 

Regina N a r u š i e n ė 

JAV LB įstaiga Vašingtone 
praneša, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenės XV Taryba, su
sirinkusi pirmajai sesijai š.m. 
rugsėjo 27-28 d. Philadelphia; 
PA, JAV LB Krašto valdybos 
pirmininke perrinko Reginą 
Firantaite-Narušienę. Jos an
troji trejų metų kadencija 
prasidės š.m. lapkričio pabai-

Kun. J u o z a s V y t a u t a s Kluonius su savo gerbėjais Gražina ir Romualdu 
K r i a u č i ū n a i s po jubi l ie j in ių Mišių Maek inaw City, MI, š.m. rugpjūčio 15 
d. 

TESU DARBĄ 

Lietuvos Katalikių moterų 
sąjunga (LKMS) vėl atnaujina 
savo labdaringą šviečiamąją 
veiklą. Šios sąjungos Kultūros 
ir švietimo centre (Vilnius, 
Aušros Vartų 7) nuo rugsėjo 
pirmos dienos pradės veikti 
nemokami anglų kalbos ir 
darbo su kompiuteriais prad
menų kursai. Jie, kaip infor
mavo Kultūros ir švietimo 
centre, skiriami Lietuvos ka
talikių moterų sąjungos na
rėms, taip pat bedarbėms 
moterims, našlaitėms ir mote
rims iš vargingų šeimų. 

Norinčių lankyti kursus 
moterų prašoma iš anksto 
kreiptis į LKMS Kultūros ir 
Švietimo centrą. 

EDMUNDAS V1Z1NAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7756 
Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
T*.708-422-8260 

DR.LMBEIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd.,Hickory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR JOVITA KERGUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79tn Av«., Htckory Hite, IL 

Tel. (708) 598-8101 
I Valandos pagal susitarimą 

LINAS ŠlDRYŠ, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Rkjgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-8388822 
4149VV 63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.9S St. Tel. 708422-0101 
* Valandos pagal susitarimą 
Pirmad 3v p p -7v v . antr 12:30-3v p p 

t'reč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p p. 
penktad ir šestad 9 v r - 12 v p.p j 
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NAUJI VĖJAI KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ PARTIJOJE 

Pasikalbėjimas Vilniuje su Lietuvos Krikščionių Demok
ratu partijos valdybos pirm. Vytautu J a n o n i ų 

— Koks š iuo metu Krikš
č ion ių demokratų partijos 
valdybos pagrindinis užda
vinys? 

— Mūsų laikinoji valdyba 
buvo sudaryta gegužės mė
nesį, norint gerai pasiruošti 
mūsų planinei konferencijai 
rugsėjo mėnesio gale ir kad 
mūsų darbas partijoje taptų 
žymiai konstruktyvesnis. Iš-' 
šaukė šitą poreikį, pripažin
kime, mažėjantis krikščionių 
demokratų populiarumas Lie
tuvoje, nes tokie rezultatai, 
kurių mes laukėme rinki
muose, ir kai kurios ūkinės 
problemos, kurios pradėjo at
sirasti mūsų veikloje. Buvo 
išrinkta valdyba, kuri. be abe
jonės, mūsų partijos istorijoje 
yra jauniausia valdyba. Mes iš 
tikrųjų imamės aktyvios veik
los. Konferencijoje tikimės 
keisti mūsų programą. Nors 
„Tarnauti Lietuvai" yra pa
kankamai svarus ir gerai pa
rašytas dokumentas, tačiau jis 
buvo parašytas tada. kai par
tija tik ėjo j rinkimus ir neži
nojo, ar laimės, ar bus opozici
joje. Šiuo metu partija yra 
valdžioje, tad atitinkamai turi 
keisti savo darbo nuostatas. 
Tiesiog turi prisiimti kitas at
sakomybes. 

— Kokias Jūs įžvelgiate 
stipriausias partijos v ie tas 
ir kurias si lpniausias? 

— Šiuo metu mes įžvel
giame labai silpną vietą, kad 
yra labai menkas ryšys tarp 
mūsų Seimo frakcijos ir parti
jos valdybos. Yra silpnas ryšys 
tarp partijos pirmininko ir 
partijos valdybos. Pagal da-
bfartmį statutą, mūsų partijos 
pirmininkas A. Saudargas 
netgi neturi valdyboje balso. 

Jisai yra tarsi asmuo šalia 
valdybos. Taip pat mes galvo
jame ex officio priimti į val
dybą frakcijos seniūną. Nors 
jis yra asmuo, kuris rotaciniu 
principu Seime yra keičiamas, 
tačiau jis privalėtų bet kuriuo 
atveju dalyvauti valdybos 
posėdžiuose. Svarbu padaryti 
visai kitokį ryšį tarp valdybos 
ir mūsų frakcijos, kad valdyba 
taptų politinių sprendimų va
rikliu, o mūsų frakcija jau tap
tų vykdytoju. Kad mes galė
tumėme greičiau įtakoti įsta
tymus. Nes mes, gi, esame 
valdžioje esanti partija ir 
mums tai labai aktualu. 

— Kaip apibūdintumėte 
savo rajonų veiklą? 

— Jeigu pažiūrėtumėte į 
Lietuvos žemėlapį, tai galite 
įsivaizduoti, kas yra krikš
čionys demokratai Lietuvoje ir 
kokią atsakomybę jaučiame, 
būdami valdyboje. 

Kai kuriuose Lietuvos rajo
nuose, net ir meras ir viceme
ras yra krikščionys demokra
tai'. Jū s galite pervažiuoti per 
visą Lietuvą, neišvažiuodami 
iš teritorijų, kuriose vadovai, 
oficialūs žmonės, pareigūnai 
yra krikščionys demokratai. 
Šiuo metu mes turime aštuo
nis merus ir dvidešimt tris 
vicemerus. Tai iš viso 21-oje 
savivaldybėje. Kitose savival
dybėse neturime oficialių pa
reigūnų, bet išskyrus Vilnių, 
Visagino miestą ir Šalčinin
kus, visuose rajonuose turime 
savo frakcijas, arba bent vieną 
du krikščionis-demokratus. Ir, 
bet kuriuo atveju, atsakomybė 
gula mums ant pečių. Šitie 
žmonės turi susilaukti konk
rečios pagalbos. 

Šiuo metu Krikščionvs de

mokratai priklauso turbūt vie
nai iš trijų, keturių partijų, 
kurios turi savo rajoninius 
skyrius, struktūras visoje Lie
tuvoje. Jas turi konservato
riai, turi LDDP, galbūt iš da
lies j au dabar turi ir Centro 
partija. Tačiau kitos partijos 
turi ne visuose rajonuose, ar
ba jų rajoniniai skyriai yra la
bai silpni. Mes gi turime ir 
gan stiprius skyrius. Vis dėlto 
turė tume pripažinti tokį para
doksą, kad silpniausi skyriai 
y ra Vilniuje, kur nesugebėjo 
išrinkti nei vieno atstovo, ir 
Kaune, kur tesugebėjo tik tris 
išrinkti. Tai buvo viena prie
žasčių, dėl kurių krito senoji 
valdyba ir buvo labai kritikuo
j ama . Kaune ir Vilniuje gyve
na milijonas žmonių. Vilniuje 
yra Katalikų Mokslo akademi
ja , yra tvirta katalikiškoji vi
suomenė, tačiau krikščionys 
demokratai kažkodėl nesu
gebėjo įsiterpti į tų gyventojų 
tarpą, tapti populiariais. Už
t a t reikia gerokai persimainy
ti, pakeisti savo agitavo būdą, 
galbūt netgi pasikeisti žmo
nėm, kurie galėtų pritraukti 
rinkėjus. Grįžti į Kauną ir Vil
nių mes privalome, nes vienas 
milijonas gyventojų yra už
mirštas. Tuo tarpu rajonuose 
padėtis yra linksmesnė, ge
resnė. 

Skyrių stiprumas yra nevie
nodas. Vienur dideli skyriai, 
tačiau jų rezultatai nelabai 
šaunūs. Kitur yra mažesni, 
tačiau rezultatai neblogi . Pri
klauso nuo labai subjektyvių 
priežasčių. Jeigu vietinis 
krikščionis demokratas yra 
mokyklos direktorius, tai pui
ku. Jei tai yra ligoninės žino
mas gydytojas, dar geriau. Tai 
y ra garsūs žmonės, kurie tie
siog patraukia savimi. Dabar 
j a u yra praėjęs tas laikas, kad 
užtekdavo pasakyti, kad aš 
esu lietuvis patriotas ir visi už 
tave balsuoja, bent j au ta pat
riotiškoji dalis. Dabar jau rei
kia pasakyti, koks tu esi, kaip 

Prie „Apžvalgos" redakcijos pastato šia vasarą Vilniuje. Iš kairės „Apžvalgos" redakcinis kolektyvas: T. Gečienė, 
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tu gyveni. Ypač provincijose 
žmonės labai kreipia dėmesį į 
moralę, į gyvenimo būdą. Ir 
kiekvienas žmogus, gyvenan
tis mažame miestelyje, yra 
kaip televizijos ekrane, jis yra 
kiaurai peršviečiamas. Be abe
jonės, krikščionys demokratai 
yra du kartus labiau peršvie
čiami, jiems priekaištaujama 
žymiai daugiau, negu kitiems. 
Kita vertus, mes tuo didžiuo
jamės, kad esame idealistų 
partija. Aš nebijau to pabrėžti. 

— Kiek J ū s skaičiuojate 
partijos narių? 

— Manome, kad turime apie 
10,000 narių. Šiuo metu vyks
ta registracija. Mūsų naujoji 
valdyba įveda visų žmonių są
rašą į kompiuterį, tad turė
sime labai tikslius sąrašus. 
Tačiau, kad narių yra pakan
kamai daug, tai yra faktas. 

— Kaip apibūdintumėte 
tipingą krikščionį demok
ratą? 

— Tai būtų provincijos žmo
gus. Deja, ne vilnietis ir ne 
kaunietis. Labai galimas daly
kas, kad tai yra žemaitis. Aš 
nenoriu užgauti nei dzūkų, 
nei aukštaičių, bet žemaičiai 
buvo patys aktyviausi ir ten 
pradėjo kurtis patys stiprieji, 
didieji skyriai. Prieš penketą 
metų, tai buvo pakankamai 
pagyvenęs žmogus, niekuomet 
nebuvęs komunistų partijoj. 
Buvusių komunistų Krikš
čionių demokratų partijoje yra 
labai mažas procentas. Sta
tute pas mus numatyta, kad 
buvęs komunistų partijos na
rys, dešimtį metų skaičiuojant 
nuo 1990-ųjų metų, krikš
čionių demokratų partinėse 
struktūrose negali užimti ren
kamos vietos, žodžiu, negali 
būti skyriaus pirmininku, ne
gali padaryti karjerą. Tai yra 
simbolinė nuostata, demon
struojanti, kad mes iš tikrųjų 
išėjome iš tų žmonių, kurie 
buvo Visuomenės gerokai at
stumtieji. 

Padėtis partijoje keičiasi. J 
mūsų tarpą ateina jauni 
žmonės. Vėlgi pabrėžiu, idea
listai, kurie puikiai žino, kad, 
stodami į Krikščionių demok
ratų partiją, jie nesulauks to
kios greitos paramos, į juos 
bus žiūrima labai reikliai ir jie 
užsikraus sau naštą kovoti 
prieš kai kuriuos mūsų visuo
menės skaudulius. Reikės gal
voti apie tai, kad Lietuvoje yra 
ne vien tiktai ekonominiai pa
siekimai, bet yra ir mūsų pikt
žaizdės. Yra našlaičiai vaikai, 
į Lietuvą ateina narkomanija, 
Lietuvoje siautėja alkoholiz
mas, Lietuvoje yra šeima. O 
mes savo programose iškelda
mi šeimos reikšmę visuome
nėje, jos pirmumą, prisiimame 
didelę naštą: kaip padaryti, 
kad ta šeima iš tikrųjų būtų 
tvirta, aprūpinta būstu, kad 
būtų šiek tiek turtingesnė. Ką 
dar pasakyčiau apie tą statis
tinį krikščioni demokratą? Į 
mūsų partiją pradeda žiūrėti 
kitataučiai, tautinės mažu

mos, visų pirma lenkai. Mūsų 
tarpe yra ir kitataučių. Mes. 
kaip krikščionys ir Lietuvos 
patriotai, esame pakankamai 
kosmopolitiški, kad bū tume 
tolerantiški ki takalbiams Lie
tuvoje. Jeigu jie yra Lietuvos 
piliečiai ir pripažįsta, kad esą 
Lietuvos piliečiai. Mes ti
kimės, kad ateityje, galbūt ne
greitai, galbūt nuėjus į už
marštį šitai agresyviajai, da r 
sovietinės sistemos pavel
dėtai, politikų kar ta i rytų Lie
tuvoje, į jų vietą ateis toleran
tiški, geranoriški Lietuvos pi
liečiai. 

— Kokia J ū s ų n u o m o n ė 
apie „Apžvalgos" la ikraš t į , 
kuris perėjęs įva ir ias s tadi 
jas? 

— Esu „Apžvalgos" skaityto
jas ir jos pirkėjas nuo pa t pir
mo numerio. „Apžvalga" y ra 
krikščioniškosios demokratijos 
minties laikraštis. Leisti laik
raštį yra labai brangus užsi
ėmimas. Jo nebūtų įmanoma 
išleisti be užsienio lietuvių, 
ypač Tautos fondo paramos. 
Vyksta diskusija, kokio cha
rakterio jis turėtų būti . Jeigu 
dabar taip kritiškai pažiūrėti , 
tai yra visiškai neblogas poli
tinis laikraštis. Aišku, J ū s 

rašote „Draugui", ir „Draugas"1 

yra nuostabus laikraštis , dide
lis, labai gerai rašant is , ir aš 
su pavydu žiūriu į tą būdą. 
kaip gražiai „Drauge" apra
šomi politiniai įvykiai. Lietu
voje nėra tokio žurnalisto, ku
ris prilygtų „Draugo'" pirma
jam puslapiui, kadangi pas 
mus yra žmonės ir, ypač žur
nalistai, labai pikti. Je igu jie 
ir bando vaidinti nešal iškus, 
tai bent jau straipsnio pava
dinimas būna toks k a n d u s ir 
kupinas pagiežos, kad vis tiek 
užgauna kažką. Tuo ta rpu , 

„Draugas" galėtų būti pavyz
dys ir aš labai gailiuosi, kad 
„Draugo" negalima kasdieną 
nusipirkti čia kioske Vilniuje. 
Aš asmeniškai gaunau „Drau
gą" ir esu dėkingas Pranu i Po
vilaičiui, kuris jį man siunčia į 
Druskininkus. 

Grįžtant prie „Apžvalgos", 
ten rašomi politiniai straips
niai. J ie kar ta is būna profe
sionalūs ir visiškai neblogi, ir 
mes manome, kad ta ip bus. 
Tikimės, kad po kai kurių mū
sų ūkinių problemų išspren
dimo, po geresnio mokesčių 
surinkimo, pataisysime savo 
finansinę padėtį, ir bent jau 
taip aprūpinsime laikraštį, 
kad jis nejaustų to nuolatinio 
pavojaus, nuolatinės krizės, 
nuolatinio stygiaus pinigų nu
sipirkti popieriui, a r dar ko 
nors. Mes manome, kad „Ap
žvalga" sustiprės ir, mano 
nuomone, turės tapti politinės 
analizės laikraščiu. 

— Kaip J ū s vert inate 
J a u n i m o sekciją partijos 
struktūroje? 

'Nukel ta j 5 psl.) 

Danutė Bindokiene 

Komunizmo liekanos 
tebeplūduriuoja 

Didžioji spalio revoliucija; 
raudonasis spalis; paradai, vi
siems liaudies priešams, o 
ypač Vakarams, greitą galą le
miančios kalbos — tai nesenų 
laikų Sovietų Sąjungos istori
ja, kurią ir užsienis, ir daugu
mas buvusių sovietijos vergi
joje žmonių, stengiasi kaip 
galima greičiau ištrinti iš at
minties. Tiesa, komunizmo 
liekanos dar tebeplūduriuoja 
tiek Rusijoje, tiek kai kur ki
tur Rytų bei Vidurio Euro
poje, tačiau jos ilgainiui nu
grims i užmaršties dumblą. 

Komunizmas daugeliu pa
sąmonėje siejamas su jo tik
ruoju lizdu — Rusija, kuri, 
bent oficialiai, šios totalitari
nio valdymosi sistemos po 70 
metų atsisakė. Papūtus de
mokratijos vėjams iš Vakarų, 
nuo pjedestalų nuvirto komu
nizmo herojai, subyrėjo ir rau
donoji imperija — Sovietų Są
junga, o pavergtos tautos pasi
naudojo proga ištrukti į lais
vę. Vienok komunizmas dar 
tebeegzistuoja Azijoje ir pačio
je JAV pašonėje. Kuboje. 

Nuomones, ar jis grėsmin
gas pasaulio taikai, gerokai 
skiriasi. Kai kas tvirtina, kad 
komunizmas yra Tarytum su
žeistas žvėris — pavojingas, 
jeigu neatsargiai prieini, bet 
per si lpnas, kad pats imtųsi 
agresijos. -Daug veiksmingiau 
tokį žvėrį prisijaukinu, kaip 
pribaigti. 

Kad toks prijaukinimas 
šiandien vykdomas, parodo 
pasikeitimai Kinijoje, didžiau
sioje šiuo metu komunizmo 
tvirtovėje. Nors Kinijos vy
riausybes motyvai, del kurių 
nuspręsta plačiau atverti du
ris vakariečiams, buvo grynai 
ekonominiai, jų poveikis vis 
dėlto yra kapitalizmas kurio 
šaknys, vis giliau skverbiasi 
ne t į eilinio kiniečio gyve
nimą. Sunku išlaikyti bolše
vikines lygybės sampratą, kai 
kuriasi pasiturinčiųjų luo
mas, atsiranda vis didesnis 
apetitas vakarietiškoms ma
doms, muzikai, pramogoms. 
Ilgus dešimtmečius kietai lai
kyta po komunizmo letena. 
pajutusi šiokį tokį atokvėpį. 
Kinijos liaudis j au vargiai bus 
paklusni marksistinei dogmai 
ir sutiks atsisakyti naujai 
įgytos "laisvės bei buržuazinės 
prabangos. Nors Kinijai dar 
toli gražu iki demokratijos. 
nors jos dar negalima iš
braukti iš galimų Amerikos 
priešų sąrašo, bet nesunku 

. pastebėti, kad komunistines 
sistemos raudonumas jau yra 
daug blyškesnis. 

Kas kita su Šiaurės Korėja. 
Kinijos art ima kaimyne ir dar 
vis tvir ta sąjungininke nuo 
Korėjos karo laikų, kai kinai 

atėjo šiaurės korėjiečiams į 
pagalbą, kovojant su Amerika 
ir Pietų Korėja. Badu marin
dama savo tautą. Š. Korėja vis 
dėlto tebelaiko parengtyje mi
lijono kanų dydžio armiją, 
tikėdama, kad JAV gali vėl at
naujinti puolimus. Mirus dik
tatoriui Kim H Sung 1994 m., 
jo sūnus tęsia komunistinę di-
.nastiją, pasiskelbęs Komunis
tų partijos vadu. skatinda
mas, kaip kadaise Stalinas, 
asmens garbinimo kultą, nuo
lat žodžiais ir veiksmais rody
damas neapykantą Vakarams, 
ypač Amerikai, kurią laiko 
visų Š. Korėjos nesėkmių kal
tininke. Nepaisant, kad t ikras 
badas žvelgia bent 2 milijo
nam gyventojų į akis, Kim 
Jong II atsisako sėstis prie 
pasitarimų stalo su Kinija, 
abiem Korėjom ir Amerika, 
kol amerikiečiai neišves savo 
37,000 ..okupacines kariuo
menės" iš Pietų Korėjos ir 
neatsiųs milijono tonų maisto 
šiauriečiams. Vienok toks jo 
rūpestis savo tauta yra var
giai nuoširdus: net Kinija, 
savo disidentų neglostanti šil
kinėmis pirštinaitėmis, jau 
yra pareiškusi protestus dėl 
žmogaus teisių pažeidimų Š. 
Korėjoje. 

O kaip su Kuba. kurią JAV 
laiko už draudimų tvoros jau 
35 metai? Tvirtinama, kad per 
tą laiką varžymas eksportuoti 
ar importuoti prekes į JAV 
Kubai kainavo apie 60 mili
jardų dol. Tačiau oponentai 
mano. kad Fidel Castro dik
ta tūra kaip tik išsilaiko Ame
rikos užsispyrimo dėka. Nors 
užtvara buvo sukurtą,, kad 
Castro režimas sužlugtų, bet 
pasirodė visai neveiksminga. 
Jeigu nuosprendis pasikeistų, 
komunistinė Kubos sistema 
vargiai ilgai išsilaikytų, ta
čiau drai'dimus stipriai remia 
kubiečiai pabėgėliai Ameri
koje, kurių, ypač Floridoje, 
yra daug ir įtakingų. 

Kol gyvavo Sovietų Sąjunga, 
Castro kasmet susilaukavo 
maždaug 6 mln. dol. vertės 
paramos, taip pat gaudavo 
naujausios technikos, turėjo 
rinką savo gaminiams. Po 
1991 m. Kuba mėgina įsi
jungti į pasaulinę rinką, bet 
ja i sunkiai sekasi, nes ir tos 
pastangos reikalauja nema
žai lėšų. Būtų labai patogu ir 
pelninga palaikyti glaudžius 
prekybinius santykius su 
JAV. esančia vos už 100 my
liu, bet reikia jų dairytis gero
kai toliau. Nuo 1959 m. revo
liucijos Kubos komunizmas 
daugiausia remiasi Fidel Cas
tro asmeniu. Kas bus. kai jis 
negalės valdyti, nesunku at
spėti. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
i Tęsinys' 

TAURES SPINDESYS 

Mulhouse miestas ir FCM 
klubas džiaugėsi patenkinti 
tokiu sėkmingu sezonu. Matė 
geriausias Prancūzijos koman
das, gero lygio krepšinį, pergy
veno dramatiškas ir emocijų 
pilnas krepšinio rungtynes 
toje mažoje turgavietės salėje. 
Bet tai buvo ne viskas, gal 
daugiau tik įžanga... 

Tais metais Prancūzijos 
krepšinio federacija jau taip 
populiarų krepšinį nutarė 
paįvairinti taurės varžybo"mis. 
Varžybomis, kuriose galėtų 
dalyvauti visi klubai, visa 
Prancūzija. Taures spindesys 

priviliojo 620 komandų. Visos 
silpnesnės greit nubyrėjo, o 
ketvirtame rate įsijungė 
.,Exellence" ir „Division Na
tional" komandos. Taigi ir 
FCM. Prasidėjo atkakli ir vi
liojanti kova. Nesunkiai lai
mėjome pirmas dvejas rung
tynes, ir sekančios rungtynės 
prieš FC Lyon su Zigmu Var-
kala. Pagaliau likimas lėmė 
su juo ir jo komanda susitikti. 
Rungtynės vyko neutralioje 
aikštėje — Paryžiuje. Mūsų 
Paul Schlupp nesunkiai susi
tvarkė su Varkala, ir FCM lai
mi 73:56. Po tų rungtynių 
daugiau Varkalos nebeteko 
matvti... 

Dar viena pergalė, ir FCM 
pusfinalyje, tarp keturių ge
riausių. Kas galėjo tikėti? Dar 
įdomiau, kad varžovas yra 
garsusis JRacing" i" Pary
žiaus. Rungtynės labai įtemp
tos ir grubios su dramatiška 
pabaiga. Tose varžybose ko
mandoje galėjo būti tik 8 žai
dėjai. 3 minutės iki pabaigos 
mūsų komandoje liko tik 4 
aikštėje, kai ir aš už 5 baudas 
turėjau išeiti iš aikštės. Iki 
šiol neužmiršau tų 3 minučių 
ant suolo, kai komanda — ke
turiese išlaikė persvarą, ir 
laimėjome 59:54. Pergalė ati
darė vartus į garbingąjį, visų 
išsvajotą finalą Paryžiuje. 

Geležinkelio stotyje pasitiko 
mus keli šimtai žmonių su 
gėlėmis ir šampanu. Laik
raščiai pilni straipsnių. Vieni 
rašė, kad tai sensacija, staig
mena. Kiti, kad tai jokia staig
mena, nes FCM jau per pirme

nybes įrodė savo pajėgumą, 
nugalėdama visas geriausias 
Prancūzijos komandas. 

Po tokių įtemptų rungtynių 
grįžome išsekė fiziškai ir dva
siškai. Apsidžiaugėme, kai 
klubo vadovybė pasiūlė 5 die
nas į gražius Vogėzų kalnus 
su šeimomis. Be kamuolio ir 
krepšinio kas rytą darėme 
mankštą ir bėgiojome, kad 
išlaikyti fizinę kondiciją. Liku
sį laiką ilsėjomės, džiaugėmės 
gražia gamta, vaikščiojome 

Neišspręsta finalo mįslė 

1953 m. gegužes 2 dieną 
Paryžiaus Sporto Rūmuose 
Prancūzijos krepšinio taurės 
finalas. Niekad spauda tiek 
nerašė apie krepšinio rung
tynes, niekad spaudoje tiek 
neskambėjo FCM ir Mulhouse 
miesto vardas. 

(Bus daugiau) 
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Aušra Cicėnaitė 
Sopranas 

Vaidas Vyšniauskas 
Tencas 

Eugenija Kupry* 
Akompaniatore 

KAIP ATSIRANDA LML 
SIUNTOS? 

PRANĖ ŠLUTIENĖ 

A. Ebert paskambino kun. 
Smith, kun. Smith paskambi
no broliukui Regis, broliukas 
Regis paskambino V. Lendrai-
tienei, V. Lendraitienė pas
kambino man ir sako, yra 
daug gerų dalykų, net 15 
„Resuciannies" (mokyti gaivi
nimą nelaimės atveju), tau 
gera naujiena. Nuvažiuok ir 
apžiūrėk, ten turėtų laukti A. 
Ebert, bet laukė kitas žmogus. 

Pastatas 162 No. State St., 
skersai Chicago teatro. Pen
kiolikos aukštų, siauras pasta
tas, apleistas, pripažintas ne-
tinkamu,neužsidaro langai, 
lyja kiaurai, per sienas bėga 
vanduo, krauklės neveikia, 
spėju, kad bus nugriautas. Iš 
keturių veikia tik du liftai, 
nėra krovinio, reikia viską 
nešti per priekines duris, tie
siai per garsiąją State St. 
šaligatvę. 

Matau nepaprastai daug 
darbo, skirstymo, daug per
žiūrėjimo. Tik rinkis. O norint 
pasiimti beveik naują, nesu
braižytą spintą arba buvusių 
viršininkų rašymo stalus rei
kia juos ištuštinti. Jie pri
kimšti likusių popierių, doku
mentacijų. O vyr. gydytojai 
Lietuvoje spintų prašo, net ir 
senelių namuose tinka žmo
nėms sudėti savo asmeniškus 
daiktus. Matyti didelė netvar
ka, rodos, su neapykanta ir 
kerštu apleistas Illinois Medi-
cal Training centras. Vartant 
išmetamuosius popierius, pa
aiškėjo, kad „auksinė žąsis" 
nustojo dėti auksinius kiauši
nius 1990-1991 metais. 

Illinois valstija ir federalinė 
valdžia šiai mokyklai nebes
kyrė pinigų, kuri, rodos, mokė 
bedarbius įsidarbinti, net gy
dytojus ir gailestingas seseris 
pasitobulinti ir išmokti labora
torijose paprastesnius tyrimus 
daryti, susipažinti su įvai
riomis procedūromis, daromos 
gydytojų kabinetuose, slaugos 
namuose ir ligoninėse. Su 
Lendraičiais nutarėme, kad 
reikės trijų talpintuvų. Taip ir 
buvo, pripildėm du 40 pėdų ir 
vieną 20 pėdų. o kitu būdu 
išvežtas Ultragarso aparatas 
su visais priedais net ir su be
veik nauju, ligonių tyrimams 
daryti, stalu. Tik aparatas 
vertas 35,000 dolerių. 

Pirma reikia viską paruošti. 
1 kokias ligonines, laboratori
jas, medicinos punktus rajo
nuose, medicinos fakultetų 
skyriuose paskirsime. Mo
kyklų suolų, vieni sujungti 
suolas kartu su stalu, kiti su
lankstomi, kur siųsti. Gaila 
palikti, beveik nauji ar mažai 
naudoti. Reikia išsiųsti faksą į 
Švietimo ir mokslo ministe
riją. Su jais niekada netu
rėjome reikalų, nesiunčiam 
tokių dalyku bet... labai rei
kalingi. Gavome teigiamą 
laišką iš Švietimo ir mokslo 
ministeriios — labai laukia. 

ką tik galime siųsti, nes nėra 
pinigų pirkti naujų. 

Sklandžiai vyksta skirsty
mas. Dirbome visą savai tę . 
Pasirodė A. Ebert. Ka ip aš 
maniau, taip ir buvo: mies tas 
perima pastatą. Dar pasiūlė 
užrakintų seife 15 mikros
kopų. Pora net buvo dėžėse, 
visai nevartoti. Per t a s 7 die
nas supakavome 200 dėžių, 
kiekvieną dėžę pažymėjom su 
anksčiau padarytais adresa is 
ir LML lipdinukais. K a m kas 
skirta, surašyta kiekvienas 
daiktas dėžėse ir an t tam 
tikrų, mūsų padarytų, inven
toriaus lapų. Po to reikia kiek
vieną daiktą įvertinti ir pa
rašyti, iš kur tas ka inas ga
vome. Dar antrą savai tę dir
bame. Dabar jau la ikas iš
vežti. Pastato inžinierius sa
ko: tik privažiuokite ir prikau-
site. 

Pasirodo, kad ta lpintuvo 
vežikas atsisako be leidimo 
statyti bent ką Sta te gatvėje. 
Kas toliau? Skambinau naujai 
bendrovei, kuri tur i išvežti 
daiktus. P. Fong, ku r i s anks
čiau gyveno Čikagoje, pažįsta 
State St. ir miesto biurokra
tiją. O miesto savivaldybėje 
mes nieko nepažįstame. Gal 
Joe Kulys padės? Joe surado 
seniūno Aid. Natarus telefoną. 
Tris kartus skambinau ir nep
risiskambinau. Kitą rytą atsi
liepia Jack. Rado mano tele
faksą ir patarė nuvažiuoti į 
City Hali, į Streets a n d Sani-
tations skyrių, Construction 
Department. Pirma reikia su
siskambinti ir susi tar t i , kad 
nereikėtų be reikalo važiuoti. 
Skyriaus vedėjas pasakė, kad 
reikia apsidraust i už 
1.000,000 dolerių, da r pri
rašyti miestą ki rtu, kas kai
navo 517 dol. dviem dienom, 
dar gauti leidimą pas ta ty t i tą 
talpintuvą prie šaligatvio, bet 
negalime to daryti prieš 7 vai. 
vakaro. Leidimas kainavo 100 
dolerių. 

Sėdžiu ir laukiu gerą pusva
landį. Praeina viena juoduke, 
išgyriau jos suknelę, ir nebe
reikėjo laukti. Tuojau nuvedė 
pas vedėją. Nelabai buvo ma
lonus vedėjas Gibson. iki pa
aiškėjo, kad jis už vienos 
gatvės nuo manęs gyvena. At
seit, leidimas tik 100 doleriu 
jei 20 pėdų talpintuvas. bet jis 
man duoda nuolaidą, kitaip 
kainuotų 200 dolerių. Aš jam 
sakau, kad talpintuvai 40 
pėdų. Jis atsako — netu
rėsime problemų. 

Einant prie City Hali . susi
tinku Z. Juškevičienę ir jos 
dukrą Jūra tę Variakojienę. Z. 
Juškevičienė klausė, kaip mes 
tas siuntas gauname, dėl to 
nutariau paaiškinti Kartais 
sunkiau, o kartais lengviau. 

Susirenkame nešti ir krauti 
7 žmonės ir dirbame nuo 6 iki 
11 valandos vakaro dvi die
nas. Jurgis Lendrait is vis 

LEGENDARINIS DIRIGENTAS 
NUŽENGĖ NUO PULTO 

P . PALYS 
I pasaulio aukštumas iškilęs 

operos ir simfoninių orkestrų 
dirigentas Sir Georg Solti, 
išgyvenęs 84 metus, rugsėjo 5 
d., širdies smūgio ištiktas, bai
gė žemiškąją kelionę. 

Gimęs Budapešte, Vengri
joje, fortepijono muzikos studi
j a s pradėjo, nesulaukęs nei 
šešerių metų. Vėliau, jau 
būdamas 13 metų, įstojęs į 
Liszt akademiją pas Ernst von 
Dohnanyi. studijavo fortepi
joną, o pas Zoltan Kodaly — 

mane erzina ir kausią, kur tie 
mano mėlyni mediniai arkliai, 
kur tas žmogus, kur stovės 
prie talpintuvo su raudona 
vėliava ir nurodys automobi
liams važiuoti aplink, kur po
licininkai? Leidime buvo pa
rašyta, kad iki 7 valandos tie 
dalykai bus išrūpinti. Ką 
norėti iš „That City That 
Works", kurie mane taip pri
baugino? Buvo labai sunkių 
dalykų, kur net septyniese ne
galėjom pakelti. Reikėjo išrū
pinti iš kitos bendrovės ve
žimą su liftu. Nieko nesakiau. 
Atvažiavo vidurdienį, pastatė 
prie gatvelės, vežėme per 
šaligatvį 27 dalykus be leidi
mo. 

Miesto savivaldyDininkai 
sapnuoja, jei j ie mano, kad 
State gatve vaikšto žmonės. 
Po darbų ji y ra tuščia, labai 
mažai mašinų ir gal vienas ki
tas paklydęs turistas. Dirbo 
apmokami darbininkai 158 
valandas, o LML savanoriai — 
162 valandas. Siuntos vertė 
203,827 doleriai. 

Ruošiamas vieną sykį per 
metus lėšų telkimo pokylis. 
Šiais metais j is bus JSpirit of 
Chicago" laive spalio 4 d., 
pradžia 6 vai. Kviečiame, kas 
tik gali. prisidėti prie mūsų 
darbų, kurie, kaip matote, 
dažniausiai y ra nelengvi. Vie
tas galima rezervuoti pas 
Marytę Nemickienę tel: 708-
442-8297. Dalis bilieto kainos 
nurašoma nuo federalinių mo
kesčių. 

O nenumatomų išlaidų vis 
atsiranda. Bet kaip naudingi 
bus visi dalykai Lietuvoje! 

kompoziciją. Buvo labai susi
žavėjęs operiniu repertuaru, 
kadangi jo sesuo buvo operos 
solistė, o jis tikėjosi tapti jos 
akompaniatoriimi. Užbaigęs 
studijas Liszt muzikos aka
demijoje, Budapešto operoje 
grojo harpsichordu ir varpe
liais (glockenspiel), akompa
navo solistams ir instrumen
talistams. 

1936 m. Salžburg festivalyje 
asistavo garsiajam dirigentui 
Artūro Toscanini. George Solti 
Toscanini taip patiko. Kad jis 
jį pasikvietė ir kitiems me
tams. 

Solti Budapešto operoje de
biutavo 1938 m. kovo 11 d.. W. 
A. Mozart operoje „Le Nozze 
di Figaro" pastatyme. Nuos
tabiausia, kad jis tą operos 
pastatymą dirigavo visai be 
repeticijos! Tą patį vakarą 
išgirsta, jog Hitleris su savo 
armija įžygiavo į Vieną. Dau
guma jau per pertrauką, sako 
Solti, išskubėjo į namus, gal
vodami, kad Hitleris Vienoje 
nesustos ir žygiuos toliau. Bu
dapešto link. 

Solti įsitikinęs, kad jo. kaip 
žydo, ateitis, pasilikus Vengri
joje, būsianti netikra, bandė 
išvykti į JAV. bet negavęs vi
zos išvyko ' ir apsistojo 
Šveicarijoje. Ten < 1939-45) ak
tyviai reiškėsi, kaip pianistas 
dirigentas Ziuricho operoje. 

Po karo Vokietijoje Solti di
rigavo Bavarijos valstijos. 
Miunchene ir Frankfurto ope
rose. 

Amerikoje pirmasis jo dobiu 
tas įvyko 1953 m. su San 
Francisco opera, diriguojant 
R. Strauss — .Elektra". Čika
goje 1956 m. (iebiutuoįa su R. 
Strauss — .Salome", o 196<> 
m. — Metropolitan operoje 
New Yorke debiutas su R. 
Wagner — .Tanhaeuser". Tais 
pačiais metais Solti gavo kvie
timą užimti muzikos direkto
riaus pareiga^ Royal operoje. 
Covent Garde-. Londone. Jam 
ten esnat. pirmą kartą buvo 
paskirtas vadinamas pres
tižinis, muzikinis. .Grammy 
Award". Vėliau, tuo pačiu žy
meniu, jis i>ir. , dar apdovano

tas net 29 kartus. 
Nuo 1969 m. — Čikagos 

simfoninio orkestro dirigen
tas. 

Kaip svečias dirigentas, daž
nai keliaudavo po visą pa
saulį, diriguodavo operose ir 
su simfoniniais orkestrais. 

Nepamirštamu paliks susi
tikimas, įvykęs 1976 m. rug
sėjo 8 d. Tuomet atvykusi iš 
Paryžiaus opera Metropolitan 
operos rūmuose, New Yorke 
statė W. A. Mozart operą „Le 
N'ozze d i Figaro". Operai diri
gavo G. Solti. Trečiajame ope
ros veiksme, su dirigento laz
dele netyčia įsidūrė į kaktą. 
Kraujui tekant per veidą, Solti 
nužengė nuo dirigento pakilos 
i pulto), operos veiksmui nesu
trikus, nuskubėjo už scenos, 
veidą nusiplovęs šaltu vande
niu ir užsiklijavęs 3 a n d Aid", 
nei minutės neužtrukęs, grįžo 
ir dirigavo toliau. 

G. Solti, su įvairiais simfo
niniais orkestrais ir operomis 
yra padaręs daugybę įrašų. 
Tik ką yra pasirodęs įrašas 
(kompaktinis diskas), pava
dintas ,3olo Festival". Tame 

įraše, Solti diriguojant Londo
no-simfoninį orkestrą, dainuo
ja garsi Metropolitan ir kitų 
operų solistė Renec Fleming. 
Manau nesuklysiu sakyda
mas, kad tas įrašas su G. Solti 
bus paskutinis. 

Su Sir George Solti netekti
mi tapo užbaigta, iš viso 20-to 
šimtmečio, garsiųjų dirigentų: 
Toscanini, Furtwangler, G. 
Szell. B. Walter, L. Stokowski, 
D Mitropoulos, S. Koussevts-
ky. E. Ormandy, H. von Kara-
jan. L. Bernstein, era. 

LENKIJOJE 
PAGERBTAS M. K. 

ČIURLIONIO ATMINIMAS 

Pažymint Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio 122-ąsias 
gimimo metines, Lietuvos am
basadorius Lenkijoje Antanas 
Valionis, Lietuvos generalinė 
konsule Varšuvoje Irena Va-
lainytė. ambasados darbuoto
jai. M. K. Čiurlionio kultūros 
ir mokslo draugijos pirmi
ninkė Jadwyga Siedlecka bei 
įžymiojo lietuvio meno ger
bėjai rusėjo 22 d. padėjo gėlių 
Pustelnike prie namo, kur 
1911 motais savo gyvenimo 
krlią užbaigė M. K. Čiurlionis. 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

D . C lietuvio savininkoj 
„landscaping* kompanija laiko 

dMDMnko. $5.50 į vai. Jei nori. gal i : 

dhtoti 12 vai. į (feną. Vieta gyventi į 
but parūpinta už $130 į mėn. 

Kreiptis: Ak»x, te). 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3 i 

CREALTMS 
7*22 S. PaUsU M . 
4M9S. *dMrA*« . 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jai norite parduoti ar pirkti namus 
kreipk*** l Danu* Mayer. J pro-
fsssioiisisi, sąžiningai ir as-
maraikai patarnaus. įkainavimas 
vatu. 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

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

MISCELLANEOUS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

SiLDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H.Deckys 
Tai. 7734854624 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto Mdkną. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Narnu, vajymui relcalnoa 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
m GYVYBES DRAUONAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wes 

Tel. (708) 
- (773)581-8654 

Darbas nuo pirmad. iki šestad. 
Kreiptis tel. 7OB-802-9197 

arba 815-464-7146. 

r&ckory rfiDs, IL 
spBBMMjMMBl patalpos 

krautuvėms ir profesionalų 
rastinėms. Žemos kainos. 

Kreiptis: K. Vėlius, 
Tel. 630-627-4556 

30 m. moteris laiko darbo: 
gali prižiūrėti vaikus, senelius, 

ligonius ir gyventi kartu. 
šiek tiek kalba angliškai. 

Tat 708-368-6017 
arba (šeštd.) 773-445-8367 

For rant or sale: 
spacious, renovated appartment 

(furnished, w/all appliances). 
Exclusive buikjing in the center 

of Vilnius, Lithuania. 
Leave message: 312-243-2387 

ČIA GALĖJO BOTI JŪSŲ 
REKLAMA AR SKELBIMAS 

% % * * % * * 

Gari vos klebonas mons Gustaitis .su savu gm,m 
Gustaičio vaikaitį1 Tijūnėlius, kuru- atvežė ..Saul-
JOS vaikam* 

i s i tm . .n a. i- i'"ik,î rns Arą ir Donata (Kazimiero 
i KI ;" - Ii ueliri auka varjrinpem* parapi-

\ : tr Indrės Tgun*Henės 

TRANSPAK 
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru. 

Siunčiame baldus ir komercines siuntas. 
Knygos j Lietuvą, t59 sv., minimumas $25.00. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

50 sv. maisto produktų $98.- Šventinis $39.-
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
Tel: d. (813)360-9881. n. (813)360-1364. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 



NAUJI VĖJAI... 
(Atkelta iš 3 psl.) 

— Mano supratimu, ji nėra 
pakankamai aktyvi. Esame la
bai suinteresuoti, kad mūsų 
partija gerokai atjaunėtų. Mes 
netgi galvojame, ar nevertėtų 
įkurti kažką panašaus į Jau
nųjų krikščionių demokratų 
lygą, kuri nebūtų partinė or
ganizacija ir galėtų apimti 
neįsipareigojusius j aunus 
žmones universitetuose, kad 
jie paskatintų juos domėtis 
krikščioniškosios demokratijos 
filosofija, idėja. Tą veiklą pra
dėsime nuo Vilniaus jau rug
sėjo mėn., eidami į universi
tetinę erdvę. Bandysime nuo 
jų pradėti, po to gal pereidami 
prie jaunų darbininkų, kad jie 
aktyviau įsijungtų ir taptų 
gimininga organizacija, nebū
tinai pavaldžia partijai. O jau
nieji turi visų pirma turėt i pa
kankamai nepriklausomybės. 
Aš laikau dideliu blogiu, jeigu 
mes valdyboje pradėsime kon
troliuoti Jaunuosius krikščio
nis demokratus. 

— J ū s paminėjote, kad 
krikšč ionių demokratų po
pul iarumas yra mažėjantis . 
Kam J ū s priskiriate šį reiš
kinį? 

— Mano supratimu, čia bu
vo kelios priežastys. Visų pir
ma, Lietuvoje kristalizuojasi 
labai tampri ir užimta politinė 
rinka. Visos partijos stengiasi 
laimėti, ne tik mes. Kai kurios 
partijos, pvz., Centro partija, 
ar Socialdemokratai, kurie pa
gerino savo padėtį, jie ją page
rino įtemptu darbu, įtempta 
agitacija, ieškojimu žmonių, 
kurie galėtų simbolizuoti tą 
partiją. Deja, mūsų partija 
šiek tiek miegojo ant laurų. 
Mums pristigo aktyvių vadų, 
kurie būtų nuolat televizijoje 
ir galėtų konkuruoti su popu
liariais asmenimis, tokiais, 
kaip Ozolas, Bičkauskas, Bra-
zSūskas ir kiti. Mums pristigo 
žmonių.kurie sugebėtų rašyti į 
laikraščius ir būti pastoviai 
dėmesio centre. Šitą padėtį 
mes galvojame pataisyti. 

— Kokie yra J ū s ų santy
kiai su Konservatorių par-
tija? 

— ~ Mano supratimu, jie yra 
tokie, kokius suformavo mūsų 
naujausioji istorija. Mes šian
dieną su konservatoriais esa
me koalicijoje ir tai mums 
uždeda priedermę. Kita ver
tus, jei mes šiandieną atvers-
tumėm tą koalicinę sutartį, 
mes galėtumėm įžvelgti ir 
silpnų vietų, ir mums labai 
nenaudingų. Pavyzdžiui, joje 
nėra nieko aptarta apie bend
radarbiavimą savivaldybių 
lygmenyje. Mes neturime nei 
vieno apskrities viršininko, 
nors ten buvo numatyta, kad 
reikės proporcingai skirstyti 
„A" grupės tarnautojus. Mato
mai, tokia konkurencija yra 
nesveika, ir čia aš galiu prie
kaištauti lygiai konservato
riams, ir lygiai buvusiai valdy
bai, kuri turėjo pasirūpinti, 
kad būtų dokumentai, kad 
būtų komisija, atsakinga už 
gerus mūsų santykius. Savi
valdybėse yra įvairių atvejų. 
Yra savivaldybių, kur krikš
čionys demokratai yra val
džioje, bet konservatoriai yra 
jų opozicijoje. Dar daugiau, 
yra konservatoriai valdžioje, 
ir nustumia krikščionis de
mokratus. Mūsų partijos tu
rėjo pasirašyti labai aiškų 
dokumentą. Jeigu tokio doku
mento nėra, tai būkime de
mokratai. 

— Kokia bus Krikščionių 
Demokratų partijos rolė 
artėjančiuose prez idento 
rinkimuose? 

— Partija turi savų interesų 
prezidento rinkime. Kita ver
tus, susiklostė padėtis, kad 
mes, šiuo metu esame koalici
joje su Konservatoriais. Ne
norėtumėme, kad prezidentu 
taptų žmogus, kuris rytojaus 
dieną paleistų vyriausybę, ku

rioje mes patys dalyvaujame. 
Antra, mes iš tikrųjų pri
pažįstame, kad tur ime parti
joje organizacinių sunkumų ir 
mūsų popul iarumas šiuo metu 
nėra kylantis. Jeigu mes 
turė tumėme kandidatą , jis su
sidurtų su aibe sunkumų ir 
mūsų procentas, kurį mes ga
lime šiek tiek prognozuoti, 
nebūtų labai geras . Logika 
diktuoja, kad mums , kaip koa
licijos par tner ia is su konser
vatoriais, reikia turėt i vieną 
kandidatą. Stipresnio kandi
dato, kaip prof. V. Landsber
gis, aišku, nei konservatoriai, 
nei mes negalime rasti. Ir, 
šiandieninė nuos ta ta daugu
mos krikščionių demokratų, 
jokiu būdu ne visų, yra parem
ti prof. Landsbergio kandida
tūrą rinkimuose. 

Suprantame, kad šitame 
sprendime iškyla kai kurios 
mums skausmingos proble
mos. Visų pirma, mes vėlgi at
s i randame konservatorių še
šėlyje Minusų bus, bet mes ti
kimės, kad pergyvensime tą 
periodą ir j au kituose prezi
dento rinkimuose iš tikrųjų 
turėsime savo kandidatą. 

— Iše ivi joje d a ž n a i iškyla 
k laus imas , ar bendraut i tik 
su organizac i jų „centrais", 
ar su p a s k i r a i s skyriais, 
rajonais . Kaip J ū s vertin
t u m ė t e tokį „decentrali
zuotą" bendravimą"?— At
virai kalbant , aš manau, kad 
tie žmonės labai nudžiugtų. 
Aš vakar kaip tik buvau dvie
juose ra jonuose, Pakruojyje, 
Joniškyje, ir teko susitikti su 
jų žmonėmis. Tie žmonės lau
kia, tiesiog nesulaukia žmo
gaus iš Vilniaus, žmogaus iš 
Seimo. Mūsų iš tikrųjų nėra 
tiek daug i r esame labai 
užimti. Važinėti po rajonus at
ima daug laiko, daug pas
tangų, tačiau žmonės nepa
prastai laukia tokios paramos, 
užtarimo, informacijos iš 
mūsų profesionalių politikų. 
Toks dėmesys, jėi būtų paro
dytas iš užsienio lietuvių, kad 
kas atvažiuotų, būtų labai 
svarbus. Čia nebūtinai norė
čiau akcentuoti materialią 
paramą. Vadinkime ją meto
dine parama. Man yra tekę 
sutikti daug Amerikos lietu
vių, ypač šią vasarą Į Laisvę 
fondo suvažiavime, kurie yra 
dirbę labai sunkiomis sąlygo
mis ir jie y ra , be abejonės, 
labai įdomūs mūsų skyriuo
se. 

Man buvo malonu žiūrėti į 
žmones, kurie y ra didelės ko
vos laimėtojai, kadangi tie 
žmonės visą gyvenimą paau
kojo Lietuvos nepriklausomy
bei a ts tatyt i ir dabar jie turi ir 
mato tą Lietuvą, tegul ir nela
bai turtingą, tegul su aibe 
problemų, bet vis dėlto, ta Lie
tuva yrą, ir aš , aišku, žaviuosi 
mūsų išeivija, Kuri tokių 
žmonių turėjo. Taip pat būtų 
labai malonu, jei ir atskirai 
paremtų, a r mūsų Jaunimo 
sekciją, ar mūsų Moterų sek
ciją. Tai būtų toks bendradar
biavimas, kur is tampa įdo
mesnis, nes nėra abstraktus. 

— Nuoš irdž ia i dėkoju už 
pokalbį . 

Kalbėjosi 
Rasa Razgait ienė 

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos sky r iu s 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
• TeL: (700) 471-1711 

EKONOMIKA. ŽVILGSNIS IŠ 
LIETUVOS 

LIETUVA m EUROPOS 
SĄJUNGA 

Paaiškėjus, kad Lietuvai 
teks nežinia kiek laukti savo 
eilės patekti į Europos Są
jungą, politikai ir ekspertai 
bando suvokti, kodėl Lietuva 
buvo ras ta netinkanti ir 
atspėti, ką teks padaryti, kad 
būtume tinkami Europos Są
jungai . 

„Man regis, mes dažnai be 
reikalo save kariame, ieško
dami priežasčių visiškai ne 
ten, k u r jos slypi. O slypi jos 
daugiausia toli nuo Lietuvos, 
tik šnekama apie jas, kaip vi
sada, kaip kam parankiau, juo
ba, kad priežasčių Lietuvoje 
rasti nėra keblu", — R e s 
publikos" priede R i n k a " rašo 

akademikas Eduardas Vilkas. 
Pasak jo, Amsterdamo rezul

ta tus nesunku buvo progno
zuoti, žinant dabartinę Eu
ropą. Soti, didesnių rūpesčių 
nekainuojama ir komunizmo 
šmėklos nebebauginama, Eu
ropa nesuinteresuota užsi
kraut i rizikos naštos dėl šimto 
milijonų gyventojų valstybių 
problemų ir jų nenusistovė-
jusio elgesio, gresiančio Euro
pos Sąjungai didelėmis išlai
domis ir neprognozuojamais 
politiniais nuotykiais. 

Europos Komisija neigiamai 
vert ina Lietuvos ekonomiką. 
Komisijos išvadoje rašoma: 
„Komisija nėra įsitikinusi, 
kad tai , kas yra Lietuvoje, ga
lima pavadinti veikiančia rin
kos ekonomika ir kad tam rin
ka yra visiškai laisva". Ko
mentuodamas tokį Europos 
Komisijos vertinimą, E. Vil
kas rašo: „Kad komisija nėra 
įsitikinusi, tai, kaip sakoma, 
jos problema, o šiaip čia yra 
aiškus nesusipratimas. Lietu
voje privataus sektoriaus da
lis didesnė negu Vakarų Eu
ropoje, kainos liberalesnės, 
veikia visos šiuolaikinės rin
kų institucijos ir t . t , tad abe
joti, a r tai yra veikianti rinkos 
ekonomika, galima tik tuo at
veju, jei labai reikia". 

Eduardas Vilkas abejoja 
kriterijų, taikomų pretenden
tėms į Europos Sąjungą, ob
jektyvumu. Jo nuomone, iš 
pačių kriterijų matyti dabarti
nių Europos Sąjungos narių, o 
ne būsimosios Europos intere
sai. 

„ROKIŠKIO SŪRIO" 
AKCIJŲ TRIUMFAS 

Paskutinę rugpjūčio savaitę 
Vertybinių popierių biržoje 
rekordiškai kilo bendrovės 
„Rokiškio sūris'' akcijų kaina. 
10 litų nominalo bendrovės 
akcijos pasiekė 58 litų žymą. 
Ekspertai neatmeta gali
mybes, kad susidomėjimą 
„Rokiškio sūrio" akcijomis 

Rugelis žiemkentelis, pribrendęs sietuvos dirvoio 
Nuotr Algimanto Žiiiūno 

galėjo paskatinti geri liepos 
mėnesio rezultatai. Šiomis ak
cijomis domisi užsienio inves
tuotojai. Užsieniečių investici
jos sudaro didžiąją dalį šių 
akcijų apyvartos. Ekspertai 
mano, jog reali Rokiškio 
sūrio" akcijos vertė galėtų 
būti 60-70 litų. 

VĖL BŪTINGĖ 

Politiniai žaidimai aplink 
naftos ir jos produktų termi
nalo statybą Būtingėje bei 
apskritai visą Lietuvos naftos, 
ūkį, atrodo, tampa vis nepa
trauklesni užsieniečiams, ku
rie dar sutiktų investuoti, tap
dami akcijų dalininkais, — 
rašo „Verslo žinios". 

„Būtingės nafta" susidūrė su 
sunkumais, platinant ket
virtąją akcijų misiją, apie 
kurią pradėta kalbėti prieš 
metus. Kaip pastebi „Verslo 
žinios", iš pradžių minėję 
kone dešimt potencialių inves
tuotojų „Būtingės naftos" val
dybos nariai patyrė, jog iki 
nurodytos rugpjūčio 15-osios 
apie savo ketinimus rimtai te-
pareiškė dvi bendrovės — vo
kiečių „Preussag" kartu su 
"Reh Holdings Limited" ir 
Šveicarijos bankai. Juos ne
sunku suprasti, nes „Preus
sag" pati j au atgabeno talpyk
las ir vadovauja jų montavi
mui. J i visai nesuinteresuota, 
kad sustotų statybos darbai. 

Kalbomis liko užtikrinimai, 
kad kas jau kas, o projekto au
torė „Fluor Daniel" tikrai bus 
viena iš terminalo kapitalo 
dalininkių. Į išreklamuotas 
galimybes uždirbti iš būsimos 
terminalo veiklos užmerkė 
akis ne tik Rusijos „LUKoil", 
bet ir „Jukos". Tylint Rusijos 
naftininkams, kyla abejonė, 
ar terminalas, nors ir pastaty
tas bent iki 1999 m. rudens, 
nebus tik metalo krūva — ty
lus paminklas „politinei in
vesticijai", — rašo „Verslo 
žinios" ir pastebi, kad lietu
viai jau įrodė, kad moka vil
kinti visai neblogas idėjas, už 
kurias vėliau brangiai sumo
ka. Ta problema velkasi nuo 
seniausių laikų, per „Lietu
vos" viešbučio Vilniuje buvu
sią amžinąją statybą, per 
Kruonio hidroakumuliacinės 
elektrinės ketvirtąjį bloką, 
kurį prieš keletą metų būtų 
pastatęs didysis Rytų kaimy
nas veltui. 

Už visa tai mokėti reikia da
bar. Lietuvio mentalitetas ne
leidžia nei laiku parduoti AB 
„Lietuvos dujos" dalies užsie
niečiams, kad šios galėtų nor
maliai suktis, nei, vieną kartą 
surizikavus, suteikti valsty
bės garantijas visam Būtingės 
terminalo finansavimui. O 
kitąsyk nežinia kieno pasvi
linta vyriausybė skuba priva
tizuoti strategiškai svarbius 
objektus. Tam argumentas 
vienintelis — valstybei reikia 
pinigų — rašo „Verslo žinios". 

EKSPORTO ADRESAS -
AMERIKA 

Didžiausia Biržuose pra
monės įmonė — „Siūlo" lini
nių audinių fabrikas kasmet 
atostogaudavo liepą. Tačiau 
šiemet reikėjo atlikti nemažą 
JAV užsakymą, todėl iš anks
to buvo paskelbta, kad atosto
gauti teks mėnesiu vėliau. 

• Kaip rašo „Lietuvos aidas", 
bendrovė „Siūlas" per 90 proc. 
savo produkcijos parduoda 
Vakarų valstybių rinkose, 
daugiau kaip pusę jos ekspor
tuoja į JAV. Amerikiečiams 

kas mėnesį atkraunama po 
70-80 tūkst. metrų audinių. 
Lininių audinių eksportas į 
JAV vis didėja. 

Pasak „Siūlo" direktoriaus 
Vidmanto Gražinio, su ameri
kiečiais pradėta prekiauti dar 
1991 m. Anksčiau prekiavę su 
čekais, jie pajuto, kad lietu
viški audiniai yra pigesni, 
tačiau atrodo ne prasčiau ne
gu čekiški. Kartu „Siūlo" va
dovas pastebi, kad biržiečiai, 
deja, nepajėgūs konkuruoti su 
Airija, Belgija, Prancūzija dėl 
savo technologijos galimybių. 

„Siūlas" negali ir negales 
dar ilgai padaryti kokybinio 
šuolio, kol naudos rusišką 
technologinę įrangą. Galvota 
apie vakarietišką audinių 
minkštinimo liniją, bet ji kai
nuotų 1 mln. dolerių. Tokios 
investicijos iš pelno fabrikui 
— tik svajonė. Todėl į nau
joves čia žiūrima atsargiai, 
stengiamasi prisitaikyti prie 
pirkėjų pageidavimų ir sko
nio. „Siūlas" audžia 400 pa
vadinimų audinius. Dėl tokios 
įvairovės, kyla nemažai ke
blumų. Firma daugybę užsa
kymų gauna mažais kiekiais. 

Pernai „Siūlas" savo gami
nius eksportavo į 15 valsty
bių. Nemaža dalis biržiečių 
gaminių patenka į Europos 
Sąjungos krašto rinką. Euro
piečiai, skirtingai nuo ameri
kiečių, nepripažįsta drabužių 
iš lininių audinių. Jie dau
giausia perka namų tekstilės 
gaminius. Su smulkiais užsa
kovais iš Vakarų Europos dir
bama tik todėl, kad varžo kon
kurencijos baimė. Amerikos 
rinka „Siūlui" yra kur kas pa
trauklesnė. 

PASAULIO KAILIAI 
KELIAUJA PER 

LIETUVĄ 

Kaune lankėsi Kopenhagos 
kailių centro, organizuojančio 
brangiųjų žvėrelių kailiukų 
varžytines, vadovai. Danų ek
spertai pirmiausia apsilankė 
Kauno Aleksoto turguje, gar-
sėjančiame prekyba brangiais 
kailiukais. Kopenhagos kailių 
centro direktorius Torben 
Nielsen Respublikai" Alekso
to turgų pavadino „unikaliu 
pasaulio fenomenu". Jis pa
brėžė, kad pagrindinė pasau
lio prekyba kailiais vyksta 
varžytinėse. O rinkos poky
čius tarp varžytinių įmanoma 
sužinoti nebent Londono bir
žoje, kurioje brokeriai pre
kiauja kailiais, arba... Alekso
to turguje. 

„Tai viena geriausių vietų 
pasaulyje 'rinkos temperatū
rai pamatuoti', — teigė T. 
Nielsen, — mes gana tiksliai 
galėjome įvertinti kainų ir 
paklausos pokyčius; Ši infor
macija mums bus labai nau
dinga prieš rugsėjį Kopenha
goje rengiamą aukcioną". 

Danai sakė buvę nustebinti 
Aleksoto turguje parduodamų 
kailių įvairove. Turguje dau
giausia prekiaujama Skandi
navijos, o ne Rusijos produkci
ja. 

Danai teigia, kad Rusija. Ki
nija ir Lietuva yra perspekty
viausios naujos rinkos. Pagal 
Kopenhagoje nupirktų kai
liukų kiekį, Lietuva užima 
maždaug 5 vietą tarp 25 šalių. 
nuolat dalyvaujančių varžy
tinėse. Dauguma kailiukų iš 
Lietuvos iškeliauja į Rusiją. 

Paskutinėse varžytinėse Ko
penhagoje privati kailių siuvi
mo firma „Nijolė" nupirko net 
12 proc. viso pasaulio pir
kėjams pasiūlyto aukščiausios 
kokybės afganų karakulio. 

MERAS ŪKI 
PATIKĖJO ŽMONAI 

41 metų Marijampolės rajo
no meras Vaičiulis turi 41 ha 
ūkį. Visus ūkio rūpesčius lai
kinai meras pavedė žmonai 
Lilijai. 

Kaip rašo .Lietuvos rytas". 
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„Armonikos" ansamblio vadovas _ Stasys Liupkevičius Kalifornijoje 
apžiūrinėja Roberto Kunstniano lėktuvą. Nors ir ne tuo lėktuvu, bet vi
sas ..Armonikos' ansamblis atskrenda dar kartą pralinksminti Čikagos ir 
Lemonto lietuvius spalio 12 d. Nuotr. Pranės Šlutienės 

šiemet meras 10 ha buvo 
užsėjęs kviečiais, 20 ha — 
miežiais. I aruodus supilta 65 
tonos kviečių ir 80 tonų 
miežių. Pasak J. Vaičiulio, 
vienas grūdinėmis kultūromis 
užsėtas ha duoda apie tūks
tantį litų pajamų. Derlius 
šiemet geras, tačiau problemų 
daugiau nei ankstesniais me
tais, nes sunku parduoti grū
dus. 

Savo kombaino meras netu
ri, todėl tenka nuomotis. Per
nai už ha javų nupjovimą 
reikėjo mokėti 160 litų, šiemet 
— 240 litų. 

Vaičiuliai laiko 11 melžia
mų karvių. Lilija Vaičiuliene 
visas jas pameižia rankomis 
per pusantros valandos. Jai 
padeda ir pusbrolis. 

Meras svajoja ir apie papil
domus verslus. Būtų galima 
auginti obuolius ir parduoti 
juos vyno gamintojams. Be to. 
rajono meras norėtų daryti ir 
alų. 

Marijampolės rajone gyvena 
ne daugiau 10 ūkininkų, tu
rinčių apie 100-150 ir daugiau 
ha žemes. Mero nuomone, to
kie ūkiai turi gerą ateitį. Pak
laustas, kaip pasikeistų Lietu
vos ūkininkų gyvenimas, jei 
rytoj Lietuva taptų Europos 
Sąjungos nare. krikščionis de
mokratas J. Vaičiulis atsakė: 
„Tai būtų katastrofa. Dabar 
dar tikrai nepajėgtume kon
kuruoti nei su Vokietijos, nei 
su kitų šalių ūkininkų gami
nama produkcija. Tačiau Lie
tuvos žmonės labai darbštūs 
ir, jei turėtų geros technikos. 
daug ko pasiektu". 

ATIDAROMI P I R M I E J I 
AGENTŪROS SKYRIAI 

Rugsėjo 25 d. Frankfurte 
prie Maino bus atidarytas pir
masis Lietuvos ekonomines 
plėtros agentūros skyrius, ku
ris, Europos reikalų — mini
sterijos pareigūnų teigimu, 
turėtų efektyviai skatinti in
vesticijas ir eksportą. 

Kaip rašo .Verslo žinio=". 
vyriausybe skyrė 215,000 litų 
agentūros skyriaus Frank
furte prie Maino ir Sankt Pe
terburge steigti. Ministerijos 
pianuose kitais metais atverti 
agentūros skyrius Paryžiuje. 
Londone. Hamburge. Stok
holme. New York ir Taipejuje. 

Pasak Europos reikalų vice
ministro Mindaugo Paunks
nio, skyriai bus steigiami pir
menybių Lietuvos ekonominių 
interesų atžvilgiu valstybėse. 
Anot jo. Lietuva turi vykdyti 
aktyvią ir nuolatinę nnkoda-
ros politiką užsienyje bei duoti 
impulsą, kam ir turėtų pasi
tarnauti steigiami skyriai. 

Užsienio reikalų ministerija 
siūle stiprinti Lietuvos amba
sadų užsienio valstybėse 
pajėgas, tačiau skatinti inves
ticijas ir ieškoti eksporto 
rinkų buvo pasirinktas ekono
minės plėtros agentūros filialų 
steigimo kelias. Pasak M. 
Paunksnio, ambasados dau
giau vykdo makroekonomikos 
politiką, be to. jos negali už 
konsultacines paslaugas ir su
teiktą informaciją imti kad ir 
nedidelių mokesčių, o jie bus 
vienas iš filialų finansavimo 
šaltinių. 

Rima J a k u t v t ė 

A.tA. 
Dr. MARIJAI ŽUKAITEI -

Abaravičienei 
iškeliavus \ Amžinojo Poilsio šalį, jos dukroms -
VIDUTEI. ALDONAI LELIŪGIENEI. jos šeimai, 
seserims - JANEI GLIAUDELIENEI. ALEK
SANDRAI, jos vyrui JONUI SVARAMS, brolienei 
TEKLEI ŽUKIENEI ir visam ŠVARŲ bei ŽUKŲ 
jaunimui reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar tu 
liūdime. 

Danguole ir Petras Grigana\ičiai 
Lėlė ir Juozas Ž\yniai 

Ilgamečiui Šiaulių Valstybinės berniukų gimnazijos 
muzikos mokvtojui 

A.tA. 
PETRUI ARMONUI 

mirus, jo žmoną ONA ir ki tus ar t imuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. Jo buvę Šiaulių Valstybines 
berniukų gimnazijos mokiniai: 

Vytautas Aukštuolis 
Romas Butkūnas 
Mindaugas Klygis 
Aleksas Lauraitis 
Pranas Mažeika 
Vytautas Mažeika 
Zenonas Paškus 

- • '« * ' Vytautas Pupelis 
Bronius Siliūnas 

« • • > 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Eugenija Kupryte •*& tik akompanuos solistams Aušrai Cicenaitei ir Vai
dui Vyšniauskui ..Draugo" rengiamų koncertų JAV serijoje, bet ir pati 
solo paskambins pianinu. Visi kviečiami pasiklausyti 

Mes ž inome , k a d skai
t o t e „Draugą" — kaip kitaip 
matytumėte šią .žinutę? O ji 
labai svarbi dar neskaitan
tiems, tad prašome taikos: 
perduokite ją savo pažįsta
miems, giminėms, kūne gal
būt norėtų tapti ..Draugo" 
skaitytojais, bet vis delsė dėl 
neprisirengimo ar prenumera
tos mokesčio. N a u j i e m s pre
n u m e r a t o r i a m s d a b a r dien
raštis visiems mrl'i—n tekai
nuoja 60 do!.' Taigi, prenu
merata nupiginta nuo 95 do!. 
iki 60! Tokia galimybe mums 
suteikė JAV LB Kultūros ta
rybos I su Lietuvių fondo pa
galba) dosnumas ir kartu 
.,Draugo" administracijos pri
durtas papiginimas. Pasku
bėkite, nes papiginta prenu
merata yra tik pirmajam 100 
naujų skaitytojų. Paraginkite 
neseniai iš tėvynės atvykusius 
savo pažįstamus, kad jungtųsi 
į vienintelio u?sienio lietuvių 
dienraščio ..Draugo" skaity
tojų eiles. 

Šakieč ių k l u b a s Čikagoje 
ruošia .,Zanavykų derliaus 
šventę" Oktoberfesti spalio 5 
d., sekmadienį. 12 vai.. Vytau
to Didžiojo šaulių namuose. 
24] 7 W 43rd Str. Maloniai 
kviečiami ir laukiami nariai 
bei svečiai dalyvauti, linksmai 
praleisti laiką prie geros muzi
kos, lietuvišku užkandžių, 
laimėjimų. Valdyba laukia 
visų' 

A d v o k a t a s Vy ten i s Lie
t u v n i n k a s , Chicago. IL. atsi
lygindamas už bilietėlius, at
siuntė 100 dol. auką. už kurią 
nuoširdžiai dėkojame 

„Gi and i s" , lietuvių tauti
nių šokių jaunimo ansamblis, 
gerai visiems pažįstamas, o 
jaunuoliai mielai dalyvauja jo 
gretose. Tad šiandien „Gran
dies" vadovybė ir grandiečiai 
klausia mūsų jaunimo: „Ar 
būsite tik stebėtojai tautinių 
šokių šventėje Vilniuje atei
nančią vasarą, ar su gran-
diečiais kartu dalyvausite pro
gramoje9" Visi kviečiami į 
repeticiją, .kuri vyks spalio 5 
d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p., 
Pasaulio lietuvių centro 
mažojoje salėje. 

Č ikagos Lietuvių opera 
ateinančiam pavasariui ruošia 
Johann Strauso operetę „Či
gonų baronas". Puikiausia 
proga susipažinti su šios nu-
taikingos operetės ištrauko
mis yra ..Draugo" koncertuo
se: Pasaulio lietuvių centre 
spaiio 4 d.. 7 vai. vak.. Jauni
mo centre spalio 5 d., 3 vai. 
p.p. Iš „Čigonų barono" kuple
tus ir duetus dainuos Kauno 
muzikinio teatro solistai Auš
ra Cicėnaitė ir Vaidas Vyš
niauskas, akompanuojant pia
nistei Eugenijai Kuprytei. 

L ie tuvos Par t i zanų glo
bos fondo va ldyba kviečia 
Čikagos ir apylinkių lietuvių 
visuomenę atvykti į „Sekly
čią" šeštadienį, spalio 4 d., 11 
vai. ryte. pasiklausyti prane
šimo, kurį padarys pik. Algis 
Garsys. J i s yra Lietuvos Vy
riausybės pakviestas eiti gink
luotu pajėgų generalinio in
spektoriaus pareigas. Pik. 
Garsys yra buvęs Lietuvoje 
anksčiau ir gerai susipažinęs 
su tenykščiu gyvenimu bei ka
riuomenės problemomis. 

Rūta (Sidrytė) ir Tadais 
Kulbiai š.m. rugsėjo 11 d. su
silaukė naujagimio — Luko 
Rimvydo. Tai trečiasis šios 
jaunos poros sūnelis. J ie augi
na Kovą, 3 m. amžiaus, ir 
Vidą 2 m. Naujausiu vaikaičiu 
į jau esamų 22 vaikaičių būrį 
nuoširdžiai džiaugiasi senolis 
dr. Rimvydas Sidrys, Streator, 
IL, o močiutė a.a. Giedrė — 
danguje. Lukas Rimvydas yra 
trečiasis Antano ir Lilįjos Kul
bių vaikaitis. 

Gera ž inia v i s iems imi
gran tams , turintiems teisę 
pasilikti JAV, bet nespėju
siems sutvarkyti dokumentų 
iki spalio 1 d„ įstatymo termi
nas pratęstas dar tris sa
vaites. 

Girdime dažnus nusis
kundimus: čikagiečiai labai 
nenori važiuoti į Pasaulio lie
tuvių centrą, Lemonte, nes ke
lias tolimas, akis senatvė mig
lom aptraukė; taip pat pilna 
burna kalbama, kad lemon-
tiškiai ir kiti iš vakarinių prie
miesčių lietuviai tiesiog krato
si važiavimo į Jaunimo centrą. 
Ar tai tiesa, ar. ne, bet 
„Draugo" renginių komitetas 
pataikauja ir vieniems, ir ki
tiems: Aušros Cicėnaitės, Vai
do Vyšniausko ir Eugenijos 
Kuprytės koncertai ruošiami 
ir Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, spalio 4 d., šeštadienį, 
7 vai. vak., ir Jaunimo centre 
sekmadienį, spalio 5 d., 3 vai. 
p.p. Dabar tikrai nepalieka jo
kio parankaus pasiteisinimo, 
kad koncerte nepatogu daly
vauti. Atvykite — labai lau
kiame! 

Kas tik girdėjo — susiža
vėjo! Taip kalbama apie 
„Linksmosios našlės" ariją 
„Vilija". Ją „Draugo" koncerte 
dainuos sol. Aušra Cicėnaitė. 
Kas girdės, tikrai įsitikins, 
kad žavesnės Vilijos, kaip 
Kauno Muzikinio teatro so
listė Aušra, tikrai ieškoti ne
reikia. Atvykite į koncertą. 

ATIDARYTA LION FRAME 
GALERIJA 

Lion Frame galerijos (sav. 
Leonas Narbutis) oficialų ati
darymą Lemonto miestelyje 
gražiai paminėję vietinis laik
raštis „The Metropolitan" 
rugsėjo 25 d. laidoje. Pa
minėta, kad į atidarymą, vy
kusį rugsėjo 20-21 d., atsilankė 
Lemonto meras Riek Kwasne-
ski, o ypatingą globą naujajai 
galerijai parodė „Lemont Ar-
tist Guild". 

Leonas Narbutis yra ži
nomas lietuvių visuomenėje 
kaip radijo ir spaudos (įskai
tant „Draugą") bendradarbis. 
Jo Lion Frame galerija randa
ma Lemonto centre, 216 Main 
Str. 

MUZIKOS POPIETĖ 
TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE 

Lion Frame galerijos atidaryme rugsėjo 20 d., Lemonte I* kaires lemon
to patikėtine Connie Marktewi< z. miestelio meras Kiek Kwasneski, galeri
jos savininkas Leonas? Narbutis ir Lemonto miestelio patikėtinė. Charlene 
Smollen •• •'• Toni Mann: »'• •••̂  l'iiHli«-.ition«i doką. 

Vasaros paskutinis sekma
dienis kompozitoriui ir „Tau-
ragio" kamerinio orkestro va
dovui Povilui Mieliuliui nebu
vo poilsio diena. J is neturėjo 
laiko džiaugtis šiltu ir saulėtu 
oru, stebėti Čikagos lietu
viams gerai pažįstamame, 
Marąuette Parke vykstančias 
futbolo rungtynes, j am rūpėjo 
Tėviškės parapijos bažnyčioje 
ruošiamo koncerto pasiseki
mas. Tikriausiai mažai ir kitų 
lietuvių sekė rungtynes, nes, 
stebint iš žiūrėtojų apsirengi
mo ir žaidėjams skiriamų pa
drąsinančių šūkių, teko spėti, 
jie nebuvo lietuviai. Nors par
kas ir šiandien gerai prižiū
rimas, Dariaus ir Girėno pa
minklas dar ir šiandien jame 
stovi, bet parku šiandien dau
giausia džiaugiasi jau ne 
Čikagos lietuviai. Tad ir į 
..Tauragio" kamerinio orkestro 

koncertą Tėviškės parapijos 
bažnyčioje religinio pobūdžio 
muzikos mylėtojai atvyko jau 
iš tolimesnių apylinkių, į ku
rias jie paskutiniais metai nu
sikėlė. O vis vien, nors popietė 
pasitaikė šilta ir saulėta, kon
certe atsi lankė ne taip mažas 
skaičius klausytojų. Programa 
daugiausia susidėjo iš paties 
kompozitoriaus Povilo Mieliu-
lio kūrybos, perpinta tik Vlado 
Jakubėno, Joseph Barnaby, 
Wolfgang Amadeus Mozart ir 
kitų kūriniais. 

Popietės programą Manigir-
das Motekaitis pradėjo vargo
nais atliktu preliudu iš Povilo 
Mieliulio oratorijos „Mozė". 
Preliudui užsibaigus, Kaspa
ras Vaišvila pasveikino kon
certo dalyvius lietuvių evange
likų-liuteronų Tėviškės para
pijos tarybos vardu, palin
kėdamas visiems muzikinės 
atgaivos, kartu prisiminda
mas ankstyvesnių koncertų 
atlikėjus, Bronę Variakojienę 
ir kitus, kurie savo įnašu pa
rapijoje pagyvindavo lietuvių 
bendruomenės dvasinį, kultū
rinį gyvenimą. 

Tolimesnėje programos ei
goje Manigirdas Motekaitis at
liko vargonais Vlado Jaku
bėno „De Profundis" kūrinio 
dalį ir Povilo Mieliulio Šeštąją 
sonatą. Penktąją šio kompozi
toriaus sonatą atliko Harvey 
Lobstein smuiku. Trečioji ir 
Septintoji Povilo Mieliulio 
simfonija buvo atlikta „Tau
ragio" kamerinio orkestro, va
dovaujant pačiam kompozito
riui. Po jų Manigirdas Mote
kaitis vėl atliko vargonais in-
terliudą iš minėto kompozi
toriaus oratorijos „Mozė". 

Muzikinės popietės progra
ma užsibaigė VVolfgang Ama
deus Mozart fortepijono kon
certo 21 numeriu, kurį atliko 
Manigirdas Motekaitis piani
nu ir „Tauragio" kamerinis or
kestras, vadovaujamas kom
pozitoriaus Povilo Mieliulio. 

Koncertui užsibaigus para
pijos salėje dalyyiai turėjo pro
gos ne tik pasidalinti minti
mis, bet susitikti seniai nesu
tiktus draugus ir pažįstamus. 
Tad reikėtų tikėtis, kad ir 
ateityje bus ir šioje parapijoje 
daugiau panašių koncertų. 

Valteris Bendikas 

KELIONĖ Į PIEVAS 
Penktadienį, rugsėjo 19 d., 

gražus būrelis ištikimų „Sek
lyčios" senjorų sušokom į pa
togų autobusėlį ir paskyrus 
Vyt. Dijoką sėsti prie vairo 
(nes jis toks šaunuolis ir pui
kus vairuotojas), pasileidom 
Wisconsin'o link, nes važia
vom pamatyti („kol šalna ne-
nukando") jurginų dr. Jono ir 
Janinos Šalnų sodybos gė
lynuose ir kitų grožybių. 

Kelionė, nors daug kur 
reikėjo stoviniuoti ir „ma
nevruoti" dėl gatvių, kelių ir 
greitkelių taisymo, nebuvo 
varginanti, nes kalbėjomės 
„apie visus ir viską", net 
aiškinomės kas ir su kuo gi-
miniuojamės. Ir kaip smagu, 
kai pasirodo, kad tas ar anas 
yra „iš pa Utenas", kad gerai 
pažįsti a r pažinojai kieno nors 
dėdes, o dėdienė yra buvusi 
tavo lietuvių kalbos mokytoja 
Raseiniuose. Arba sužinai, 
kad tikrai esam „giminių gi
minės", nes per tą mūsų 
„tautos kraustymąsi" daug kas 
„susiženijo" ir taip, kaip že
maičiai sako „suėjom į ku
petą". 

Taip ir nepajutom (nors 
užtruko virš 3 valandų), kaip 
privažiavom į pilaitę panašią 
sodybą, kurią puošė lietu
viškas koplytstulpis, begales 
gėlių, o kitam pastato šone 
stovėjo dr. J . Šalnos iš medžio 
išskaptuota Vytauto Didžiojo 
statula. Ir koks nuostabus ir 
liūdnas Rūpintojėlis puošia 
svečių kamban D r šalna jį 
išskaptavo iš ąžuolo. Statula 

Marija ir Šve M Marijus (limimo parapijos Manjue.tu- F'arke vyrai, kurie ja lydėjo Šiluvos atlaidi) procesijoje 
rugsėjo 14 d. 

Prie Šve. M. Marijos Gimimo parapijos klebonijos Marąuette Parke prieš Šiluvos atlaidų procesiją rugsėjo 14 d. 
Viduryje iš kairės: kun. Stasys Šlepavidus. atvykęs iš Telšių vyskupijos specialiai atlaidams, ir parapijos klebo
nas kun. Mykolas Yakaitis. 

kokių šešių metų vaiko dy
džio, tokiom ilgapirštėm ran
kom; o ant tų ąžuolinių gar
banų aštrus (irgi ąžuolinis) 
erškėčių vainikas. Dr. Šalna 
yra tikrai Dievulio gausiai ta
lentais apdovanotas, o gal lie
tuviškų pasakų laumės jam 
mažam į lopšį tiek gausiai gė
rybių sudėjo? Jonas Šalna 

yra gydytojas, menininkas 
(kiek fantazijos, grakštumo 
bei skrydžio pajutimo yra jo 
medžio darbuose) ir net poe
tas . Kartu su mumis šitoje 
ekskursijoje važiavusi poetė-
rašytoja J . Švabaitė-Gylienė 
supažindino „Seklyčioje", spa
lio 1 d. 2 vai. p.p. su dr. J . 
Šalnos poezijos knyga „Nuri
mus banga". 

Buvom labai gražiai pui
kioje rezidencijoje (kur tiek 
paveikslų, kad jautiesi lyg 
meno galerijoj) priimti ir Ja
ninos Salnienės, kuri yra pui
ki dainininkė (koloratūrinis 

sopranas) ir virtuvėje sukasi 
neblogiau kaip scenoje, pa
vaišinti labai skaniais pietu
mis. Patiekalų buvo daug ir 
įvairių — net st irniena ir gry
bai (paruošti kaip kadaise Lie
tuvoje). Pyragų tarpe puikavo
si net ir raguolis, kurį J a n i n a 
pati kepa (tegul dr. Adoma
vičius labai nepyksta — ra
guoliui buvo panaudota „tik" 
60 kiaušinių). 

Dr. J. Šalna aprodė galeriją, 
kurioje žavėjomės jo medžio 
šaknų skulptūromis, kurios 
tikrai neatsižiūrimos. 

Kaip gerai, kad mūsų mie
las filmuotojas J . Žebraukas 
nufilmavo ne tik medžio dar
bų parodą, bet ir laukinius ka
lakutus, slampinėjančius apie 
sodybą, ir visą žavingą iškylą 
— dar savo šmaikščius ko
mentarus pridėdamas. 

Į Čikagą grįžom j au sute
mus žiburių pilnais keliais, 
vis negalėdami atsikalbėti ir 

atsistebėti su kokiu lietuviš
ku nuoširdumu buvome pri
imti . O ką bekalbėti apie vai
šingumą. 

Kaip gera, kad yra tokių 
žiburiuojančių asmenybių kaip 
dr . Jonas ir Jan ina Šalnos. 

E s a m dėkingi Elenutei Siru
t ienei už kelionės suorganiza
vimą. 

Emilija J . Va lant in ienė 

SKELBIMAI 

Dr .Jotus Šaltu prie «:ivo ••kulptiiros iš tnehio ..Vvta-itas Didysis" 

x Siuntiniai , pinigai į Lie
tuvą per TRANSPAK, 4645 
W. C3rd St., Ch icago , IL 
60629. Tel. 773-838-1090. 

(sk.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. Kreip
kitės \ Mutual Federal Sa-
v i n g s , 2212 West Cermak 
R o a d . Tel. (773) 847-7747. 

(sk) 
x Marija ir E d m u n d a s Va

s i l i a u s k a i , Glen Ellyn IL, 
globoja Lietuvoje du našlai
čius. Pratęsdami globą kitiems 
me tams , atsiuntė $300. Dėko
j a m e ! „L ie tuvos N a š l a i č i ų 
g lobos" komitetas , 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk.) 
x Vieninte l i s Š iaul ių uni

v e r s i t e t o „SAULĖS", liaudiš
kos muzikos ansamblio, kon
certas Čikagoje įvyks spa l io 
14 d., antradienį, 7 vai. vakaro 
J aun imo centre, 5620 S. Clare-
mont St. Bilietus galima gauti 
„Seklyčioje", 2711 W. 71 St. 

(sk.) 
x Dai l . Genova i t ė s Skra-

b u l i e n ė s tapybos paroda ati
daroma penktadienį spalio 3 
d , 7 v.v. Čiurlionio galerijoje, 
J aun imo centre, Čikagoje. 

Paroda tesis iki spalio 21 d. 
Galeri ja a t idaryta šeš tadie
niais ir sekmadieniais nuo 10 
v r iki 1 v.p.p. 

(sk.) 
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