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Lietuvos prezidentas tęsia vizitą 
Amerikoje

Vidurio Rytų taikos susitarimas 
pajudėjo iš sąstingio taško

Lietuvos priėmimas į
NATO nesugadins gerų 

santykių su Rusija
Vašingtonas-Čikaga, spa

lio 21 d. (Elta-BNS) — Tre
čiadienį įtakingame Jungtinių 
Amerikos Valstijų Strateginių 
ir tarptautinių studijų centre 
Vašingtone Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus pareiškė 
manąs, kad Lietuvos priėmi
mas į NATO nepakenktų ge
riems jos kaimyniniams san
tykiams su Rusija.

„Visi gali sutikti, kad Če
kijos, Lenkijos ir Vengrijos 
pakvietimas į NATO neturėjo 
didesnės neigiamos įtakos 
santykiams su Rusija. Tikiu, 
kad mūsų atvejis būtų pa
našus”, sakė V. Adamkus cen
tro nariams.

Prezidentas teigė visada pa- 
brėždavęs, kad Rusijos pasi
priešinimas NATO plėtrai yra 
susijęs su psichologiniais įsi
tikinimais ir stereotipais, liku
siais dar nuo ankstesnių lai
kų.

Pabrėžęs, kad geri kaimyni
niai santykiai daro didelę įta
ką saugumui ir pastovumui 
žemyne, V. Adamkus sakė, 
kad Lietuva visada kreipė di
delį dėmesį į gerus santykius 
su visomis kaimynėmis. „Iš
skirtinas precedento neturin
tis Lietuvos ir Lenkijos ben
dradarbiavimas, taip pat i? 
saugumo užtikrinimo srityje. 
Glaudūs santykiai tarp mūsų 
abiejų valstybių palaipsniui 
peraugo į strateginę partne
rystę”, teigė Lietuvos vadovas. 
„Mes taip pat aktyviai bendra
darbiaujame siekdami demo
kratinių procesų užtikrinimo 
ir stabilumo kaimyninėse 
mums valstybėse”, pridūrė jis, 
tikriausiai turėdamas galvoje 
Baltarusiją.

V. Adamkus sveikino ir pa
rėmė Strateginių ir tarptauti
nių studijų centro vadovo, ži
nomo politologo Zbygniew Brze- 
zinski nuomonę, kad spren
džiant klausimą dėl NATO 
plėtros antrojo rato, turi būti 
išlaikyta pusiausvyra tarp 
dviejų Europos sparnų — 
Šiaurės ir Pietų. „Lietuva ir 
Slovėnija yra valstybės, atsto
vaujančios šiauriniam ir pie
tiniam Europos flangui. Jos 
abi yra nedidelės, neturinčios 
didelių vidaus problemų. Tai 
leidžia aljansui neskausmin
gai priimti jas”, sakė preziden
tas.

Lietuvos vadovas priminė, 
kad pernai, lankydamasi Vil
niuje, JAV Valstybės sekretorė 
Madeleine Albright pabrėžė, 
jog negali būti saugios Euro
pos be saugių Baltijos valsty
bių.

„Dabartinę padėtį žemyne 
aš pavadinčiau ‘neužbaigtąja 
Europa’. NATO plėtros į Ry
tus pratęsimas galėtų užti
krinti, kad bus gerokai pri
artėta prie ‘Europos užbai
gimo’ ”, tvirtino Lietuvos vado
vas JAV Strateginių ir tarp
tautinių studijų centre.

V. Adamkus tiki — 
holokaustas daugiau

nepasikartos
Lietuvos vadovą sukrėtė ap

silankymas Holokausto atmi
nimo muziejuje Vašingtone.

Lietuvos prezidento atstovė 
spaudai sakė, kad muziejaus 
knygoje trečiadienį V. Adam
kus įrašė: „Aš meldžiu Dievą 
ir tikiuosi, kad žmonija neleis, 
jog tai kada nors pasikartotų”.

Prezidentas apžiūrėjo Kau

no ir Šiaulių getui skirtas pa
rodas — nuotraukas, doku
mentus, dienoraščius, nužudy
tų žmonių sąrašus, po žudynių 
išlikusius daiktus.

Lietuvoje per karą iš maž
daug 220,000 žydų bendruo
menės žuvo apie 95 procentus.

V. Adamkus nulenkė galvą 
prie holokausto aukų atmini
mui degančios amžinosios ug
nies ir padėjo vainiką.

Remiantis paskutiniais El
tos pranešimais, Jungtinės 
Valstijos pakartojo savo prin
cipinę nuostatą, kad jos remia 
Lietuvos siekį įstoti į Pasaulio 
prekybos organizaciją (PPO) ir 
suteiks jai visokeriopą para
mą siekiant šio tikslo. Apie tai 
trečiadienį susitikime su Lie
tuvos prezidentu sakė JAV 
Komercijos sekretorius Wil- 
liam M. Daley.

Per keturis šių metų mė
nesius Lietuvos ir JAV preky
bos apyvarta buvo 79 mln. 
150,000 JAV dolerių. Į JAV 
eksportuota prekių už 30 mln. 
850,000 dol., iš ten importuota 
už 48 mln. 300,000. Iš Lietu
vos į JAV daugiausiai vežama 
tekstilės dirbinių, pieno ir jo 
produktų, kiaušinių, medaus, 
netauriųjų metalų ir kt. Iš 
JAV į Lietuvą daugiausiai at
vežama mineralinio kuro ir 
alyvų, bituminių medžiagų, 
mašinų ir mechaninu įrengi
mų, elektros įrangos, elektro
nikos gaminių.

Prezidentas pasiūlė Ameri
kai pirkti daugiau lietuviško 
fermentinio sūrio, kuris, jo 
manymu, galėtų konkuruoti 
su itališkuoju.

JAV šiuo metu yra viena 
didžiausių investuotojų Lietu
voje.

„Motorola”, „Philip Morris”, 
„Coca-Cola”, „Kraft Foods” ir 
kitos firmos yra investavusios 
Lietuvoje apie 280 mln. dole
rių. Neseniai su „Williams In
ternational” pasirašyti susita
rimai dėl 600 mln. dol. inves
ticijų į Lietuvos naftos pra
monę.

JAV pareiškė pageidavimą 
akredituoti Vilniuje savo ko
mercijos atašė.

Prezidentas nerenka 
pinigų rinkimų skoloms

padengti
Prezidento atstovė spaudai 

Violeta Gaižauskaitė sakė, 
kad visos po rinkimų buvusios 
skolos jau seniai užmokėtos, o 
visos išlaidos ir įplaukos yra 
užregistruotos Vyriausiajai 
rinkimų komisijai pateiktose 
ataskaitose.

V. Adamkų kelionėje po JAV 
lydintys žurnalistai pranešė, 
kad sekmadienį Čikagoje su
rengtame pobūvyje dalyvavo 
apie 500 verslininkų, kurie 
turėjo susimokėti po 75 JAV 
dolerius. Tarp pobūvio orga
nizatorių buvo ir V. Adam
kaus rinkimų kampanijos ko
miteto .Amerikos lietuviai V. 
Adamkui remti” nariai, todėl 
žurnalįstai neatmetė galimy
bės, kad šia rinkliava bando
ma sukaupti pinigų ir už
mokėti nuo rinkimų likusias 
skolas.

Tačiau V. Gaižauskaitė ka
tegoriškai atmetė tokias prie
laidas, pabrėždama, kad JAV 
yra priimta rinkti pinigus iš 
priėmimuose norinčių daly
vauti asmenų. Dažniausiai to
kių rinkliavų lėšos panaudoja
mos labdaros tikslams.

Pobūvyje Čikagoje surinktas 
lėšas taip pat ketinama per-

Antradienį Vilniuje, parodų centre „Litexpo”, atidarytą tarptautinę informacinių technologijų, telekomunikacijų 
ir raštinės įrangos parodą „Infobalt” per pirmąsiais darbo valandas aplankė net 5,000 žmonių. „Lietuva dar nė
ra tarp informatikos srityje pirmaujančių šalių, bet tikrai nėra ir tarp atsilikusių”, atidarydamas penktąją „In
fobalt” parodą, sakė Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Ši paroda ir dalyvių skaičiumi, ir plotu 
yra žymiai didesnė už rengtas anksčiau, joje dalyvauja 235 Lietuvos bendrovės bei nemažai įmonių iš užsienio.

Nuotr.: Seimo pirmininkas V. Landsbergis (kairėje), apžiūrėdamas parodą, kiek ilgiau užtruko prie Lietuvos 
ir JAV įmonės „Belam Kaunas” stovo bei išklausė bendrovės direktoriaus Vidmanto Lapkausko pasakojimą 
apie sutartį su Krašto apsaugos ministerija, kuriai firma patieks Kanados ir D. Britanijos pagamintą oro erd
vės kontrolės įrangą. (Elta)

Vienoje steigiama dar viena 
Lietuvos atstovybė

Vilnius, spalio 21 d. (Elta) 
— Vyriausybė trečiadienį nu
tarė nuo lapkričio 1 d. Austri
jos sostinėje Vienoje steigti 
diplomatinę Lietuvos atstovy
bę, kuri rūpinsis ryšiais su 
Austrijos sostinėje įsikūru
siomis tarptautinėmis orga
nizacijomis.

Kaip sakė Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Arnol
das Milukas, nauja įstaiga ku
riama siekiant „palaikyti 
aukštesnį lygį” tuomet, kai 
Lietuvai atstovaujama tarp
tautinėse organizacijose. Mat 
Lietuvos ambasadai Austrijoje 
yra gana sudėtinga rūpintis ir 
dvišaliais ryšiais, ir santykiais 
su tarptautinėmis institucijo
mis. Be to, ambasados darbo 
krūvis gali dar labiau padi
dėti, jeigu dabartinė šios at
stovybės vadovė ambasadorė 
Gintė Damušytė bus akredi
tuota kai kuriose kitose val
stybėse.

Pasak A. Miluko, steigiant 
atstovybę tarptautinėse orga
nizacijose, papildomų išlaidų 
nereikės, nes ji įsikurs tame 
pačiame pastate, kuriame vei
kia Lietuvos ambasada Aus
trijoje. Dalis ambasados dar
buotojų, jau dabar besirūpi
nančių ryšiais su tarptau
tinėmis organizacijomis, pra
dės dirbti naujojoje atsto
vybėje. Lėšų bus sutaupyta ir 
todėl, kad abi įstaigos naudo
sis tų pačių personalo darbuo-

vesti į Valdo Adamkaus fondą 
ir skirti jas labdarai. V. Adam
kaus fondas buvo įkurtas 
prieš kelerius metus, ir jis 
daugiausia rūpinasi su gamto
sauga susijusiais reikalais.

Pagal Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK) pateiktas ata
skaitas, po rinkimų V. Adam
kaus štabas buvo likęs skolin
gas per 74,000 litų kai ku
rioms įmonėms už jų atliktas 
paslaugas bei pateiktas pre
kes. Tačiau vėliau šias skolas 
pareiškė padengę kai kurie V. 
Adamkaus bičiuliai.

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas sakė, kad jokie 
įstatymai nedraudžia rinkti 
lėšas net ir pasibaigus rin
kimų kampanijai.

tojų paslaugomis.
Austrijos sostinėje įsikūrusi

Europos saugumo ir bendra
darbiavimo organizacijos (ES
BO) būstinė. Su šia institucija 
susijusius klausimus tvarkan
čių Lietuvos diplomatų šiemet 
ir kitais metais laukia daug 
darbų, kadangi rengiama nau
ja Europos saugumo chartija, 
peržiūrimas karines saugumo 
ir pasitikėjimo priemones api
brėžiantis 1994 metų Vienos 
dokumentas, kuriamas regio
ninių pasitikėjimo priemonių

Vyriausybė „griežtai” remia 
vietos gamintojus

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 
— Lietuvos konservatorių vy
riausybė ėmėsi įgyvendinti 
opozicijos socialdemokratų jau 
kelerius metus propaguotą ra
ginimą „Pirk prekę lietu
višką”.

Trečiadienį vyriausybė su
griežtino viešųjų pirkimų pro
cedūrą ir nurodė visoms val
džios bei kitoms biudžetinėms 
organizacijoms, valstybės lė
šas naudojančioms įmonėms 
visas prekes, išskyrus maistą, 
pirkti tiesiogiai iš Lietuvos ga
mintojų ar jų įgaliotųjų at
stovų.

Remonto bei kitas paslaugas 
tokios organizacijos ir įmonės 
irgi turės pirkti tik iš tokių 
įmonių, kurios siūlo Lietuvoje 
pagamintas prekes.

Tokių priemonių vyriausybė 
nutarė imtis, norėdama pa-

* Rusijos mokesčių tar
nybos pirmininko pavaduoto
jas Viktor Zubkov Baltijos jū
ros valstybių mokesčių tarny
bų vadovų susitikime Stokhol
me pasiūlė apmokestinti Bal
tijos valstybių piliečius, gyve
nančius Rusijoje daugiau kaip 
pusę metų, pranešė Rusijos 
laikraštis „Kommersant Dai
ly”. V. Zubkov sakė, kad, pvz., 
Sankt Peterburge po pusę me
tų ir ilgiau gyvena daug Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos pilie
čių, kurie nemoka mokesčių į 
Rusijos iždą, nes šios valsty
bės ir Rusija neturi susitari
mų dėl dvigubo apmokestini
mo išvengimo. (BNS)

sąrašas, vyksta Lietuvai svar
bios sutarties dėl Įprastinės 
ginkluotės Europoje peržiūra.

Vienoje taip pat veikia Tarp
tautinė atominės energetikos 
agentūra (TATENA), kuriasi 
Visuotinė branduolinių ban
dymų uždraudimo sutarties 
organizacija (CTBTO). Šiame 
mieste taip pat įsikūrusi 
Jungtinių Tautų pramonės 
plėtros organizacija (UNIDO) 
bei Jungtinių Tautų Vienos 
skyrius, kuris nagrinėja Lietu
vai aktualius nusikalstamumo 
sustabdymo, baudžiamosios 
teisėtvarkos bei narkotikų kon
trolės klausimus.

remti Lietuvos gamintojus ir 
sušvelninti Rusijos krizės įta
ką jiems.

Be to, taip norima sumažinti 
einamosios sąskaitos deficitą.

Premjeras Gediminas Vag
norius mano, kad nutarimas 
turėtų būti įvertintas maž
daug po pusmečio arba tuo
met, kai kaimynų rinkose 
baigsis krizė.

Ūkio ministras Vincas Ba
bilius pripažino, kad toks 
sprendimas sukels didelį im
portuotojų riepasitenkinimą. 
Tačiau jis mano, kad tai ska
tins investicijas bei privers 
kurti naujas darbo vietas Lie
tuvoje.

* Klaipėdos muitinės pa
reigūnai paskyrė didžiausią 
— 50,000 litų —- baudą Rusi
jos laivo kapitonui, kurio įgula 
į Klaipėdą atgabeno didelį kie
kį kontrabandinio spirito. Kai 
laivo „Sibnec” kapitonas su
mokės baudą, laivui bus leista 
išplaukti iš Klaipėdos uosto, į 
kurį iš Danijos savaitgalį buvo 
atplukdyta 620 litrų kontra
bandinio spirito. 5 litrų talpas 
su spiritu rusai bandė parduo
ti po 16 JAV dolerių. Muiti
ninkai atgabentą spiritą kon
fiskavo.

* Spalio pradžioje pra
dėjusi organizuoti keliones 
jūra į Švedijos sostinę, Lietu
vos jūrų laivininkystė tikisi 
sustabdyti keleivių mažėjimą 
keltų linijoje Klaipėda-Stok- 
holmas (keleivių sumažėjo net 
21 procentu). ,BNS>

Vašingtonas, JAV, spalio 
21 d. (AP-BNS) — JAV prezi
dento Bill Clinton ir Jordani
jos karaliaus Hussein ragina
mi, Izraelis ir palestiniečiai 
antradienį artėjo prie naujo 
laikino taikos susitarimo dėl 
Vakarų Kranto, pranešė dery
bų dalyviai.

Susitarime siūloma, kad 
JAV Centrinė žvalgybos val
dyba (ČIA) prižiūrėtų įtaria
mųjų palestiniečių teroristų 
įkalinimą. Pasak atstovų, B. 
Clinton galutinai parengė šią 
sąlygą per pirmadienį vykusią 
darbo vakarienę su Izraelio 
premjeru Benjamin Netanya
hu ir palestiniečių vadovu 
Yasser Arafat.

Pagal projektą, Izraelio ieš
komi įtariamieji arabų teroris
tai nebus išduodami Izraelio 
teismui, kaip Tel Aviv iš pra
džių reikalavo. Tačiau siūlo
ma ČIA priežiūra, kad palesti
niečių valdžia nubaustų tero
ristus, matyt tenkino Izraelį, 
sakė atstovai.

Karalius Hussein antradie
nį surengė atskirus susitiki
mus su B. Clinton, Y. Arafat ir 
B. Netanyahu, kuriuose pa
teikė patarimų. Tuo tarpu Iz
raelis ir palestiniečiai šią šeš
tąją derybų dieną jau pradėjo 
formuoti susitarimo punktus.

JAV administracijos prašy
mu, karalius Hussein didžią
ją dienos dalį dalyvavo dery
bose.

Izraelio premjerui 
parlamente gresia

nemalonumai
Jeruzalė. Izraelio ultrana- 

cionalistų partija trečiadienį

Jugoslavijos prezidentas 
spaudžiamas išvesti kariuomenę

Belgradas, spalio 21 d. 
(Reuters-BNS) — Antradienio 
vakarą Belgrade surengtose 
derybose NATO pajėgų vy
riausiasis vadas, JAV genero
las Wesley Clark ragino Ju
goslavijos prezidentą Slobo
dan Miloševič paspartinti ka
riuomenės išvedimą iš Kosovo, 
priešingu atveju grasindamas 
jau kitą savaitę surengti oro 
smūgius.

NATO vadas W. Clark vė
liau susitiko su Jugoslavijos 
federalinės kariuomenės štabo 
viršininku, generolu Momčilo 
Perisič, pranešė Vakarų diplo
matai.

Užsienio žiniasklaida į S. 
Miloševič prezidentūroje vyku
sias derybas nebuvo leidžia
ma, ir nė viena pusių nepa
reiškė jokių komentarų.

Vakarų vadovai nepaten
kinti, kad iš Kosovo kol kas 
išvesta pernelyg mažai kariuo
menės, nepaisant S. Miloševič 
įsipareigojimų pagal susitari
mą, pasiektą su JAV specia
liuoju pasiuntiniu Richard 
Holbrooke.

Dabar Belgradas turi iki 
spalio 27 d. iš esmės sumažin
ti karinių pajėgų Kosove ir nu
traukti žiaurų susidorojimą 
tiek su Kosovo sukilėliais, tiek 
su civiliais gyventojais.

Prasidėjus deryboms, JAV 
Valstybės departamento atsto
vas spaudai James Rubin pa
reiškė, kad W. Clark pateiks 
S. Miloševič „labai konkrečią 
informaciją apie tai, kad jis 
nevisiškai paklūsta” JT Sau
gumo Tarybos 1199 nutari
mui, kuris reikalavo skubiai 
imtis priemonių Kosovo konf
liktui sureguliuoti.

pateikė Kneseto svarstymui 
klausimą dėl nepasitikėjimo 
prenųeru Benjamin Netanya
hu.

Pasak ultranacionalistų 
partijos „Moledet”, nepasitikė
jimo klausimo svarstymą ji 
pasiūlė dėl „B. Netanyahu ka
pituliacijos prieš palestiniečių 
vadovo ir JAV nuostatą ir 
nuolaidų grąžinant teritorijas” 
Palestinos išlaisvinimo orga
nizacijai .

Partija, kuri 120 vietų parla
mente turi tik 2 deputatus, 
ėmėsi šio žingsnio, pasirodžius 
žinioms apie pažangą JAV 
vykstančiame Vidurio Rytų 
viršūnių susitikime.

„Remiantis pranešimais iš 
JAV, susidaro įspūdis, kad B. 
Netanyahu nutarė rizikingai 
lošti Yasser Arafat kazino”, 
per Izraelio radiją sakė val
dančiosios „Likudo” partįjos 
radikalaus dešiniojo sparno 
parlamentaras Benny Begin. 
Pasak jo, B. Netanyahu vy
riausybės paramą stengsis 
gauti „mėgindamas apkvailin
ti ministrus, įtikindamas juos, 
kad kvailina Y. Arafat”.

JAV atsargiai vertina 
taikos susitarimo

galimybes
Vašingtonas. „Mes ne

dirbtume to, jeigu netikėtume, 
kad abi šalys rimtai siekia su
sitarimo”, sakė Baltųjų Rūmų 
atstovas spaudai Joe Lock- 
hart, kai trečiadienį preziden
tas B. Clinton sugrįžo iš susi
tikimo vietos Maryland. „Tai 
sakydamas, aš negaliu prana
šauti, kad abi šalys pasieks 
susitarimą”, pridūrė jis.

Pasak J. Rubin, antradienį 
po Kosovą važinėjo trys JAV 
stebėtojų grupės, kurios kai 
kuriuose miesteliuose matė 
šaudant iš lengvųjų ginklų.

ES atskleidė planus dėl 
Kosovo pabėgėlių grįžimo

Viena. Austrijos užsienio 
reikalų ministras Wolfgang 
Schuessel pareiškė, kad Koso
vo pabėgėlių žiemojimui reika
lingi būstai ir drabužiai kai
nuos daugiau kaip 50 milijonų 
JAV dolerių.

W. Schuessel, kurio vals
tybė šiuo metu pirmininkauja 
Europos Sąjungai (ES), sakė, 
kad pirmiausiai pastoge reikia 
aprūpinti mažiausiai 10,000 
albanų, kurie šiuo metu gyve
na po atviru dangumi.

Turi būti surinkta dar 
maždaug 20 mln. dolerių, ir 
užsienio reikalų ministras ti
kisi, kad per spalio 26 d. vyk
siantį ES užsienio reikalų mi
nistrų susitikimą gaus para
mą savo programai.

Anot jo, maždaug 200,000 
vietos albanų dėl Serbįjos pa
jėgų antpuolių paliko savo na
mus Kosovo provincijoje. Lai
kinieji būstai buvo patogūs va
sarą, tačiau žiemą jie mažai 
apsaugos žmones.

KALENDORIU8
Spalio 22 d.: Severas, Donatas, 

Sudimantas, Mingelė. 1920 m. dėl 
Lenkijos agresijos Lietuvos Steigia
masis Seimas nutraukė savo veik
lą. 1988 m. Vilniuje prasidėjo Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio stei
giamasis suvažiavimas.

Spalio 23 d.: Šv. Jonas Capis- 
trano; Malvina, Teodoras, Ramutis, 
Jautrytė.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DAYTONA BEACH, FL

ĮDOMUS SVEČIAS LB 
PABENDRAVIMO

POPIETĖJE

Baigiasi vasara. Sugrįžta 
keliautojai, sugrįžta ir mūsų 
gražaus lietuvių telkinio veik
la, nors ji ir vasarą nebuvo 
sustojusi.

Tradiciniai Lįetuvių Bend
ruomenės pabendravimo pie
tūs rugsėjo 2 d. vyko Homers 
restorane, į kuriuos atsilankė 
ypač daug apylinkės lietuvių 
ir keletas svečių.

Po pietų LB apylinkės valdy
bos pirmininkė Birutė Kožicie- 
nė pasveikino gausius daly
vius, palinkėjo malonaus ru
dens ir gražios kultūrinės 
veiklos.

Kalbėtoju pakvietė svečią iš 
Lietuvos, Vytauto Grybausko 
giminaitį, socialinių mokslų 
daktarą Vytautą Praną Mic
kų.

Pranas Mickus, gimęs 1938 
m. sausio 19 d. Telšiuose. Jis 
yra Buivydiškių aukštesnio
sios Žemės ūkio mokyklos di
rektorius, dviejų kadencijų 
Vilniaus rajono tarybos depu
tatas, Biudžeto komisijos pir
mininkas, daugiametis Lietu
vos žemės ūkio mokyklų eko
nominių dalykų metodinės 
komisijos pirmininkas, Vil
niaus apskrities profesinio 
mokymo tarybos pirmininkas. 
Okupacijos metais baigęs 
mokslus, dirbęs įvairiose insti
tucijose, buvo sekamas komu
nistų, patyrė žiaurią komunis
tų valdymo sistemą, o Lietu
vai atgavus nepriklausomybę 
savo patirtį dabar naudoja 
Lietuvai, daugiausia žemės 
ūkio srityse.

Prelegentas padėkojo Joanai 
ir Vytautui Grybauskams už 
pakvietimą, malonią globą ir 
už progą susitikti mielus Day
tona Beach lietuvius.

Svečio kalbos tema labai 
plati — apėmė okupacijos lai
kotarpį, palietė Lietuvos tau
tinės sąmonės kilimą po 1945 
m., analizavo užsienio lietuvių 
įtaką Lietuvos atgimimui. 
Kalbėjo apie pasipriešinimą 
okupacijai, partizanų drąsą ir 
jų sudėtas aukas už Lietuvos 
laisvę. Sąjūdžio gimimas, jo 
įnašas Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimui.

Įdomiai aptarė Lietuvą val
dančiuosius, Seimo pirminin
ką prof. Vytautą Landsbergį, 
ministrą pirmininką Gedimi
ną Vagnorių, Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų. Aptarė 
šių didžiųjų politikų charak
terius. Konservatorių padary
tas privatizavimo ir žemės po 
3 ha dalinimo klaidas. Tuo 
metu kaip tik buvo proga 
nušalinti partiečius nuo turto 
grobstymo, privatizavimo bū
du įsigyjant didelius turtus, 
nuskurdinant ūkininkus, dar
bininkus. Ministras pirminin
kas taip pat patriotas, tvirtų 
principų, neperkalbamas. Pre
zidentas Valdas Adamkus tai
kaus būdo, turįs vakarietiškos 
demokratijos patirtį, princi
pingas ir teikia Lietuvai vil
čių.

Kalbėtojas dėkingai vertino 
užsienio lietuvių pagalbą Lie
tuvai. Net okupacijos metais 
jie buvo be galo laukiami, nes 
visi norėjo bent mažiausią ži
nutę išgirsti apie užsienio lie
tuvių pastangas padėti Lietu
vai. Buvo laukiami svečiai su 
knygomis, spauda, informaci
ja. tik, kaip mename, to meto 
mūsų veiksniai pasmerkdavo 
bet kokį susitikimą su iš Lie
tuvos atvykstančiu arba į ten 
vykstančiais.

Užsienio lietuvių pagalba 
Lietuvai buvo, yra ir bus labai 
reikalinga ir su dėkingumu 
vertinama.

Papasakojo ir apie Lietuvos

jaunimą. Jo esama gražaus, 
protingo, mokslus siekiančio ir 
teikiančio vilčių, kad netrukus 
jie perims vadovavimą Lietu
vai.

Prezidentiniai rinkimai pra
ėję gana triukšmingai; kai ku
rie kandidatai buvo įžūlūs, 
užgaulūs, ir tas pakenkė jų 
karjerai.

Trumpos apimties straipsne
lyje neįmanoma komentuoti 
svečio Vytauto Prano Mickaus 
plačios apimties gilių minčių 
įžvalgų pranešimą. Bet tai 
buvo visai naujos mintys, nau
jos žinios, visų su dideliu dė
mesiu ir dėkingumu išklausy
tos, už ką padėkojo dalyviai ir 
pirmininkė Birutė Kožicienė.

LB pirmininkė Birutė Koži
cienė padarė pranešimą apie 
būsimus renginius: LB Flori
dos apygardai vadovauja Albi
nas Kamius. Apygardos suva
žiavimas įvyks 1999 m. balan
džio 15-17 d. Daytona Beach, 
FL. Radisson Resort viešbu
tyje. Smulkesnė informacija 
bus pateikta vėliau. 1998 m., 
spalio 28 d. Daytona Beach 
„Saulutės” skyrius ruošia 
Audronės Gaižiūnienės ir Vir
gilijaus Noreikos koncertą 
Prince of Peace parapijos sa
lėje.

1998 m. gruodžio 5 d. St. Pe- 
tersburge vyks Clevelando 
choro „Exultate” koncertas. 
Organizuojama išvyka į kon
certą.

Trumpus pranešimus atliko 
klubo pirmininkas Jonas Dau
gėla apie ruošiamus rengi
nius; Narcizas Kreivėnas apie 
žurnalą „Suvalkiją”, kalbėjo ir 
Vilius Bražėnus, po to dar 
buvo keletas klausimų, į ku
riuos atsakė svečias.

Jurgis Janušaitis

RUDENS NUOTAIKOS
Negausus, bet gana veiklus 

mūsų telkinys. Praėjo vasara, 
uraganai, bet buvome laimingi 
ir šį kartą — mūsų telkinio 
audros nepalietė. Gyvename 
jau rudens nuotaikomis, nors 
šilumėlės dar pakanka. Lietu
viškojo gyvenimo veikla ir va
sarą nebuvo nutrūkusi. Tai 
darbščioji Lietuvių Bendruo
menės apylinkė, vadovaujama 
Birutės Kožicienės, ir vasaros 
metu ruošė pabendravimo pie
tus Hommers restorane. Lan
kytojų netrūko. Kalbėtojų tu
rėjome gerų.

Rudens nuotaikomis pagyve
nome š.m. spalio 7 d. paben
dravimo pietų metu. Į restora
ną ir šį kartą iš plačių apylin
kių suvažiavo arti 50 žmonių.

Papietavus, LB pirmininkė 
Birutė Kožicienė atliko LB 
Krašto v-bos veiklos prane
šimą. Į Krašto tarybos suva
žiavimą vyksta pirm. Birutė 
Kožicienė, valdybos narės Re
gina Snarskienė, V. Avižienė 
ir atstovė dr. Birutė Preikš- 
tienė. Spalio 28 d. Prince of 
Peace parapijos salėje, Or- 
mond Beach, Daytona Beach 
„Saulutės” skyrius ruošia Vir
gilijaus Noreikos ir Audronės 
Gaižiūnienės koncertą. Lau
kiama atsilankant svečių ir iš 
kitų telkinių. Po koncerto vai
šės ir restorane vakarienė. LB 
Floridos apygardos suvažia
vimas vyks Daytonoje, 1999 
metų pavasarį. Globos Dayto
na Beach LB apylinkė.

Klubo vicepirmininkas Al
girdas Šilbajoris pranešė apie 
planuojamo klubo veiklą. Lie
tuviams šv. Mišios Prince of 
Peace bažnyčioje, Ormond 
Beach, bus aukojamos lap
kričio 8 d. Po Mišių salėje 
vyks susirinkimas, vertingi 
laimėjimai, vaišės. Tą dieną 
BALFo skyrius — Onutė 
Karašienė ir Onutė Daržins- 
kienė rinks aukas. Prašoma 
nepamiršti gražiai dirbančio 
BALFo ir kaip kasmet, taip ir

Lietuvos garbės konsulato Clevelande ruoštam koncertui pasibaigus. Iš kairės: Aldona Stempužienė, pianistė 
Nijolė Ralytė, baritonas Vytautas Juozapaitis ir garbės konsulė Ingrida Bublienė.

šįmet paremti jo veiklą auko
mis.

Gruodžio 13 d. lietuviams 
šv. Mišios, po to salėje bus 
gražiai paminėta choro 
„Sietyno”, vadovaujamo muz. 
Antano Skridulio, penkiolikos 
metų veikla. Ta proga gir
dėsime gražų „Sietyno” kon
certą. Laukiama svečių iš kitų 
telkinių. Bus vaišės.

Klubo valdyba ruošia Naujų
jų metų pietus, sausio 1 d. So- 
phie Key restorane. Prašoma 
iš anksto registruotis pas vice- 
pirm. Anicetą Mažeikienę ar
ba valdybos narę Olgą Krei
vėnienę.

Kaip matome, daytoniškiai 
juda, kruta visais frontais.

Pietų metu kalbėjo Nari
mantas Karaša, o jo įspūdžius 
iš Lietuvos papildė Onutė Ka
rašienė.

Onutė ir Narimantas Kara- 
šos su savo sūnumis šią va
sarą viešėjo Lietuvoje. Pasi
naudojo 8 dienų ekskursija po 
Lietuvą.

Aplankė daug įžymiųjų Lie
tuvos vietų, muziejų, koncer
tų, restoranų, susipažino su 
Lietuvos kultūriniu ir ekono
miniu gyvenimu. Aplankė 
prieglaudas, vaikų namus, su
sipažino su jų tvarka ir gyve
nimu. Onutė ir Narimantas, 
atrodo, labai domėjosi Lietu
vos visokeriopu gyvenimu, su
pažindino ir savo šeimos atža
lyną, kuriam Lietuva palikusi 
nepamirštamą įspūdį.

Onutės ir Narimanto įdo
mūs įspūdžiai buvo atidžiai iš
klausyti.

Lauksime kitų pabendravi
mo pietų ir gerų kalbėtojų.

Jurgis Janušaitis 

DETROIT, MI

ŠVENTĖME DIEVO
APVAIZDOS PARAPIJOS 

SUKAKTĮ
Dievo Apvaizdos parapijos. 

90 metų veiklos sukaktis buvo 
paminėta šv. Mišių metu š.m. 
spalio 19 dieną, šios šventės 
prasmę geriausiai apibūdino 
Dievo Apvaizdos parapijos ad
ministratorius kun. Aloyzas 
Volskis savo laiške parapijos 
biuletenyje ir anglų kalba tar
tame žodyje Mišių metu. Šv. 
Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM. Šv. Mi
šias aukojo vysk. Moses An- 
derson, kun. Aloyzas Volskis, 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
ir kun. Walter Stanievičius. 
Vysk. Anderson, atstovauda
mas Detroito arkivyskupijos 
kardinolui Adam Maida, po 
Mišių sveikinimo žodyje pasi
džiaugė tautinės parapijos 
Detroito vyskupijos veiklą ir 
jos įnašu į apylinkės kultūrinį 
gyvenimą. Mišių metu giedojo 
Toronto „Volungės” choras, 
vadovaujamas Dalios Viskon- 
tienės ir Jono Govėdo. Giedojo 
ir Asta Jurgutytė, Pranas Za- 
ranka, Edvardas Skiotys, Li
nas Mikulionis, Vytas Unde- 
rys. Vargonavo Vidas Neve
rauskas ir Jonas Govėdas. 
Skaitinius skaitė Paulius Jan
kus. Mišiose Lietuvos Vyčiai,

ateitininkai ir skautai daly
vavo su savo vėliavomis, da
lyvavo ir šios apylinkės JAV 
Atstovų rūmų narys Joe ir 
Sandy Knollenberg, Michiga- 
no valstijos gubernatorius 
John ir Michelle Engler.

Po Mišių svečiai ir parapi
jiečiai vaišinosi kavute Kultū
ros centre. Svečius lydėjo Mi
chigan Respublikonų partijos 
IV vicepirm. Jonas Urbonas. 
Ta proga gubernatorius Eng
ler įrašė 15 minučių pasikal
bėjimą su „Lietuviškų melo
dijų” radijo valandėlės vedėju 
Algiu Zaparacku. Pasikalbėji
mas buvo perduotas spalio 20 
d. laidoje.

Gubernatoriūs buvo paten
kintas parapijiečių jam paro
dytu dėmesių. Susitikimo me
tu atsakinėjo' į jam pateiktus 
klausimus. Pasikalbėjimo me
tu su Algiu Zaparacku, išryš
kėjo mažai spaudoje skelbia
ma informacija, kad artėjant 
lapkričio 3 d., rinkimams, rin
kimai bus nuspręsti balsuo
tojų dalyvavimu. 13-kai dienų 
likus iki rinkimų, tyrimai ro
do, kad tėra'mažas balsuotųjų 
susidomėjimas, ypač tradici
niuose respublikonų rajonuo
se. Tautybių balsai bus svar
būs. Ypač tikimasi stipraus 
lenkų balsų antplūdžio už jų 
remiamą respublikonų kandi
datą, buvusį JAV prokurorą, 
John Smetanką. Lenkų orga
nizacijos tą savaitgalį suor
ganizavo finansinę paramą ir 
pradėjo aktyvią akciją remti 
John Smetanką. Gubernato
rius priminė, kad jis bendra
darbiauja sd Latvija, per Mi
chigan valstijos apsaugos gy
nybos dalinius, kurie padeda 
latviams. Norėtų ateinančiais 
metais aplankyti Baltijos vals
tybes. Džiaugiasi, kad Lietu
vai vadovauja prezidentas 
Valdas Adamkus, buvęs Mi- 
chigano valstijos EPĄ rajono 
administratorius. Po pusant
ros valandos viešnagės Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre, 
gubernatorius su žmona išvy
ko pas ukrainiečius.

VISI KVIEČIAMI 
KONCERTAN

Detroito apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė Ni
jolė Zelwinder praneša, kad 
sekmadienį, lapkričio 8 dieną, 
12:30 vai. po pietų Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre vyks 
Lietuvos operos solisto Virgili
jaus Noreikos ir Audronės 
Gaižiūnienės koncertas. Solis
tams akompanuos Povilas Ja- 
raminas. Bilietų kaina 14 do
lerių. Rengia LB Detroito apy
linkės valdyba.

WORCESTER, MA

A.A.KUN. ANTANĄ
MICIUNĄ PRISIMINUS
1972 metais sausio mėnesį 

tėvai marijonai perėmė vado
vavimą Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos Worcesteryje. Tuo 
laiku provincijolu buvo kun. 
Juozas Dambrauskas, MIC 
(miręs). Jis pareiškė: „Marijo
nai atvyksta į šią seniausią 
Worcesterio lietuvių parapiją

ją išlaikyti lietuviškoje dva
sioje”. Pirmuoju jos klebonu 
paskyrė marijonų viceprovin- 
cijolą kunigą Antaną Miciūną, 
MIC.

Po kelių mėnesių naujoje pa
rapijoje dar gerai nespėjus su
sipažinti ne tik su parapijos 
veikla, bet ir parapijiečiais, jis 
išrenkamas vyskupijos kunigų 
senatan. Tais 1972 m. lapkri
čio 26 d. buvo prakasta žemė 
naujos klebonijos statybai, da
lyvaujant organizacijų atsto
vams, parapijos tarybai, para
pijiečiams ir statybos rango
vui. 1974 m. statyba užbaigta 
ir gegužės 30 d. vyskupas Ber- 
nard Flanagan, gausiai daly
vaujant parapijiečiams naują 
kleboniją pašventino.

1977 m. kun. A. Miciūnas iš
kėlė mintį pastatyti paminklą 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
Apie tai painformavo Dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopos 
pirm. Algirdą Zenkų. Šauliai 
sutiko. Pradėjo telkti pamink
lo statybai aukas. 1978 m. 
„Žuvusiems už Lietuvos lais
vę” paminklas Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios šventoriu
je buvo pastatytas ir lapkričio 
26 d. per Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimą kleb. 
kun. A. Miciūno, MIC, iškil
mingai pašventintas. Dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopa kle
bonui suteikė kuopos Garbės 
šaulio titulą.

1984 m. kovo 4 d. švenčiant 
Šv. Kazimiero šventę, parapi
ja šventė šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktį. Spalio 
14 d. tokiame pat minėjime, 
kurį surengė Massachusetts 
valstijos lietuviai kartu su 
lietuviškomis parapijomis da
lyvavome Bostone.

Tais pačiais metais pradėjo 
organizuoti kovo pirmą sek
madienį, švenčiant šv. Kazi
mierą, kartu ir parapijos šven
tę, o kad per ją parapijiečiai 
galėtų susitikti ir pabendrau
ti, parapijos taryba kasmet 
ruošia Maironio Parke parapi
jos pietus. Rudenį, po vasaros 
karščių, rugsėjo antrą sekma
dienį prie ežero gražiame Jono 
ir Ritos Rainikių parke para
pijos gegužinė — piknikas, ku
ris davė parapijai gražaus pel
no. Didesniam lėšų sutelkimui 
parapijos, mokyklos ir vienuo
lyno pastatų priežiūrai įvesti 
„Bingo lošimai”.

Šiais 1984 m. lapkričio 25 d. 
šventėme 90 metų parapijos ir 
Šv. Kazimiero vardo parapijos 
mokyklos 60 metų gyvavimo 
sukaktis. Mokykloje nuo jos 
atidarymo dirba Šv. Kazimie
ro Kongregacijos seselės.

1985 m. kleb. kun. Antanas 
Miciūnas, MIC, sulaukė dvie
jų sukakčių. Gegužės 26 d. 45 
metų kunigystės, o spalio 9 
suėjo 70 metų amžiaus. Para
pijos taryba, šių gražių sukak
čių proga, lapkričio 17 d. Mai
ronio Parke klebonui surengė 
pagerbimą.

1986 m. sausio 29 d. užda
ryta 60 metų veikusi Šv. Kazi
miero parapijos mokykla, nes 
mokinių skaičius sumažėjo iki 
minimumo. Labai nemaloni 
žinia buvo visiems parapijie-
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čiams, ypač mokinių tėvams, 
kurie anksčiau buvo painfor
muoti, kad mokyklą uždarys 
prieš vasaros atostogas. ,Stai- 
ga įvyko nelauktas pakeiti
mas, mokyklą uždaryti laike 
mokslo metų. Nuo mękyklos 
atidarymo Šv. Kazimiero kon
gregacijos seselės su didžiaur 
šia meile ir pasiaukojimu dir
bo mūsų mokykloje. Išleido į 
gyvenimą didelį skaičių gra
žaus lietuviško jaunimo. Daug 
mergaičių įstojo į jų kongrega
ciją, o berniukų į Marijonų. 
Šv. Kazimiero parapija gali 
didžiuotis, nes išjos daug jau
nimo pasirinko vienuolinio gy
venimo kelią. Kiti baigė aukš
tuosius mokslus, gavo įvairias 
tarnybas su atsakingomis pa
reigomis. Didelę religinę ir 
tautinę misiją atliko seselės 
kazimierietės.

1987 m. rudenį kun. A. Mi
ciūnas, MIC, išbuvęs 15 metų 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nu, iškeliamas. Parapijos tary
ba rugsėjo 6 d. Maironio Par
ke suruošė atsisveikinimą su 
klebonu, kuriame dalyvavo 
daugiau 400 asmenų. Antanas 
Minikauskas-Miner parapijie
čių vardu pareiškė padėką bu
vusiam klebonui už 15 metų jo 
pastoracinio darbo mūsų para
pijoje. Miesto valdžios atsto
vas Thomas Early išvykstan
čiam klebonui įteikė simbolinį 
miesto raktą, nors anksčiau 
buvo gavęs tokius du. Taip pat 
įteikė valstijos seimo atstovo 
William Glodžio išrūpintą val
stijos rūmų žymenį. Kleboną 
kun. A. Miciūną, MIC, abu 
vyskupus — Bernard Flana
gan ir Timothy Harrington ap
dovanojo Lietuvos Krikščiony
bės 600 metų jubiliejiniais me
daliais.

Klebonas linkėjo visiems 
sveikatos, prašė prisiminti 
maldose, o jis taip pat priža
dėjo visus prisiminti. Jį išlydė
jo parapijiečių sėkmės linkėji
mai į naują pastoracijos vietą 
Kenosha, Wisconsin.

1998 m. rugsėjo 22 d. žaibo 
greitumu mūsų telkinio gy
ventojus apskriejo liūdna ži
nia, kad Čikagoje mirė mūsų 
parapijos buvęs klebonas kun. 
Antanas Miciūnas, MIC. Nu- 
liūdome... Spalio 3 d., šešta
dienį, 5 vai. p.p. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje už jo sie
lą šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė apie a.a. klebo
ną kun. Antaną Miciūną, 
MIC, iš jo gyvenimo ir pasto
racijos darbų įvairiose vieto
vėse parapijos asistentas kun. 
Jonas Petrauskas, MIC. Nors 
šv. Mišios, kaip paprastai šeš
tadieniais, buvo aukojamos 
anglų kalba, bet parapijos cho
ras, vadovaujamas vargoni
ninkės Onos Valinskienės, 
giesmes giedojo lietuviškai. 
A.a. klebonas labai mylėjo ir 
gerbė chorą. Po Mišių giedojo

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicagd, 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.

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem 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.

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

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

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

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

„Arčiau prie Dievo”, kuri dau
geliui dalyvių akis suvilgė 
ašaromis.

Daug šv. Mišių bus aukoja
ma ir ateinančiais metais už 
a.a. kleb. kun. A. Miciūną, 
MIC. Jas užprašė kai kurios 
organizacijos ir parapijiečiai 
asmeniškai.

Nupinsime mūsų mylimam 
buvusiam klebonui puošniau
sią niekada nevystančių gėlių 
— maldų vainiką. Taip, klebo
no kun. A. Miciūno, MIC, pri
siminimas bus ilgai gyvas 
maldose ir širdyse jo buvusių 
parapijiečių.

Janina Miliauskienė



KODĖL BŪTINA KEISTI JOS 
STRUKTŪRĄ

ALGIS RUKŠĖNAS

Lietuvių Bendruomenė JAV 
ir kitur — įskaitant ir jos or
ganizacinį periodą — gyvuoja 
jau per 50 metų. Ir, kaip kiek
viena ilgametė organizacija, 
išgyvena kaitos ciklą. Augimo, 
brendimo ir nykimo procesai 
būdingi visiems gyviems orga
nizmams, jie taip pat charak
terizuoja ir organizacijas bei 
sąjungas.

Bet, priešingai gyviems or
ganizmams, organizacijos bei 
sąjungos turi galimybę atsi
naujinti ir tęsti savo egzisten
ciją į neribotą ateitį, jeigu jų 
vadovai ir nariai laiku supran
ta ir atpažįsta, kuriame jų eg
zistencijos cikle iškyla prie
žastys ir reikalas daryti pakei
timus, kurie užtikrintų toli
mesnį gyvavimą.

Aš manau, kad LB savo eg
zistencijoje yra pasiekus tokį 
periodą. Priežasčių yra įvai
rių, bet norėčiau trumpai su
stoti prie dviejų, kurios mano 
supratimu, iškėlė kritišką bū
tinybę atnaujinti LB struk
tūrą.

Viena — tai išeivijos kartų 
pasikeitimas ir naujosios kar
tos besikeičiantys interesai, 
kai jie vis labiau neišvengia
mai yra veikiami gyvenamojo 
krašto kultūros ir asimiliuoja
si jo visuomenėje.

Kita — tai Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo faktas.

Abu šie veiksniai išryškino 
Lietuvių Bendruomenės struk
tūros silpnybes. Struktūros, 
kuri buvo reikšminga prieš 20 
ar 30 metų, bet kuri yra kri
tiškai netinkama šiandieną. 
Gresia pavojus, kad ji po tru
putį sunyks, nebent jos vado
vai ir nariai, supratę laiko ir 
sąlygų keliamus reikalavimus, 
veiks, pasiryžę Lietuvių Bend
ruomenę atnaujinti ir padary
ti ją daugiau atliepiančią tiek 
išeivįjos, tiek ir Lietuvos lietu
vių interesus ir poreikius.

Jau pati tema ir klausimai, 
pateikti šiai konferencįjai, ro
do problemas, kurias čia iške
liu: .Apylinkėms mažėjant, ar 
nereikėtų kurti apylinkes re
gioninių pagrindu?* „Kas tu
rėtų būti Tarybos narys?” 
„Kuriais reikalais turėtų 
rūpintis Taryba, Apygardos, 
Apylinkės?”

Tai elementarūs klausimai. 
Juos iškelia pati dabartinė LB 
organizacijos struktūra. Šie 
klausimai visiškai nekiltų, jei
gu LB šiandieną būtų išryš
kinta taip, kaip turėtų būti, ir 
sudaryta iš narių, kurie jaus
tų tiesioginį interesą ir po
veikį į organizacijos tikslus.

strategiją, programas bęi jos 
vadovus.

Bendruomenės būklė šian
dieną yra keleto veiksnių tie
sioginis rezultatas. Viena — 
tai, kad iš tikrųjų ji nėra vie
na organizacija, kuri būtų 
kvalifikuojama kaip Lietuvių 
Bendruomenė. Yra iš tiknįjų 
lietuvių bendruomenės (dau
giskaitoj). Daugelis narių jau
čiasi labai atitolę nuo mūsų 
Krašto LB vadovų, nekalbant 
jau apie vadovus Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, kuri, 
kaip visi žinome, yra visiškai 
kita organizacija.

Koordinacija ir piramidinė 
disciplina anksčiau nebuvo es
minės sąlygos. Mes visi ins
tinktyviai žinojome, kokio 
tikslo kiekvienas skyrius, apy
garda, krašto valdyba siekia. 
Tikslas visų buvo reiškiamas 
plačiai ir pakankamai aiškiai: 
„Laisvė Lietuvai!” Tatai buvo 
daroma tiesiogiai per institu
cijas, įtakingus asmenis (nors 
tai nebuvo pirmykščiuose or
ganizacijos planuose ir vėliau 
taip karšta ginčų tema tarp 
LB, ALTo ir VLIKo) ir netie
siogiai išlaikant lietuvybę, 
puoselėjant lietuvių kalbą, re
miant lituanistines mokyklas, 
kad visa tai ateityje būtų per
kelta ten, kur rusifikacija gra
sina jų sunaikinimu. Visa tai 
mus jungė didžiajam tikslui; 
„Laisvė Lietuvai”.

Nesvarbu, kaip sėkmingos 
ar bergždžios buvo mūsų pas
tangos, bet jos buvo klįjai, ku
rie jungė LB visuose laisvo pa
saulio kampuose ir rodė veik
los kryptį, nesvarbu, kaip ta 
veikla buvo vykdoma atski
ruose skyriuose bei kraštuo
se.

Mūsų organizacijos, palai
kančios tautinį solidarumą gy
venamuose kraštuose, tapo 
identifikuojamos grupės. Jų 
bekompromisinis credo buvo 
„Laisvė Lietuvai”. Todėl, ne
svarbu, kuriame krašte lietu
vis gyveno, buvo aktyvus 
Bendruomenės narys, ar ne, 
programa visiems buvo aiški: 
„Laisvė Lietuvai”. Kas ir kaip 
tas programas sudarydavo, 
buvo antraeilis dalykas ir 
praktiškai ne taip jau svar
bus. Nepaisant, kokia forma 
ar proga susirinkdavome į 
būrį — visi žinojome tokio ren
gimo tikslą: išlaikyti lietuvybę 
išeivijoje ir skelbti pasauliui, 
kad Lietuva turi būti laisva.

Taigi, bet kokį atskiro lietu
vio veiksmą iškėlusį viešumon 
mūsų bylą ir laimėjusį stam
bią laikraščio antraštę — pri-

Iš JAV LB konferencijos Cleveland, Oh, spalio 9 d. Posėdžio „JAV LB organizacinė struktūra ateityje* dalyviai. 
Iš kairės: Rasa Raidytė, Donatas SkuCas (moderatorius), Gintaras Čepas ir Algis Rukšėnas. Vėliau prie šios 
grupės prisidėjo Gediminas Kazėnas. Nuotr. Jono Urbono

skyrėme kaip visos mūsų ben
druomenės laimėjimą. Mūsų 
šūkiai jungė mus ideologiškai, 
bet užliūliavo mintimi, kad 
mūsų organizacijos struktūra 
yra pakankamai gera. Ir tur
būt kurį laiką tokia nuomonė 
buvo teisinga. Ši organizacinė 
struktūra — silpna ar stipri 
— buvo klijai, kurie laikė mus 
kartu kaip lietuvių grupę.

Mes rinkdavomės po Bend
ruomenės vėliava, keliauda
vome po Bendruomenės vėlia
va, planavom ir vykdėme di
džiuosius įvykius — dainų ir 
šokių šventes — po Bendruo
menės vėliava, ruošėme di
delės apimties suvažiavimus 
po Bendruomenės vėliava. Vi
sa tai gyvenamojo krašto vi
suomenėje mus jungė ir teikė 
energijos: laikėme save gimto
jo krašto, kuris buvo paverg
tas misionieriais.

Kalbėti ar dainuoti daugelio 
balsu unisonu: „Laisvė Lietu
vai” buvo savaime tikslus ir 
tikrai svarbus veiksnys, nes 
jis per 50 metų žadino Lietu
vos — taip pat ir kitų Baltijos 
tautų — viltis, stiprino pas
tangas vėl tapti laisva, nepri
klausoma valstybe. Kai ku
riems lietuviams šis motyvas 
buvo vienintelis dalykas, ku
ris laikė juos aktyviais veikė
jais Lietuvos byloje. Jie tai 
darė, kaip misijos ir atsako
mybės pareigą, dažnai auko
dami viliojančios savo asme
ninės naudos galimybes socia
linio gyvenimo srityje, o kar
tais ir profesinėje karjeroje.

Dabar, kai Lietuva laisva, 
lietuviai išeivijoje turi naują 
iššūkį. Ir tas iššūkis yra jų pa
čių lietuviškumas. Aš, beveik 
20 metų dirbdamas su įvai
riomis tautinėmis grupėmis,

savo darbe ir veikloje paste
bėjau, kad viena ar kita forma 
tos išeivių grupės, kurių kraš
tai yra pavergti, išlaiko savo 
kultūrinį paveldą ilgiau, negu 
grupės, kurių gimtieji kraštai 
yra laisvi.

Kitaip tariant, turėtume pa
svarstyti, kas įvyksta su trem
tiniu, kai jo tremties priežas
tys jau nebeegzistuoja, prieš 
pastatant imigrantą, laisva 
valia palikusį savo kraštą ir 
norintį tapti visuomenės, į 
kurią jis imigravo nariu. Da
bar mūsų, lietuvių, išeivijoje 
būklė pasikeitė — iš tremtinių 
į imigrantus, ypač jaunosios 
kartos. O gimusiems šiame 
krašte tremtinio "sąvoka aps
kritai yra svetima.

Šiandieną šie klausimai Lie
tuvių Bendruomenei yra esmi
niai.

Vidinę LB struktūros silpny
bę, iškėlė ir tebekelia jos san
tykiai su Lietuva. Kokie tie 
santykiai turėtų būti? Mes 
girdime pareiškimus, iniciaty
vas ir programas, kurias skel
bia LB vadovai. Bet kiek tie 
pareiškimai, iniciatyvos ir pro
gramos reprezentuoja lietuvių 
pažiūras atskirose lietuvių 
bendruomenėse — Cleveland, 
Chicago ar St. Petersburg 
miestuose?

Vienas dalykas buvo prieš 
15 metų kuria proga ar forma 
padaryti pareiškimą ir už
baigti su „Laisvė Lietuvai”. 
Visiškai kitas dalykas dabar 
skelbti kai kurias specifines 
programas su Lietuva. Progra
mos, susįjusios su pilietybės 
klausimais; nuosavybės teisė
mis; televizijos stočių Lietu
voje nuosavybe; pensininkų 
grįžimo į tėvynę sąlygomis ir 
kitomis iniciatyvomis, netu

rint aiškios nuostatos, ką lie
tuviai atskiruose telkiniuose 
apie tas programas galvoja, ar 
jas tiksliai supranta, juo la
biau — ar jas remia — negali 
būti įvykdomos be daugumos 
LB narių tiesioginio pritari
mo. Dabartinė LB struktūra 
to neprivalo, o daugumos pri
tarimas tokiems žygiams.yra 
būtinas.

Praeityje visi sutarėme ideo
logine plotme, nes čia nebuvo 
daug erdvės nesutarimams. 
Buvo neskelbiama, bet su
prantama drausmė, kuri laikė 
ideologinę poziciją aiškią ir 
nesvyruojančią. Šiandieną, 
šiaip ar taipjau atsirado daug 
erdvės nesutarimams, tiek 
programavimo, tiek ir vykdy
mo plotmėse. Dėl šių ir kitų 
priežasčių dabartinė Lietuvių 
Bendruomenės struktūra atei
ties veiklai nėra pakankama.

Jeigu LB tikisi išlaikyti da
bartinį savo narių skaičių per 
suinteresuotus ir veiklius na
rius, nekalbant jau apie naujų 
narių įtraukimą, turi pade
monstruoti aiškų suvokimą, 
kad tai demokratinis daugu
mos jos narių valios visose 
JAV-se (ir kitur) atliepia.

Kaip visa tai įvykdyti?
Tai gali būti įvykdyta gan 

paprastai, bet tas pareikalaus 
LB Tarybos ryžto ir drąsos im
tis svarbių LB struktūros pa
keitimų, kurie užtikrintų ne 
tik LB egzistencįją, bet kaip 
svarbios lietuvių institucijos 
išeivijoje klestėjimą.

Dabartinė LB savo struktū
ra izoliuoja paskirų telkinių 
narius nuo krašto organizaci
jos, nekalbant jau apie PLB, 
kuri yra renkama atskiru bal
savimu.

(Nukelta į 4 psl.)

Danutė Bindokienė

Pagaliau atsikratykime 
„ tarp ukari u ”

Karai mūsų planetoje pra
sidėjo kone su pirmaisiais 
žmonėmis, tad, galima tvirtin
ti, kad tarpusavio nesutari
mai, neretai virtę kruvinais 
susirėmimais, yra šiurpi, bet 
nepaneigiama, žmonįjos isto
rijos dalis.

Mūsų tėvynė karų taip pat 
neišvengė. Prieš karaliaus 
Mindaugo laikus ją vargino 
nuolatiniai atskirų genčių, 
daugybės kunigaikščių ir ku- 
nigaikštėlių valdomų sričių 
teritoriniai ginčai ir susi
rėmimai, atsiradus bendram 
pavojui — iš vakarų puolan
tiems kryžiuočiams ir kalavi
juočiams — reikėjo padėti į 
šalį tarpusavio kovas ir vi
siems drauge gintis, arba pa
vieniui žūti.

Amžių slinktyje Lietuva 
buvo ir užpuolama kaimynų, 
ir pati daug kartų juos puolė. 
Mes savo vaikams istorijos 
pamokose diegiame pasidi
džiavimą, kad Lietuvos val
dovai buvo užkariavę žemes 
„nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros". Tai buvo neginčijamas 
istorinis faktas — karus sekė 
taikos laikotarpiai, urba tar
pukarės, kurių metu buvo 
stropiai ruošiamasi kitiems 
karams: ir puolamiesiems, ir 
apsiginamiesiems.

Čia verta atkreipti demesį, 
kad daiktavardis, pažymintis 
laiko tarpą tarp karų, pagal 
„Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyną”, yra tarpukarė, ne 
tarpukaris, kuris taip įsipi- 
lietinęs Lietuvos žiniasklai- 
doje, kad jo vartojimu užsi
krėtęs daugelis rašančiųjų ir 
kalbančiųjų. Nors šio žodžio 
sąvoką iš esmės yra nepriimti
na ir net įžeidžianti lietuvių 
tautą, bėt „tarpukaris”, tary
tum koks neišnaikinamas 
kenkėjas, jau perplaukęs (ar 
perskridęs) Atlantą ir vis daž
niau pasigirsta mūsų tarpe.

Nesupraskite klaidingai: žo
dis tarpukarė yra visiškai var
totinas, geras, sudarytas pa
gal lietuvių kalbos taisykles. 
Tik prasmė, kuria jis taip 
plačiai vartojamas, yra ne
priimtina. Štai keli pavyz
džiai: „Tarpukario Lietuvoje 
paskutinis prezidentas buvo 
Antanas Smetona”, „Tarpu
kario metais Lietuvos gyven
tojai daugiausia vertėsi žem
dirbyste”; „Daug tarpukario 
inteligentijos 1944 m. pasi
traukė į Vakarus".

Suprantama, kad čia „tar
pukariu” aptariami tie dvide
šimt dveji Lietuvos nepriklau
somo gyvenimo metai, tarp

1918 m. vasario 16 ir 1940 m. 
birželio vidurio, kai Raudono
ji armįja pirmą kurtą okupavo 
Lietuvą ir pusšimčiui metų 
užgniaužė mūsų tėvynės ne
priklausomybę.

Sovietinės imperijos okupa
cijoje dėta daug pastangų, kad 
Lietuvos valstybingumas, tau
tiškumas, patriotiškumas ir 
apskritai nepriklausomybės 
sąvoka būtų visiškai išnai
kinta ir iš žodynų, ir iš lite
ratūros, ir iŠ gyvosios žmonių 
kalbos. Gudriai brukami pa
kaitalai iš dalies giliai įleido 
šaknis: tarpukurė vieton ne
priklausomybės, šalis užuot 
valstybės, tautos; kultas vie
ton Bažnyčios bei tikėjimo ir 
t.t. Ne visi „pakaitalai” buvo 
tautai priimtini, bet kai kurie 
įsitvirtino šnekamojoje kul- 
boje ir iki šiol tebevartojami, 
tik jau komunizmo įdiegta 
sąvoka.

Galbūt Lietuvoje jie atrodo 
visiškai vartotini, bet mums, 
užsienio lietuviams, skaudžiui 
rėžia ausis, ypač „tarpuka
ris" (t.y., tarpukarė, sudarytas 
tuo pačiu principu — iš vy
riškos giminės daiktavardžių, 
kaip kalnas-tarpukalnė, kai- 
mas-tarpukaimė, langas-tar- 
pulangė; taip pat iš moteriškų 
— eilė-tarpueilis, akis-tarpu- 
akis, ašis-tarpuašis ir t.t.). 
Juk iš tikrųjų tai yra ne bet 
kokia tarpukarė — tarpas 
tarp dviejų karų —o Lietu
vos klestėjimo, nepriklauso
mo, laisvo gyvenimo, dėl ku
rio tiek pastangų dėta, kraujo 
pralieta, laikotarpis. Jį taip ir 
vadinkime, reikalaukime, kad 
ir tėvynėje šis svarbus mūsų 
tautos gyvenimo metas būtų 
gerbiamas. rtmi
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sunaikintas, bet jo pasėtos 
sėklos dar užsilikusios. Tiesa, 
šiuo metu jos giliai paslėptos, 
bet dar yra pakankamai seno
jo režimo šalininkų, kuriems 
sovietų imperijoje gyvenimas 
buvo ir patogus, ir malonus. 
Jie pirma pasitaikiusia proga 
mėgintų anuos „senus gerus 
laikus" susigrąžinti. Ar tas 
kainuotų Lietuvai laisvę, 
jiems nerūpi. Tai laukiniai 
šernai, kurie stengiasi iš
knisti neseniai sudygusį lais
vo valstybės gyvenimo mede
lyną. Kartais jie tai atlieka 
tiesiogiais veiksmais, kartais 
subtiliai tautos pasąmonėn 
įdiegdami senas sąvokas, idė
jas, net žodžius. „Tarpukarės 
Lietuva” įeina į tą pavojingą 
kategoriją.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.49 (Tęsinys)

Bepigu jiems — žinojo kur esu. Už
tenka tik žandarui pasakyti, kad toks ir toks iš tokios 
vilkstinės reikia paimti, ir būsi sveikas dingęs. Visą 
laiką ėmė noras sprukti iš vilkstinės ir leistis savo ke
liu, bet ir vėl bijojau. Vieną bet koks žandaras gali su
laikyti ir atgal kokiems nors darbams į pafrontę pa
siųsti. Užtat ir vilkaus su ta pačia vilkstine. Ir tam 
geltonūsiui teisybės nesakiau. Tik todėl, kad teisybė 
kaip nors nepasiektų tų pačių ausų, į kurias melo 
pripūčiau. Tai ir jam melavau. Kai išsižiojo mane pa
matęs gyvą ir sveiką, pasakiau, kad jokio vaikduoklio 
nemačiau, tik labai gerai net ligi priešpiečių išsi
miegojau. Kai žandaras atidavė dviratį biurgermeiste- 
riui, jis tikrai manė, kad manęs jau nebėr.

Atrodo, kad surašiau viską, kaip jis tada sakė, bet 
kai perskaičiau neberadau tos trykšte trykštančios gy
vybės. Tada kiekvienas žodis smego į širdį ir kiek
vieną tebegirdžiu, bet užrašyti nemoku. O gal ir nega
lima. Tada negalėjai atitraukti akių, nuo jo veido, nuo 
jo lūpų, o dabar jo nebėra. Kartais imu tikėti, kad jo 
visiškai ir nebuvo, kad tik tokį sapną sapnavau. Nors 
ir labai gerai žinau, kad nesapnavau. Jeigu būtų bu
vęs sapnas, nebūčiau čia atsidūrusi. Pralėkė kaip vie

sulas, ir staiga tuščia. Mintis vėl grįžta prie Kazio. Kai 
nuo Leono pasakojimo tirpau kaip vaškas, jis tik pe
čiais truktelėjo, keistai lūpomis vyptelėjo, ir man buvo 
aišku, kad nė vienu žodžiu netiki. Ne tik netiki, bet 
dar niekina. Pykau. Tai per maža. Tūžau. Ar galima 
niekinti žmogų pirštais palietusį anapus, Amžinybę. 
Dabar nebežinau. Žodžius tebegirdžiu ir lūpas tebe
matau, bet visa tai nebedegina. Kai jis pakvietė pasi
važinėti po Berlyno apylinkes, net pašokau, lyg būtų 
kvietęs į dausas. Ir vėl tūžau ant Kazio, kai paprašiau 
dviračio, o jis išplėtė akis: „Su tuo melagiu?” — atrėžė. 
„Ar pagalvoji, kur jis gali tav» nusitempti?” Norėjau ir 
aš atrėžti, kad su Leonu galiu lėkti nors ir į pragaro 
dugną, bet taip norėjau važiuoti, kad neatrėžiau. 
Ėmiau labai gražiai prašyti ir išprašiau. Džiaugiausi. 
Išlėkdama net į žandą pakštelėjau. Dėl to pakšte
lėjimo kažin kodėl vis neramiau darosi. Atrodo, lyg bo
čiau kam žmogų išdavusi. Išdavusi vieną, kad išvi
liočiau kitą į pražūtį. Žinau, kad taip nebuvo ir kad 
taip nėra. Aš neviliojau, viliojo jis, bet jei nebočiau 
taip užsidegusi, gal nebūtų nė į mano pusę pažiūrėjęs. 
Gal negražu, bet jeigu jis čia dabar pro duris įeitų, 
kažin ar net galvą pakeičiau. Pati nežinau, kaip atsiti
ko, bet atsitiko. Nors ir sakyčiau: „Negerai, negerai, 
negerai!” niekas nepasikeistų. Jis buvo ir staiga nebe
liko. Nueinu prie bombų išverstos duobės, rodosi tu
rėčiau visa gerkle rėkti, bet nieko nejaučiu. Lyg jo čia 
kur po tuo sąvartynu nebūtų. Dar labiau — lyg jo nie
kada, niekada nebuvo. Net kvailai pagalvoju, kad jis 
buvo ne Leonas, bet tas kur trobelėje smaugė vokie
čius, kur norėjo savo pelenus pemešdinti į tėviškę. Jis 
tada tenai pabiro pelenų sauja, kurią Leonas tebe
nešiojo, o čia nuo bombų ugnies dujomis išgaro. Vieš

patie, ką aš čia svaičioju. Juk visada buvau tokia lo
giška. Net mokytojai sakydavo, kad aš moku savo min
tis taip tvarkingai varstyti, kaip žemuoges ant ilgos 
smilgos. Taip dar ketvirtos klasės lietuvių kalbos mo
kytoja pasakė, o paskum ir visi tą patį kartodavo ligi 
pat gimnazijos galo, o dabar staiga nušokau nuo bė
gių, o tik gerai, kad visiškai nesusikūliau. Bet ar nesu- 
sikūliaui? Ką žinau, kas man čia atsitiks. Kai šiandien 
buvau išėjusi, darbininkas padavė vieną dviračio ran
keną. Pažinau. Ji buvo Kazio dviračio. O, jeigu jis būtų 
čia! Kai vokiečiai ėmė artėti prie Berlyno, sakė: „Ne
sirūpink, kai tik pąjusim, kad rusai nebetoli Berlyno, 
sėsim ant dviračio ir lėksim toliau į vakarus”. Kaip 
gera būtų atsiremti į jo krūtinę ir lėkti kartu. Taip 
pat, kaip lėkdavom rudenį, kai policijos nebuvo aplin
kui matyti. Tada būdavo taip nuostabiai gera. Dar ge
riau būtų dabar. Vis ir vis labiau jo pasiilgstu, tik ką 
žinau, gal ir jis ten Špandau, taip pat, kaip čia Leonas. 
Ir ne taip, Leono nebėra. Ne čia, bet manyje. Kur buvo 
beįsispraudžiąs, dabar visiškai tuščia, o Kazys yra. 
Gyvas ar negyvas, bet yra. Ir dar kaip. Ir žinau, kad jį 
myliu. Tik jį ir nieką kitą. Mylėjau ir rudenį, tik pas
kum supykau, kam mane įseserino. Erzinau. Dėl jo 
buvau tapusi piktu vaiku. Vargšas Lemens. Žinau, 
kad jis ilgai mane grauš. Būtų gera, jeigu Dievas būtų 
jo pagailėjęs ir per užvakarykštį bombardavimą būtų 
pas save pasiėmęs. Bet jeigu ir Kazys kartu. Jį lanky
davo. Kai mudu lėkėm palakstyti, žadėjo eiti aplanky
ti. Nežinau ar galėsiu be jo gyventi. Bet reikės. Žinau, 
kad reikės, ir negalint reikės. Ko gera nebežiūrėsiu 
nei Trudės, nei kitų draudimo. Niekam nieko nesakiu
si išeisiu pėsčia ir rasiu. Gyvą ar užmuštą, bet vis tiek 
rasiu.

Tik tiek. Nė žodžio, ar išėjo ar rado? O jeigu rado, 
kas tada atsitiko? Ji turėjo kaip nors išeiti, antraip 
vargu ar būtų čia. Pasiekiau šalia ant stalelio sto
vėjusią stiklinę ir pajudinau — jokio skambtelėjimo. 
Mečiau akį — ledo nebebuvo. Ištirpo. Laikrodis rodė 
jau po antros. Sriūbtelėjau stipriai atsiskiedusio ska- 
čiaus, ir mintimi nuklydau į save ir į kitus, po visą pa
saulį išmėtytus ir išsimėčiusius. Kokia pasiutusi 
žmonių giminė. Ji tikrai žmogiškai savo giminę naiki
na, bet ta giminė tokia pasiutusiai atspari, kad daugi
nasi lyg pačių patiems padaryti kentėjimai būtų pati 
geriausia trąša. Nyksta drambliai, tigrai, liūtai, ere
liai, gervės ir daugybė kitų veislių, bet žmogus, net to 
paties žmogaus visokiomis mašinomis naikinamas, 
daugėja. Ištremtas į šalčius, išvytas iš namų juk 
miršta. Milijonais miršta, bet kartu ir daugėja. Kas 
būtų jeigu žmogus žmogaus tyčia nenaikintų. Neži
nau. Nepažįstu nė tokio, kuris žinotų. Galvon ateina 
beveik juokinga mintis — gal tada taip nesidaugintų. 
Patogiai vienoje vietoje sėdėdamas gal užmirštų, kad 
jam pats Dievas liepė pripildyti žemę. Liepė, bet nepa
sakė, kad žemę reikės pildyti per kraują. Netikiu, kad 
su tokia mintimi Viešpats kūrė žmogų. Jis tikrai ne- 
pavedė japonams samurajų kardais kapoti paverg
tiems kiniečiams galvų, nei vokiečiams paprasčiausiai 
šaudyti ar dujų kamerose marinti žydus, čigonus ir 
lenkus, nei rusams milijonus žmonių šaudyti į pakau
šį, išmarinti badu, iššaldyti šiauriniuose savo žemės 
pakraščiuose. Kas besuskaitys kiek milijonų žmonių 
žmogus taip sunaikino. Ir tai atsitiko, ne kokiais 
priešistoriniais ar Senojo Šventraščio laikais, bet da
bar, čia pat, mano paties buvimo metuose.

(Bus daugiau)
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Praėjusį savaitgalį tiek Cika- 
giečiai, tiek apylinkių lietu
viai,'o taip pat kai kurie atvy
kę "riėt iš kitų valstijų, 
džiugiai ir iškilmingai sutiko, 
oficialiam vizitui pirmą kartą 
po pareigų perėmimo atvy
kusį, Lietuvos Respublikos 
prezidentą Valdą Adamkų. Su 
juo Čikagon atkeliavo žmona 
Alma Adamkienė, būrys pa
tarėjų ir 15 Lietuvos versli
ninkų grupė, kurios tikslas 
buvo užmegzti glaudesnius ir 
tuo pačiu pelningus ryšius 
Čikagoje su Illinois valstijos, 
o vėliau Washington, DC, su
sitikimuose su JAV vyriau
sybės atstovais verslo plėto
jimo Lietuvoje tikslais. Atvy
kusių svečių tarpe' buvo ir 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius JAV-se Stasys Saka
lauskas.

Rūta Staniulienė, vadovavusi prez. 
Valdo Adamkaus ir Almos Adam
kienės sutiktuvių puotai, ruoštai 
Willowbrook salėje spalio 18 d.

Prezidentas V. Adamkus 
šios viešnagės metu nemažai 
laiko skyrė ir savo tau
tiečiams, ypač susitikimams 
su visuomene sekmadienį, 
spalio 18 d. Ryte jis pus
ryčiavo „Seklyčioje” su įvairių 
organizacijų atstovais, po to 
dalyvavo iškilmingose šv. 
Mišiose Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar- 
ųuette Parke, o vakare —> su-* 
ruoštose sutiktuvėse Willow- 
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, IL (Čikagos prie-t 
mieštis).

Kur tik pasisukdavo prezi
dentas su savo palyda, ten su
sitelkdavo ir gausi lietuvių 
minia, ypač palankiai jį suti
kusi (pvz., bažnyčia buvo sau
sakimšai užpildyta, o pokylių 
salėje dalyvavo per 500 sve-, 
čių). Visą dieną prezidentą 
lydėjo šilta nuotaika, sveikini

Akimirka iš prez. Valdui Adamkui ir Almai Adamkienei ruoštų vaišių bei susitikimo su lietuvių visuomene 
sekmadienį, spalio 18 d., Willowbrook pokylių salėje. Iš kairės: Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas 
kun. Mykolas Yakaitis, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, LR ambasado
rius Washington, DC, Stasys Sakalauskas, Alma Adamkienė ir Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adam
kus. Nuotr. Eugenijaus Butėno

mai, šypsenos ir gražūs lietu
viški žodžiai.

Tačiau pirmadienio ryte 
„Lietuvos rytas” paskelbė la
bai keistą žinią: „...Sekma
dienio vakarą Willowbrook sa
lėje vykusiame pobūvyje Lie
tuvos prezidento ir jo žmonos 
garbei tvyrojo amerikietiška 
dvasia...” Atrodo, kad „LR” 
korespondentai tą „amerikie
tišką dvasią” įžiūri vien dėl 
to, kad svečiams bilietai buvo 
po 75 dol. Tiesa, tai nežema 
kaina, bet ir puota buvo neei
linė, o vis tik susirinko gau
sybė svečių. Antra vertus, vie
ninteliai angliški žodžiai, iš
girsti pokylyje, buvo Amerikos 
himnas ir labai trumpas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebono kun. Mykolo Yakaičio 
(jis uoliai mokosi lietuvių kal
bos, bet kol kas dar su ja nėra 
per daug artimai susibičiu
liavęs) sveikinimas preziden
tui, kartu įteikiant Almai 
Adamkienei — Almos fondui 
— bažnyčioje lietuviškų Mišių 
metu surinktas aukas, 2,200 
dol. Tie pinigai padės ne vie
nai Lietuvos provincijos mo
kyklai, šypsena nudažys ne 
vieno vaiko veidą, tad keli 
angliški sakiniai tikrai reika
lo nepagadino.

Vakaro programai labai 
šauniai vadovavo Rūta Sta
niulienė. Amerikos ir Lietu
vos himno giedojimui vadova
vo sol. Praurimė Ragienė.

Jaudinantis ir džiugus pro
gramos punktas buvo Lietu
vos Respublikos ordinų įtei
kimas, kurį atliko prez. Val
das Adamkus kartu su Valsty
binio ir diplomatinio protoko
lo tarybos direktoriaus pava
duotoju Valteriu Baliukoniu. 
L.D. Kunigaikščio Gedimino 
III laipsnio ordinais apdova
noti šie asmenys: Algirdas 
Bielskus, Gražina Gudaitytė- 
Liautaud, Birutė Jasaitienė, 
dr. Rimgaudas Nemickas ir 
dr. Antanas Razma; V laips
nio — dr. Mykolas Morkūnas 
(jam ordinas bus įteiktas vė
liau, nes M. Morkūnas nega
lėjo pokylyje dalyvauti) ir dr. 
Albinai Prunskienei.

Prez. V. Adamkus taip pat 
buvo apdovanotas — Lietuvos 
Šaulių sąjungos išeivijoje 
„Šaulių žvaigždės” ordinu. Jį 
įteikė Šaulių žvaigždės ordino 
tarybos pirm. Edmundas Ven- 
gianskas ir LŠS išeivijoje va
das Mykolas Abarius.

Pirmasis tostas, daina „Va
lio!” ir gražūs linkėjimai pri
klausė Stasiui Barui, Prezi
dento Valdo Adamkaus ko
miteto pirmininkui, daug pa
sidarbavusiam, kad šis poky
lis būtų ir jaukus, ir iškil-

Garbingieji svečiai jaukioje Willowbrook salėje su jos savininkais Birute ir Gediminu Jodvvaliais bei jų šeima. 
Iš kairės: Ramunė, Gediminas Jodvvalis, Alma Adamkienė, Lina, Birutė Jodvvalienė, Tadas, prezidentas Valdas
Adamkus ir Linas.

mingas. Po to prasmingą in- 
vokaciją prieš vakarienę pa
skaitė Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos Lemonte kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas, SJ.

Verta pažymėti, kad progra
ma nebuvo perkrauta begali
niu sveikintojų sąrašu, o ir 
sveikinusieji stengėsi savo 
mintis išsakyti kuo trumpiau, 
tad ši vakaro dalis niekam ne
prailgo. Sveikintojų eilės prie
kyje buvo LR ambasadorius 
Washington, DC, Stasys Saka
lauskas, pasidžiaugęs prezi
dento demokratiškumu, vaka- 
rietiškumu ir populiarumu 
Lietuvoje (apie 82 proc. gy
ventojų reiškia jam palanku
mą ir pasitikėjimą). Ambasa
doriaus mintys iš tikrųjų 
skambėjo visų sveikintojų žo
džiuose, ypač pabrėždami iš
tikimybę Lietuvai ir visoke
riopą pagalbą, kur ir kokios 
beprireiktų. Visi pareiškė 
įsitikinimą, kad Lietuvos ryto
jaus saugumas priklauso nuo 
įstojimo į Europos Sąjungą ir 
NATO; kad visi esame vienos, 
nedalomos tautos vaikai, gy
voji jos kamieno šaka.

Sveikino Lietuvos gen. kon
sulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas, garbės gen. konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza, Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės pirm. Vytautas Kaman- 
tas, JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Regina Nurušienė, 
ALTo centro valdybos pirm. 
prof. dr. Jonas Račkauskas.

Po visų sveikinimų prabilo 
pats prez. V. Adamkus. Jis 
išreiškė nuoširdžią padėką ne 
tik salėje susirinkusiems, bet 
visiems užsienio lietuviams 
už nuolatinį rūpestį tėvynės 
gerove, už materialinę ir 
dvasinę paramą, gausiai plau
kiančią į Lietuvą. Be tos para
mos ir jam asmeniškai, ir 
tėvynei būtų labai sunku ap
sieiti. Prezidentas priminė,

kad jo ypatingas rūpestis yra 
Lietuvos mokyklos (dar tūks
tančiai vaikų mokyklų nelan
ko), patriotinis ir moralinis 
jaunimo auklėjimas, kad tė
vynės ateities vairas būtų tin
kamose rankose. Jam rūpi ir 
lietuvybės išlikimas už Lietu
vos ribų, todėl žadėjo toliau, 
pagal išgales, remti kultū
rinės veiklos pastangas. Už
siminė, kad vis dėlto Lietuva 
yra paliesta Rusijos ekonomi
kos krizės, bet ne tiek daug, 
kad reikėtų susirūpinti. Vy
riausybė ir verslininkai vis
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ATSISVEIKINANT SU EUROPOS 
VALIUTA

Artėja Naujieji metai, o 
jiems pasibaigus, prasidės am
žiaus paskutinieji metai. Prieš 
akis daugybė lehgviau ir sun
kiau atsakomų klausimų. Vie
nas jų, tai Europos naujojo pi
niginio vieneto išleidittia&'ir jo 
pasisekimas. 1999 m. sausiocil 
d. Europos sąjungos valsty
bėse prasidės naujųjų pinigų 
(euro) įsipilietinimas. O 2002 
m. birželio mėnesį „euro” už
ims markių, frankų, lyrų ir ki
tų piniginių vienetų vietą. 
Kol kas su savo'valiuta nenori 
atsiskirti Švedija, Danija ir 
Didžioji Britanija. Už durų lie
ka Graikija, kuri, švelniai ta
riant, nesugebėjo išlaikyti fi
nansinių egzaminų. Didžiojo
je Britanijoje rinkiminiu keliu 
pasikeitus valdomiesiems 
sluoksniams, ėmė, nors ir pa
mažu, keistis ilgokai egzista
vusi neigiama pažiūra į Euro
pos bendruosius poreikius. 
Naujasis valstybės premjeras 
Tony Blair ne kartą pasisakė 
už nuomonių išlyginimą ir Eu
ropos vieningumą.

Šiuo metu Europos Są
jungos valstybių ekonominia
me gyvenime reiškiasi įvairūs 
skirtumai, todėl specialistams 
teks gerokai padirbėti, kad 
ekonominės konjuktūros skir
tumai būtų išlyginti. Europos 
Sąjungos valstybėse aiškiai 
matomas uždarbių ir prekių 
pardavimo kainų nevienodu
mas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje 
pagaminto automobilio kaina 
kaimyninėse valstybėse yra 
mažesnė nei pačioje Prancū
zijoje. Nemažų pastangų pa
reikalaus įvairių finansinių 
tarifų suderinimas.

Perėjimas prie naujos pinigų 
sistemos nėra ir nebus, kaip 
sakoma, rožėmis klotas. Dau
geliui tebėra sunkiai supran
tama „euro” vertė. Yra žmo
nių, kurie ir dabar nerodo pa
lankumo naujajai valiutai. Di
džiausią entuziazmą rodo Ita
lija. Nors buvęs ilgametis Vo
kietijos kancleris Helmuth 
Kohl atliko vieną pagrindinių 
vaidmenų „euro” įvedimui, vo
kiečiai nelabai nori atsisvei
kinti su vertinga vokiška mar
ke, ją iškeičiant į galutinai ne- 
išryškėjusios vertės piniginį

Nuotr. Eugenijaus Butėno

daugiau dėmesio skiria naujų 
rinkų, naujų kontaktų su 
Vakarais ieškojimui, tad ir šio 
vizito metu numatoma daug 
susitikimų, pasitarimų ir 
vertingų ryšių užmezgimo.

Prezidento kalbą daug kartų 
pertraukė plojimai. Oficiali 
vakaro dalis užbaigta lietuvių 
liuteronių-evangelikų vysku
po Hanso Dumpio malda, bet 
svečiai dar ilgokai nesiskirstė, 
kiekvienas norėjo paspausti 
prezidento ranką, pasakyti 
savo linkėjimus ir viltis.

A.T.B.

vienetą. „Euro” įvedimas kelia 
įvairių klausimų ir nemažų 
rūpesčių. Tokia padėtis skati
na konsultacinių įstaigų stei
gimą. Jų darbuotojams teks 
atsakinėti ir aiškinti kylan
čius klausimus."' Nuomonių 
skirtumus dar vis kelia centri
nių organų sudarymas ir jų 
vadovų parinkimas. Šių ir pa
našių klausimų sprendimą 
dažnai nulemia valstybių tau
tiniai interesai. Vis tik Austri
jos, Airijos, Belgijos, Italijos, 
Ispanijos, Luksemburgo,
Olandijos, Portugalijos ir Vo
kietijos, vadovai jau dabar ga
li didžiuotis savo pastangų re
zultatais.

„Euro” įvedimas padidins 
Europos Sąjungos pajėgumą. 
Yra manančių, kad ilgainiui 
„euro” taps (greta JAV dolerio) 
pasauline rezervine valiuta. 
Tačiau daugelis mano, kad 
jam nebus lemta prilygti JAV 
dolerio svoriui. Kol kas ne
lengva pasakyti, ar „euro” įve
dimas turės didesnės įtakos 
politinėje plotmėje. Tai, be 
abejo, priklausys nuo Europos 
Sąjungos narių laikysenos ir 
sugebėjimo tartis bendros po
litikos klausimais.

Lietuva, galima sakyti, at
kakliai siekia įstojimo į Euro
pos Sąjungą. Nesiskiria Latvi
jos ir Estijos norai. Estijos 
valstybė tuo tarpu turi aiškes
nių galimybių tapti Europos 
Sąjungos nare. Lietuvos ir 
Latvijos įstojimo galimybės 
tebėrr klaustuku pažymėtos. 
Reikėtų manyti, kad ne taip 
tolimoje ateityje susidarys pa
lankios sąlygos Lietuvos ir 
Latvijos įsipilietinimui Euro
pos Sąjungoje. Tokiu atveju 
(anksčiau ar vėliau), lietu
viams ir latviams tektų atsisa
kyti savo valstybinės valiutos 
(lito ir lato) ir savo ekonominį 
gyvenimą grįsti naujais („eu
ro”) pinigais.

Pasikliaujant Vakarų Euro
pos žiniasklaida, pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui 
(2002 m.) Europos Sąjunga 
pradės naujų narių priėmimą, 
kurių tarpe, tikriausiai bus 
Lietuva ir mūsų kaimynė Lat
vija.

Petras Petrutis

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
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. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Reikalingi darbininkai
valymo darbams.

Tek 773-523-0726. 
Skambinti nuo 4 p.p. iki 5 p.p.

h KMIECIK REALTORS
VjcrmjĮJJ— 7922 S.Pulaskl Rd.

I • 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės Į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

Reikalingi darbininkai
statybos darbams - 

„siding”.
Tel. 708-728-0208.

Ieškome protingo, tvarkingo vy
ro dirbti baldų sandėlyje, pri
žiūrėti tvarką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt. įvairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti Anelei, tel. 312-856-0595.

DĖMESIO! 
1-800-SPARNAI 

- tai BALTIA EXPRESS 
siuntinių bendrovės 

nemokamas telefonas, lengvai 
įstringantis į atmintį. Jūsų patogumui 

dirbame: nuo pirmd. iki šeštd. 9 v.r.- 
4:30 p.p., o ketvd. nuo 3 p.p.-lO v.v. 

ir šeštd. 9 v.r.-3 p.p. 
Nemokamai užpildome anketas 

žaliai kortelei;
7269 S.Harlem, Bridgeview,

IL 60455.

Reikalinga siuvėja
vyr. ir mot. rūbų taisymui.

Tel. 773-735-5667,
4412 W. 59 St., Chicago.

FOR RENT
Ėvergreen Pk. clean one bedrm. 

apt. available Nov. 1;
sec. dep. reąuired; $525 per mo.

Tel. 708-424-0470.

Išnuomojami 2 atskiri kam
bariai 2 moterims. Virtuvė, 
tualetas, vonia. Kreiptis nuo 10 
vai., tel. 773-376-6051.

TRANSPAK Siuntiniai į Lietuvą.
Pinigai per 2-5 dienas (statė licensed}.
Knvgos siunčiamos su didele nuolaida.
Kalėdiniąi maisto siuntiniai: $98, $45.

Mūsų įstaiga yra laikraščio „Draugas” pastate.
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL.

Tel. (773) 838-1050.

Kodėl būtina keisti...
(Atkelta iš 3 psl.)

Kodėl kyla nesutarimų ir 
tiesioginių susikirtimų tarp 
skyrių ir krašto valdybos bei 
PLB valdybos? Juk turėtų bū
ti tik Lietuvių Bendruomenė. 
O taip yra todėl, kad, kaip 
anksčiau minėjau, turime ne 
vieną organizaciją, bet grupę 
iš keletos nepriklausomų ar 
beveik nepriklausomų, orga
nizacijų, veikiančių tuo pačiu 
vardu, lyg tai būtų viena orga
nizacija, o kai iškyla aikštėn 
politiniai skirtumai, atsiranda 
sąmyšis, ginčai dėl nuosavy
bės teisių, pavyzdžiui „Lietu
vių sodybos” prie Cleveland 
miesto, susikirtimai dėl rink
liavų, krašto valdybos santy
kiai su apygardomis, apylin
kėmis, kitų kraštų bendruo
menėmis, PLB ir kitos prob
lemos.

Tai yra klasiškas profilis or
ganizacijos, pasiekusios savo 
organizacinio identiteto krizę. 
Rezultatas yra tas, kad asme
nys, kurie normaliomis sąly
gomis būtų veiklūs organizaci
jos nariai — ar bent būtų na
riais apskritai — nesirūpina 
save su tokia organizacija sie
ti. Tai nuostolis Lietuvių Ben
druomenei, lietuvybei išeivijo
je, o netiesiogiai — ir Lietu
vai.

Šis problemos sprendimas 
yra gana paprastas, nors ir at
rodytų komplikuotas. »

Lietuvių Bendruomenei rei
kia persitvarkyti į klasikinę 
piramidinę organizaciją. Da

GREIT PARDUODA

y! RE/MAX 
REALTORS

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

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

bar ji yra kelių formų hibri
das, sukurtas atskirais rinki
mais, kelia abejones jos auto
ritetu, pavaldumo grandine ir 
todėl narių tarpe kyla sąmyšis 
bei nusivylimas, nes jie negali 
aiškiu ir prasmingu keliu 
pasiūlyti Bendruomenei savo 
idėjas, talentus.

Ir kodėl kažkas turėtų būti 
susirūpinęs laikyti save nariu 
organizacijos, kuriai jis negali 
turėti jokios realios įtakos? 
Net ir nemažai asmenų, kurie 
šiuo metu organizacijoje akty
viai veikia, yra nusivylę, nes 
jaučiasi izoliuoti nuo viršūnių, 
kur skelbiami pareiškimai ir 
programos, nebūtinai sutam
pančios su bendruomenės na
rių atskiruose lietuvių telki
niuose pažiūromis.

„Lietuvių Bendruomenė” ta
po labai parankūs žodžiai ir 
daug žmonių kalba jos vardu, 
nors ir būdami už jos struk
tūros bei disciplinos ribų.

Labai gaila, kad pati dabar
tinė LB struktūra sudaro są
lygas tokiai situacijai. Visa tai 
išsivystė per ilgesnį laiką, tad 
nėra nei pagrindo, nei reikalo 
už tai kažkam primesti kalti
nimą. Reikia tikėtis, kad Lie
tuvių Bendruomenės struktū
rinio perorganizavimo klausi
mas šioje konferencijoje susi
lauks rimto dėmesio, bus svar
stomas ir atitinkamai spren
džiamas.

Pranešimas, skaitytas JAV LB 
Krašto valdybos rengtoje konferen
cijoje, Cleveland, OH, š.m. spalio 9 
d.



JAV LB Ekonominiu Reikalu Taryba 
Informacijos skyrius

Vytenis Rasutis, 8211 W 90th St Hickory Hills, IL 60457'

„VERNITAS”
ATNAUJINA GAMYBĄ

Po 4 savaičių pertraukos 
verpalus gaminanti Marįjam- 
polės bendrovė „Vernitas” at
naujino veiklą. Po nemokamų 
atostogų į darbą grįžo 1,450 
žmonių. Bendrovė buvo su
stabdyta dėl krizės Rusijoje.

Rugsėjo viduryje vyriausybė 
■nutarė „Vernitui” suteikti fi
nansinę paramą — 1,6 mln. 
litų. Be „Vernito”, pagalba su
teikta „Mažeikių elekrotechni- 
kai” ir invalidų vežimėlius 
gaminančiai Vilniaus bendro
vei „Puntukas”.

„Vernito” komercijos direk
torius Rimantas Grabauskas 
„Lietuvos rytui” sakė nesiti
kėję taip greitai ir lengvai 
gauti paramą iš vyriausybės. 
Tačiau, jo nuomone, matyt 
buvo atsižvelgta į tai, kad 
„Vernitas” — viena didžiausių 
Marijampolės įmonių, o bū
tent Marijampolę ir Alytų Ru
sijos krizė palietė labiausiai.

RUSIJOS KRIZĖ IR 
NELEGALI DARBO

RINKA

Krizė Rusijoje atskleidė ne
legalios darbo rinkos pobūdį 
Lietuvoję. Kaune, Šiauliuose, 
kituose miestuose į darbo 
biržas' plūstelėjo įvairių pro
fesijų žmonės, turintys 5-10 
metų oficialaus darbo per
trauką. Tai — daugiausia Ry
tuose prekiavusių įmonių ar 
verslininkų samdomos siuvė
jos, mezgėjos, automobilių 
-mechanikai^ kurių darbo san
tykiai nebuvo įregistruoti. 
Todėl dabar gana ribotos gali
mybės jiems padėti, — rašo 
„Lietuvos rytas’’.

Teigiama, kad Lietuvos 
nelegalioje darbo rinkoje pra
gyvenimui užsidirba apie 
400,000 žmonių. Pasak socia
linės apsaugos ir darbo mi
nistrės Irenos Degutienės, Ru
sijos finansų krizė turi dides
nę įtaką nelegaliam verslui 
negu šalies įmonėms. Mi
nistrės duomenimis, Vilniuje 
ir Kaune dar nėra įmonių, ku
riose būtų galima skelbti ka
tastrofinę padėtį. Tačiau su
sirūpinimą kelia Marijampo
lės ir Alytaus įmonės, darbas 
kuriose yra daugelio šeimų 
pragyvenimo šaltinis, 
šaltinis.

Tačiau vyriausybės ekono
mistai teigia, kad, nepaisant 

-Optimistinių prognozių, atei
tyje bus nemaža valstybės 
išlaidų Rusijos krizės padari
niams likviduoti. Pavojinga 
tai, jog gamybinių ir finansi

Rudens gėrybių mugėje prekiaujama „Akmenės duona” kepiniais. Daugiau kaip du šimtai ūkininkų, sodininkų, 
maisto perdirbamosios pramonės įmonių atstovų savo pagamintą produkciją siūlė sostinės Vingio parke jau 
penktąjį kartą prasidėjusioje mugėje „Rudens gėrybės-98". Eltos nuotr.

nių sutrikimų patiria net ke
turios dešimtys didelių įmo
nių. Beveik vienu procentu 
padidės nedarbas. Suteikus 
paramą trims bendrovėms iš
tuštėjo fondas, skirtas ban
krutuojančioms įmonėms.

LIETUVIAI
NESITRAUKIA

Nepaisant Rusijos finansų 
krizės, Lietuvos įmonės neke
tina trauktis iš Karaliaučiaus. 
Biržų akcinė pieno bendrovė 
svarsto galimybę šiame re
gione steigti įmonę. Savo 
planų neatsisako „Klaipėdos 
maistas” bei Šiaulių konditeri
jos fabrikas „Naujoji Rūta”, — 
rašo „Verslo žinios”.

Biržų akcinės pieno ben
drovės generalinis direktorius 
Vladas Songaila įsitikinęs, 
kad „kiekviena krizė turi 
pradžią ir pabaigą, o jai pasi
baigus geriau būti tarp lyde
rių”. Pieno perdirbėjus ypač 
vilioja tai, kad Kaliningrade 
(Karaliaučiuje) pagamintą pro
dukciją be muito galima ek
sportuoti į Rusiją. Tad Kali
ningrade gaminti pieno pro
dukciją yra maždaug 30 proc. 
pigiau negu Lietuvoje.

„Klaipėdos maistas” Kalinin
grade statosi naują įmonę 
„Kaliningrado delikatesas”. 
Klaipėdiečiai ten įsteigs apie 
100 darbo vietų, o bendra in
vesticija sieks apie 5 mln. do
lerių. „Klaipėdos maisto” va
dovas Gintaras Valančius sa
ko, kad nepaisant padėties 
Rusijoje, klaipėdiečiai savo in
vesticijų atsisakyti neketina ir 
įmonę baigs statyti pavasarį.

Per 3 mln. dolerių Kalinin
grade numačiusi investuoti ir 
Šiaulių „Naujoji Rūta”. Jos 
skyrius Sovetske gamins ka
ramelę iš nelietuviškos žalia
vos. „Naujosios Rūtos” strate
ginis tikslas — per Kalinin
gradą karamelę be muito ek
sportuoti į Ukrainą, Uzbekiją, 
Kazachstaną, Kirgiziją.

ATSLŪGO
INVESTUOTOJU

DĖMESYS SKLYPUI PRIE 
SEIMO

Rusijoje kilus ekonominei 
krizei, sumažėjo investuotojų 
dėmesys šalia Seimo rūmų 
statyti prabangų viešbutį. Pa
sak Vilniaus miesto savival
dybės pareigūnų, užsienio in
vestuotojų norai akivaizdžiai 
atvėso.

Vilniaus mero patarėjas Ge
diminas Rainys „Sostinei” tei
gė, jog žemės sklypu šalia Sei
mo rūmų domisi Didžiosios 
Britanijos, JAV, Norvegijos

bei Lietuvos nekilnojamojo tur
to verslą pietoj ančios ben
drovės. Tačiau šiuo metu Ru
sijos krizė yra atšaldžiusi in
vestuotojų ketinimus. „Tai yra 
didelis finansinis projektas, 
todėl užsieniečiai nėra linkę 
skubėti ir rizikuoti. Be to, juos 
baimina ir politinis neapibrėž
tumas. Amerikiečiai mano, 
kad jei Rusijoje grįš koman
dinė ekonomika, tai gali turėti 
neigiamos įtakos ir kaimy
ninėms šalims”, — sakė G. 
Rainys.

Sostinės pareigūnas patvir
tino, kad miesto savivaldybė 
yra sointeresuota prie Seimo 
rūmų pastatyto viešbučiu su 
konferencijų salėmis, biurams 
įrengtomis tinkamomis patal
pomis. Dabar miesto centre 
tokių patalpų trūksta...

Paaiškėjus bent vienam rim
tų ketinimų turinčiam inves
tuotojui, turėtų būti skelbia
mos šio žemės sklypo varžy
tinės. Tačiau mero patarėjas 
neatmetė galimybės, kad že
mės sklypas prestižinėje so
stinės vietoje gali būti nupirk
tas tik tam, kad vėliau jį būtų 
galima perparduoti gerokai 
brangiau.

AR VERTA ĮMONĘ 
PARDUOTI UŽ 1

LITĄ?

Rugsėjo pabaigoje turėtų bū
ti pasirašyta sutartis su Sin
gapūro bendrove „Tolaram 
Group” dėl akcinės bendrovės 
.Alytaus tekstilė” privatizavi
mo. „Respublikos” duomeni
mis, dėl kainos dar deramasi, 
tačiau jau sutarta, kad 240 
mln. litų bus investuota į 
pačią įmonę, taip pat ketina
ma grąžinti seną 50 mln. litų 
skolą energetikams.

Kai kurių šaltinių teigimu, 
didžiausią Alytaus pramonės 
įmonę jau seniai vertėjo par
duoti kad ir už simbolinę 1 lito 
kainą. Kodėl? Nominali Aly
taus tekstilės” akcijų vertė — 
100 mln. litų. 63 proc. akcijų 
priklauso valstybei. Žinant, 
kad reali vienos akcijos kaina 
šiuo metu — vos 15 centų, ne
sunku suskaičiuoti, jog val
stybės dalis „Alytaus teks
tilėje” tesudaro apie 9,5 mln. 
litų.

Jeigu įmonė būtų privati
zuota, kaip ir buvo planuota, 
dar 1996 m. pradžioje, vien tik 
mokesčių į biudžetą, didinant 
gamybą, tais metais planuota 
gauti apie 16 mln. litų. Pernai 
mokesčių suma jau būtų pa- 
dvigubėjusi, kitąmet — ketur
guba, o 2000-aisiais jau vir
šytų 70 mln. litų. Deja, pla
nuotos investicijos į Alytų ne
atplaukė, vėjais nuėjo visi pro
jektai, pastovios liko tik įsise
nėjusios skolos ir tekstilinin
kų problemos.

.Alytaus tekstilė” laiku ne
privatizuota, nes įvairios val
stybinės tarnybos vis rinko 
privatizavimui reikalingus duo-

Mugėje „Rudens gėrybės-98" lankytojus pasitikdavo šiaudiniai 
„žmogeliukai".
menis ir svarstė, kuri iš trijų 
užsienio bendrovių — Sin
gapūro, Švedijos ar JAV — 
galėtų būti pirkėja. Svarstė, 
kol galimi investuotojai išsi
bėgiojo, liko tik Singapūro 
bendrovė, ir ta pati šią vasarą 
buvo pabėgusi, pareiškusi, 
kad sutarties pasirašymas 
buvo sąmoningai vilkinamas, 
ir Lietuva dar nepasirengusi 
civilizuotoms deryboms su sti
priomis bendrovėmis.

Po to singapūriečių manda
giai atsiprašyta ir jie pakviesti 
grįžti atgal ir gelbėti Alytaus 
pramonės pabaisą. Kaip tai 
atsilieps pirkimo kainai — iki 
šiol neskelbiama. Aišku, kad 
gražus įvaizdis žlugo ir kaina 
tikrai sumažėjo... Tačiau įmo
nės generalinis direktorius 
Gintautas Andriuškevičius įsi
tikinęs, kad, nepaisant šių ne
sėkmių, .Alytaus tekstilė” su
stiprino savo pozicijas, pra
ėjusiais metais net 160 proc. 
padidinusi gamybos apimtis, 
ir tebėra patraukli investuoto
jams. Beje, kartu su gamybi
niais korpusais bus parduoti 
ir didžiuliai .kultūros rūmai, 

i poilsiavietės bei kitas įmonės 
turtas.

BANKĄ VALDYS 
ŠVEICARAI

Šių metų liepą „Snoro” ban
kas išleido naują 33,75 mln. 
litų vertės akcįjų emisiją, už 
kurią buvo tikimasi gauti be
veik 170 mln. litų.

Naująją emisiją nupirko 
tarptautinis konsorciumas, ku
rio būstinė yra Šveicarijoje. 
Konsorciumas, vietoj lauktos 
sumos sumokėjęs 110 mln. 
litų, taps „Snoro” banko kon
trolinio akcijų paketo savinin
ku — užsieniečiams priklau
sys 55,5 proc. akcijų, — rašo 
„Lietuvos rytas”.

„Snoras”, turintis atstovybę 
Minske, aktyviausiai iš visų 
Lietuvos bankų veikė Rytuose. 
Banko specialistų nuomone, 
būtent dėl ekonominių ne
sklandumų Rusijoje, „Snoras” 
negavo lauktos kainos už nau
jąją akcijų emisiją.

SKOLĄ UŽ ELEKTRĄ
BALTARUSIJA GALĖTU 
ATIDUOTI MEDIENA

Lietuvos miškininkai siūlo 
būdą, kaip susigrąžinti dau
giau nei 300 mln. litų skolą iš 
Baltarusijos, kuri skolinga „Lie
tuvos energijai” už patiektą 
elektros energiją. Lietuvos 
generalinio miškų urėdos pa
vaduotojas Gintaras Gibas 
„Lietuvos rytui” sakė, kad 
bent dalį skolos įmanoma su
sigrąžinti mediena. Baltarusi
jos miškininkai nespėja iš
kirsti dvejų metų biržės — 
apie 34 mln. kubinių metrų 
medienos. Pareigūno teigimu, 
Lietuvos miškininkai turi pa
kankamai šiuolaikinės techni
kos ir dalį medienos galėtų 
iškirsti. Kartu laikinai būtų 
pristabdytas Lietuvos miškų 
kirtimas, tačiau G. Gibas 
nežinojo, ar Lietuvos pramonė 
sugebės perdirbti papildomus 
medienos kiekius.

Eltos nuotr.
Tuo tarpu lentpjūvių vado

vai sako — tegu tik gabena 
medieną, nes dabar dauguma 
Lietuvos lentpjūvių dirba vos 
puse ar net trečdaliu pajėgu
mu.

Vienas aukštas pareigas 
užimantis Užsienio reikalų 
miništerijos pareigūnas sakė, 
kad visi būdai atgauti Balta
rusijos skolas yra svarstytini, 
tačiau aktyviau skolas turėtų 
bandyti atgauti pati „Lietuvos 
energija”. „Lietuvos energijos” 
generalinio direktoriaus pava
duotojas Arnoldas Linkevičius 
teigė, kad jau renkama infor
macija iš medienos importuo
tojų.

AMERIKIEČIAI JAU 
STATO ĮMONĖ

Gargžduose jau pradėta JAV 
bendrovės „Master Foods Lie
tuva” naujo fabriko statyba — 
čia bus gaminamas kačių ir 
šunų maistas. Šiam projektui 
JAV bendrovė ketina skirti 40 
mln. litų investiciją.

Gargžduose iškils kompak
tiškas gamybos kompleksas, 
kuriame dirbs beveik 300 
žmonių. Per metus rtaujojoje 
įmonėje bus pagaminama apie 
20,000 tonų gyvūnų maisto, 
kuris bus eksportuojamas į 
Vakarų Europos ir Skandina
vijos kraštus.

„Master Foods” Lietuvoje 
jau yra investavusi 28 mln. 
litų.

BUTU KAINOS 
VILNIUJE VIS DAR

KYLA
Nekilnojamojo turto eksper

tai tvirtina, kad butų kainos 
Vilniuje vis dar kyla, o klientų 
nemažėja. Per mėnesį stan
dartiniai 1-2 kambarių butai 
vidutiniškai pabrango 5 pro
centais, kiti — kiek mažiau. 
Ekspertai prognozuoja, kad 
kainų kilimas netrukus turėtų 
sustoti, nes butų kainos jau 
nerealios.

Nekilnojamojo turto agen
tūros „Negrita” prekybos 
agentas Andrius Katinas 
„Sostinei” sakė, kad pastarąjį 
mėnesį labai sumažėjo butų 
pasiūla, nepaisant kainų kili
mo. Pasak prekybos agento, 
išperkami visi normalūs bu
tai, kai kurie butai nuperkami 
per vieną dieną. Pvz., buvo 
gautas pasiūlymas parduoti ir 
iš karto nupirktas vieno kam
bario butas Justiniškėse. Nors 
butas buvo pirmame aukšte, 
pirkėjas už jį sutiko sumokėti 
64,800 litų.

Didžiausią paklausą šiuo 
metu turi butai naujuose mi
krorajonuose: Pilaitėje, Paši
laičiuose ir Justiniškėse. Pi
laitėje ir Pašilaičiuose butai 
maždaug 2,000 litų brangesni 
nei Justiniškėse, nes šis rajo
nas truputį senesnis ir kai 
kurių butų plotas keliais me
trais mažesnis.

Standartinis 1 kambario bu
tas Vilniuje dabar kainuoja 
apie 64,000 litų, 2 kambarių 
— 80-84 tūkst. Naujesniuose 
rajonuose — iki 100,000 litų. 
Pastaruoju metu labiau perka
mi ir bendrabutiniai butai,
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nes jie pigesni ir kainuoja apie 
40-44 tūkst. litų. Butai pir
mame ir paskutiniame aukš
tuose ilgiau laukia pirkėjų.

LAIB INDĖLININKAI 
KOMPENSACIJĄ 
SULAUKS METŲ

PABAIGOJE

Bankrutavusio Lietuvos ak
cinio inovacinio banko indėli
ninkams žadėtosios kompen
sacijos už šiuos metus bus mo
kamos ne anksčiau, kaip ket
virtąjį šių metų ketvirtį. Apie 
tai „Respubliką” informavo Fi
nansų ministerijos pareigū
nai.

LAIB tiesioginė žala sudaro 
apie 350 mln. litų. Bankui, jį 
uždarius dėl nemokumo, liko 
skolingi apie 630 firmų ir as
menų. Buvo iškelta per 30 
bylų su LAIB susijusiems as

A.tA.
Dr. VYTAUTUI VYGANTUI

mirus, visą VYGANTŲ Seimą ir artimuosius užjaučia ir kartu 
liūdi

Skrupskelių šeima

Ateitininkiškų idėjų puoselėtojui

A.IA.
VYTAUTUI VYGANTUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną MARĄ, dukras 
MONIKĄ ir KRISTINĄ, brolį dr. MINDAUGĄ su šei
ma ir visus artimuosius.

Ateitininkų Sendraugių sąjunga

A.tA.
Dr. VYTAUTUI VYGANTUI

Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Marą, 
dukras MONIKĄ ir KRISTINĄ, brolį dr. MINDAUGĄ su 
šeima ir visus artimuosius.

Liūdime kartu su Jumis.
Arvydas ir Dalia Taurai 

Šarūnas ir Birutė Taurai

Ateitininkiškų idėjų draugui

A.tA.
Dr. VYTAUTUI VYGANTUI

mirus, jo žmoną Marą, dukteris MONIKĄ ir KRISTINA brolį 
dr. MINDAUGĄ su šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Ona ir Juozas Baužiai

A.fA.
ZDISLOVUI KORIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu jo žmonai STA
SEI, jos dukrai DAIVAI ir sūnui GYČIUI bei jų 
šeimoms.

Birutė Prasauskienė

A.tA.
MARIJAI GUOBUŽIENEI

iškeliavus amžinuoju taku, liūdesyje likusius sūnų 
PAULIŲ, anūkes RAMINTĄ ir KRISTINĄ bei kitus 
artimuosius širdingai užjaučia

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba: 
Birutė A. Vindašienė 
Irena M. Kirkuvienė 
Algis Urbutis 
Nijolė Grigaliūnienė 
Stasė Korres 
Aldona Pavilionienė 
Kurtas Vėlius

menims.
Lietuvos akcinio inovacinio 

banko indėlininkams užda
rymo dieną bankas liko skolin
gas 208,9 mln. litų, kuriuos 
buvo nuspręsta grąžinti iš 
biudžeto lėšų. Indėlininkai 
grynaisiais pinigais per 2 me
tus galės atgauti iki 8 tūkst. 
litų. Pernai buvo išmokėta iki 
4 tūkst. litų, šiemet indėli
ninkai irgi turėtų atgauti iki 4 
tūkst. litų.

Kompensacijas grynaisiais 
pinigais gaus 42 tūkst. LAIB 
indėlininkų. Dar maždaug 7 
tūkst. žmonių, kurių indėliai 
buvo didesni nei 8 tūkst. litų, 
kompensacijos bus išmokėtos 
vyriausybės vertybiniais po
pieriais. Šie popieriai bus iš
pirkti per trejus metus, prade
dant 1999-aisiais.

Rima Jakutytė
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Pranešame, kad šeštadie
ninę „Draugo” laidą gali
ma Įsigyti ir Lemonte, Pa
saulio lietuvių centro krau
tuvėlėje „Dovana”.

Rudens gegužinę spalio 25 
d. 12 vai. p.p. 2417 W. 43-joje 
gatvėje Čikagoje rengia Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinė. 
Ten jūsų lauks įvairiausios 
gėrybės,- garuos karšti didžku
kuliai ir balandėliai. Veiks ba
ras. Gros Kosto Ramanausko 
orkestras. Atvykite, pasilinks
minkite, susitikite su drau
gais ir bičiuliais!

Norite būti sveiki? Pasis
kiepykite nuo gripo ir plaučių 
uždegimo! Visi norintieji ne
sirgti bus paskiepyti spalio 30 
d., penktadienį, nuo 9 v.r. iki 
12 vai. Lemonto Park District 
rūmuose. Turintiems Medica
re B kortelę, tas nieko nekai
nuos. Autobusas jūsų lauks 9 
vai. r. prie Pasaulio lietuvių 
centro, nuveš ir parveš atgal. 
Tai LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius nori, 
kad jūs nesirgtumėte. Vietas 
galite užsisakyti, paskambinę 
į socialinių reikalų skyrių tel.: 
630-243-8611.

Balio Gaidžiūno kasmeti
nio lietuviškos patriotinės 
poezijos konkurso JAV lie
tuvių jaunimui (nuo 10 iki 
18 m.) kūrinių vertinimo ko
misija prašo visus kūrinius iki 
š m. gruodžio 1 d. siųsti Hed- 
vinai Dainienei, 9613 S. Kil- 
dare Avė., Oak Lawn, IL. In
formacijai tel. 708-425-8967. 
Konkursą globoja Lietuvių 
rašytojų sąjunga ir mecenato 
a.a. Balio Gaidžiūno testa
mento vykdytojas Jonas Kaz
lauskas. Tėvai, lituanistinių 
mokyklų mokytojai ir organi
zacijų vadovai prašomi raginti 
vaikus kurti ir šiame kon
kurse dalyvauti.

Proga susipažinti ir pa
bendrauti su Danute Bin- 
dokiene, „Draugo” dienraščio 
vyr. redaktore, rašytoja ir vi
suomenininke bus šeštadie
nį, spalio 24 d., 12 vai. May- 
field restorane, 6072 S. Archer 
Avė., Chicagoje, Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikių moterų 
sąjungos jai ruošiamuose pa
gerbimo pietuose. Visuomenė 
ir visi D. Bindokienės darbus 
vertinantieji kviečiami daly
vauti. Apie dalyvavimą būtina 
iki spalio 18 d. pranešti telefo
nu 773-247-8453, arba 773- 
737-7780 ar 773-582-7452. Vi
si laukiami.

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių sklypų savininkų 
draugijos metinis susirinki
mas sekmadienį, spalio 25 d., 
2 vai. p.p. vyks Gage Park 
Fieldhouse auditorijoje, 55 St. 
prie Western Avė. Darbotvar
kėje: pranešimai, rūpimų rei
kalų svarstymai naujos valdy
bos rinkimai. Draugijos na
riai, visi, kurių artimieji palai
doti šiose kapinėse ir lietu
viškoji visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

„Puota jūros dugne” —
tradicinis jūrų skautų metinis 
renginys šeštadinį, spalio 31 
d., vyks Willowbrook pokylių 
salėje, Willow Springs, IL, 
Pradžia 7 vai. vak. Puota bus 
kaukių baliaus pobūdžio. Sve
čius linksmins „Nemuno” or
kestras. Visi kviečiami sma
giai praleisti vakarą. Rezerva
cijos būtinos. Prie įėjimo 
bilietų nebus galima įsigyti, 
todėl apie dalyvavimą nedels
dami praneškite telefonu 815- 
725-8494.

Kun. Anthony Berta-
Sius, Paterson, NJ, Draugo 
fondo garbės narys, rudens 
vajaus proga atsiuntė 300 
dol.(anksčiau buvo aukojęs 1, 
300 dol.). Už gausią paramą 
Draugo fondui nuoširdžiai 
dėkojame.

Moksleivių ateitininkų 
susirinkimas penktadienį, 
spalio 30 d., 7:30 vai. vak. 
vyks Ateitininkų namuose, 
126-ta ir Archer Avė., Le
monte. Šiame susirinkime bus 
pristatoma 1998-99 m. veik
los programa, todėl visiems 
moksleiviams ir jų tėvams da
lyvavimas privalomas. Visuo
met laukiame naujų narių, 
todėl maloniai kviečiame visą 
Čikagos ir apylinkių gimnazi
jas lankantį lietuviškąjį jau
nimą atsilankyti į susirinkimą 
ir susipažinti su mūsų veikla 
ir pabendrauti su esamais ir 
naujais draugais.

Dar taip neseniai mūsų 
salėse skambėjo „Girių ai
do” dainos, eilės, pergyventų 
kančių ir pažeminimo pasako
jimai, ir skausmas žuvusių 
draugų. Šiandieną jau pats 
laikas įamžinti, pagerbti ir ne
leisti niekam pamiršti jų kovų 
ir sudėtų aukų, siekiant lais
vės Lietuvai. Pasaulio lietuvių 
centro sodelyje, Lemonte, pa
statykime paminklą, kuris 
kiekvienam — jaunam ir vy
resniam primintų jų kančias 
miškuose ar Sibiro taigose. 
Paminklo projektą, pavadintą 
„Partizano motina”, paruošė 
skulptorius Ramojus Mozo- 
liauskas. Nuoširdžiai dėkoja
me tiems, kurie jau išgirdo 
mūsų prašymą ir atsiuntė sa
vo auką. Prašome ir kitus pa
remti šį projektą. Tai mūsų vi
sų šventa pareiga. Čekius ra
šyti Lithuanian World Center 
ir pasiųsti šio projekto ižd. Vy
tautui Čepėnui, 3181 Grand- 
view Place, Darien, IL, 60561. 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių.

Madų paroda „Rudens 
simfonija” vyks Pasaulio lietu
vių centre lapkričio 15 d., 12 
vai., didžiojoje salėje. Naujau
siosios rudens ir atskubančios 
žiemos mados. Rūbų grožį ir 
tinkamumą mums demonst
ruos įvairaus amžiaus mode
liai — moterys ir vyrai. Akins 
spalvos ir rūbų gausa. Prašy
tume iš anksto užsisakyti sta
lus ar vietas. Skambinkite Ži
butei Pranckevičienei, tel. 
(630)257-0153 arba Danai 
Siliūnienei, tel. (630)852-3204.

Marijos Nekalto Prasidė
jimo seserų rėmėjų sąskry
dis bus Putname, Connecti
cut, seselių vienuolyne, sek
madienį, lapkričio 1 d. Šis 
sąskrydis ypatingas tuo, kad 
paminės vienuolijos 80-ties 
metų sukaktį. Šv. Mišias au
kos ir pamokslą sakys svečias 
iš Lietuvos kun. Sigitas Ži
lys, kuris Romoje baigęs semi
narijos mokslus, š.m. liepos 19 
d. Garždžiuose buvo Telšių 
vyskupo A. Vaičiaus įšventin
tas kunigu, o šiuo metu Kata
likų universitete Washingtone 
ruošia magistro laipsnį iŠ 
Dvasinio gyvenimo mokslo. 
Paskaitą apie vienuolijos 80- 
ties metų nueitą kelią skaitys 
dr. Elona Marijošiūtė Vaiš- 
nienė, buvusi seselių auklė
tinė ir daugelį metų talkinusi 
jaunimo stovyklose. Po pas
kaitos bus mirusiųjų prisimi
nimas. Kapinių lankymas ir 
mišparai už mirusius seselių 
koplyčioje — vadovaus vienuo
lyno kapelionas kun. Anta
nas Diškevičius. Visi kvie
čiami!

AUKSO GIJA
„Saulutės”, Lietuvos vaikų 

globos būrelio koncertai bei 
„Atviro žodžio forumo” pas
kaitos ir diskusijos neša dvi
lypę naudą — susirinkusiems 
suteikia įdomią, įvairią va
landėlę, o vargingai gyvenan
čiam vaikučiui Lietuvoje ne
lengvai surinkti pinigai atne
ša bent laikiną paramą — gal 
tai reiškia porą batų, gal šil
tesnį paltuką, gal pietus para
pijos sriubos virtuvėje. Naš
laičiui studentui tie pinigėliai 
sudaro galimybę tęsti studijas.

„Saulutė” ne tik stengiasi 
ieškoti paramos iš kitataučių, 
bet skatina ir Lietuvoje gyve
nančius neužmiršti vargšų sa
vo tarpe, juos pastebėti, iš
tiesti ranką, bei savo darbu 
ar auka padėti užsiimantiems 
karitatyvine veikla. Todėl 
džiaugiamės, kai Lietuvos 
statybininkas paremia „Sau
lutės” koncertų seriją, ar po
puliarus muzikas suruošia 
labdaros koncertą Lietuvoje...

Savo renginiuose Čikagoje 
„Saulutė” dažnai jungia vie
tines ir Lietuvos jėgas, nes re
miami vaikai yra mūsų ben
dras interesas. „Saulutės” 
veiklai į talką ateina ir pasku
tiniuoju laiku iš Lietuvos at
vykę kurti naują gyvenimą 
Amerikoje, nes jie buvo sun
kių gyvenimo sąlygų priversti 
ieškoti laimės svetimame 
crašte.

Audronė Gaižiūnienė.
Sekmadienį spalio 25 d., 3 

vai. p. p. Jaunimo centre Či
kagoje ir trečiadienį, spalio 28 
d. 3 vai. p.p. Prince of Peace 
Ormond Beach Floridoje lab
daros koncertą atlikti sutiko 
iškilusis Lietuvos tenoras Vir
gilijus Noreika, 1958 metais 
baigęs Lietuvos muzikos kon
servatoriją. Studijas gilino Mi
lano „La Scala”, kur 1965- 
1966 metais atliko Pinkertono 
rolę Puccini operoje „Madame 
Butterfly”. Savo plačioje karje
roje V. Noreika yra sukūręs 38 
roles ir vaidmenis ir dainavęs 
daugiau kaip 50 operų teat
ruose, įskaitant Maskvoje, 
Paryžiuje, Milane, Prahoje, 
Berlyne, Hamburge, Petrapi
lyje bei Varšuvoje.

Virgilijus Noreika nesveti-

Dr. Petras ir Aldona Rasučiai niekuomet neatsisako padėti, pakuojant 
„Saulutės” siuntinius vaikams Lietuvoje. Nuotr. I. Tijūnėlienės

Ateities savaitgalio metu 
yra ruošiama Ateitininkų šal
pos fondo vakarienė, kurios 
pelnas skiriamas Kauno Atei
tininkų namų remontui. Va
karienė įvyks spalio 31 d. 
Ateininkų namuose, Lemonte. 
Pradžia 5:30 v.v. Mažame
čiams vaikams bus parūpinta 
priežiūra ir užkandžiai. Vietas 
galite užsisakyti, paskambinę 
Vidai Maleiškienei tel. 630- 
257-8087.

Virgilijus Noreika.
mas Čikagos publikai, kur jis 
dainavo Lietuvių operos pas
tatymuose „Meilės eleksyras”, 
„I Lituani”, „Otelio”, „Pilė
nai”, „Jūratė ir Kastytis” bei 
pavasario „Čigonų barono” 
pastatyme.

Nuo 1967 m. V. Noreika dės
to Lietuvos muzikos akademi
joje, veda „master classes” Es
tijos Operos rūmuose, dainuo
ja operos spektakliuose. Jo 
studentai jau reiškiasi žymio
se Europos scenose.

Audronė Simonaitytė Gai
žiūnienė savo muzikinį lavi
nimą pradėjo Lietuvoje, Lietu
vos valstybinėje konservatori
joje Vilniuje. Mokėsi J. Gruo
džio muzikos mokykloje. Baigė 
chorvedybą Čikagos (C.M.C.) 
Roosevelt universitete Gaižiū
nienė baigė dainavimą ir mu
zikos pedagogiką. Laimėjo ei
lę „Voice Scholarship Awar- 
ds” įskaitant visą stipendiją 
magistro laipsniu Roosevelt 
universitete.

Audronei teko vargonuoti 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje, talki
no „Vyčių” chorui, „Grandies” 
šokių grupei, „Dainavos” an
sambliui buvo dirigentė, chor- 
meisterė su Čikagos Lietuvių 
opera.

Su rečitaliais ir koncertais 
Audronė Gaižiūnienė yra ap
lankiusi Braziliją, Venezuelą, 
Vokietiją. Plačiai koncertavu
si JAV bei Kanadoje. Dažnai 
dainuoja su Rockford simfoni
ja.

Gyvendama toli nuo lietuvių 
telkinių, Audronė vaikus auk
lėjo lietuviškai, daug metų 
šeštadieniais juos veždama į 
lituanistinę mokyklą Čikago
je.

Virgilijui Noreikai ir Audro
nei Gaižiūnienei akompanuos 
pianistas Povilas Jaraminas. 
Praeitą rudenį Povilas Jara
minas buvo žiauriai vandalų 
sumuštas. Tuo metu V. Norei
ka ruošė labdaros koncertą 
paremti savo bičiulį. Dabar 
Povilas Jaraminas jungiasi su 
Virgilijum Noreika ir Audrone 
Gaižiūnienė labdaros koncer
te Lietuvos vaikams, o „Sau
lutė” kviečia visuomenę pa
remti jų pastangas gausiai at
silankant į neeilinę popietę.

Indrė Tijūnėlienė

Lietuvos prezidento ats
tovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė pranešė, kad, antra
dienį, paskutiniojo oficialaus 
susitikimo Čikagoje metu, 
Valdas Adamkus Čikagos me
rui Richard Daley perdavė Vil
niaus mero Rolando Pakso 
laišką, kuriame R. Daley kvie
čiamas atvykt; į Lietuvos sos
tinę. Pats prezidentas taip pat 
prisijungė prie šio kvietimo.

ALTO GEGUŽINEI 
PRAĖJUS

Kaip kiekvienais metais, 
ALTo Čikagos skyrius surengė 
gegužinę rugsėjo 7 d. (Darbo 
dienoje), Aldonos ir Arno Gri
nių sodyboje, Lockport, IL. 
Skyriaus pirmininkei Evelinai 
Oželienei sergant, jos pareigas 
ėjo vicepirmininkė Antanina 
Repšienė. 12:30 vai. visi susi
rinko į rytinę sodybos pusę, 
kur buvo pakeltos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos giedant abu 
himnus. Prieš keliant vėlia
vas, vicepirmininkė tarė trum
pą žodį, pasveikindama visus 
taip gausiai susirinkusius į 
tradicinę ALTo gegužinę ir 
pakvietė sėsti prie stalų pie
tums. Maisto bilietėliais aprū
pino iždininkė Kazė Požarniu- 
kienė; prie maisto dirbo: A. 
Repšienė, Stasė Rudokienė ir 
Zita Bagdžiuvienė, Filina von 
Braun ir Birutė iš Lietuvos. 
Gėrimais aptarnavo K. Rožan- 
skas. Plokštelių muzikai gro
jant, visi Šnekučiavosi, susėdę 
prie stalų. Po rytmetinio lie
tučio diena pasitaikė labai 
gera — nei per šilta, nei per 
šalta. Jau saulutei einant že
myn, buvo pradėtas dovanų 
paskirstymas. Jam vadovavo 
sodybos savininkas Anis Gri
nius, o padėjo Jūratė Jasiū- 
nienė ir Grožvyda Giedraitytė. 
Bilietėliais aprūpino Bagdžiu
vienė, Dirdienė, Šidlauskienė.

Visi įtemptai laukė, kas lai
mės loterijoje. Baigus dovanų 
paskirstymą, svečiai pradėjo'

ruošiamo seimo reikalus. Seimas vyks lapkričio 6-7 dienomis St. Petersburg Beach, FL. Iš kairės sėdi: dr. Birutė 
Biskienė, Stasys Briedis, Zuzana Juškevičienė ir Sigutė Žemaitienė. Nuotr. J. Variakojo

• 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.)
• David J.Shestokas, pra

eituose rinkimuose kandida
tavęs į JAV Kongresą, dabar 
patarnauja kaip advokatas savo 
raštinėje. Pas jį galima kreiptis 
nekilnojamo turto dokumentų 
sutvarkymo, testamento suda
rymo, kriminalinių bei civilinių 
bylų atvejais. D.J.Shestoko 
raštinė yra 1332 W. 55th St., 
La Grange, IL 60525, tel. 708- 
482-1101, faks. 708-579-1701, 
e-mail: shestokas@aol.com.

(sk.)
• Tradicinė ,,Puota jūros 

dugne” - kaukių balius, įvyks 
spalio 31 d., šeštadienį, 7:00 
v.v. Willobrook Ballroom, 
Willow Springs, IL. Visi kvie
čiami! Gros orkestras „Nemu
nas”. Rezervacįjos yra būtinos! 
Prie įėjimo bilietų nebus. 
Rezervacijoms skambinti 815- 
725-8494.

(sk.)
• Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo: $1,000 inž. Bro
nius Masiokas, po $200 Rimas 
Černius, Monika Lembertienė, 
Agnės Prackaila-Bigelis, prof. 
Raphael Sealey, po $100 Da
nutė Basiulis, Arūnas ir Irena 
Draugeliai, Vitalis ir Danutė 
Lembertai, Sigitas ir Milda

nenoriai skirstytis. Visi gėrėjo
mės savininkų nuoširdumu, 
leidus visiems vaikštinėti po 
gražią sodybą, sėdėti prie bal
tai aptiestų stalų ir kvėpuoti 
tyru oru. Prieš baigiant, dar 
susidariusi dainininkų grupė 
padainavo keletą dainų.

Baigiant gegužinę, M. Mar
cinkienė išreiškė šeiminin
kams širdingą padėką už lei
dimą naudotis gražia sodyba ir 
šiltu šeimininkų priėmimu ir 
dalyvavimu kartu. Ta pačia 
proga buvo įteikta simbolinė 
dovanėlė. Į gegužinę buvo atsi
lankęs Ir lietuviškos televizįjos 
vedėjas, kuris filmavo sodybos 
vaizdą ir kalbėjosi su keliais 
asmenimis, ypač apie ALTo at
siradimą, jo atliekamas funkci
jas pirmiau ir dabar. Ypač di
delė padėka Ankų šeimai už 
dovanas.

ALTo Čikagos skyriaus val
dyba nuoširdžiai dėkoja: Aldo
nai ir Aniui Griniams už viso
keriopą globą, „Draugui” ir 
„Margučiui” už skelbimą, vi
suomenei už gražias dovanas 
laimėjimams už gausų dalyva
vimą, nes jų dėka įplaukė kele
tas dolerių į skyriaus kasą.

Ant. Repšienė
TYRINĖJA CHORINĘ 

VEIKLĄ
Dr. Algis Zaboras, vienas 

žymiausių Lietuvos chorinės 
muzikos specialistų ir chor
vedžių, yra atvykęs iš Klai
pėdos į Lituanistikos tyrimo 
centrą tyrinėti JAV lietuvių 
chorų veiklą nu 19 a. iki 1918

Liaukai. Nuoširdžiai dėkojame 
ir prašome aukas siųsti ir 
įsigyti bilietus lapkričio 7 d. 
pokyliui LF būstinėje, 14911- 
127 St., Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616.

(sk.)
• Solistė Audronė Gaižiū

nienė buvo pakviesta atlikti 
soprano solo partiją Verdi „Re- 
ąuiem” su Janesville, WI simfo
nija. A.Gaižiūnienė dažnai 
dainavusi su Madison kameri
niu orkestru, Rockford simfoni
ja ir eilę vasarų pakviesta 
dalyvauti Šiaurinio Wisconsin 
muzikos festivalio koncertuose. 
Lietuvių organizacijų kviečia
ma, Audronė neatsisako daly
vauti lietuvių telkinių progra
mose, o spalio 25 d., sekma
dienį, 3:60 vai. p.p. su Lietu
vos iškiliuoju tenoru Virgilįjum 
Noreika atliks labdaros koncer
tą „Aukso gija”. Akompanuos 
Povilas Jaraminas. Bilietai - 
„Seklyčioje” ir prieš koncertą 
nuo 1:30 vai. p.p. prie įėjimo.

(sk.)
• Lietuvos Krikščiony

bės jubiliejaus komitetas, 
baigdamas darbus, parduoda 
dar turimus leidinius labai 
nupigintomis kainomis: prof. 
V.Vardžio red. „Krikščiony
bė Lietuvoje”, gausiai ilius
truotas, 572 p., $10; J.Baužio 
red. „600 Lietuvos Krikšto 
Jubiliejus”, apžvalginis leidi
nys, gausybė iliustracijų, di
delio formato, 315 p. $5; Ju
biliejaus Romoje iškilmių

m. Čikagon jį pakvietė prof. 
dr. Jonas Račkauskas, centro 
pirmininkas, kuris siekia, kad 
dr. J. Žilevičiaus- J. Kreivėno 
lietuvių muzikologuos archyve 
sukaupta istorinė medžiaga 
būtų kuo gyviau naudojama 
kaip duomenų šaltinis mok-1 
slinėms studijoms.

LTSC svečias yra chorve
dybos docentas Klaipėdos uni
versiteto menų fakultete. Jis 
vadovavo daugeliui premijas 
laimėjusių vyrų, moterų ir 
mišrių chorų įvairiuose Lietu
vos miestuose. Su savo cho
rais jis yra koncertavęs aš- 
tuoniose užsienio valstybėse, 
dirigavęs jungtiniams cho
rams festivaliuose Lenkijoje, 
Estijoje ir Danijoje. Dvejus 
metus dirbo Makedonijos val
stybiniame operos teatre kaip 
vyr. chormeisteris. Su jo batu
ta Klaipėdos simfoninis or
kestras ir įvairūs chorai yra 
atlikę daug stambių kūrinių 
— kantatų ir mišių.

Jis yra parašęs arti šimto 
straipsnių muzikos atlikimo 
ir muzikos švietimo klausi
mais. Švietimo srityje nuo
pelnų tarpe jam paskiriamas 
ir 35 jaunų dirigentų paruo
šimas Lietuvos chorams.

Doc. Zaboro buvimu po 
LTSC pastoge jau spėjo pasi
naudoti ir Čikagos Lietuvių 
opera. Operos pirmininkas 
Vaclovas Momkus pakvietė jo 
didžiuliu patyrimu pasidalinti 
operos chorą, ruošiant Bizet 
„Carmen” pastatymą.

(ARZA)

vaizdajuostė, $10. Užsaky
dami vieną, du ar visus tris 
leidinius, pridėkite $2 persiun
timo išlaidoms. Užsakymus 
siųsti vykdomojo komiteto iž
dininkui Broniui Polikai- 
čiui, 10241 So. 82 Avė., Palos 
Hills, IL 60465.

(sk.)
• Karaliaučiaus srities 

lietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 - Valteris Ber- 
žinskas. Po $50 - Ieva Jankutė; 
Juozas Kazickas; Elena ir Mė- 
cys Krasauskai. $30 Ilona Ba
ranauskas. Po $25 Zigmas 
Dičpinigaitis; Anastazija Mac- 
kuviene. Po $20 - Algimantas 
ir Virginija Gureckas; Alvydas 
ir Aldona Kudirka; Po $10 - 
Ona Barauskienė; Liucija Jan
kauskaitė; Bronius Markeliū- 
nas; Sofija Skobeikienė; Maria 
Vidunas; Genovaitė Baranaus
kas; Genoveva Kaufmanas; 
Balys Kindratas; William Ur- 
banas; Vytautas Žmuidzinas. 
Po $5 - Ramūnas Brakas; Eli- 
zabeth Navikas; Bronius Kro- 
kys. $3 - Marijonas Naruševi
čius. Dėkodami visiems rėmė
jams, kviečiame visuomenę 
remti lietuvišką švietimą Maž. 
Lietuvoje aukas siunčiant: 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg 
Ct., Naperville, IL. 60540- 
7011.

(sk.)
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