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Vyriausybė ijnasi spręsti 
bankrutuojančių įmonių

problemas,
Pasaulio naujienos

(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, lnterfax, ITAR-TASS,
BelaPAN, RIA ir ELTA žinių agentūrų ptanetoub)

Vilnius, lapkričio 15 d. 
(BNS) — Trečiadienį pirma
jame naujosios vyriausybės 
posėdyje pritarta protokoli
niam sprendimui dėl akcinės 
bendrovės (AB) „Inkaras” dar
buotojų keliamų reikalavimų 
ir kitų nemokių (bankrutuo
jančių) įmonių problemų 
sprendimo.

Ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis įpareigotas patvir
tinti nuolatinės tarpžinybinės 
komisijos nemokių įmonių 
problemoms spręsti sudėtį ir 
darbo reglamentą.

.Anksčiau prezidento tei
kimu buvo sudaryta 'speciali 
tarpžinybinė komisija. Mes 
nedelsiant suformuosime nau
jus jos narius, komisija rinksis 
ir kalbėsis su profsąjungomis, 
darbininkų atstovais. Galų 
gale reikia, kad pradėtų veiki 
visa ši sistema ir būtų atsi
skaitoma iš Garantinių fon
dų”, po vyriausybės posėdžio 
sakė E. Maldeikis.

Ministrų kabinetas pavedė 
tarpžinybinei komisijai nedel
siant imtis būtinų priemonių, 
nagrinėjant ir sprendžiant ne
mokių įmonių keliamus klau
simus, reikalavimus ir esamas 
problemas. Komisija apie at
liktą darbą privalės pastoviai 
atsiskaityti vyriausybei iki 
kiekvieno mėnesio 10-osios 
dienos.

Vyriausybė taip pat prašo 
Seimo paspartinti pateiktų 
įmonių bankroto, įmonių re
struktūrizavimo įstatymų ir 
įstatymų, susijusių su darbo 
rinkos liberalizavimu, pro
jektų svarstymą ir priėmimą.

Ūkio ministro turimais duo
menimis, šiuo metu bankroto 
procesai vyksta 758 įmonėse. 
„Bankroto procedūros trunka 
labai ilgai ir tai yra viena 
problemų atsirasti naujoms 
darbo vietoms, negali ateiti 
naujas kapitalas”, žurnalis

Švietimo ministras mokslui 
ragina skirti daugiau lėšų

Vilnius, lapkričio 15 d. 
(BNS) — Naujasis Švietimo ir 
mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius ragina kitų metų 
biudžete švietimui skirti 6.5 
procento bendrojo vidaus pro
dukto (BVP).

Buvusios konservatorių vy
riausybės parengtame kitų 
metų biudžeto projekte 
švietimo reikalams numatyta 
skirti tik kiek daugiau nei 5 
proc. BVP.

Socialliberalo A. Monke
vičiaus teigimu, tik gaudama 
deramą finansavimą, Švietimo 
ir mokslo ministerija (ŠMM) 
gali vykdyti švietimo progra
mas. „Nereikia daryti revoliu
cijos, reikia tęsti ministerijos 
pradėtus darbus, tačiau svar
bu gauti realų finansavimą”, 
sakė jis.

Ministro teigimu, dabar 
ŠMM bei Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitetas 
rengia Švietimo planą, kurio 
nuostatos turėtų atsispindėti 
po poros mėnesių pasirody
siančioje smulkioje vyriausy
bės programoje. Pasak mini
stro, plane numatyta sudaryti 
visiems vienodas galimybes 
gauti' bendrąjį ir aukštąjį 
išsilavinimą bei pabrėžiamas 
siekis, jog vaikai grįžtų į mo
kyklas.

„Optimaliai tvarkant švieti
mo tinklą, mokytojų skaičius 
turi mažėti, tačiau tai nėra re

tams sakė E. Maldeikis. Anot 
jo, jau šiuo metu yra įmonių ir 
verslininkų, kurie norėtų in
vestuoti pinigus, ar nupirkti 
dalį bankrutuojančios įmonės 
ir ten atgaivinti gamybą, bet 
dėl bankroto procedūros su
dėtingumo ir ilgumo to pada
ryti neįmanoma. O verslinin
kai negali laukti metus ar 
dvejus, kad investuotų pinigus 
į konkrečią įmonę. „Tokios 
problemos stabdo naujų darbo 
vietų kūrimą”, tvirtino E. Mal- 
.deikis.

Pasak ūkio ministro, šiuo 
metu darbininkų, darbuotojų 
kreditoriniai reikalavimai ban
krutuojančiose įmonėse suda
ro 132 litų. 30 proc. visų kre- 
ditorinių reikalavimų yra 
įmonių skolos „Sodrai” ir 
biudžetui, skolos darbuoto
jams sudaro tik 4 proc. visų jų 
skolų. „Tačiau tai nereiškia, 
kad 4 proc. yra maža proble
ma. Iš tikrųjų yra didžiulė ir 
socialinė, ir ekonominė, ir fi
nansinė problema”, sakė E. 
Maldeikis.

Anot jo, trečiadienį vyko pir
masis naujos vyriausybės po
sėdis, kuriame ir buvo telkia
mas dėmesys į šias problemas, 
jų sprendimą. Tai buvo daro
ma ne tik dėl „Inkaro”, bet ir 
daugybės kitų įmonių, kur yra 
didžiuliai darbuotojų kredito
riniai reikalavimai.

Ūkio ministras taip pat. in
formavo, kad artimiausiu me
tu „Inkaro” sąskaitoje turėtų 
atsirasti 0.5 mln. litų už par
duotą produkciją. Be to, Vil
niaus bankas rado pirkėją 
pastatams, kuriuos „Inkaras” 
buvo bankui užstatęs. Už tai 
tikimasi gauti dar apie 

.300,000 litų.
Šiuo metu prie „Inkaro” 

vartų badauja 4 šios įmonės 
darbininkai, prie vartų pasi- 
keisdamai budi apie 100 dar
buotojų.

formos tikslas. Yra daug vy
resnio amžiaus mokytojų, ku
rie ne visada sugeba atlikti 
savo pareigas”, kalbėjo A. 
Monkevičius.

Paklaustas ąpie ministerijos 
naujos vadovybės rinkimą, A. 
Monkevičius teigė norįs, kad 
ministerijoje liktų dirbti vice
ministrai Albertas Žalys bei 
Vaiva Vėbraitė. „Kandida
tūras reikės derinti su Naujo
sios politikos koalicijos part
neriais, tačiau aš norėčiau 
matyti šiuos žmones”, žurna
listams sakė švietimo ir moks
lo ministras.

* Šiauliuose gyvenančios 
Valentinos Avelienės sū
naus Sergejaus Vitčenkos pa
laikai liko nuskendusiame ru
sų povandeniniame laive 
„Kursk”. Barenco jūroje rug
pjūčio 12 d. per karines praty
bas nuskendus rusų povande
niniam laivui, žuvo 118 jūri
ninkų. Rusų ir norvegų narai 
neseniai iš laivo iškėlė tik 12 
jūrininkų kūnus. Kaip rašo 
„Respublika”, narams pavyko 
atidaryti laivo skyrių, kuria
me galėjo būti A. Vitčenka, ta
čiau į vidų patekti jiems nepa
sisekė. Pasibaigus žuvusių jū
rininkų palaikų iškėlimo ope
racijai, buvo pažadėta per 10 
dienų atsiųsti „Kursk” jūri
ninkų artimiesiems simboli
nes urnas su vandeniu iš laivo 
žūties vietos. ibns>

i

Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas (LTOK) į naują tūkstantmetį žengia, persikeldamas į naujas patalpas Lietuvos 
sostinės Olimpiečių gatvėje. Naujų LTOK patalpų plotas — 3,137 kvadratiniai metrai, statybos darbų vertė — 6 mln. 
litų, darbai buvo finansuojami paėmus paskolą iš Vilniaus banko,

Nuotr.: Naujieji LTOK rūmai „Olifėja” Vilniuje. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Valdžia „spaudžia” teisėtvarkos 
institucijas Panevėžyje

Vilnius-Panevėžys, lapk
ričio 15 d. (BNS) — Vyriau
sybė įpareigojo teisėtvarkos 
struktūrų vadovus įvertinti 
savo padalinių Panevėžyje 
veiklą ir pateik’ti pasiūlymus, 
ką reikėtų keisti. Toks spren
dimas priimtas, atsižvelgiant į 
sudėtingą kriminogeninę si
tuaciją Panevėžio apskrityje ir 
siekiant priimti esminius 
sprendimus dėl šios situacijos 
normalizavimo ir gerinimo.

Trečiadienį posėdyje minist
rų kabinetas priėmė protokoli
nį nutarimą, įpareigojantį Vi
daus reikalų ministerijos, Val
stybės saugumo departamen
to, Specialiųjų tyrimų tarny
bos ir Generalinės prokuratū
ros vadovus įvertinti padali
nių Panevėžyje veiklą ir pa
teikti pasiūlymus, ką pir
miausia reiktų keisti. Išvadų 
vyriausybė tikisi iki gruodžio 
15 dienos.

Panevėžyje rastas 
negyvas buvusio miesto

mero žentas
Trečiadienį Panevėžyje ras-

Afrikiečiai nesugeba pateikti 
kaltinimų Lietuvos jūrininkams

Vilnius, lapkričio 15 d. 
(BNS) — Lietuvos laivą „Ry
tas” sulaikiusi 'Afrikos valsty
bė Pusiaujo Gvinėja iškart po 
sulaikymo kelissyk šiurkščiai 
pažeidė 1948 m. Visuotinę 
žmogaus teisių deklaraciją, 
1966 m. Tarptautinį pilietinių 
ir politinių teisių paktą ir 
1982 m. Jungtinių Tautų Jūrų 
teisės konvenciją, teigia tarp
tautinės teisės žinovas, socia
linių (teisės) mokslų daktaras 
Valentinas Jaruševičius.

Pusiaujo Gvinėja yra prisi
jungusi prie Tarptautinio pi
lietinių ir politinių teisių pak
to ir JT Jūrų teisės konven
cijos.

Trečiadienio duomenimis, 
Pusiaujo Gvinėjos Malabo 
uoste laikomo laivo įgulai vie
tos pareigūnai vis dar nepatei
kė tikslių kaltinimų dėl sulai
kymo. Laivo kapitonas Valen- 
tin Malychin gavo oficialų do
kumentą, kuriame surašytos 
afrikiečių pretenzijos šiam lai
vui bei jo įgulai. Dokumentas 
parašytas šios valstybės vals
tybine — ispanų — kalba. Ta
čiau antradienį afrikiečiai pa
teikė aktu vadinamo doku
mento tik pirmąjį puslapį ir 
iki šiol dar nėra galutinio akto 
varianto.

V. Jaruševičiaus teigimu, 
pagal nusistovėjusią tarptau
tinės teisės praktiką, kaltini-

tas negyvas buvęs Lietuvos 
futbolo rinktinės žaidėjas Ir
mantas Stumbrys, šį sezoną 
žaidęs Maskvoje. 28 metų I. 
Stumbrio lavonas su šautine 
žaizda smilkinyje buvo rastas 
automobilyje „Opel Astra”, 
stovėjusiame prie kavinės 
„Berželis”.

Nepatvirtintais duomeni
mis, I. Stumbrys nusižudė iš 
neteisėtai laikyto ginklo.

Pasak liudininkų, „Opel As
tra” prie kavinės stovėjo nuo 
ankstyvo ryto, todėl vienas ka
vinės darbuotojų nutarė ją ap
žiūrėti ir rado I. Stumbrio la
voną.

I. Stumbrys yra buvusio Pa
nevėžio mero, dabartinio par
lamentaro Vito Matuzo žen
tas.

Sulaikyti reketu 
įtariami panevėžiečiai
Vietos kriminalistai ir pa

dėti jiems atvykę pareigūnai 
iš Vilniaus per antradienį ir 
trečiadienį trukusią operaciją 
sulaikė panevėžiečius — 34 
metų Ričardą Praščiūną bei

mas turi būti pateikiamas as
meniui suprantama kalba — 
šiuo atveju kaltinimą Pusiaujo 
Gvinėja privalo pateikti ang
lų, rusų ar lietuvių kalbomis.

Su Lietuvos vėliava plaukio
jantis transportinis laivas-šal- 
dytuvas „Rytas” su 1 mln. 
JAV dol. vertės šaldytų žuvų 
ir žuvies miltų kroviniu lap
kričio 10 d. buvo sulaikytas 
Pusiaujo Gvinėjos kariškių, 
kai plaukė iš Mauritanijos į 
Kamerūną. Karo laivu pri
plaukę Pusiaujo Gvinėjos ka
riškiai liepė „Ryto” įgulai su
stoti Malabo uoste.

Dar pirmadienį tikėtasi, kad 
Pusiaujo Gvinėjos valdžia pri
ims sprendimą dėl tolesnio lai
vo likimo, tačiau taip neįvyko 
nei pirmadienį, nei antra
dienį, ir kol kas nėra aišku, 
kokia konkrečiai neteisėta 
veikla yra kaltinamas Lietu
vos laivas.

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos Konsulinis depar
tamentas ruošia dokumentus 
juridiniam ginčui su Pusiaujo 
Gvinėja dėl sulaikyto laivo. 
Anot ministerijos pareigūnų, 
po to, kai pirmadienį Maskvo
je Pusiaujo Gvinėjos ambasa
doriui buvo įteikta nota, šios 
Afrikos valstybės diplomatas 
garantavo, jog viskas bus da
roma pagal įstatymus.

32 metų Kęstutį Cesevičių, 
Panevėžio rajono gyventoją, 
34 metų Rolandą Čepą bei Ar
tūrą Jokūbaitį iš Pasvalio ra
jono. Sulaikytieji įtariami tur
to prievartavimu, jie yra žino
mi nusikalstamo pasaulio at
stovai.

Garaže Panevėžyje rasta 
daug spirito

„Lietkabelio” garažų bend
rijos garaže, Panevėžyje, ant
radienį policijos pareigūnai 
aptiko beveik 5 tonas kontra
bandinio spirito. Be 4,635 lit
rų nedenatūruoto etilo alkoho
lio buvo rasta ir konfiskuota 
37 dėžės cigarečių „Prima” su 
rusiškomis etiketėmis. Pane
vėžio miesto vyriausiojo polici
jos komisariato ( VPK) Ekono
minių nusikaltimų tyrimo 
skyriaus pareigūnai sulaikė 
du panevėžiečius, įtariamus 
stambia nedenatūruoto etilo 
alkoholio bei jo skiedinių kon
trabanda.

* Liberalų frakcija Vil
niaus miesto taryboje nu
sprendė, jog rinkimuose į sos
tinės mero postą kels Paslau
gų ir miesto ūkio komiteto pir
mininko Artūro Zuoko kandi
datūrą. Po kovo mėnesį įvyku
sių savivaldybių rinkimų Vil
niaus miesto meru buvo iš
rinktas Liberalų sąjungos pir
mininkas Rolandas Paksas, 
tačiau prezidentui paskyrus jį 
ministru pirmininku, turi būti 
išrinktas naujas meras. Libe
ralai Vilniaus miesto taryboje 
yra sudarę koaliciją su Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) bei Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos atstovais. Iš 
viso ši koalicija Vilniaus mies
to taryboje turi 30 vietų iš 51.

* Kauno meras Gedimi
nas Budnikas ir Kaunb arki
vyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius trečiadienį pasi
rašė bendradarbiavimo sutar
tį, kuria įsipareigojo remti Se
namiesčio vaikų dienos cent
rą. Spalio pradžioje Kaune, 
Daukšos gatvėje, pusšimčiui 
asocialių šeimų vaikų buvo 
atidarytas dienos centras, ku
riame jie ras prieglobstį po pa
mokų. 18 amžiaus pastato at
naujinimui ir įrengimui 1 mln. 
900,000 litų skyrė Europos 
Sąjungos socialinio vystymo 
fondas, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija bei Kauno 
arkivyskupijos kurija. Savival
dybė įsipareigojo skirti finan
savimą centro 5 etatiniams 
darbuotojams, esant būtiny
bei, — finansuoti santechni
kos darbus. Kauno arkivysku
pijos kurija apmokės elektros, 
komunalinių paslaugų, telefo
no, pastato apsaugos ir kitas 
išlaidas. (Eita)

Austin, Texas. Respublikonų kandidato į JAV prezidentus 
George W. Bush „komanda” antradienį kritikavo balsų perskaičia
vimą rankomis Floridoje ir kaltino demokratus noru pakeisti ne
pakeičiamus rinkimų rezultatus. G. W. Bush atstovė spaudai Ka- 
ren Hughes sakė, jog paskutiniai Floridos rinkimų duomenys pa
tvirtino, kad valstijoje, kuri užtikrina 25 rinkėjų balsus, laimėjo 
respublikonų kandidatas. Ji paragino nebepradėti naujų perskai
čiavimų rankomis. Floridos valstijos sekretorė Katherine Harris 
antradienį informavo, jog pasibaigus oficialiam balsų perskaičia
vimo terminui, G. W. Bush demokratų kandidatą viceprezidentą 
Al Gore lenkia 300 balsų. Tačiau sekretorė pridūrė svarstysianti, 
ar į galutinę praėjusio antradienio rinkimų rezultatų suvestinę 
įtraukti paskutinius perskaičiavimų rankomis duomenis. K. Hug
hes paragino tris Floridos apygardas, kuriose tradiciškai palaiko
mi demokratai, nebekeisti paskutinių duomenų.

Tallahassi, Florida. Prieštaringai vertinamuose JAV preziden
to rinkimuose užsienyje balsavusių rinkėjų nuomonė gali nulemti, 
kas taps kitu valstybės prezidentu. Floridos rinkimų pareigūnai, 
praėjusią savaitę praleidę skaičiuodami beveik 6 milijonus rinki
mų biuletenių, antradienį paskelbė, jog balsus iš užsienio jie pra
dės skaičiuoti šeštadienio rytą. Šiuos balsus, kurie turėjo būti iš
siųsti paštu ne vėliau kaip lapkričio 7 d. ir patekti į Floridą iki 
penktadienio vidurnakčio vietos laiku, paprastai siunčia JAV karo 
tarnybos nariai ir nedidelis skaičius užsienyje gyvenančių parei
gūnų bei valstybės tarnautojų. Nors paskutiniuose dvejuose rinki
muose Floridos gyventojų balsai iš užsienio dažniausiai tekdavo 
respublikonams, šios partijos pareigūnų teigimu, nėra garantijų, 
jog jie bus palankūs Texas gubernatoriui. Respublikonai dabar 
mano, jog A. Gore sprendimas kandidatu į viceprezidentus pasi
rinkti Joseph Lieberman — pirmąjį judėjų tikėjimo politiką, kovo
jantį dėl tokio aukšto posto, gali pritraukti neįprastai didelę Izrae
lyje gyvenančių JAV žydų paramą. Be to, žydai tradiciškai palan
kesni demokratams. Izraelyje gyveną maždaug 4,000 floridiečių.

Maskva. Rusijos karinių oro pajėgų vadovybė pareiškė, jog Ru
sijos karo lakūnų veiksmai Japonijos jūroje per žvalgybos operaci
ją, kurios metu buvo nufotografuotas Amerikos lėktuvnešis „Kitty 
Hawk”, visiškai atitinka tarptautinių susitarimų reikalavimus. 
Rusijos žvalgybos lėktuvai „Su-24MR” nepastebimai priskrido 
prie Amerikos lėktuvnešių grupės, kai į lėktuvnešį „Kitty Hawk” 
buvo pilama degalų. „Amerikiečius apėmė panika. Jie puolė at
jungti komunikacijų, kuriomis buvo pumpuojami degalai. Ameri
kos denio aviacija tuo metu nebuvo pasirengusi pasipriešinti”, pa
žymėjo Rusijos kariuomenės generolas. Rusijos kariniai lėktuvai 
Japonijos jūroje spalio 17 ir lapkričio 9 d. surengė žvalgybos ope
raciją, kurios tikslas buvo „pralaužti” Amerikos lėktuvnešių gru
pės priešlėktuvinės gynybos sistemą. Abiem atvejais Rusijos žval
gybos lėktuvams pavyko nepastebėtiems prisiartinti prie JAV ka
rinio jūrų laivyno lėktuvnešio ir jį nufotografuoti.

Bangalor, Indija. Indijos džiunglėse besislapstantis pagrobėjas 
trečiadienį paleido kino žvaigždę Rajkumara, kuris įkaitu buvo 
laikomas 108 dienas. 72 metų ekrano dievaičio, suvaidinusio be
veik 210-tyje kino juostų, paleidimas užbaigs visą „epopėją”, ku
rios metu Bangalore kilo maištai, o valdžia atsidūrė teisinėje akla
vietėje dėl pagrobėjo — įžymaus nusikaltėlio Koose Munisvvamy 
Veerappan— reikalavimų. Kol kas neaišku, ar pagrobėjas paleido 
kitą įkaitą, laikytą kartu su legendiniu aktoriumi. K. M. Veerap
pan, dėvintis maskuojamųjų spalvų drabužius ir auginantis ūsus, 
kaltinamas 120 žmogžudysčių, nelegaliu 2,000 dramblių paskerdi
mu ir dramblio kaulo bei sandalmedžio už kelis milijonus JAV do
lerių kontrabanda.

Maskva. Rusuos valstybinė duonos inspekcija pripažino netin
kamas naudoti maistui 2,957 tonas miltų, atsiųstų iš JAV į Šiau
rės Osetiją pabėgėliams iš Čečėnijos pagal Jungtinių Tautų pasau
linę maisto programą. Tikrinant gautus miltus, nustatyta, kad jų 
kilograme yra nuo 3.6 iki 24.1 miligramo metalo ir magneto prie
maišų, o leistina žmogaus sveikatai nekenksminga norma — ne 
daugiau kaip 3 miligramai kilograme. Be to, miltai neatitinka val
stybinių reikalavimų pagal septynis rodiklius. Nuo miltų sklinda 
aitrus, jiems nebūdingas kvapas, jie kartaus skonio bei blogo gliti- 
mo. Rusijos valstybinė duonos inspekcija informavo JT pasaulinę 
maisto programą, kad negalima naudoti šių miltų maistui, ir ima
si priemonių sugrąžinti visą jų siuntą tiekėjui.

Minskas-Maskva. Rusija suteiks Baltarusijai 100 mln. dol. 
paskolą, kad baltarusiai galėtų sudaryti valstybinės valiutos nor
malizavimo fondą ir palaikyti mokėjimų balansą. Paskolą Baltaru
sija turės grąžinti. Jau šį gruodį numatoma skirti 30 mln. dolerių.

Talinas. Pskovo srities gubernatorius Jevgenij Michailov Esti
jos laikraščiui „Eesti Paealeht” pareiškė, kad Pskovo desantinin
kai gali užimti visą Estiją per 48 valandas. J. Michailov sakė, kad 
kariuomenės kovinė parengtis gana gera, nors šiuo metu Pskovo 
desantininkai „išmėtyti po visą Europą: Bosnijoje, Kosove, Čečėni
joje .

Helsinkis. Suomijos elektros energijos susivienįjimas „Teolli- 
suuden Voima” pateikė vyriausybei prašymą pastatyti jau šeštą 
šioje valstybėje atominę elektrinę (AE). Planuojamos naujosios AE 
statybos išlaidos yra nuo apie 1.4-2.2 mlrd. dolerių. Siūlomas elek
trinės pajėgumas būtų 1,000-1,600 megavatų.

Beijing. Netrukus Kinija taps trečiąja pasaulio valstybe, pa
siuntusią žmogų į kosmosą, pranešė bendrovės „China Aerospace

Science Technology Corpora
tion” viceprezidentas Hu Hong- 
fu. „Netrukus Kinijos astronau
tai galės vykti į kosmosą vietos 
gamybos kosminiais laivais”:' 
Tąi įvyks „XXI amžiaus pra
džioje”, sakė jis, neminėdamas 
konkrečių datų.

KALENDORIUS
Lapkričio 16 d.: Aiškutis, Ed

mundas, Gerdvilė, Gertrūda, Marga
rita, Vaišvydas, Tyda.

Lapkričio 17 d.: Šv. Elzbieta, 
Vengrė; Benita, Dionyzas, Getautas, 
Gilvilė, Grigalius, Viktorija.
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APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT 
MIESTELIO

JUOZAS GAILA

Kiekvieną rytą atsikėlęs, 
tuoj jsyungiu kompiuterį. Pa
prastai tos dienos Lietuvos 
dienraščius perskaitau jau 
dieną prieš, nes, esant septy
nių valandų laiko skirtumui 
tarp Lietuvos ir mano gyvena
mos vietovės, jau aštuntą va
landą vakare galiu rytojaus 
dienos dienraščius rasti inter
nete. O ryte, kai Lietuvoje jau 
artėja vakaras, būna proga 
pasikeisti internete laiškais 
su pažįstamais Lietuvoje. Ma
lonu skaityti tuos laiškus, nes 
valandėlei mintyse vėl grįžtu į 
Lietuvą. Vėl girdžiu mokyklų 
kiemuose vaikų klegesį, stum- 
dausi su žmonėmis, Vilniaus 
knygynuose apžiūrinėdamas 
naujausius leidinius, renkuosi 
plokšteles muzikos parduotu
vėse, gardžiuojuosi pienu ir 
saldžiomis bandelėmis kavi
nukėje Pilies gatvėje, varvinu 
seilę, žiūrėdamas į dešrų, ski
landžių, saldžių sūrelių su 
vaisiais pasirinkimą „Maksi
mos” parduotuvėje, vaikštau 
senamiesčio gatvėmis, nepa
gailėdamas vieno kito lito gat
vės muzikantams ar elgetoms, 
deruosi su gintaro pardavinė
tojais Pilies gatvėje, akimis 
palydžiu žingsniuojančias il
gakojes, apgailestaudamas, 
kad per anksti gimęs ir vos 
vos išvengiu pralekančio auto
mobilio, eidamas pėsčiųjų pe
rėja... Bet kartais ir supykstu. 
Supykstu, kai Vėlinių išvaka
rėse, visai Lietuvai puošiant 
mirusiųjų kapus ir ruošiantis 
jų pagerbimui, kai kurių barų 
savininkai tiesiog piršte perša 
jaunimui amerikietiškąją 
„Halloween” ir kad atsiranda 
tokių pamėgdžiotojų. O šiose 
Vėlinėse lankiau savo mintyse 
senelės kapą Rasų kapinėse, 
brolio ir senelio kapus Virba
lyje. Todėl ir dieną po Vėlinių 
nudžiugino šis laiškas iš pa
žįstamos:

„Kaip greit bėga laikas... jau 
ir Vėlinės... Mama susiorgani
zavo nuvažiavimą į Keturva
lakius ir į Pilviškius pas se
serį, sakė, kad pabus ten porą 
dienelių iki sekmadienio. Aš 
taip ir nenuvažiavau į Aukš
taitiją, bet telefonu susitariau, 
kad ten kapus sutvarkytų ir 
žvakutes uždegtų. Vakar bu
vau Rokantiškėse — labai ne
blogai nuvažiavom ir parva
žiavom autobusu nuo Savival
dybės aikštės — tikrai auto
busų eismas buvo labai gerai 
sutvarkytas. Nors žmonių ma
sė — autobusai važiavo vos ne 
vienas paskui kitą. Jau sek
madienį buvau nuvažiavus į 
ten sutvarkyti ir mačiau, kad 
bėdos nebus. O jau žmonių... 
tačiau, turiu pastebėti, kad 
viskas labai šauniai sutvarky
ta — prie kapinių galėjai nusi
pirkti ir žvakių visokiausių, ir 
skintų gėlių, ir puokščių, ir 
vazonuose augintų, ir vaini
kėlių, ir kt. Turbūt niekur ki
tur pasauly nėra tokių Vėlinių 
kaip Lietuvoj... Tiesa, Vėlinės 
šiandien, vakar buvo Visų 
Šventų diena. Mūsų laikas 
nepasikeitė. Orai stebėtinai 
šilti. Dabar, kai įjungtas šil
dymas, neįmanoma neatsivė- 
rus orlaidės kambary būt. 
Šiom dienom kiek palynoja, 
bet tik šiek tiek, o naktimis 
daugiau. Dar tebevaikštau su 
lietpalčiu, tik su pirštinėmis ir 
su bateliais, nors mieste jau 
daug ir su aulinukais ir su 
paltais moteriškių besipuikuo
jančių. O darbų darbelių... 
Anom dienom su žvaigždėm 
ateidavau į darbą, su žvaig- 
dėm ir sugrįždavau. Matysi
me, kaip bus toliau. Anądien 
buvo užėjęs Antanaitis. Pa
kvietė į Nainio 80-mečiui skir
tas Mišias Šv. Mikalojaus 
bažnytėlėje 18-ą dieną. Jas

aukos monsinjoras Kazimie
ras Vasiliauskas. Padėkojau, 
būtinai nueisiu. Pasirodo, kad 
Nainiui 15-ą dieną sukaks 80 
metų. Ar žinojai tai? Linkiu 
tau geros dienos ir smagios 
nuotaikos! Su!”

Broniui Nainiui 80 metų. 
Sunku patikėti. Nuklystu į 
1993 metus. Tada, to paties B. 
Nainio įkalbėtas, sutikau vyk
ti perimti PLB atstovybę Vil
niuje iš kanadiškio dr. Petro 
Lukoševičiaus. Nuvykau į Lie
tuvą tik ką po vėžio operaci
jos, dar pakankamai neatsiga- 
vęs, ir ten pradėjau labai blo
gai jaustis. Tuoj atsirado ir B. 
Nainys, aplankęs Sibiro ir 
Lenkijos lietuvius. Atsirado 
gerokai peršalęs, su baisiu ko
suliu ir kylančia temperatūra. 
Gydytojas patikrinęs jį tuoj 
ragino vykti į ligoninę, bet jis, 
nors karščio ir kosulio ka
muojamas, užsispyrusiai norė
jo kuo greičiau mane supažin
dinti su atstovybės darbu ir 
svarbesniais asmenimis. Deja, 
po poros dienų, naktį tiek pa
kilo temperatūra, kad iššau
kiau greitąją ir jį išvežė į ligo
ninę su komplikuotu plaučių 
uždegimu. Išaušus dienai, su
byrėjau ir aš, ir buvau taip 
pat išvežtas greitosios. Ir taip, 
Santariškių ligoninėje, skir
tinguose aukštuose, atsidūrė
me du amerikonai. Atvykusi 
jo duktė Laima išsivežė jį, ge
rokai uždelstos ligos gydymui 
į Ameriką, o aš jau buvau per 
silpnas kelionei ir likau opera
cijai Vilniuje.

Toks buvo ir tebėra B. Nai
nys: užsispyręs, atkaklus savo 
asmeniniame gyvenime ir vi
suomeninėje veikloje. Ne kar
tą stebėjau jį Lietuvoje susiti
kimuose su savo bendraam
žiais ir Sėdos kautynių ginklo 
draugais, ir jis man visada at
rodė visa galva pranašesnis už 
savo bendraamžius. Negalėda
vau atsistebėti, kad jis per va
landėlę, nors ir trukdomas, 
galėdavo susikoncentruoti ir 
paruošti gerai išmąstytą kal
bą, net tinkamą spaudai. Bet 
tuo pačiu, nebuvo jis kalbėto
jas ar posėdininkas, kad pils
tytų iš tuščio į kiaurą ar kurtų 
beprasmes rezoliucįjas. Abejo
ju, ar Lietuvių Bendruomenė 
būtų buvusi tokia anais lai
kais, jei ne jis. Juk jis, nepai
sant tuometinio VLIKo ir 
ALTo veikėjų pasipriešinimo, 
išvedė JAV Lietuvių Bendruo
menę į Lietuvos laisvinimo 
veiklą, kuri pasireiškė ne tuš
čiomis rezoliucijomis, įvairiais 
kvailais draudimais visuome
nei, bet jaunesnės kartos 
įtraukimu į konkretų darbą. 
Lietuvai atgavus laisvę, jo va
dovaujama Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė neįsivėlė į vie
nos partijos garbinimą ar tau
tos skirstymą į geruosius ir 
bloguosius, bet liko neutrali, 
gerbianti Lietuvos piliečių bal
suotojų valią.

Jei šiandieną man reikėtų 
parinkti savo idėjomis, tole
rancija, darbais ir asmeninė
mis aukomis labiausiai nusi- 
pelnusius asmenis Amerikoje, 
neabejotinai tarčiau, kad tai 
būtų dr. Petras Kisielius ir dr. 
Antanas Razma, bet jei reikė
tų rinkti asmenis, sugeban
čius pradėti ir tęsti juodą vi
suomeninį darbą, rinkčiau 
Bronių Nainį, Vytautą Ka- 
mantą ir Algimantą Gečį. O iš 
šių pastarųjų trįjų, darbščiau
sias, na, ir pikčiausias, būtų 
Bronius Nainys. Tad nenuo
stabu, kad jo, anų laikų kovų 
prieš artėjančius raudonuo
sius, bičiulis Jonas Antanaitis, 
vėliau kalėjęs sovietiniuose 
kalėjimuose, pasistengė pa
prašyti mielo monsinjoro Kazi
miero Vasiliausko aukoti šv.

Sodo dovanos. Vytauto Maželio nuotrauka.

LIETUVIŲ KNYGA IR 
VOKIEČIŲ SPAUSTUVĖS

REMIGIJUS MISIŪNAS

J. Gutenbergo išrastos 
spausdinimo staklės jau kelis 
šimtmečius yra kertiniu kny
gų leidybos akmeniu. Para
doksalu, bet tuo lietuvių, išeL 
vijoje dirbę, leidėjai bene aki
vaizdžiausiai galėjo įsitikinti 
didžiojo išradėjo gimtinėje — 
Vokietijoje, praūžus Antrajam 
pasauliniam karui. Mat viena 
didžiausių problemų, kurias 
jiems tekdavo įveikti tame ke
lyje, kurio pabaigoje knyga pa
siekdavo skaitytoją, buvo 
spaustuvės suradimas.

Labai daug Vokietijos spaus
tuvių po karo gulėjo griuvė
siuose, o išlikusios buvo per
krautos užsakymais. Matyt, 
dėl to leidėjai kitąsyk atiduo
davo užsakymą išleisti knygą 
iškart kelioms poligrafijos 
įmonėms: vienoje knyga būda
vo spausdinama, antroje — 
brošiūruojama, trečioje — įri
šama. Tiesa, taip leidėjai elg
davosi ir dėl kitos priežasties: 
taip išskirsčius užsakymą, pa
vykdavo net 40 procentų su
mažinti knygos savikainą, tad 
kai kurios lietuvių leidyklos 
per savo gyvavimo Vokietijoje 
metus pasinaudojo net dau
giau kaip 20 vietinių spaustu
vių paslaugomis.

Leidėjai su vokiečių spaus
tuvininkais sudarydavo sutar
tis, kurių pažeidimas atnešda
vo nemenkus nuostolius leidė
jui, todėl, atidavus spaudai 
rankraštį, paprastai vengta 
jame daryti bet kokius pakei
timus, jei tik jie grasindavo 
atitolinti spaudos darbų pa
baigą. Netgi būdavo užsimer
kiama prieš nemažas laužymo 
klaidas, o, norėdami pasku
binti darbų eigą, leidėjai 
spaustuvių darbininkams už 
viršvalandžius privalėdavo at
silyginti cigaretėmis ar kito
mis juodosios rinkos gėrybė
mis, kuriomis tekdavo apsi
rūpinti, rizikuojant patekti už 
grotų. Pasitaikydavo, kad 
spaustuvininkai patys „para
gindavo” leidėjus jų nepa
miršti — pavyzdžiui, atvežus į 
spaustuvę popierių, „nebūda
vo” mašinų jų pjaustymui. 
Šios „atsirasdavo”, tik vargšui 
leidėjui susipratus, kaip būtų 
geriausia jų „ieškoti” ir koks 
čia „kompasas” labiausiai tin
ka... Be to, spekuliacinėmis 
prekėmis tekdavo primokėti ir 
prie sutartyje numatyto užmo
kesčio nuvertėjusiomis reichs
markėmis. Taip pat šios pre
kės padėdavo gauti ir tuo me
tu deficitinių poligrafinių me
džiagų, ypač popieriaus. Pas
tarąjį dalindavo karinė okupa
cinė valdžia, tačiau kitąsyk 
pasisekdavo jo išprašyti iš vo
kiečių popieriaus fabrikų.

Mišias už aštuoniasdešimtme
tį Bronių Nainį, ir pasimelsti, 
kad Aukščiausiasis dar ilgai jį 
laikytų mūsų tarpe.

Galimybes pasinaudoti ir 
taip negausiomis spaustuvė
mis mažino ir ta aplinkybė, 
jog toli gražu ne kiekviena jų 
turėjo lietuviškus šriftus. Kar
tais leidėjams iš dviejų blogy
bių rinktis mažesnę ir spaus
dinti knygas tokiu šriftu, kokį 
turėjo spaustuvė ir raginti 
skaitytojus patiems „prisidėti” 
lietuviškus ženklus. Kai kurie 
leidėjai įsigudrino įsigyti sa
vus šriftus ir vežiodavo juos iš 
spaustuvės į spaustuvę arba 
laikydavo kurioje nors vienoje. 
Bėdai prispaudus, kai kada 
šriftais būdavo dalinamasi 
tarpusavyje, nes jie nepigiai 
kainavo.

Dideliu galvosūkiu buvo ir 
tekstų rinkimas. Vokiečių 
linotipininkai pasižymėjo 
kruopštumu, tačiau, nemokė
dami kalbos, darė nemažai 
klaidų. Pasitaikydavo, kad ir 
eilutes vietomis sukeisdavo, o 
už darbą ėmė daugiau nei iš 
tėvynainių ir neretai nesutik
davo be atskiro užmokesčio 
ištaisyti klaidas. Nenuostabu, 
kad leidėjams lietuviai rinkė
jai turėjo kone aukso vertę ir 
kad leidyklos veik su žiburiu 
jų ieškojo. Gaila, kad iš tokių 
težinomas vienas K. Škėma, 
kuris buvo vadinamas vienu 
geriausių prieškario Lietuvos 
rinkėjų ir kuris, rinkdamas 
tekstus vokiečių spaustuvėse, 
sykiu pasirūpindavo jų korek
tūra. Leidyklos „Sudavija” sa
vininkus brolius Šulaičius 
gelbėjo tai, kad vienas jų — 
Pranas — buvo Lietuvoje dir
bęs rinkėju ir išeivijoje pasi
naudojo savo įgūdžiais.

Spausdinant knygas, atsi
rasdavo ir kitų problemų. Pa
vyzdžiui, „Mūsų kelio” kalen
dorius 1947 m. vėlavo dėl 
elektros tiekimo sutrikimų ir 
jos taupymo spaustuvėje. Koją 
pakišdavo ir šventės, pavyz
džiu, 1947 m. Šulaičiai nie
kaip nerado, kur įrišti porą 
išspausdintų knygų, nes dvi 
savaites sugalvojusios švęsti 
spaustuvės nedirbo iki kitų 
metų sausio 7 d. Nepadėjo net 
leidėjų pažadai mokėti dvigu
bai — vokiečiai teisinosi įsa
kymu taupyti anglis. Pasitai
kydavo, kad leidėjai tapdavo 
ir spaustuvininkų kovos dėl 
savo teisių „aukomis” — Tado 
Vizgirdos leistos knygos „Li
thuania art in exile” spaudos 
darbai vėlavo dėl Miuncheno 
spaustuvių streiko 1948 m. 
pavasarį.

Santykiams su spaustuvė
mis didelę įtaką turėjo 1948 
m. valiutos reforma Vakarų 
Vokietijoje. Pajutę jos artėji
mą, leidėjai stengėsi sudaryti 
sutartis su spaustuvėmis, ati
duoti joms bent dalį jau spau
dai paruoštos medžiagos ir su
mokėti į priekį už darbą seno
mis markėmis. Spaustuvinin
kai irgi tempė antklodę į savo

pusę — sąmoningai vilkindavo 
darbus keletą mėnesių, kad už 
juos atsiimtų naująja valiuta 
ir ne vieną taip „įklimpusią” 
knygą leidėjai atgavo skolon 
(aišku, jei pasisekdavo susi
tarti).

Šiaip, iš pirmo žvilgsnio, re
forma turėjo palengvinti lei
dėjų gyvenimą — atsirado po
pieriaus, spaustuvės jau pa
čios siūlė savo paslaugas, ta
čiau tai mažai guodė. Viena, 
vis dar stokota poligrafinių 
medžiagų; antra, lietuvių lei
dėjams buvo labai striuka su 
pinigais, nes knygų pirkimas 
po valiutos reformos tragiškai 
krito. Dar, lyg to būtų buvę 
maža, veikiai po reformos pra
dėjo kilti spaudos darbų kai
nos. Per keletą metų jos tiek 
šoktelėjo, kad jau nebebuvo 
didelio skirtumo tarp spaudos 
darbų kainų Vakarų Vokieti
joje ir JAV. Be to, prasidėjus 
masinei lietuvių emigracijai, 
kai kurie spaustuvininkai at
sisakydavo priimti užsaky
mus, kol jiems nebūdavo iš 
anksto sumokama dalis pi
nigų.

Kaip ten bebuvo, tačiau lie
tuvių leidėjai stovyklose gyve
nimo laikmečiu pasinaudojo 
daugiau kaip šimto Vokietijos 
spaustuvių paslaugomis. Tik,

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
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Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus salėje 
6500 Pulaski Rd., Chicago, IL 

DARBOTVARKĖ

8:30
Registracija

9:00-12:00
1. Suvažiavimo atidarymas, JAV ir Lietuvos himnai. Invokacija.
2. Prezidiumo ir komisijų sudarymas.
3. Sveikinimai (pageidaujami raštu).
4. Mandatų komisijos pranešimas.
5. Praėjusio ALT suvažiavimo protokolo priėmimas.
6. ALT valdybos pranešimai. Pirmininko, sekretorės, iždininko, ALTo fondo.
7. ALTo atstovo Washingtone pranešimas.
8. Amerikos Lietuvių Tarybos iždo globėjų pranešimas.
9. Amerikos Lietuvių Tarybos skyrių atstovų ir įgaliotinių pranešimai.

Bendra suvažiavimo dalyvių nuotrauka 
Pietūs 12:30-1:30 vai p.p. (

10. Svarstybos

1:30
Išeivija ir Lietuva: jungtis ar išsiskyrimas

Dr. jonas Valaitis, ALTo Socialdemokratų federacija 
Povilas Vaičekauskas, ALTo Katalikų federacija 
Danutė Bindokienė, „Draugo" redaktorė 
Petras Gražulis, Lietuvos Respublikos Seimo atstovas 
jonas Pabedinskas, moderatorius

3:00
NATO plėtra: dabarties akcija ir ateities perspektyvos 

Algis Rimas, ALTo atstovas Washington, DC
Darius Degutis, LR Ambasados JAV ministras-patarėjas, kartu eina Misijos 

vadovo pavaduotojo pareigas.
Regina Narušienė, JAV Lietuvių Bendruomenė 
Asta Banionytė, Laisvosios Europos Radio tarnyba 
Pranas Jurkus, ALTo politinės planavimo komisijos pirm.

11. Rezoliucijų priėmimas

4:30
12. Suvažiavimo uždarymas.
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JAV
Metams
$100.00

1/2 metų 
$60.00

3 mėn. 
$38.00

Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik ieitadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paitu $100.00 $55.00
Tik ieitadienio laida oro paštu $160.00 $86.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

baigiantis stovyklų erai, buvo 
susirūpinta savo poligrafinės 
bazės steigimu. Tiesa, nepai
sant visų raginimų, Vokieti
joje lietuviška spaustuvė taip 
ir nebuvo įsteigta, o čia likę 
lietuviai leidėjai ir toliau nau
dojosi vietinių spaustuvininkų 
paslaugomis arba spausdinda
vo savo knygas Londono lietu
viškoje „Nidos” spaustuvėje.

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

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

■^^^^vaiand^pagai^usitanmą^^^

ARAŠŽŪOBA, ~mt>.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220
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

JAV KANDIDATAMS 
PADĖKOJO UŽ PAŽADUS 

PLĖSTI NATO

Devynių narystės 
NATO siekiančių valstybių 
ambasadoriai Vašingtone nu
siuntė bendrus laiškus respub
likonų ir demokratų kandi
datams į JAV prezidentus, ku
riuose dėkoja už įsiparei
gojimus siekti tolesnės sąjun
gos plėtros.

Laiškuose kandidatams 
George W. Bush ir Al Gore 
ambasadoriai taip pat už
tikrina, jog jų valstybės toliau 
dės visas pastangas, kad 
visiškai atitiktų narystės NA
TO reikalavimus. Laiškus pa
sirašė Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Slovakijos, Slovėnijos, Ru
munijos, Bulgarijos, Albanijos 
ir Makedonijos ambasadoriai. 
Šios valstybės yra minimos 
1999 m. NATO viršūnių susi
tikimo, dokumente kaip kandi
datės į sąjungą. Jų atstovai 
buvo susirinkę šiemet gegužę 
Vilniuje į konferenciją, kurio
je paragino NATO valstybes 
2002 metais priimti spren
dimą dėl tolesnės plėtros.

Ant laiškų taip pat yra 
naujųjų NATO narių — Len
kijos, Čekijos ir Vengrijos — 
ambasadorių parašai, su prie
rašu,' kad jie stipriai remia 
savo kolegų — narystės NATO 
siekiančių valstybių — amba
sadorių kreipimąsi.

Abu kandidatai į JAV prezi
dentus — ir respublikonų, ir 
demokratų — šį mėnesį pas
kelbė pareiškimus, kuriuose 
tvirtai pasisakoma už naują 
NATO plėtros bangą 2002 
metais. Šie pareiškimai atlie
pia Lietuvos siekius gauti 
pakvietimą į NATO 2002 me
tais. (BNS)

• Apsiavęs naujais batais, 
žvilgterėk atgal, kad. žinotum, 
kokius pėdsakus palieki.



AR VALGYS LIETUVIAI 
LIETUVIŠKUS PRODUKTUS?

ANGELĖ KAVAKIENĖ

Mūsų lietuvidkoje spaudoje 
ne kartą buvo rašyta, kad 
Amerikąje galima nusipirkti 
maisto iš įvairiausių pasaulio 
šalių, tačiau Lietuva iki šiol 
nesiryžo užkariauti amerikie
tiškos rinkos. Buvo kritikuo
tos įvairiausios instancijos 
abiejose Atlanto vandenyno 
pusėse.

įvežti produktus išties nėra 
lengva — tam reikia nemažų 
pastangų, tariantis su vietos 
gamintojais, atliekant produk
to patikrinimus įvairiausiose 
tarptautinėse laboratorijose 
bei ruošiant etiketes, atitin
kančias JAV valdžios reika
lavimus.

Be to, ir kainomis nelengva 
nurungti importuotojus iš 
Azįjos, ir taip pat iš Lietuvos 
kaimyninių šalių — Lenkijos, 
Vengrijos ar Bulgarijos.

Maisto produktus iš Lietu
vos gamintojų nemažais kie
kiais perka Vokietija, Olandi
ja, Skandinavų bei kitos Va
karų Europos šalys, kadangi 
lietuviškieji produktai paga
minti iš Šviežių daržovių ir 
juose nėra chemikalų, kurie, 
kaip visiems žinoma, ne itin 
padeda mūsų sveikatai. Natū
ralūs produktai vertinami 
tiek Europoje, tiek ir Ameri
koje. O ir lietuviškojo maisto 
kainos yra visiems prieina
mos.

Šiandien jau galime pasa
kyti, kad dalis sunkumų nu
galėta ir pagaliau mes visi 
turime galimybę Amerikoje 
nusipirkti tų produktų, ku
riuos valgyti buvome įpratę 
Lietuvoje.

Pirmieji lietuviški maisto 
produktai jau atkeliavo į 
Čikagą. Daržovių šiupiniai, 
konservuoti kopūstai, salotos, 
padažai. Pagaminti Lietuvoje, 
su gražiomis etiketėmis, skel
biančiomis, kad produktas 
pagamintas mūsų tėvynėje. 
Nemaža siunta su grybais 
bei grybų salotomis ką tik 
atplaukė į Nevv York, ir po 
kiek laiko turėtų pdsiekti 
mus.

Deja, viskas vėl nėra taip 
paprasta. Kiek Čikagos apy
linkėse mes turime lietuviš
kų parduotuvių? Turbūt ga
lėtume rankų pirštais sus
kaičiuoti visas jas. Kai kurios 
tik iš tradicijos dar lietuviš
komis vadinamos, tačiau tiek 
prekės, tiek pirkėjai jose — iš 
kitų kraštų.

— Mes nesiskundžiame pir
kėjų stoka, — sako Lithuani
an Plaza Deli and Bakery sa
vininkas Algis Morkūnas. — 
Pas mus perka tiek senesnieji, 
tiek naujai atvykę lietuviai. 
Ikį šiol galėjome pasigirti tik

LR SEIMO IR JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ 

KOMISIJOS DARBO 
ĮVERTINIMAS

.. LIŪDA RUGIENIENĖ

Tam buvo 
parengtos anketos, video ir 
audio juostose fiksuojami liu
dininkų atsiminimai. Plati
nant anketą nuspręsta pasi
telkti JAV Lietuvių bendruo-

• menę.
Šiame posėdyje priimta 13 

rezoliucįjų.
1998 m. lapkričio 2-6 dienos 

posėdžiuose santykinai, dau
giau dėmesio skirta ekonomi
kai. Tuo metu Rusiją jau buvo 
ištikusi ekonominė krizė, galė
jusi labai atsiliepti ir Lietuvos 
ūkio raidai. Komisija bandė 
išsiaiškinti, ar Lietuva turi 
aiškią ekonomikos strategiją. 
Nors diskusijose dalyvavo 
daug už Lietuvos ūkį atsakin
gų pareigūnų, komisijai susi

vietoje gaminamais lietuviš
kais produktais. Kai ką nedi
deliais kiekiais atsiveždavo- 
me iš Lietuvos. Kai kurios 
mūsų prekės yra iš kitų šalių. 
Mes būsime labai patenkinti, 
jei galėsime savo parduotuvė
je pasiūlyti daugiau lietuviš
kų produktų.

Algis Morkūnas vienas pir
mųjų užsakė maisto produk
tų iš Lietuvos ir kaip žiniat 
jau sėkmingai jais prekiauja. 
Maisto iš Lietuvos jau galima 
nusipirkti Racine Bakery ir 
Jaunimo centre įsikūrusioje 
krautuvėlėje „Lietuvėlė".

Nemažai lietuvių perka 
maistą lenkiškose parduotuvė
se. Mes bandėme lietuviškąjį 
produktą pasiūlyti lenkiš
koms parduotuvėms, deja, 
daugelis jų nesutinka įsileisti 
mūsų maisto į savo teritoriją. 
Motyvai? „Lenkai niekada ne
pirks lietuviškų produktų, o 
lietuviai mielai perka lenkiš
kus".

Panašių komentarų susi
laukėme ir kai kuriose 
rusiškose parduotuvėse. Kai 
kurie savininkai net pako
mentavo, kad mūsų stiklai
niai, dangteliai bei etiketės 
yra per gražūs, atitinkantys 
Europos standartus. Kad pro
duktai būtų sėkmingai par
duodami rusiškose parduotu
vėse, jie turi sąvo Išvaizda 
priminti senus sovietiškus 
laikus.

Lietuviškais maistu produk
tais ypač domisi graikų, italų 
bei amerikiečių parduotuvės. 
Jų savininkai mano, kad mū
sų maistas nei sayo kokybe, 
nei išvaizda Europoje nenusi
leidžia. Mes jau susilaukėme 
nemažų užsakymų iš parduo
tuvių Greenwood Fruit Mar- 
ket, Produce World, Šun-View 
Fruit Market, įsikūrusių 
šiauriniuose Čikagos prie
miesčiuose. Pačiu artimiausiu 
metu mūsų produktai bus 
pristatyti į -jienvyn Fruit 
Market, kurie norėtų atiduoti 
mūsų prekėms visą skyrių, 
bei į Chipain’s parduotuvę Le
monte.

Šių parduotuvių savininkai 
paaiškino, kad liętuviai jų 
parduotuvėse yra dažni sve
čiai, ir lietuviškoji produkcija 
bus jiems miela staigmena. 
Šiuo metu vyksta derybos su 
Jewel parduotuvių tinklu, kur 
lietuviškieji > pręduktai taip 
pat buvo gerai įvertinti.

Lietuviškojo produkto sėk
mė priklauso nuo mūsų pačių, 
lietuvių. Pirkdami savo pro
duktus, mes padėsime ir Lie
tuvos gamintojams. Ne pas
laptis, kad ekonominė padėtis 
nėra tokia, kokios norėtume.

darė įspūdis, kad ūkio vysty
mosi strategija nėra visiškai 
aiški. Ypač pasigesta dėmesio 
smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtojimui.

1998 m. lapkričio posėdžiuo
se buvo iškelta idėja dėl Inter
neto panaudojimo lituanisti
niam švietimui už Lietuvos 
ribų. Ši vakarietiškos kilmės 
priemonė gali būti sėkmingai 
panaudojama palaikant ryšį 
su užsienio lietuviais, įtrau
kiant juos į bendradarbiavimo 
programas. Malonu, kad Švie
timo ir mokslo ministerija at
sižvelgė į komisijos rezoliucįją 
ir sudarė darbo grupę, kuri 
rengtų lietuvių kalbos ir vaiz
dų transliavimo per Internetą 
laidų turinį. Bazine mokykla

Lietuvos ūkininkų ir daržininkų išaugintos gėrybės. Eltos nuotrauka.

KAS STABDO LIETUVOS EKONOMIKOS 
AUGIMĄ

Vilniaus banko specialistų 
tvirtinimu, rekordiškai aukš
tas Lietuvos nedarbo lygis ir 
apmirusios investicijos kol kas 
neleidžia valstybėje vykti tei
giamiems pokyčiams.

„Esame tarpinėje ekonomi
kos ciklo fazėje tarp ekonomi
kos nuosmukio ir nedrąsaus 
jos augimo. Sunki verslo pa
dėtis, nepakankamai išnaudo
jami šalies gamybiniai pąjė- 
gumai ir pesimistiniai lūkes
čiai dėl ateities kol kas nelei
džia turėti aiškių vizijų", sakė 
Vilniaus banko valdybos pir
mininko patarėjas Gitanas 
Nausėda.

Ypač žemės ūkio padėtis pa
sunkėjo, prasidėjus Rusijos 
ekonominei krizei, kur buvo 
eksportuojama didelė Lietu
vos produkcijos dalis. Dauge
lio lietuvių gamintojų akys 
pakrypo į Europą ir Ameriką.

Ką mes valgysime? Kurios 
šalies ekonomiką palaikysi
me? Lietuviško produkto nėra 
parduotuvėje šalia jūsų? Ne 
bėda. Kreipkitės į mus ar į 
parduotuvės darbuotojus, ir 
lietuviški produktai bus pris
tatyti į vietą jūsų patogumui 
kitą dieną.

Aš nesu prieš kitų kraštų 
prekes. Netgi atvirkščiai — 
visada įdomu paragauti mais
to iš Italijos, Graikijos, Ispa
nijos ar Lenkijos.

— Mes stengiamės parduoti 
produktus iš visų pasaulio 
šalių ir todėl su malonumu 
priimsime produkciją iš Lie
tuvos, — sako Eurofresh par
duotuvės, įsikūrusios Pakine, 
savininkas.— Ką besakytume, 
bet vis tiek kiekviena tauta 
visada daugiau linkusi valgy
ti savo maistą.

Ar mes, lietuviai, ne tos pa
čios nuomonės?

programai vykdyti pasirinkta 
Kauno technologįjos universi
teto gimnazija. Tačiau lieka 
svarbus lėšų šiai programai 
įgyvendinti klausimas.

Lietuvos valstybinis radijas 
ir televizija, atsakydama ko
misijai, įsipareigojo plėsti in
formacijos pateikimą per In
ternetą, taip pat informuoti 
užsienio lietuvius apie išleis
tas naujas audio ir videojuos
tas, transliuoti didžiausius 
JAV lietuvių renginius (pvz., 
2000 m. dainų ir šokių šven
tę), tęsti „Panoramos” monta
žų siuntimą Amerikos Lietu
vių televizijai Čikagoje,

1998 m. lapkričio posėdžiuo
se priimta 11 rezoliucįjų.

1999 m. kovo 1-5 d. posė
džiuose vėlgi buvo akcentuoja
mi jaunimo reikalai. Nors Lie
tuvoje veikia nemažai jaunimo 
organizacįjų, valstybės teikia
ma finansinė parama ne visa
da efektyvi. Kultūros klausi
mu pateikta keletas konkrečių 
bendradarbiavimo pasiūlymų, 
tokių kaip parama 2000-ųjų

Jis pristatė naują kas ket
virtį leidžiamo Vilniaus banko 
leidinio „Lietuvos makroeko
nomikos apžvalga” numerį.

Anot G. Nausėdos, Lietuvo
je yra dvi pagrindinės proble
mos, kurios sudaro galimybes 
reikštis kitiems neigiamiems 
veiksniams, — nedarbas ir 
itin menkos investicijos. „Ne
darbas siekia rekordines 
aukštumas, o Lietuvoje nebeli
ko tokių ūkio šakų, kurios ab
sorbuotų darbo netekusius 
žmones”, kalbėjo G. Nausėda.

Vilniaus bankas pakoregavo 
anksčiau skelbtas nedarbo ly
gio spėliones. Dabar manoma, 
kad šiemet gruodį jis pasieks 
ne 10.1 proc., o 12 proc., tuo 
tarpu 2001-ųjų pabaigoje su
mažės iki 10.5 proc. Pasak 
banko žinovų, materialinės in
vesticijos į Lietuvą pirmąjį Šių 
metų ketvirtį, palyginti su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai, su
mažėjo 15.4 proc. iki 741.2 
mln. litų. f

Šiemet padaugėjo investicijų 
tik į vidaus prekybą (51.4 
proc.) ir gyvenamųjų namų 
statybą (4 proc.). Tuo tarpu į 
kitas ekonominės veiklos sri
tis — apdirbamąją pramonę, 
žemės ūkį, transportavimą bei 
sandėliavimą ir kitas — su
mažėjo.

Pirmąjį šių metų ketvirtį, 
palyginti su tuo pačiu laiko
tarpiu pernai, ypač sumažėjo 
investicįjų iš valstybinio biu
džeto — jos smuko nuo 52.6 
mln. iki 14.8 mln. litų.

.Augantis eksportas ir ge
rokai lėčiau augantis importas 
rodo, kad Lietuvos vidaus rin
ka yra labai silpna. Perkamoji 
galia yra menka ir tai atbaido 
užsienio investuotojus. O vie
tos gamintojai priversti savo 
produkciją eksportuoti į kitas 
šalis, gaudami galbūt ir labai 
mažą pelną”, teigė G. Nausė

metų JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės Šokių 
šventei, parama JAV lietuvių 
žiniasklaidos ir radijo progra
moms, Lietuvos Kultūros pa
veldo virtualios parodos pa
saulio kompiuterių tinkluose 
surengimas sutinkant trečiąjį 
tūkstantmetį, ir kita. Malonu, 
kad į tai buvo bent iš dalies 
atsižvelgta.

Komisįja nenustojo domėtis 
ir Pietryčių Lietuvos reikalais. 
1999 m. kovo 2 d. buvo aplan
kyta Bezdonių mokykla Vil
niaus rąjone. Teko konstatuo
ti, kad nemažai problemų liko, 
lietuvių kalba dar nesulaukė 
pakankamos paramos ir pa
garbos šiame Lietuvos regio
ne. Būtina padidinti dėmesį 
šiai problemai, ypač svarbu 
būtų atkurti valstybinę re
gioninių ir etninių problemų 
komisįją.

1999 metai buvo itin svar
būs Lietuvos integracijos į Va
karų struktūras aspektu. Ar
tėjantis NATO viršūnių susi
tikimas Vašingtone bei ES

da.
Pasak jo, vietos gamintojai 

patiria nemažų nuostolių ir 
dėl euro kurso smukimo, dėl 
kurio lito kursas yra ganėtinai 
aukštas euro atžvilgiu. „JAV 
ekonomika nesmuko taip, 
kaip to buvo laukta. Be to, 
skepticizmas dėl Europos pini
gų sąjungos ir pačios Europos 
suinteresuotumas silpnu eu
ru, siekiant išsikovoti silpnas 
rinkas Pietryčių Azijoje, kol 
kas neleidžia tikėtis, kad eu
ras greitai atsigaus”, kalbėjo 
Vilniaus banko atstovas.

LENKIJA PRIIMTU
LIETUVOS ELEKTROS 

ENERGIJĄ

Lenkija yra pasiren
gusi priimti visą sutartą elekt
ros energijos kiekį iš Lietuvos, 
kai tik bus išspręsta elektros 
energijos tranzito per Baltaru
siją problema, pirmadienį su
sitikęs su dviejų dienų darbo 
vizitu į Varšuvą atvykusiu 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistru Antanu Valioniu, pa
reiškė Lenkijos prerųjeras Jer- 
zy Buzek.

Susitikimo metu Lenkijos 
premjeras padėkojo buvusiam 
ambasadoriui Varšuvoje A. 
Valioniui už ilgametį diploma
tinį darbą. J. Buzek paminėjo, 
kad A. Valionio geras Lietuvos 
ir Lenkįjos santykių išmany
mas padės dvišalių santykių 
plėtrai.

Per susitikimą buvo aptarti 
dvišaliai Lietuvos ir Lenkijos 
santykiai bei tolesnė jų plėtra, 
energetikos klausimai, artė
jančio dviejų valstybių diplo
matinių santykių atkūrimo 
dešimtmečio renginiai, susi
tarta atnaujinti karinio bend
radarbiavimo sutartį.

Kaip pranešė Lietuvos 
URM, A. Valionis informavo 
Lenkijos premjerą apie Lietu
vos elektros energijos tranzitą 
per Baltarusijos teritoriją.

viršūnių susitikimas Helsin
kyje-, paskatino komisįją didelį 
dėmesį skirti Lietuvos pasi
ruošimui prisiimti NATO ir 
ES narystės įsipareigojimus. 
Diskusijose šiuo klausimu iš
ryškėjo raginimas, kaip įma
noma aktyviau vykdyti refor
mas, būtinas integracįjai, vi
sais įmanomais būdais, įskai
tant lietuvių, lenkų diasporos 
JAV panaudojimą, siekti, kad 
NATO šalys tęstų „atvirų du
rų” politiką.

Nauja komisuos domėjimosi 
sritis, išryškėjusi 1999 m. 
kovo posėdžiuose — energeti
ka, naftos ūkio privatizavi
mas. Nors Lietuvoje šiuo klau
simu buvo kilusios karštos 
politinės diskusijos, komisįja 
ragino surengti nešališką eks
pertų konferencįją, atribojant 
šį svarbų visam Lietuvos 
ūkiui klausimą nuo politinių 
ambicįjų. Deja, į šį komisįjos 
siūlymą iš esmės nebuvo at
sižvelgta.

Iš viso 1999 m. kovo posė
džiuose priimta 16 rezoliucįjų.
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Danutė Bindokienė

Pagaliau pradėta 
logiškai galvoti

Ar moterys nesidomi politi
ka? Juk rinkimų kampanijose 
nedaug matome moteriškų pa
vardžių, dar mažiau jų išren
kama į aukštesnes valdžios 
vietas. Kol kas nepasitaikė nei 
vienai moteriai tiek priartėti 
prie galimybės tapti JAV pre
zidente, kad jos pavardė atsi
rastų pagrindinių kandidatų 
sąraše. Tiesa, šiemet vienu 
tarpu atrodė, kad galbūt ir 
moteris (Elizabeth Dole) išdrįs 
žengti tą lemiamą žingsnį — 
kandidatuoti į Baltuosius rū
mus. Bet iš to debesėlio ne
iškrito nei lašo lietaus. Dauge
lis prisimen, kad vienuose 
ankstesniuose rinkimuose pa
grindinis kandidatas į prezi
dentus buvo numatęs moterį 
viceprezidente, bet netrukus 
tie ketinimai subliūško, kaip 
perdurtas balionas.

Yra pasaulyje viena kita 
valstybė, kuriai vadovauja 
moteris. (Kas gali pamiršti bu
vusią „kietąją” Didžiosios Bri
tanijos premjerę! Nors jos ad
resu buvo sukurta daug anek
dotų ir skirta pašaipų, vis tik 
Margaret Thatcher buvo su
mani, griežta ministrė pirmi
ninkė.) • Nors ji ir ne prezi
dentė, labai veiksmingai savo 
sunkias pareigas veža ir Ame
rikos Valstybės sekretorė Ma- 
deleine Albright. Galėtume 
rasti daug šviesių pavyzdžių, 
kai moterys, priėmusios svar
bias, pareigas, jas atlieka tiek 
pat gerai — daugeliu atvejų 
net geriau — kaip vyrai.

Lapkričio 7 d. rinkimuose, 
kurių pagrindiniai rezultatai 
dar vis neaiškūs, moterims ne
blogai pavyko. Pagausėjo ir 
moterų gubernatorių — dabar 
yra penkios (tai didžiausias 
skaičius, kaip bet kuomet 
anksčiau), ir senatorių — Se
nate jau turime dvylika mo
terų. Galbūt apie kitas tiek 
daug nekalbėta: jos kandida
tavo ir buvo išrinktos, tačiau 
daugiausia dėmesio susilaukė 
dabartinio prezidento Bill 
Clinton žmona, Hillary Rod- 
ham Clinton, kandidatavusi 
New Yorko valstijoje ir lai
mėjusi rinkimus. Tai pirmoji 
prezidentienė Amerikos istori
joje, siekusi ir laimėjusi vietą 
Senate. Žinoma, valstijų ir 
valstybės „žemesniuose” pos
tuose taip pat yra moterų. Ti
kima, kad ateityje jų skaičius 
gausės.

Kaip neseniai pastebėjome 
iš paskelbtosios naujosios Lie
tuvos vyriausybės, jos su
dėtyje yra tik viena moteris — 
Socialinių reikalų ir darbo 
ministrė Vilįja Blinkevičiūtė.

1999 m. rugsėjo 13-17 d. vy
kę komisijos posėdžiai buvo 
daugiausia skirti dar detales
niam kultūros, švietimo, jau
nimo klausimų svarstymui. Šį 
kartą ypač akcentuota vaikų 
organizacijų, vaikų socialinės 
apsaugos problematika. Vaikų 
teisių ir gerovės klausimams 
buvo skirtos net dvi rezoliuci
jos. Ypatingai atkreiptas dė
mesys į įvaikinimo problemą.

Pietryčių Lietuvos švietimo 
klausimu komisija siūlė stip
rinti apskrities viršininko ad
ministracijos teises, spren
džiant regiono švietimo klau
simus, nes savivaldybės ne vi
sada sudaro tinkamas sąlygas 
mokytis valstybine kalba. Mi
nistras K. Platelis savo atsa
kyme į rezoliuciją iš esmės su 
tuo sutiko, bet, jo nuomone, 
kompetencijos perdavimas 
apskrities viršininkui, nors 
numatytas įstatymo, būtų itin 
sudėtingas. Tad problema iš 
esmės palikta atvira.

Komisija taip pat ragino 
valstybę skirti lėšų Vokietįjos

Nepaisant, kiek ji toms parei
goms tinkanti ir kaip sėk
mingai šioje ministerųoje dar
buosis, ministrės ♦ Blinkevi- 
čiūtės veikla bus daug ati
džiau stebima — ir kritikuoja
ma — kaip bet kurio kito mi
nistro. Mat, tai „tik mote
ris"...

Jau ne kartą anksčiau pasi
reiškė Jungtinių Tautų vado
vybės rūpestis moters vaid
meniu, ir tuo pačiu jos gerove, 
tiek visuomeniniame; tiek šei
mos gyvenime. Buko atkreip
tas dėmesys į moters proble
mas, labai aktualidš kai ku
riose tautose ir kultūrose. Šia 
tema net ruoštos tarptautinės 
konferencįjos, ieškant būdų 
tas problemas, jeigu ne vi
siškai pašalinti, tai bent su
švelninti. Dabar žengtas dar 
vienas svarbus žingsnis, mė
ginant moteris įjungti* į taikos 
derybų procesą. Tai buvo ypač 
intensyviai svarstėme spalio 
mėnesį Dhaka, Bkrfgladesh, 
vykusioje JT Saugūmii tarybos 
konferencijoje.

Niekam nėra paslaptis, kad 
moterys (jeigu jos normalios) 
nesižavi karu, smurto veiks
mais. Galbūt taip jdse pasi
reiškia motinystės pradas: ap
saugoti savo vaikdš; Savo šei
mą nuo bet kokių' pavojų. 
Tačiau karo ir oku|5Hčįjų atve
ju moterys dažniausiai pirmo
sios tampa smurto aukomis, į 
kurias mažiausiai atsižvelgia
ma, skaičiuojant žuvusius ir 
karo nuostolius.

Galima sakyti, kad pagaliau 
JT Saugumo taryba pradeda 
praregėti ir galvoti logiškai, 
siekiant įjungti m^ris į tai
kos derybų proceąą/jguk ma
tome, kad vyrams tas procesas 
nelabai sekasi). Minėtoje kon
ferencijoje buvo pareikšta: 
„įjunkite daugiau moterų į 
taikos derybas bei karo nunio
kotos bendruomenės dvasinių 
žaizdų gydymą, ir netrukus 
pamatysite to jų darbo pasek
mes, kurių pasaulis įaip ilgi
si".

Moterų grupės jau darbuoja
si Šiaurės Airijoje* Kosove, 
Bosnijoje, Sudane; Artimuo
siuose Rytuose, Rytiniame Ti- 
more ir daug kitų vietų, kur 
liejasi kraujas ir aidi neapy
kanta. Siūloma moteris įjung
ti į nesėkmingą taikos proce
są Palestinoje, nes vyrams iki 
šiol susitarti nepavyko. Kur 
tikrai siekiama taikos, bus 
pasinaudojama ir natūraliu 
moters sugebėjimu tartis, ieš
koti kompromisų, siekti tai
kos. • •

lietuvių Vasario 16-ošios gim
nazijos, kaip lietuvybės židi
nio, išsaugojimui. Džiugu, kad 
2000 m. valstybės1- .biudžete 
skirta 300,000 Lt šlain tikslui.

Kitas džiugus dalykas — at
sakydama į komisijos rezoliu
ciją „Dėl lituanistinio-švietimo 
reikalų Jungtinėse "Amerikos 
Valstijose”, Švietimo ir mokslo 
ministerija parengė - tėvynės 
pažinimo ekskursijos projektą 
JAV lietuviams moksleiviams. 
Ministerija taip pat sudarė 
darbo grupę, kuri paruoštų 
kompiuterines programas mo
kyti vaikus lietuvių kalbos.

Vykdant komisijos rezoliu
cįją archyvų klausimu, pasiek
ta, kad Lietuvos archyvų de
partamentas ir JAV--LB pasi
rašė sutartį, kur numatytos 
bendradarbiavimo -'" kryptys, 
siekiant išsaugoti Lietuvos 
išeivijos kultūrinį palikimą.

Taip pat svarbus’ buvo isto
rinės atminties klausimas.

' ; *
i m . ♦ •«-

‘ (B.d.)
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PENKIŲ SU PUSE MILIJONŲ 
DOLERIŲ SPRENDIMAS

JONAS P. LENKT AITIS

Apie šį netikėtą teismo pa
skelbtą sprendimą sukėlusį 
įvairius vertinimus, buvo 
pranešta birželio 29 d., o rug
pjūčio 15 dienos „Drauge” 
buvo išspausdintas vertimas į 
lietuvių kalbą.

Emigracijai į JAV prasi
dėjus, Brooklyn pavirto di-. 
džiausią naujai atvykusių lie
tuvių susitelkimo vieta. 1951 
metais tėvai pranciškonai nu
tarė prie Brooklyno vienuoly
no steigti lietuviškosios spau
dos ir kultūros centrą ir tuom 
atremti sovietų išlaikomo sa
vaitraščio „Laisvė” propagan
dą. Iš Bostono tuoj buvo atkel
tas „Darbininkas”, prijungtas 
savaitraštis .Amerika” ir 
Pittsburgo „Lietuvių žinios”. 
Apie šią naują įstaigą tuoj 
pradėjo spiestis mokslo ir 
spaudos žmonės.

Netrukus paaiškėjo, kad už
sibrėžtam tikslui pasiekti esa
mos vienuolyno patalpos yra 
per ankštos, o vieta nepatogi. 
Buvo nuspręsta kurtis Brook
lyn aukštumoje, Highland 
parko pakraštyje. Ten tėvai 
pranciškonai nupirko 5 greta 
vienas kito buvusius namus, 
juos nugriovė, žemės sklypus 
sujungė į vieną vienetą ir pa
statė naują šešių pastatų vie
nuolyno junginį, kurių vienas 
pagrindinių pastatų yra pava
dintas Kultūros židiniu.

Tam projektui duoti eigą TP 
išleido daugiau kaip pusę mili
jono dolerių. Priedo sudarė ir 
inkorporavo atskirą 300,000 
dolerių statybos fondą. To bu
vo negana. Į talką atėjo iš lie
tuvių organizacijų ir atskirų 
asmenų sudarytas komitetas, 
kuris pasiūlė prisijungti prie 
fondo veiklos ir aktyviai daly
vauti talkoje, renkant aukas 
vienuolyno pastatų junginio 
statybos išlaidoms apmokėti, 
pareikšdami: „Likusią sumą 
sudėti yra mūsų privilegįja, 
mūsų ambicijos ir garbės rei
kalas”.

Vienuolyno projektas buvo 
užbaigi }, ir KŽ pastatas ofi
cialiai dedikuotas, 1974 m. 
vasario 10 dieną „Nepri
klausomai Lietuvai ir lietuvių 
tautai”.

Dvylika metų KŽ adminis
travimo vienuolyno statybos 
komiteto pirmininkas, tėvas 
Paulius Baltakis, OFM. Sąly
goms nuolat keičiantis, o vie
nuolyno nariams mažėjant, 
buvo nutarta ieškoti galimy
bių už vienuolyno ribų, susi
tarti su prekybine firma, kuri 
apsiimtų KŽ pastatą adminis
truoti.

Pastatą administruoti suti
ko tam tikslui naujai sukurta 
firma, „The Lithuanian Cultu- 
ral Center, Ine.”, už vieną do
lerį nuomos trejų metų admi
nistravimo laikotarpiui, ir 
1983 metų gruodžio 17 d. pasi
rašė nuomos sutartį.

Nuomos sutarties 22 para
grafas numatė, kad sutartis 
automatiškai prasitęs tokio
mis pat sąlygomis būsimiems 
trejiems metams, jeigu viena 
iš šalių nepareikš raštu atsi
sakanti vykdyti sutartyje iš
reikštus pasižadėjimus 90 
dienų prieš sutarties pasibai
gimą. Remiantis tuo paragra
fu, sutartis automatiškai pra- 
siilgino penkis kartus, ligi 
1998 metų spalio 31 dienos.

Tėvai pranciškonai, pildyda
mi sutarties 22 paragrafo są
lygas, per tėvą Pranciškų 
Giedgaudą, OFM, nustatytu 
laiku raštu pranešė „LCC, 
Ine.” ir tos firmos tarybos pir
mininkui dr. Jonui Bilėnui, 
kad ateinantiems trejiems 
metams nuomos sutartis ne
bus atnaujinta. Tą pranešimą 
pakartojo ir tėvų pranciškonų 
advokatas.

Užuot atsakius tėvams pran
ciškonams į jų pasiųstus 
pranešimus, dr. Jonas Bilė- 
nas, The Lithuanian Cultural 
Center, Ine., ir savo, tos fir
mos tarybos pirmininko, var
du, New York valstijos Aukš
čiausiame teisme pradėjo ci
vilinę bylą prieš TP, kaltinda
mas juos sulaužius nuomos 
sutartį ir reikalavo teismą jo 
vadovaujamai firmai, „The 
LOC, Ine.”, pripažinti nuosa
vybės savininko teisę į ligi tol 
administravimo tikslui nuo
motą pastatą ir po juo esan
čią žemę.

Toks nerealus reikalavimas 
atkreipė teismo administraci
jos asmenų ir bylos svarsty
mui parengti ir prižiūrėti pa
skirto teisėjo dėmesį, ir sukėlė 
abejones apie skundėjo dr. 
Jono Bilėno teismo įstaigų re
alybės ir teismo proceso su
pratimą. Visa tai neabejotinai 
turėjo įtakos sprendimui.

Nekreipiant dėmesio, kad 
rugpjūčio 15 d. rašinyje įdėjau 
svarbiausios sprendimo dalies 
teksto vertimą į lietuvių 
kalbą, kuriame teismas nusa
ko svarstymo eigą ir priežastį, 
kodėl toks sprendimas buvo 
padarytas, o kai kuriems New 
Yorko apylinkėje gyvenan
tiems lietuviams buvo pasiųsti 
anglų kalba sprendimo origi
nalo atspaudai, šmeižtų ir 
melų veiksmai prieš tėvus 
pranciškonus dar labiau su
stiprėjo.

Teismo dokumentus teisin
gai įvertinti reikia būti susi
pažinusiam su JAV civilinių 
teismų proceso sistemomis. 
Jos viena ' nuo kitos mažai 
skiriasi, tačiau valstijos įsta
tymais ar potvarkiais nustaty
ta tvarka kiekvienam piliečiui 
yra privaloma ir griežtai pri
žiūrima.

Asmenims, kurie domisi dr. 
Jono Bilėno bylos sprendimu, 
kad būtų lengviau suprasti, 
čia aptarsiu bylos užvedimo 
pirmuosius veiksmus, prade
dant skundo ar ieškinio už
registravimu ligi teismo ad
ministracija ar administraci
nis teisėjas paskiria teisėją 
prižiūrėti tolimesnį bylos ei
gos vystymąsi, o, laikui pri
brendus, bylą svarstyti ir 
spręsti. Teisėją paskyrus, pra
sideda dokumentų pasikeiti
mas tarp abiejų'šalių, advo
katų vadinamas „litigation”.

Tokiame stovyje dabar yra ir 
kalbama „The Lithuanian 
Cultural Center, Ine.”, bei dr. 
Jono Bilėno byla.

Civiliniame teisme byla pra
sideda apskrities įstaigoje, 
(County Clerk’s office), skun
dėjui — ieškovui sumokėjus 
atitinkamą mokestį ir įteikus 
du kaltinimo egzempliorius, 
ant kurių yra užspaudžiamas 
laiko antspaudas, nurodantis 
metus, mėnesį, dieną, valan
dą, minutę ir sekundę, kada 
tas dokumentas buvo užre
gistruotas, ir užrašomas bylos 
numeris. Tada dokumentas 
perduodamas teismo adminis
tracijos naujų bylų peržiū
rėjimo skyriui patikrinti, ar 
naujai bylai priimti visi rei
kalavimai yra atlikti, ir įdėti į 
tai bylai paskirtą specialų 
voką. Čia byla laikoma ligi 
bus gautas kaltinamojo atsa
kymas.

Nustatytas laikas atsakyti į 
kaltinimą yra apribotas ne il
giau, kaip 30 dienų, įskaitant 
šventadienius, ir griežtai teis
me administracijos stebimas.

Antrasis skundėjo egzemp
liorius su tokiu pat laiko ant
spaudu turi būti skundėjo 
nusiųstas registruota siunta 
ar pasiuntinio asmeniškai 
įteiktas kaltinamajam, o gau
tas pašto pakvietimas, ar pa-

JAV LB tarybos suvažiavime, vykusiame Hartford, CT, iš kairės: Religinių reikalų tarybos pirm. sės. Margarita 
Bareikaitė, vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir PLB pirmininkas Vytautas Kamantas.

siuntinio raštiškas ir notaro 
pabudintas pareiškimas, turi 
būti saugojamas. Teismo eigai 
vystantis, jis gali būti pareika
lautas.

Kaltinamasis, gavęs kaltini
mo dokumentą, laike nustaty
to termino privalo atsakyti į 
visus kaltinimus, vienus pa
neigiant, kitus paaiškinant, ir 
parengtą atsakymo dokumen
tą, panaudojant tą patį kelią 
per County Clerk’s įstaigą, 
pasiųsti kaltintojui.

Tėvų pranciškonų advoka
tas, gavęs skundą, kuriame 
buvo išvardinta kelios de
šimtys kaltinimų, pripažinęs 
tik vieną, kad TP vienuolyno 
žemė ir šešių pastatų jungi
nys, iš kurių vienas yra vadi
namas Kultūros Židiniu, ir 
trejų metų laikotarpiui ad
ministruoti nuomoja „The 
Lithuanian Cultural Center, 
Ine.” firma už vieną dolerį 
trimečio nuomos, ir kad teis
mas, kuriame skundas yra 
užregistruotas turi kompeten
ciją (jurisdietion) tą bylą 
spręsti.

Teismo administracijos bylų 
skundų įvertintojai atkreipė 
dėmesį, kad visi skundėjo kal
tinimai yra paneigti, pasiuntė 
abiejų šalių advokatams ra
ginimus nustatytą dieną at
vykti į teismo administraciją, 
kad dokumentuose išreikštas 
šalių nuomones būtų galima 
išaiškinti ir suderinti. Nusta
tytu laiku į teismą atėjo tik 
TP advokatas. Nei „The Li
thuanian Cultural Center, 
Ine.” advokatas, nei dr. Jonas 
Bilėnas neatėjo, nei raštu pa
siaiškinimo neatsiuntė.

TP advokatas sutiko su teis
mo administracijos pasiūlymu 
paskirti kitą atvykimo datą už 
keturių ar penkių-savaičių.

Tame laikotarpyje TP ad
vokatas paprašė vienuolyno 
administraciją padaryti visų, 
laike Kultūros židinio pastato 
nuomos sutarties penkių tri
mečių pratęsimų laikotarpyje 
vienuolyno nuosavybei pada
rytų nuostolių sąrašą, sura
šyti visų nuomos sutartyje 
išvardintų sąlygų neišpildy- 
mus bei kitų, atskirai pada
rytų, susitarimų ar pasiža
dėjimų nesilaikymą, savivalia
vimą finansiniuose reikaluose, 
be atsiklausimo keičiant ban
kų sąskaitas, neteisėtai perve
dant pinigus iš vienos są
skaitos į kitą, norint nuslėpti 
tikrąjį finansinį stovį, ir kitus 
padarytus prasižengimus.

Tėvų pranciškonų provinci
jolas tėvas Placidas Barius, 
OFM, viską surašęs teismui 
parodymo „Affidavit” forma ir 
notaro akivaizdoje pasirašęs, 
persiuntė advokatui. Šis tą 
parodymą pavertęs prieš- 
skundžiu (Counter Claim), 
užregistravo County Clerk’s 
įstaigoje, prijungė prie tik 
pradėtos bylos, o antrąjį eg
zempliorių įstatymų nustatyta 
tvarka, nusiuntė LCC, Ine. 
Bilėno advokatui. Tokiu ėjimu 
TP ne tik paneigė skunde

išvardintus kaltinimus, bet iš 
savo išeities taško skunde 
LCC, Ine. firmą ir jos tarybos- 
pirmininką dr. Joną Bilėną, 
atsakingą už jo vadovaujamos 
firmos padarytus nuostolius, 
ir jį patį už iš anksto planuo
tus veiksmus, ' žalingus ir 
nuostolingos TP vienuolyno 
nekilnojamai nuosavybei ir jų, 
tėvų pranciškonų, ordino gar
bei.

Atėjus teismo nustatytam 
laikui atvykti į teismą antrą 
kartą, nei LCC, INc. advoka
tas, nei dr. Jonas Bilėnas 
neatvyko.

Ryšium su prie bylos pri
jungtu priešskundžiu (Coun
ter Claim) teismo administra
cija paskyrė trečią datą ir 
pasiuntė raginimą atvykti.

Šį kartą teismo administra
cijoje bylą tvarkantieji asme
nys į tokį dr. Jono Bilėno pa
sielgimą žiūrėjo kaip į apgal
votas pastangas nepaklusti 
tiesmo raginimams ir visus 
tris dokumentus perdavė spe
cialiam tiesos tyrimo ir nusta
tymo skyriui (Inąuest) teisi
ninkams, vadinamiems „teisy
bės žuvautojais”, patikrinti ir 
suderinti TP priešskundyje 
(Counter Claim) padarytus pa
reiškimus su ir prieš LCC, 
Ine. originaliuoju skundu, o, 
palyginimus padarius, pa
reikšti bendros išvados nuo
monę.

„Inąuest” procesas civilinėse 
bylose panaudojamas, tik by
lai gerokai pažengus pirmyn, 
nes ta teisybės tyrėjų grupė 
yra už teismo administracijos 
ribų, kuria dažniausiai pasi
naudoja bylai svarstyti paskir
tas teisėjas.

Svarbu pastebėti, kad pava
dinimas „Inąuest” dažnai gir
dimas kriminalinėse bylose, 
surištose su žudynėmis ar ne
nustatyta žmogaus mirties 
priežastimi. Jų pareigos yra 
labai skirtingos.

Trečią kartą nei LCC, Ine. 
advokatui, nei dr. J. Bilėnui 
neatvykus, teismo administra
cija, visą per tą laiką sukaup
tą medžiaga su įvairių teismo 
administracijos asmenų pas
tabomis, perdavė administra
cinio teismo įstaigai, pata
riant paskirti teisąją tolimes
nei bylos eigai vesti.

Teismo administracija pa
skyrė NY valstijos Aukščiau
siojo teismo teisėją Randolph 
Jackson stebėti bylos eigą ir 
kontroliuoti abiejų šalių advo
katų veiksmus. Susipažinęs 
su skundo, atsakymo į skundą 
ir priešskundžio (Counter 
Claim) dokumentų turinių, 
bylos parengimo svarstymu 
skyriaus asmenų padarytomis 
pastabomis, o ypač su teisybės 
ištyrimo (Inąuest) padarytais 
palyginimais su abiejų šalių 
advokatų pareiškimais ir jų 
šališkais teigimais, nustatė 
bylos dvilypumą.

Tikruoju bylos užvedimo pa
grindu ir kaltinimų priežasti
mi yra TP atsisakymas „The 
Lithuanian Cultural Center,

Ine. atnaujinti nuomos sutartį 
šeštam trimečiui.

Antroje vietoje yra LCC, Ine. 
reikalavimas išskirti iš TP 
vienuolyno junginio nuosa
vybės žemės plotą ir ant jo sto
vintį KŽ pastatą, ir pripažinti 
LCC, Ine. firmai visuotinio 
savininko nuosavybės teises. 
Tam reikalavimui paremti dr. 
Jonas Bilėnas ir LCC, Ine. ad
vokatas jokių dokumentų teis
mui nepateikė, tik žodžiu 
įrodinėjo, kad vienuolyno sta
tybos metu eilė lietuviškų or
ganizacijų ir pavienių asmenų 
talkino TP statybai užbaigti 
aukų rinkimo vajuje, todėl 
žemė ir pastatas priklauso vi
siems, bet kur gyvenantiems 
lietuviams, o LCC, Ine. jiems 
atstovauja.

Teisėjas su jų nuomone ne
sutiko ir nurodė, kur KŽ de
dikacijos akte TP pripažino or
ganizacijų ir atskirų asmenų 
aukas, o organizacijos ir auko
tojai priėmė tokį pripažinimą, 
kąip atpildą už jų pastangas, 
dalyvaujant talkoje, TP supla
nuotam uždaviniui įvykdyti, 
jų vienuolyno nuosavybės cen
tre pastatyti pastatą, kuriuo 
galės pasinaudoti visi, ku
riems rūpi lietuviškoji kul
tūra.

Remdamasis teismui pa
teiktuose dokumentuose pa
darytais pareiškimais ir TP 
priešskundžiu (Counter Claim) 
prieš LCC, Ine., teisėjas dr. 
Joną Bilėną prijungė prie TP 
priešskundžio (Counter Claim) 
kaip (additional defendant), 
papildomąjį kaltininką.

Teisėjas, atskyręs nekilnoja
mojo turto pripažinimo klau
simą, ėmėsi nagrinėti pagrin
dinį šios bylos skundo prie
žastį — nuosavybės savininko 
ir nuomininko ginčą, ir su tuo 
ginču susijusius kitus nesusi
pratimus.

Besigilindamas į teismo ad
ministracijos padarytas pasta
bas, teisėjas priėjo išvados, 
kad visų nesusipratimų, nege
rovių ir ginčų pagrindu ir viso
mis priemonėmis platinamos 
neigiamos propagandos varik
liu prieš TP ordiną yra dr. Jo
nas Bilėnas. Prie to prijungęs 
jo nusistatymą nekreipti dė
mesio, priešintis teismo ragi
nimams dalyvauti svarbiame 
bylos svarstymo paruošime, 
nesipriešinti TP teismui įteik
tiems priešskundyje (Counter 
Claim) išvardintiems kaltini
mams, viską sudėjęs įžiūrėjo 
ir įsitikino dr. Jono Bilėno ap
galvotu bylos apleidimu atsi
sakius toliau remti jo paties 
užvestą skundą.

Nesant jokio pasipriešinimo 
iš skundėjo pusės, teisėjas 
pasinaudojo TP advokato pa
rengtu ir teismui įteiktu vie
nuolyno nuosavybei padarytų 
nuostolių sąrašu ir, atsižvel
gęs į Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Kanadoje bei kitose 
valstybėse aktyviai platinamą 
neigiamą ir neteisingą dr. 
Jono Bilėno minčių propagan
dos reikšmę, o už nedalyva-
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TARP MUSŲ KALBANT
APIE JONĄ KELEČIŲ

Prieš gerą porą dešimtme
čių, svečiuojantis saulėtoje 
Floridoje, vienas tautietis 
klustelėjo, ar ko gero man nė
ra pažįstami Kelečiai, vienas, 
girdi, esąs dailininkas, kitas 
aktorius, o trečias bene ko
mercinių iškabų gamintojas. 
Pasirodo, jog jam, gyvenusiam 
nuošalesnėje vietovėje, buvo 
sunku susivaikyti Jono Kele- 
čiaus trilypiuose darbuose.

Tais laikais J. Kelečiaus di
džioji meilė buvo dailė ir teat
ras. O iškabų gamyba — pa
grindinis pragyvenimo šalti
nis.

J. Kelečius jau Rokiškio 
gimnazijoje pradėjo reikštis 
dailėje ir scenoje. 1944 m., ar
tėjant raudonarmiečių pul
kams, pasitraukė į Vokietiją. 
Pasibaigus karui „nutūpė” Ha- 
nau lietuvių išeivių stovykloje, 
Čia, jo pastangomis buvo 
įsteigtas „Atžalyno” e teatras. 
Jame išaugo nemažai išeivijo
je gražiai pasireiškusių akto
rių. Atrodo, kad Kelečius tame 
.Atžalyne” „užrašė” savo sielą 
teatrui.

Štai paties J. Kelečiaus ka
daise išsakyti žodžiai: „Teatri
nė veikla ir darbas Jurgio Ble- 
kaičio vadovaujamoje 'Atžaly
no’ studijoje, paliko man švie
siausius atsiminimus. Ten aš 
išmokau iš tikrųjų nemeluoto 
teatro meno. Tai buvo mano 
didžiausias turtas, kurį įsigi
jau tada, kai trūko duonos ir 
buvau alkanas...

Yra sakoma — ne vien duo
na žmogus sotus. Taip ir aš 
jaučiuosi. Jei dirbčiau tik pil
ką kasdienybės darbą, tai jau 
seniai būčiau miręs. Bet norisi

vimą teismo procese, pritaikęs 
„CPLR 3215 Default” (bylą to
liau tęsti atsisakiusį) para
grafą, paskyrė sumokėti T. 
pranciškonams vieno milijono 
dolerių piniginę sumą už neat- 
siskaitymą su Atsargos kapi
talo fondu, ir kitą milijoną do
lerių pabaudos. Kitus tris su. 
puse milijono dolerių priteisė 
už per 15 metų TP vienuolyno 
nuosavybei padarytus nuosto
lius.

Iš viso penkis su puse milijo
no dolerių!

Pastaba: „Default” sprendi
mas yra galutinas ir neape- 
liuotinas. Tačiau įstatymas 
yra numatęs skirtingą kelią 
ir procesą nustatytu laiku 
teismą prašyti, kad sprendi
mas būtų sušvelnintas. Atro
do, kad dr. Jonas Bilėnas šia 
galimybe nepasinaudojo.
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ir sielai maisto. Man patinka 
teatro menas. Myliu savo žmo
nes — lietuvius. Ir man malo
nu ką nors šviesiau paruošti ir 
su jais pasidalinti. Širdis sa
ko, kad jie mane myli ir nuo
širdžiai priima. O, be to,Jau
čiu ir tam tikrą atsakingumą 
prieš tuos žmones, kurie pasi
liko Lietuvoje. Jeigu mes nie
ko nedirbsime, tai ir jiems bus 
sunkiau. O, jei jie pajus mūsų 
gyvastingumą, galvoju, kad ir 
jiems, ir mums bus lengviau... 
Turiu savo studiją, ir žinau, 
jei būčiau atsidavęs tik dar
bui, tikriausiai šiandien turė
čiau rezidenciją ir daugiau 
duonos. Dabar dar vis gyvenu 
lūšnelėje prie graboriaus. Esu 
laimingas, turiu gražią šeimį, 
du*sūnūs lanko universitetą,, o 
tėvas suspėja ir duonos tru
pinį uždirbti ir sielai maisto 
rasti”.

Vieną sykį besikalbant ma
žame žmonių ratelyje, Kele
čius išsitarė: „Dirbu, kad bū
čiau gyvas. Dirbu, kad lietu
viškas žodis dar ilgai skambė
tų. Dirbsiu tol, kol mano krū
tinėje plaks širdis”.

Jis daug metų reiškėsi teat
ro ir dailės srityje. Nelengva 
buvo dirbti dviejose srityse. 
Juo labiau, kad reikėjo dirbti 
ir trečioje. Tą trečiąją sritį, ne
iškentęs vadindavo „velnio įš- 
mislu”. Vis dėlto jis žinojo, 
kad tą duoną pelnanti sritis 
yra neišvengiamai reikalinga. 
Jo žodžiais tariant, juk ir pote
riuose minima „kasdienės mū
sų duonos, duok. mums šian
dien...”

Jonas Kelečius, gyvendamas 
ir uždarbiaudamas senajame 
Bridgeporte ir plačiai besi- 
reikšdamas lietuvių kultūri
niame gyvenime, studijavo ir 
baigė Institute of Lettering 
and Design. Taipgi studijavo 
tapybą Čikagos Art Institute. 
Jis, anot vieno amerikiečio 
kritiko, „turi natūralų paju
timą tapymui dėl paties tapy
mo, ne tapymui, kad pavaiz
duotų objektą. Visa tai — pri
dėjus jo gerą pajautimą spal
vai ir ritmui, pagimdė.puikias 
serįjas kurinių, kuriuos gali
ma pavadinti poezija tapy
boje”.

Nesmagu, kad talentingasis
Jonas Kelečius, kuriam š.m. 
gruodžio 1 d. rengiamas pa
gerbimas ir jo sukurtų dailės 
darbų paroda, yra sunegala
vęs. Linkėkime jam sveikatos 
■ir viso geriausio!

Petras Petrutis
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LOS ANGELES, CA

ARTĖJA RUDENS 
ŠVENTĖ

Los Angeles, CA, Lietuvos 
Dukterų draugijos tradicinė 
rudens šventė š. m. lapkričio 
26 d. vyks Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Sesės nutarė 
pačios paruošti maistą (vado
vaujant Genutei Plukienei), 
papuošti salę, aptarnauti sve
čius ir juos linksmai nuteikti 
populiaria programa. O ge
riausiai tai atlieka Los Ange
les Vyrų kvartetas ir mūsų 
visų mylima pianistė Rai
monda Apeikytė! Paskui, jau 
pavalgius, kiekvieną aprūpin
ti laimingais laimėjimų bilie
tais. Nors ruduo slenka gilyn, 
čia jis būna tingus, lėtesnio 
temperamento, geros draugys
tės ir gardaus pavalgymo su
sibūrimas po pamaldų visiems 
atsilankiusiems žada jaukią 
šventadienio popietę. Susirin
kime visi, vardan šalpos rei
kalingų mūsų brangių tautie
čių, į Lietuvos Dukterų drau
gijos ruošiamą rudens šventę, 
kad būtų ir jiems gerai, ir 
mums visiems gerai gerai...

Stasė V. Pautienienė

DETROIT, MI

DETROITO SKAUTAI 
RUOŠIA KŪČIAS

Detroito lietuviai kviečiami 
š.m. gruodžio 10 d., sekmadie
nį dalyvauti Ųievo Apvaizdos 
parapijos salėje „Gabijos” 
skaučių ir „Baltijos” skautų 
tuntų ruošiamoje Kūčių vaka
rienėje. Pradėsim 4 vai. p.p. 
abiejų tuntų bendra iškilmin
ga sueiga. Visi skautai daly
vauja išeiginėse uniformose. 
Pd sueigos valgysime Kūčių 
vakarienę. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti 
Dainai Anužienei, tel. 517- 
545-0925, arba Rasai Karve- 
lienei, tel. 248-380-1363. Kiek
viena šeima prašoma prie 
Kūčių prisidėti kokiu nors val
giu. Kalėdų šventes pradėki
me kartu. Lauksime visų.

„Gabijos” ir „Baltijos” 
tuntų vadovybė

DĖKOJAMA DETROITO 
LIETUVIAMS

1995 m. gegužės 21 d. Det
roite užsidarė Šv. Petro lietu
vių bažnyčia. Lietuvos Vyčių 
padalinys „Pagalba Lietuvai” 
iš Detroito arkivyskupijos ga
vo ypatingą leidimą bažnyčios 
įrengimus — vitražus, vargo
nus, statulas, altorius, suolus 
ir kitą inventorių pasiųsti Lie
tuvon Alytuje tuo metu stato
mai Švč. Mergelės Marijos 
Krikščionių Pagalbos bažny
čiai. Šios parapijos klebonas 
yra kun. Leonas Jakimavičius. 
Visų minėtų daiktų pasiunti
mas kainavo arti 10,000 dol. 
Visose trejose Detroito lietu
vių bažnyčiose vykdytas aukų 
vajus buvo sėkmingas. Į šau
kimą darbo talkon atsiliepė 
gražus būrys žmonių, kurie

Baltimorės lietuvių pensininkų klubo valdyba su Lietuvos Respublikos 
ambasados Vašingtone antruoju sekretoriumi. Iš k. — klubo pirmininkas 
Algirdas Skudzinskas, ambasados sekretorius Rolandas Kačinskas, klubo 
sekretorė Aldona Marcinkienė ir klubo iždininkas Vytautas Banys.

padėjo minėtus daiktus pa
ruošti siuntimui. Gauta gera 
reklama lietuviams ir Lietu
vos Vyčių padaliniui, nes šis 
projektas buvo paskelbtas ir 
rodomas vietinių žinių laidoje 
ir aprašytas „Michigan Catho
lic” laikraštyje.

Neseniai gautas kun. Leono 
Jakimavičiaus laiškas ir nuo
trauka. Bažnyčia ir koplyčia 
jau pastatytos. Vargonai su
statyti bažnyčioje ir žemutinė
je koplyčioje, pavadintoje Šv. 
Petro vardu. Koplyčioje vyksta 
kasdieninės šv. Mišios. Kop
lyčioje kabo naujas plakatas 
su užrašu: „Mūsų protėvių 
dvasios jėgas tepripildo ir šią 
Šv. Petro koplyčią, 1921-1995, 
Amerikos lietuvių Šv. Petro 
bažnyčios atminimui”.

Kun. Leonas išpildė pažadą 
Detroite uždarytos bažnyčios 
įamžinimui. Jis dėkoja Lietu
vos Vyčiams, „Pagalba Lietu
vai” ir Detroito lietuviams. 
.Amžina padėka jums. Vy
čiams. Meldžiuosi už jus”.

Regina Juškaitė 
Švobienė

ST. PETERSBURG, FL

LIETUVOS DUKTERŲ 
VEIKLA

Nuniokotą vasaros karščių, 
audrų ir tropinio lietaus iš
praustą St. Petersburgą, kaip 
šviesus spindulys mūs apdo
vanojo malonia atgaiva, „Trijų 
mūzų” „suharmonizuotas” 
koncertas: „Net kai nieko nė
ra, lieka meilė”. Tad ir sugu
žėjo daugiau dviejų šimtų pen
sininkų ieškoti tos likusios 
meilės.

Šį nedidelį „Trijų mūzų” an
samblį sudarė: Rita Preikšaitė 
— inezzosopranas, Melitina 
Kuprienė — akomįiariiatorė ir 
aktorė-deklamatorė Virginija 
Kochanskytė. Koncertas vyko 
spalio 11 d. 3 vai. p.p. Lietu
vių klubo salėje. Koncėrtuoda- 
mos kituose miestuose, pa
kviestos maloniai sutiko atlik
ti koncertą, ir mūsų „rojuje” 
Floridoje. Tuo pačiu pasišil
dyti Floridos saulėje ir atgai
vinti fizines jėgas. Šio rude
nėlio oras tikrai puikus, nenu
sikalsime sakydami, kad tai 
tikras rojus.

Koncertas buvo įdomiai „su
harmonizuotas” iš dainavimo 
ir dailiojo deklamavimo ar 
skaitymo akompanuojant pui
kiai pianistei.

Įdomiai pačių viešnių deko
ruotoje scenoje, surinkusios iš 
visur dirbtines gėles, ištiesė 
baltų rožių girliandas nuo sce
nos viršaus iki grindų. Scenoje 
buvo gėlės, gėlės... Nesaky
čiau, kad tai derinosi su sce
noje atliekama programa. O 
gal norėta pavaizduoti K. M. 
Čiurlionio kambarį su mažu 
staleliu, senoviška kėde ir 
skaitymo lempa. Mėginta iš 
koncerto padaryti spektaklį. 
Bet kai esantis scenoje vienas 
asmuo atlieka savo programą., 
o kiti du stovi nejudėdami, lyg 
sustingę, tad ir nesukėlė spek
taklio įspūdžio. Ypač tai jaut-

Los Angeles ilgametė Lietuvos Dukterų draugija pasiruošusi laukia Rudens šventės. Pirmoje eilėje trečia iš 
kairės — pirmininkė Lionė Vilimienė, penkta — neseniai per 101-jį savo gimtadienį peržengusi poetė Danutė 
Mitkienė. Nuotr. V. Štoko

riai atsiliepė atliekant gerokai 
ilgą pasakojimą apie Čiurlio
nio parašytus ir neparašytus 
laiškus, skaitant jų gan ilgas 
ištraukas. Žinoma, tai buvo 
įdomu tiems, kurie nieko arba 
mažai ką apie Čiurlionį žinojo. 
Tik buvo gaila solistės ir pia
nistės, kurios nejudėdamos 
laukė savo eilės. Gal iš viso 
buvo per daug žodinės progra
mos. Buvo žodžiai ir tarp at
liekamų dainų, ir skaitymas 
poezijos su komentarais. O 
taip norėjosi išgirsti nors porą 
kūrinių ir pianistės, kuri yra 
tikra virtuozė. To žiūrovai ti
kėjosi. Programoje nebuvo įra
šyta, kas atlieka įrašytus au
torių kūrinius. Jei sugriebda
vai suprasti keletą žodžių, iš 
to žinojai, kad ne lietuviškai 
dainuoja. Didelė dalis progra
mos buvo dainuojama svetima 
kalba. Tiems, kurie lankome 
gastroliuojančių operų ir so
listų koncertus, svetimų kalbų 
prišiklausome iki valiai. Dar 
prisideda TV programos. Tai 
labai norisi išgirsti dainuojant 
savo kalba. Bet solistai, atvy
kę iš Lietuvos, beveik visą re
pertuarą (išskiriant porą tre
jetą dainų) atlieka svetima 
kalba. Ne per seniausiai dvie
jų solistų ir akompaniatorės 
koncerte girdėjome programą 
net šešiomis kalbomis. Jei 
kompozitorius nežinomas, tai 
ir išeini iš koncerto nieko ne
supratęs.

Koncertas buvo aukšto lygio 
su labai įvairaus žanro kom
pozicijomis.

Rita Preikšaitė — jauna,

lt makes a world of difference when you fly SAS 
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No one makes round-trip travel to Lithuania easier and more convenient than SAS. 
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$720 Algirdas Česnaitis 
$50 Antanina Rejarienė; 
$50 Irena Gelažienė; t 
$41 Stasė Semėnienė;
$29 Viktorija Karaitienė; ' 
$29 Elena Vasilievskiėnė; 
$25 Sofija Plenienė;
$20 Emilija Pakštienė;
$15 Janina Cukurienė; 
$10 Nijolė Kairys;
$5 Irena Mironas.

L r*! t

Flight # From To Departure Time Arrlvai Time

ŠK946 Chicago Stockholm 4:20 pm “Z35amtl

SK 744 Stockholm Vilnius 9:20 am 11:50 am
SK743 Vilnius Copenhagen 1:40 pm 2:20 pm
SK 943
-Si st

Copenhagen Chicago
to change without notne.

3:30 pm 5:40 pm

Scandinavian Airlines

graži. Tinkamas drabužis. Tu
ri stiprų balsą, ir didelę jėgą 
tam balsui apvaldyti. Scenoje 
laikysena puiki. Nėra bereika
lingo blaškymosi. Vyravo san
tūrumas, kiek jo reikėjo kū
riniui atlikti. Solistė turi dar 
daug laiko tobulėti ir nudai
linti aštriau skambančias gai
das. Įsidėmėtinas jos atliki
mas buvo Elizos daina iš „My 
fair lady”, gražiai išversta į 
lietuvių kalbą, buvo priimta il
gais plojimais ir iššaukta pa
kartoti.

Pianistė Melitina Kuprienė 
puikiai atliko savo, kaip 
akompaniatorės muzikinę da
lį. Ji preciziškai lydėjo daini
ninkę su visu atsidavimu at
liekamam kūriniui. Labai ti
kėjomės jos pianino solo. Ko
dėl jai nebuvo suteikta ši gali
mybė? O tikrai būtų buvę ža
vu.

Virginija Kochanskytė, atro
do, atliko ir režisierės, ir deko
rą torės pareigas. Jei dekoruo
jant sceną norėta pavaizduoti 
Čiurlionio kambarį (lyg ir pra
šosi tokia prielaida), tai Čiur
lionis tikrai negyveno apsup
tas baltų rožių girliandomis ir 
apsistatęs gėlėmis. Čia gal 
kiek persistengta, nes visa ši 
butaforija atitraukė dėmesį 
nuo esančių scenoje. Šio kon
certo dekoracijai būtų geriau 
tikusi subtilesnė klasikinė for
ma, neišeinant iš repertuaro 
rėmų.

Antroji koncerto dalis, pra
ėjo pakilesne nuotaika, nes vi
si atliekami dalykai buvo švie
sesnių spalvų, linksmesni, kas

visiems labiau prie širdies. 
Kai kalbama ar dainuojama 
apie mirtį, tai pensininkai ir 
visi kiti palinksta į gedulingą 
nuotaiką, bet tai išpirko du 
kartus padainuota „Mano pui
kioji ledi”.

Programos atlikėjos buvo 
apdovanotos gvazdikų puokš
tėmis, dar visi plodami slinko 
prie vaišių stalo: vyno, kavos 
ir pyragų. Liko tuščia scena, 
užgeso šviesos, pamažu visi 
ėjome namo dar vis šneku
čiuodamiesi ir apsvarstydami 
koncertą iš visų pusių. Tokio 
koncerto pasikartojimo tikrai 
jau neteks išgirsti. Iš širdies 
dėkojame visoms trims „Mū
zoms”!

Liko tušti stalai, išdraikytos 
kėdės. „Ir vėl į širdį ruduo at
klydo”...

Dalila Mackialienė

* Lietuviai labiausiai 
simpatizuoja švedams, rodo 
spalio mėnesį atlikta gyventojų 
apklausa, kurios metu buvo ti
riamas Lietuvos gyventojų po
žiūris į kitas tautas. Visuome
nės nuomonės ir .rinkos tyri
mų centro „Vilmorus” atlikto
je apklausoje lietuviai šve
dams skyrė 5.45 taško (7 taš
kų skalėje). Lietuviai taip pat 
palankiai vertina prancūzus 
(5.32), japonus (5.31) bei ita
lus (5.30). Amerikiečiai užėmė 
5-tąją vietą (5.00). Blogiausiai 
vertinami čigonai, jiems skirta 
tik 2.47 taško. Lietuviai gana 
palankiai vertina rusus (4.91), 
priešpaskutinę vietą užėmė 
žydai (3.43). <bns>

* Už neteisėtą heroino 
įsigijimą ir laikymą Vil
niaus apygardos prokuratūra 
pirmadienį paprašė įkalinti 1 
metams bendrojo režimo pa
taisos darbų kolonijoje įtaria
mąjį trijų mažeikiškių pagro
bimo byloje Algimantą Vertel- 
ką. 39 metų panevėžiečiui A. 
Vertelkai yra pareikštas kal
tinimas tik dėl neteisėto 0.645 
gramo heroino įgijimo ir laikys 
mo. Pirmadienį prokuratūra 
pripažino, kad nėra įrodymų, 
kad A. Vertelka būtų gabenęs 
narkotikus Lietuvos teritorijo
je, todėl šį kaltinimą paprašė 
pašalinti. Dėl trijų mažeikiš
kių — buvusio bendrovės 
„Mažeikių nafta” vadovo Ge
dimino Kiesaus, jo sūnaus ‘ir 
vairuotojo — dingimo, jų lais
vės atėmimo ir turto prievar
tavimo, pritrūkus įrodymų, A. 
Vertelkai kaltinimai nebuvo 
pareikšti. ibns>

ALGS narei

A. t A.
Dr. ELENAI MEKIENEI
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iškeliavus į Amžinybę,1 dūktai NIJOLEI 
KAŠUBIENEI, giminėms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. l-.-l t

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga

’ LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI AUKOJO 
2000 m. rugsėjis -spalis

$60
$50

$100 Janina Marks, V. A. Valavičiai, kaulina 
‘ Vailaitis, Aldona Eidukonis, Van ir dr.

Alina Domanskiai, Elena Briedis, Juzė 
Žebrauskas;
Aldona Ankus ir šeima;
Philomena Peleckienė, V. Mažeika, Birutė 
Jasaitienė, Ada Sutkus, Lidija Ignatonis, Sofija 
Jelionis, Birutė Briedienė, Nijolė Kairienė;
Ona Gutauskienc; trų \ » i f
dr. Genė Kriaučiūnienė, Irena Kirkus, Antanina 
Rejerienė, Aleksandra Buivydienė;
Gražina Micevičiūtė, Alfonsą Laniauskas, Bronė 
Mikulskienė, Elena Blandytė, Zuzana Pupienė, 
Stasė Kavaliūnienė, Elvyra Narutis;
Juzefą Augaitienė; . '
Marija Remienė, Marija'Staškienė, Raminta J - 
Jelionis, Danguolė Bartkus, Teresė Kazlauskas,. 
Julija Smilgienė, Jolita Sudeikis; u
Kleopatra Miliūnienė, Ona Abromaitienė, 
Natalija Rauckinas, Birutė Ėrapuęlenienė, 
Angelė Venclovienė, Stella Paškonis, Marįja 
Kapačinskas, Janina Pileckienė, Marytė Černius, t 
Elena Gailevičiūtė, Sofiją Vaksęlienė, Česlovą 
Bačinskienė, Sofija Beįgienė, Regena 
Kreivėnienė, Agnietė Malela, Onutė Mažiony^, 
Elena Druskis, Ona Abromaitis, dr.Janina . 
Jakševičienė, Marija Noreikienė, Ona Kartąnas, 
V. Čepaitienė, Emiliją Vengianskienė, Genęyieve 
Gedraitienė, Valentina Brazis, Dana Gierštįkienė,i 
Nijolė Dumbrytė; j , . /
Raminta Marchertienė; t
Marija Katkienė, Marija Sęduikienė, Edita , , , 
Giedraitienė, Florence Kastienė, V. Grigaliūnas,. 
Stasė Sakevičius, Bronė Motuzas; q
Ona Mikėnienė, Albina Dumbrięnė, Marija, 
Maciežienė. i , .

$45
$40

$30

$27
$25

$20

$17
$10

$5

Už mirusius aukojo:
$50 Aldona Rukuižiėnė, a.š. Alekso Rukuižos 

atminimui. * 1 '

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI AUKOJO: 
2000 m. gegužės 4 d. — 2000 m. rugsėjo ! d.

Už mirusiuosius aukojo:
$735 Petras Vėbra už a.a. Ireną Vėbrienę;
$30 Halina Bagdonas už a.a. Uršulė Bukelienę.

• , f • * . * '‘ i" \ i.

50 metą vedybų sukakties proga •1
$200 B. ir J. Briedžiai. Juos dovanojo: Lidija

Bardauskienė, Van ir dr. Alina Domanskiai,
Joana ir Jonas Krutuliai, Valė ir Jonas Kleinai, 
p. XX. ’ ■

• Prezideąto žmonaątos- 
togas leido Kinijoje; sužino
jo „Lįetųvoą rytas”. Keturioli-

‘ ka vienodomis Šiaudinėmis 
y skrybėlėmis pasipuošusių ži

nomų Lietuvos moterų vėlų 
lapkričio 3-osios vakarą grįžo į 
Lietuvą po 2 savaičių atostogų 
Kinijoje. Tarp jų buvo Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus žmona Alma, ■ JAV am
basadoriaus John F. Tęfft 
žmona Mariella, Lietuvos?, ka
riuomenės, vado Jono Kroųkai- 
čio žmona Rūta, buvusių ,:;fi- 
nahsų ministro Vytauto, iRu- 
dėno žmona Eglė ir kitos, vi
suomenėje žinomos moterys. 
Viena pagrindinių šios.iąpterų 
kelionės rengėjų-— 'D. Britani
jos ambasadoriaus Lietuvoje
žmona Brigitte, Robbins*

• ■» ;—i" ....... .... r*—>”■; 
• Per lengvai ant pakylos

užkeltas, gali būti vėjo. nu
pūstas* .s ; .
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6 DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 16 d., ketvirtadienis

& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEa

„Drauge” lankėsi Čikagoje besisvečiuojantis Žvirgždaičių parapijos klebo
nas kun. Algis Kildušis. Susitikimas su svečiu iš Lietuvos vyks šį šešta
dienį, lapkričio 18 d., 2 val.p.p. „Seklyčioje”. Kviečiami ne tik buvę žvirgž- 
daitiškiai, bet ir visi, kurie domisi Lietuvos Katalikų Bažnyčios rūpesčiais 
ir darbais. Nuotraukoje iš kairės: „Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindo
kienė, kun. Algis Kildušis ir Juozas Polikaitis.

Čikagos ramovėnai, talki
nant birutietiems ir šauliams, 
rengia 82 metų Kariuomenės 
atkūrimo sukakties paminėji
mų. Jis įvyks lapkričio 19 d. 
Šaulių namuose. Minėjimas 
prasidės pakeliant vėliavas 
Jaunimo centro sodelyje. Iškil
mingos pamaldos bus laiko
mos 10 vai.r. tėvų jėzuitų kop
lyčioje, Mišias aukos ir pa
mokslą pasakys kun. J. Vaiš
nys, SJ, giedos Vilija Kerelytė, 
vargonuojant muz. Manigir- 
dui Motekaičiui. Po pamaldų - 
apeigos prie laisvės kovų pa
minklo, pagerbiant kovojusius 
ir žuvusius, gynusius Lietuvos 
laisvę. Minėjimas Šaulių salė
je prasidės 12 vai. Pagrindinis 
kalbėtojas - Lietuvos garbės 
konsulas Čikagoje - Vaclovas 
Kleiza, o meninę dalį atliks 
Algimantas Barniškis. Kvie
čiame organizacijas atsinešti 
vėliavas, o visuomenę gausiai 
minėjime dalyvauti ir prisi
minti Lietuvos kariuomenės 
82 metų sukaktį. Po minėjimo 
- užkandžiai ir kavutė.

Petras Gražulis, Lietuvos 
Seimo atstovas, buvęs sąžinės 
kalinys, dalyvaus Amerikos 
lietuvių tarybos suvažiavime 
šį savaitgalį, lapkričio 17-18 
dienomis. ALTo suvažiavimas 
vyks Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500' S. Pulaski 
Road, Chicago. Suvažiavimo 
išvakarėse, lapkričio 17 d., 7 
vai. v. įvyks atstovų priėmimo 
pobūvis, o lapkričio 18 d., nuo 
9 vai. ryto — suvažiavimas. 
Amerikos lietuvių taryba ma
loniai kviečia ALTo narius ir 
visuomenę šiame suvažiavime 
dalyvauti.

Ki) mums Teatro festivalyje parodys Čikagos „Žaltvykslės” aktoriai? Jauno, Vilniuje gyvenančio dramaturgo M. 
Ivaškevičiaus pjesę „Kaimynas” stato: (priekyje) Dalia Vaisaitė, (I eilėje iš kairės) Ramunė Motekaitienė, Arū
nas Žentikas ir Eglė Juodvalkė, (II eilėje) Jonas Variakojis, Giedrė Gillespie, Pranas Ivinskis ir Nerijus Bara
nauskas, (III eilėje) Rima Žukauskaitė, režisierė Audrė Budrytė ir Marius Jankūnas. Spektaklis „Kaimynai” 
vyks lapkričio 24 d., penktadienį, 7:30 val.v. Jaunimo centre.

Pokalbį su prof. Vytautu 
Landsbergiu per Amerikos 
radiją galėsite išgirsti šian
dien, ketvirtadienį, nuo 10 
vai.r. iki 11 vai.r. per KUOW 
radijo stotį 94.9 FM bangų 
ruože. Šios gyvos laidos metu 
bus galima paskambinti tel. 
206-543-5869 arba 1-800-289- 
5869. „Internete” pokalbį bus 
galima pasiklausyti atsivertus 
puslapį

www.kuow.org/weekday.asp

ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS PIETŪS

Cicero Šv. Antano parapijoje 
yra didelių pasikeitimų. Prieš 
porą mėnesių buvo pavojus, 
kad neturėsime lietuvio kuni
go, kuris sekmadieniais 9 vai. 
r. lietuvių kalba aukotų Mi
šias.

Labai širdingai dėkojame 
Dievui, kad mūsų baimė nepa
sitvirtino, mat nuo pat kun. 
Kęstučio Trimako išvykimo 
tarnybos reikalais į Lietuvą 
kiekvieną sekmadienį 9 vai. r. 
šv. Mišias aukoja kun. Jau
nius Kelpšas. Kun. Jauniaus 
Mišių aukojimas ir jo pasako
mi pamokslai yra tikra atgai
va mūsų dvasiai. Kunigo dėka 
pagausėjo šių Mišių lanky
mas. Džiaugiamės ir dėkojame 
kun. Jauniui.

Lapkričio 19 d. tuoj po Mišių 
kviečiame užsukti į parapijos 
salę. Cicero apylinkės LB val
dyba rengia priešpiečius, vai
šins skaniu kugeliu, pyragais 
ir kavute. Visi kviečiami ir 
laukiami, užsukite smagiai 
pabendrauti draūgų ir pažįs
tamų tarpe.

Toronto dramos teatras 
„Aitvaras” švenčia savo veik
los dvidešimtpenkmetį. Kodėl 
buvo pasirinktas „Aitvaro” 
vardas? Lietuvių pasakose bei 
sakmėse aitvaras vaizduoja
mas kaip laisva, nuo niekieno 
nepriklausoma būtybė. Vie
niems jis nešdavo turtus ir pi
nigus, kitiems kerštaudamas 
užraukdavo nelaimę. Kadangi 
lietuviams išeivijoje brangiau
sias turtas yra lietuvių kalba, 
tai aitvariečiai vietoje žėrin
čių, pasakose minimų auksi- 
nukų stengiasi paberti kitokį 
auksą - lietuvišką žodį. Vie
nintelis asmuo, per dvidešimt 
penkerius' metus nepasitrau
kęs iš „Aitvaro”, - tai „Aitva
ro steigėja, vadovė ir režisierė 
Aldona Dargytė-Byszkiewicz. 
Ši režisierė su savo teatru at
vyksta į Čikagą, kur Teatro 
festivalyje rodys naująjį pasta
tymą - T. Rutkausko trijų 
veiksmų komediją „Audra 
giedroje”. Vaidins: E. Rut- 
kauskaitė-Valauskienė, D. Bo- 
tyrius, V. Šilininkas, R. Pe
čiulis, L. Širvinskas, D. Sta
siulevičius, I. Pivoriūtė, Z. 
Kruzikas, S. Naiųikas. Spek
taklis vyks lapkričio 26 d., 
šeštadienį, 7:30 val.v. Jauni
mo centre. Bilietus galite įsi
gyti „Seklyčioje”. .

Kultūrininkė Ligija Taut- 
kuvienė, Meno mokyklėlės 
direktorė, sutiko įsijungti į 
JAV LB Kultūros tarybą. Ji 
jau aktyviai darbuojasi Teatro 
festivalio darbuose. Bilietus į 
teatro spektaklius ir vakarie
nę prašoma įsigyti „Seklyčio
je”. Vaikai iki 10 metų bilietus 
gauna veltui!

• 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.)

x Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo. $200 — Arvidas Trump- 
jonas. $100 — Jonas ir Laima 
Šalčius; Rita Švarcas; Marty
nas ir Dalia Trakiai. $50 — 
Adolfas Brinkis; Jeva Jankus; 
Kristina Colombe; Ema Žiob- 
rienė. $25 — Jonas Kamaitis. 
$20 — Elena Dluskis; Walter 
Kasparaitis; Irene Krapaus- 
kas; Birutė Navickienė. $1 - 
Jonas Antanavičius. Dėkojam 
visiems rėmėjams. „Kara
liaučiaus Krašto lietuvy
bei” 1394 Middleburg Ct., 
Naperville, IL 60540-7011.

NELĖ IK EUGENIJUS VĖL KVIEČIA 
ČIKAGIEČIUS Į PASIMATYMĄ

Šį sekmadienį, lapkričio 19 
d. popietę, Jaunimo centro 
scenoje čikagiečiai vėl turės 
progą išgirsti žinomus Lietu
vos estrados veteranus — bu
vusius klaipėdiečius Nelę Pal- 
tinienę ir Eugenijų Ivanaus
ką.

Jie čikagiečiams nėra naujo
kai, nes jau čia ne kartą yra 
koncertavę. Ypač šio „vėjuoto 
miesto” padangėje jau nuo 
1983 metų kasmet rodosi Ne
lė, kuri čia spėjo įsigyti gana 
daug gerbėjų.

Beje, šiuos du atlikėjus gerai 
pažįsta ir neseniai į Čikagą at
vykusieji tautiečiai, nes jie 
Nelę ir Eugenijų turėjo progą 
išgirsti įvairiuose Lietuvos 
miestuose, ne vien Klaipėdoje, 
kur jie ilgoką laiką buvo pa
grindiniai „Kopų balsų” an
samblio solistai.

Mano rankose yra 1975 me
tais išleista estradinio ansam
blio „Kopų balsai” plokštelė, 
kurios aplanko viršelyje ma
tome jaunus jų veidus. Apie 
Nelę jau tada rašyta, kad ji 
1967 metų „Gintarinės triū- 
bos” festivalyje buvo apdova
nota geriausios dainininkės 
prizu, o po poros metų tapo 
lenkų dainos konkurso Vilniu
je laureate. Eugenijus prista
tomas, kaip pirmojo lietuviš-

PASKAITA APIE GINTARĄ 
„SEKLYČIOJE”

Lapkričio 8 d. vyr. lietuvių 
popietę „Seklyčioje” pradėda
ma, renginių vadovė E. Siru
tienė pasakė, kad šios dienos 
svečias dr. Romualdas Povilai
tis pažįsta mus „iš dantų”. Da
bar, išėjęs į pensiją, savo die
nas pašvenčia Baltijos gintaro 
grožio parodymui Amerikoje. 
Apie gintarą dr. Romualdas 
mums ir papasakos, nes jį la
bai myli. Pasakotojas buvo su- 
ruošęs mums ir savo darbų 
parodėlę, kuri buvo tikrai ne
atsižiūrima.

Dr. R. Povilaitis dirba su 
gintaru apie 30 metų. Jis tvir
tina, kad gintaras yra įdo
miausias gamtos sukurtas pa
puošalas. Nėra dviejų tokių 
pat gintarų. Deimantas jam 
negali prilygti, nors yra nepa
prastai brangus, bet... matei 
vieną deimantą, tai ir kitas 
toks pats, tik, jei didelis, tai 
reikia laikyti banke.

Gintaras yra 40-60 milijonų 
metų senumo. Gintare yra 30 
proc. deguonies, o dabar ore 
tėra 20 proc. Gintaras (prūsiš
kai „gentars”, lat. „dzitars”, 
kuršiškai „dzintars”) yra fosili
niai sakai — jie priskiriami 
organinės kilmės mineralams. 
Gintaras būna gelsvos, gelto
nos, rusvai geltonos spalvos su 
įvairiais atšešėliais; matinis, 
skaidrus, kartais su debesuo
tomis juostelėmis, su užkon
servuotais oro burbuliukais, 
vabzdžiais (uodais, vorais) ir 
lapeliais. Gintaras yra geriau
sias izoliatorius elektrai, tri
namas elektrinasi. Graikai jį 
elektronu vadino — nuo ko ir 
elektros pavadinimas esąs ki
lęs. Pasaulyje yra apie 20 fosi
linių sakų rūšių. Baltijos gin
taras vadinamas sukcinitu, 
nes turi gintarinės (sukcininės 
rūgšties). Baltijos gintaras pa
saulyje labiausiai žinomas, 
nes jo daugiausiai randama. 
Net Homero, Tacito ir Plini- 
jaus laikais gintaras buvo lai
komas ir buvo nešiojamas su 
auksiniais karoliais. Daugiau
siai gintaro esama Mažojoje 
Lietuvoje, Samboje (tai lyg pu
siasalis, išsikišęs į Baltijos jū
rą — tarp Aismarių ir Kuršių 
marių su ilga siaura Kuršių 
kopų atšaka). Taip pat gintaro 
randama Baltijos jūros pak
raščiuose: ties Lietuva, Latvi
ja, Estija, Suomija, Švedija. 
Garsios gintaro kasyklos buvo

kos estradinės dainos jaunųjų 
atlikėjų konkurso „Vilniaus 
bokštai-68” diplomantas, tele
vizijos ir radijo komiteto prizo 
laimėtojas.

Praėjusią vasarą Nelė ir Eu
genijus vėl plačiai koncertavo 
Lietuvoje. Kaune kaip tik bu
vo paminėta jų bendro kūry
binio darbo 40 metų sukaktis. 
Kauno „Girstučio” salėje įvyko 
du jubiliejiniai koncertai. Po 
jų „Kauno diena” negailėjo 
gražių žodžių šiems estrados 
meistrams. Šis dienraštis ra
šė: „Dabar jau keliolika metų 
Vokietijoje gyvenanti, bet kas
met atvažiuojanti į tėvynę, 
Paltinienė neabejotinai yra 
viena iš lietuviškosios estra
dos maratono lyderių. Likusi 
ištikima savo atvirai jausmin
gam dainavimo stiliui, jį ati
tinkančiam repertuarui ir pa
brėžtinai moteriškos moters 
įvaizdžiui, ji išsaugojo tas sa
vybes vertinančios publikos 
dėmesį”. Taip pat rašoma, kad 
Nelės ir Eugenijaus duetas 
yra tapęs savotiška septintojo- 
aštuntojo dešimtmečių muzi
kinė Klaipėdos emblema. „Iki 

“ šiol jie tebeturi aistringų ger
bėjų įvairiausiuose visuome
nės sluoksniuose”, — taip tei
gia „Kauno diena”.

Ateinančio sekmadienio kon-

Juodkrantėje.
Gintaras susidarė iš gintar- 

medžių, kurių gyvsakiai, ište
kėję į paviršių ar pasilikę pa
čiame medyje, stingdami ir 
kietėdami pavirsdavo į gin
tarą. Tų medžių būdavo įvai- 

‘ rių (galima pažinti iš augali
nių liekanų): daugumas suk- 
cipinio gintaro medžių buvo 
pušies genties spygliuočiai, 
mažiau eglės. Pradžioje buvo 
pasitenkinta gintaru, Baltijos 
vandens plaunamu iš jūros 
dugno mėlynžemio ir metamu 
į krantą, didesniais kiekiais 
randamo po audrų. Vėliau 
imta vartoti tinklai ir įvairūs 
prietaisai gintarui iš jūros 
pakraštinių seklumų gaudyti. 
Gintarą eksploatuoti pradėjo 
vokiečių Kryžiuočių ordinas.

Atsitiktinai atsirado ir ant
roji gintaro gavimo vieta — 
Kuršių marios. Kuršių kopų 
smėliui Kuršių marias ėmus 
užnešti, reikėjo jas gilinti lai
vybai, ir marias begilinant 
.ties Juodkrante rasta apie 400 
kg gintaro. Gintaras kaip 
gamtos turtas Prūsuose pri
klausė valdžiai. Buvo išleistas 
potvarkis draudžiąs turėti gin
taro žaliavas. Rinkti gintarą 
pajūryje tebuvo galima prižiū
rint pajūrio viršininkui. 1533 
m. Kryžiuočių ordinas gintaro 
monopolį perleido Paul von 
Laski firmai. Nuo 1642 m. gin
taro monopolis — tik vals
tybės. Kas treji metai žvejai 
turėdavo duoti gintaro prie
saiką, ją turėjo duoti ir dvasi
ninkai. Įsteigtas gintaro teis
mas, raitoji pajūrio sargyba, 
įvesta mirties bausmė paka
riant. Vietos gyventojams bu
vo įsakyta sunešti turimą gin
tarą. Jie būdavo siunčiami ir 
jo ieškoti. Už atneštą gintarą 
buvo atsiteisiama druska — 
lygiu svoriu.

Didžiausi gintaro šaltiniai, 
iš kurių gintaras plito po kitus 
kraštus, priešistoriniais lai
kais yra buvęs Baltijos pa
kraštys. Be to, gintaro mažais 
kiekiais dar randama Ispani
joje, Italijoje, Sicilijoje, Sirijoje 
ir kitur. Pradedant naujuoju 
akmens amžiumi (neolitu) 
Baltijos gintaras gana dide
liais kiekiais imamas vartoti 
įvairiems papuošalams gamin
ti.

Apie prekybinius santykius 
su Romos imperija pirmaisiais

certe Čikagos Jaunimo centre 
pasirodys dar du žmonės: tai 
nuolatinis jų palydovas — Ar
vydas Paltinas, kuris tvarkys 
muziką, o taip pat ir nauja jų 
talkininkė, koncerto vedėja 
aktorė, deklamuotoja Stefa 
Navardaitienė. Ši moteris yra 
gerai pažįstama kaip kaimo 
kapelų šventės — „Grok, 
Jurgeli” pravedėja, mokanti 
bendrauti su publika, galinti 
ją sudominti savo humoru, 
šmaikštumu.

Taigi, lapkričio 19 d. koncer
tas bus pirmasis savo pobū
džiu, nepaisant, kad Paltinus 
ir Ivanauską Čikagoje jau gir
dime ir matome ne pirmą kar
tą. Beje, šį koncertą rengia Či
kagos sekmadieninės lietuvių 
programos vedėjai Sigita ir 
Anatolijus Siutai bei jų talki- Je • Edvardas Šulaitis

Nelės Paltinienės ir Eugenijaus Ivanausko koncerto rengėjai: (iš kairės) 
Anatolijus Siutas, Sigita Šlutienė ir Petras Petrutis. Nuotr. E. Šulaičio

amžiais po Kristaus liudija ne 
tik archeologiniai duomenys, 
bet ir rašto šaltiniai. Apie tai 
rašo Plinijus: jis pasakoja apie 
vieną romėnų raitininką, kurį 
gintaro pasiuntęs Julijonas — 
Nerono gladiatorių rungtynių 
rengėjas. Iš Plinijaus suteiktų 
žinių aiškiai suprantama apie 
tiesioginius santykius su Bal
tijos pajūriu Nerono laikais. Ir 
romėnų rašytojas Tacitas savo 
veikale „Germania” kalba apie 
aisčius (Aestiorum gentes), 
kurie renką jūros išmetamą 
gintarą ir jį pardavinėją. Tai 
vyksta 54-68 metais po Kris
taus. Gyviausi prekybiniai 
santykiai truko iki II amžiaus 
vidurio. Žlugus Romos imperi
jai ryšiai su Pietine Europa

NAUDINGAS PARAPIJIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Švč. M. Marijos Gimimo 

bažnyčios parapijiečių susirin
kimas įvyko š. m. spalio 29 d., 
sekmadienį, 3 vai. p. p. para
pijos salėje. Nors laikas buvo 
labai nepalankus, nes parė
jus iš bažnyčios reikėjo vėl ei
ti. Be to, buvo daug renginių: 
Šv. Kazimiero kapinėse buvo 
mirusiųjų prisiminimas, Jau
nimo centre vyko koncertas ir 
t.t. Bet prisirinko pilna salė 
parapijiečių. Vieni buvo suin- 
tersuoti parapijos reikalais ir 
jos lietuvišku likimu, kiti gal
būt buvo susidomėję, kaip čia 
viskas vyks ir bus galima 
paskelbti, kad ir neteisingas 
žinias, tuo populiarinant savo 
spaudą, kaip jau ne kartą 
buvo. Parapijos klebonas ieš
kojo asmens, kuris galėtų pa
būti vertėju, nes jis dar neiš
moko lietuviškai. Juozas Poli
kaitis sutiko tas pareigas at
likti. Klebonas keliais saki
niais atidarė susirinkimą ir 
tada pakvietė kun. Rimantą 
Gudelį sukalbėti maldą. Po to 
buvo klebono nuveiktų ar ne
nuveiktų darbų pristatymas. 
Jo pranešimas užėmė daug 
laiko, nes reikėjo daryti verti
mus.

Po klebono pranešimo buvo 
pakviesta mokyklos vedėja, 
kuriai vertėjo pareigas ėjo 
kun. Rimantas Gudelis. Ta jos 
paskaita truko netrumpiau, 
kaip klebono pranešimas. Po 
visų pranešimų prasidėjo 
klausimai. Klausimų buvo 
įvairių. Vienas iš jų: kur dingo 
pianinas? Klebonas atsakė, 
kad buvo senas, sulūžęs ir yra 
išmestas. Kodėl mes neturime

ninkas Petras Petrutis, kuris, 
būdamas „Margučio” radijo 
programos vedėju, 1983 m. 
pirmą kartą Paltinus atsikvie
tė Čikagon ir po to kasmet tai 
pakartodavo.

Prieš atvykdami į Čikagą, 
Paltinai, E. Ivanauskas ir S. 
Navardaitienė sėkmingai kon
certavo Kanadoje.

Reikia manyti, kad ir čika
giečiai šį „kvartetą” pamils. 
Perpildyta Jaunimo centro sa
lė lapkričio 19 d. popietę būtų 
geriausias atpildas už Nelės 
Paltinienės ir jos scenos part
nerio Eugenijaus Ivanausko 
40-mečio muzikinę veiklą bei 
šimtus gražių akimirkų, ku
rias jie Lietuvos ir išeivijos 
klausytojams padovanojo.

Bilietai gaunami „Seklyčio-

nutrūksta. Tada gintaras susi
laukia reikiamo pačių Baltų 
dėmesio, ir nuo V amžiaus iki 
istorinių laikų pradžios kapi
nynuose apstu gintaro karo
lių.

Taip pasiklausėm įdomios 
„Baltijos aukso” istorijos. Dr. 
R. Povilaitis paaiškino, kaip 
atskirti gintarą nuo imitacijos. 
Reikia pakaitinti adatėlę ir 
pridėti prie gintaro — tada 
jaučiamas sakų kvapas. Dr. R. 
Povilaitis sakė, kad romėnai 
galvojo, jog gintaras esąs vais
tas.

Visi popietės dalyviai labai 
džiaugėmės, tiek daug suži
noję apie mūsų lietuviškąjį 
auksą — gintarą.

Emilija J. Valantinienė

lietuviškai kalbančio klebono, 
juk vyskupų susirinkime bu
vo nutarta, kad etninės gru
pės gali turėti tos grupės kal
ba kalbantį kleboną. Tada bu
vo pasiūlytas kun. Rimantas 
Gudelis šios parapijos klebo
nu. Buvo didžiausias plojimas. 
Klausimas: kodėl finansų ko
mitetas neduoda pranešimo? 
Finansų komiteto pirmininkas 
atsakė, kad jie net nebuvo pa
kviesti į susirinkimą. Atvyko 
taip, kaip paprasti parapijie
čiai. Be to, iš klebono negauna 
jiems reikiamų žinių ir doku
mentų.

Buvo dar daug klausimų, 
bet daugiausia dėl finansų. 
Klebonas, gavęs tiek klausi
mų ir į visus negalėjęs atsa
kyti, teisinosi, kad jam sunku 
su lietuvių kalba, sunku tvar
kyti dvi parapijas. Jis pasa
kė, kad sutiktų atsisakyti šios 
parapijos klebono pareigų. Dėl 
kito paskyrimo patarė kreip
tis į kardinolą. Visi suabejojo, 
ar klebonas ištesės savo žo
džius.

Susirinkimas baigtas klebo
no padėka ir visų bendra mal
da.

Ant. Repšienė

Marąuette Parko lietuvių 
namų savir.inkų organizacijos 
narių susirinkimas vyks lap
kričio 17 d., penktadienį, 6:30 
val.v. parapijos salėje. Visi 
maloniai prašomi dalyvauti, 
nes tai bus paskutinis susirin
kimas šiais metais. Gruodžio 
15 d. susirinkimo nebus, nes 
bus Kūčios. Nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti.

http://www.kuow.org/weekday.asp



