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Premjeras atsistatydins, jei 
nepagerins sutarties su 

„Williams" 
Vilnius, spalio 20 d. (BNS) yra suteikęs įgaliojimus pasi-

— Ministras pirmininkas Ro- rašyti pagrindines sutartis su 
landas Paksas sako atsistaty
dinsiąs, jei nepavyks Lietuvos 
naudai pakeisti sutarties su 
JAV bendrove „VVilliams In
ternational" dėl „Mažeikių 
naftos" pardavimo sąlygų. 

Premjeras dienraščiui „Res
publika" patvirtino tai padary
siąs, jei baigiama ruošti sutar
tis liks nepakitusi. 

Derybas su „Williams" vedę 
ūkio ministras Eugenijus Mal-
deikis ir finansų ministras Jo
nas Lionginas antradienį at
sistatydino, pareiškę, kad su
tartis žalinga Lietuvos ekono
miniams siekiams. Jų atsista
tydinimo išvakarėse R. Paksas 
paskelbė, kad nepasirašys su
tarties su „VVilliams". 

Kadangi tokia nuostata 
prieštarauja tiek prezidento 
Valdo Adamkaus, tiek ir val
dančiosios konservatorių par
tijos nuostatoms, R. Paksas 
sako suprantąs, kad „dirbti 
yra beveik neįmanoma". Ta
čiau jis sako negalįs atsistaty
dinti, nes „šiuo sudėtingu 
šalies ekonomikai ir finan
sams metu, kai artėja rinki
mai, vyriausybės atsistatydi
nimas nieko gera neduotų 
krašte gyvenantiems žmo
nėms". 

R. Pal^sas sako p^-savc pa
reiškimo per TV kalbėjęsis su 
JAV ambasadoriumi Vilniuje 
Keith Smith, „kad reikia ban
dyti ieškoti galimybių, kalbėti 
su Amerikos valdžia, kreiptis į 
tarptautines finansines insti
tucijas, kurios suinteresuotos, 
kad Lietuvoje neįvyktų poli
tinė krizė". 

Sudaryta nauja derybų 
su „Williams" darbo grupė 

Antradienį atsistatydinus 
ūkio ir finansų ministrams 
Eugenijui Maldeikiui ir Jonui 
Lionginui, vyriausybė paskyrė 
naują derybų su „VVilliams In-
ternationar darbo grupę, ku
riai vadovaus Valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų 
ministras Sigitas Kaktys, ku
riam ministrų kabinetas jau 

„Williams" dėl trečdalio „Ma
žeikių naftos" akcijų ir susi
vienijimo valdymo teises įgi
jimo. 

Naujos derybų grupes nariai 
yra susisiekimo ministras Ri
mantas Didžiokas, ūkio vice
ministras Viktoras Valentuke-
vičius, finansų viceministras 
Edmundas Žilevičius, Už
sienio reikalų ministerijos 
Ekonomikos departamento di
rektorius Romas Švedas bei 
Teisingumo ministerijos Tei
sės departamento direktorė 
Jadvyga Aleksaitė. 

Darbo grupė turi parengti 
Investicijų, Akcininkų, Akcijų 
pasirašymo, Valdymo paslau
gų ir Bendrų terminų ir 
aiškinimų sutarčių tekstus. 
Grupė sudaryta iš prieš tai jo
je dirbusių asmenų, kuriems 
vadovavo E. Maldekis. 

Darbo grupė iki spalio 25 
dienos įgaliota paruošti pasi
rašymui sutarties sąlygas, o 
pati sutartis turi būti pasi
rašyta iki spalio 29 dienos. 

Nepastovi vyriausybės 
padėtis gali pelnyti 

„Williams" nuolaidu 
„Vyriausybė sąmoningai pa

sirenka tokį kelią per savo 
nestabilumą ieškoti spren
dimų būdų. Tai tikrai su at
sakomybe daroma, ir jeigu 
šitokiu būdu galima mūsų val
stybei pasiekti palankesnės 
pozicijos, ta laikina grėsmė 
yra pateisinama", sakė Sigitas 
Kaktys spaudos konferencijoje 
trečiadienį. 

Jis pakartojo savo nuostatą, 
kad „Mažeikių naftai" būtina 
pertvarka, o „Williams" yra 
gana palankus bendrininkas. 

Jis informavo, kad derybų 
protokole sakoma, jog finansi
nių išteklių, reikalingų pasi
skolinti „Mažeikių naftos" 
apyvartinio kapitalo trūkumui 
kompensuoti, ieškos abi pu
sės. Pasak S. Kakčio, tai 
turėtų atsispindėti ne tik de
rybų protokole, bet ir pačioje 
investicijų sutartyje. 

Milijardinė paskola Mažeikiams 
keltų grėsmę sutartims su TVF 

Vilnius, spalio 20 d. (Reu-
ters-BNS) — Tarptautinio va
liutos • fondo (TVF) atstovas 
Lietuvoje Adalbertas Knoblis 
trečiadienį pareiškė, jog ruo
šiamoje Lietuvos vyriausybės 
sutartyje su „Williams" numa
tytos didžiulės Lietuvos vy
riausybės . paskolos „Mažeikių 
naftai" gali būti pavojingos 

A. Knoblio. „2000 metų biu
džetas atitiks 2 proc. fiskalinį 
deficitą, jei bus įšaldyta in
dėlių atkūrimo programa ir 
bus grąžintos vyriausybės 
'Mažeikių naftai' suteiktos pa
skolos". 

Vyriausybė „Mažeikių naf
tai" yra paskolinusi apie 130 
mln. dolerių (520 mln. litų), 

Seimas pasmerkė Rusijos 
karą prieš Čečėniją 

Vilnius, spalio 20 d. BNS,' jaučiančius Rusijos valdžios 
— Lietuvos parlamentarai atstovus, ragindami nekaitinti 
pasmerkė Rusijos karo veiks- politines atmosferos Šiaurės 
mus prieš Čečėniją ir paragino Kaukaze", sakoma pareiški-
ją taikiomis derybomis nusta- me. „Mes smerkiame Rusijos 
tyti santykius su šia nepn- karo metodus, reikalaujame, 
klausomybę paskelbusia res- kad Rusijos valdžios atstovai 
publika. bendradarbiautų su Europos 

„Rusijos kariuomenes sausu- saugumo ir bendradarbiavimo 
mos ir aviacijos pajėgų karo organizacija, Europos Taryba 
veiksmai peržengia teisines 
valstybių elgesio su savo arba 
kitos šalies taikiais gyvento
jais normas", sakoma antra
dienio vakarą priimtame Sei
mo pareiškime. 

bei Europos parlamentu tai
kiomis derybomis nustatant 
santykius su Čečėnija", ra
šoma dokumente. 

Rusijos ambasada Vilniuje, 
reaguodama į antradienį Vil-

Nuotr.: J prezidentūrą svarbiam pokalbiui susirinko (ii kair.-i Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų minis
tras Sigitas Kaktys, ministras pirmininkas Rolandas Paksai prezidentas Valdas Adamkus ir žemes ūkio minis
tras Eduardas Makelis 'Elta) 

Prezidentas paprašė premjero 
dirbti iki „pergalingo galo" 

ir 

Vilnius, spalio 20 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus trečiadienį paprašė Rolan
do Pakso ir toliau likti premje
ro poste. 

„Prezidentas paprašė ma
nės dirbti iki pergalingo galo", 
po susitikimo su Lietuvos va
dovu žurnalistams sakė mi
nistras pirmininkas, nepatiks
linęs, koks turėtų būti tas per
galingas galas. 

Paklaustas, ar atsistaty
dina, jeigu per derybas su 
„VVilliams" nebus iškovota 
Lietuvai palankesnių sąlygų, 
ministras pirmininkas sakė: 
„Kai pamatysiu šias sąlygas, 
tada ir darysiu sprendimus". 

„Aš iš tikrųjų jaučiu didelę 
atsakomybę ne tik už rWil-
liams' projektą, bet ir apskri
tai už ekonominę finansinę si
tuaciją. Manau, kad turėčiau 
būti nuoseklus ir nuoseklus 
iki galo. Ai dar laukiu, ką pa
siūlys <Williams' po mano pa
reiškimo", teigė premjeras. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė patvirti
no, kad prezidento patarėjas 
Raimundas Mieželis antra
dienį telefonu kalbėjosi su 
„Williams International" va
dovu John Bumgarner. Pokal
bio metu pažadėta, kad ši JAV 
verslovė netrukus pasiūlys 
Lietuvai palankesnes nei iki 
šiol sutarčių sąlygas. Atstovės 
spaudai teigimu, „Williams" 
vadovas užtikrino, jog jo vers
lovė dirba „tam, kad moderni
zuotų ir sustiprintų Lietuvos 
naftos ūkį". 

Pasak V. Gaižauskaitės, 

prezidentas pabrėžė, kad „R. 
Pakso vadovaujama vyriausy
bė turi toliau dirbti Lietuvos 
žmonių labui, atkakliai siekti 
savo programinių tikslų, o 
emocijas reikia palikti pra
eičiai, eiti pirmyn". „Preziden
tas pasitiki ministrų kabinetu 

mano, jog jis pakankamai 
pajėgus, kad savo deklaruotus 
tikslus įvykdytų", tikino prezi
dento atstove spaudai. 

Jos žodžiais, per susitikimą 
prezidentūroje konkrečios 
kandidatų į ūkio ir finansų 
ministrus pavardės nebuvo 
minimos, bet prezidentas pa
brėžė, kad svarbu kuo greičiau 
paskirti šiuos ministrus nuo
latiniam darbui. 

Lietuvos parlamentarai niuje surengtą Čečėnijos par-
smerkia bet kokį terorizmą ir lamentarų spaudos konferen-
mano, kad už tai turi atsakyti ciją. pagrasino, jog gali būti 
teisiškai nustatyti konkretūs pakenkta dvišaliams santy -
asmenys, „o ne visa tauta (pa- kiams. Lietuvos parlamenta-
vyzdžiui, čečėnų;. Čečėnijos rams demonstruojant simpati-
prezidentas ar vyriausybė". jas Čečėnijos nepriklausomy-

R. Paksas raginamas toliau 
vairuoti „rūkstantį lėktuvą" 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) 
— Premjeras Rolandas Paksas 
privalo skraidinti „rūkstantį 
lėktuvą iki gaio^/teigia Seimo 
pirmininko pavaduotojas, cen
tristų vadovas Romualdas 
Ozolas. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje R. Ozolas paragino 
prezidentą Valdą Adamkų ir 
konservatorių partijos vadovy
bę neprisiimti atsakomybės 
politiniais sumetimais atstaty
dinti R. Paksą". ^Jis privalo 
tai padaryti pats, jeigu nu
tartų atsistatydinti", sakė R. 
Ozolas. 

Anot jo, „bet kuriuo atveju 
valstybei jau yra prastai", nes 
vyriausybės krizė jau pra
sidėjo. 

R. Ozolo teigimu, R. Pakso 
atsistatydinimo atveju „pa
ankstintų rinkimų klausimas 
tampa beveik darbotvarkės 
klausimu", tačiau Centro są
junga dabar nenorėtų pirma
laikių rinkimų. 

„Geriausi žingsniai — kad 
R. Paksas pareikštų, jog kalbą 
turėjo sakyti ne televizijoje, o 
kur nors kitur — gal Seime, 
gal frakcijose, liktų vadovauti 

ir nuskraidintų 
finišo", sakė R. 

vyriausybei 
lėktuvą iki 
Ozolas. 

Jo teigimu, dėl pašlijusių 
santykių su konservatoriais R. 
Paksas turi tik vieną galimybę 
— kurti naują partiją. 

R. Ozolas atmetė prielaidą, 
kad R. Paksą „priglobtų" Cen
tro sąjunga. 

Jis taip pat gynė teisingu
mo ministro centristo Gintaro 
Balčiūno „korektišką spren
dimą" leisti parengti pasi
rašymui sutartis su bendrove 
„Williams International". 

Centro sąjungos pirmininko 
teigimu, pagrindinė kaltė dėl 
pastarosios krizės tenka ne 
JAV bendrovei, nors api
būdino ją kaip .grobikiškai 
nusiteikusius monopolinio ka
pitalo žvejus". „Rykliai neval
go salotų. Mes kalti, kad 
įsileidome juos čia, mūsų pa
reigūnai, kurie įsileido (de
rybų tarpininką Garethą) Ga-
lilą, „prašmugeliavo" Būtingę, 
sukonstravo „Mažeikių naftos" 
įsiskolinimą, kad būtų argu
mentų, kodėl parduodame 
(naftos susivienijimą) „Wil-
liam8", sakė R. Ozolas. 

Kaip žinoma, Rusija savo 
karo veiksmus Čečėnijoje tei
sina kova su terorizmu. 

Lietuvos Seimas mano, kad 
Rusijos ir Čečėnijos prezi
dentų 1997 metais pasirašyta 
sutartis yra pagrindas eiti de
rybų keliu ir sureguliuoti tar
pusavio santykius pripažintų 
tarptautinės teisės normų bei 
principų pagrindu. 

„Mes kreipiamės į Rusijos 
demokratines jėgas. Rusijos 
parlamentarus ir atsakomybę 

bes siekiams. 
Pasak Rusijos ambasados, 

„stebina ir kelia susirūpini
mą" kai kurių Lietuvos poli
tikų ir parlamento narių pozi
cija, kurie remia .veidmai
niškus čečėnų atstovų pa
reiškimus". Tokie veiksmai 
vertintini kaip „bandymas kiš
tis į Rusijos Federacijos vi
daus reikalus, kuris gresia pa
kenkti Rusijos ir Lietuvos san
tykiams". 

Baltarusijos opozicija atsisako 
derybų su prezidentu 

Politikos autoritetai privalo 
susitelkti prieš nenaudingas sutartis 

planuojamai pasirašyti Lietu- kuriuos naftos susivienijimas 
vos sutarčiai su TVF. turėtų grąžinti per 10 mėne-

„Mes niekada nepasisakėme sių. 
prieš sutartį su 'Williams\ 
tačiau mes prieštaraujame fi
nansinėms šios sutarties įgy
vendinimo pasekmėms. Mes 
sakėme vyriausybei, jog pagal 
dabartines sutarties sąlygas 
norimų biudžeto rodiklių pa
siekti nepavyks", sakė A. Kno
blis. 

Pasak jo, jei Lietuvai pa
vyktų susitarti su „VVilliams" 
dėl reikiamų lėšų (apie 1.4 
mlrd. Lt) atstatymo arba jų 
suteikimo per ilgesnį laiko
tarpį, tai palengvintų val
stybės būklę ir ji galėtų pa
siekti 2 proc. metinį deficitą. 
Tai yra viena iš pagrindinių 
TVF sąlygų, norint pasirašyti 
naują susitarimą. Be to, pasak 

* Moterų partijos pirmi-
ninkė Kazimiera Prunskienė 
pasigenda aiškios prezidento 
Valdo Adamkaus nuostatos 
„Williams" atžvilgiu. „Mes ga
lime tik spėlioti, kokiu laips
niu prezidentas pritaria visai 
visumai 'VVilliams' sąlygų, ku
rios išreikštos įstatymuose ir 
sutarčių projektuose", sakė ji. 
Kaip žinoma, prezidentas 
kiekviena proga pabrėžia, kad 
Lietuvai reikalingas sandėris 
su „VVilliams", kad „Mažeikių 
naftos" ateityje netektų visai 
uždaryti. Teigdama, kad Lie
tuvoje „ "VVilliams" ketina vir
ti sriubą iš kirvio, kur visus 
pr iedus m u m s re ikės pr idėt i 

Vilnius, spalio 20 d. (Elta) 
— Socialdemokratų partijos 
pirmininkas Vytenis Andriu
kaitis kreipėsi į kitų partijų 
vadovus, buvusį prezidentą 
Algirdą Brazauską, mokslo vi
suomenės atstovus, specialis
tus, visus nepritariančius 
tokių sutarčių su „VVilliams" 
pasirašymui sujungti savo jė
gas ir pataisyti Lietuvos pa
dėtį. 

V. Andriukaičio nuomone, 
dar ne vėlu imtis priemonių. 
Jis priminė visuotinės apklau
sos ar referendumo idėjas, ki
tas teisines priemones, kurio
mis pasinaudojus, Lietuvai 
nenaudingi įstatymai būtų 
atšaukti, o derybos nutrauk
tos. V. Andriukaitis tikisi, kad 
jei jo pasiūlymą paremtų 
LDDP, Centro, Jungtinė ir ki-

patiems", K. Prunskienė ragi
no valstybės vadovą „tarti 
lemtingą žodį". <BNS> 

tos Seimo frakcijos, galima 
bū tų visuomenės apklausos ar 
referendumo keliu pasiūlyti 
piliečiams svarstyti klausimą. 

Kreipdamasis į politikus, 
visuomenės autoritetus, V. 
Andr iukai t i s ragino juos ben
drai išsakyti nuostatą dėl 
būt inybės sužinoti visuomenės 
daugumos nuomonę Lietu
vos naftos ūkio privatizavimo 
klaus imais . Anot jo, dabar val
stybėje susidarė paradoksali 
situacija, kada valdančiosios 
daugumos dalis daro tai, kam 
negali pr i tar t i didžioji Lietu
vos dal is . 

V. Andriukai t is įsitikinęs, 
kad premjero Rolando Pakso 
viešai išsakyta nuostata apie 
sutarties su strateginiu inves
tuotoju „VVilliams" nepalan
kumą bei dviejų ministrų at
sistatydinimas dar kartą pa
tvirtino šių sprendimų kata-
strofiškumą Lietuvai. 

* Iš konservatorių par
tijos pasalintieji buvę minis
trai Vidmantas Žiemelis ir 
Laima Andrikienė nusprendė 
įkurti Tėvynės liaudies parti
ją. Dienraščio „Respublika" 
žiniomis, dar neįsteigta parti
ja jau pasirengusi įkurti savo 
skyrius visuose pagrindiniuo
se penkiuose Lietuvos mies
tuose bei 7 rajonuose. Tarp 
partijos steigėjų bus beveik 10 
Kovo 11-osios Nepriklauso
mybės Akto signatarų. Pasak 
V. Žiemelio, Tėvynės liaudies 
partija žada būti nuosaikiai 
dešinioji. Į ją nebus raginami 
stoti dabartiniai Seimo Kon
servatorių frakcijos nariai, nes 
nenorima sulaukti kaltinimų 
šios partijos skaldymu. Kuria
ma partija neslepia užmačių 
dalyvauti jau kitų metų pava
sarį vyksiančiuose savivaldy
bių tarybų rinkimuose. BNS> 

* Žurnalistų ir leidėjų 
etikos komisija mano, kad 
kai kurie straipsnio „Valstie
čių laikraštyje" teiginiai, pa-

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) 
— Baltarusijos opozicijos va
das Semion Šareckij pareiškė. 
jog nebegali būti jokių opozici
jos ir prezidento Aleksandr 
Lukašenka derybų, valdžiai 
Minske žiauriai išvaikius de
monstraciją. 

„Sustiprėjus represijoms 
prieš politinių partijų aktyvis
tus ir vadovus, profesines ir. 
visuomenines organizacijas, 
atskyrus opoziciją nuo valsty
binių visuomenės informavi
mo priemonių, negali vykti jo
kių derybų", rašoma trečia
dienį išplatintame S. Šareckij 
pareiškime. • 

Rugpjūtį Minske septynios 
didžiosios Baltarusijos opozici
nės partijos susitarimu buvo 
nusprendę derėtis su A. Lu
kašenka administracija dėl 
„gilios konstitucinės, politinės 

skelbti rugsėjo 23-ąją, Žydų 
genocido dieną, įžeidžia ir že
mina žydų tautą. Rugsėjo pa
baigoje prezidento Valdo 
Adamkaus prašymu jo atstovė 
spaudai kreipėsi į komisiją. 
prašydama išnagrinėti, ar Sta
sio Stacevičiaus eseistinio sti
liaus straipsnis ..Beveik neby
lūs akmenys" nesudaro prie
laidų tautinei nesantaikai 
kurstyti. Komisija nusprendė. 
kad straipsnyje neįžvelgia są
moningo tautinės nesantaikos 
kurstymo, tačiau mano, jog re
dakcija pasielgė labai netak
tiškai, tokį straipsnį paskelbu
si žydų genocido dieną. BNS 

* Socialdemokratų vadas 
Vytenis Andriukait is pa
reiškė nusistebėjimą JAV am
basadoriaus Vilniuje Keith 
Smith „tarpininkavimu" rei
kaluose, susijusiuose su ame
rikiečių bendrovės „VVilliams" 
investicijomis į Lietuvos naf
tos ūkį. ,, Susidaro įspūdis. 
kad ambasadorius Smithas la
bai aktyviai dalyvauja situaci
joje, susijusioje su 'VVilliams' ", 
sakė V. Andriukaitis, abejoda
mas. ,,ar tai ambasadoriaus 
funkcija". BNS 

ir ekonominės krizės įveiki
mo" ir suteikė prezidento 1996 
metais išvaikytai Aukščiau
siajai tarybai įgaliojimus su
daryti derybų delegaciją. 

Pasak S. Šareckij pareiški
mo, sekmadienį panaudojus 
jėgą prieš mitingo dalyvius 
Minske, buvo pažeistos ele
mentarios žmonių teisės ir 
laisvės, ir ..eilinis diktatūros 
nusikaltimas'" įvykdytas tuo
met, kai jau buvo nemažai nu
veikta deryboms pradėti. 

„Demokratinės Baltarusijos 
jėgos ir toliau stengsis išlai
kyti valstybingumą ir sugrą
žinti valstybę į demokratinės 
raidos kelią, į bendrus Euro
pos namus", teigiama S. Ša
reckij pareiškime. 

* Seimas po trumpų dis
kusijų absoliučia dauguma 
balsų antradienį pritarė Lie
tuvos ir Rusijos sutarčių dėl 
valstybės sienos nustatymo 
bei išskirtinės ekonominės zo
nos ir povandeninės žemyno 
dalies Baltijos jūroje atriboji
mo patvirtinimui. DM 

* Maskvą „nudžiugino 
žinia, kad Lietuvos Seimas 
spalio 19 d. patvirtino Rusijos 
ir Lietuvos sausumos ir jūros 
sienos sutartis", trečiadienį 
Maskvoje pareiškė oficialus 
Rusijos URM atstovas Vladi-
mir Rachmanin. Jis pabrėžė, 
kad šiuose dokumentuose, ku
riuos prieš dvejus metus Mas
kvoje pasirašė Rusijos .r Lie
tuvos prezidentai, „tiksliai re
miamasi teritorijos vientisu
mo principu, įtvirtintos taikos, 
bendradarbiavimo ir pasitikė
jimo sienos tarp mūsų valsty
bių". V. Rachmanin pabrėžė, 
kad „baigiama pasirengti pa
teikti sutartis tvirtinti Rusijos 
Valstybes Durnai", BNS 

KALENDORIU8~ 
Spal io 21 d.: Gilanda, Hilarijo-

oaa (Hittaras), Raitvilas. Rikantas, 
UrSule 

Spal io 22 d.: Aliodijus. Dona
tas. Mingelė. Severinas (Severas;, 
Sudimantas. Viltaras. 

http://il.it
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„KAMERTONO" 
KONCERTAS 

Kauno „Kamertono" koncer
tas Detroite. Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje įvyko š. 
m. spalio 16 dieną. Tai buvo 6-
tasis JAV koncertas, kuris da
lyvių neapvylė savo programa, 
balsais ir laikysena. Apgai
lėtina, kad tik 160 telkinio gy
ventojų atsi lankė į koncertą. 
Koncerto įspūdžiais dirigentas 
Algirdas Viesulas pasidalino 
per JLietuviškų melodijų" ra
dijo valandėles laidą spalio 19 
dieną. Valandėle pravedė Al
gis Lapšys. Ši radijo valandėle 
girdima ir kompiuterio inter
nete www.wpon.com antradie
niais nuo 4 vai. po pietų ir šeš
tadienio rytais nuo 8 vai. 'Det
roito laiku'. Spalio 16 dienos 
laidoje PLB Vykdomasis vice
pirmininkas Algis Rugienius 
supažindino valandėlės klau
sytojus su LB Chartos 50 
metų veiklos minėjimu Vokie
tijoje ir Lietuvoje. Papasakojo 
savo įspūdžius iš Mibraukee 
vykusio JAV LB Krašto tary
bos suvažiavimo ir pranešė, 
kad suvažiavime buvo priim
tas nutarimas mišrių šeimų 
narius, pripažinti pilnateisiais 
LB nariais. Sekmadienį, spa
lio 17 d.. LB Socialinių reikalų 
tarybos pirmininke Birute Ja
saitienė dalyvavo LB Detroito 
apylinkės susirinkime, kuria
me buvo apibūdinti LB So
cialines tarybos tikslai ir su
pažindinti dalyviai su „Sekly
čios" Čikagoje veikia. LB Det
roito apylinkes vaidybai pir
mininkauja Rama Petruševi
čienė. 

HAMILTONO TEATRO 
VAIDINIMAS 

Šeštadienį, spalio 23 dieną. 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre iš Hamiltono atvykęs 

_ \ukuras" vaidins Vytauto 
Alanto „Šiapus uždangos". 
Vaidinimo pradžia 6 val.vak. 
Bilietų kaina į vaidinimą — 
15 dol. 4:30 v. p.p. bus vaka
rienė, kurios kaina tik penki 
doleriai. Ši popietė skiriama 
Zuzanai Arlauskaitei-Mikšie-
nei prisiminti jos 25-kerių me
tų mirties sukaktį minint. LB 
Detroito apylinkės valdyba 
kviečia visus minėjime daly
vauti ir prisiminti ar susipa
žinti su buvusios Lietuvos 
Valstybinio teatro aktorės ir 
išeivijoje ilgametės Detroito 
Dramos mėgėjų sambūrio re
žisierės įnašu į kultūrinį gyve
nimą JAV-se ir Kanadoje. 

lm 

:5v V 

Lietuvos Dukterų Detroito skyriaus valdyboe nares ir kelios jų talkininkes. Iš k.: Danutė Jankiene, Benita 
Astašaiuene, valdybos nare Rūta Baublyte-Tesher, Susan Bubneliene, darbų koordinatore Stasė Bliudiiuvienė, 
Šv. Antano parapijos atstove Brone Čiunkiene, v-bos nare Janina Mitkienė, vicepirm. Aldona Tamuiionienė, 
iždininke Dalia Navasaitiene, pirm. Irena Alantienė, Regina Pikūnienė, koordinatore Lietuvos neįgaliesiems 
Jūrate Peciiūrienė. Valdybai dar priklauso sekr. Alė Baltrušaitienė. 

STASIO BUTKAUS 
ŠAULIU KUOPOS 

METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Stasio Butkaus šaulių kuo
pos metinis narių susirinki
mas spalio 17 d. vyko Šv. An
tano parapijos patalpose. Da
lyvavo 25 nariai ir svečiai. Su
sirinkimą pradėjo vado pava
duotoja Danute Petronienė, iš
reikšdama padėką visiems 
šauliams ir svečiams už daly
vavimą. Susirinkimui pakvies
tas vadovavo Lietuvos Šaulių 
sąjungos išeivijoje vadas My
kolas Abarius. Sekretoriavo 
Ona Pusdešrienė. Vėliavą įne
šė Alfonsas Lukas. Kuopos ka
pelionas kun. Alfonsas Babo
nas sukalbėjo invokaciją. Susi
kaupimo minute buvo prisi
minti ir pagerbti praėjusiais 
metais mirusieji nariai: Ona 
Briedienė ir buvęs vadas Ed
vardas Milkus. 

Protokolas nebuvo skaito
mas, nes šis susirinkimas bu
vo tęsinys praėjusių metų me
tinio susirinkimo. 

Buvęs kuopos vadas Jonas 
Šostakas pasidalino įspūdžiais 
jo kelionės Lietuvoje. Pareiš
kė, kad daug naujų šaulių yra 
svetimtaučiai — lenkai ar ru

sų kilmes. Apgailestauja, kad 
nauji šauliai nelietuviai, gal 
gimę Lietuvoje, bet esą lenkų 
arba rusų kilmės. Apibūdino 
praėjusių dvejų metų geguži
nių ruošimą. Pareiškė, kad 
gegužines buvo sėkmingos. 

Vadas ML Abarius, pradėda
mas savo pranešimą, padėkojo 
už gausų dalyvavimą susirin
kime, visiems už nuolatinę 
talką, o valdybai padėkojo už 
sklandų bendradarbiavimą. 
Jis pranešė, kad Lietuvos šau
liai yra gerame stovyje. 1997 
m. liepos mėn. šaulių organi
zacija buvo įvesta į Krašto ap
saugos sistemą. Šauliai nesu
karinti, bet veikia tik rikiuoti-
niais būriais. Rikiuotes būriai 
apima asmenis nuo 18-45 me
tų amžiaus. Šaulių organizaci
ja yra kultūrinė organizacija. 
Šauliai tvarkosi pagal savo 
sistemą. Pulkininkas Jonas 
Gečas, naujai išrinktas vadas, 
pradeda savo kadenciją š.m. 
lapkričio 1 d. Vadas Gečas 
1991 m. norėjo šaulius įvesti į 
Krašto apsaugos sistemą, bet 
tai neįvyko. Lietuvos šauliai 
eina geru keliu. Arti 1,500 
šaulių yra 12-15 m. amžiaus. 
To amžiaus veikla panaši į 
skautų. Vėliau mokosi apsiėji
mo su ginklais ir rikiuotės. 

Detroito Lietuvos Dukterys su savo kapelionu - dvasios vadovi 
kauskas. Jūratė Pe( inene ir pirm. Irena Alantienė 

\V, 

Baigdamas vadas Abarius pa
brėžė, kad turime su visais ge
rai sugyventi ir būti vienin
gais. J i s padėkojo už visoke
riopą bendradarbiavimą ir pa
galbą gegužinėse bei minėji
muose. 

Paskui vyko valdybos prane
šimai. Iždininkas Matas Bau-
kys pranešė iždo stovį. Revizi
jos komisijos pirmininkas Jo
nas Bartkus ir narys Albinas 
Pusdešris patikrino knygas ir 
rado jas tvarkingai vedamas. 

Tolimesnėje susirinkimo ei
goje vyko kuopos vado ir val
dybos rinkimai. Naują 1999-
2001 metų valdybą sudaro: 
kapelionas — kun. Alfonsas 
Babonas; vadė — Danutė Pet
ronienė; vadės pavaduotoja — 
Ona Pusdešrienė; sekretorė — 

Bronė Čiunkiene; iždininkas 
— Matas Baukys; narys — 
Leonas Petronis; kultūros rei
kalų vadovė — Stefanija Kau-
nelienė; revizijos komisija — 
pirmininkas — Albinas Pus
dešris ir narys Algirdas Pleč
kaitis. Nauja valdyba buvo su
tikta gausiais plojimais. 

Po to vyko vėliavos perdavi
mas naujai kuopos vadei Da
nutei Petronienei. Vadė Pet
ronienė pareiškė padėką va
dui Abariui už susirinkimo 
pravedimą. Susirinkimas 
baigtas Tautos himnu. 

Susirinkimui pasibaigus 
vaišinomės sesių šaulių parū
pintomis puikiomis vaišėmis 
ir pabendravome su nariais ir 
svečiais. Regina Juška i tė 

Švobienė 
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Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 775-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
TovveM, Suite3C 
Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
TeL 708-422-8260 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
ŠVENTĖ DETROITE 

k pro! :\r Violeta Bar-

Lietuvos Dukterg Detroite suruoštos jubiliejinės popietes menines programos atlikėjai apdovanojami simboline 
padėkos rože. Iš k rožes įteikianti Dalia Stonienė, poetas-muzikas Romualdas Zableckas ir deklamuotoja Tau
ra Undenene 

1999 m. spalio 3 d. Detroito 
Lietuvos Dukterys paminėjo 
draugijos 40-ties metų sukak
tį-

Minėjimas pradėtas iškil
mingomis šv. Mišiomis Dievo 
Apvaizdos šventovėje už drau
gijos įkūrėją kun. dr. Feliksą 
Gurecką, Detroito skyriaus 
globėją kun. Bronių Dagilį ir 
už visas mirusias skyriaus na
res. Mišias>aukojo L.D. kape
lionas kun. Aloyzas Volskis. 

Šv. Mišių*metu Detroito sky
r iaus įsteijfcja Jūratė Pečiū
rienė, drauge su Rūta Baub-
lyte-Teshker, uždegė žvakę 
mirusiųjų atminimui. Skai
tovės Dalia Navasaitiene ir 
Danutė Jankiene perskaitė jų 
pavardes. Mišių auką nešė 
Irena Alantienė, Stasė 
Bliūdžiuvienė ir Bronė 
Čiunkiene. Giedojo solistė 
Vita Vilkienė iš Los Angeles ir 
mūsų šventovės puikūs gies
mininkai - Pranas Zaranka, 
Edvardas Skiotys, Linas Mi-
kulionis ir Vitas Underys, var
gonavo Vidas Neverauskas. 

Šventės programą pradėjo 
skyriaus pirmininkė Irena 
Alantienė pasveikindama ir 
dėkodama visiems už nuolati
nę parama Lietuvos Dukte
rims, kurių darbai yra visų 
skyriaus narių pinamas gerų 
darbų vainikas. pražydęs 
nuostabiais rėmėjų žiedais. 

Klebonas kun. Aloyzas Vols
kis prasmingu žodžiu prabilo į 
Dukteris ir visus susirinku
sius, įvertindamas artimo 
meilės darbus. 

J ū r a t ė Pečiūrienė trumpai, 
bet išsamiai apžvelgė L.D.D. 
įsikūrimą, veiklą ir Detroito 
skyriaus 24 metų nueitą kelią. 
Lietuvos Dukterų d-ja, šven
čianti 40-ties metų jubiliejų, 
buvo įsteigta kun. dr. Felikso 
Gurecko ir su juo intensyviai 
dirbusių Aleksandros Gylie
nės, Aldonos Minelgienės, 
Onos Šilėnienės ir Bronės Pe-
travičienės 1959 m. Čikagoje 
ir įregistruota JAV. Dabartinė 
centro valdybos pirmininkė 
yra Joana Krutulienė. Lietu
vos Dukterys atlikdavo tai, ko 
kitos organizacijos nesiėmė — 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 
lankė vienišus ligonius, šelpė 
pinigais ir laidojo šeimų netu
rinčius. Su draugijos pagrin
diniais principais: paprastu
mas, garbingumas, meilė ir 
šūkiu — „Pagalbi ranka vargs
tančiam", yra pasiekiamas tik
slas — švelninti vargą lietuvių 
tarpe. 

Metų slinktyje steigėsi sky
riai: Rockford, IL, Melrose 
Park, IL, VVashington, D.C., 
Detroit, MI, Los Angeles CA, 
vėliau St. Petersburg, FL, 
Juno Beach, FL. Visi skyriai 
dirba savarankiškai. Nuo 
1989 m. kiekvienas skyrius 
įgijo kiek skirtingą veiklos 
planą, kuris priklauso nuo vie
tovės sąlygų, ryšių su Lietuva, 
kontaktų su amerikiečių orga
nizacijomis, nuo valdybos ryž
tingumo ir telkinio pritarimo. 

Detroito L.D. draugija dirba 
drauge su „American-Lithua-
nian Disability and Rehabili-
tation Exchange Program", 
(Amerikos-Lietuvos neįgalumo 
ir reabilitacijos bendradarbia
vimo programa) ir „Healing 
the Children Michigan-Ohio" 
organizacija. Yra atkviečiami 
vaikai į JAV sunkioms sudė
tingoms operacijoms ir reabi
litacijai. HTC suorganizuotos 
gydytojų grupės jau keturis 
kartus vyko į Lietuvą operuoti 
vaikus ir ruošti Lietuvos chi
rurgus — vietoje atlikti su
dėtingas operacijas. 

1959 metais, kuriant Lie
tuvos Dukterų draugiją, nebu
vo net pagalvota, kad po 40-
ties metų, šie artimo meilės 
darbai sieks net pačią Lie
tuvą. Išgirdę Jūratės Pečiū
rienės pranešimą supratome 
ką Detroito Lietuvos Dukterys 
veikia, o juk dar siunčia siun
tinius, vaistus ir neseniai kai
me nupirko namelį labai var
gingai daugiavaikei motinai. 

Šventės proga sveikino Die
vo Apvaizdos parapijos tary
bos pirmininkė Janina Ud-
rienė, „Gabijos" ir „Baltijos" 
skautų tuntų vardu s. Rasa 
Karvelienė, Ateitininkų vardu 
— Sendraugių ateitininkų pir
mininkas Pranas Zaranka, 
Lietuvių Bendruomenės — 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLj GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HUa, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 7 7 3 4 7 1 - 3 3 0 0 

pirmininkė Ramutė Petrulie
nė ir Šaulių sąjungos užsie
nyje vadas Mykolas Abarius. 
Raštu — pirmoji Detroito sky
riaus pirmininkė Dana Ar
lauskienė iš Floridos. Visi 
įvertino įgyvendintus princi
pus, kilnų ir nenuilstamą tiks
lų siekį bendruomenėje bran
dinant doros pojūtį ir progą vi
siems prisidėti prie šalpos 
darbų. 

Po akademinės dalies vyko 
meninė programa, kurią susi
žavėjusi publika atidžiai iš
klausė. Savo kūrinius, dainas 
ir eiles, pritardamas gitara, 
atliko Romualdas Zableckas. 
Taura Underienė skaitė Anta
no Vaičiulaičio ir Fausto Kir-
šos poeziją. Ada Mikštienė for
tepijonu atliko L. Beethoven ir 
W. A. Mozart kūrinius. 

Vicepirmininkės Aldonos 
Tamulionienės scenon pa
kviestiems programos atlikė
jams po rožę įteikė Dalia Sto
nienė. Padėkojusi svečiams ir 
mecenatams, pakvietė kape
lioną Volskį sukalbėti maldą 
prieš vaišes. 

Po vaišių dalyviai dar ilgai 
nesiskirstė, lyg norėdami il
giau sveikinti Lietuvos Dukte
ris už pasiaukojimą ir suge
bėjimą telkiant visuomenę kil
niems šalpos darbams. 

Rainutė Petrul ienė 

S A N D I E G O , C A 

NAUJAS TAUTINIU 
ŠOKIU ANSAMBLIS 

Amerikos pietiniame vakarų 
kampe, prie Ramiojo vandeny
no kranto, San Diego miesto 
apylinkėse yra nedidelis lietu
vių skaičius. Čia veikia San 
Diego Lietuvių klubas, įkurtas 
1952 metais, bet beveik neži
nomas savo egzistencija, juo 
labiau jaunesnėms ateivių 
kartoms. 

Ypatingas dėmesys yra krei
piamas į Giedrę ir Stasį Mi
lašius, kurie neseniai apsigy
veno šiame snaudžiančiame 
Kalifornijos lietuvių kampe-

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.RobeftS Rd, Hickpry Hilte, IL 
1 mylia į vakarus nuOHariem Ave. 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Stasys Milašius. 

lyje. Giedrė ir Stasys yra buvę 
sėkmingi ilgamečiai „Klum
pės" šokių ansamblio vadovai 
ir pasiryžę toliau tęsti kultū-
rinį-meno darbą San Diego, 
Kalifornijoje. 

G. ir S. Milašiai, atvykę į 
San Diego, netrukus susirado 
Lietuvių klubą ir įsijungė į jo 
veiklą. Savo pasiryžimu ir 
darbštumu per t rumpą laiką 
sugebėjo suorganizuoti šokėjų 
grupę ir rugsėjo 12 d. savo re
zidencijoje sukūrė tautinių šo
kių ansamblį ^Jūra", kuris 
dalyvaus Toronte Šokių šven
tėje 2000 metais birželio-lie
pos mėn. Tai yra didelis įsipa
reigojimas, kuris reikalaus 
daug darbo ir pasiaukojimo, 
tiek iš mokytojų, taip pat ir 
šokėjų — mokinių. Stasys už
tikrino, kad šokių ansamblis 
bus laiku paruoštas Toronto 
šokių šventei. 

Pirmoji repeticija jau įvyko 
spalio 10 d. Daug sėkmės ir 
neišsemiamos energijos Sta
siui, Giedrei bei visiems daly
viams. 

Charles Leonas 

• „Apple" — vienas iš ketu
riasdešimties seniausiųjų ang
lų kalbos žodžių, kilusių dar i i 
priešindoeuropietiškojo laiko
tarpio. 

http://www.wpon.com


IZOLIACIJONISTAS 
BUCHANAN 

PAREIŠKIMAS SPAUDAI 

ZENONAS PRŪSAS 

Iki Amerikos prezidentinių 
rinkimų dar yra likę daugiau 
kaip metai laiko, bet jau da
bar rikiuojasi visas būrys kan
didatų. Beveik visi žinomes-
nieji kandidatai pasisako už 
tolimesnį Amerikos vadova
vimą laisvajam pasauliui ir už 
globalinės ekonomikos puo
selėjimą. Tik Patrick J. Bu-
chanan tebesvajoja apie Geor
ge Washington laikus, kada 
Amerika išsiversdavo, nau
dodama beveik vien tik tai, ką 
ji pati užsiaugindavo ar pasi
gamindavo ir kada ji mažai te
sikišo į kitų valstybių reika
lus. Tai buvę geri laikai. Bė
dos atsiradusios, kai Amerika 
pradėjusi elgtis kaip imperija. 
George Washington turėjęs la
bai gerą taisyklę: vengti ilga
laikių santarvių su kitomis 
valstybėmis ir neįsivelti į už
sienio karus. Daugelis po jo 
buvusių prezidentų pamiršo 
šią taisyklę, ir dėl to dažnai 
privesdavę kraštą prie vargų, 
nelaimių ir blogų pasekmių. 
Istorija mokanti, kad valsty
bės • pasidarymas imperija ją 
vedąs prie žlugimo. Buchanan 
laiko didele nesąmone tai, kad 
Amerika labai aktyviai prisi
dėjo prie NATO išplėtimo į 
Lenkiją, Čekiją ir Vengriją, o, 
pagal jį, pasiūlymas NATO 
narystės Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai ir galbūt Ukrainai, 
būtų beveik beprotystė. Šias 
tezes Buchanan bando parem
ti istoriniais pavyzdžiais savo 
ką tik išleistoje knygoje, pava
dintoje: „A Republic, not an 
Empire: Reclaiming America's 
Destiny". Regnery Publishing 
Inc. 1999, 437 psl. Pagal Bu
chanan, jei dabartinė užsienio 
politika nebūsianti radikaliai 
pakeista, Amerikos laukia la
bai daug bėdų ir brangiai kai
nuosiančių įvykių. Kaip pa
vyzdžius duoda penkis gali
mus atvejus, būtent: antrasis 
Balkanų ka as; Korėjos karas; 
Btdtijos ka:as; antrasis Persų 
įlankos karas; ir Kinijos-Tai-
vano karas. „Draugo" skaityto
jus gal daugiausia domintų 
galimas (pagal Buchanan) 
„Baltijos karas", todėl šį sky
relį (psl. 38-40) ištisai išver
čiau, kaip Buchanan vaiz
duotės, rašymo stiliaus ir logi
kos (ar jos nebuvimo) pavyzdį. 

Baltijos karas 

„2001 metai. Pagal Zbignevo 
Brzezinskio rekomendaciją, 
naujas Amerikos prezidentas 
įvykdė pažadą priimti Lietuvą 
į NATO. Seks Latvija ir Esti
ja. Rusija piktai protestuoja ir 
nutraukia ryšius su NATO. 
Vokietija ir Prancūzija įspėja. 

kad Lietuvos priėmimas būtų 
provokacija, bet JAV pareiš
kia, kad tai buvo Vilniui pri
žadėta ir kad Amerika turi šį 
pažadą išpildyti. 

Maskvoje naujasis preziden
tas, kuris rinkimus laimėjo 
šūkiu: "Visi rusai grįžta namo 
po motinos Rusijos stogu', va
dovauja ekonomijai, vis dar 
negaunančiai kreditų dėl Jel
cino 1998 metų rublio nuverti
nimo. Rusijos gyventojai nusi
teikę labai antiamerikietiškai 
ir galvoja, kad JAV pirmiau 
juos pažeminusios, o po to ap
vogusios per Tarptautinio va
liutos fondo (IMF) agentus, 
valiutos spekuliantus ir vie
tinius apgavikus, kuriuos Va
karai vadina „reformatoriais". 
Rygoje yra primušami buvu
sios sovietinės armijos pensi
ninkai rusai ir jie prašo pagal
bos. Maskva pasiunčia savo 
armiją į Latviją, rusijos žmo
nės vieningai pritaria šiam 
žygiui. 

Kaliningrade, rusų laivyno 
bazėje, įterptoje tarp Lenkijos 
ir Lietuvos, šimtui tūkstančių 
kareivių ir jūrininkų yra pas
kelbiamas parengties stovis. 
Maskva įspėja Lenkiją ir Lie
tuvą netraukti kariuomenės 
prie Kaliningrado srities. Gu
dija, tebevaldoma stalinisto 
Aleksandro Lukašenkos, pa
siunčia savo karines pajėgas 
prie Lietuvos sienos. Apsupta 
Estija protestuoja, Rusijos ar
mija ten įžygiuoja ir Estija yra 
užimama per 48 valandas. 
Maskva ir Minskas dabar Bal
tijoje yra akis į akį su NATO. 
Varšuva prašo, kad NATO 
duotų karinių pajėgų, ir kartu 
pasiunčia ultimatumą Mask
vai, kad neįžygiuotų į Lietuvą. 

Maskva įspėja, kad Rusijos 
kariuomenės užpuolimas Bal
tijos kraštuose iššauks reak
ciją prieš bet kurią valstybę, 
leidžiančią vykdyti šį užpuo
limą. Amerikos žvalgyba suse
ka, kad Rusijos atominiai tak
tiniai ginklai yra parengties 
stovyje. Vokietija, išsigandusi, 
kad ji gali būti įvelta į atominį 
karą dėl kažkokio Baltijos et
ninio ginčo, paskelbia, kad ji 
ne tik nesijungs prie Rusijos 
karinių pajėgų užpuolimo, bet 
ir neleis, kad tokia ataka būtų 
vykdoma iš jos teritorijos. 
Amerikos prezidentas paskel
bia, kad 'Baltijoje nebus naujo 
Miuncheno' ir, norėdamas pa
rodyti solidarumą su Lenkija, 
ten pasiunčia 82-ąją desantinę 
diviziją. 

Rusija ir Gudija okupuoja 
Lietuvą ir paprašo derybų, 
kad paverstų Baltijos vals
tybes 'taikos zona. visiems lai
kams laisva nuo karinių są-

Pereito šeštadienio, 1999.10. 
16 d. laidoje „Lietuvos aidas" 
išspausdino Juliaus Kelero ir 
Rimanto Varnausko pokalbį 
su pik. Donatu Skuču, JAV 
LB tarybos pirmininku, ku
riame jis padarė įvairius pa
reiškimus apie Lietuvą ir jos 
galimą narystę NATO. Kai 
kurie jo pareiškimai nesutin
ka nei su JAV LB tarybos 
priimtomis rezoliucijomis, nei 
su JAV LB valdybos darbo li
nija, ir dėl to mes jaučiame 
pareigą duoti šiais klausimais 
savo paaiškinimą. 

JAV Lietuvių Bendruomenė, 
kurią sudaro visi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose gyvenan
tys lietuviai, nuo savo įkūri
mo dienos vienu savo svar
biausių uždavinių laikė būti
nybę padėti lietuvių tautai at
gauti laisvę ir valstybinę ne
priklausomybę. Bendruomenė 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
ir dabar deda visas pastangas, 
stengdamasi padėti Lietuvai 
šios atgautos nepriklausomy
bės užtikrinimą. 

Mes aiškiai matome, kad 
NATO narystė tikrai padi
dintų Lietuvai saugumą ir 
sumažintų pavojus jai vėl pra
rasti savo laisvę. Dėl to mes 
dedame ir dėsime visas pas
tangas, kad Lietuva būtų pa

kviesta kaip galint greičiau 
tapti NATO nare. 

Yra visiškai suprantama, 
kad, norint patekti į NATO. ir 
Lietuva turi parodyti daug 
pastangų tokiai narystei būti 
t inkamai pasiruošusi. Šian
dien, kai Lietuva turi daug 
sunkumų su savo finansine 
gerove, jai yra nelengva skir
ti dalį savo biudžeto krašto 
gynybos reikalams. Be abejo. 
NATO reikalavimas, kad NA
TO narės turi išleisti bent 2 
proc. savo BVP, yra surištas 
su dideliu pasiaukojimu visai 
mūsų tautai. Bet toks pasiau
kojimas yra būtinas, norint 
užtikrinti sau ir savo vaikams 
saugesnę ateitį. JAV Lietuvių 
Bendruomenės XV Taryba sa
vo trečiojoje sesijoje spalio 
mėn. 10 d. priėmė tokią rezo
liuciją: 

„JAV LB Taryba: 
a. ragina LR Seimą ryžtin

gai vykdyti 1999 m. sausio 
mėn. 14 d. priimtą įstatymą 
dėl Lietuvos gynybos strategi
jos finansavimo numatantį 
Lietuvos gynybos biudžetą 
padidinti nuo pusantro pro
cento bendrojo vidaus produk
to (BVP) šiais metais ligi dvie
jų procentų BVP 2001 metais. 

b. aukštai įvertina NATO, 
JAV, ir Vakarų Europos kari
nių žinovu pozityvius įverti

nimus Lietuvos gynybos per
siorganizavimui ir Lietuvos 
karinio pasiruošimo progre
sui. JAV LB Taryba reiškia 
nuoširdžios sėkmės linkėji
mus buvusiems mūsų JAV LB 
nariams: LR kariuomenės va
dui brigados generolui Jonui 
Kronkaičiui. Krašto Apsaugos 
viceministrui pulkininkui R. 
Kulikauskui ir LR kariuo
menės kariniam inspektoriui 
pulkininkui A. V. Garsiui". 

JAV LB valdyba visiškai su
tinka su JAV LB Tarybos nuo
mone ir pasisako už jos pri
imtą poziciją. Del to su apgai
lestavimu pareiškiame, kad 
pik. D. Skučo pasisakymai, 
nors ir naudojant savo JAV 
LB Tarybos prezidiumo pirmi
ninko titulą, gali būti laikomi 
tik jo privačia, o ne JAV LB 
nuomone. 

Regina F. Na ruš i enė 
JAV LB krašto vaidybos 

pirmininke 
Vytau tas J. Bie l iauskas 
V.R. tarybos pirmininkas 

* Mažėjant įplaukoms į 
biudžetą, vyriausybė nusp
rendė beveik trečdaliu suma
žinti išlaidas tarnybiniams 
automobiliams ir mobiliesiems 
telefonams, išlaidos nebus 
mažinamos tik Krašto apsau
gos ir Vidaus reikalu ministe
rijoms. .BNS' 

Danute Bindokien-

Europos sąjunga ir 
n usikalstam urnas 

jungų'. Amerika pareiškia: To 
nebus'. Bet nei viena NATO 
narė nepasisiūlo atsiųsti ka
rinius dalinius į Lenkiją ar 
prisijungti prie Amerikos karo 
su Rusija. 

Amerikos Jungtinis štabas 
informuoja prezidentą: 'Netu
rime karinių pajėgų, kad pri
verstume performuotą ir vėl 
galingą Rusijos armiją pasi
traukti iš Baltijos kraštų, ne
bent ten pasiųstume mūsų vi
sas kariniams veiksmams pa
ruoštas divizijas iš visos Ame
rikos ir iš Korėjos'. Karinių 
pajėgų vadas grėsmingai in
formuoja, kad karas greičiau
siai sunaikintų pačius Baltijos 
kraštus, dar prieš juos išlais
vinant. O dėl Gudijos ir Rusi
jos karinių objektų bombarda
vimų iš Lenkijos teritorijos, 
tai būtų galima vykdyti, bet 
tai galėtų iššaukti Lenkijos 
miestų bombardavimus rake
tomis ir lėktuvais. 

Geriausias pasirinkimas bū
tų laivyno blokada nuo Mur
mansko iki Juodosios jūros. 
Bet tada būtų rizikuojama Ru
sijos panaudojimu povandeni
nių laivų ir galimu atominių 
ginklų panaudojimu, įsakius 
kokiam nors karštakošiui iš
didžios rusų tautos pareigū
nui, tautos, kuri yra mirtinai 
smaugiama. Prezidentas per 
televiziją pareiškia: 'Davėme 
pažadą sąjungininkui; Ameri

kos žodis yra šventas; su agre
soriais reikia elgtis greitai ir 
griežtai. Je: mes šios agresijos 
nenubausim, bus galas NA
TO ir mes atsuksime laikrodį į 
1939 metus!" Prezidentas pa
skelbia rezervų mobilizaciją ir 
paprašo Kongreso Amerikoje 
grąžinti karinę prievolę loteri
jos principu, be atidėliojimų 
studentams. Amerikos bloka
da yra uždeda-ma kiekvienam 
Rusijos uostui nuo Murmans
ko iki Juodosios jūros ir Vladi
vostoko". 

Dėl šio „scenarijaus" komen

tarai gal nėra reikalingi: 
..Draugo"' skaitytojai moka at
skirti peius nuo grudų. Antra 
vertus, visiškai sutinku su Bu
chanan išvada, kad Amerikos 
prezidentas F. D. Roosevelt 
padare labai didelę klaidą, 
išgelbėdamas Staliną nuo Hit
lerio 1941-1943 metais. 

Dauguma mano kartos tur
būt taip galvojome jau tada, 
kai Buchanan tebelakstė su 
trumpomis kelnaitėmis. Kny
goje yra ir daugiau protingų 
Buchanan pasisakymų. Bet ne 
per daugiausia. 

JAV LB Tarybos prezidiumo pirm Donatas Skučas spalio 13 d. 
Vašingtone susitikės su Estijos Respublikos prez. Lennart Meri po 
JBANC ruoštų pusryčių Kongreso Hart pastate Buvo kalbėta apie tnjų 
Baltijos valstybių priėmimą į NATO Nuotr A. Dundzilos 

Nuo pat Antrojo pašau i 
karo pabaigos pradėta kalbėti, 
kad Europa, susijungusi gal
būt net Jungtinių Amerikos 
Valstijų pavyzdžiu, galėtu 
tikėtis saugesnes, pastovesnes 
ir turtingesnes ateities, negu 
vėl tvirtai saugomomis sieno
mis atsitvėrusi į daugybę at
skirų valstybių-valstybeiių, 
besirūpinančių tik savo reika
lais, puoselėjančių tik savo in
teresus, berungtyniaujančiu 
viena su kita del pirmenybės 

Iš dalies dėl tokių svar
stymų ir gimė Europos są
jungos mintis, dėl to ir nese
niai atkūrusios nepriklauso
mybę Rytų bei Vidurio Euro
pos valstybės stengiasi įsi
jungti į šią sąjunga, ir labai 
džiaugiasi, jeigu jų pastangos 
susilaukia įvertinimo, būna 
veiksmingos. Pastaruoju metu 
jau atsirado galimybė ir Lietu
vai įsijungti į pasitarimus dėl 
priėmimo į Europos sąjungą, 
žinoma, jeigu dabartiniai įvy
kiai — nesutarimai tarp Sei
mo 'ir konservatorių partijos? 
bei Vyriausybės vadovo, prem
jero Rolando Pakso del sutar
ties su „VViliiams Internatio
nal" naftos bendrove — tą ga
limybę nenustums neribotam 
laikui į ateitį. 

Tačiau su visais pliusais, 
kuriuos atneša valstybe: ns 
Europos sąjunga, tame pačia
me krepšelyje yra paslėpta ir 
nemažai minusų. Jeigu atvi
ros sienos, palengvintas tarp
valstybinis susisiekimas, ben
dra valiuta ir panašūs priedai 
pagyvina prekybos, verslo ry
šius, plečia turizmą, skatina 
geresnį vieni kitų pažinimą ir 
tuo pačiu glaudesnį tarptau
tinį bendravimą, tai antroji 
medalio pusė ne taip skaisčiai 
blizga: Europa vis labiau yra 
priversta dalintis ir tomis 
pačiomis problemomis, ypač 
nusikalstamumu, kuris per 
pastarąjį dešimtmetį iabai 
plačiai išsikerojo — ir jau 
tarptautiniu mastu . 

Per sienas — sausumos, oro 
| ir vandens keliais — iš vienos 
i valstybės į kitą gausiai srūva 
! kontrabanda: ginklai, narkoti

kai, įvairios, mėginančios iš
vengti muitų, prekės. ..nešva
rūs pinigai", kurie ..išskalbia
mi" užsienio bankuose, o taip 
pat nelegalūs imigrantai. 
Kiekvieną karta, kai kur nors 
Europoje kyla vietiniai nera
mumai, pvz., kariniai konflik
tai Balkanų pusiasalyje. į kai
myninius kraštus pradeda 
plūsti nabegėliai. kurių srau
tai nesustoja, net karui pasi
baigus. Tačiau ne vien bėgan
tys nuo persekiojimų bei karo 
veiksmu savame krašte Gal

būt nemažiau atsii u 
tokių nelegalių i . 

učių užsienyje gei -
. 
tykiu. 

Italijos vyi . 
skundžia, kad iki siu 

i mėnesio pabai 
ros ;. buvo 
21 000 m 

metu- -ii'ke 
20.0UO. Ali 
kusi italų policija 
ruliuoti jos jurus zonoje ir su
laikyt: nelegaliu ntus, 
kurie randa būdu i 
keliauti į Italija. l ž perve
žimą laivais agentai iki 
700 dolerių ir klientų nie
kuomet netruk-'.a. n 
joje imigracijos ii pol 
prieglobsčio įstat 
bai palankus atvykstant 
svetimšaliam- :i tik reta 
vėjais jie grąžinami i 

Europos gyventojų migra
cijos centras Vienoje apskai
čiuoja, kad per metus 
pos sąjungos valst) Rytų 
bei Vidurio Europos 
nelegaliai i- Rusijos, ("• 
nos, Gudijos, Moldovos. Karą 
liaučiau.- sritie- ir k:tur at-
vyk.-ia p -• • »onių. 
Tačiau yra n i -:•; 
nelegalių imigrantų 
išskirt;nai sudaro vien mergi
nos, kurioms speciali 
t;;: buvo pr: 
mokamus darbus Londone 
Briuselyje. Miiane, Amster
dame ar Berlyne o. atvyku
si)/- t nurodytą vietą, turi tap
ti prostitutėmis. Pastaruoju 
metu panašiu būdu ..medžio
jami" ir jaunamečiai berniu
kai, sk in i lai fį 
sijai". Liūdna pastebėti, kad 
tarp tokiu ..prekių šaltinių" 
vėliausiame ..The Economist' 
žurnalo numeryje (spalio 16 
d.' minima ir Lietuva, 

Amerika iki S«v»*.fj Sąjun
gos žlugimo daugiausia prob
lemų turėjo su .-fiege';".!> imi
grantais iš M<ksik-g? o d 
jau ir su Rytu b< į Vidurio Eu
ropos žmonėmis, kurie visuo
met randa būdų gauti ,.vizą" Į 
šią pageidaujama laimės lalį. 
(įd Daug kartu pasitaiko, kad 
ir su legalia viza aiyykęs as 
muo ..pranyksta" šieje a;gia-
tautėje valstybėle- ir na 
negrįžta. Tačiau i .ieną* 
kartą, ka: taip ,IT.-H*- ka. no
rintiems gauti viza n e 
t rumpam vizitui 3Ji 
darosi vis sunkiai.; J ir lie
tuviai tuo dažnai a =iskun-
džia. Vis ti šiuo metu kontra
banda žmonėm i <**yri» aujau-
- as pajamų š a k i u -
kams ir išnaudotojam 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Tęsinys ZIGMAS ZINKEVIČIUS ^ 

Kreipiausi į Bažnyčios hierarchus, kad leistų 
Vilniaus arkikatedroje pritvirtinti paminklinę lentą, 
kuri primintų, kad čia kadaise buvo pirmoji Lietuvos 
mokykla. Apie pustrečio šimto mokytojų už ilgametį ir 
vaisingą pedagoginį darbą buvo apdovanoti padėkos 
raštais, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordi
nais ir medaliais. Ministerija 132 labiausiai nusipel
niusius mokytojus premijavo piniginėmis premijomis 
(iki 1000 litų), kurias pats įteikinėjau Kaune, 
Klaipėdoje ir Plungėje. 

Jubiliejaus kulminacija įvyko gegužės 9 d. Po šv. 
mišių Arkikatedroje už mirusius mokytojus ir apdo
vanojimo iškilmių Prezidentūroje buvo iškilmingas 
minėjimas Operos ir baleto teatre. Teko ne sykį kreip
tis į pedagogus, sveikinti juos prie šampano bei vyno 
stalo po iškilmingo minėjimo. Tačiau pats įspūdin
giausias jubiliejaus renginys įvyko liepos 5 d. Tai 
moksleivių dainų šventė. Dalyvavo iš visos Lietuvos 
suvažiavę apie 10 tūkstančių jaunųjų dainininkų. At
gaivinome po dešimties metų pertraukos jau beuž-
mirštamą moksleivių dainų švenčių tradiciją. Atvyko 
Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas ir or
ganizacinio komiteto garbes pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Moksleivių entuziazmas liejosi per kraš
tus, buvo sunkiai nusakomas. Pirmą kartą išgirdau 
dainą kartoti prašant ne žiūrovus, bet pačius daini

ninkus, kurie bemaž po kiekvienos dainos šaukė: 
„Pakartoti!" Neabejojau, kad daugelis (ypač atvykę į 
Vilnių pirmą kartą) šios šventės nepamirš iki mirties. 
Gavau kupinų susižavėjimo laiškų. Antai pensininkė 
Nadiežda Kriečkovaitė iš Jonavos rašė: J5u džiaugsmo 
ašaromis akyse stebėjau moksleivių dainų ir šokių 
šventę nuo pradžios iki pabaigos... Bet kurioje pasau
lio šalyje rodykite dokumentinį filmą apie šią šventę. 
Tiražuokime šimtais filmo kopijų ir išsiuntinekime 
visoms pasaulio šalims, kad ir muzikaliausioms, ir 
kultūringiausioms. Tegu pasižiūri, kuo šiuo metu gy
vena Lietuva... Sėkmės Jums kilniame darbe ugdant 
Žmogų — ateities kūrėją!" Kas be ko, mane raštu pa
siekė ir „kritiškos" pastabos: per trumpi mergaičių si
jonėliai, dirigentų apranga priminė cirko akrobatų ir 
t.t. Kritika yra kritika. 

1997 m. šventėme ir antrą labai reikšmingą lietuvių 
tautai jubiliejų — 450 metų nuo pirmosios lietuviškos 
knygos pasirodymo sukaktį. Buvau Valstybines komi
sijos jubiliejui organizuoti narys ir vieno pakomisijo 
pirmininkas. Teko lankyti posėdžius, rūpintis savo sri
ties darbų koordinavimu. Pats spaudoje paskelbiau 
apie dešimt straipsnių Mažvydo katekizmo, jo kalbos 
ištakų ir panašia tematika. Kalbėjau per radiją — ro
dos, 01.09). Skaičiau visuomenei, daugiausia švietimo 
ir kultūros darbuotojams, paskaitas: Anykščiuose 
(1996.12.07), Panevėžyje (1997.02.07), Mažeikiuose 
(04.08). Mokslinius pranešimus dariau Lietuviu kata
likų mokslo akademijos suvažiavime (06.17), Pasaulio 
lituanistų bendrijos konferencijoje (07.02), III Baltistų 

kongrese f 10.07. ten turėjau dar ir kitą mokslinį 
pranešimą: „XVII a. dvarų inventoriai — Rytų Lietu
vos antroponimikos ir demografijos šaltinis">. „Maž
vydo skaitymuose" (01.09), Klaipėdos universitete ju
biliejui skirtoje konferencijoje (01.14;. taip pat užsie
nyje: Huettenfelde 'Vokietija, 02.22) ir Zalcburge 
(Austrija, 05.23) — vokiškai kalbančiai visuomenei 
apie jubiliejaus reikšmę. Bonoje (09.27* — vokiškai 
apie Mažvydo raštų kalbinį pagrindą. Karaliaučiuje 
(12.07) — rusiškai apie pirmąją lietuvišką knygą ir 
Karaliaučiaus krašto lietuvišką praeitį, Čikagoje 
(09.28) — X Pasaulio Lietuvių mokslo ir kūrybos sim
poziumo dalyviams apie Mažvydo rašomosios kalbos 
kilmę. Gaila, negalėjau nuvykti į Prahą, bet ir ten 
mano pranešimas buvo perskaitytas, kaip ir kitose 
konferencijose skaityti pranešimai, bus išspausdintas 
atitinkamame leidinyje (čekiškai). 

Šio jubiliejaus kulminacija — iškilmingas minėji
mas Operos ir baleto teatre 1997.01.09. Kaip diaiekto-
logas buvau nustebintas ir priblokštas, išgirdęs Maž
vydą 'vaidino Algirdas Latėnas) kalbantį uteniškių 
tarme! Jeigu artistas nesugeba prabilti Mažvydo kal
ba arba bent priartėti prie jos, gali vartoti šiu dienų 
bendrinę kalbą, bet jokiu būdu nelieti iš Mažvydo lupų 
uteniškių tarmes, kurios Mažvydas tikriausiai nebuvo 
net girdėjęs. Nežinau, ką pagalvojo apie tokią mūsų 
kultūros darbuotojų nenuovoką minėjime dalyvavę 
žymūs užsienio baltistai, kurių vienam — Vokietijos 
kalbininkui Jochenui Rangei — tą pačia dieną Seimo 
rūmuose įteikiau Kultūros bei Švietimo ir mokslo mi

nisterijų premiją už didelius nuopelnus urianl 
vių senųjų raštu kalba 

Teko dar dalyvauti Lietuvos vardo paminėjimo ri 
tantmečio valstybinės komisijos darbe, vadovauti 
timo pakomisijui. 

Nemažai laiko atėmė tarnybiniai tšvažia • 
sienį. Jų kiek galėdamas vengiau. Važiuodavau tik tuo 
atveju, jeigu visas išlaidas apmokėdavo rengimo or
ganizatoriai, ir tai ne visuoni'.;. kai laidavau lai 
užimtas, siųsdavau viceministrus ar kitus pareigūnus. 

1997 m. kovo 8-12 d. Norvegijos mokslų" tarybos 
kvietimu dalyvavau Osle vykusiame seminare I 
mokratija ir kultūrinis identitetą- . kui ko. 
buvo aptariami Norvegijos ir Baltijos 
biavimo neakivaizdinio-vietimo-- I 

Balandžio 20-22 d. dalyvavau Europa .• 
PHARE šalių švietimo ministru ko 
šuvoje. Teko pabendraut, -u Lenl -. timo i linis-
tru Jerzy Vv'iatru ir atsakingais jo 
reigunais. Aptarėme švietimo proMem .• ai 
lyse. Sutarti su jais buvo leng> 
jonų merais. Dalyvavau prezidento Alei šandrt >'. 
nievvskio priėmime. Kur 9 lietuvu. 
pasakiau kalbą apie Lietuvos mokyklos 600 
šios lietuviškos knygos 150 metų jubiliejus 

Gegužes 13-15 d buvau Briuselyje 'Belgu., 
ko Europos Sąjungos valstybių ir asocijuoti 
mokslo ministru pasitarimas. Savo p : 
kiau Lietuvai aktualius pasiūlymus, beveik i vis 
juos buvo atsižvelgta priimtam* m I (B.d 



% DRAUGAS, 1999 m. spalio 21 d., ketvirtadienis 

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJO 
PRADŽIA 

Sueina jau 30 metų, kai be 
sustojimo iš tos pačios stoties 
radijo laidos sklinda skambia 
lietuvių kalba. Kaip visa tai 
prasidėjo, papasakosiu anuo
met dirbusiųjų vardu. 

Apskelbęs parapijoje iš 
anks to savo sumanymą steigti 
radijo valandėlę Los Angeles, 
tuolaikinis Lietuvių Bendruo
menės apylinkes pirmininkas 
sušaukė steigiamrn susirin
kimą 1968 metų lapkričio mė
nesio paskutinį sekmadienį. 
Atėjo penkiolika asmenų, jų 
t a rpe teko būti ir man. Pirmi
n inkas pakilia nuotaika aiški
no, kad lietuviams būtinai tu
rėt i savo radiją, negalime atsi
likti nuo kitų tautybių šiame 
laisvės krašte, tai svarbu ir 
mūsų pačių ateičiai. Mes j am 
šiltai pritarėme: kiekvienas 
pasisakė už tai. kad reikia 
vystyti š{ komunikacijos tink
lą. Čia pat buvo išrinkta val
dyba: Stasys Paltus. Balys 
Graužinis . Teklė Sereiki^nė. 
S tasė Pautienienė. Juozas 
Gedmintas . Albinas Marke
vičius, Jonas Motiejūnas. Ben
druomenės pirmininkas paža
dėjo pradžiai 100 dolerių 
Bendruomenės auką, susirin
k imas sumetė 65 dolerius. Tuo 

•pasibaigė steigiamasis susi
rinkimas. Vaidyba pasiskirstė 
pareigomis, ir dar tais pačiais 
metais rasti pradžią šiam di
džiuliam užsimojimui. 

Bet štai. Juozo Gedminto 
žentas, teisininkas Gedvilas, 
paleido žinią, kad yra viena (iš 
nedaugelio; trumpųjų bangų 
radijo stotis, kuri nuomoja lai
ką įvairių tautybių laidoms. 
Telefonu susitarę nuvykome 
tenai — Albinas Markevičius 
ir aš. Mus pasitiko dailios 
išvaizdos savininkas čekoslo-
vakas^-orus ir šaltas: dalykiš
kai apklausinėjo. kas mes, kuo 
verčiamės. pirmąkart šis jo 
pasimatymas su lietuviais, pa
geidautu daugiau ką sužinoti. 
Drąsiai užsiminiau, kad yra 
mūsų didelė parapija, klebo
n a s mielai sutiktų parašyti 
j a m atestaciją apie kiekvieną 
ir visus. Savininkas nušvito ir 
pasiūlė tai nedelsiant atlikti, 
nes esanti galimybė pusva
landžiui 'jeigu mums užtektų) 
už poros savaičių. Dar tą patį 
vakarą skambinu pirmininkui 
Stasiui Paltui >'aš buvau vice
pirmininkė*: jis taipogi nušvito 
ir pažadėjo tuo reikalu tuojau 
pasikalbėti su prelatu Jonu 
Kučingiu. \ radiofoną Ingel-
wood KTYM netrukus buvo 
pris tatytas anglų kalba oficia
lus dokumentas apie plačią 
Los Angeles lietuvių veiklą, 
gausią parapiją ir radijo svar
bą visuomenės gerovei. Pusva
landis tada buvo užtikrintas. 
1969 metų sausio mėnesio pa
baigoje iždininke Teklė Serei-
kiene ir vaidybos narys Albi
nas Markevičius nuvyko į ra
diofoną pasirašyti sutartį. 
Nuo tu metų vasario mėnesio 
11 dienos, sekmadieniais. S 
vai. p.p. pusvalandis priklauso 
lietuviams. 

Tas pats sekmadienis, kai 
turėjo prasidėti radijo lietuviš
kos laidos, pasitaikė mūsų pa
rapijos programoje ir Vasario 
16-osios paminėjimui, kuris 
buvo ruošiamas miesto cent
re. O mes. mes radijo darbi
ninkai, kaip iš dangarus palai
mos sulaukę*, losangeliečius 
pasveikinsime radijo bango
mis Pirmininkas Stasys Pal
tus sutiko pravesti tą pirmąją 
programą. Pamanykit! Vos 
vos pusantro mėnesio nuo 
steigiamojo susirinkimo, jau 
turime radiją savo kalba su 
visomis teisėtomis privilegijo
mis ir dar tokia iškilminga 
mūsų tautos šventes proga 
pirmoji transliacija visiems 
padovanota' 

Nuo formalumų su radijo 

stotimi baigos prabėgo kelios 
dienos, pakili įtampa vienijo 
mus visus. Tą pačią savaitę 
prieš pirmąją lietuvių kalba 
valandėlę čia KTYM iš vi
so, ketvirtadienio, pavakarį 
skambinu Stasiui Paltui 
triukšmingai sveikindama su 
tokia nuostabiai tikslingai 
sėkminga bendro darbo pra
džia. Tylus jo balsas kiek nus
tebino mane. Pajutau jo gilų 
atodūSĮ: „ponia, Stase, tik ne
seniai grįžęs iš tarnybos, ra
dau mirusią savo žmoną prie 
stalo virtuvėje... Nieko negaliu 
daugiau pasakyti, bet radiją 
pravesti šį ateinantį sekma
dienį tikrai negalėsiu; dary
kite, ką galite geriausio, jūsų 
rankose dabar jau viskas..."' 
Sekmadienį, už dviejų dienų, 
pirmoji radijo valandėle, su
tartis pasirašyta iki metų pa
baigos ir dabar nėra kam ją 
pravesti? Tuojau pat skambi
nu Bendruomenės pirminin
kui, — nieko negalįs padėti: 
neturi taip ant greitųjų jokios 
medžiagos nei patyrimo šioje 
srityje; jūsų čia atsakomybė 
yra už viską... Skambinu čia 
anksčiau buvusios radijo va
landėlės savininkui, gal, sa
kau, malonėtų šioje nelaimėje 
padėti, baisu prieš visus žmo
nes ir radijo stotį, prarasime 
gautą iaika: atsakymas — dėl 
kitų įsipareigojimų neturįs 
laisvo laiko. Skambinu iš eilės 
kiekvienam valdybos nariui, 
tik vieną pasiūlymą girdžiu — 
-Stase, tu pravesk. Kaip mes 
dabar jau taip be išeities, pra
rasti laiką ir gėdą užsitraukti, 
kad nesugebame dėl to pusva
landžio susigrupuoti. Tiktai 
tau. Stase, belieka šią proble
mą įveikti". Man?.. Dar kartą 
nutariau patarimo paklausti 
pas gerą kaimynę visuomeni
ninke Aleną Devenienę. „Ko
kia čia tau bėda? Eik. imk ir 
pravesk: pavadink, kad tai 
mūsų 'Lithuanian Melodies', 
paskui, perskaityk Lietuvos 
Nepriklausomybes Aktą, už
dėk keletą maržų, paminėk, 
kad yra atvažiavęs svečias, 
min. Bačkis iš Paryžiaus, pa
sveikink jį nuo mūsų visų. pa
pasakok, kaip susikūrė ši va
landėlė tokia proga, kokią re
klamą sugalvok, būk rami, 
natūrali; dėl gražumo, pami
nėk kokį gimtadienį, supran
ti? Ir linksmos muzikos dar, 
kad pakiliai baigtųsi ir tau 
pačiai būtų linksmiau..." Ne
palyginama Alena Devenienė 
mane išmokė visiems laikams! 

Stasys Paltus vėliau sugrįžo 
į valdybą, pirmininkavimą te
ko man perimti. Išsilaikėme 
pastoviai laisvai tuos šešis 
mėnesius; į tai xą atėjo nema
žai geru žmonių. Antanas 
Metrikis rašė programas į 
juosteles, tekdavo vežioti iš jo 
namų Hollywoode į Ingelvvoodą 
ilgesnį laiką. Onutės Metri-
kienės muzikinė kūryba 
skambėjo ištisai: pakviestos 
radiją vedė birutietės. Aga 
Dūdiene, Aldona Variakojienė. 
paskui Algimantas Žemaitai
tis, prisijungė visuomet labai 
rūpestingas, sumanus Vladas 
Gilys: jis yra buvęs programų 
vedėjas, klubo pirmininkas, 
daugiausiai laiko pašventęs 
kaip garso technikas: taip pat 
ir Paulius Jasiukonis. radijo 
bangų specialistas, išlaikė 
mūsų visų pranešėjų aukštą 
lygį. Aukas rinko tada .Anta
nas Šulcas, Sofija Vizgirdienė, 
už iaiką radiofonui niekada 
nepritrūkdavo. Klausytojai 
maloniai komentavo mūsų 
pastangas. Aktorius Juozas 
Kaributas pirmasis suruošė 
radijo valandėlei paremti 
aukšto meninio lygio vakarą 
su Florencija Korsakaite. Nele 
Apeikicne. Antanu Pavasariu. 
Stase Pautienienė ir nepamai
noma pianiste Raimonda 

Apeikyte. Juozas Kaributas 
tada ne tik dalyvavo progra
moje, bet papuošė sceną, pa
ruošė puikius užkandžius ir 
visą pelną (daugiau šimto do
lerių; paskyrė radijo valan
dėlei. Pirmajame radijo valan
dėles pokylyje tų metų rudenį, 
puikiai programą atliko Onu
tės Metnkienės paruoštos vo-
kalistės Regina Aukštikalnytė 
ir Karolė Dambrauskaitė; jos 
dargi pagražino sceną dide
lėmis raidėmis radijo stoties 
KTYM. 

Ypač radiją vertino ir juo 
domėjosi Long Beach lietuviai. 
Rašydavo laiškus su pageida
vimais ir maloniais linkėji
mais vis pridėdami auką. 

Kai konkurso keliu buvo pri
pažinta ir radijo simbolinė em
blema (Vlado Šimoliūno pas
tangomis) „Lithunian Melo
dies" turėjo dvejas „krikšty
nas" su atskirais „krikštatė
viais", tai Eleonora ir Stasys 
Liseckai, Stella ir Frank Žu
kauskai. 

Tokia tai buvo pradžia šioje 
žodžių santraukoje. Mieli 
brangūs radijo redaktoriai, jū
sų darbo tąsa šioje plotmėje 
yra labai reikšminga. J a u 
pačioje transliacijų organizavi
mo pradžioje buvo pasiūlyta, 
kad radijas tvarkytųsi sava
rankiškai, nepriklausomai. 
Dauguma valdybos pritarė. 
Mano požiūris buvo, kad, dau
giau ar mažiau, šį lietuvybęs 
dirva yra komercinė, — aukos, 
skelbimų kainos, pranešimų 
sąskaityb*tame pusvalandyje 
talpina ir lietuvybės išlaikyto/ 
saitą su dabarties gyvenimu..: 
Radijas vienodai vertina vigų . 
organizacijų, draugijų bei pa
vienių asmenų pageidavimus 
pagal savo santvarkos taisykles. 

Baigdama, norėčiau paminė
ti šioje radijo laidų darbuotėje 
ano laikotarpio dovaną mums. 
suteiktą nepramačius pasise
kimo reikšmės, kuri lydėtų 
per tuos tris dešimtmečius ne
paliaujamo žmonių pasišven
timo. 1972 metais savo 40 me
tų jubiliejų šventė Čikagos ra
dijas „Margutis". Savo sukak
ties proga jis paskelbė „ginta
rinio margučio" premiją ke
lioms kategorijoms. Mūsų ra
dijas, veikiantis tik nepilnus 
trejus metus ir tokia skaus
minga vaga pradėjęs savo dar
buotę mirties slenksčio aki
vaizdoje, laimėjo dvi premijas: 
už geriausią proginę laidą — 
Paulius Jasiukonis; už geriau
sią meninę programą — Stasė 
Pautienienė. Ant diplomo — 
Kalifornijos lietuvių radijas, 
laimėtojo pavardė ir parašas: 
„Margučio" direktorių tarybos 
pirmininkas Valdas Adamkus. 
„Margučio" vedėjas Petras 
Petrutis. Prie diplomo — gin
tarinis margutis. Vėliau, Kali
fornijos lietuvių radijas yra 
laimėjęs premijų per Viadą 
Bakūną, Genutę Plukienę. 
Stasę Pautienienę. Tos premi
jos jau buvo piniginės. 

Prisiartinus prie šios dienos 
slenksčio, jau gerokai atsiliku
si radijc laidų kūryboje, kuri 
gaivino ir alinę mane per 20 
metų, žemai lenkiuosi jums, 
radijo darbuotojai, linkėdama 
geros laimės visjęms. š ia reta 
proga, visgi, norėčiau atsigręž
ti į tris veidus ir džiaugs
mingai padėkoti už anuomet 
buvusią' bendrinę kalbą: apie 
pinigus, apie rengi, .ų sėkmę, 
anie laidų tęstinumą. 1988 
metais aš perdaviau Vytautui 
Šeštokui radiją labai gerame 
stovyje; labai nenoriai jis pasi

davė šiam pakvietimui, ta 
čiau, jį priėmė ir labai sėk
mingai vadovavo šiam darbui 
daugiau dešimtį metų. Labai 
ačiū už tai ir pritariu šimtu 
procentų, kai jis, prie karsto 
Juozo Dzenkaičio — ilgamečio 
radijo darbuotojo, pabrėžė, 
kad dirbome kartu ir tai buvo 
radijo valandėles žydėjimo 
metai. Ačiū dabar, kad sutikai 
tą žydėjimą perimti 1988 me
tais. O žydėjimo metai buvo 
pilni šiame sode, nes iždo sto
vis jį palaikė. Kažin, ar atsi
rastų kitas toks sumanus, kie
tas, patvarus finansų tvarky
tojas, koks buvo šios radijo va
landėles Juozas Mitkus. Ju
dviejų su Danute gražiame, 
erdviame sodelyje anuomet, 
tenai Hollyvvood Hills apylin
kėje dar „Lithuanian Melo
dies" turėjo pirmąją gegužinę. 
Valgėm, sūpynėse supomės, 
žaidimuose dalyvavome tą 
karštą, tvankų sekmadienį, 
kai pradėjome planuoti pirmą
jį radijo biudžeto tūkstantį . 
Atsimeni, žinau, ten Aukšty
bėse nevystančių Dangaus so
dų pavėsyje dabar į mus šian
dieną žvelgdamas. Ačiū, Tau, 
už neužmirštamą laiką! J a u į 
pačią pabaigą aš sąmoningai 
užlaikiau Danutės Kaškelie-
nes pavardę, nes ji buvo mūsų 
labai naši darbuotoja. Supran
tama, brangaus draugo Liudo 
Reivydo talkinama, ji buvo 
nepalyginant šaunesne. Ji ra
dijuje išdirbo daugiau 14 me
tų: pirmininkavo, vedė laidas, 
plovė indus, nešiojo maistą ra
dijo renginiuose, niekada ne
praleisdavo nepaminėjusi ben
dradarbių vardadienių, gimta-
dienų ar šiaip šeimyninių 
švenčių. 

Stasė V. Paut ien ienė 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapote r Off Mgr Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 Waat S5th Strett 

Tol. (708) 424-8654 
(773)581-6654 

= 
TAISOME 

SKALBIMO MAŠINAS. 
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? • 

Neilgai naujame darbe'* 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX RESULTS 
REMTORS 

offc (773) 586-S9S9 
home (708) 425-7160 
p*9«r (708) 886-4919 

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

KMIECJK REALTORS 

£A. 4365 S.Archer Ava. 
7922 S.Pulaski Rd. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

One bedroom apL heated with 
stove & refrig. Near 71 & 

Washtenaw. $350 per mo. One 
month security deposiu 

Call 773-476-8727. 

Išnuomojamas 1 mieg. 
kambarys prie šeimos su 

virtuvės privilegija. Kreipus: 
708-594-1472. Palikti žinute. 

Išnuomojamas 1 mieg. 
butas su šiluma, šaldytuvu ir 

virykla; $545 į mėn. 
Skambinti po 4 vai. p.p., 

tel. 708-423-2364. 

Prie 66 S t ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 3 kamb. butas 

su šildymu ir oro vėsinimu; 
$390 į mėn. 

Tel. 708-425-7160. 

Parduodamas 5 kamb. 
marinis namas, įrengtas 

rūsys; 2 auto garažas. 
72 St. & Kedzie Ave. apyl. 

TeL 630-243-8346. 

Su apšviesta tautine vėliava torpeduotas „Kaunas" skęsta Šiaurės jūroje. Iš knygos „Jūrų keliais" 

TARP MŪSŲ KALBANT 
JŪRŲ KELIAIS 

1939 m. Vokietijai okupavus 
Klaipėdos kraštą, daug lietu
vių pasitraukė į Didžiąja Lie
tuvą. Kiti dėl vienokių ar kito
kių priežasčių pasilikę, tikėjo
si anksčiau ar vėliau pasekti 
pasitraukusiųjų pėdomis. Ne
mažai pasilikusiųjų dirbo lais
voje uosto zonoje ir kitose vie
tose. Buvo ir tokių, kurie iš 
Kretingos kiekvieną rytą at
vykdavo traukiniu, o vakare 
grįždavo atgal. Mes. vaikai, 
daugiausia dykinėjome arba 
vienur kitur uždarbiavome. 
Tėvai vylėsi galimu lietuviš
kųjų mokyklų ir gimnazijos 
atidarymu. Panašia viltimi 
(nors ne visi) gyveno ir jų 
prieauglis. Deja, puoselėtos 
viltys nepasitvirtino. 

Mes. gyvenę uosto apylin
kėje, svajojome tapti jūrinin
kais. Mus viliojo jūra , kelio
nės, tolimieji kraštai. Vienam 
kitam mūsiškiui pavyko „užsi
kabinti" ir išplaukti į plačiuo
sius vandenis. Vienas tokių 
laimingųjų 1939 fji. ,vėfyyą ru
denį grižo į Klai^ė"dą! J a m 
buvo lemta sugriztririe^jūros, 
bet sausumos keliu. J i s sken

do — nepaskendo. Visai laivo 
įgulai, išskyrus vieną jūreivį, 
pavyko išsigelbėti. Laivui 
(„Kaunas") vadovavo jūrų kpt. 
Bronius Krištopaitis. 

„Kauno" laivo kapitonas Br. 
Krištopaitis mirė š.m. rugsėjo 
28 d. Čikagoje, sulaukęs 96 
metų amžiaus. Jis mokėsi 
Kauno Aukštesniosios techni
kos mokyklos jūrininkystės 
skyriuje, paskui trejetą metų 
plaukiojo suomių prekiniu mo
komuoju burlaiviu „Archibald 
Russei". Tolimojo plaukiojimo 
jūrų kapitono diplomą įsigijo. 
baigęs studijas Suomijoje. 

. VABO Navigacijos institute. 
Kurį laiką dirbo Klaipėdos 
uosto valdyboje, ledlaužyje 
„Perkūnas" ir Klaipėdos vo
kiečių A. H. Schwedersky lai
vininkystės bendrovės „Fries-
land" laive. Vėliau vadovavo 
Lietuvos Baltijos Loydo. 
„Maisto". „Marijamples" ir 
„Kauno" laivams. Vadovauda
mas „Marijampolei" (1940 m.) 
pergyveno žmogiškai nepatei
sinamą enkavedistų terorą. 
1949 m. iš Vokietijos emigra
vęs į JAV, gyveno Čikagoje. 

Jūrų kpt. Br. Krištopaitis 
buvo Klaipėdoje leisto „Jūros" 
žurnalo atsakingasis redakto
rius. Gyvendamas Čikagoje, 
bendradarbiavo „Pajūryje" ir 
kituose lretuvių laikraščiuose. 
Parašė ir 1979 m. išleido savo 
atsiminimus „Jūros keliais". 

Vokiečiams užimant Klaipė
dą. Anglijos prekinis laivas 
..Baltonia". nespėjęs pasikrau
ti Lietuvos maisto gaminių, 
skubiai apleido Klaipėdos uos
tą. Baltijos Transporto bend
rovės vadovybei sugundžius. 
Jūn. ktp. Br. Krištopaitis suti

ko „Kauno" laivu nugabenti į 
Angliją uosto sandėliuose li
kusį krovinį. Šiuo kartu teko 
griebtis nemažos rizikos ir do
kumentuose įrašyti ne Angli
jos, o Švedijos uostamiestį. Vo
kiečių pareigūnai, abejodami 
lietuvių teigimu, gąsdino Vo
kietijos karo laivyno interven
cija. Vis tik lietuviai nepabūgo 
ir per Liepoją, Malnoje at
plaukė į Anglijos Newcastel 
uostą. Knygoje „Jūrų keliais" 
rašoma: „Iš Newcastel atvykę 
į Londoną, visų pirma prisi
statėme mūsų pasiuntiniui 
Br. Balučiui. Po to vizitavome 
valdžios pareigūnus. Visur 
mus maloniai priėmė. Jie sakė 
— mes duotume jums medalį, 
bet vokiečiams apie tai sužino
jus, jums gali nekaip atsitikti. 
Anglai pridūrė: po karo mes 
jus prisiminsime". 

Buvusio Baltijos Transporto 
bendrovės direktoriaus L. 
Dargio žodžiais: „anglai žadėjo 
šio įvykio niekad nepamiršti, 
bet negirdėjau, kad pažadą 
būtų tesėję". 

Vokiečių povandeninio laivo 
torpeduotas. „Kaunas" nu
skendo 1939 m. lapkričio 11-
tosios naktį Šiaurės jūroje. 
Nelaimes metu žuvo jaunas 
jūreivis Kulikauskas. Visus 
kitus išgelbėjo atplaukęs Bel
gijos žvejų laivas. 

Apie tai mums papasakojo 
laimingai j Klaipėda sugrįžęs 
..Kauno" laivo įgulos narys. 

Plačiau apie tai yra parašyta 
jūrų kpt. Br. Krištopaičio kny
goje „Jūrų keliais". 

Kažin, ar t ik a.a. Bronius 
Krištopaitis nebus paskutinis, 
iš gyvųjų tarpo išsiskyręs, ne
priklausomos Lietuvos preky
binio laivyno kapitonas? Jo 
parašyta knyga „Jūrų keliais" 
yra bene vienintelė anų metų 
Lietuvos prekybinio laivyno 
istorija. 

Velionis, gyvendamas Čika
goje, palaikė ryšį su pasaulyje 
pasklidusiais Lietuvos jūrei
viais. J i s kritiškai vertino so
vietinį Lietuvos prekybinį lai
vyną. Sielojosi lietuvių išeivi
joje menkai besireiškiančia jū-
reivybės idėja. Ypatingai sielo
josi laisvę atgavusios Lietuvos 
prekybos laivyno vadovybės 
nesugebėjimu atsipalaiduoti 
nuo rusakalbių dominavimo ir 
sovietų įvestos tvarkos. 

P e t r a s Petrut i s 
(Naudotasi jūrų kpt. Br Krišto

paičio knyga _Jūrų keliais".' 

* L i e t u v o s kar in ių j ū r ų 
pajėgų komandoras leitenan
tas Antanas Mikutis kaip 
stebėtojas dalyvauja trečia
dienį Odesoje prasidėjusiuose 
tarptaut iniuose NATO moky
muose „Cooperative Support 
'99". Pagal Bendradarbiavimo 
programą rengiamuose moky
muose dalyvauja apie 100 ka
rininkų iš 25 valstybių. .BNSi 

Hfifc'u *wjų ^gfllM't.i ..Kauno" įgula su kapitonu R Knkstopaičiu. 1.4 knygos ...Juru keli;us". 

* 



LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS 

Gedimino pr. Vilnius 2600. Tel. (370 2) 313 623. Faksas: (370 2) 313 624. 
EI. paštas: info9igitic.lt Intemeto puslapis: wwwlgitic.lt 

VYKSTANTYS Į LIETUVĄ GYVENTI 
TURĖTŲ ŽINOTI 

Pažymą išduoda gy
venamosios vietos Lietuvoje 
mokesčių inspekcija, deklara
vus inspekcijai pajamas, iš ku
rių, perkate bustą. Pajamų 
deklaraciją padės užpildyti 
mokesčių inspekcijos darbuo
tojai. Iš anksto pasiskambin
kite į inspekciją ir sužinokite, 
kokiu laiku inspekcijos dar
buotojai konsultuoja deklara
cijos užpildymo reikalu. 

Užpildžius deklaraciją gali 
paaiškėti, kad pagal Lietuvos 
Respublikos Fizinių asmenų 
pajamų mokesčio laikinąjį 
įstatymą jums priklauso su
mokėti tam tikrą mokesčių su
mą Lietuvos Respublikai. Tai, 
ar reikės sumokėti mokesčius 
ir kiek jų reikės mokėti pri
klauso nuo pajamų, nurodytų 
deklaracijoje, rūšies ir nuo dy
džio mokesčių, sumokėtų už 
tas pajamas užsienyje. Deta
liau šis klausimas aptartas 
mūsų centro parengtoje bro
šiūroje apie Lietuvos gyven
tojų pajamų mokestį. 

Įregistravus būstą belieka 
sudaryti Jūsų būsto aptarna
vimo sutartis su komunalinių 
paslaugų įmone, elektros tie
kėjais, o jeigu jūsų būste yra 
dujos bei bendro šildymo ir 
vandentiekio atšaka, tai ir su 
dujų, Šilumos bei vandens 
tiekėjais. 

Lietuvos valstybiniai 
mokesčiai, į kuriuos 

vertėtu atkreipti dėmėsi 
vykstant į Lietuvą 

1. Gyventojų pajamų mokes
tis. 

Jeigu vykstate į Lietuvą, 
turėkite omeny, kad Lietuvoje 
už kai kurias savo pajamas 
jums reikės mokėti pajamų 
mokestį. Pajamų mokesčio 
jums mokėti nereikės, jeigu, 
bodami Lietuvoje, turėsite tik 
tokių pajamų, už kurias Lietu
voje pajamų mokestis nemo
kamas. 

Jeigu būni Lietuvoje trum
piau, negu 183 dienos, pajamų 
mokestį reikia mokėti už: 

1. pajamas, gautas už darbą 
Lietuvoje veikiančioje įmonėje 
arba įstaigoje, — 33 proc., mi
nus neapmokestinamas mini
mumas, kuris šiuo metu yra 
214 litų; 

2. kitas apmokestintas paja
mas, gautas iš Lietuvos, iš
skyrus dividendus už Lietu
voje įsigytas akcijas, šių ak
cijų ir kitų vertybinių popierių 
vertės padidėjimo pajamas, 
viršijančias 12 neapmokesti
namų minimumų per metus ir 
pajamas už parduotą turtą, 
viršijantį neapmokestintą dy
dį — 20 proc. (už dividendus, 
gaunamus iš Lietuvos įmonių, 
mokamas 29 proc., už akcijų ir 
vertybinių popierių vertės 
padidėjimo pajamas — 15 
proc., o už Lietuvoje parduotą 
turtą, viršijantį neapmokes
tintą dydį — 10 proc. pajamų 
mokestis). 

Jeigu būni Lietuvoje trum
piau, negu 183 dienos, pajamų 
mokesčio nereikia mokėti už 
šias pajamas: 

1. visas pajamas iš užsienio; 
2. palūkanas už Lietuvos 

Respublikos ūkio subjektų ob
ligacijas ir už Lietuvos Res
publikos vyriausybės bei savi
valdybių vertybinius popie
rius; 

3. palūkanas, gautas už in
dėlius, laikomus Lietuvos ban
ko licencijas turinčiose banko 
ir kitose kredito įstaigose; 

4. pajamas už parduotą 
jums priklausantį medžiagiš
ką turtą, jei už jį gauta suma 

per mėnesį neviršija 214 Lt 
arba kai per metus parduotas 
vienas bet kokios vertės vie
nos ar kitos rūšies daiktas; 

5. iš fizinių asmenų dovano
jimo būdu gautas pajamas, jei
gu šių pajamų suma per ka
lendorinius metus neviršija 
10,000 litų, bei paveldėjimo 
būdu gautas pajamas, išsky
rus paveldėtą autorinį atlygi
nimą; taip pat dovanojimo bū
du gautas pajamas iš sutuok
tinių, vaikų ir tėvų; 

6. Kai kurias kitas pajamas, 
nurodytas priede Nr. 1. 

Jums būnant Lietuvoje 183 
dienas ir ilgiau, pagal Lietu
vos mokesčių įstatymus Jūs 
laikomas nuolatiniu Lietuvos 
gyventoju ir jūsų pajamoms 
taikoma kita apmokestinimo 
tvarka. Šiuo atveju pajamų 
mokesčio jums nereikės mo
kėti už šias pajamas: 

1. pensijas, gaunamas iš už
sienio ir apmokestintas už
sienyje, jeigu pateiksite mo
kesčių inspekcijai apmokesti
nimą įrodančius dokumentus; 

2. su darbo santykiais nesu
sijusias užsienyje gautas paja
mas, už kurias užsienyje su
mokėtas 20 proc. ir didesnis 
pajamų mokestis, jeigu pateik
site mokesčių inspekcijai mo
kesčio sumokėjimą patvirti
nantį dokumentą; 

3. anksčiau išvardintas paja
mas iš Lietuvos, už kurias pa
jamų mokestis nemokamas, 
būnant Lietuvoje ir trumpiau, 
negu 183 dienos. 

Mokesčio mokėjimo užsieny
je faktą patvirtina dokumen
tas apie sumokėtus mokes
čius, išduotas valstybės, ku
rioje gautos pajamos, mokes
čių administratoriaus. 

Būnant Lietuvoje 183 die
nas ir ilgiau, jums teks mokėti 
pajamų mokestį ne tik už tas 
pajamas, už kurias pajamų 
mokestį reikia mokėti būnant 
trumpiau, negu 183 dienos, 
bet ir už šias pajamas: 

1. pajamas, gaunamas už 
darbą užsienyje esančioje už
sienio įmonėje, ir iš užsienio 
gaunamas pensijas, kurios ne
apmokestintos užsienyje — 20 
proc., jeigu Lietuva ir užsienio 
valstybė, iš kurios vykstate, 
nėra sudarę dvigubo apmokes
tinimo išvengimo sutarties, 
kuria yra nustatyta kitokia 
šių pajamų apmokestinimo 
tvarka; 

2. kitas užsienyje gaunamas 
pajamas, tarp jų ir dividendus 
— 20 proc., minus mokestis, 
sumokėtas už jas užsienyje, 
jeigu Lietuva ir užsienio vals
tybė, iš kurios vykstate, nėra 
sudarę dvigubo apmokestini
mo išvengimo sutarties, kuria 
yra nustatyta kitokia šių pa
jamų apmokestinimo tvarka; 

3. pajamas, gautas iki atvy
kimo į Lietuvą, jeigu atvykęs į 
Lietuvą per 1 mėnesį ir 5 die
nas nedeklaruosite šių pa
jamų gyvenamosios vietos Lie
tuvoje mokesčių inspekcijai 
arba jeigu neturėsite šių pa
jamų gavimo laiką įrodančių 
dokumentų; 

Pajamų gavimo laiką įro
dantys dokumentai yra bran
gaus turto pardavimo doku
mentai, bankų suvestinės apie 
įplaukas į Jūsų sąskaitas ir 
pan. Tai, ar šalis, iš kurios iš
vykstate, ir Lietuva yra suda
riusios dvigubo apmokestini
mo išvengimo sutartį ir tai, 
kokią pajamų apmokestinimo 
tvarką nustato sudaryta su
tartis, galite sužinoti jūsų Ša
lyje esančioje Lietuvos diplo
matinėje tarnyboje, mūsų 
Centre arba gyvenamos vietos 
Lietuvoje mokesčių inspekci

joje. Pasiteirauti apie sutartį 
vertėtų, nes tokia sutartis pa
prastai atleidžia nuo mokesčių 
kai kurias pajamas, už kurias 
reikėtų mokėti mokestį, jeigu 
sutarties nebūtų. Pavyzdžiui, 
dvigubo apmokestinimo išven
gimo sutartis su Vokietija at
leidžia nuo apmokestinimo vi
sas pensijas, gaunamas iŠ Vo
kietijos. 

Pajamų mokestį apskaičiuo
ja ir renka tos Lietuvos įmo
nės, įstaigos ir organizacijos, 
iš kurių pajamos gaunamos. 
Pajamų mokestį už Lietuvoje 
apmokestintas pajamas, ku
rios gaunamos ne iš Lietuvos 
įmonių, įstaigų ar organiza
cijų, tarp jų už Lietuvoje ap
mokestintas užsienio pensijas 
ir kitas pajamas iš užsienio, 
apskaičiuoja ir pareikalauja 
sumokėti nuolatinės gyvena
mosios vietos Lietuvoje mo
kesčių inspekcija, remdamasi 
pajamų deklaracija ir mokėto
jų pajamų tyrimų duomeni
mis. Todėl šias pajamas jums 
reikės deklaruoti nuolatinės 
gyvenamosios vietos mokesčių 
inspekcijai, užpildant inspek
cijoje pajamų deklaravimo la
pą. Pastovias pajamas, numa
tomas gauti per metus, reikia 
deklaruoti kasmet iki vasario 
1 d., metų eigoje gautas nau
jas pajamas — per 1 mėnesį ir 
5 dienas nuo jų atsiradimo, 
užsienyje uždirbtas pajamas 
— per 1 mėnesį ir 5 dienas 
nuo po atvykimo į Lietuvą, pa
jamas iš užsienio, kurių šalti
nis nutrūko — per 1 mėnesį ir 
5 dienas nuo jų netekimo, pa
tikslinti per metus gautų pas
tovių pajamų sumą — iki nau
jų metų vasario 1 dienos. Mo
kestį už deklaruotas pajamas 
reikia pervesti į mokesčių in
spekcijos nurodytą sąskaitą 
banke. Mokėjimo terminus 
nurodo gyvenamosios vietos 
mokesčių inspekcija. 

Prieš vykdami į mokesčių 
inspekciją deklaruoti pajamų, 
pasiskambinkite į inspekciją 
ir sužinokite, kada inspekcijos 
darbuotojai priima gyventojus 
pajamų deklaravimo reikalu. 

Už laiku nesumokėtą mo
kestį mokesčių inspekcija 
skaičiuoja delspinigius. Šiuo 
metu delspinigių dydis yra 
0,06 proc. mokesčio sumos už 
kiekvieną pavėluotą dieną. 
Vengimas mokėti mokesčius 
baudžiamas Lietuvos įstaty
mų nustatyta tvarka. 

Priedas nr. 1 
Anksčiau nepaminėtos paja

mos, gaunamos iš Lietuvos, už 
kurias Lietuvoje pajamų mo
kesčio mokėti nereikia: 

1. premijos, skiriamos kon
kurso tvarka iš Lietuvos Res
publikos valstybės ar savival
dybių biudžeto, iš užsienio val
stybių fondų arba organizacijų 
lėšų, taip pat vyriausybės 
sprendimu; 

2. pajamų dalis, kuri atiduo
ta kaip labdara arba parama 
Lietuvos Respublikos labdaros 
ir paramos įstatymo nustatyta 
tvarka; 

3. pajamų, gaunamų už dar
bą Lietuvos įmonėje, dalis, ati
tinkanti neapmokestinamą 
minimumą. Neapmokestina
mas minimumas šiuo metu 
yra 214 litų. Autorinio atlygi
nimo už atradimus ir išradi
mus, kurių autoriams išduo
tas autorinis liudijimas, neap
mokestinamasis minimumas 
— 1,612 litų už kiekvieną at
radimą ar išradimą. Socialiai 
valstybės remiamiems asme
nims neapmokestinamas mi
nimumas yra: I grupės invali
dams — 368 litai; II grupės in
validams — 324; III grupės in
validams — 242 litai, asme
nims, turintiems tris ir dau
giau vaikų iki 18 metų, — 368 
litai, motinai arba tėvui, netu
rintiems sutuoktinio ir augi

nantiems vieną vaiką iki 18 
metų, — 287 litai, auginan
tiems du ir daugiau vaikų iki 
18 metų, už antrą ir kiekvieną 
paskesnį vaiką neapmokesti
namasis minimumas didina
mas 45 litais; žemės ūkio pro
dukciją gaminančių įmonių 
darbuotojams, kai jų mėnesi
nis uždarbis iš verslu, nesusi
jusių su žemės ūkio produktų 
gamyba ir perdirbimu, nevir
šija 20 proc. viso jų mėnesinio 
uždarbio — 278 litai. Be to, I 
ir II grupės regėjimo invali
dams, tėvams, auginantiems 
bent vieną vaiką invalidą, taip 
pat tėvams, auginantiems ke
turis ir daugiau vaikų, už ket
virtą ir kiekvieną paskesnį 
vaiką apskaičiuotas mokestis 
mažinamas 10 litų. Lietuvos 
Respublikos vyriausybė neap
mokestinamųjų minimumų 
dydžius indeksuoja pagal var
tojimo kainų indeksą. 

4. Lietuvos įstatymų arba 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybės nustatyto dydžio ko
mandiruočių išlaidos, taip pat 
kitos su darbu susijusių išlai
dų kompensacijos ir su darbo 
santykiais susijusių išmokų 
delspinigiai; 

5. draudimo įmokos, nurody
tos Lietuvos Respublikos 
draudimo įstatymo 58 straips
nyje; 

(Bus daugiau) 

DRAUGAS, 1999 m. spalio 21 d., ketvirtadienis 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės -XL2 d. 

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai or
ganizuotą malda nukrypsta į tuos, kurie ii šio pasaulio at
siskyrė, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie .Draugo"), pradedant Vėlinių 
dieną, per 8 dienas, bus atnašaujamos iv. Mišios ir vakarais 
gi«*j|»"» ĮsdiilinĮi mišparai už bendradarbius, geradarius ir 
visus mūsų maldom pavedamus mirusiuosius. 

Kviečiame visus įsijungti \ šias ypatingas pamaldas. Savo 
brangių mirusiųjų vardu aukas siųskite: 
Mariau Fathcrs, 6336 8a KUboura Ave, Chfcago, IL 60628 

Šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

Mano vardas ir pavardė. 
Adresas 

Pridedu aaką bendr. šv. Mišioms $. 

£f *TA«AU>ANC« 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

Noone mates round-
trip travet to Lithuania 
easter and more GBOTMM 
than SAS. From Chicaco, we 
offer daily service to Yilnius with 
just one hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p m 
departure ofces you a retaed morrv 
mg arrtval for business or pteasure. 
When you're ready to return, youl) 
enjoy t i su day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly Butines Cbss 
EconomyCtass,youcartbe 

sure our service w i be NOrid-dau, 
and wM Wm you to arrfce rested and 
refreshed - afl for a reasonabte fare. 
Find out what a world of dtfference 
SAS can make for your rtert trip. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more Infor
mation and special offers, visit 
our website at www.ftysas.com. 

n*** 
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A. t A. 
DALIA BANEVIČIUS " 

Mirė 1999 m. spalio 19d., sulaukusi 64 metų. Gyveno 
New Lenox, anksčiau Čikagoje, Brighton Parko 
apylinkėje. 

Gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 52 metus. 
Velionė buvo žmona a. a. Edvardo. 
Nuliūdę liko: sūnus Edvvard, marti Tina: sūnus Vytas, 

marti Marie; dukra Aldona, dukra Audra, žentas Dean: 
anūkai: Samantha , Wal ter , Joseph, Nichoias, 
Christopher, Amanda, Ashley, E. J., Dino; sesuo Rita su 
vyru Peter Dūda; brolis Kęstas Ječius su žmona Dalia . 

Velione pašarvota penktadienį, spalio 22 d., nuo 2 iki 
8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.). Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalio 23 d. Iš laidojimo namų 9:30 v. ryto a. a. Dalia bus 
atlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje 10:00 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
užjos sielą. Po Mišių Velior.- bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs, dukros , anūkai , sesuo, brolis 
ir kt. giminės. 

Laidotuvių direkt Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

Mirus nenuilstančiam Lietuvos švietėjui ir pedagogui, 
Lietuvių fondo kūrėjui ir prezidentui. Lietuvių Tautinės 
sąjungos prezidentui 

A. t A. 
TEODORUI BLINSTRUBUI, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ambasados 
Vašingtone vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą Velionio 
dukroms DAIVAI ir SEVERINAI. Lietuva neteko 
aktyvaus ir pasiaukojančio Piliečio. 
Su giliu liūdesiu. 

Ambasadorius Stasys Sakalauskas 

Mielai mūsų draugei JADVYGAI, netekusiai mylimo 
Vyro 

A . t A . 
dr. DOMININKO GIEDRAIČIO, 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Antanina Dagienė 

Irena Jonynienė 

Vincė Jurkūnienė 

Zota Mickevičienė 

Dana Noreikienė 

Janina Peseckienė 

Meilutė Rulienė 

Birutė Sekmakienė 

Elena Šileikienė 

holda Šimkienė 

Natalija Vazneliene 

DRAUGAS" in fo rmuo ja ; „DRAUGAS" formuoja; 

DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungt is; 

DRAUGAS" l ietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ" 
„DRĄUJLV Į$ĘūUi)u) ^itTW^Avmį^imimtm 

Pranešame, kad dar galima įsigyti papiginta kaina Lietuvių 
Tautodailės Instituto išleistą dailininkų Anastazijos ir 

Antano Tamošaičių knygą „Lithuanian Sashes". Kaina $30 
Can. (buvo $40) ir $25 JAV (buvo S35) plius $4 persiuntimo 

išlaidos. 
Papiginimas galioja tik iki Naujų metų, todėl kviečiame 

pasinaudoti proga. 
Užsakymu* siųsti 

Lithuanian Foik Art Institute 
Lietuvių Tautodailės Institutas, 

1573 Bloor Street West 
Toronto. Ont. VKiP 1A6 

Canada 
L. T. I. valdyba 

http://info9igitic.lt
http://wwwlgitic.lt
http://www.ftysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

B O Č I Ų M E N Ė S P O P I E T Ė S 

Dar gyvenant Hot Springs, jį sutikom su džiaugsmu. At-
Ark., vis skaitydavau „Drau
ge"' apie „Seklyčią", jų popietes 
su dainom ir įvairiom pro
gramom. Ir širdyje pavydėda
vau, kaip įdomiai ir kultūrin
gai jie leidžia savo auksines 
dienas. 

Atvažiavus čia, įsijungiau į 
„koldūnų klubą", kurio pelnas 
eina PL centrui. Labai mielai 
čia susirenkam, drauge dir
bam, drauge pietaujam, pasi-
kalbam, padainuojam. Ir štai 
mūsų vadovė B. Nainiene pra
nešė gerą žinią — antradienį, 
spalio 12 d.. 2 vai. p.p. susi
rinkti į Bočių menę. Soc. rei
kalų pirm. G. Kazėnas penk
tadieniais rodydavo juostas iš 

rodo. kad muz. Faustui laiko 
ir pasiaukojimo niekad ne
trūksta, o ypač dainai ar gies
mei. O lietuvį visad lydėjo dai
na. Su daina migdė motulė 
prie lopšio, su daina bernelis 
mergelę lydėjo, su daina var
gelį vargo ir su daina, ir grės
me sausio 13-ąją stovėjo prieš 
tankus... Daina yra įaugus į 
mūsų kraują. 

Su akordeonu ir šypsena 
muz. Faustas išdalino dainų 
lapelius ir dainavom. Daina
vom iš dūšios visas liaudies 
dainas, su paaiškinimais bei 
komentarais. 

Per pertrauką buvom pavai
šinti kava ir pyragais, vaisiais 

Lietuvos apylinkių, miestelių, ir vyneliu. iKaip ir priklauso 
panoramą bei šiaip gerus fil- Bočių menei.) 
mus. O dabar nori paįvairinti Po to vėl dainavom iš šir-
programą. dies. Be galo buvom dėkingi 

Ir štai spalio 12 d.. 2 vai., muz. F. Stroliai. tikimės, kad 
gan gausiai susirinkom Bočių jis vėl mus aplankys. Manau, 
menėje. Čia mus pasveikino kad ir Jagminienė prisidės 
G. Kazėnas ir savo žody pa- prie mūsų. Atrodo, kad visi 
sakė: 3 pirmininkai, tai PL buvo labai patenkinti mūsų 
centro renginių skyr. pirm. B. pirmoje Bočių menės popie-
Nainienė. misijos pirm. I. Kaz- tėję. Laukiam visų prisijungti, 
lauskienė ir Soc. reikalų pirm. Čia jaučiamės visi, kaip viena 
G. Kazėnas, suėję nutarė po- lietuviška šeima. 
pietes paįvairinti įdomesne 
programa. Taip pat B. Nai
nienė pasveikinusi, kvietė vi
sus savo talentais, sugebėji-

Dėkojame G. Kazėnui, B. 
Nainienei ir I. Kazlauskienei 
už gerą sumanymą. 

Kitas suėjimas bus spalio 26 
mais — ar poezijos, eilėmis, ar d.. 2 vai. p.p. Bočių menėje. 
daina prisidėti. Buvo pakvies- Laukiame visų! 
tas muz. Faustas Strolia. Visi R. Sabal iūnienė 

Šį s e k m a d i e n į , spal io 24 
d., po 10:30 val.r. lietuviškų 
Mišių Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje Brigh-
ton Parko apylinkės LB valdy
ba rengia pietus. Nuo 8:30 iki 
12:30 val.r. bus galima pasi
vaišinti kava ir pyragais. Pel
nas skiriamas JAV LB fondui 
,.Dovana bendruomenei". Val
dyba prašo visų rėmėjų palai
kyti ir remti JAV LB sumany
mus. 

L e m o n t o L ie tuv ių Ben
d r u o m e n ė s iškilmingi meti
niai pietūs įvyks lapkričio 7 d. 
tuoj po šv. Mišių 12 vai. Pa
saulio lietuvių centre. Pietų 
metu bus t raukiama didžioji 
loterija. Atvykite! 

Dal ia Kuody tė , atvyk
stanti į ALT suvažiavimą, 
penktadienį, spalio 22 d., da
lyvaus ir Jaunimo centro ka
vinėje 7:30 v.v. vyksiančiose 
sutiktuvėse dr. Damušio kny
gos apie nacių ir komunistų 
okupacijas. Kaip genocido įvy
kių žinovė, ji turės vertingų 
pastabų apie toje knygoje mi
nimą laikotarpį. Visi kviečia
mi atsilankyti, o ypač jaunoji 
karta, neturėjusi progos su 
tuo istoriniu laikotarpiu susi
pažinti. 

Nelės Pa l t in ienės ir Eu
geni jaus Ivanausko dainos 
šią vasarą skambėjo Lietuvoje. 
Lapkričio 7 d. dainininkai 
koncertuos Čikagoje, Jaunimo 
centre. Koncertą rengia Šlutų 
vadovaujamas Amerikos lietu
vių radijas. 

Čikagos Newbe r ry biblio
tekoje yra nemažai senų litu
anistinių ir prūsistinių knygų. 
JAV LB specialus komitetas 
išleido katalogą, kurio redak
toriai - Giedra ir Giedrius Su-
bačiai. Šio katalogo sutiktuves 
spalio 23 d. 11 val.r. rengia 
Newberry biblioteka (60 West 
Walton Str., tarpr Dearborn ir 
Clark gatvių). Knygos prista
tymas truks maždaug vieną 
valandą. Atvykusieji automo
bilius gali pasistatyti Clark 
gatves garažuose; iš Čikagos 
miesto centro N'ewberry bib
lioteką taip pat galima pasiek
ti autobusu Nr. 22, kuris sus
toja Dearborn gatvėje. Įėji
mas į renginį - nemokamas. 

Šeš tad ien ine i Čikagos li
t uan i s t i ne i mokyklai reikia 
jaunesniųjų klasių mokytojų 
ir akompaniatoriaus. Skam
binkite mokyklos vedėjai Jū
ratei Dovilienei tel. 630-832-
6331. 

Ketvirtadienis ir šešta
dienis Čikagos lietuviams -
ypatinga diena. Tą dieną rodo
ma Amerikos lietuvių televizi
ja! Lietuvių televizijai paremti 
spalio 24 d. 12 vai. Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salė
je ruošiami pietūs. Linksmą, 
trumpą programą atliks „Ant
ras kaimas". Vietas užsisaky
kite, skambindami Aldonai 
Palekienei tel. 708-448-7436. 
Pietus ruošia ir visus dalyvau
ti kviečia Amerikos lietuvių 
televizija ir PLC renginių komi
tetas. 

JAV LB Kultūros taryba 
rengiasi pagerbti išeivijos kul
tūrininkus. Premijų šventė 
įvyks lapkričio 14 d., sekma
dienį, Jaunimo centre, Čikago
je. Programoje - premijų įtei
kimas (mecenatas - Lietuvių 
fondas), meninė programa, 
kurią atliks muziko Dariaus 
Polikaičio vyrų oktetas, ir va
karienė. Bilietų į šventę gali
ma įsigyti, paskambinus tel. 
708-562-1448. 

Visi JAV gyvenantys lie
tuviai, kurie dar niekada ne
buvo užsisakę vienintelio už
sienio lietuvių dienraščio 
„Draugo", laikraštį užsisakyti 
gali papiginta kaina. Metams 
- tik 65 dol.! Ši nuolaida ga
lios tik ribotą laiką, taigi sku
bėkite! 

Tradicinis kasmetinis 
Operos choro pokylis įvyks 
lapkričio 20 d., šeštadienį, 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Pokylio pradžia - 6:30 
val.v. (kokteiliai); 7:30 val.v. -
programa, kurią atliks Operos 
choras ir solistai; 8 val.v. -
vakarienė, 11 val.v. - laimin
gųjų bilietų traukimas. Šo
kiams gros Algimanto Barniš-
kio orkestras. Bilietus galite 
užsisakyti, skambindami Jur
giui Vidžiūnui tel. 773-767-
5609. Nepamirškite grąžinti 
Operos bilietų šaknelių! Poky
lyje laukiami ir jauni, ir vyres
ni! 

Lietuvių fondo metinis 
pokylis ir stipendijų įteiki
mas vyks šeštadienį, lapkričio 
6 d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Kokteiliai - 6:30 
val.v., vakarienė - 7:30 val.v. 
Šokiams gros „Nemuno" or
kestras. Paaukojus 100 dole
rių arba tapus naujuoju LF 
nariu, bilietas į pokylį - nemo
kamai. Lietuvių visuomenė 
kviečiama šiame nuotaikinga
me pokylyje dalyvauti ir taip 
prisidėti prie Lietuvių fondo 
paramos lietuviškam švieti
mui, kultūrai ir jaunimui. No
rėdami užsisakyti bilietus, 
skambinkite tel.630-257-1616. 

Į „Raganų dienos" pietus, 
kurie rengiami spalio 31 d. 
PLC didžiojoje salėje, bilietus 
užsisakyti galite, skambinda
mi Ritai Venclovienei tel. 847-
940-1233. Pietus ruošia „Vai
ko vartai į mokslą" būrelis. 

Šaul ių sąjungos centro 
va ldyba išeivijoje spalio 23 d. 
6 val.v. Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės namuose (2417 
W. 43 St., Chicago) ruošia 45-
erių metų sukakties pokylį. 
Svečiai bus vaišinami šaltais 
užkandžiais, šilta vakariene, 
šokiams gros Kosto Rama
nausko orkestras. Kviečiame 
ramovėnus, šaulius ir visuo
menę dalyvauti šioje šventėje. 
Bilitus dar galite įsigyti iki 
spalio 20 d., skambindami tel. 
773-434-3713. 

J o n a s Pabedinskas pasa
kos apie investavimą besivy
stančiuose kraštuose Ateities 
savaitgalio metu šeštadienį, 
spalio 23 d. Pašnekesys vyks 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. Ateities savaitgalis prasi
dės šį penktadienį 7:30 val.v. 
Jaunimo centre. Vakaronės 
metu bus kalbama apie A. 
Damušio knygą ir Lietuvai 
svarbų istorinį laikotarpį. Da
lyvaus K. Ambrazaitis, K. Gir
nius, Juozas Kojelis, Dalia 
Kuodytė. Šeštadienį ir sekma
dienį Ateities savaitgalis vyks 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. Šeštadienį pranešimus 
skaitys Kęstutis Girnius, Ofe
lija Barškėtytė, Petras Kisie
lius. Sekmadienio kalbėtojai -
Darius Udrys ir Giedrius Su
bačius. 

Kas naujo 

Veikliosios ALTo Čikagos skyriaus moterys Švc. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje iškilmingų pamaldų 
metu. Iš kairės: Jūrate Jasiuniene, Antanina RepSiene. Kaze Požarniukienė, Evelina Oželienė ir Matilda Mar
cinkiene Šios moterys kviečia atvykti \ XIII Amerikos lietuvių kongresą ir 59-ąjį ALTo suvažiavimą, kuris 
vyks SI savaitgalį Jaunimo centre. Čikagoje Šių metų kongreso šūkis - „Sutartinai dirbkime Lietuvai". Prane
šimus skaitys LR garbes konsulas Vaclovas Kleiza. LR konsulas Giedrius Apuokas. ALTo atstovas Vašingtone 
Algirdas Rimas. Pilypas Narutis. Dalia Kuodyte, Povilas Žumbakis tr kiti. Nuotr. Zigmo Degučio 

,,Draugo' knygynėlyje 

Žinomo fotografo Algi
m a n t o Kezio naujuosiuose 
2000 metų kalendoriuose -
kompiuterine technika atlikti 
spalvoti Čikagos miesto įžy
mybių vaizdai. Kalendorių 
kaina - 12 dol., su persiunti
mu - 15.95 dol. 

SKELBIMAI 
• Karal iaučiaus sr i t ies 

l i e t u v i š k ų mokyklų para
m a i per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Angelika Dudė
nas . $60 — Jurgis ir Danutė 
Bendikai; Ona Girnius; Alek
sandras Jasčemskas: Domas 
ir Ada Misiuliai. 40 — Aldona 
Trumpjonaitė. $30 — Antanas 
Valavičius. $25 ~— Bronius ir 
Regina Latožai; Viktoras Ma-
kiejus; Jonas Markvaldas. $20 
— Juozas Ališauskas; Vytau
tas ir Natalia Aukštuoliai; Al
gis ir Stasė Damijonaičiai: A. 
ir V. Marchertai . $15 — Stan
ley Daržinskis. $10 — Alber
tas Balilonis; Genovaitė Ba
ranauskas ; Stasė Didžiulienė; 
Liucija Jankauskai tė ; Ona 
Kreivėnienė; Juozas Vainei
kis; Jul ia Vailokaitis. $5 — 
Ona Barauskienė; Pet ras Ber-
notavičius, Rėmėjams dėkoja
me. „Karal iaučiaus krašto 
l ietuvybei", 1394 Middle-
burg Ct., Napervi l le , IL. 
60540-7011. 

• Kalėdinia i s iuntiniai , pi
n i g a i , m a i s t o s i u n t i n i a i į 
Lietuvą per TRANSPAK'ą. 
Šiuo metu oru ir laivu siun
čiam kas savaitę. Turime dau
g iau pagalbininkų-aptarna-
vimas grei tas . Atvažiuosim į 
namus ir padėsime supakuoti. 
( Į s t a iga „Draugo" pas t a t e ) . 
Tel . 773-838-1050. 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

• L i e t u v i ų fondui vajaus 
proga aukojo: po $1 ,000 inž 
Bronius Masiokas, „X", po $200 
Faustas ir Onutė Antanaičiai, 
R imas Černius ; po $ 1 0 0 Vy
t a u t a s B a u k y s , R a i m u n d a s 
Grigaliūnas, „X", Thomas Vait 
kus . Nuoširdžiai dėkojame ir 
prašome aukas siųsti ir įsigyti 
bilietus lapkričio 6 d. pokyliui 
LF būstinėje: 14911-127th St., 
Lemont , IL 60439. Te l . 630-
287-1616. i*~ 

Shriner's ligoninėje. Iš kaires: ligoninės atstovė Elese Wachspress, Birute Jasaitiene, Marija Kriaučiūniene, 
Shriner's ligoninės administratorius A. James Spang, Lietuvos prezidento žmona Alma Adamkienė, gailestin
goji seselė Norene Jamierson ir Gražina Liautaud 

ALMA ADAMKIENĖ — SHRINER'S 
LIGONINĖJE 

Š.m. spalio 13 d., trečiadie
nį, Shriner's ligoninėje lankėsi 
Lietuvos prezidento žmona Al
ma Adamkienė. Ji nuvyko pa
dėkoti ligoninės vadovybei, 
daktarams ir visam medicinos 
personalui už rūpestį ir Lietu
vos vaikų gydymą. Aišku, ypa
tinga ir išskirtina padėka ten
ka vyriausiam chirurgui dr. 
John Lubicky. kuris ne tik 
gydo čia atvežtus vaikus, bet 
taip pat organizuoja daktarų 
specialistų keliones Lietuvon, 
kad Lietuvos daktarus supa
žindintų su naujomis moder
niomis procedūromis, o taip 
pat jiems sudaro sąlygas, kad 
šie, atvažiavę Amerikon ga
lėtų mokytis ir stebėti. Svarbi 
s i e t u v o s Vaikų vilties" tal
kininkė yra Shriner's ligoni
nės vyriausia chirurgijos gai
lestingoji seselė N'orene Ja
mierson. kuri padeda ir talki
ninkauja visoms daktarų ke
lionėms, o taip pat renka įvai
rią reikalingą aparatūrą ir 
medžiagą Lietuvos operaci
nėms bei ligoninei. Visi ligo
ninės tarnautojai, pradedant 
administratorium A. James 
Spang ir baigiant kiekvienu 
savanoriu, žino. kur yra Lietu
va. J ie visi padeda lietuviams 
vaikams. Kada ligoninėje ope
ruojamas ar gydomas lietuvis 
vaikas, ten visada būna ir Ma
rija Kriaučiūnienė, kuri yra 
ne tik L W komiteto savanorė, 
bet taip pat ir Shriner's ligo
ninės oficiali savanorė. 

Daug Amerikos lietuvių yra 
aukoję L W ir žino, ką atlieka 
šis komitetas. Pradėjęs darbą 
ir bendradarbiavimą su Shrin-
e r s ligonine 1991 metų sausio 
men., komitetas iki šiol vien 
tik Čikagon buvo atvežęs ir 
gydęs apie 100 vaikų. O dar 
yra komiteto skyriai Los An
geles ir St. Petersburg, anks
čiau buvo dar ir San Francisco 
mieste. Iš viso iki šios dienos 
buvo atvežta ir gydyta, ope

ruota 140 Lietuvos vaikų. Su
organizuotos 9 daktarų spe
cialistų kelionės Lietuvon, o 
dešimtoji kelionė rengiama 
bus 2000 metų vasario pra
džioje. Atvežti apmokymui 
Amerikon šeši daktarai iš Lie
tuvos, o šiuo metu dar du dak
tarai . Tai — Vilniaus univer
sitetinės ligoninės Santariš-
kėse vyriausias vaikų ortope
dijos chirurgas dr. Kęstutis 
Saniukas (jau antrą kartą) ir 
chirurgas dr. Virgilijus Urbo
navičius. Jie vieši, dirba ir mo
kosi Shriner's ligoninėje Čika
goje. Trys Lietuvos gailestin
gos seselės buvo atvežtos 
Amerikon, kad galėtų susi

mes Spang, dr. John Lubicky, 
gailestingoji seselė Norene Ja
mierson, ligoninės atstovė Eli-
se Wachspress, Marija Kriau
čiūnienė ir kitas ligoninės per
sonalas. Šiame susitikime da
lyvavo L W komiteto pirmi
ninkė Gražina Liautaud, Vida 
Darienė ir Birutė Jasaitienė. 
Atvažiavusią Lietuvos prezi
dento žmoną Almą ligoninės 
vyresnybė ir atstovai pasveiki
no, aprodė ligoninę, pavaisino. 
Viešnia daug daktarų ir kai 
kurias gailestingas seseles pa
žįsta, nes amerikiečiams vie
šint ir dirbant Lietuvoje;, pęs-
zidentas ir prezidentienė juoB 
į Lietuvos prezidentūrą buvo 
pakvietę vaišėms. 

Alma Adamkienė neatvažia
vo ligoninėn tuščiom rankom* 

pažinti su priešoperacine, ope- ji atvežė keturis, labai gražius 
racuie ir pooperacine priežiū
ra, tvarka ir darbu Amerikoje 
ir tas žinias pritaikytų Lietu
voje. Kasmet Mercy Lift pade
dant siunčiamas įvairių, ope
racinei reikalingų instrumen
tų ir reikmenų talpintuvas. 

Atvažiavusią ligoninėn Al
mą Adamkienę pasitiko ligo
nines administratorius A. J a -

įrėmintus Lietuvos vaikų pieš
tus paveikslus, kuriuos pado
vanojo ligoninei. Ligoninės 
personalas buvo sužavėtas 
Lietuvos prezidento žmona, 
korespondentai ją klausinėjo, 
fotografavo. Ligoninei tai buvo 
šventė, nes prezidentienės re
tai lankosi ligoninėse. 

Birutė Jasait ienė 

Lietuvos prezidentiene Alma Adamkiene, dr. John Lubicky ir Norene Ja
mierson šalia Shriner's ligoninei padovanotu paveikslų 
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K.K) ..N.-ihiuti.'S* surinkti rūbai prisiektų Lietuvo* ;.mrmt s. reikia daug pagalbininkų, o jais i\ kartą buvo (iš kai
res Pi t r i s Rnsutis Gene Kiuduliene Lilija Kizlnitiėne -atsitūpus!'. Aldona Rasutiene. Raminta Marchertienė 
ir Kami-.r.i Skinkiene 




