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Atsistatydinęs sporto vadovas 
paskatintas 12,000 litų premija 

Vilnius, rugpjūčio 22 d. 
(BNS) — Iš Kūno kultūros ir 
sporto departamento (KKSD) 
generalinio direktoriaus pa
reigų atsistatydinti Rimą Kur
tinaitį privertęs premjeras Al
girdas Brazauskas paskatino 
jį bemaž 12,000 litų premija. 

Kaip pranešė dienraštis 
„Lietuvos žinios", praėjusį 
penktadienį A. Brazausko pa
sirašytame potvarkyje teigia
ma, kad R. Kurtinaitis dviejų 
vidutinių mėnesinių darbo 
užmokesčių premiją turėtų 
gauti už „tarnybos rezulta
tus". 

Vieno mėnesio KKSD direk
toriaus atlyginimas su tarny
biniu priedu siekia 7,140 Lt. 

Pasak R. Kurtinaičio, dviejų 
mėnesių atlyginimų dydžio 
premija jam išmokėta, atsi
žvelgus į abipusį susitarimą 
su A Brazausku. Buvusio 
krepšininko teigimu, jis pats 
paprašė premjero pinigų, nes 
sutikus su A. Brazausko siū
lymu savanoriškai atsistaty
dinti iš Kūno kultūros ir spor
to departamento generalinio 
direktoriaus pareigų, dviejų 
mėnesių atlyginimo dydžio 
išeitinė kompensacija R.Kur-
tinaičiui nebūtų priklausiusi. 

.Premjerui pasakiau, jog dar 
nežinau, ar greitai rasiu dar
bą, o šeimą išlaikyti reikia", 
kalbėjo R. Kurtinaitis. „Nesu 
iš tų žmonių, kuriems reikia 
išmokėti 150 ar 100 tūks-tan-
čių litų. Paprašiau duoti tru
putėlį pinigų benzinui, ir da
vė. Galiu tik pagirti premjerą 
bei padėkoti jam už tai, kad 
vyriškai pakalbėjome ir jis 
savo žodžio laikėsi", džiau-gėsi 
buvęs KKSD vadovas. 

* Vyriausybė nus ta tė tar
nybinio atlyginimo priedus 
apskričių viršininkams. Nu
spręsta Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos, Panevėžio, Šiaulių ir 
Utenos apskričių viršinin
kams skirti 50 proc. atlygini
mo dydžio priedus, o Alytaus, 
Marijampolės, Tauragės ir 
Telšių — 40 proc. priedus. 
Šiuo metu apskrities viršinin
ko atlyginimas, neatskaičia
vus mokesčių, yra 3,465 litai. 

* Žemės ūkio ministrui 
Kęstučiui Kristinaičiui teks 
aiškintis Šilutės policijai, ar 
jis gėrė ir reklamavo namine 
degtinę. Birželį Dotnuvoje vy
kusiame tryliktajame Ūkinin
kų sąjungos suvažiavime. Ūki
ninkų sąjungos Šilutės sky
riaus pirmininkas Antanas 
Bakutis pranešė apie Šilutiš
kių kreipimąsi į valdžią dėl 
naminės degtinės gamybos le
galizavimo. Seimo buvo prašo
ma pakeisti įstatymus ir leisti 
gaminti „samane" savo reik
mėms. A. Bakutis buvo atsive
žęs ir pilną 5 litrų plastikinį 
indą. Po suvažiavimo vykusio
je vakaronėje indas pamažu li
ko apytuštis. Gerokai nuger
tas indas buvo atsidūręs ir K. 
Kristinaičio rankose. Šilutės 
laikraščio korespondentas tą 
momentą nufotografavo ir dar 
išgirdo ministro klausimą: „Iš 
ko tokia gera degtinė paga
minta?". Laikraštyje išvydęs 
besišypsančio ministro nuot
rauką su „naminukės" indu 
rankoje, buvęs Pagėgių mo
kyklos matematikos mokyto
jas kreipėsi į Generalinę pro
kuratūrą, prašydamas nu
bausti ministrą už įžūlų įsta
tymų nepaisymą. „K. Kristi
naičio vieta yra už grotų, o ne 
ministerijoje", rašė jis. .LRBNS. 

R. Kurtinaičiui atsistatydi
nus, jau po kelių dienų spau
doje pasirodė pranešimai, jog 
buvęs valdininkas vadovaus 
Ukrainos krepšinio komandai 
„Kyiv". 

Atsistatydinti iš KKSD va
dovo pareigų R. Kurtinaitį 
premjeras A. Brazauskas pa
prašė reaguodamas į gautą 
dešimties įvairių sporto fede
racijų vadovų laišką, kuriame 
departamento direktorius bu
vo kaltinamas neproporcingu 
pinigų skirstymu sporto fede
racijoms. 

Žinant, jog Sporto federaci
jos sąjungai vadovauja A. Bra
zausko partijos narys, social
demokratas Vytautas Nėnius, 
o R. Kurtinaitis 1992 m. labai 
neigiamai įvertino buvusių 
komunistų grįžimą į valdžią, 
Seimo dešinieji jo nuvertimą 
pavadino politiniu susidoroji
mu. R. Kurtinaitis sporto va
dovu tapo buvusios konserva
torių Gedimino Vagnoriaus 
vyriausybės laikais. Praeityje 
garsus krepšininkas R.Kurti-
naitis neslėpė savo dešiniųjų 
pažiūrų. 

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas laikinuoju Kūno kul
tūros ir sporto departamento 
vadovu antradienį paskyrė Al
girdą Raslaną. Generalinio di
rektoriaus pavaduotoju buvęs 
A. Raslanas departamentui 
vadovaus tol, kol bus paskir
tas naujas generalinis direk
torius. (BNS i 

* Šiuo metu Lietuvos po
l i t inėmis partijomis pasiti
k i tik 20-oji dalis valstybės gy
ventojų ir šis pasitikėjimas vis 
tirpsta. Tačiau partijos ir jų 
vadovai neskuba ką nors keis
ti, teigdami, kad pasitikėjimas 
grįš kartu su didesne pilietine 
branda. Galima sakyti, kad 
šiandien politinės partijos gy
vena sau, o daugelis žmonių 
— sau. Politologai, sociologai 
ir politikai teigia, kad mažas 
politinių organizacijų populia
rumas susijęs su visuomenės 
politiniu nebrandumu. (KD, Eita) 

* Vyriausioji r inkimu ko
misija (VRK) nusprendė 
nepradėti svarstyti, ar, nepra-
nešdamas apie savo teistumą, 
Seimo narys Vytautas Šus
tauskas pažeidė Seimo rin
kimų įstatymą. Šio klausimo 
svarstymą komisija atidėjo iki 
tol, kol iš Rusijos nebus gauta 
nuosprendžio kopija. VRK su
darė darbo grupę, kuri turės 
parengti prašymą nuospren
džio kopijai gauti ir išanali
zuoti įstatymus. „Tai ganėti
nai kietas riešutėlis teisine 
prasme", apie svarstomą klau
simą sakė VRK pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas. V. Šus
tauskui atstovavęs advokatas 
Rimas Andrikis posėdyje pa
reiškė, jog VRK šiuo metu ne
turi pagrindo svarstyti, ar sei-
mūnas pažeidė įstatymą, nes 
pagal Baudžiamojo proceso ko
deksą teistumo įrodymu gali 
būti tik teismo nuosprendis. 
VRK prieš 1,5 savaitės gavo 
Rusijos vidaus reikalų minis
terijos (VRM) pažymą, kurioje 
teigiama, jog 1973 m. Lenin
grado srities Vyborgo teismas 
V. Šustauską buvo nuteisęs 2 
metų laisvės atėmimo bausme 
už piktybinį chuliganizmą ir 
nepilnamečių įtraukimą į nu
sikalstamą veiklą. Pildydamas 
kandidato į Seimo narius an
ketą, V. Šustauskas apie šį 
faktą nepranešė. (BNS) 

Rugpjūčio 23-oji — 
Juodojo kaspino diena 

L ^ Tėvynėje pasižvalgius 

Rugpjūčio 23-cioji — Juodojo kaspino diena. 1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje buvo pasirašytas baisus išdavystės ir 
būsimo pasaulinio karo pradžios dokumentas — Molotovo-Ribentropo paktas, tą diena buvo pasmerktos ištisos tau
tos, buvo pasmerkta pasaulio taika. Ši diena reiškia ir susitelkimą, pasmerkimą, ryžtą kovoti 1989 m. šimtai tūks
tančių Estijos. Latvijos ir Lietuvos gyventojų, sudarydami gyvą grandinę, susikibo rankomis, siekdami pademonstruo
ti savo solidarumą. Ši grandinė — Baltijos kelias — nusidrieki: r.uo Vilniaus iki Talino. 

Nuotr.: Pragaištinąjt paktą Rusijos vardu pasirašo Molotovas, stebint (iš kaires) Ribbentropui, Stalinui ir kitiems 
pakto pasirašymo liudininkams. Eltos reprodukcija 

Dingusio naftininko bendražygis 
bijo kalbėti apie 
„Mažeikių naftą" 

Vilnius, rugpjūčio 22 d. 
(BNS) — Antradienį per „Ma
žeikių naftos" akcininkų susi
rinkimą Mažeikiuose netikė
tai prisimintas praėjusių metų 
vasarą be žinios dingęs buvęs 
šios bendrovės generalinis di
rektorius Gediminas Kiesus. 

Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", vienas susirinkimo daly
vių, buvęs bendrovės „Mažei
kių nafta" statybos direktorius 
bei ilgametis G. Kiesaus bend
ražygis akcininkas Stepas 
Gedminas iš tribūnos pareiškė 
bijąs atvirai sakyti savo nuo
monę apie įmonės reikalus, 
nes baiminasi buvusio genera
linio direktoriaus tragiško li
kimo. 

Komentuodamas akcininkų 
susirinkimo nutarimus, atve
riančius kelią naujai „Mažei
kių naftos" akcininkei ir in
vestuotojai. Rusijos bendrovei 
„Jukos", S. Gedminas sakė, 
kad tai grąžina naftos bendro
vę į 1999 metus. 

Buvęs G. Kiesaus bendražy
gis ir kaimynas sakė, jog prieš 
2 metus daug kas abejojo ben
drovės privatizavimo planu, ir 
tai patvirtino praėję dveji me
tai, neatnešę bendrovei žadė
tos gerovės. Tuo tarpu nuo ga
myklos vadovavimo nustum
tas G. Kiesus, anot S. Gedmi
no, buvo savo darbui atsidavęs 
vadovas, galintis dirbti 24 va
landas per parą, sugebėjo pa
leisti Būtingės terminalą. Ne
paisant to, ant G. Kiesaus 
„buvo pilami purvai, nors jis 
nebuvo vagis". 

Akcininkas kalbėjo, kad jam 
kelia nerimą tai, jog G. Kie
saus tragedija, nutikusi pra
ėjusių metų liepos mėnesį, iki 
šiol nėra atskleista, ir tai da
bar jam trukdo laisvai reikšti 
savo nuomonę. 

S. Gedminas labiausiai buvo 
nepatenkintas tuo, kad perpus 
mažinamas bendrovės įstati
nis kapitalas ir panaikinama 
daugiau kaip 500 milijonų pa

prastųjų vardinių akcijų. Tokį 
„Mažeikių naftos" valdybos 
sprendimą buvęs vadovas va
dino mažųjų akcininkų apiplė
šimu vidury dienos. 

S. Gedminas šiuo metu yra 
mėsos produktų gamybos ben
drovės „Vigesta" savininkas. 

Buvęs „Mažeikių naftos" va
dovas, 45 metų G. Kiesus, jo 
20 metų sūnus Valdas ir 38 
metų vairuotojas Alfonsas 
Galminas dingo 2000 m. liepos 
6 d. pakeliui iš Vilniaus į Ma
žeikius. Įtariama, kad jie buvo 
pagrobti ir nužudyti. Nei nusi
kaltėliai, nei dingusiųjų kūnai 
iki šiol nerasti. 

* „Mažeikiu naftos" akci
ninkai neeiliniame susirin
kime priėmė sprendimus, ku
rie atveria kelią Rusijos susi
vienijimo „Jukos" atėjimui į 
„Mažeikių naftą". Visi akci
ninkai pritarė bendrovės val
dybos siūlymui išleisti dvi 
„Mažeikių naftos" akcijų emi
sijas, kurias „Jukos" išpirks 
už 75 mln. JAV dolerių. Akci
ninkų susirinkime taip pat 
pritarta dėl 75 mln. JAV dole
rių paskolos „Mažeikių naf
tai", kurią įmonei suteiks 
„Jukos" . (R. Eha) 

* Seimo valdyba n u t a r ė 
pasiusti keturis Seimo narius 
stebėti rugsėjo pradžioje ren
giamų Baltarusijos prezidento 
rinkimų. Seimo delegacija Eu
ropos Tarybos Parlamentinėje 
Asamblėjoje (ETPA) rekomen
davo siųsti delegacijos narius: 
socialliberalą Vaclavą Stanke
vičių ir socialdemokrate Sigitą 
Burbienę, o delegacija Euro
pos Saugumo ir bendradarbia
vimo organizacijoje (ESBO) — 
jos narius: socialliberalą Vy
tautą Kvietkauską ir liberalą 
Romaną Algimantą Sedlicką. 
Seimo nariai vyktų į Baltaru
siją dalyvauti šių tarptautinių 
organizacijų rengiamoje trum
palaikėje rinkimų stebėjimo 
užduotyje. <BNS> 

* Rusijos dujų susivieniji 
n u u „Gazprom" pasiryžęs 
dalyvauti privatizuojant ben
drovę „Lietuvos dujos", tačiau 
tik tokiu atveju, jei bus priim
tos jo keliamos sąlygos. Mask
voje susitikęs su „Gazprom" 
vadovu Aleksėj Miler, Lietu
vos ūkio ministras Petras Čės-
na pasiūlė jam pirkti 25 proc. 
„Lietuvos dujų" akcijų. A. Mi
ler pareiškė, kad susivieniji
mas kartu su savo Lietuvos 
bendrininkais nori valdyti tokį 
pat akcijų kiekį, kokį gaus 
Vakarų investuotojas. Rusams 
nepriimtina, kad JLietuvos 
dujų" valdymas būtų atiduo
tas Vakarų investuotojui. Be 
to, rusai nori tiesti dujotiekį 
per Lietuvą į Karaliaučių. 
Taip pat bus rengiama nauja 
ilgalaikio dujų tiekimo į Lie
tuvą sutartis. (R, LR , EIU> 

* Trečdaliui Lietuvos di
džiųjų miestu gyventoju, ar
timiausias Rytų Europos žmo
nių gyvenimo būdas. Beveik 
ketvirtis apklaustųjų net ir po 
vienuolikos Lietuvos nepri
klausomybės metų vis dar ilgi
si „rusiško" požiūrio į gyveni
mą. Tokia nuomonė paaiškėjo 
„Veido" užsakymu Viešosios 
nuomonės ir rinkos tyrimų 
studijai „Spinter" rugpjūčio 
17-20 d. atlikus gyventojų ap
klausą. Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos, Šiaulių ir Panevėžio gy
ventojų buvo klausiama, ko
kios kultūros, civilizacijos gal
vosena jiems priimtiniausia. 
Rusų galvosenai dažniau sim
patizuoja vyresnio nei viduti
nio amžiaus, žemesnio išsi
mokslinimo gyventojai. Vaka
rų Europos galvosena dažniau 
artimesnė vilniečiams, ameri
kietiškosios vertybės — jau
nesniems apklaustiesiems.iEiui 

* Smuktelėjęs dolerio kur
sas Lietuvoje negąsdina nei 
finansų žinovų, nei pramoni
ninkų: niekada nebus visiems 
vienodai gerai, ar stiprėtų eu-
ras, ar doleris. Vis dėlto, ilga
laikių dolerio smukimo 'per
spektyvų nenorėtų ler>g/rsios 
pramonės eksportuotojai, ku
rie su bendrininkais Europoje 
atsiskaito doleriais. (Vž, Elu) 

* Konfliktas tarp buvusio 
premjero Rolando Pakso ir 
Vilniaus mero Artūro Zuoko 
kilo iš tikrųjų dėl turto — tiek 
vienas, tiek kitas norėtų su
pirkti kuo daugiau turto Vil
niaus senamiestyje. Vienas R. 
Pakso draugas lakūnas sakė, 
jog R. Paksas kartą jam prisi
pažinęs, kad jis norėtų valdyti 
visą Vilniaus senamiestį. Pa
našius planus, matyt, puo
selėja ir A Zuokas, todėl ir ki
lo konfliktas tarp dviejų libe
ralų Vadovų. (LA. Elta) 

* Tik 99 km jū ros pa
krantės turinti ir ekonomiš
kai ne itin stipri Lietuva mo
kesčių mokėtojų pinigais iš
laiko du laivynus bei dvi pa
našų darbą atliekančias insti
tucijas — pakrančių apsaugos 
tarnybą bei karines jūrų pa
jėgas. Vidaus reikalų minis
tras Juozas Bernatonis pri
pažįsta, kad du laivynai yra 
per didelė prabanga, bet, pri
imant kokį nors sprendimą, 
reikia viską gerai apsvarstyti. 

(R. Elta) 
* Kauno „Žalgirio" krep

šinio komanda nepraranda 
vilčių matyti savo gretose še
šis sezonus NBA klube „Port-
land Trail Blazers" rungtynia
vusį vidurio puolėją, ge-riau-
sią visų laikų Lietuvos krep
šininką Arvydą Sabonį. „Jo 
planai galbūt paaiškės iki rug
pjūčio 30-osios. Turime daug 
šansų sulaukti Arvydo 'Žalgi
ryje', nors laiko pamąstyti 
jam lieka daug — NBA ko
mandos pradeda treniruotis 
tik spalio pradžioje", sakė A. 
Sabonio „Žalgirio" krepšinio 
centro generalinis direktorius 
Ginas Rutkauskas. <LR. Eita) 

* Garsiosios Druski
ninku fizioterapijos gydyk
los netrukus galėtų tapti pra
mogų centru. Druskininkų 
miesto savivaldybė jau pasi
rašė sutartį su bendrove 
„Sotemis", kuri žada per 3 me
tus investuoti Druskininkuose 
20 mln. litų ir gydyklų patal
pose įrengti žaidimų parką, 
restoraną, viešbutį, žiemos so
dą, lošimo namus. Visa tai iš
siteks 17,000 kvadratinių 
metrų patalpose, kurias „So
temis" išsinuomojo iš savival
dybės 50-čiai metų. <LR Eita) 

* Kauno apskrities gydy
mo ištaigu pertvarkai, įgy
vendinant sveikatos reformą, 
Pasaulio bankas numatęs 
skirti 5 mln. 87,000 JAV do
lerių. Šie pinigai gydymo 
įstaigas turėtų pasiekti per 
ketverius metus. Didžioji pa
skolos dalis skiriama pirminės 
sveikatos priežiūros grandies 
plėtrai, privačių bendrosios 
medicinos praktikos kabinetų 
kūrimuisi. (KD. Elta> 

* Nebe pirmą kartą poli
cijai už automobilio vairavi
mą neblaiviam įkliuvusiam 
grupės SEL vokalistui Egidi
jui Dragūnui bus iškelta bau
džiamoji byla. Dainininkui ga
li būti skirtas net laisvės at
ėmimas. Šį kartą E. Dragūnas 
buvo sulaikytas neblaivus an
tradienio rytą Vilniaus sena
miestyje, kai vairavo savo tėvo 
automobilį. Sulaikytas neblai
vus prie vairo E. Dragūnas ne
turėjo automobilio techninio 
paso ir vairuotojo pažymėjimo 
— mat pažymėjimą kelių poli
cija atėmė anksčiau. Šįkart 
sulaikytasis elgėsi ramiai — 
nepuolė verkti ar keikti parei
gūnų. BNS' 

* Nemuno salą ilgokai ap
žiūrinėje Kauno miesto mero 
pavaduotojas Pranas Paške
vičius ir Savivaldybės Komu
nalinio ūkio skyriaus vedėjas 
Algimantas Čiuderig, tikrino, 
ar sala ir jos prieigos gali 
priimti akrobatinio skraidymo 
virtuozą Jurgį Kairį, kuris pa
siūlė surengti naują progra
mą, pavadintą „Žemė — oras". 
J.Kairys nori lenktyniauti su 
sportiniais automobiliais. Visi 
parengiamieji darbai miesto 
biudžetui kainuos 15,000 Lt. 

* Pagrindini Kauno ga
myklos „Inkaras" pastatą, 
kuriame, negavę savo atlygi
nimų, darbininkai badavo, kur 
vykdavo dėl savo teisių kovo
jančių darbininkų susirinki
mai, už 1.2 mln. litų įsigijusi 
bendra JAV ir Lietuvos įmonė 
J3amtex" baigia nugriauti. 
Buvusiame didžiausiame „In
karo" padalinyje kuriasi JSa-
nitex" logistikos centras. 2 
hektarų ploto teritorijoje, 
esančioje po stogu, bus pada
ryta kelios dešimtys įvažia
vimų krovininiams automobi
liams. Aferistų sužlugdytoje 
gamykloje kuriasi žinomos 
Kauno bendrovės. (KD. Eita) 

* Šiaulių miesto apylin
kės teismas skandalingai pa
garsėjusiam nacionalistui 
Mindaugui Murzai paskyrė 30 
dienų arešto už savavališką 
mitingavimą. Areštas šiaulie
čiui paskirtas už kovo 21 d. 
surengtą neleistiną mitingą 
prie Šiaulių savivaldybės. Ja
me buvo reikalaujama Šiaulių 
miesto merės Vidos Stasiū
naitės atsistatydinimo. Tąkart 
už Susirinkimų įstatymo pa
žeidimą teismas M. Murzą nu
baudė 1,400 litų bauda. Ta
čiau šios baudos jis piktybiš
kai nemoka. Kadangi N. Mur
za yra bedarbis, lėšų pragyve
nimui neturi ir kategoriškai 
atsisako dirbti viešuosius dar
bus. Antstolių kontoros prašy
mu bauda pakeista į administ
racinį areštą. MM 

* Antradieni šake gink
luotas šiaulietis bandė verž
tis į Šiaulių telekomo pastatą. 
Kaip pranešė TV3 „Žinios", 51 
metų antros grupės invalidas 
Jonas Mileris piktinosi, kad 
telekomas neišduoda telefono 
pokalbių išklotinės, vadovai 
nereaguoja į klientų nepasi
tenkinimą, o pateiktose sąs
kaitose už telefoną įrašytos 
„astronominės" sumos. Ramin
ti šiauliečio atvyko keli polici
jos pareigūnų automobiliai. 
Pareigūnai šiaulietį greitai 
nuginklavo, surakino antran
kiais ir bandė įsodinti į auto
mobilį, tačiau to padaryti 
jiems nepavyko, tad iki nuova
dos J. Mileris buvo nuvestas. 
Šiauliečio elgesys vertinamas 
kaip chuliganizmas. Už pro
testą su šake jam gresia ad
ministracinė bauda. J. Mileris 
Šiaulių policijai jau anksčiau 
buvo pakliuvęs už viešosios 
tvarkos pažeidimus. Prieš ku
rį laiką jis išdaužė miesto sa
vivaldybės bei konservatorių 
Šiaulių skyriaus būstinės lan
gus bei su lazda grasino buvu
siam miesto merui. (BNS) 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 23 d.: Sv Rože Limie-

te; Baumilas. Gilius, Girmantas. 
Liudyt*, Pilypas. Tautgailė. Juodojo 
kaspino diena Lietuvoje 

Rugpjūčio 24 d.: Alicija. Audro
nis, Baltramiejus (Baltrus). Michali
na, Mykole. Rasuolė. Viesvilas. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
VVORCESTER, M A 

KONCERTAS 

m PIETŪS 
Nekalto Marijos Prasidėjimo 

vienuolijos Putname rėmėjai 
spalio 7 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Maironio parke jų dar
bams paremti ruošia koncertą 
ir pietus. 

Koncertą atliks „Vyrų trio" 
iš Hartford, CT., — muzikas 
Jurgis Petkaitis, tenoras, va
dovas ir akompaniatorius Al
fonsas Zdanys, baritonas, ir 
Vytautas Zdanys — bosas. 
Dainuos ir akordeonu gros 
Romas Drazdauskas iš Put-
nam, CT. 

Rengėjai, tiksliau rengėjos, 
kviečia naujosios Anglijos lie
tuvius į šį koncertą, nes ma
žesniuose lietuvių telkiniuo
se jų labai retai turime. Pie
tus pagamins rėmėjos, o jų 
gamyba visiems patinka. Tai 
pirmas renginys po pasibai
gusios labai karštos vasaros. 
Bus malonu susitikti su drau
gais, pažįstamais, o su nepa
žįstamais užmegzti naujas 
pažintis. Na, žinoma, ir šiais 
metais įjungti politiką, nes 
esame susirūpinę, kaip bus su 
mūsų brangia Lietuva atei
nančiais metais. Ar ji bus pri
glausta po NATO skėčiu, ar 
ne? Tai opus klausimas, ku
rio sprendimas reikalauja iš 
mūsų ne tik daug darbų, bet 
ir maldų. 

Taigi jūsų atsilankymo lau
kia rengėjai, seselių rėmėjai, 
šaunus koncertas, lietuviški 
pietos. Savo atsilankymu pa-
remsite vienuolijos darbus, 
kurių seselės turi apsčiai. Pa
dėkime joms ir dėkokime Die
vui, kad jas turime, įsikū
rusias Naujoje Anglijoje, nes 
be jų būtų labai liūdna. Jos 
rūpinasi mumis visais, prade
dant mažiausiais, baigiant 
gyvenimo saulėlydžio sulau
kusiais. 

Prieš porą mėnesių per 
Susitikimo šventę matėme, 
kiek ten gražaus jaunimo bu
vo suburta, jų atlikta progra
ma žavėjosi daug šventės da
lyvių. 

JJM. 

SEATTLE,WA 

RENGINIAI 

Rugpjūčio 19-25 d. — me
tinė „Lanko" šeimų stovykla 
vyks netoli Shelton miestelio, 
„Kursą" latvių stovyklavie
tėje. Stovykla prasideda sek
madienį vakare. Didysis lau
žas vyks penktadienį, rugpjū
čio 24 d. Stovyklos uždarymas 
numatytas šeštadienį, rugpjū
čio 25 rytą. Šeštadienį nebes-
tovyklaujame. Daugiau gali 
pranešti Silvijai Fabijonaitei-
Comeaux, e-adresas sylviaco-
meaux@hotmail.com. 

Rugsėjis — gruodis — Ri
mas Žilinskas dėstys lietu
vių kalbos kursą „Lithuanian 
101", University of Washing-
ton. Pamokos vyks pirm.-
penkt. 10:30 — 11:20 vai. ry

to Savery Hali patalpose. Pro
fesorė Marianne Stecher Han-
sen dėstys kursą: „Skandina
vijos — Baltijos kraštai Antro
jo pasaulinio karo metu". 
Pirm.-ketv. 11:30 — 12:20 
vai. Savery Hali. Daugiau 
gali pranešti universitetas 
tel. 206-543-0645. 

Rugsėjo 29 d. Mūsų naujas 
pirmininkas Rimas Mikšys 
kviečia atvykti į bendruome
nės susirinkimą Audėjaičų 
namuose šešt. 7 v.v. Bus su
neštinės vaišės. Remkime 
naują valdybą ...dalyvauki
me! 

Spalio 20 d. — Dramatur
gas Kazys Saja skaitys pas
kaitą apie vyskupą Motiejų 
Valančių. Tiksliau pranešime 
atskirai spalio mėnesį. 

Lapkričio 4 d. — Lietuvos 
Dukterų metinė lietuviškų 
šiaudinukų varstymo pamoka 
įvyks sekmadienį 2 vai. p. p. 
Vieta dar nenustatyta. Infor
macijos galima kreiptis į 
pirmininkę Rasą Raišyte Lif-
fick, seattledukter-
ys@hotmail.com. 

Lapkričio 29-30 d. — Kon
ferencija „NATO plėtimas ir 
Baltijos kraštai" vyks Uni
versity of Wasbington. Žada 
dalyvauti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ambasadoriai. 

„LIETUTIS" IR 
„LANKAS'' FESTIVALYJE 

Nelaimė ištiko „Lietučio" šo
kėjus pasirodyme Amerikos 
Šiaurės Vakarų Tautinio gy
venimo šventėje Seattle Cen-
ter, Flag Pavilion patalpose, 
gegužės 27 dieną. Bešokant 
„žolynėlį" keturios šokėjos 
nukrito nuo aukštos scenos ir 
susižeidė. (Scena buvo įreng
ta toli nuo sienos, bet fone 
kabėjo užuolaida, o programos 
atlikėjams atrodė, kad ten 
turi būti ir siena). Juliją 
Rankytę vežė į ligoninę švie
timams, o kitos trys moterys 
nusprendė šokti toliau, nepai
sydamos skausmų. Programa 
tęsėsi po trumpos pertraukos, 
bet „Lietutis* šoko be ūpo, nes 
visiems rūpėjo Julija. Ji dar 
sveiksta, tebelanko fizinę te
rapiją. Toje pačioje programoje 
Violetos Kuprėnaitės vadovau
jama vaikų grupė „Lankas" 
šauniai atliko „Dzūkų polką". 

BALTIEČIU MUZIKOS 
POPIETĖ 

Drauge su latviais ir es
tais gegužės 28 d. „Ūkanos" 
muzikantai dalyvavo dviejų 
valandų trukmės programoje 
Amerikos Šiaurės Vakarų 
Tautinio gyvenimo šventėje, 
Seatlle Center House patal
pose. Muzikantai grojo sma
giai, o žiūrovai šoko ilgai! 

MĖLYNIŲ GEGUŽINĖ 

Šauniai praėjo Lietuvos 
Dukterų draugijos metinė ge
gužinė Dalios Tutlytės Mro-
wiec ir Emilijos Tutlienės mė
lynių sodelyje. Saulutė malo
niai šildė uogautojus, stalas 
linko nuo suneštinių vaišių, 

Seattle Lietuvos Dukterų draugijos „mėlynių gegužinėje, š.m. liepos 29 d. „Rezginėles" šokiu buvo pasveikinti 
susižiedavę „Lietučio" tautinių šokių šokėjai Mėta Landytė ir Lorezo Cianelli. Nuotr Rimo Mikšio 

laimikių laimėjimų. Var
žytinių būdu „Dukterys" su
telkė per 2,000 dol. lėšų, ir 
„Lietutis" pašoko „Rezginė-
lę". Didžiausias laimikis teko 
Aušrelei Ramanauskienei. 
Ačiū šeimininkei už visą rū
pestį, ačiū Dianai Palčiaus-
kienei už varžytinių organi
zavimą, ačiū visoms „Dukte
rims", kurios rūpinosi, kad 
renginys būtų sėkmingas. Bu
vo smagu! 

CLEVELAND, O H 

DAUG METŲ ARTIMO 
MEILĖS DARBE 

Mes kaip lauko gėlės lankoje 
Visi esam Dievo rankoje! 
Ir žydim žemėje su Jo 

palaima 
Atradę meilę žmoguje ir laimę. 

Šis pavasarinis poeto Balio 
Augino linkėjimas, kartu su 
auka, skirta šių metų Reli
ginės šalpos vajui, atkeliavo 
kaip pirmas pavasario paukš
tis. 

Tų aukotojų sąrašas pama
žu ilgėjo aukomis, siųstomis 
tiesiogiai Cleveland Religinės 
šalpos komitetui. Kovo ir ba
landžio mėn. vyko rinkliavos 
Šv. Jurgio ir Dievo Motinos 
Nuolatinės pagalbos parapijų 
bažnyčiose. Galutinė surinkta 
7:000 dol. suma bus persiųsta 
Religinės šalpos centro komi
tetui New Yorke. 

Šiemetinis vajus Religinei 
šalpai yra ne pirmas Cleve-
lande. Darbą komitetas pra
dėjo 1968 m. A. Garkos (jau 
miręs) iniciatyva. Be A. Gar
kos, komitetą sudarė I. Su-
šinskienė, L. Keženius, H. 
Stasas, O. Žilinskienė ir Z. 
Obelenis. Taigi šie vajai jau 
vyksta 33 metai. Surinktos lė
šos kasmet padeda palengvin
ti Katalikų Bažnyčios būklę 
Lietuvoje. 

Ilgus metus Clevelande ko
mitetą globoja abiejų lietu
viškų parapijų klebonai — ku
nigai — G. Kijauskas, SJ, ir 
J. Bacevičius. Šiuo metu ko
mitetą sudaro pirm. Z. Obele
nis, nariai: I. Sušinskienė, H. 
Stasas, A. Styra, R. Šilgalienė 
ir A. Babickienė. 

Regina Šilgalienė 

ELIZABETH, N J 

na tik 3 dol. asmeniui; juos 
galėsite įsigyti ir prie įėjimo. 
Informacija skambinant 
į kleboniją, tel. 908-352-2271. 

DETROIT, Ml 

TARPMIESTINIS 
GOLFO TURNYRAS 

Detroito — Clevelando me
tinis tarpmiestinis golfo tur
nyras š.m. rugpjūčio 4d. vy
ko Elmore, OH, Sugar Creek 
golfo laukuose. Dalyvavo 22 
golfininkai. Detroito golfinin-
kai klevlandiškius nugalėjo 
473 - 549 smūgiais. Geriau
siai sužaidė Saulius Petrulis. 

LANKĖSI AUGŪNAI 

Praėjusią savaitę Detroite 
lankėsi Dalia ir Algis Augū-
nai, gyvenantys Juno Beach, 
Floridoje. Algio Augūno pa
sikalbėjimas buvo perduotas 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės rugpjūčio 7 d. lai
doje. Taip pat buvo perduo
tas pasikalbėjimas ir su PLB 
valdybos vicepirm. Algiu Ru-
gienium, kuris šią savaitę iš
skrido į Vilnių dalyvauti PLB 
valdybos posėdyje. „Lietuviš
kų melodijų" radijo valandė
lė girdima ir internete an
tradieniais 4 vai. p. p. ir šeš
tadieniais 8 vai. ryte 
www.wpon.com. 

AtA. ANTANINA 
STYGIENĖ 

Rugpjūčio 2 dieną, po ge
dulingų šv. Mišių, Holy Se-
pulchre kapinėse buvo palai
dota a.a. Antanina Stygie-
nė, savo namuose Eastpoint, 
Michigan, mirusi liepos 29 
dieną. Velionė buvo 82 m. 
amžiaus. 1949 m. imigravo 
Kanadon, o į JAV, Detroitą, 
atvyko 1966 m. Giliai nu
liūdę liko: dukra Meilutė 
ir žentas Frank Repsba, vai
kaičiai: Christopher Senish 
su žmona Jennifer; Terrence 
su žmona Jennifer ir Mi-
chael Senish, sesutė Marytė 
Stakauskienė su šeima Lie
tuvoje bei daug giminių Lie
tuvoje ir Kanadoje. Laidotu
ves tvarkė laidotuvių direk
torė Yolanda M. Zaparac-
kienė. 

lm 

LIETUVIU GEGUŽINĖ OMAHA, N E 

Ambasadoriui Vygaudui USackui lankantis pas R ir S Lisauskus San 
Diego apylinkėje I* kaires Vygaudas Usackas. Regina Gataveckaitė-
Lisauskiene, sekretore. Algis Bacanskas, pirmininkas, ir Saulius Lisaus-

i, vicepirmininkas 

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapija, 216 Ripley Place, 
Elizabeth, NJ, ruošia didžiulę 
kasmetinę parapijos gegužinę 
sekmadienį, rugpjūčio 26d., 
nuo 12-tos iki 4val.p.p. Bus 
skanių tradicinių lietuviškų 
valgių (kugelio, koldūnų, šal-
tibarščių, kopūstų su dešromis 
ir t.t). Šoksim grojant Stasio 
Telšinsko gražiai lietuviškai 
muzikai ir skambant dainoms. 

Kviečiame visus mažus ir di
delius pasilinksminti ir pabū
ti kartu šioje smagioje para
pijos gegužinėje. Bilieto kai-

NAUJO KUNIGO 
PRIĖMIMAS OMAHOS 

ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS 

BAŽNYČIOJE 

Omahoe lietuvių Šv. Antano 
parapijos bažnyčia įkurta 
1907 m. rugpjūčio 23 d. Šie
met bažnyčiai sukanka 94 me
tai. Parapijiečiai yra paten
kinti turėdami globėją iv. An
taną. Kaip ir per daugelį metų 
vyko kunigų kaita, taip ir da
bar su mumis atsisveikino 
klebonas Fr. Carl, kuris buvo 

DRAUGAS 

perkeltas į kitą parapiją, o at
vyko naujas kunigas, klebonas 
Fr. Sanderson. 

Jis gimė 1952 metų vasario 
mėn. Milwaukee, VVisconsin 
valstijoje. Turi dvi seseris. Tė
vai su šeima 1955 m. persikėlė 
gyventi į South Dakota, Sioux 
Falls. Ten mokėsi. 1979 m. ga
vo anglų kalbos bakalauro 
laipsnį ir turėjo teisę skaityti 
paskaitas mokyklose. 1977 m. 
baigęs Nebraskos universitetą, 
jau įsigijo magistro laipsnį. 

Į kunigus įšventintas prieš 
18 metų. 1989 metais persi
kėlus gyventi į CNeill, dvejus 
metus dirbo gimnazijoje, dės
tydamas tikybą. Paskutinius 
10 metų turėjo dvi parapijas 
mažesniuose Nebraskos mies
tuose, gimnazijose dėstė ti
kybą, vėliau dirbo klebonu. 

Šiuo metu jis persikėlė gy
venti į Omaną ir paskirtas į 
mūsų lietuvių Šv. Antano pa
rapijos bažnyčią. Iš pat pirmų 
dienų jis panoro susipažinti su 
parapijos valdyba, parapijie
čiais, lietuvių bendruomene ir 
jų veikla. Net susidomėjo lie
tuvių kalba. 

Rugpjūčio 13 dieną, po Mi
šių, vyko kunigo Fr. Sanderson 
pristatymas parapijiečiams. 
Susirinkimą vedė Sv. Antano 
parapijos pirmininkė Irena 
Gartikaitė. Po kunigo kalbos 
buvo pristatyta visa parapijos 
valdyba, į kurią įeina: Eugeni
jus Radžiūnas, Algimantas To-
tilas, Albinas Reškevičius, Vy
tas Aranauskas, Dana Retiky-
tė. Buvo prisimintas a.a. An
tanas Pocevičius, kuris akty
viai dirbo valdyboje ir visai 
neseniai atsiskyrė iš mūsų 
tarpo. 

Vėliau vyko bendruomenės, 
jos padalinių bei individualūs 
sveikinimai ir palinkėjimai. 
Omahos LB pirmininkė Nellie 
Sudavičius-MacCallum pa
sveikino kunigą ir įteikė bend
ruomenės suvenyrinę dovaną. 
Lietuvių „Rambyno" choro va
dovas Algimantas Totilas įtei
kė tik ką atvežtą iš Lietuvos 
menišką medinę lėkštę. Litua
nistinės mokyklos direktorė ir 
moterų klubo pirm. Dana 
Šulskienė perskaitė gražų 
sveikinimą ir įteikė gražią 
džiovintų lietuviškų žiedų at
virutę ir dovaną — sertifikatą 
knygoms. Yra žinoma, kad šv. 
Antanas mylėjo vargšus, jais 
rūpinosi ir dalino jiems duoną. 
Tai mūsų parapijos lietuvių 
kepyklos vadovė Stefanija 
Mackevičienė įteikė didelę 
pintinę lietuviškos duonos. 
Parapijos pirm. Irena Garti
kaitė įteikė parapijos valdybos 
100 dol. auką, o Alfa Mikė
naitė — namuose keptą didelį 
lietuvišką Napoleono tortą. 
Gražų lietuvišką medinį dai
lės kurinį dovanojo Salomėja 
ir Vaclovas Dzigai. Parapijie
čiai nešė vokelius ir dėjo į pin
tinę su pinigine auka. 

Kunigas Fr. Sanderson nuo
širdžiai dėkojo už tikrai lietu
viškas dovanas ir žadėjo kiek 
galėdamas stengtis padėti pa-
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rapijiečiams. Parapijiečiai liko 
patenkinti kunigo nuoširdu
mu, susidomėjimu ir noru 
dirbti šioje parapijoje. 

Po to buvo skanūs priešpie-
Rūta Talžūnienė 

SENOJI MUZIKA 
UOSTAMIESTYJE 

Liepos 26-29 d. uostamies
tyje vyko tarptautinis senosios 
muzikos festivalis „Salve mu-
sica antiąua". 

Renginys „Meilė mituose ir 
muzikoje" vyko Laikrodžių 
muziejaus kiemelyje. Jame 
dalyvavo Klaipėdos muzikos 
centro senosios muzikos an
samblis „Ventus maris", vado-
jaujamas Vidmanto Sadausko, 
Klaipėdos universiteto istori
nio šokio kolektyvas „Sal-
tanda" (vadovė — Tulija Zin-
čiukienė), Muzikos centro 
mišrus choras „Aukuras" (va
dovas — Alfonsas Vildžiūnas), 
solistės Judita Leitaitė ir Da
lia Kužmarskytė bei aktorė 
Nelė Savičenko. 

Atgimimo aikštėje buvo gali
ma stebėti „XVII-XLX amžių 
šokių pynę", kurią pynė" 
Klaipėdos universiteto istori
nio šokio kolektyvas jSal-
tanda" bei Klaipėdos muzikos 
centro senosios muzikos an
samblis „Ventus maris". Atgi
mimo aikštėje vyko ir teatra
lizuotas vaidinimas „XV-XVII 
amžiaus riterių kovos". Jį 
rengė Varšuvos grupė „Lo-
rica". 

Laikrodžių muziejaus kie
melyje vyko „Renesanso ir ba
roko muzikos" vakaras, ku
riame dalyvavo Rygos seno
sios muzikos ansamblis „Lu-
dus". Koncertą vedė muziko
logė Daiva Kšanienė. 

Vėliau ten pat buvo atlikta 

EUGENE C. DECKER DOS. P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4647 VV. 103 Si, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HBts, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hk*Bty.Hilte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
• Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus Bgų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 . 
Tel 773-220 99ei 

Valandos pagal sussartmą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joiiet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
MARIUS KATILIUS. M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joiiet, IL 60435 
Tel . 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwm.c8fTlerfor$ur9ery8ndbreasth6altri.corn 

„Comedia dell'arte „Festa ve-
neziana". Režisierius — italas 
Enrico Pezzoli. (ElU) 

Lietuvos Saulių s-gos išeivijoje vadas Mykolas Abarius, s.m. liepos 15 d 
Detroito vykusiame transatlantinių lakūnų Dariaus ir Girėno tragilko* 
žūties sukakties minėjime, au LR garbes konsulu Michigan valstijai Jur 
giu Jureučiu pne Abariaus šio minėjimo proga sukurto plakato 

Nuotr. Reginos Juikaitea-Svobtenea 

mailto:meaux@hotmail.com
mailto:ys@hotmail.com
http://www.wpon.com


PAKTAS, ATVĖRĘS KELIĄ 
GENOCroUI LIETUVOJE 

IGNAS MEDŽIUKAS 
Antrojo pasaulinio karo ei

goje Lietuva buvo išbraukta iš 
Europos žemėlapio, iš laisvų 
valstybių tarpo. 1940 m. bir
želio 15 d. okupacija per 
trumpą laiką sugriovė, kas 
buvo sukurta per daugiau 
kaip dvidešimt nepriklausomo 
gyvenimo metų. Jau pirmomis 
okupacijos dienomis pradėtas 
vykdyti tautos genocidas. Nai
viai buvo galvota, kad į vidaus 
reikalus sovietai nesikiš. Bet
gi valstybes vadovai turėjo 
prisiminti, kad dar 1925 m. 
Stalinas, turėdamas planą 
įvykdyti pasaulinę revoliuciją, 
sakė: „Mes stosime į karą, bet 
tai padarysime paskutiniai. 
Mes pulsime, viską dėsime 
ant svarstyklių lėkštės, kad 
kitų sukeltą karą nulemtu-
me". Tai patvirtina 1939 m. 
vasarą diplomatinės pastan
gos suartėti su nacių Vokieti
jos vadovu. Rugpjūčio 23 d. 
pasirašytas paktas tarp Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos, ku
rio pagrindiniai iniciatoriai 
buvo Stalinas ir Hitleris. Ras
ti slapti protokolai liudija, kad 
Stalinui labiau rūpėjo išplėsti 
savo valdas, negu išsaugoti 
taiką. Sovietų valdžios apetitų 
neslėpė ir Molotovas, kuris 
1940 m. rugpjūčio mėn. Aukš
čiausiosios tarybos septinto
joje sesijoje su pasididžiavimu 
kalbėjo, kad Sovietų Sąjunga, 
prijungusi Baltijos respubli
kas, Besarabiją, šiaurės Bu
koviną, Vakarų Ukrainą ir 
Vakarų Baltarusiją, 23 milijo
nais padidino savo gyventojų 
skaičių. Jis kalbėjo, kad šalies 
sienos perkeltos prie Baltijos 
jūros, kur yra .mums taip rei
kalingi neužšalantys uostai". 

Ta sutartimi, žinoma, džiau
gėsi ir Vokietijos fiureris Adolf 
Hitler, kuris tikėjosi pirmiau 
susidoroti su Prancūzija ir 
Anglija, o vėliau nukreipti 
visą karine jėgą prieš Rusiją ir 
išplėsti gyvybinę erdvę iki 
Uralo kalnu. Nepuolimo pakto 
ir prie jų esančių slaptų proto
kolų pirmąja auka tapo Lenki
ja, o po to atėjo eilė neutra
lioms Baltijos respublikoms — 
Lietuvai, Latvijai, Estijai. 

Nuostabu, kad mūsų vals
tybės ir kariuomenės vadai 
nematė, kas vyksta už vals
tybės sienų! Juk ten buvo žu
domi, tremiami, badu marina
mi milijonai gyventojų, o buvę 
aukšti sovietų bei partiniai 
veikėjai nuteisiami mirti, psi
chiškai suluošinami, kad pa
tys iš savęs pasaulio akyse 
pasityčiotų. (Čia reikia prisi
minti, kad 1937 m. buvo su
šaudyti du sovietų sraujos ge
nerolai lietuviai Vytautas Put-
na ir Jeronimas Uborevičius). 

Mūsų tėvynės nelaimių pra
džia buvo tas nelemtas Molo-
tovo-Ribbentropo paktas. 

1940 m. Lietuvos respubli
kos ribose buvo 3,214,271 gy
ventojas. 1959 m. sausio 15 d. 
(po 19 metų) gyventojų suraši
nėjimo duomenimis rasta 
2,713,000 žmonių. Skirtumas 
— 501,271. Taigi, Lietuva 
nustojo tiek gyventojų. Iš tik
rųjų padėtis buvo daug blo
gesnė. 1944-1959 m. Lietuvon 
įvažiavo 250,000 rusų ir kitų 
slavų kilmės kolonistų. Šį 
skaičių atėmus, tikrųjų gyven
tojų (autochtonų) Lietuvoje 
buvo likę tik 2,463,000. Ats
kaičius fizinius nuostolius ir 
imant dėmesin minimalų 1 
proc. kasmetinį prieauglį, per 
tą laikotarpį gyventojų skai
čius paaugo 400,000. Tai kas 
lieka iš krašto 1940 m. origi
nalaus gyventojų skaičiaus? 
2,063,000! Kur dingo 
1,151,271 gyventojas? Nors 
buvo natūralus mirtingumas, 
bet gyventojų praradimas mil
žiniškas. Priežastis — sovietų 
ir nacių genocidas. 

Prisiminkime įvykių eigą. 
1940 m. liepos 11-12 d. 

NKVD suėmė apie 2,000. Iš jų 
beveik visi buvo nukankinti 
kalėjimuose ar numarinti Si
biro katorgoje. 

1940-1941 m. buvo areštuo
ta, vėliau deportuota apie 
12,000 „antitarybinio elemen
to*. Iš šio skaičiaus apie 
10,000 žuvo gulaguose. 

1941 m. birželio 22-29 d., so
vietams traukiantis iš Lietu
vos, apie 2,000 politkalinių ir 
įkaitų keršto sumetimais buvo 
nužudyti NKVD smogikų Kre
tingoje, Petrašiūnuose, Pa
nevėžyje, Raseiniuose, Pravie
niškėse, Sargėnuose, Rainių 
miškelyje prie Telšių, Červe
nėje ir kitur. 

1941 m. apie 500 buvusių 
Lietuvos karininkų buvo lik
viduoti. 

1941 m. birželio 15-22 d., pa
gal rastą NKVD viršininko 
Gladkovo sąrašą, buvo ištrem
ta 34,260 asmenų. Iš to skai
čiaus apie du trečdaliai žuvo, 
maždaug 22,840. 

Raudonajai armijai grįžtant 
į Lietuvą 1944 m. rugsėjo-
gruodžio mėn., 37,000 gyven
tojų buvo nužudyta ar ištrem
ta. Skaičiuojama, kad nužu
dytų buvo apie 18,000. 

Sovietų Sąjunga, nesiskaity-
dama su Hagos konvencijos 45 
str., į Raudonąją armiją buvo 
mobilizavusi daugiau kaip 
100,000 Lietuvos vyrų ir pa
siuntė juos į pirmąsias mūšių 
limjas. Iš jų apie 20,000 žuvo 
prie Karaliaučiaus ir prie 
Oderio mūšiuose 1945 m. pra-

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 23 d., ketvirtadienis 

Molotovas ir Hitleris... Šiandien prisimename 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašytąjį Stalino-Hitlerio susitarimą, 
kuriuo Lietuva buvo atiduota Sovietų Sąjungos sferai. Nuotr. iš Eltos archyvo 

DELNAS Į DELNĄ, ŠIRDIS I 
ŠIRDĮ 

Danutė Bindokienė 

Istorijos puslapiuose 
nėra paslapčių 

Prieš c lika metų, 1989-
ųjų rugpjūčio 23-ąją, visa Lie
tuva — ir kaimyninės šalys 
Latvija ir Estija — išėjo į Bal
tijos kelią. Gyva žmonių, 
susiėmusių už rankų, gran
dinė nusitęsė nuo Vilniaus per 
Ukmergę, Panevėžį iki Rygos, 
o nuo Rygos — iki Talino. 
Taip tada buvo paminėtos 50-
osios metinės nuo tragiško 

džioje. 
1944-1945 m., Lietuvoje vyks

tant partizaniniam karui, dėl 
patirties stokos žuvo apie 
30,000 partizanų. Partiza
nams daugiausia vadovavo 
buvę Lietuvos kariuomenės 
karininkai ir puskarininkiai, 
bet jie nebuvo paruošti parti
zaniniam karui, nors vadovėlį 
paskutiniu metu pik. Bulvi-
cius buvo paruošęs. 

1944-1950 m. savo baudžia
muosiuose žygiuose NKVD-
MVD ir stribai nužudė apie 
30,000 ūkininkų. 

1945 m. liepos - 1950 m. ba
landžio mėn. įvyko 8 masiniai 
trėmimai, kurių metu išga
benta 570,000 gyventojų. Iš jų 
apie pusė žuvo Sibiro kator
gose. 

Taigi, vykdydama savo ge
nocidinę politiką prieš Lie
tuvą, Sovietų Sąjunga šaltu 
apskaičiavimu nužudė ne ma
žiau kaip 400,000 krašto gy
ventojų, o naciai išžudė Lietu
vos žydus. 

Net tokiame beprasmiškame 
kare Afganistane žuvo 87 vai
kinai iš Lietuvos. Invalidais 
visam gyvenimui liko 88. 

Baltijos kraštams įvykio — 
1939-ųjų rugpjūčio 23-ąją pa
sirašyto vadinamojo Molotovo-
Ribbentropo akto, o iš tiesų — 
slapto sandėrio tarp Maskvos 
ir fašistinio Berlyno dėl įtakos 
sferų Europoje. Pagal šį 
sandėrį trys nepriklausomos 
Baltijos valstybės pateko So
vietų sąjungos įtakos sferon ir 
vėliau buvo aneksuotos. 

Prieš dvylika metų ir aš, 
kaip tūkstančiai Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonių, 
šaukiama pareigos, stovėjau 
Baltijos kelyje. Prieš dvylika 
metų ir per mano, kaip ir 
tūkstančių kitų lietuvių, lat
vių ir estų, rankas — ir širdį 
— ėjo Baltijos kelias. Šian
dien, dvyliktųjų Baltijos kelio 
metinių proga, norėčiau pasi
dalinti su Jumis, malonūs 
skaitytojai, savo prisimini
mais iš tos atmintinos dienos. 

1989-ųjų vasara. Gražus tai 
buvo metas. Jau buvo nu
bangavę daugiatūkstantiniai 
1988-ųjų vasaros mitingai. 
Žmonės — susibūrę, pakilūs, 
dainuojantys — ėjo paskui Są
jūdį su jo aukštai iškelta tri
spalve ir laisvės siekiu. 

Gera buvo ta vasara. Nors 
sovietinė kariuomenė dar 
tūnojo visuose Baltijos kraš
tuose (tūnojo ir pačiame Vil
niuje) ir stiprėjo visokio plau
ko „opozicijos" (Jermalavi-
čiaus, Burokevičiaus ir kito
kios), bet dar nebuvome paty
rę prievartos. Dar nebuvom 
matę grėsmingų, ugnimi 
spjaudančių tankų Vilniaus 
gatvėse, nebuvom išgyvenę 
Sausio 13-osios, dar nežinojom 
Medininkų tragedijos. Tada 

dar daug ko nežinojom iš to, 
ką ateitis atneš. Todėl ir buvo 
gražu. Visa Lietuva, kaip pa
tiklus paauglys jaunuolis, 
džiaugsmingomis, lūkesčio pil
nomis akimis žvelgėme į 
šviesiai atrodančią ateitį. 

Šviesi tai buvo vasara. Iš 
spaudos, radijo, televizijos 
plaukė tiesa. Skaitėm, klau
sėmės apie Molotovo-Ribben-
tropo paktą ir slaptuosius pro
tokolus, pasirašytus tarp 
dviejų didžiųjų agresorių — 
sovietinės Maskvos ir fašis
tinio Berlyno. Žinojom apie tą 
neva savanorišką nepriklauso
mos Lietuvos prisijungimą 
prie „draugiškos" „broliškos" 
kaimyninės Šalies. Žinojom to 
„savanoriško" prisijungimo 
padarinius mūsų kraštui: 
šiurpiai tragišką rezistentų li
kimą ir likimus į didžiojo kai
myno platybes vergiškam dar
bui ir kančioms išsiųstų mūsų 
žmonių. 

Artėjant Molotovo-Ribbentro-
po pakto pasirašymo 50-to-
sioms metinėms, spauda, radi
jas ir televizija daug kalbėjo 
ta istorine ir kartu tokia ak
tualia, tokia skaudžia tema. 
Buvo aišku, kad tas metines 
reikia kažkaip ypatingai pažy
mėti. 

Nežinau, kam kilo mintis 
apie Baltijos kelią — gyvą 
žmonių grandine nuo Vil
niaus iki Rygos ir nuo Rygos 
iki Talino, per tris tuomet dar 
Sovietų sąjungos respublikas, 
bet toji mintis buvo puiki, ir 
jai iškart buvo pritarta visose 
trijose respublikose. Baltijos 
kelio idėją Lietuvoje — kaip ir 
visus laisvėjančios Lietuvos 
projektus — ėmėsi įgyvendinti 
Lietuvos Sąjūdis. 

Nukelta į 5 paL 

Laikas viską išlygina, o is
torijos puslapiuose paslapčių 
nėra: kas šiandien tarpvalsty
biniu ar tarptautiniu mastu 
atliekama ir tariamasi „vi
siškai slaptai", rytoj jau ži
noma visoje planetoje. Laiko 
slinktis verčia nuo pjedestalų 
diktatorius, imperijas paver
čia skeveldrų krūvomis, su
trupina kalėjimų vartus ir 
išlaisvina pavergtuosius... 

Juk šiandien mes visi, jau 
persiritę per vienuoliktuosius 
savo amžiaus metus, turėjome 
progą savo akimis pamatyti 
vieną didžiausių praėjusio 
šimtmečio politinių dramų. Ir 
ne vien stebėti, bet aktyviai į 
ją įsijungti: vieni tik kaip sta
tistai, kiti — pagrindiniai (ar 
bent antraeiliai-treciaeiliai) 
veikėjai. Deja, už „bilietus" 
reikėjo brangiai užmokėti — 
daugeliui net savo krauju, 
daugeliui net gyvybės kaina. 

Šiandien prisimename tos 
dramos — gal geriau ją vadin
ti tragedija — prologą, įvyku
sį 1939 metų rugpjūčio 23 d., 
ir Maskvoje, ir Berlyne. Anuo
met du „ūsuoti diktatoriai", 
vienas, iš pažiūros labai skir
tingų ideologijų, bet labai pa
našių siekių, sudarė sutartį 
pasidalinti nepriklausomų 
kaimyninių valstybių rytoju
mi. Jų begalinis troškimas 
„valdyti pasaulį" nugalėjo net 
politinį vieno kitam priešiš
kumą ir atvedė prie derybų 
stalo, kad į savo sferą galėtų 
pasiglemžti kiek galima dau
giau geidžiamos, vertinamos 
teritorijos. 

Tarėsi jie, tiesa, ne tiesio
giai, bet per savo patikimiau
sius pasiuntinius, kurie 
turėjo šią prekybą gyvais' 
žmonėmis ir tautų laisve at
likti „visai slaptai". Taip bent 
buvo pažymėta anuomet su
rašytuose protokoluose, pasi
tarimų eigą pažyminčiuose 
dokumentuose ir pagaliau — 
pačioje sutartyje, šiandien 
žinomoje, kaip Ribbentropo-
Molotovo paktas. 

Kaip naiviai galvojo Lietu
vos (ir kitų dviejų Baltijos val
stybių) tuometinė valdžia, ti
kėdama Maskvos ir Berlyno 
pažadais, kad valstybinės te
ritorijos neutralumas nebus 
pažeistas! Todėl šiandien ir 
netenka abejoti, kad, planetai 
stovint ant Antrojo pasaulinio 
karo slenksčio, Ribbentropo-
Molotovo pakto paslaptis tik
rai buvo neatidengta. 

O jeigu pakto turinys vaka
riečiams būtų žinomas, ar 
Lietuva būtų buvusi išgelbėta, 
ar kas nors būtų pasikeitė? 

Tokiom prielaidom galimy

bių tikrai mažai, nes tuo laiku 
komunizmas nebuvo laikomas 
ypatinga grėsme pasaulio tai
kai. Iš esmės, kaip vėlesnieji 
įvykiai akivaizdžiai parodė, 
Stalinas vadintas sąjunginin
ku ir jo grobuoniškame glė
byje palikti okupuoti kraštai, 
kuriuos 1939 m. vasarą jis iš 
Hitlerio buvo išsiderėjęs (arba 
tiesiog pirkęs, kaip atsitiko su 
Lietuvos Užnemuniu, už kurį 
Maskva Berlynui paklojo ne
toli dešimt milijonų auksinių 
markių). 

Reikėjo dar beveik pusšim
čio metų, kol Maskvai Vakarų 
„meilė pasibaigė". Reikėjo 
taip pat nesuskaičiuojamų au
kų, kančių, ašarų, kad jos at
kreiptų kurčiojo ir aklojo už
sienio dėmesį. Antra vertus, 
ir čia nedaug to užsienio nuo
pelno, bet garbė priklauso pa
tiems pavergtiesiems, kurie, 
sužinoję teisybę apie Ribben-
tropo-Molotovo paktą, paga
liau ryžosi rizikuoti paskutin
iais jėgų likučiais, kad būtų 
išgirsti, o baisioji neteisybė, 
padaryta savo žemę ir laisvę 
mylintiems žmonėms, atitai
syta. 

Mes, už Lietuvos ribų pa-
sklidusieji lietuviai, girdėjo
me tą šauksmą. Iš esmės mes 
jį girdėjome kiekvieną, svetur 
pragyventą, dieną, kadangi 
tėvynės nelaimė buvo fr mūsų 
pačių širdies gėla. Supratome 
ir savo paskirtį: dėl ko buvo 
lemta išvengti tremties, areš
tų, net mirties, dėl ko atsi
dūrėme laisvajame pasaulyje. 

Mūsų pareiga buvo tą pa
vergtųjų šauksmąįpeTrmti, lyg 
kruviną estafetės" lazdelę, ir 
tiesiog įkyriai, agresyviai 
įnešti pro kiekvienas įta-kin-
gesnio valdžios žmogaus, poli
tiko, kultūrininko, laikraš
tininko duris, kad pamatytų, 
kad sužinotų, kokia baisi ne
teisybė viešpatauja prie Balti
jos jūros, mūsų tėvų ir pro
tėvių žemėje. 

Prisimename — protesto su
sibūrimus Katedros aikštėje, 
„Juodojo kaspino" dienas, 
Baltijos Kelią, kurio gyvoji 
rankų ir širdžių grandinė su^ 
drebino kiekvieno, žmogišku
mą nepraradusio, užsieniečio 
sąžinę. 

Prisimename — Atgimimo 
Sąjūdžio ugningas kalbas, 
veiklą, trispalvių jūrą, tautos 
vienybę, siekiant laisvės ir ne
priklausomybės . 

Galima sakyti, kad slapta
sis Ribbentropo-Molotovo pak
tas buvo raktas, atrakinęs pa
vergtųjų sąmonę ir užrūdiju
sias nelaisvės duris. Niekuo
met to nepamirškime! 

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO 
LIETUVA... 

ANNEMARIE KIUZAUSKAS 
Nr.12 
Mano senei* Bobeth buvo dirbusi jų namuose, ir mes 
dainai būdavome jų namuose. Ponia Lydtke anksčiau 
yra gyvenusi mūsų kaimynystėje, o paskui jie per
sikėlė prie turgaus į namą, kurį buvo paveldėję iš te
tos. 

Ai nežinau, kiek dienų mes keliavome. Nakvodavo-
me via apleistuose kiemuose. Juose mes visada rasda
vome ką nors valgoma. Bet mes taip pat rasdavome 
ištisas šeimas mirusias savo lovose arba kur nors 
tvarte ar daržinėje pakartas. Jie buvo pasiekę to, kas 
mano motinai nepavyko padaryti. Mes buvome jau 
taip atbukę, kad ir mes, vaikai, jau nesijaudinome, kai 
reikdavo miegoti tarp lavonų. Mes buvome taip pavar
gę ir visą kelionę matydavome mirusius žmones ir kri
tusius gyvulius, kurie mirdavo iš nuovargio ir būdavo 
paliekami pakelėje. 

Kažkur taip ir mano prosenelė bei jos vyras atgulė, 
nes vėliau, jau po karo, mes sužinojome, kad jie taip 
pat galėjo kur nors būti palikti. 

Apie karą mes žinojome, kad jis vyksta, iš girdimo 
patrankų griausmo, šen ir ten vilkstinės, kuriose bo
davo susimaišę bėgliai ir kareiviai, lėktuvų būdavo 
apšaudomos, ir vėl slinko nuvargusios pirmyn. 

Vieną naktį mes buvome apsistoję vietovėje, kuri va
dinos Eichhorn ar Eichholz ir buvo šiek tiek toliau nuo 
kelio, kuriuo traukė vilkstinės. Tai buvo dvaras, dide
lis žmonių būrys buvome erdviame pastate. Mes visi 
gulėjome ant žemės, kai staiga kažkas riktelėjo: rusai. 
Visi labai išsigando. Įėjo vienas vienintelis kareivis, 
perėjo per patalpą, perlipdamas per mus, kiekvienam 
pašvietė į veidą kišenine lempute ir išėjo, netrukus jis 
nujojo, nes jis buvo atvykęs raitas. Rytą rusų niekur 
nebuvo matyti. Mes vėl vykome kelio link, kuriuo vėl 
traukė vilkstinės. Bet dabar ten ėjo jau rusai, man ro
dos, jau nebuvo matyti nė vieno vokiečių kario. Dabar 
jau mus apšaudydavo lėktuvai. 

Rusai, kurie buvo pasimaišę kelyje, kai tik pasirody
davo lėktuvai, visada slėpdavosi po arklių traukiamais 
vežimais. Mano senelis ir mano motina visuomet mus, 
norėdami apsaugoti, priglobdavo po savimi. Kai lėk
tuvai nuskrisdavo ir ilgesnį laiką nepasirodydavo, ant 
kelio pamatydavome žmonių lavonų ir užmuštų ark
lių, kurie dar įkinkyti gulėdavo; viskas būdavo lyg pe
lenais apibarstyta, kurie primindavo cigarečių pele
nus. Atsimenu, tokio vieno antskrydžio metu aš pano
rau, kad būčiau užmušta. Aš labai bijojau likti viena, 
jeigu aš netekčiau savo motinos, broliukų, sesutės ir 
senelio. 

Tada pasklido kalbos, kad rusai esą atmušti. Iš kar
to vėl pasirodė vokiečių kareiviai. Bet tai buvo labai 
trumpai, kelias valandas, daugiausia dieną. 

Mes nuėjome į vieną vietą ir įėjome j vieną pilį. 
Apačioje buvo milžiniškai didelė virtuvė, kurioje buvo 

verdama dideliuose puoduose. Aš ir dabar žinau, kad 
ten virė vištienos sriuba, ji buvo labai karšta, bet mes 
buvome tokie godūs. 

Mes dar nebuvome iki soties privalgę, kai išgirdome: 
— Visi lauk! 

Mes atsidūrėme prieš rusų kareivius. Jie šaudė 
kiekvieną vyrą, kuris tik išeidavo. Pilis viršuje lieps
nojo. Riebus vanduo tekėjo sniegu, tas vanduo, kuria 
buvo dailiuose buteliuose, raudonas nuo nušautų vyrų 
kraujo, nuo vyrų, kurie gulėjo kairėje ir dešinėje, ir 
mes žargstėme per lavonus. Vienas vyras ten gulėjo, 
rankas išmetęs į šalis taip, lyg jis norėtų ką nors apka
binti. Jis buvo apsimovęs namų darbo pirštines. Pirš
tinių raštas, rankos, kurios siekė apkabinti tuštumą, 
miręs vyras raudoname, riebiame vandenyje man gi
liai įsirėžė atmintyje. 

Mūsų senelis buvo apsikrovęs mano sesute ir broliu
kais ir jis išliko gyvas. Galbūt jis buvo vienintelis vy
ras, kuris išliko. Per laukus bėgo arkliai su degančiais 
už jų vežimais, kol jie kur nors miške užkliuvo ir žuvo. 
Dabar jau mes nieko neturėjome. Mūsų rankinį veži
mėli m e s dar matėme lauke, bet mes jau nėjome lauk 
jo pasiimti. Mano slidžių su lagaminėliu ten jau nebu
vo. 

Mes per laukus nuėjome į vieną daržinę. Ten mes 
jau gulėjome daugiau vienas ant kito, negu vienas ša
lia kito. Visą naktį per mus laipiojo rusų kareiviai ir 
šaukė: „Laikrodukas! arba ^Moterie, eik šen". Tada aš 
dar nesupratau, kodėl moterys turėjo eiti kartu ir po 
kiek laiko grįždavo verkdamos. Mano motina, gulėjo 

po mumis, vaikais, ir iš pradžių nebuvo pašaukta. Aš 
visai nežinau, kuo mes pasimaitinome, bet aš taip pat 
neprisimenu, ar mes jautėme alkį. Kitą rytą mes bu
vome iš tos daržinės išvaryti. Mes buvome kaip gyvu
lių banda suvaryta į krūvą, ir tai vadinosi ėjome na
mo. Senelis vėl kažkur surado rankinį vežimėlį, ir 
buvo einama iš tikrųjų namų kryptimi. Ar tai buvo tą 
pačią, ar rytojaus dieną, aš nežinau, bet senelis buvo 
ištemptas iš mūsų eisenos gretų. Rusai mums sakė, 
kad jia greit sugrįš. Senelis dar pasakė motinai, kad ji 
kitoje vietoje sustotų ir jo lauktų. Mes keliavome to
lyn, pavakary sustojome ir laukėme senelio. Jis ne
atėjo. Daugiau mes nieko apie jį ar nuo jo ne
girdėjome. 

Taigi mūsų motina su mumis keliavo tolyn. Dabar ji 
jau viena traukė vežimėlį su vaikais jame, kartais jai 
kas nors padėdavo. Mes visi tikėjomės kur nors sutikti 
senei). Moterys mus guodė, sakydamos, kad jis mus 
pralenkęs ir kur nors mūsų laukia. 

Kaip ilgai mes keliavome, aš nežinau. Bet dabar ke-
lyje jau nebuvo tiek žmonių. Jau nebuvo arkliais kin
kytų vežimų ir nebuvo kareivių. Visi — tik nuvargę 
pėstieji, kurie buvo genami rusų. 

Mes pernakvodavome dabar jau beveik visiškai su
griautuose kaimuose. Rusai ateidavo ir gabendavosi 
sau moteris. Blogiausios buvo kareivės moterys: jos 
mušė ir žemino labiau už vyrus. Jos taip pat stumdė 
mus, ir džiaugdavosi, kai mes iš baimės verkdavome. 

Bus daugiau 
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LIETUVAI LEMTINGOS 
DIENOS 1991-JŲ RUGPJŪTĮ 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Jeigu 1991 metų liepos 31 d. 
Medininkų muitinės poste įvy
kusios žudynės liūdnai nutei
kė mūsų tautiečius tėvynėje ir 
užsienyje, tai rugpjūčio mėne
sio antroje pusėje lietuviai ga
lėjo džiūgauti dėl visos Lietu
vos likimų pakreipusių įvykių. 

Kadangi tas liūdnas, o vė
liau — linksmas dienas teko 
tėvynėje pergyventi ir šių eilu
čių autoriui, todėl norisi bent 
trumpai tuos lygiai prieš 10 
metų buvusius įvykius čia at
pasakoti. 

Po nekaltų lietuvių pareigū
nų nužudymo Medininkuose ir 
iškilmingo jų palaidojimo rug
pjūčio pradžioje, Lietuvos gy
ventojų nuotaika buvo neko
kia. Sovietinės armijos už
grobti Spaudos rūmai bei Ra
dijo ir televizijos naujųjų ir 
senųjų pastatų okupacija gadi
no ne vien ten dirbusiųjų žmo
nių, bet ir visos Lietuvos gy
ventojų nuotaiką. 

Nepaisant, kad Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo de
klaracija buvo padaryta prieš 
maždaug pusantrų metų, rusų 
kareiviai šalyje daug kur sau
valiavo, žinoma, su savo vadų 
pritarimu bei iniciatyva. Įvai
rūs kariuomenės išpuoliai 
prieš lietuvius tada būdavo 
beveik kasdieniniai reiškiniai. 
Badavimo akcija prie RTV 
pastato vykdavo kasdien, kar
tais sutraukdama gana dide-

• iius žmonių būrius. 
Visą tą neramią atmosferą 

perskrodė drebinanti žinia, 
atėjusi 1991 m. rugpjūčio 19 
d. rytą, kada Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirminin
kas V-yfc*ratas Landsbergis pa
darė pareiškimą per nepri
klausomos Lietuvos radiją. Jo 
pradžia skambėjo taip: 

„Mieli Lietuvos žmonės. Virš 
mūsų tėvynės telkiasi niūrūs 
debesys. Maskvoje paskelbta 
nauja valdžia, kuri gali nesi
skaityti su jūsų ir daugybės 
tautų valia ir pasaulio valsty
bių ne kartą pareikšta pozici

ja, kad Lietuvos vienintele 
teisėta valdžia yra ta, kuri yra 
išrinkta. Tačiau šiandien gali 
būti įvesta karinė diktatūra 
ne tik Sovietų Sąjungoje, bet 
ir Lietuvoje. 

Visi žinome, kad nepripažin-
sime ir nebendradarbiausime 
su jokia neteisėta marionetine 
valdžia, kuri vėl gali apsi
skelbti valdanti Lietuvą. To
kia yra mūsų pilietinė parei
ga, toks mūsų būdas — ginti 
Lietuvą ir nepriklausomybę". 

V. Landsbergis kvietė paro
dyti pilietinį nepaklusnumą ir 
nebendradarbiavimą, jeigu 
bus įvesta karinių komendan
tų valdžia, nors pareiškė, jog 
reiktų vengti tyčinių konfron
tacijų su kariškiais. O savo 
žodį baigė: „Kas beįvyktų, ne
pamirškime, jog tamsiausia 
nakties dalis būna prieš auš
rą". 

Tą padą rugpjūčio 19-ąją 
Lietuvos Aukščiausios Tary
bos pirmininkas kreipėsi į pa
saulio tautas ir laisvųjų šalių 
vyriausybes, į Jungtinių Tau
tų ir kitas tarptautines orga
nizacijas, kurių prašė: „Sutei
kite paramą teisėtai, visų 
žmonių išrinktai Lietuvos val
džiai, kuri gina teisėtumą ir 
stabilumą Lietuvoje". Savo 
kreipimosi pabaigoje V. 
Landsbergis sakė: Neleiskite, 
kad Budapešto ir Prahos tra
gedija pasikartotų prie at
gimstančios Baltijos kraštų". 

Pučo rengėjų nesėkmė 

Nesmagiausios buvo pačios 
pirmosios to karinio pervers
mo Maskvoje dienos, kurių ai
dai plačiai nuskambėjo ir Lie
tuvoje. Kaip žinome, TSRS vi
ceprezidento Genadij Ja-
najev (beje, į tą postą įso
dinto paties M. Gorbačiov ) 
noras pasiskelbti TSRS prezi
dentu nepasisekė. Tariamas 
M. Gorbačiov susirgimas iš
ėjo į viešumą ir patiems per-
versmininkams tuoj pat rei-
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Paslaugos Nekilnojamasis tur tas 

Ko džiūgauja lietuvių minia Vilniuje? 

kėjo bėgti slėptis. 
Po trijų dienų atsistatė nor

malesnė padėtis pačioje So
vietų Sąjungoje, kurios žmo
nės, nusižiūrėję į Pabaltijo 
valstybes (Lietuva ir Latvija 
nepriklausomomis valstybė
mis buvo pasiskelbę gerokai 
anksčiau, o Estija dar laukė 
1991 m. rugpjūčio 20 d.) irgi 
pradėjo reikalauti laisvės. 

Jau rugpjūčio 20 d. Vilniuje 
prie šalia Seimo rūmų esan
čios Mažvydo bibliotekos buvo 
susirinkusi tūkstantinė minia, 
kuri palaikė ugningas kalbė
tojų mintis, kad rusų agresijai 
reikia visaip priešintis, kartu 
reikalaujant, jog sovietų ka
reiviai pasitrauktų iš Lietu
vos. 

Rugpjūčio 20 d. (antradienį) 
ir rytojaus dieną — trečiadienį 
— žmonėse dar buvo matyti 
nerimo ženklai. Neramu buvo 
ir mums — nedideliam bū
reliui atvykusiųjų iš Ameri
kos, nes dar nebuvo aišku, 
kaip susiklostys perversmi
ninkų likimas ir ar galėsime 
grįžti namo. 

Nagi del to, kad nuo pjedestalo pagaliau „nuvirto" Leninas. 
V. Kapočiaus nuotr. 

Atgauti televizijos 
pas ta ta i i r spaudos 

rūmai 
Tačiau rugpjūčio 22 d. pa

sklido žinia, kad bus grąžinti 
RTV rūmai. Žmonės prie tų 
rūmų būriavosi jau prieš pie-

Rita Dapkute 19P1 m. dirbusi Li<> 
tuvoe f'.iiiamento informacijos sk. 
direktore, ir žurn. E. Šulaitis prie 
grąžinto TV pastato Vilniuje. 

V. Kapočiaus nuotr. 

niki l'it F'.irlamenti) rūmu Vilniuje 1991 m. rugpjūčio 
m«-tu 

20 d. sovietinio Į*>rverMn'.) Maskvoj) 
Viktoro Kapočiaus nuotrauka 

Rusu kareivis saugoja KOH rūmus 
Vi ln iu je perver-.!',." Sovi >; : Sj iu i 
g oje dienomis 

tus, tačiau ten dar buvo ne
mažai rusų kareivių su tan
ketėmis. Kiek vėliau jie iš ten 
prapuolė ir žmonės galėję pri
artėti prie pastato. Netrukus 
antrajame aukšte prie įėjimo 
buvo iškelta lietuviška tri
spalvė. Susirinkusiųjų 
džiaugsmui nebuvo galo: ypač 
smagu buvo tiems badauto-
jams bei kitiems aktyvistams, 
kurie tikėjo, kad kada nors 
a* is ši, ilgai laukta valanda. 

ią pačią dieną sovietų ka
reiviai ir būrelis lietuvių ko
laborantų išsinešdino ir iš 
Spaudos rūmų, kuriuos jie lai
kė užgrobę net 225 dienas. 
Vilniuje išeinantieji lietuviški 
laikraščiai per tą laiką buvo 
priversti ieškotis patalpų įvai
riose miesto dalyse, o laikraš
čius turėjo spausdinti mažose 
spaustuvėlėse kitur. Jų apim
tis ir išvaizda buvo labai kuk
li: ypač perversmo dienomis 
kai kurie dienraščiai turėjo tik 
vieną lapą. 

Rusų kariuomenė bei akty
vieji lietuviai komunistai tų 
pastatų vidų paliko siaubin
goje būklėje, išsinešdami ar 
sudaužydami viską, kas ten 
buvo vertingesnio. Pamažu 
buvo pradėtas tvarkymas ir po 
kurio laiko namų vidus grįžo į 
normalesnes vėžes. 

Nuverstas Leninas i r 
suliepsnoję laisvės laužai 
Tačiau pati mieliausia ir lie

tuvio širdžiai svarbiausia die
na buvo rugpjūčio 23-oji. Tai 
buvo penktadienis — gana 
šilta diena. Didžiulė žmonių 
minia, susirinkusi į Lukiškių 
aikštę Vilniuje, matė, kaip bu
vo nuversta Lenino statula. 
Žmonės atsigavo, kuomet pa
matė, kada nuo aukšto pa
minklo leidžiama statula as
mens, kuris, kaip buvo skel
biama ir deklaruojama, „atėjo 
visiems laikams". Daugelis gi
liai atsiduso, pajutę, kad tie 
laikai visgi pasibaigė. 

Rugpjūčio 23 d., kaip ir ke
liais ankstesniais metais, tu
rėjo būti minima vadinamoji 
juodojo kaspino diena", žy
minti liūdnąją sukaktį, kuo
met Ribbentropo-Molotovo pa
sirašytas paktas atnešė Lietu-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALrroMoeuo. NAMU. SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank ZapoKs ir Off. Mgr Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3806 1/2 We«t95thStraet 

Tai. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/M/U 
REALTORS 

WFC(773) 22*- *7t 1 
HOME (7ttl 425 - 71M 

rmi! 

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

TeL 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

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

S i ū l o d a r b ą 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Babysitter needed 
Tuesdays & Wednesdays 

3:00 pm — 10:45 pm. 
Oak Lawn area. 

Tel. 708-425-9404. 

Dedame medines grindis, 
darome „deck", staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

WlnJow VVasLers NeeJeJ! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portarJon. Mušt be fluent in Eoglish. 
LA. McMabon VVindo w Washing. 
TeL 800-826-6155. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161. 

Reikalingi dalytojai su patyrimo 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas Siaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8 - 1 0 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Aukojo par t izanų šalpai: 

$300 Gradinskai Jonas, Ona. 
$200 Vidugiris Vytautas (iš viso $1,600); Amerikos 

Lietuvių Tautinė sąjunga. 
$100 „X" aukotojas (iš viso $700); Šerkšnys Veronika (iš 

viso $150). 
$50 Lietuvių Bendruomenė St. Louis apylinkė per Vyt. 

Gavelį (iš viso $350); Černius Rimas; Dapkus 
Algirdas, Regina (iš viso $100). 

$25 Kriaučiūnai Romualdas, Gražina (iš viso $350); 
Šimkienė Bronė (iš viso $125); Slavinskai Eugenijus, 
Irena (iš viso $100); Šilėnai Vyt. Ona; Ilgūnas 
Stasys; Vaičiulaitienė Joana. 

$20 Giedraitienė Aniceta; a.a. Genovaitės Juškienės' 
atminimuiaukojo: Gaižauskienė Kleopą; Jarašieriė 
Joana ir Slavinskai Eug., Irena; Palionis Sofija. 

$10 Matonis Kazys; Čampienė Kazimiera. 
$5 Abromaitis V.; Urnežis Rich. 

L i e t u v o s P a r t i z a n u g l o b o s fondo v a l d y b a 
nuoširdžiausiai dėkoja aukotojams už partizanų šelpimą. Taip 
pat tariame širdingą užuojautą mirusio asmens šeimos 
nariams, netekusiems brangaus asmens ir jų atminimui 
paaukojusiems partizanų šalpai. Aukas siųsti: L.P.G. Fund, 
2711 West 71 Str., Chicago IL 60629. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. 

vai okupaciją. Tačiau ši rug
pjūčio 23-oji Lietuvoje ir ki
tose Baltijos šalyse buvo ki
tokia. Čia suliepsnojo laisvės 
laužai. Pirmieji jų buvo už
degti prie Vilniaus televizijos 
bokšto ir laisvės liepsna nusi
driekė per visą Lietuvą. Lau
žų grandinė ėjo nuo Vilniaus į 
Rygą ir Taliną. O Vilniaus Ne
priklausomybės aikštėje prasi
dėjo didžiulis mitingas, kurio 
pagrindinis šūkis — JLietuva 
jau laisva". 

Smagu buvo matyti švytin
čius mano tautiečių veidus, 
stebėti jų nuostabų ryžtą (tą 
anksčiau buvo galima matyti 
kituose mitinguose įvairiose 
vietose, ypatingai prie OMON 
rusų kareivinių), norą bendrai 
dirbti tik savo valstybei bei jos 
žmonėms. 

Tai, iš tiesų, Buvo ir vienos 
iš maloniausiųjų akimirkų ir 
mano gyvenime, kuomet ilgai 
laukta valanda atėjo, kada 
buvo proga pasidžiaugti su sa
vo tautiečiais tėvynėje po ilgų 
priespaudos metų. 

Jau sugrįžus atgal į Čikagą, 
teko išgirsti, kad viena po ki
tos Lietuvai oficialius pripa
žinimus suteikė užsienio vals
tybės, kurios lyg ir rungtynia
vo šioje srityje. Deja, JAV čia 
buvo pati paskutinė, nors iš 
jos visi tikėjomės gerokai dau
giau pastangų. 

* Marijampolėje bus per
laidoti ilgą laiką neatpažinti 
keturi Laisvės kovų partiza
nai. Kaip pranešė KAM, Geno
cido aukų muziejuje saugoti 
ilgą laiką neatpažintų keturių 
partizanų palaikai buvo at
kasti Tuskulėnuose. Neseniai 
juos atpažinus kaip Tauro 
apygardos partizanų palaikus, 
jie bus išvežti perlaidojimui į 
Marijampolę. < B N S > 

* Kaune įsikūręs Juozo 
Vi tkaus inžinerijos batalio
nas penktadienį paminėjo 6-
ąsias įkūrimo metines. Ant 
bataliono štabo atidengta pa
minklinė lenta pulkininkui J. 
Vitkui. Inžinerijos batalionas 
įkurtas 1995 m. rugpjūčio 15 
d. 1999 m. batalionui suteik
tas karo inžinieriaus, pokario 
partizanų vado ir Vyčio kry
žiaus kavalieriaus Juozo Vit
kaus - Kazimieraičio vardas. 
Šiemet sukanka 100-osios J. 
Vitkaus gimimo ir 55-sios žū
ties metinės. Šiuo metu J. Vit
kaus inžinerijos batalione tar
nauja apie 300 karių. Pusė jų 
— šauktiniai. Bataliono bazėje 
įkurta inžinerijos mokykla, 
kurioje mokosi Baltijos valsty
bių kariškiai. 'BNS> 
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Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės, nutiesę gyvą Baltijos kelią. „Juodojo kaspino" diena, prisimenant 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Ribbentropo-Molotovo paktą, kuriuo Baltijos valstybės buvo atiduotos Sovietų Sąjungai. Nuo
trauka iš Eltos archyvo 

DELNAS l DELNĄ, ŠIRDIS Į ŠIRDĮ 
Atkelta iš 3 psl. 

Per spaudą, 
radiją, televiziją buvo išpla
tintas Sąjūdžio pranešimas 
apie Baltijos kelią — kurią 
dieną (rugpjūčio 23-ąją), kurią 
valandą ir per kurias vietoves, 
kokiomis magistralėmis jis 
eis. Į įmones iš Sąjūdžio būs
tinės buvo išsiuntinėti raštai 
su pageidavimu „užpildyti" 
tam tikrą ruožą Baltijos ke
lyje. Rankų grandinė turėjo 
susijungti penktą valandą pa
vakary, bet žmonės buvo pra
šomi atvykti žymiai anksčiau, 
kad išvengtų spūsties ke
liuose. 

Mano institutas gavo raštą, 
kviečiantį įsijungti į Baltijos 
kelią, berods, devyniolikta
jame Vilniaus-Ukmergės kelio 
kilometre. Neprisimenu, kad 
kas mūsų margame visų tau
tybių kolektyve būtų likęs 
nuošalyje nuo šito reikalo. 
Visi tie, kurie turėjo automo
bilius, greitai perėjo per insti
tutą ir surinko „įgulas" savo 
mašinoms Baltįjos kelio die
nai. Taigi, kiekvienas iš anks
to žinojome, su kokiais ben
dradarbiais, kokia mašina ir 
kurią valandą išvažiuosime į 
kelią. 

Ir štai išaušo rugpjūčio 23-
ioji — vaiski, saulėta Baltijos 
kelio diena. Pagal kalendorių 
tai buvo paprasta darbo diena, 
tad rytą, kaip paprastai, susi
rinkome prie savo projektavi
mo stalų. Bet toji diena prasi
dėjo ir ėjo kitaip. Nuo pat ryto 
nesitraukėme nuo radijo im
tuvų, klausėmės kiekvienos 
žinios apie Baltįjos kelią, 
pranešimų, kas darosi tame ar 
kitame kelio, per kurį vakarop 
nusities gyva žmonių gran
dinė, ruože ir keliuose, ve
dančiuose į jį. Tie pranešimai 
buvo džiugūs, kartais net tru
putį juokingi. Pavyzdžiui, jau 
apie dvyliktą dienos išgir
dome, kad neįmanoma pra
važiuoti Šiaulių-Panevėžio ke
liu, nes jis visas „užkimštas" 
lengvųjų mašinų ir autobusų. 
Ak, tai žemaičiai ir šiauliečiai 
jį „užkimšo", skubėdami į Bal
tijos kelią! Neužilgo radijas 
ėmė pranešinėti apie kamš
čius visuose keliuose, vedan
čiuose į Baltijos kelią. 

„Ar žinote, ar girdėjote?" — 
džiaugsmingai dahjomės nau
jienomis su kolegomis iš gre
timų kambarių. Darbo nebu
vo. Klientų skambučių sulau
kėme mažai, nes ir jie turbūt 
gyveno viena mintimi — apie 
Baltijos kelią. 

Klausantis radįjo praneši
mų, buvo ir nerimo: o kas, jei 
priešiškos nepriklausomybei 
jėgos surengs provokaciją? O 
kas, jei, neduokdie, iš savo 
bazių išjudės sovietų kariškiai 
— pagąsdinti, sutrukdyti, ne
leisti? Visi keliai buvo stebimi, 
bet, laimei, neraminančių pra
nešimų nebuvo. 

Žmonės, važiuojantys į 
kelią, per radiją buvo ragina
mi pasiimti kaspinų — tam 
atvejui, jei kelio ruožuose, 
esančiuose toli nuo miestų, at
stumai tarp žmonių būtų per 
dideli susiimti rankomis. 

Apie puse ketvirtos pa
judėjome ir mes — iš mūsų 
darbovietės. Nors iš radijo 
pranešimų žinojome, kad vi
sur transporto kamščiai ir 
spūstys, bet tai, ką pamatėme 
išvažiavę, pranoko bet kokią 
vaizduotę. Žmonės ir mašinos 
plaukte plaukė iš visur. Visa 
Neries krantinė Vilniuje jau 
nuo pusės keturių buvo nusta
tyta automobiliais, Ukmergės 
gatvė buvo pilnutėlė mašinų: 
ir gatvės važiuojamoji dalis, ir 
aplinkinės automobilių stovė
jimo aikštelės, ir gretimų na
mų kiemai. Tos mašinos, ku
rios dar judėjo, judėjo labai 
lėtai. O šaligatviais plaukė 
žmonių minia: ir jaunas, ir se
nas, ir tėvai, vedini vaikais -
visi pasipuošę, džiugūs, su 
šypsenomis veiduose, trispal
vėmis rankose. Kiti šypso
damiesi stovėjo, jau, matyt, 
apsisprendę dėl vietos. 

Mūsų mašina spūstyje lėtai, 
bet vis dar judėjo. Buvo aišku, 
kad per tokią spūstį iki 19-ojo 
kilometro tikrai nenusigau
sime, bet dėl to labai nesijau-
dinom, nes iš radijo prane
šimų žinojom, kad žmonių jau 
yra visur pakankamai. Taip 
pamažu išvažiavom iš miesto. 
Čia abipus magistralės jau 
stovėjo dviem eilėmis sustaty
tos mašinos bei autobusai. Ki
tos mašinos stojo čia pat, ant 
asfalto. Visur būriavosi žmo
nės, vėjyje plevėsavo trispal
vės. Išsukom iš kelio, pasta
tėm mašiną ir mes. 

Ir štai laikrodžio rodyklės 
priartėjo prie penkių. Per 
žmones nuvilnijo šnabždesys: 
„Susikabinami" Susiėmėm už 
rankų. Ten, kur stovėjau, 
žmogus stovėjo prie žmogaus 
— dvi žmonių eilės, visi netil-
pom vienoje. 

Delnas į delną, širdis į širdį 
— taip ir stovėjom, mažas ir 
didelis, jaunas ir senas, dau
guma lietuvių, bet mačiau ir 
pažįstamų lenkų bei rusų. 

Stovėjom Baltijos kely už 
save, už savo ir savo vaikų 
ateitį, už Lietuvą be pančių ir 
u i praeitį — už tuos, iš Sibiru 
negrįžusius, už žuvusius poka
rio miškuose... 

Virš magistralės skrido 
malūnsparnis. Iš jo filmavo. 
Ant saulės nušviesto magis
tralės asfalto krito gėlės — 
balti ir violetiniai kardeliai. 

Stovėjom Baltijos kelyje. 
Laisvas vėjas plaikstė marš
kinius, draikė plaukus. Sto
vėjom ten — džiugūs ir švie
sūs, teisūs ir tiesūs, nušviesti 
saulės, veidais į Vakarus — 
su viltimi. 

Džiugi ir šviesi, vėjo plaiks
tomais plaukais, vienmarš
kinė, nušviesta saulės, veidu į 
Vakarus ten stovėjo — po pen
kiasdešimties okupacijos metų 
— gyva Lietuva! 

Kaspinų, beje, niekur nepri
reikė — žmonių visur buvo la
bai daug. Kauniečiai, įstrigę 
kelią užtvindžiusių mašinų 
spūstyje, žinau, suformavo 
Baltijos kelio atšaką Kauno-
Ukmergės plente. 

Tai buvo prieš dvylika metų. 
O šiandien? 
Man įstrigo išeivijos rašy

tojos Birutės Pūkelevičiūtės 
žodžiai, pasakyti apie permai
nas Lietuvoje, Lietuvai atga
vus nepriklausomybę: „Toli
moji mūsų Tėvynė buvo kan
kinė. Sakėm: ji atpirkta krau
ju, todėl jos laukia baltų lelijų 
kelias. Ta mūsų svajonė išsi
pildė: Lietuva tikrai prisikėlė 
ir pakilo. Bet kai ji atsisuko, 
mes negalėjom pažinti šiurpu
lingai sužaloto jos veido." 

Lietuva, mačiau — mes ma
tėme — Tavo veidą Baltijos 
kelyje — švytintį, dorą ir gra
žų. Šiandien — sunku, neįma
noma atpažinti Tavo veido. 

Dalia Kairiūkštienė 

VIDURVASARIO 
APMĄSTYMAI 

Tarp karščių, audrų, tarp 
giedros ir malonių vėjelių 
prabėga atostogos ir dirban
tiems asmenims, ir mokslo 
institucijas lankančiam jauni
mui. Išvykos į pajūrius, suva
žiavimai į jaunimo stovyklas 
paįvairina kasdieninį gyve
nimą ir jį papildo naujais įs
pūdžiais. Tačiau artėja laikas 
pasiruošti rudeniui. Suaugu
siems grįžimas į darbą po už
tarnauto poilsio tėra tik natū
ralios gyvenimo eigos tąsa, o 
jaunimas privalo rengtis grįžti 
į mokyklos suolą, kur jis bus 
parengtas naudingai ir vaisin
gai ateičiai. 

Kadangi gyvename tarp 
dviejų kultūrų, Amerikos ir 
tėvynės Lietuvos, tai ir pasi
ruošimas rudeniui reikalauja 
specialaus lietuviškų šeimų 
dėmesio. Yra nepaprastai 
svarbu pasirūpinti, kad priau
gančioji karta neatitrūktų nuo 
lietuviško kamieno, kalbėtų 
lietuviškai, dainuotų lietuviš
kas dainas, taip užtikrinant 
gimtųjų šaknų išlaikymą. Be
ne svarbiausias šeimų užda
vinys yra savo vaikus siųsti į 
lituanistines mokyklas, o na
muose kalbėti vien lietuviškai, 
nuo pat mažų dienų mokyti 
lietuviškų poterių ir religinia
me auklėjime naudotis lietu
viškų parapijų paslaugomis, 
kaip Pirmosios Komunijos ar 
Sutvirtinimo sakramento 
apeigomis. Jaunimo įtrauki
mas į lituanistines mokyklas, 
lietuvių sporto ir ideologines 

1951 m. vasario 10 d. agen
tės Birutės išdavimo dėka, en
kavedistai apsupo Vaikaičių 
kaime esančią ūkininko Ged
mino sodybą. Sodybos darži
nėje buvo slapta partizanų 
slėptuvė. J saugumiečių ragi
nimus pasiduoti partizanai at
sakė šūviais. Po ilgesnio su
sišaudymo rusai daržinę pa
degė. Naudodami domų prie
dangą, partizanai bandė pra
siveržti, deja, nepasisekė. Ru-

„SUT1N0DIBNV 
PLENERAS 

Asvejos ežero pakrantėje, 
Bieliškių kaime (Vilniaus r.), 
liepos pabaigoje vyko ketvirta
sis tapybos pleneras JSutino 
dienos", skirtas vieno žy
miausių dvidešimtojo amžiaus 
tapytojų Chaime Soutine at
minimui. Plenerą parėmė ir 
globoja prezidentas Valdas 
Adamkus ir Atviros Lietuvos 
fondas. 

Kaip sakė plenero organiza
torius dailininkas Aleksan
dras Vozbinas, tradicija tapu
sios JSutino dienos", neforma
lioje Vilnijos aplinkoje sutel
kiančios įvairių kartų tapyto
jus, jau žinomos Europoje. Pa
sak A. Vozbino, ypač šiuo ren
giniu domisi Didžiosios Bri
tanijos žydų bendruomenė, 
kurios atstovų plenere tikima
si sulaukti kitąmet. 

Šiais metais dešimt plenero 
dalyvių iš Lietuvos, Lenkijos, 
Baltarusijos kūrė vaizdžioje 
vietovėje esančioje verslininko 
Kęstučio Vilučio viloje. Tarp 
dalyvių buvo daugiau jaunes
nio amžiaus dailininkų, be to, 
jaučiama kiekybinė ir kūrybi
nė moterų persvara. 

Ketvirtajam plenerui teko 
kuklesnės finansinės gali
mybės, todėl šįmet nebuvo 
mokslinės, konferencijos, meno
tyrininkai susirinko į nefor
malų pokalbį plenero vie
tovėje. Tikimasi išleisti darbų 
katalogą. 

Rugpjūčio 3 dieną Lietuvos 
dailininkų sąjungos parodų 
salėje atidaryta plenero daly
vių sukurtų drobių ekspozici
ja. 

Iš skurdžios žydų litvakų 
šeimos kilęs, Vilniaus dailės 
mokykloje studijavęs Ch. Sou
tine daugelyje dailės leidinių 
pristatomas kaip lietuvių kil
mės prancūzų tapytojas ir, ko 
gero, yra vienintelis dailinin
kas, kurio ryšys su Lietuva 
akcentuojamas pagrindiniuose 
pasaulio meno leidiniuose. 

OBta) 

organizarijas padės užtikrinti 
jų ištikimybe savo kilmei. Juk 
yra žinoma aksioma, kad nie
kas stipriau toje srityje pasi
tarnauti negali, kaip gimto
sios kalbos vartojimas. Šalia 
to, lietuviškoji kultūra yra 
turtinga originaliomis tradici
jomis, tai ir velykiniai margu
čiai, ir Kūčių papročiai privalo 
būti ne vien įdomi, bet ir bū
tina gyvenimo dalis. 

Artėja ruduo, tai jau laikas 
spręsti, į kurią lituanistinę 
mokyklą siusime savo vaikus, 
į kurią sporto ar ideologinę or-
ganizacįją juos įtrauksime. Ne 
vien nuo jų dalyvavimo, bet ir 
nuo tėvų pastangų priklauso 
ateinančių kartų lietuviškumo 
ištikimybė, kuri yra mūsų gar
bingiausia ir svarbiausia pa
reiga. 

Netrukus pradės rausti me
džių lapai, niauktis dangus, 
bet mūsų širdys telieka pava
sario simfonijų aide — tik op
timizmas ir pastangos išlai
kyti lietuvybę šiapus Atlanto 
telieka mūsų džiaugsmo ir sie
kių šaltiniu. 

Aurelija M. Balasaitienė 

sų pranešimu, operacijos metu 
jie sunaikino Jūros srities 
štabą. Žuvo: Stasys Gedvilas-
Bedalis, organizacinio sky
riaus viršininkas Širkauskas 
ir kaimo gyventojas P.Mušins-
kas. Jūros srities vadas Vaclo
vas Ivanauskas buvo sunkiai 
sužeistas ir po 10 valandų, 
nieko neišdavęs, mirė. 

Vaclovas Ivanauskas gimė 
1923 m. lapkričio 6 d. Batakių 
miestelyje (Tauragės aps.). 
Apie 1929 m. Vaclovo tėvai pa
sistatė namelį Raseinių mies
te, kur gimė jaunesnės sese
rys. Tėvo užsiėmimas — laiš
kanešys. Šeima turėjo 5 ha 
žemės, galėjo pragyventi. 

Vaclovo tėvai dalyvavo vi
suomenės veikloje. Tėvas buvo 
šaulys, mama — katalikių mo
terų sąjungos narė. Vaclovas 
uoliai mokėsi svetimų kalbų, 
domėjosi sportu, kelionių lite

ratūra. Mylėjo gamtą ir daž
nai dviračiu važiuodavo prie 
Dubysos, kur praleisdavo il
gesnį laiką. 

Okupacijos metu surado 
bendraminčių ir pradėjo įsi
jungti į veikimą prieš okupan
tus. Tauragėje jis tapo Lietu
vos Laisvės armijos nariu. Vo
kiečiams traukiantis, nepasi
naudojo pasiūlyta proga 
trauktis — liko tėvynėje. Stojo 
į Lydžio rinktinę, vieną stip
riausių Pietų Žemaitijoje. 
Žuvus būrio vadui Jonui Strai-
niui-Saturnui, V.Ivanauskas-
Vytenis tapo apygardos štabo 
būrio vadu. Dalyvavo Batakių, 
Girdžių ir Gaurės stribų būsti
nių užpuolimuose. Jam teko 
saugoti Petrą Paulaitį-Aidą, 
vizituojantį Juozą Markulį-
Erelį ir Juozą Lukšą-Dau
mantą. Jau tada Vaclovas jau
tė, kad Markuliu pasitikėti 
negalima, bet Paulaitis įta
riamojo likviduoti neleido, nes 
nesą rimtų įrodymų. 

Žuvus V.Gužui-Kardui, Vac

lovas tampa štabo viršininku, 
greitai žūsta kpt. A.Milaše-
vičius-Ruonis, V.Ivanauskas 
jau Juros srities vadas. 

Bendražygiai apie V.Iva-
nauską atsiliepia kaip apie 
puikų žmogų ir gerą, partiza
nų gerbiamą vadą: griežtą, 
drausmingą, sumanų. Nerūkė, 
negėrė, buvo rimtas vyras. 

Sesers Eugenijos rūpesčiu, 
padedant Lietuvos Genocido ir 
rezistencijos centrui, šią va
sarą1 atidarytas paminklas 
Vaclovo Ivanausko žuvimo 
vietoje, šventėje dalyvavo ir 
saliutavo Lietuvos kariuo
menės dalinys, dalyvavo gru
pė buvusių partizanų ir gimi
nių bei draugų. 

Negalėdamas šioje brangioje 
šventėje dalyvauti, lenkiu 
galvą savo klasės draugui. 
Jaučiu garbę, kad turėjau pro
gos sename žemaičių mieste 
kartu sėdėti suoluose su žy
miu mūsų tautos karžygiu. 

Henrikas Kudreikis 
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Lietuvos partizanai — bendražygiai. Iš kairės: Vaclovas Ivanauskas, Antanas Bakšys, Aleksandras 
Milaševičius, Antanas Liesis. Nuotrauka iš Raseinių krašto istorijos muziejau* rinkinių. 
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How easy is it to 
As easy as SAS. 

From Oilcago we offer dairy service to Vilnius 
wtth a hassle free eonneetton through our 
Copenhagen Alrport And when returning, you 
can enjoy šame day travd via Copenhagen back 
toChfcago. 

Rnd out just how easy we can make your 
next thp to Vilnius. And remerr.ber, when you 
travel wlth SAS, you cafi eam mlleage credit 
wtth United's Mlleage Plūs* or SAS' 
EuroBonus1" frequent flyer program. 

For Information on speclal fares and 
scnedules contact yeur Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit usat 
wwwjcandtnavtan.net 

If s Scandinavlan Scin*wvt>n ***m 

http://wwwjcandtnavtan.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Tariame ačiū Linui Johansonui (kairėje), kuris į ..Draugo" gegužinę 
..Draugo" administratoriui Valentinui Krumpiui iš Clevelando atvežė 100 
dol., kad paremtų jais „Turgaus" skelbimų lankstinuko išleidimą. Pasku
tiniame „Turgaus" numeryje jau yra skelbimų ne tik iš Čikagos, bet ir iš 
Clevelando. 100 dol. paaukojo „Taupa", „Lithuanian Credit Union" iš 
Clevelando. Nuoširdžiausiai dėkojame. J o n o Kuprio nuotr. 

Pasaul io lietuvių centro 
gegužinė vyks rugsėjo 2 d., 
sekmadienį, 12 vai. centro so
delyje. Bus skanaus maisto, 
linksmos muzikos, svečius 
sups graži aplinka. Kviečiame 
apsilankyti, pabendrauti su 
draugais bei pažįstamais ir 
tuo pačiu prisidėti prie PLC 
išlaikymo. J gegužinę kviečia 
PLC renginių komitetas. 

Gal turite kur užsilikusi 
turtą? Tai galėsite patik
rinti sekmadieni, rugpjūčio 26 
d., atsilankę į Lemonte, Pa
saulio lietuvių centro sodelyje 
vyksiančią Illinois lietuvių res
publikonų gegužinę. Pradžia 
12 vai. Illinois valstijos iždi
ninkės Judy Baar Topinka at
stovas jums tai patikrins per 
savo įstaigos kompiuterį. Atsi
lankykite visi! 

Illinois valstijos atviros 
ir mėgėjų (vyrų ir moterų) 
rankos lenkimo varžybos 
rugpjūčio 25 d. vyks Rocky 
Vander's, 698 Milwaukee Ave, 
Prospect Heights, IL. Svorio 
klasifikacijos nustatymas vyk
domas penktadienį, rugpjūčio 
24 d. nuo 8 iki 10 v.v. ir 
šeštadienį, rugpj. 25 d. nuo 
4-6 v.p.p.. Varžybos prasidės 
šeštadienį 6:30 v.v. Informaci
jai: Greg Wilson, tel. 630-372-
8114, arba Saulius Rakaus
kas, tel. 773-581-6771. Kvie
čiami visi norintieji stebėti ar 
dalyvauti. 

FILATELISTŲ 
SUSIRINKIMAS 

Filatelistų draugija „Lietu
va saukia visuotinį narių ir 
svečių susirinkimą šį sekma
dienį, rugpjūčio 26 d.. 12 vai. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje. Gintaro salėje, II 
aukšte 6f>00 S. Puiaski Rd., 
Chicago. IL Po susirinkimo -
kavute ir pabendravimas. Vi
si, kurie domisi Lietuvos fila
telija, yra kviečiami susirin
kime dalyvauti. 

Draugijos valdyba 

48-ojo „Santaros-Šviesos" 
suvažiavimo, rengiamo rug
sėjo 6-9 d. Pasaulio lietuvių 
centre, literatūros vakare da
lyvauja: Vitalija Bogutaitė, Ire
na Mačiulytė-Guilford, Eglė 
Juodvalkė, Vanda Juknaitė, 
Daiva Markelytė ir Julija Šva-
baitė-Gylienė. 

Rugsėjo 16 d. jau ne už 
kalnų, taip pat ir Vytauto 
Kernagio atvykimas į Čikagą. 
Šį kartą jo vienintelis koncer
tas JAV bus 3 val.p.p. Jauni
mo centre. Bilietus iš anksto 
galima gauti „Seklyčioje" bei 
Pasaulio lietuvių centre po 11 
vai. r. šv. Mišių. Visus malo
niai kviečia Dieviško kryžiaus 
Lietuvos benamių paramos 
fondas. 

Daumanto — Dielinin-
kaičio jaunųjų ateitininkų 
kuopos pirmas susirinki
mas sekmadienį, rugsėjo 9 d., 
vyks 10:30 vai. r. Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Visi ragi
nami dalyvauti 9 vai. r. Pal. J. 
Matulaičio misijoje vaikams 
aukojamose šv. Mišiose, o 
joms pasibaigus skubėti į Atei
tininkų namus, kur visi esan
tys ir nauji kuopos nariai bus 
maloniai laukiami. 

Pati pirmoji į „Draugo" 
kvietimą dalyvauti rudeni
niame „Draugo" pokylyje atsi
liepė LB Lemonto apylinkė. Ji 
kartu su pirmininke Nijole 
Nausėdiene įsigijo 11 vietų ir 
rugsėjo 30 d. žada būti mūsų 
šventėje Martiniąue pokylių 
salėje. 

„Draugą" galite skaityti 
Lemonto viešojoje bibliotekoje 
(50 Wend Street, Lemont, IL 
60439; tel. 630-257-6541). Bib
lioteka veikia: pirmadieniais-
ketvirtadieniais nuo 9 vai.r. 
iki 9 val.v., penktadieniais -
nuo 9 vai. r. iki 6 val.v., šeš
tadieniais - nuo 9 vai.r. iki 5 
vai. v., sekmadieniais - nuo 1 
val.p.p. iki 6 val.v. 

Kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ , aukos lietuviškas Mi
šias šį sekmadienį, rugpjūčio 
26 d., 12 vai. Šv. Onos bažny
čioje Beverly Shores, India
noje. Po Mišių - 13 vai. Bever
ly Shores Lituanicos Parke 
vyks vietos ir apylinkių lietu
vių metinė gegužinė. Visi 
kviečiami. 

Jaunųjų ateitininkų re
gistracija naujiems veiklos 
metams vyks šeštadienį, rug
sėjo 8 d., Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, nuo 9 iki 11 
vai. r. Registracija bus tęsia
ma ir pirmame kuopos susi
rinkime. 

Lietuviai menininkai 
kviečiami dalyvauti paro
doje „Geležinis vilkas", kuri 
2002 metų sausio 11 - vasario 
22 dienomis vyks St. Peters-
burge, Floridoje. Parodoje, ku
rioje gali dalyvauti vyresni nei 
18 metų JAV gyvenantys lie
tuvių arba lietuvių kilmes 
menininkai, galima pasiūlyti 
po tris darbus ir pateikti šių 
darbų skaidres, kurias atrinks 
speciali vertinimo komisija. 
Darbų technika gali būti įvai
ri: tapyba, grafika, fotografija, 
skaitmeninio, kompiuterinio 
meno pavyzdžiai, skulptūra, 
keramika, maišyta technika ir 
kt. Visi siūlomi darbai bus 
parduodami. Susidomėjusieji 
pasiūlymu, prašomi kreiptis į 
LR generalinį konsulatą Čika
goje, kur kiekvienas meninin
kas galės gauti „Geležinio vil
ko" parodos dalyvio paraišką 
ir ją užpildyti (konsulatas įsi
kūręs 211 E. Ontario Str., 
Suite 1500, Chicago, IL 60611; 
tel. 312-397-0382). Paraiškas 
reikėtų pateikti iki 2001 spa
lio 1 dienos. 

Antanas Šeduikis, gyve
nantis Brockton, MA, grąžin
damas „Draugo" rudens poky
lio bilietėlius, mūsų laikraš
čiui paaukojo 90 dol. Nuošir
džiausiai dėkojame! 

Akademinio Skautų sąjū
džio nariai — ASD, Korp! 
Vytis ir filisteriai su šei
momis kviečiami šeštadienį, 
rugpjūčio 25 d., 12:30 vai. p.p. 
atsilankyti į ASS Čikagos sky
riaus Ateitininkų namų sode
lyje ruošiamą gegužinę. Apie 
dalyvavimą prašoma pranešti 
fil. Ramonai Kaveckaitei, tel. 
708-499-0687. 

Lietuvių žurnalistų są
jungos naujas adresas yra: 
Lithuanian Journalists Asso-
ciation, 4200 N. Ocean Drive, 
Suite 2-206, Singer Island, FL 
33404-2856. 

Lietuviškos interneto 
naujienos: 

asmens telefono paieška 
„Lietuvos telekomo" abonentų 
sąraše 

http://telefon.ai. takas.lt 
Australijos lietuviai: http:/1 

www.lithuanianclub.org.au 
Kanados lietuviai: 
http://www.klb.org 
Amerikos lietuvių meno ir 

mokslo žurnalas „Lituanus" 
(anglų kalba): 

http://www.lituanus.org 
Lietuvos kaimo turizmas 

http:11 www.delfi.lt/archive I 
prini.php?id=445411 

Kad Ateitininku namai ir 
toliau galėtų tarnauti lie
tuvių visuomenei ir padėti 
išlaikyti lietuvybę ateinan
čioms kartoms, jų priežiūrai 
ir taisymui ruošiamas ypatin
gas vajus — loterija ir vaka
rienė. Ateitininkų namų rėmė
jams jau pasiųsti loterijos bi
lietėliai. Laukiama jų sugrąži
nimo. Visi prašomi auka pri
sidėti prie šio lietuviško židi
nio išlaikymo. Čekius rašyti: 
,Ateitis Foundation" ir siųsti 
12690 Archer Ave., Lemont, 
IL 60439-6732. Aukos nurašo
mos nuo pajamų mokesčių. 
Tax exempt #363049903. 

Sekmadienį, rugpjūčio 26 
d., po lietuviškų Mišių (12 
vai.) šv. Onos bažnyčioje Be
verly Shores 1 val.p.p. visus 
kviečiame į Lituanicos Parką 
Beverly Shores, į didžiąją Mi-
chigan ežero pakrančių gegu
žinę. Tai bus išvyka į gamtą, 
prie parko ežerėlio, kurio vi
duryje yra dailininko Bakio 
stilizuota skulptūra .Lituani
cos" skrydžiui prisiminti. Bus 
skanių patiekalų ir gėrimų at
sigaivinti. Rengėjai kviečia at
vykti ir patiems įsitikinti kaip 
mūsų parke gegužinė kiekvie
nais metais darosi vis sma
gesnė. Oras - garantuotas! 

LIETUVIŲ FONDUI PASKIRTAS DIDELIS 
PALIKIMAS 

LF valdybai tenka atlikti 
daug darbų, todėl jos pirmi
ninkas kartą per mėnesį su
kviečia visus narius į pasita
rimą, kad būtų nustatytos 
ateities veiklos gairės, ku
rias dar tvirtina ir LF tary
ba. 

Rugpjūčio 14 d. valdyba su
rengė posėdį PLC posėdžių 
kambaryje. Dalyvavo: Sigita 
Balzekienė, Stasys Baras, Sta
sy Džiugas, Povilas Kilius, Alė 
Razmienė, Vytas Vaitkus ir 
LF tarybos pirm. dr. A. Raz
ma. Praėjusio posėdžio proto
kolas buvo priimtas be pa
taisų. Pradžioje pirmininkas 
išreiškė pasitenkinimą LF pel
no skirstymo komisijos atlik
tu geru darbu bei pavykusią 
spaudos konferencija, kuri bu
vo plačiai aprašyta lietuvių 
spaudoje. Ta proga jis primi
nė, kad valdybos žinioje yra 
Miami lietuvių klubo paliki
mas, kuris nepriklauso pelno 
skirstymo komisijai. Valdyba 
yra įsipareigojusi prižiūrėti ir 
atlikti pinigų skirstymo dar
bą pagal klubo pageidavimus. 
Valdybos nutarimu jau yra 
paskirta ir išmokėta būreliui 
„Vaiko vartai į mokslą" — 
10,000 dol. ir „Lietuvių na
mams Vilniuje, grįžusiems į 
Lietuvą iš tremties Rusijoje 
paremti 15,000 dol. 

Lietuvių fondui jau yra ži
noma apie didelį buvusio fon
do nario palikimą. Pinigai 
yra investuoti į įvairias ver
tybes ir laikomi vieno banko 
žinioje. Su šiuo banku yra pa
laikomi ryšiai, bet gali už
trukti metus ar daugiau, kol 
bus gauti pinigai. Fondui ga

li tekti daugiau kaip du mi
lijonai dolerių. 

Dr. A. Razmos premija buvo 
paskirta Vasario 16-osios 
gimnazijai Vokietijoje. Premi
ja bus įteikta per LF pokylį 
jos direktoriui A. Smitui. 2002 
m. LF kalendorius yra ruo
šiamas ir bus išspausdintas 
su Lietuvos žemėlapiu. 

LF golfo diena bus rugsėjo 
30 d. Kas aukos LF 100 dol. ir 
daugiau, gaus bilietą į žaidy
nes ir veltui gerą vakarienę. 
Golfo žaidynių dovanomis ir 
vaišėmis rūpinasi Ramoną 
Stephens-žemaitienė ir Alė 
Razmienė. Žaidynėms vado
vauja Vytas Vaitkus. Žaidynės 
prasidės 10:30 vai. ryto. Tą 
pačią dieną bus ir „Draugo" 
pokylis. Jo paramai nutarta 
paskirti 5,000 dol. Fondo po
kylis vyks lapkričio 3 d. PLC 
didžiojoje salėje. Šokiams 
gros brolių Švabų orkestras. 

Alė Razmienė, reikalų ve
dėja, pateikė tokius davinius: 
birželio mėnesį aukų gauta 
10,535 dol., liepos mėn. — 
22,100 dol., Vlado Kulboko pa
likimas — 66,489 dol. gautas 
rugpjūčio mėnesį. 

Diskusijų metu Stasys Ba
ras iškėlė klausimą apie artė
jančią LF 40 metų sukakties 
paminėjimo reikalą. Jo idėją 
— suruošti didingą koncertą 
gražioje salėje Čikagos mies
te, dalyvaujant žymiai pasau
linio masto Lietuvos solistei 
Violetai Urmanai. Visi sutiko. 
S. Barui duota „žalia šviesa" 
išsiaiškinti visas galimybes 
tokį koncertą suruošti. Nutar
ta kitą posėdį sušaukti spalio 
23 d. St. Džiugas 

Dar kHias dienas liki rugpjūčio 25 d ) galiu> aplankyti dailininko Viliaus Ksavero Slavinsko akrilo technika at
liktų kurmių paroda »r įsigyti jo darbu Paroda veikia Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, o muziejus dirba sep
tyni,!.- dienas per savaitę nuo 10 vai r iki 4 vai p p Muziejaus adresas - 6500 S Puiaski Rd . Chicago. IL (>06'29. 
t.-I 77:V.r>82-f>500 Nuotraukoje - dailininkas V K Slavinskas 'trečias IA kaireso savo par(xlos atidarymo metu 
-u lankytojais l)«>Aineje - muziejaus įkūrėjas ir savininkas Stanley Balzekas jaunesnysis 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Peter Merwin (Orland 
Park) už $100 auką. Auka buvo 
skirta a.a. Doily Riecter at
minimui, lithuanian Mercy 
Lift, P.O. BOT 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 773-238-1536. 
Tax ID#36-381089S. 

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

• Shcila ir Raymond Mic
kus (Glenview, IL) atsiuntė $26 
auką, skirtą padėti sunkiai 
sergantiems ligoniams Lie
tuvoje. Ačiū! Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Bos 88, Palos 
Heighte, IL 60463. TeL 773-
238-1536. Taz ID#36-3B1086*. 

• A.a. Jadvygos Genai-
tienės atminimą pagerbdami, 
jos draugai aukojo: $200 Vytas 
ir Gorda Maceikonis, Longkey 
Boat, FL; $100 Vytautas Bie
liauskas, Ph. D., Cincinnati, 
OH; Shelton McQuist, Dayton, 
OH; $26 Pat Vari, Kettering, 
OH; $20 Nieki & William Coch-
ran, Dayton, OH; Anonymous, 
Dayton, OH. Reiškiame gilią 
užuojautą velionės artimie
siems. Nuoširdžiausiai dėko
jame aukotojams. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. BOT 88, Palos 
Heights, IL 60463. TeL 773-
238-1536. Taz ID#36-3610693. ' 

• A.a. E l e n o s Krišc iu-
nienes atminimą pagerbdami, 
per jos laidotuves giminės, 
draugai ir pažįstami suaukojo 
$150 padėti sunkiai sergan
tiems ligoniams Lietuvoje. 
Reiškiame gilią užuojautą ve
lionės artimiesiems. Nuošir
džiausiai dėkojame aukoto
jams. Lithuanian Mercy lift, 
P.O. Bos 88, Palos Heights, IL 
60463. TeL 773-238-1536. Taz 
ID#3«-38108O3. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5Ji cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0666, TRANSPOINT 
— patikimiausias ry iys su 
Lietuva bei v i su pasauliui 

x Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $200 — Dr. Leopoldas 
Trečiokas. $60 — Stefanija 
Mikulskienė; Danutė Mikuls-
kytė-Hatzitheodorou. $30 — 
Kazys Januta, $26 — Marija 
Kriščiūnienė. $20 — Antanina 
Klimkaitis. Dėkojam visiems 
rėmėjams. „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei", 1384 
Middleburg, Ct., Napervil-
le, IL 60540-7011. (Skelb. 

Sesuo Margarita Bareikaite vienuolystės 50-mecio minėjime Putname per 
Žolinę su savo seserim Marija Remiene ir kun. Vaclovu Aliuliu, MIC, ve
dusiu minėjimo programą ir suteikusiu palaiminimą. 

VIENUOLYSTĖS 50-METIS 
Per Žolinę Nekaltai Pra

dėtosios Švč. Mergeles Marijos 
vargdienių seserų Putnamo 
vienuolyne 50 metų vienuo
lystės jubiliejų Šventė sesuo 
Irena Margarita Bareikaitė ir 
sesuo Zita Paulė Savickaitė. 
Jos prieš 50 metų atvykusios 
iš Vokietijos su Vakarų trem
tinių banga tais pačiais me
tais įstojo į vienuolyną, ir kar
tu ėjo per visą vienuolinį gyve
nimą. Šiuo metu ses. Paulė 
yra kongregacijos provincijole. 
Ses. Margarita provincijolės 
pareigas dvi kadencijas - 8 
metus ėjo anksčiau. Margarita 
šiuo metu dėl sveikatos yra 
pasitraukusi iš aktyvios veik
los, bet dar dirba mokykloje, 
kur amerikiečių vaikams 
dėsto tikybą, taip pat kate-
chizuoja apylinkės lietuvių 
vaikus. Be to, priklauso JAV 
LB krašto valdybai, kur vado
vauja Religijos komitetui. 

Jubiliejaus paminėjimas 
buvo kuklus. Kaip įprasta, 

prieš Žolinę vienuolyne vyksta 
8 dienų uždaros rekolekcijos. 
Šiemet jas vedė kun. marijo
nas Vaclovas Aliulis iš Lietu
vos, iš Vilniaus, Žvėryno para
pijos. Jis vadovavo ir jubi
liejinėms iškilmėms. 

Paprastai vienuolynuose per 
Žolinę vienuolės gauna nuro
dymus, ką jos darys kitais 
metais, šią dieną jos priima
mos į vienuolyną - duoda 
įžadus, taip pat atnaujina 
įžadus, todėl tuo metu buvo 
atšvęsta ir 50-mečio sukaktis. 
Abi vienuolės taip pat atnauji
no įžadus ir gavo kun. V. Aliu
lio palaiminimą. 

Iškilmėse dalyvavo vienuo
lių giminės, apylinkės gyven
tojai lietuviai, Matulaičio 
slaugos namų bei Vila Maria 
namų gyventojai. Šv. Mišias 
aukojo 7 lietuviai kunigai iš 
aplinkinių parapijų, po to 
vyko sveikinimai ir kuklios 
vaišės. 

„Draugo" inform. 

„SEKLYČIOJE" — PASKAITA APIE 
FINANSUS 

Vyresniųjų lietuvių centre 
rugpjūčio 1 d., trečiadienį, po
piečių lankytojai turėjo progos 
pasiklausyti First Personai 
Banko vyr. viceprezidentės 
Rūtos Staniulienės paskaitos 
apie finansus ir ekonomiką. 

Tema buvo aktuali, nes 
spaudoje buvo skelbiama, kad 
Federalinė agentūra (FDIC) 
perėmė vieną didžiulį Čikagos 
apylinkės banką — Superior 
Bank, kuris turėjo daug nuos
tolingų paskolų ir kapitalas 
nesiekė federalinės valdžios 
nustatyto lygio. Paskaitininke 
aiškino, kad tokie perėmimai 
yra reti, nes bankus griežtai 
tikrina įvairios federalinės ir 
valstijos agentūros. Jeigu ban
ko perėmimas pasitaiko, tau
pytojų sąskaitos yra apdraus
tos iki 100,000 dol. pagal nuo
savybės rūšį: pvz., individua
lios, bendros (joint), pavel
dėjimo (trust) ir pensijos (IRA) 
sąskaitos yra visos atskirai 
apdraustos iki 100,000 dol. 
Rūta Staniulienė ragino klau
sytojus nesivaržyti turint 
neaiškumų ir pasikalbėti su 
banko tarnautojais, kurie su 
malonumu visus klausimus 
išaiškins lietuviškai. 

Prelegentė kalbėjo ir apie 
dabartinę Amerikos ekonomi
nę padėtį, kuri šiuo metu yra 
žymiai silpnesnė negu prieš 
keletą metų: padėtį pablogino 
"*r aukštos investicijos į 
įvairias naujas kompiuterių ir 
Interneto firmas, kai šios fir
mos neišsilaikė, investitoriai 
prarado biUjonus doleriu, kas 
bendrai atsiliepia visai ekono
mikai. Federalinės valdžios 
centrinis bankas stengiasi 
ekonomiką sustiprinti, suma
žinant paskolų nuošimčius, 
kurie paskatini namų h* auto
mobilių pirkimą bei kompa
nijų investirijas į naujus pas
tatus ir įrengimus. Aišku — 
žemi nuošimčiai yra gerai pas
kolų ieškantiems, tik nepa
lankūs taupytojams. Kai ban
kai mažins nuošimčius, ku

riuos ima už paskolas, tuo pa
čiu mažina nuošimčius, ku
riuos moka ui indėlius. 

Prelegentė pristatė First 
Personai Banko paslaugą — 
VISA-čekinę kortelę. Su šia 
kortele klientas gali mokėti už 
prekes ar paslaugas visur, kur 
VISA priimama. Mokama 
suma automatiškai atskaito
ma nuo kliento Sekinės sąs
kaitos, tai labai patogu, nes 
nereikia čekio rašyti, nereikia 
rūpintis dėl tapatybės įro
dymo. Kortelę galima naudoti 
„bankomatuose" — ATM (Au
tomatic Teller Machine). Gali
ma įdėti ar išimti pinigus iš 
čekinės sąskaitos. Už kortelę 
nereikia mokėti, aišku, te
kinėje sąskaitoje turi būti 
užtektinai pinigų už perka
mas prekes ar paslaugas už
mokėti. 

Klausytojams buvo malonu 
išklausyti visus paaiškinimus 
lietuviškai. Atsirado ir klau
simų, į kuriuos vyr. viceprezi
dentė Rūta Staniulienė nuo
širdžiai atsakinėjo. 

Džiugu paminėti, kad First 
Personai Bankas, atidaręs pir
mą savo įstaigą Orland prie
miestyje 1999 m., jau po natų 
antrą savo skyrių atidarė 
Čikagoje, 6162 SArcher Ave. 
Malonūs įstaigos tarnautojai 
savo nuoširdumu bei drau
giškumu pritraukia klientus. 

Banko įstaigose nemažai lie-
tuviškai kalbančių tarnautojų. 
Naujai atvažiavusieji yra'pa
tenkinti, kad savo nususintus 
reikalus gali tvarkyti lietu
viškai. Klientus garsi nuteikia 
banko reklama — lietuviškos 
televizijos ekrane ketvirtadie
nio vakarais, kai girdime 
linksmus klientus sakant: 
.Čia mūsų bankas — lietu
viškas!" 

Nuoširdus ačiū vyr. viee-
prezidentei Rūtai Staniulie
nei, kad surado laiko apsilan
kyti pat vyresniuosius .Sekly
čioje". 

Elena Sirutiene 

http://telefon.ai
http://takas.lt
http://www.lithuanianclub.org.au
http://www.klb.org
http://www.lituanus.org
http://www.delfi.lt/archive

